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เฉพาะเจ้าหน้าที่ (For official use only) 
เลขที่รับคำขอ : - - -  วันที่รับคำขอ :  ชื่อผู้รับคำขอ :   
Notification No. Date received Receiving official’s name 
1. วัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ (Notification purpose) 

 แจ้งเครื่องกำเนิดรังสเีครื่องใหม่ (new notification of radiation generator(s)) 
 ขอใบรับแจ้งใหม่ เนื่องจาก (กรอกเฉพาะข้อ 2) (replacement request for [only fill section 2]) 
 ใบรับแจ้งชำรุดในสาระสำคัญ เลขท่ีใบรับแจ้ง         ใบรับแจ้งสูญหายหรือถูกทำลาย 

(essentially defaced acknowledgement No.) (lost or damaged acknowledgement) 

2. ข้อมูลผู้แจ้ง (Notifier’s information) 

2.1. บุคคลธรรมดา (Natural person) 
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ (Name) : นามสกุล (Surname) :   
(Mr./Mrs./Miss) 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (Identification No.) : - - - -  
กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ (For a foreigner) 
เลขที่ใบสำคัญประจำตวัคนตา่งด้าว (Alien identification No.) :  หรือ (or) 
เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.) :  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (Current address) :   
  
แขวง/ตำบล (Subdistrict) : เขต/อำเภอ (District) :  
จังหวัด (Province) : รหัสไปรษณีย์ (Postcode) :  
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.) :  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile No.) :   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) :  หมายเลขโทรสาร (Fax No.) :  

2.2. นิติบุคคล (Juristic person) 
ประเภทนิติบุคคล (Type of juristic person) 
 ส่วนราชการ (Government)  องค์การมหาชน (Public Organization) 
 รัฐวิสาหกิจ (State-owned company)  เอกชน (Private organization) 
 สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society)  อ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others, please specify)  
ชื่อนิติบุคคล (Name of the juristic person) :  

2.2.1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (Juristic person registered in Thailand) 
เลขทะเบียนนิติบุคคล (Thai juristic person registered No.) :  
วันที่จดทะเบียน (Date of register) :   
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification No.) : - - - -  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ (Factory registered No.) : (ถ้ามี (if any)) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (Head office address) :  
  
แขวง/ตำบล (Subdistrict) : เขต/อำเภอ (District) :  
จังหวัด (Province) : รหัสไปรษณีย์ (Postcode) :  
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.) :  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile No.) :   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) :  หมายเลขโทรสาร (Fax No.) :  
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2.2.2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (Juristic person registered outside Thailand) 
เลขทะเบียนนิติบุคคลตา่งดา้ว (Foreign juristic person registered No.) :  
วันที่จดทะเบียน (Date of registration) :  ประเทศที่จดทะเบียน (Country of registration) :  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number) : - - - -  
ที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย (Office address in Thailand) :  
  
แขวง/ตำบล (Subdistrict) : เขต/อำเภอ (District) :  
จังหวัด (Province) : รหัสไปรษณีย์ (Postcode) :  
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.) :  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile No.) :   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) :  หมายเลขโทรสาร (Fax No.) :  

2.2.2.1. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทยซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลได้ (An agent in charge of the 
operations in Thailand on behalf of the juristic person) 
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ (Name) : นามสกุล (Surname):   
(Mr./Mrs./Miss) 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (Identification No.) : - - - -  หรือ (or) 
กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ (For a foreigner) 
เลขที่ใบสำคัญประจำตวัคนตา่งด้าว (Alien identification No.) :  หรือ (or) 
เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.) :  
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.) :  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile No.) :   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) :  หมายเลขโทรสาร (Fax No.) :  

3. วัตถุประสงค์การครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี (Purpose of possession or use of radiation generators) 

3.1. วัตถุประสงค์ (Purpose) 
 เพื่อจำหน่าย (For sale)  เพื่อตนเอง (For own use) 

3.2. ประเภทการใชป้ระโยชน์ (Type of utilization) 
 ด้านการแพทย์ (Medical)  ด้านอุตสาหกรรม (Industry) 
 ด้านการเกษตร (Agriculture)  ด้านการศึกษา (Education) 
 ด้านการวิจัย (Research)  ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ (Others (please specify))   

