
แบบ ป.ส. ๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        
        
 
 วันที่………เดือน…………………พ.ศ……...… 

๑.   ช่ือผูขออนุญาต          
                     (๑)  บุคคลธรรมดา   
ขาพเจา ชื่อ.....................................................................................................................  ตําแหนง  .............................................................
อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 

 

 (๒)  นิติบุคคล     
ชื่อหนวยงาน.....................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ ........................... เลขทะเบียนที่.............................. 
ชื่อสถานที่ทําการ(ที่ติดตอได ณ ปจจุบัน) ……………………………………………………………………….…....................………. 
ที่ตั้งเลขที…่……..........……หมูที่……............…….ตรอก/ซอย…................…............……….. ถนน……......................……………… 
ตําบล/แขวง…………............………..…อําเภอ/เขต………………………………....จังหวัด……………..............……….……………
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................……โดยมี(ผูมีอาํนาจขอรับใบอนุญาต)  

(๒.๑)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง  ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 

 (๒.๒)  ชื่อ........................................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
อายุ.................…ป       สัญชาต.ิ.........…......  เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจําตัวประชาชน     
                                                                                        บานเลขที่……….......……หมูที่...........ตรอก/ซอย…...................................….. 
ถนน…….......................….... ตําบล/แขวง…………....………..…อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..……. 
รหัสไปรษณีย                                      หมายเลขโทรศัพท…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….........................................................................…… 
 

 (กรณีมากกวา 2 คน ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
 

 
 

คําขออนญุาต 
กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลัง 

ใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคม ี
 

 เลขที่รับ…………………………..    
   วันที่…………................………… 

    รหัสหนวยงาน…………………..     
    ผูรับคําขอ……………………….. 

 (สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)    

             

     

     

     

             

     

             



 ๒

๒. ขออนุญาตกระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคม ี 
 โดยมีรายการดังตอไปนี้ 
 วัสดุตนกาํลังชนิด.................................................................................... ปริมาณ...................................หนวย................ 
 เปลี่ยนสภาพเปน.................................................................................... ปริมาณ...................................หนวย................ 

(โดยมีรายละเอียดตามตาราง ๒.๑ หนา ๖) 
๓. ประเภทการใชประโยชน       [    ]  ศึกษาวิจัย           [    ]  พัฒนาวัสดุนิวเคลียร [    ]  อื่นๆ โปรดระบุ......................................... 

 

 เปนการขออนุญาต  [    ]  ครั้งแรก  
    [    ]  ขอตออายุใบอนุญาต  (ใบอนุญาตเดิม  เลขที่......................................................) 
  

๔. สถานที่กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคม ี
สถานที่ตั้ง เลขที…่…….......……หมูที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศพัท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเลก็ทรอนิกส…...….....................…........... 
 

๕. สถานที่เก็บรักษาวัสดุที่พนสภาพแลว 
สถานที่ตั้ง เลขที…่…….......……หมูที่……......…….ตรอก/ซอย…....................…......……….. ถนน……..............................................
ตําบล/แขวง…………........….......…อําเภอ/เขต…………....……....จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศพัท…...…..................……หมายเลขโทรสาร….............…………จดหมายอิเลก็ทรอนิกส…...….....................…........... 
     

๖.  ช่ือผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค    จํานวน…………คน ดังนี้ 
 ๖.๑   เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเติมได) 
  (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....…......…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อเจาหนาที่ความปลอดภยัทางรังสี(๑)……………………………...……… 

  

๖.๒   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(ถามี) 
  (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อายุ….....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

     

     

     

             

     

             



 ๓
 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
     ลายมือชื่อผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน(๑)……………………….................………...…… 

๗.  ผูปฏิบัติงานรังสี   จํานวน................ คน  ดังตอไปนี้ 
                  (๑)   ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตําแหนง…………………....……………อาย…ุ.....….....…ป          
สัญชาติ.................….. เลขประจําตัวประชาชน                                                                                           บานเลขที่……....................… 
หมูที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตําบล/แขวง………….............…….…..…
อําเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณีย                                     หมายเลขโทรศพัท….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเลก็ทรอนิกส……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ……………………………………………………… 

(๒) ประสบการณและการฝกอบรม 
ลําดับที ่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม ผูจดัฝกอบรม หมายเหต ุ
     
     

(๓) หมายเลขทะเบียน ............................................................................... 
ลายมือชื่อผูปฏิบตัิงานทางรังสี(๑)……………………….................…………… 

(กรณีมีมากกวา ๑ คน  ใหใชเอกสารแนบเพิ่มเตมิได) 
 

 ๘.  พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานตางๆ  ท่ีเกีย่วของมาเพือ่ประกอบการพิจารณาดวยดังนี ้
 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหซึ่งมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  (กรณี
เปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนาพาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 
กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานหรือเจาหนาท่ี
ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
หมายเหตุ  หนังสือมอบอํานาจของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมตองติดอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร 
 
 

     

             



 ๔

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เชน  หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด  เปนตน) 

  (๑)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรณีเปนชาวตางประเทศใหแนบสําเนา
พาสปอรต และใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว) 

