
  

หน้า 1 ของ 4 หน้า  
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    แบบค ำขอแจ้งกำรครอบครองหรือใช้ 
                     เครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับใช ้เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ 

                     ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งำนในสถำนพยำบำล 

 

1.  ผู้แจ้ง          ***เลือกกรอกข้อมูลตามประเภทของผู้แจ้ง***   
  บุคคลธรรมดำ       
 ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว/นาง)...........ดวงเดือน ดวงดีจัง...................................วัน/เดือน/ป/ี เกิด...................1 สิงหาคม 2530....................... 
 อายุ....32......ป ี สัญชาติ.....ไทย......  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน    1     2    3     4     5     6    7     8     9     1     2     3    4 
 ที่อยู่เลขที.่.....123.........อาคาร............-...................หมู่ที่.......4.........ถนน........ติวานนท์..............แขวง/ต าบล...........ตลาดขวัญ...................... 
 เขต/อ าเภอ..............เมือง........................จังหวดั...............นนทบุรี...................................รหัสไปรษณีย.์................11000................................ 
 โทรศัพท์................02-9511111..................โทรสาร.................-............................ E-mail...........xray123@gmail.com................................ 
  นิติบุคคล  
 ชื่อหน่วยงาน........................................................................................................................................................................................................ 
 ชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล 
 1) .....................................................................................................ต าแหน่ง………………………………………………………….................................... 
 2) .....................................................................................................ต าแหน่ง………………………………………………………….................................... 
 3) .....................................................................................................ต าแหน่ง………………………………………………………….................................... 
 ชื่อสถานที่ท าการ................................................................................................................................................................................................. 
 เลขบัตรประจ าตัวผูเ้สยีภาษีอากร   
 ที่อยู่เลขที่................อาคาร..........................................หมู่ที่..................ถนน...........................แขวง/ต าบล........................................................ 
 เขต/อ าเภอ....................................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................... 
 โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................................... E-mail............................................................................. 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขรับค ำขอ.......................................................................... 
ลงวันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ.................... 

 

2.  สถำนที่ติดต้ังใช้งำน 

 ชื่อสถานที่................คลินิกทันตกรรมฟันสวย........................................ประเภทหน่วยงาน1..........เอกชน........................................................ 

 ประเภทสถานประกอบการ2...........................คลินิก.....................................สังกัด3......................เอกชน......................................................... 

  ที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ผู้แจ้ง  (กรณีที่อยู่เดยีวกับที่อยู่ผู้แจ้ง ให้ใส่      ในช่อง   และใหก้รอกเฉพาะวันและเวลาเปดิท าการ)    
 

 ที่อยู่เลขที่..........................อาคาร...............................หมู่ที่.................ถนน...................................แขวง/ต าบล................................................ 
 

 เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด....................................................................รหสัไปรษณีย์......................................................... 
 

  โทรศัพท์...........................................................................................โทรสาร......................................................................................................  
 

 E-mail....................................................................... วันและเวลาเปิดท าการ..................วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30 - 20.00 น..................   

 
 

  รับด้วยตนเอง                             

 

  จัดส่งทางไปรษณีย์  (โปรดระบุที่อยู)่   
           

ท่ีอยู่ผู้แจ้ง  
ท่ีอยู่สถานท่ีติดตั้ง  
ท่ีอยู่อื่นๆ โปรดแนบเอกสาร 

 

วิธีกำรรับใบแจ้ง 

หมายเหต:ุ  ประเภทหนว่ยงาน1             เช่น  รัฐบาล, เอกชน, รัฐวิสาหกจิ หรือองค์กรมหาชน เป็นต้น 
              ประเภทสถานประกอบการ2    เช่น   โรงพยาบาล, คลินิก, บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือมหาวิทยาลัย เปน็ต้น 
              สังกัด3                                          เช่น   กระทรวงสาธารณะสุข, กระทรวงสาธารณะสุข ส านักปลัดกระทรวงสาธารณะสุข, กระทรวงกลาโหม กองทัพบก  
                                                          หรือส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น 
 

แบบ วพ.-สรส.2 
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3.  ผู้ควบคุมใช้งำนเคร่ืองก ำเนิดรังสี 
ช่ือ-สกุล (นาย/นางสาว/นาง)..............ฟันสวย ยิม้ใส.....................................  วัน/เดือน/ป/ี เกิด........... 1 สิงหาคม 2532.......................... 
อายุ.......30..............ปี   เลขบตัรประจ าตัวประชาชน    1     1     1    2     2     2     3     3    4     5    6     7     9     
ระดับการศึกษา.........................ปริญญาตรี...............................คุณวฒุิท่ีได้รับ.......................ทันตแพทยศาสตรบณัฑิต................................. 
เลขท่ีใบประกอบโรคศลิปะหรือใบประกอบวิชาชีพ.................ท.1111............................................................................................................ 
โทรศัพท์................02-3510000.............โทรสาร..................-.................... E-mail....... xray123@gmail.com........................................... 

