แบบคําขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารที่ไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1.1)
บริษัท/หาง/ราน..................................................................................
สถานที่ตั้ง............................................................................................
............................................................................................................
โทร...................................................โทรสาร......................................
จดหมายอิเลกโทรนิกส.........................................................................
วันที่..............................เดือน........................พ.ศ................................
เรื่อง

ขอใหประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยวัตถุเจือปนอาหาร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สิ่งทีส่ งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน ……… รายการ
เนื่องดวยขาพเจา....................................................................................................ในนามของ (บริษัท/
หาง/ราน)............................................................................................................................................มีความประสงคจะ
(ผลิต/นําเขา)...............................ผลิตภัณฑวัตถุเจือปนอาหาร ชื่อ......................................................... ซึ่งผลิตภัณฑ
ดังกลาวมีสวนประกอบของ .............................................................................................................. (ชื่อสามัญ และ INS
number ของวัตถุเจือปนอาหาร หรือหมายเลขตามระบบ IUBMB (ถามี) ซึ่งเปนวัตถุเจือปนอาหารที่ไมมีขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร
จึงเรียนมาเพื่อขอสงเอกสารหลักฐาน และขอมูลตางๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือ
ปนอาหารที่ไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร ตามที่
แนบมาพรอมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตอไป

ลงชื่อ ผูดําเนินกิจการ .............................................................
(...........................................................)

ชื่อ-นามสกุล .................................................................................(ผูยื่นคําขอ) เบอรโทรศัพท…………………………………………..
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แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารที่
ไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1.1)
รายละเอียดผูยื่นคําขอ
ชื่อ-สกุลผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ...........................................................โทรศัพท.......................................
E-mail .........................................ชื่อสถานที่ผลิต/นําเขา...............................................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นําเขา/สถานที่ผลิต........................................................................................................
สถานที่จัดสงเอกสาร (ถามี)
เลขที่...........……… ตรอก/ซอย...............................……..ถนน...……..………..............................หมูที่...........................
ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต....................................จังหวัด................................โทรศัพท.….......................

โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคําขอแนบมา
พรอมการแกไขขอบกพรองในครั้งตอไป
(ถามี)

รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยื่นคําขอ
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ..........................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ......................................(อังกฤษภาษา)
หนาที่ทางเทคโนโลยี:.......................................................................................................................................
ใชในอาหาร:................................................................................................... ..................................................

คําอธิบาย: ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลางนี้ และตรวจสอบตนเองพรอมทั้งทําเครื่องหมาย 
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผูยื่นคําขอ
เจาหนาที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหมที่ยังไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือ
มี
รายละเอียดครบถวน
มาตรฐาน (Specification) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือ
ไมมี
พบขอบกพรอง
ปนอาหาร จํานวน ฉบับ 2
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ จํานวน 1 ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถวน
ไมมี
พบขอบกพรอง
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลที่
มี
รายละเอียดครบถวน
แจงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 1 จํานวน (กรณีนิติบุคคล)
ไมมี
พบขอบกพรอง
ฉบับ
4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ 1 จํานวน (กรณีที่มอบอํานาจ)
มี
รายละเอียดครบถวน
ฉบับ
ไมมี
พบขอบกพรอง
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยันความครบถวน
มี
รายละเอียดครบถวน
ถูกตองของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
ไมมี
พบขอบกพรอง
.6 ขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามที่กําหนดในแบบ
มี
รายละเอียดครบถวน
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด พรอมรายละเอียด
ไมมี
พบขอบกพรอง
ดังนี้
ขอมูลสรุปภาพรวมของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย (ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถวน
ภาษาไทย) โดยมีหัวขอ ดังนี้
ไมมี
พบขอบกพรอง
 ขอมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน (จากเอกสารสวนที่ 2 ขอ 1.1 – 1.5)
 ขอมูลการศึกษาดานความปลอดภัย (จากเอกสารสวนที่ 2 ขอ 2.1-2.5)
ขาพเจามีความประสงคใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/
มี
รายละเอียดครบถวน
หลักฐาน จํานวน ……………… หนา (ถามี)
ไมมี
พบขอบกพรอง
7. ซีดี รอม (CD-ROM) ที่บรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ 1 ชุด
มี
รายละเอียดครบถวน
ไมมี
พบขอบกพรอง

บันทึกขอบกพรอง

หมายเหตุ กรณีผูยื่นคําขอฯ มีความประสงคใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/หลักฐาน บางสวนหรือทั้งหมดของคําขอฯ ใหผูยื่นคําขอจัดทํารายการของ
ขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เปนความลับซึ่งไมประสงคเปดเผยตอสาธารณะ พรอมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกลาว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