  (๒)  หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ท่ีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนด)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอาํนาจ   และหนังสือมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  หรือ ๓๐ 
บาท เมื่อมอบอํานาจใหกระทําการแทนมากกวา ๑ อยาง   

 (๓) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  หรือสําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณฑสนธิ   และหนังสือ
รับรองจากกระทรวงพาณิชย 

เอกสารและหลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

  (๑) รายละเอียดที่เกี่ยวของกับกระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
เฉพาะที่ขออนุญาตฯ คร้ังแรก หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

    (๑.๑)   สําเนาใบประกาศนียบัตรดานการปองกันอันตรายจากรังสีของผูรับผิดชอบทางเทคนิค หรือปริญญาบตัร
ตามวุฒิท่ีสามารถรับผิดชอบวัสดุนิวเคลียรนั้น  หรือวุฒิบัตรดานรังสี  พรอมเอกสารสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให 

    (๑.๒)   แผนท่ีตั้งหนวยงาน  แสดงรายละเอียด เลขที่ตั้ง ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน 

    (๑.๓)   แผนผังอาคาร หอง  และบริเวณขางเคียง  ที่กระทําดวยประการใดๆ แกวัสดตุนกําลังใหพนจากสภาพที่
เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  และสถานที่จัดเก็บ 

    (๑.๔)   สําเนาเอกสารกํากับวัสดุตนกําลงั  (Certificate)  แสดงรายละเอียด  ชื่อธาตุ  เลขมวล น้ําหนัก รูปราง 
ลักษณะ หมายเลขกํากับ ชื่อผูผลติ วันที่ผลิต  และอายุการใชงาน 

    (๑.๕)   สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน แสดงรายละเอียดจดุมุงหมาย วิธีการ และขั้นตอนกระบวนการกระทําดวยประการ
ใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี  

   (๑.๖)   เอกสารวิธีการที่เกี่ยวของตามกําหนดในขอ ๑๓ ของกฎกระทรวงนี้   
 วิธีการพิทักษไมใหมีการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร  
 วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของวัสดุนิวเคลียรในสถานที่จัดเก็บ ในระหวางการใชงาน ในระหวางการ
ขนสง หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนวิเคลียร 

 วิธีการปองกันอันตรายจากรังสทีี่เกิดจากการผลติ การมีไวในครอบครอง หรือการใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร และ
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีจากการผลิต การมีไวในครอบครอง 
หรือการใชซึ่งวัสดุนิวเคลียร 

 วิธีการเมื่อเลิกดําเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................ 

    (๑.๗)   สําเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใชงานอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล 

  (๒)  รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับกระทําดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกําลังใหพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
เฉพาะที่ขอตออายุใบอนุญาตฯ  

    (๒.๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยไดรับอนุญาตไว 

    (๒.๒)  สําเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสี (โดยผูรบัผิดชอบดําเนินการ
ทางเทคนิค) แสดงรายละเอียด รายการแสดงบัญชีวัสดุนิวเคลียร ผลการตรวจวัดระดับรังสี  การเปรอะเปอนทางรังสี  และการรั่วไหล
ของรังสี  และสภาพการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับวัสดุนิวเคลียร 

    (๒.๓)  สําเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสํารวจรังสี   



 ๕

    (๒.๔)  สําเนาผลประเมินการไดรับรังสีของผูปฏิบัตงิานรังสี    ยอนหลัง 12 เดือน    

  (๓)   อื่นๆ    (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………………. 

 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมลูทีใ่หเปนจริง  และจะปฎิบัติตามวิธกีารท่ีไดนําเสนอไวทุกประการ 
 
      ลายมือชือ่ผูขออนญุาต .................................................................... 
       (                    ) 
 

ลายมือชือ่ผูขออนญุาต .................................................................... 
       (                ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
๑.เอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองพรอมวันทีโ่ดยผูขออนญุาตหรือผูรับมอบ
อํานาจ พรอมประทับตราประจําหนวยงาน  
๒.โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชอง  หนาขอความที่ตองการ  หนาขอ ๘ 



 ๖ 

ตาราง ๒.๑ ขอมลู (เฉพาะทีร่ะบุได) รายการแสดงบัญชวีัสดตุนกําลังทั้งหมดท่ีขออนุญาต 
 

รายการแสดงบัญชีวัสดุตนกําลัง 

ชื่อสถานปฏิบัติการ1..……....................……………….... 
รหัสบริเวณตรวจนบั(MBA)2……....................………… 

วันท่ี  (ป/เดือน/วนั) ………………… 
รายงานเลขที…่…………………….. 