4. สถานที่จดัเกบ็ ตดิตัง้ หรือใชเ้ครือ่งกำเนิดรงัสี (Facility to store, install, or use radiation generators) 

4.1.  สถานที่จัดเก็บ (Storage facility)  สถานที่ติดตั้งหรือใช้งาน (Installation or use facility) 

ชื่อสถานประกอบการ (Facility’s name) :  
ที่อยู่ (Address) :  
แขวง/ตำบล (Subdistrict) : เขต/อำเภอ (District) :   
จังหวัด (Province) :  รหัสไปรษณีย์ (Postcode) :   
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.) :  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile No.) :   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) :  หมายเลขโทรสาร (Fax No.) :   
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4.2. ผู้ประสานงาน (Coordinator) 
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ (Name) : นามสกุล (Surname):   
(Mr./Mrs./Miss) 
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.) :  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile No.) :   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) :  หมายเลขโทรสาร (Fax No.) :   

5. ข้อมูลเครื่องกำเนิดรังสี (Radiation Generator Specifications) 

เครื่องกำเนิดรังสีจำนวน (Total radiation generator(s))        รายการ (items) 

เครื่องกำเนิดรังสีและอปุกรณ์ที่กำหนดเป็นเครื่องกำเนิดรังสี 
Radiation generator(s) and prescribed component(s) 

รายการที ่(Item No.) 
1 2 3 4 

ชนิด (Type)     
ผู้ผลิต (Manufacturer)     
รุ่น (Model)     
หมายเลขเครื่อง (Serial No.)     
ความต่างศักย์/พลังงานสูงสุด (kV/keV หรือ MV/MeV) 
(Maximum Voltage/Energy) 

    

 อุปกรณ์ภายในที่กำหนดเป็นเครื่องกำเนิดรังสี (หากทราบ) 
(Prescribed internal component(s)) (if known) 

    

ชนิด (Type)     
ผู้ผลิต (Manufacturer)     
รุ่น (Model)     
หมายเลขของอุปกรณ์ (Serial No.)     

ความต่างศักย์/พลังงานสูงสุด (kV/keV หรือ MV/MeV) 
(Maximum Voltage/Energy) 

    

ลักษณะการใช้งาน (Usage)     
สถานะของการครอบครองหรือใช้ (Possession or Use status)     
วันที่ตรวจสอบความปลอดภัย (Date of safety inspection)     
นำเข้า / รบัโอนจากผู้อ่ืน / อ่ืน ๆ (Import/ transfer/ others)     
วันที่ครอบครองหรือใช้ (Date of possession or use)     

กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้ (If not enough space, attach the additional information on separate pages.) 
คำอธิบาย : การกรอกข้อมูลเครื่องกำเนิดรังสี (Explanation: Filling radiation generator specifications section) 
เครื่องกำเนิดรังสีและอุปกรณ์ท่ีกำหนดเป็นเครื่องกำเนิดรังสี (Radiation generator(s) and prescribed component(s)) 
ชนิด (Type) 
 

ให้ระบุหมายเลข  01 – 06 ตามชนิดของเครื่องกำเนิดรังสี ดังต่อไปน้ี 
Specify the type of radiation generator as follows: 
01 - เครื่องกำเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นต่ำกว่า 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ หรือเครื่องกำเนิด
รังสีที่อุปกรณ์กำเนิดรังสีภายในทำงานที่ความต่างศักย์ต่ำกว่า 1 เมกะโวลต์ ที่มีลักษณะการใช้งานปิดมิดชิด
และไม่ได้ใช ้งานกับคน (Radiation generator with maximum energy less than 1 MeV or internal 
radiation-generating component with voltage less than 1  MV, which is fully enclosed and  
non-human use) 
02 - เครื่องเอกซเรย์กระเจิงกลับแบบมือถือสำหรับงานรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Handheld backscatter 
X-ray machine for security inspection) 
03 เครื่องเอกซเรย์สำหรับงานวิเคราะห์แบบมือถือหรือพกพา (Handheld or portable X-ray analysis unit) 
04 - เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีเอกซ์แบบติดต้ังอยู่กับท่ี (Fixed industrial X-ray gauge) 
05 - หลอดเอกซเรย์ (X-ray tube) 
06 - หลอดเอกซเรย์พร้อมเรือนหลอด (X-ray tube and housing) 
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อุปกรณ์ภายในที่กำหนดเป็นเครื่องกำเนิดรังสี (หากทราบ) (Prescribed internal component(s)) (if known) 
ชนิด (Type)  ให้ระบุหมายเลข 01 – 02  ตามชนิดของอุปกรณ์ภายในท่ีกำหนดเป็นเครื่องกำเนิดรังสี ดังต่อไปน้ี  