 

4.  ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี 

ที ่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำน กำรฝึกอบรม 

1 นางสาวฟันสวย ยิ้มใส 1112223345679 ทันตแพทย์  การป้องกันอันตรายจากรังสี  
2 นางดวงใจ เกตุแก้ว 1234567891233 ผู้ช่วยทันตแพทย ์ การป้องกันอันตรายจากรังส ี
3 นายสมพร มาลากลุ 1234567891232 ผู้ช่วยทันตแพทย ์ การป้องกันอันตรายจากรังส ี

         หมายเหตุ : กรณีลงข้อมูลไม่เพียงพอให้ใช้เอกสารแนบได้ 
 

5.  พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย ดังนี้ 
     โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง    และรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมประทับตรำหน่วยงำน (ถ้ำมี) 
    5.1  เอกสำรและหลักฐำนของผู้แจ้ง 
           5.1.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
     นับถึงวันท่ียื่น หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
           5.1.2 หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ จ านวน 10 บาท ส าหรับการ 
                       กระท าการ 1 รายการ หรือ 30 บาท ส าหรับการกระท าการแทน มากกว่า 1 รายการ ส าหรับนิติบุคคลท่ีเป็นหน่วยงาน 
                       ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 
    5.2  เอกสำรและหลักฐำนสถำนที่ติดตั้งใช้งำน 
           5.2.1  แผนท่ีของสถานท่ีติดตั้งใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีและบริเวณใกล้เคียง 
           5.2.2  แผนผังภายในแสดงอาคารท่ีติดต้ังใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีและชื่อห้องหรือหมายเลขห้องท่ีติดตั้ง 
    5.3  เอกสำรและหลักฐำนผู้ควบคุมใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี 
           5.3.1  ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพ (กรณีท่ีได้รับวุฒิการศึกษาในสาขา ฟิสิกส์การแพทย์  ให้ใช้ส าเนา 
                       วุฒิการศึกษาแนบ) 
    5.4  เอกสำรและหลักฐำนผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี 
           5.4.1  หลักฐานการครอบครองหรือใช้อุปกรณ์วัดรังสีบุคคลของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
    5.5  เอกสำรและหลักฐำนทำงเทคนิคของเครื่องก ำเนิดรังสี 
           5.5.1  ส าเนารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพห้องท่ีติดตั้งท่ีผ่านเกณฑ์  
                       มาตรฐานตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีตรวจสอบถึงวันท่ีท าเรื่องยื่นค าขอรับ 
                       ใบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
           5.5.2  ภาพถ่ายเครื่องก าเนิดรังสีบริเวณรอบตัวเครื่อง และรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นข้อมูลต่อไปน้ี ได้แก่ ผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง   
                        ความต่างศักย์/พลังงานสูงสุด    
           5.5.3  เอกสารวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีท่ีเกี่ยวข้อง    

5.6  รำยละเอียดข้อมูลเคร่ืองก ำเนิดรังสีที่ขอแจ้งครอบครองหรือใช้ตำมตำรำงที่ 1    
 

    

 

ลายมือช่ือผู้ขอแจ้ง………..………………….……………..……                                 ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่………………….…….………….…………… 

                                              (……นางสาวดวงเดือน ดวงดีจัง………)                                                         (………………………………………………) 
 
 

                วันท่ี….......10 ตุลาคม 2562…...….………                                                    วันที่…………..…………………..……..…………            

แบบ วพ.-สรส.2 
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ตำรำงท่ี 1  ข้อมลูของเครื่องก าเนิดรังสีที่ขอแจ้งครอบครองหรือใช้ 

 หมายเหต ุ: กรณลีงข้อมูลจ านวนเครื่องก าเนิดรังสีไม่เพียงพอให้ใช้เอกสารแนบได้

ที ่
ประเภทเครื่อง
ก าเนิดรังสี 1 

รูปแบบ  
การใช้งาน2 ผู้ผลิต  รุ่น หมายเลขเครื่อง 

ก าลัง/ พลังงานสูงสุด เลขท่ีใบอนุญาต
น าเข้า 
(ถ้ามี) 

 วันท่ีตรวจสอบ
คุณภาพ 

 

ปีท่ีผลิตหลอด 
เอกซเรย ์
(ค.ศ.) 

