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เฉพาะเจ้าหน้าที่ (For official use only) 
เลขที่รับรายงาน : - - -  วันที่รับรายงาน :  ชื่อผู้รับรายงาน :   
Report ID      Date received                    Receiving official’s name 

รหัสผู้แจ้ง (Notifier ID) : วันท่ี (Date) : -- 
ช่ือผู้แจ้ง (Notifier’s Name) :  
1. รายละเอียดการแจ้งเคร่ืองกำเนิดรังสีเฉพาะที่เพ่ิมขึน้ (Details on increment of radiation generator(s)) 

ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕.........  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕......... (From October 1, 20......... to September 30, 20.........) 
1.1. ใบรับแจ้งเลขท่ี (Acknowledgement of Notification No.) :    

จำนวนเครื่องกำเนิดรังสี (Total Number of Radiation Generator(s)) :  รายการ (Items) 
1.2. ใบรับแจ้งเลขท่ี (Acknowledgement of Notification No.) :   

จำนวนเครื่องกำเนิดรังสี (Total Number of Radiation Generator(s)) :  รายการ (Items) 
1.3. ใบรับแจ้งเลขท่ี (Acknowledgement of Notification No.) :   

จำนวนเครื่องกำเนิดรังสี (Total Number of Radiation Generator(s)) :  รายการ (Items) 
1.4. ใบรับแจ้งเลขท่ี (Acknowledgement of Notification No.) :   

จำนวนเครื่องกำเนิดรังสี (Total Number of Radiation Generator(s)) :  รายการ (Items) 

หมายเหตุ: สามารถเพิม่เตมิข้อมูลได้ตามจำนวนใบรับแจ้ง (Remark: Additional information per acknowledgements of notification 
can be attached.) 

2. รายละเอียดการแจ้งเคร่ืองกำเนิดรังสีเฉพาะที่ลดลง (Details on decrement of radiation generator(s)) 
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕......  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕..... (From October 1, 20………. to September 30, 20……….) 
2.1. ใบรับแจ้งเลขท่ี (Acknowledgement of Notification No.) :    

ลำดับรายการที่ (Item No.) ....................................................................... 
2.2. ใบรับแจ้งเลขท่ี (Acknowledgement of Notification No.) :    

ลำดับรายการที่ (Item No.).......................................................................  
2.3. ใบรับแจ้งเลขท่ี (Acknowledgement of Notification No.) :    

ลำดับรายการที่ (Item No.).......................................................................  
2.4. ใบรับแจ้งเลขท่ี (Acknowledgement of Notification No.) :    

ลำดับรายการที่ (Item No.).......................................................................  
รายละเอียดการลดลงของจำนวนเครื่องกำเนิดรังสี ให้แสดงไว้ในตารางแนบท้าย (Decrement details of radiation generators must 
be shown in the attached table) 

หมายเหตุ สามารถเพิม่เตมิข้อมูลได้ตามจำนวนใบรับแจ้ง (Remark: Additional information per acknowledgements of notification 
can be attached.) 

 ทั้งนี้ ใบรับแจ้งที่ได้รับภายหลังวันที่ 30 กันยายนของปีนั้น ๆ ให้รายงานในปีถัดไป (The Acknowledgements of Notification 
received after September 30th of that year shall be reported in the following year.)  
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3. ผู้ประสานงาน (Coordinator) 
(นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ (Name) : นามสกลุ (Surname) :   
(Mr./Mrs./Miss) 
ตำแหน่ง (Position) :   
หมายเลขโทรศัพท ์(Phone No.) :  หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที ่(Mobile No.) : :   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) :  หมายเลขโทรสาร (Fax No.) :   

 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายงานแสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนเครื่องกำเนิดรังสีฉบับนี้เป็นความจริงและ
ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ (I hereby declare that the information provided in this report is true and accurate to 
the best of my knowledge.) 
 

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

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

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

วันที่ยื่นรายงาน (Submission Date) 
 

หมายเหตุ : กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจ (A 
power of attorney must be accompanied with a copy of the principal’s identification.) 

ผู้ที่สามารถติดต่อได้ (contact person)..............................................   หมายเลขโทรศัพท์ (phone number)…........................................ 

 
เฉพาะเจ้าหน้าที ่(For official use only) 

 ผลการตรวจสอบรายงานและเอกสารหรือหลักฐาน 
 ครบถ้วนถูกต้อง 
 ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ภายในวันท่ี  

 
ช่ือเจ้าหน้าที ่  
วันท่ี  

การแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเตมิ 
 แก้ไข/ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเตมิแล้ว เมื่อวันท่ี  
 ไม่แก้ไข/ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเตมิภายในกำหนด 

 
ช่ือเจ้าหน้าที ่  
วันท่ี  
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ตารางแนบท้าย สำหรับเคร่ืองกำเนิดรังสีที่ลดลง (Attached table for decrement on radiation generators) 
เลขท่ีใบรับแจ้ง (Acknowledgement of Notification No.) ลงวันท่ี (Dated)  

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

รายการที ่(Item No.) 
1 2 3 4 

ชนิด (Type)     
ผู้ผลิต (Manufacturer)     
รุ่น (Model)     
หมายเลขเครื่อง (Serial No.)     
 อุปกรณ์ภายในที่กำหนดเป็นเครื่องกำเนิดรังสี (หากทราบ) 

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

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

ลักษณะการใช้งาน (Usage)     
สถานะของการครอบครองหรือใช้ (Possession or Use status)     
สาเหตขุองการลดลง (Cause of decrement)     

 

หมายเหตุ (Remark): 
1. ให้แนบเอกสารประกอบสาเหตุการลดลงของจำนวนเครื่องกำเนิดรังสี  (Attach the supporting documents for reporting the 
cause of decrement in radiation generators) 
2. กรณีช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้ (If not enough space, report the additional information on separate pages.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