Specify the radiation generator component as follows: 
01 หลอดเอกซเรย์ (X-ray tube) 
02 หลอดเอกซเรย์พร้อมเรือนหลอด (X-ray tube and housing) 

ลักษณะการใช้งาน (Usage) ให้ระบุหมายเลข 01 – 03 ตามลักษณะการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี ดังต่อไปน้ี 
Specify the radiation generator usage as follows: 
01 - ลักษณะการใช้งานแบบติดตั้งถาวรไม่เคลื่อนย้าย (Fixed) 
02 - ลักษณะการใช้งานแบบเคลื่อนท่ีได้ (Mobile) 
03 - ลักษณะการใช้งานแบบมือถือหรือพกพา (Handheld or Portable) 

สถานะของการครอบครองหรือใช้ 
(Possession or use status) 

ให้ระบุหมายเลข 01 – 02 ตามสถานะของการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ดังต่อไปน้ี 
Specify the possession or use status of radiation generator(s) as follows: 
01 ครอบครองเท่าน้ัน (Possession only) 
02 ครอบครองหรือใช้ (Possession or Use) 

วันท่ีตรวจสอบความปลอดภัย 
(Date of safety inspection) 

ให้ระบุวันที่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี (เฉพาะการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่อง
กำเนิดรังสีเท่าน้ัน) 
Specify the date of safety inspection of radiation generator (possession or use only) 

นำเข้า (Import) / 
รับโอนจากผู้อื่น (transfer) / 
อื่น ๆ (others) 

ให้ระบุการได้มาซ่ึงเครื่องกำเนิดรังสีตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
Specify the receiving of radiation generator as follows: 
- นำเข้า กรุณาระบุวันท่ีนำเข้า (Import - please specify the date of import) 
- รับโอนจากผู้อื่น กรุณาระบุชื่อผู้โอน (Transfer - please specify the name of transferor) 
- อื่นๆ โปรดระบ ุ(Others, please specify) 

วันท่ีครอบครองหรือใช้ 
(Date of Possession or Use) 

ให้ระบุวันท่ีครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีครั้งแรก 
Specify the date of the first possession or use of radiation generator(s) 

 
6. เอกสารประกอบการพิจารณา (Supporting documents for notification) 

6.1. ข้อมูลผู้แจ้ง (Information of the notifier) 
6.1.1. บุคคลธรรมดา (Natural person) 

กรณีเป็นชาวตา่งชาติ (For a foreigner) 
 สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (หรือ) (A copy of alien’s identification card) (or) 
 สำเนาหนังสือเดินทาง (A copy of passport) 

6.1.2. นิติบุคคล (Juristic person) 
 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย (Juristic person registered in Thailand) 

กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลเปน็ชาวต่างชาติ (In the case that the director is a foreigner) 
 สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (หรือ) (A copy of alien’s identification card) (or) 
 สำเนาหนังสือเดินทาง (A copy of passport) 

 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ (Juristic person registered outside Thailand) 
 สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ส่วนราชการออกให้  (A copy of certificate 

issue or letter of being a foreign juristic person by a government agency) 
6.1.3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน (In the case of power of attorney) 

  หนังสือมอบอำนาจ (A Power of Attorney) 
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 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
ส ำ เน าหน ั ง ส ื อ เ ด ิ นท า ง  (A copy of principal’s identification card. For a foreigner, a copy of alien’s 
identification card or a passport is required) 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ (A copy of the attorney’s identification card. For a foreigner, a copy of alien’s 
identification card or a passport is required) 