หนาท่ี……..…………ใน ……………..หนา ลงนาม: 

หม
าย
เล
ขล

ําด
ับ3 

CO
NT

IN
UA

TI
ON

4 

รห
ัสต

ําแ
หน

ง5  ชื่อ/ 
หมายเลข 

Batch6 

 จํา
นว

นใ
นร

ุน7  

รายละเอียด
วัสดุ8 

รายการบญัช ี การแกไข 

ปร
ะเภ

ทว
ัสด

ุ9 
น้าํหนักของ 

วัสดุ10 

หน
วย

 กโิ
ลก

รัม
/ก
รมั

11
 

น้าํหนักของวัสดุ
นิวเคลียรพเิศษ 

(เฉพาะ ยูเรเนยีม) 
(กรัม)12 รห

ัสไ
อโ
ซโ

ทป
13

 

M
EA

SU
RE

. B
AS

IS
14

 

CO
NC

IS
E 

NO
TE

15
 

หมายเลขรายงาน16 

หม
าย
เลข

ลํา
ดับ

17
  

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

         - -      

(กรณีชองวางไมพอใหใชเอกสารแนบได) 

 
                   

 



คําอธิบายในการกรอกขอมลูตาราง ๔.๑ รายการแสดงบญัชวีัสดุนวิเคลียรหรอืวัสดตุนกําลังทั้งหมดท่ีขออนุญาต 

 

1.  ชื่อสถานปฏิบัติการ ชื่อของสถานปฏิบัติการหรือหนวยงานที่ขออนุญาต 

2.  รหัสบริเวณตรวจนับ(MBA) 
ระบุรหัสบริเวณตรวจนับ  ที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
กําหนดให 

3.  หมายเลขลําดบั ลงหมายเลขลําดบัตามจาํนวนวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกาํลัง 

4.  CONTINUATION 
ระบุ C ในกรณีที่หมายเลข Batch ของวัสดุนี้มีขอมูลวัสดุนิวเคลยีรหรือวัสดุตนกาํลังมากกวา 1 ประเภท 
หรือ มีรายการมากกวา 1 บรรทัด 

5.  รหัสตาํแหนง ระบุรหัสจุดที่วัด ไดรับหรือขนยายวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกาํลงั  (KMP code)  
6.  ชื่อ/ หมายเลข Batch ระบุชื่อและ/หรือ หมายเลข Batch ของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลัง 
7.  จํานวนในรุน ระบุจํานวนในรุนของวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกําลังนั้น 

8.  รายละเอียดวัสด ุ
ระบุรหัส 4 ตัว ของรายละเอียดวัสดุนิวเคลียรหรอืวัสดุตนกาํลังที่ขออนุญาต ตามใบรับรอง (Certificate) 
ไดแก Physical form, Chemical form, Containment, Irradiation status and quality 

9.  ประเภทวัสด ุ 

ระบุรหัสตัวอักษรตามรหสัวัสดุทีข่ออนุญาต 
U  สําหรับยูเรเนียม หรือสารประกอบของยูเรเนียม  
N  สําหรับยูเรเนียมธรรมชาต ิ
T  สําหรับธอเรียม หรือสารประกอบของธอเรียม 
D  สําหรับยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ 
วัสดุที่มีมากกวาหนึ่งไอโซโทป ใหแยกระบุตัวอักษรตามแตละชนิดของไอโซโทปที่ผสมกัน 

10.  น้ําหนักของวัสดุ ระบุปริมาณวัสดุตนกําลังโดยน้ําหนักในหนวยกิโลกรัมหรือกรัม 

11.  หนวย กิโลกรัม/กรัม 
ระบุหนวยน้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร ดังนี้ หรือตามทีก่ําหนดในใบรับรอง (Certificate) 
กรัม สําหรับ ยูเรเนียมหรือสารประกอบของยูเรเนียม  
กิโลกรัม สาํหรบั ธอเรียมหรือสารประกอบของธอเรียม ยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะ  

12.  น้ําหนักของวัสดุนิวเคลียร
พิเศษเฉพาะยูเรเนียม (กรัม) 

ระบุปริมาณของยูเรเนียม 235 หรือ 233 โดยน้ําหนักในหนวยกรัม 

13.  รหัสไอโซโทป 
G  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษที่ประกอบดวยยูเรเนียม 235 เทานั้น 
J  หมายถึง  วัสดุนิวเคลียรพิเศษทีป่ระกอบดวยยูเรเนียม 235 และ 233 
K  หมายถึง วัสดุนิวเคลียรพิเศษที่ประกอบดวยยูเรเนียม 233 เทานั้น 

14.  MEASURE. BASIS 

M หมายถึง ขอมูลจาํนวนในรุนวัดที่บริเวณตรวจนับและรหัสตาํแหนงที่ระบุ 
N  หมายถึง ขอมูลจํานวนในรุนวัดที่บริเวณตรวจนับอ่ืน 
T  หมายถึง ขอมลูจาํนวนในรุนวัดกอนหนานี้ที่บริเวณตรวจนับเดียวกัน และรายงานขอมูลสําหรับ

บริเวณตรวจนับนั้นโดยไมไดทําการวัดซ้ํา 
L หมายถึง ขอมูลจาํนวนในรุนวัดกอนหนานี้ที่บริเวณตรวจนับอื่น และรายงานขอมูลสาํหรับบริเวณ

ตรวจนับปจจุบันโดยไมไดทําการวัดซ้าํ 

15.  CONCISE NOTE ระบุ X ในกรณีที่มีเอกสารแนบมา 