2
2.1

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ขอมูลคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร (Specifications)
สูตรสวนประกอบของผลิตภัณฑ
- แสดงเปนสูตรสวนประกอบ 100% ของ
ผลิตภัณฑนั้น
- สวนประกอบอื่นนอกเหนือจากวัตถุเจือปน
อาหารที่จะประเมินความปลอดภัยใหแนบ
คุณภาพและมาตรฐานดวย
ลักษณะทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหารที่ อาจระบุเปนหนาที่ดานเทคโนโลยีการผลิต
จะประเมินความปลอดภัย
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถีของวัตถุเจือปน เชน กรณีการเกิดปฏิกิริยาระหวางวัตถุเจือปน
อาหารนั้น ๆ ในอาหาร (Reactions and อาหาร กับสารเคมีในอาหาร หรือ กรณีวัตถุ
Fate of Food Additives in Food)
เจือปนอาหารถูกทําลายหรือเสื่อมไปเนื่องจาก
กระบวนการปรุงหรือประกอบอาหารจึงเปนผล
ใหประสิทธิภาพลดลง
เอกลักษณและความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือ
ปนอาหารทีจ่ ะประเมินความปลอดภัย
(Identity and Purity)ประกอบดวย
1.4.1 ชื่อทางเคมี
1.4.2 รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหาร เชน CAS number, EC Number เปนตน
ตามระบบสากล (ถามี)
1.4.2 วิธีการผลิต
1.4.วัตถุดิบที่นํามาใช 3
1.4.4 ความไมบริสุทธิ์ (impurities) ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
1.4.ความคงตัว 5
อาจระบุความคงตัวหรือความเสถียรของวัตถุ
เจือปนอาหารระหวางการเก็บรักษาและ
ปฏิกิริยาตางๆในระบบที่ทําการทดสอบ
1.4.6 การตกคางของสารชวยใน
กระบวนการผลิต (processing aids)
1.4.7 วิธีวิเคราะห
วิธีการทดสอบที่เปนมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับในระดับสากลจะตองประกอบดวย
(1) มีความจําเพาะ (specificity)
(2) แสดงขอจํากัดของการตรวจวัด (limit of
detection, LOD)
(3) ขอจํากัดของการหาปริมาณ (limit of
quantification, LOQ)
(4) ความถูกตอง (accuracy)
(5) ความแมนยํา (precision)
คาความปลอดภัย (แลวแตกรณี)(ถามี)
Acceptable daily intake; ADI หรือ
Provisional Tolerable Weekly Intake;
PTWI หรือ Provisional Maximum
Tolerable Daily Intake; PMTDI หรือ
Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI
ขอมูลการศึกษาดานความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย
ขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษ ที่
การออกแบบการทดสอบตามที่ระบุโดย
ระบุตัวชี้วัด ดังนี้
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
แลวแตกรณี ดังนี้
- Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity
Study in Rodents
- Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี
มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง
รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

บันทึกขอบกพรอง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

รายการเอกสาร

(ก) ผลกระทบตอหนาที่การทํางานของ
รางกาย (Functional Manifestations)

(ข) การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปราง
ลักษณะ (Morphological
Manifestations)
(ค) การกอมะเร็ง (Neoplasms)

คําอธิบายเพิ่มเติม
Study in Rodents
- Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity
Study in Non-Rodents
- Chronic Toxicity Studies
- Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicity Studies
ระบุถึงปฏิกิริยาของวัตถุเจือปนอาหารตอ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
รางกาย รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีของวัตถุเจือปนอาหารภายในรางกาย
ของสิ่งมีชีวิต