สถานท่ีติดตั้ง 
ใช้งาน3/อาคาร/ห้อง 

 สถานะของเครื่อง 
1.  ใช้งานปกต ิ
2.  ไม่ใช้งาน  
3.  ช ารุด  

ความต่างศักย์
(keV/kV) 

กระแสไฟฟ้า 
(mA/mAs) 

1 CBC Fix TOSHIBA KXO-15E 12345600 150 kv 64 mA - 1 ม.ค. 2562 2018 คลินิกทันตกรรมฟันสวย/
อาคาร A/ ห้อง A113 

1. ใช้งานปกติ 

2 CBC Fix TOSHIBA KXO-15E 12345601 150 kv 64 mA - 1 ม.ค. 2562 2018 คลินิกทันตกรรมฟันสวย/
อาคาร A/ ห้อง A112 

1. ใช้งานปกติ 

3 CBC Fix TOSHIBA KXO-15E 12345602 150 kv 64 mA - 1 ม.ค. 2562 2018 คลินิกทันตกรรมฟันสวย/
อาคาร A/ ห้อง A111 

3. ช ารุด 

4 CBC Fix TOSHIBA KXO-15E 12345602 150 kv 64 mA - 1 ม.ค. 2562 2018 คลินิกทันตกรรมฟันสวย/
อาคาร A/ ห้อง A111 

2. ไม่ใช้งาน 
 

             

             

             

             

             

แบบ วพ.-สรส.2 
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ตำรำงท่ี 2  ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในตารางที่ 1 
นิยำม ควำมหมำย 

1. ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 1 ให้เขียนอักษรย่อในช่องของประเภทเครื่องก าเนิดรังสี ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 
AGS  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด ระนาบเดียว  
                  (Single-Plane Angiogram or Digital Subtraction Angiography) 
AGB  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด สองระนาบ 
                  (Bi-Plane Angiogram or Digital Subtraction Angiography) 
BDM หมายถึง เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer) 
CAF  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ แบบ C-Arm (C-Arm Fluoroscopy X-ray Machine) 
CBC หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ฟัน แบบโคนบีม ซีที (Cone Beam Computed Tomography) 
CTM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Machine) 
CTS  หมายถึง เครื่องจ าลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Simulator) 
DXM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ฟัน (Dental X-ray Machine) 
FXM หมายถึง เครื่องส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopic X-ray Machine) 
GXM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ท่ัวไป (General X-ray Machine) 
HPD  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนท่ีชนิดมือถือ (Hand-Held Portable Dental X-ray Machine) 
MAB หมายถึง เครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะต าแหน่งชิ้นเนื้อ (Mammography Biopsy)              
MAM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammographic X-ray Machine) 
MRD  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนท่ี (Mobile X-ray Unit) 
MXV  หมายถึง รถเอกซเรย์เคลื่อนท่ี (Vehicle X-ray Unit) 
PCD  หมายถึง เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบท้ังปากและด้านข้างศีรษะ 
                   (Panoramic and Cephalometric Dental X-ray Machine) 
PCT  หมายถึง Positron Emission Tomography/ Computed Tomography Machine (PET/CT) 
SCT  หมายถึง Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT/CT) 
SIM   หมายถึง เครื่องจ าลองการรักษาแบบท่ัวไป (Conventional Simulator) 
VXM หมายถึง เครื่องเอกซเรย์สัตว์ (Veterinary X-ray Machine) 
 
** กรณีท่ีเครื่องเอกซเรย์ไม่ได้อยู่ในประเภทท่ีระบุข้างต้น ให้ผู้แจ้งกรอกข้อมูลประเภทเครื่องก าเนิดรังสีท่ี
ถูกต้องและชัดเจน พร้อมระบุอักษรย่อภาษาอังกฤษท่ีใช้ 
 

2. รูปแบบการใช้งาน 2 ให้ระบรุูปแบบการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
1. Fix           หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบติดตั้งถาวร ไม่มีการเคลื่อนย้าย 
2. Mobile     หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้ 
3. Portable   หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบหิ้วได้ 
4. Stationary หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบติดตั้งประจ าท่ี 
 

3. ชื่อสถานท่ีติดต้ังใช้งาน 3  

 

หน่วยงานมีหลายกลุ่มงาน/ฝ่าย/แผนก/สาขา/ภาควิชา  ให้เขียนชื่อกลุ่มงาน/ฝ่าย/แผนก/สาขา/ภาควิชา  
ต่อท้ายชื่อสถานท่ี   
เช่น  โรงพยาบาลพุทธโสธร แผนกทันตกรรม, คลินิกทันตกรรมมายทีธ สาขาบางแสน, 
       มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามิบดี ภาควิชารังสีวิทยา เป็นต้น 
 

 

หน้า 3 ของ 4 หน้า 

แบบ วพ.-สรส.2 
 


