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1.  พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย ดังนี้ 
     โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง    และรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมประทับตรำหน่วยงำน (ถ้ำม)ี 
    1.1  ข้อมูลของผู้ยื่นค ำขอ  
           1.1.1  หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่มอบอ านาจใหผู้้อืน่กระท าการแทน พร้อมติดอากรแสตมปจ์ านวน 10 บาท ส าหรับการ 
                       กระท าการ 1 รายการ หรือ 30 บาท ส าหรับการกระท าการแทน มากกว่า 1 รายการ  ส าหรับนติิบุคคลที่เป็นหน่วยงาน 
                       ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ไมต่้องติดอากรแสตมป์) 

  1.1.2  ใบแจ้งครอบครองหรอืใช้เครื่องก าเนิดรังสีฉบับจริง 
    1.2  รำยละเอียดเอกสำรทำงเทคนิคของเคร่ืองก ำเนิดรังสี 

           1.2.1  ส าเนารายงานผลการตรวจสอบคณุภาพเครื่องก าเนิดรังสีและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพห้องที่ติดตั้งที่ผา่นการ   
                       ตรวจสอบคณุภาพตามคูม่ือมาตรฐานคณุภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉยั มีอายไุม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ตรวจสอบถึงวนัท่ีท า 
                       เรื่องยื่นค าขอรับใบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังส ี

           1.2.2  ภาพถ่ายเครื่องก าเนิดรังสีบริเวณรอบตัวเครื่อง และรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นข้อมูลตอ่ไปนี้ ได้แก่ ผูผ้ลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง  
                       ความต่างศักย์/ พลังงานสูงสุด 
2.  รำยละเอียดข้อมูลเคร่ืองก ำเนิดรังสีที่ขอเพ่ิม 
 ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดของเครื่องก าเนิดรังสีที่ขอเพิม่ตามตารางที่ 1 
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  เลขที่ใบแจ้ง…………………...........................................................….……วันที่ออกใบแจ้ง........................................................................... 

  ชื่อสถานที่ติดตั้งใช้งาน…………………………………………….……………………………………………………………………………………..….………….……..… 

  ผูข้อเพิ่ม (นาย/นางสาว/นาง)............…................................................................โทรศัพท.์.................................................................... 

   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  เลขบัตรประจ าตัวผูเ้สียภาษอีากร 

 

           ตัวอย่ำงแบบค ำขอเพิ่มรำยกำรครอบครองหรือใช้ 

             เครื่องก ำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับใช้ เพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์  

           ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งำนในสถำนพยำบำล 

วิธีกำรรับใบแจ้ง 
  รับด้วยตนเอง                จัดส่งทางไปรษณีย์ 

 

(โปรดแนบเอกสารระบุท่ีอยู่ในการจัดส่งทางไปรษณยี์) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

เลขรับค ำขอ.............................................................................. 

ลงวันที่.................เดือน...................................พ.ศ................... 

แบบ วพ.-สรส.5 
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ตำรำงท่ี 1  ข้อมูลของเครื่องก าเนิดรังสีทีข่อเพ่ิม 

หมายเหต ุ: กรณีลงข้อมูลจ านวนเครื่องก าเนิดรังสีไมเ่พียงพอให้ใช้เอกสารแนบได้

ที ่
ประเภทเครื่อง
ก าเนิดรังสี1 

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) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

แบบ วพ.-สรส.5 
 



หน้า 3 ของ 3 หน้า 
 

   ตำรำงท่ี 2  ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในตารางที่ 1 

นิยำม ควำมหมำย 

1. ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี1 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. รูปแบบการใช้งาน2 ให้ระบรุูปแบบการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
1. Fix           หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบติดตั้งถาวร ไม่มีการเคลื่อนย้าย 
2. Mobile     หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้ 
3. Portable   หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบหิ้วได้ 
4. Stationary หมายถึง  ลักษณะการใช้งานแบบติดตั้งประจ าท่ี 
 

3. ชื่อสถานท่ีติดต้ังใช้งาน3  

 

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

 

แบบ วพ.-สรส.5 
 