ระบุถึงกลไกที่สารกอมะเร็งกระทบตอหนวย
พันธุกรรมหรือการจับกับดีเอนเอ และกลไกที่
สารกอมะเร็งไมไดเกิดความเปนพิษตอดีเอนเอ
โดยตรง
(ง) ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุและ
1. การศึกษาความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
การพัฒนาการของรางกาย
ประเมินตาม OECD Test Guideline NO. 415:
(Reproduction and Developmental One-Generation Reproduction Toxicity
Toxicity)
Study (OECD, 1983), OECD Test Guideline
NO. 415: Reproduction/ Developmental
Toxicity Screening Test (OECD, 1995d),
OECD Test Guideline NO. 422: Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the
Reproduction/ Developmental Toxicity
Screening Test (OECD, 1996) หรือ the NTP
35-day screening protocol (Harris et al.,
1992) ทั้งการศึกษาแบบรุนเดียว (single
generation) และการศึกษาแบบหลายรุน
(multigeneration)
2. การศึกษาการเกิดพิษตอพัฒนาการทางรางกาย
ของตัวออน (Developmental Toxicity)
ประเมินตาม OECD Test Guideline NO. 414:
Prenatal Developmental Toxicity Study
(OECD, 2001a) และ USEPA’s Prenatal
Toxicity Study (USEPA, 1998c)
(จ) ผลการศึกษานอกสัตวทดลอง (In
การทดลองนอกรางกายสัตวทดลอง (in vitro)
Vitro Studies)
ที่ใชเซลลหรือเนื้อเยื่อของมนุษยหรือสวนผสม
ที่ถูกเตรียมขึ้นทีม่ ีองคประกอบของเอนไซม
มนุษย ตัวรับ (receptors) และปจจัยในระดับ
ยอยของเซลล (subcellular factors) เชน
- การทดสอบการกลายพันธุของยีนสโดยใช
แบคทีเรีย (gene mutation in bacteria)
- การทดสอบการกลายพันธุของยีนสโดยใช
cell lines (gene mutation in
mammalian cell lines)
- การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซม
(chromosomal aberrations) รวมทั้งไมโคร
นิวเคลียส (micronuclei) และการเพิ่มหรือลด
จํานวนโครโมโซม (aneuploidy) ใน

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

บันทึกขอบกพรอง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

การดูดซึม การกระจายตัว เมตาบอลิซึม และการ
ขับออกรวมถึงสิ่งที่เหลืออยูที่ควรคํานึงถึงในดาน
พิษวิทยา (Absorption, distribution,
metabolism and excretion including
residues of toxicological concern)
ระบุถึงความเปนไปไดวาสารเคมีในอาหารอาจ
กระทบตอจุลชีพประจําถิ่น (host microflora)
ที่อยูในระบบทางเดินอาหาร (gut microflora)
และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของ
สารเคมีนั้น โดยควรพิจารณาถึงศักยภาพการ
ตานเชื้อจุลชีพ(Antibacterial activity) และสาร
ตั้งตนของจุลชีพในระบบทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น
(Incteased substrate for gut microflora)

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และ
ภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา
ทดลองตอการแปลผลการศึกษา และ
ลักษณะของการออกแบบการศึกษาทดลอง
(Influence of Age, Nutritional Status,
and Health Status in the Design and
Interpretation of Studies)
ขอมูลการศึกษาในมนุษยที่นํามาใชในการ ขอมูลการไดรับสัมผัสที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ จาก

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

cultured mammalian cells
- การทดสอบการทําลาย DNA ใน primary
cultures ของ mammalian cells โดยปกติใช
rat hepatocytes เปนตน

2.2

การศึกษาความเปนพิษตอระบบอื่น (ถา
มี) เชน ความเปนพิษตอประสาท
(Neurotoxicity) ความเปนพิษตอระบบ
ภูมิคุมกัน (Immunotoxicity)
ขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงในรางกาย
และเภสัชจลนศาสตรของวัตถุเจือปน
อาหารนั้น ๆ มาใชในการประเมินความ
ปลอดภัย (The Use of Metabolic
and Pharmacokinetic Studies in
Safety Assessment) ดังตอไปนี้

(ก) ชนิดของสัตวที่นํามาใชในการศึกษา
ทดลองวามีความเทียบเคียงกับมนุษยได
หรือไม มากนอยเพียงใด (Identifying
Relevant Animal Species)
(ข) กลไกการเกิดพิษของวัตถุเจือปน
อาหารที่ประเมิน (Determining the
Mechanisms of Toxicity)
(ค) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเจือปน
อาหารนั้น ๆ ในรางกาย (Metabolism
into Normal Body Constituents)
(ง) ผลกระทบของจุลินทรียที่อยูใน
ทางเดินอาหารตอวัตถุเจือปนอาหารนั้น
ๆ และผลกระทบของวัตถุเจือปนอาหาร
นั้น ๆ ตอจุลินทรียที่อยูในทางเดินอาหาร
(Effects of the Gut Microflora on
the Chemical and Effects of the
Chemical on the Gut Microflora)
2.3