6.2. สถานที่จัดเก็บ ติดตั้ง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี (Facility or location where the radiation generator(s) stored, installed 
or used) 
 แผนที่ตั้งของสถานที่จัดเก็บ ติดตั้ง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีและบริเวณใกล้เคียง (Storage, installation, or use facility of 

radiation generator(s) and its vicinity) 
 แผนผังภายในอาคาร ห้อง และบริเวณข้างเคียง ที่จัดเก็บ ติดตั้ง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี (Building, room and vicinity layout 

of the location to store, install, or use radiation generator(s)) 
6.3. เอกสารที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับเคร ื ่องกำเน ิดร ังส ีและความปลอดภัยทางร ังสี  (Documents related to the radiation 

generator(s) and radiation safety) 
6.3.1. กรณีการแจ ้งการครอบครองและใช้  ( In the case of notification of possession and use of radiation 

generator(s)) 
 สำเนาเอกสารแสดงคุณลักษณะของเครื ่องกำเนิดรังสี ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (A copy of technical 

specification document of radiation generator(s) in Thai or English) 
 สำเนาเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัย (A copy of safety inspection report for radiation generator(s)) 
 สำเนาเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เลขาธิการประกาศกำหนด (หรือ) (A copy of 

safety inspection report for radiation generator(s) from the agency designated by the Office of Atoms 
for Peace (or)) 

 สำเนาเอกสารใบรับรองความปลอดภัยของเคร่ืองกำเนิดรังสีจากประเทศต้นทาง (เฉพาะเครื่องกำเนิดรังสีแบบมือถือ
หรือพกพา) (A copy of safety document for radiation generator(s) certified by the country of origin           
(In case of handheld or portable radiation generator(s) only)) 

 สำเนาหลักฐานการครอบครองหรือใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล  (A copy of evidence of 
possession or use of personal radiation monitoring devices) 

 รูปถ่ายเครื่องกำเนิดรังสี บริเวณรอบตัวเครื่อง และรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นข้อมูลผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง ความต่างศักย์/
พลังงานสูงสุด และป้ายเตือนทางรังสี (Picture(s) of the radiation generator(s), and the area around the radiation 
generator(s) with clear indication of manufacturer, model, serial number, maximum voltage/energy or tube 
current, and radiation warning sign) 

6.3.2. กรณีการแจ ้งการครอบครองเพียงอย่างเด ียว ( In the case of notification of possession of radiation 
generator(s) only) 
 สำเนาเอกสารแสดงคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดรังสี ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (A copy of technical 

specification document of radiation generator(s) in Thai or English) 
 รูปถ่ายเครื่องกำเนิดรังสี บริเวณรอบตัวเครื่อง และรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นข้อมูลผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง ความต่างศักย์/

พลังงานสูงสุด และป้ายเตือนทางรังสี (Picture(s) of the radiation generator(s), and the area around the radiation 
generator(s) with clear indication of manufacturer, model, serial number, maximum voltage/energy or tube 
current, and radiation warning sign) 
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6.4. เอกสารอ่ืน ๆ โปรดระบุ (Others, please specify) :  
  

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการพิจารณาการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีนั้น ผู้แจ้งต้องรับรองสำเนาถูกต้องใน
เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ (Remark : All supporting documents must be certified true copy by the notifier) 
 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคำขอแจ้งการครอบครองหรือใช้เคร่ืองกำเนิดรังสีฉบับนี้เป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วนทุก
ประการ  ( I hereby declare that the information provided in this notification is true and accurate to the best 
of my knowledge.) 
 

ลายมือชื่อ (Signature)………………………………………………………… 
ชื่อผู้แจ้ง (Notifier’s name) (………………………………………………) 

ลายมือชื่อ (Signature)………………….……………………………………… 
ชื่อผู้แจ้ง (Notifier’s name) (………………………………………………) 

 
.................../......................../.................... 

วันที่ยื่นคำขอ (Submission Date) 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ (For official use only) 
 ผลการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐาน 
 ครบถ้วนถูกต้อง 
 ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ภายในวันท่ี  

 
ชื่อเจ้าหน้าท่ี  
วันท่ี  

การแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
 แก้ไข/ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว เมื่อวันท่ี  
 ไม่แก้ไข/ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในกำหนด 

 
ชื่อเจ้าหน้าท่ี  
วันท่ี  

 ออกใบรับแจ้งฯ  
เลขท่ี  

  ด้วยตนเอง   ทางไปรษณีย์ 
 ชื่อเจ้าหน้าท่ี  
 วันท่ี   

  ได้รับใบรับแจ้งแล้ว   ได้รับคำขอคืนแล้ว 
 ชื่อผู้ยื่นคำขอ   
 วันท่ี   

 คืนคำขอ 
 

 


