
      
 

หนังสือส าคัญการอุทศิร่างกายเพือ่การศึกษาและวจัิยทางการแพทย์ 
 

เลขท่ีบตัร.......................... 
       วนัท่ี.............เดือน..........................พ.ศ................ 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................นามสกลุ...................................อาย.ุ.............ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน                เกิดวนัท่ี................เดือน..........................พ.ศ. ............... 
สญัชาติ......................ศาสนา.....................อาชีพ.....................................ลกัษณะรูปร่าง..........................ต าหนิ...................... 
ส่วนสูง..............ซม. น ้ าหนกั...............กก. โรคประจ าตวั........................................................................................................ 
ภูมิล าเนาเดิม.............................................................................................................................................................................. 
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ซอย..........................ถนน.....................................ต าบล/แขวง.........................
อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์.......................................... 

ขอท าหนังสือพินยักรรมฉบบัน้ีไวใ้ห้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี สังกดักรมการแพทย ์ภายใตศู้นยก์ารเรียนรู้อาจารย์
ใหญ่ กรมการแพทย ์และสถาบนัร่วมผลิตแพทย ์กรมการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต เพ่ือแสดงวา่ขา้พเจา้ยินดีและเต็มใจอุทิศ
ร่างกายของขา้พเจา้เม่ือถึงแก่กรรมแลว้เป็นกายวิทยาทาน เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและวิจยัทางการแพทย ์ของบุคลากร
ทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ขา้พเจา้ขอมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................... ........................................ .ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบั
ขา้พเจา้โดยเป็น (บุตร, ธิดา, ญาติ, อ่ืนๆ) ...........................................................โทรศพัท.์......................................................... 
ท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการและแจง้การถึงแก่กรรมของขา้พเจา้แก่เจา้หนา้ท่ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ หนงัสือน้ีท าข้ึนขณะท่ีขา้พเจา้มี
สติสัมปชญัญะครบถว้นสมบูรณ์และท าดว้ยความสมคัรใจ ไม่มีผูใ้ดบงัคบั ข่มขู่หรือหลอกลวงแต่อย่างใด ขา้พเจา้ยินยอม
และยนิดีอุทิศร่างกายของขา้พเจา้ตามความประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี เม่ือไดมี้การศึกษาจนเสร็จส้ินแลว้ ขา้พเจา้มีความ
ประสงค ์

    ให้ศูนย์การเรียนรู้อาจารย์ใหญ่ กรมการแพทย์ และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย ์
มหาวทิยาลยัรังสิต ฌาปนกิจ  

    ใหญ้าติรับไปฌาปนกิจ 
 

 
  

 (ลงช่ือ) .................................................................ผูอุ้ทิศร่างกาย 

                  (...................................................................) 

 (ลงช่ือ) .................................................................ผูเ้ขียน/ผูพ้ิมพ ์

            (..................................................................) 

 (ลงช่ือ) .................................................................ผูรั้บแจง้ ( เจา้หนา้ท่ี ) 

                                        (ลงช่ือ)..............................................................พยาน (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัว) 

                      (...................................................................) 

ส่วนน้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ีเก็บ 
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ส่วนน้ีส าหรับผูอุ้ทิศร่างกาย 



การอุทิศร่างกาย สามารถด าเนินการได้ โดยส่งแบบฟอร์มทางไปรษณย์ี 

เอกสารทีต้่องเตรียม 
1. หนงัสือส าคญัการอุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาและวจิยัทางการแพทย ์

ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย 
1. กรอกแบบฟอร์มหนงัสือส าคญัการอุทิศร่างกาย กรุณาเขียนด้วยตวับรรจง ชดัเจน 
2. ลงลายมือช่ือผูท้  าพินยักรรมใหเ้รียบร้อย และใหพ้ยานท่ีเป็นญาติลงลายมือช่ือ 1 ท่าน 
3. ระบุเจตจ านงในการจดัฌาปนกิจ หลงัการศึกษาเสร็จในหนงัสือส าคญัการอุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาและวจิยัทางการแพทย ์
4. ส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกแลว้  ทางไปรษณีย ์มาท่ี: 
 

“ศูนยรั์บบริจาคร่างกายเพ่ือการศึกษา” ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 และใหเ้ขียนท่ีมุมซองวา่ “อุทศิร่างกายเพือ่การศึกษาและวจิยัทางการแพทย์” 
 

5. ผูอุ้ทิศร่างกาย จะไดรั้บบตัรประจ าตวัผูอุ้ทิศร่างกาย 
„ หากท าบตัรหายหรือเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่หแ้จง้ทางโทรศพัท ์ในวนั และเวลาราชการ 

„ ท่านท่ีตอ้งการยกเลิกพินยักรรมการอุทิศร่างกาย กรุณาแจง้ใหโ้รงพยาบาลทราบ 

ควรแจ้งทายาท ดงันี ้
1. ท่านได้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจยัทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย ์และสถาบัน 
ร่วมผลิตแพทย ์กรมการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ทายาทมีสิทธ์ิในการยกเลิกการอุทิศร่างกาย ของท่านไดโ้ดยชอบธรรม  
3. ญาติตอ้งแจง้ทางโรงพยาบาลเร่ืองการเสียชีวติโดยเร็วท่ีสุด ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากเสียชีวติและห้ามฉีดน า้ยารักษา
สภาพศพ 

4. โรงพยาบาลจะจดัเจา้หนา้ท่ีไปรับร่างผูอุ้ทิศร่างกายท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะทางไม่เกิน 
100 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

ไม่รับศพ กรณีต่อไปนี ้
  เสียชีวติดว้ยโรคติดต่อ เช่น โรคติดต่อร้ายแรงทางเลือด, โรคไวรัสตบัอกัเสบบีหรือซี,โรควณัโรค,โรคซิฟิลิส และโรคเอดส์ 
  เสียชีวติดว้ยอุบติัเหตุ หรือเป็นศพท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีหรือเพ่ิงไดรั้บการผา่ตดัก่อนเสียชีวติ 
  ร่างท่ีมีอวยัวะขาดหายไปหรือไม่ครบสมบูรณ์  
  ร่างท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่  40 กิโลกรัม หรือมากกวา่  80 กิโลกรัม หรือมีร่างกายท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะใชศึ้กษาได ้ เช่น แขนขาโก่ง 

หลงัคดงอ หรือผิวหนงัเป็นแผลพพุอง มีกล่ินเหมน็ 
 
 

ข้อมูลตดิต่อเพือ่แจ้งการไปรับส่งร่างของผู้อุทศิร่างกายเพือ่การศึกษาและวจิยัทางการแพทย์ 
แจง้ความประสงคว์า่ “อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาและวจิยัทางการแพทย”์ 

ในเวลาราชการ: “ศูนยรั์บบริจาคร่างกายเพ่ือการศึกษา” ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวถีิ  
 โทร: 02-2062900 ต่อ 60117,  60118 หรือ 062-5043991 

นอกเวลาราชการ: งานชนัสูตร โรงพยาบาลราชวถีิ 
           โทร: 065-6380065, 062-5043991 
** การท าเร่ืองอุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษา ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

ส่วนน้ีส าหรับผูอุ้ทิศร่างกายไวเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ 



ส่งเอกสาร จ่าหน้าซอง.... 
 

โรงพยาบาลราชวิถี 
ศนูยรั์บบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
เลขท่ี 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 