2.4

ขอมูลการศึกษาที่อธิบายเกี่ยวกับชีวเคมี
สรีรวิทยา และคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานของการ
เปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในรางกาย มี 2
ลักษณะ คือ
(1) พิษจลนศาสตร (toxicokinetics) เปน
ความสัมพันธในการสงผานสารเคมีและการ
เคลื่อนที่ของสารเคมีจากบริเวณการออกฤทธิ์ที่
เปนสารตั้งตน (parent substance) และ/หรือ
สารเมตาบอไลทที่วองไว (active metabolites)
(2) พิษพลศาสตร (toxicodynamics) เปน
ความสัมพันธของปฏิกิริยาระหวางสารเคมีและ/
หรือสารเมตาบอไลทที่วองไว (active
metabolites) ที่บริเวณออกฤทธิ์และผลลัพธ
สุดทายหรือการตอบสนองทางพิษวิทยา
การออกแบบการศึกษาในสัตวทดลองที่
เหมาะสมเพื่อระบุและอธิบายลักษณะอันตราย
ที่เปนผลจากการไดรับสัมผัสสารเคมี รวมถึง
เปนการพิจารณาระดับความแตกตางระหวาง
ชนิดของสัตวทดลองและการพิจารณาความผัน
แปรในมนุษยที่อาจจะเปนไปได

บันทึกขอบกพรอง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ประเมินความปลอดภัย ดังตอไปนี้

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

มี
ไมมี
มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง
รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

บันทึกขอบกพรอง

อาชีพที่ทํา และการไดรับสัมผัสในการทดลอง
เปนพื้นฐานสําหรับการประเมินทางดาน
พิษวิทยาของสารที่ตกคางในอาหาร อาจเปน
การศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial/Study)
หรือการศึกษาทางระบาดวิทยา
(Epidemiological Studies) เปนตน

(ก) การศึกษาทางระบาดวิทยา
(Epidemiological Studies)
(ข) อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการ
รับประทานอาหารที่มีวัตถุเจือปนอาหาร
นั้น ๆ เปนสวนประกอบอยู (Food
Intolerance)

2.5

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

การแพอาหารและภาวะภูมิไวเกินตออาหาร
(Food allergy and other food
hypersensitivities) เปนปฏิกิริยาที่มี
ความจําเพาะตออาหารหรือสวนผสมของ
อาหารที่ปรากฏในผูที่มีความไวตอการ
ตอบสนอง
การกําหนดคาทีป่ ลอดภัยสําหรับมนุษย โดยกลาวถึงขอมูลที่นํามาใชในการกําหนดคา
มี
รายละเอียดครบถวน
ในการรับสัมผัสโดยการรับประทานตอวัน ดังตอไปนี้
ไมมี
พบขอบกพรอง
(Acceptable Daily Intake: ADI)
(ก) คาของขนาดสูงสุดที่ใหแกสัตวทดลองแลว
ไมสังเกตเห็นความผิดปกติ (No-observedeffect level: NOEL) ที่ใช
(ข) การใชองคประกอบความปลอดภัย
(Safety factor) ในการคํานวณ
(ค) การพิจารณาถึงความเปนพิษและปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของรางกาย (Toxicological versus
physiological responses)
(ง) การเปรียบเทียบคาที่ปลอดภัยสําหรับ
มนุษยในการรับสัมผัสโดยการรับประทานตอ
วัน (ADI) ที่กําหนดขึน้ กับแนวโนมที่มนุษยจะมี
โอกาสไดรับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ จริง
หมายเหตุ:
.1กรณีเปนวัตถุเจือปนอาหารที่ไดจากการผลิตดวยจุลินทรีย ตองยื่นขอมูลเอกลักษณและความปลอดภัยของจุลินทรียที่นํามาใชผลิตวัตถุเจือปนอาหารนั้นดวย
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารหลักเกณฑและแนวทางการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเงื่อนไขการใชที่นอกเหนือประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่แนบมาพรอมนี้เปน
เอกสารที่ถูกตองเชื่อถือได และหากพบวาเจาหนาทีม่ ีขอสงสัยตอเอกสารดังกลาว จะยินยอมใหเจาหนาที่สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมได
ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผูยื่นขอประเมินผูรับมอบอํานาจ/
(……………….....……………………………..)
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ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผูยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจาหนาที่

ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)
สวนที่ 1 การยื่นขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน

ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)

ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เอกสารครบถวน ดําเนินการติดตอหนวยประเมินความปลอดภัย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด

ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)

สวนที่ 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน

เอกสารไมครบถวน และผูยื่นคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน

วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

เอกสารไมครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ เนื่องจากเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน (พบขอบกพรองตามที่ระบุขางตน) โดยใหผูยื่นคําขอตองแกไข
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไมครบถวน
หรือสงเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 1 ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันถัด
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ จากวันที่รับคําขอ (ตั้งแตวันที.่ ..........................ถึง วันที่
...............................) หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป (ให
(.................................................................)
ผูยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แจงใหดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15
วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถวนของ ..........................................................................................................................
เอกสารหลักฐานของคําขอตอไป (ตั้งแตวันที.่ .............................. ..........................................................................................................................
ถึง วันที.่ ................................)
ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ....................................................................
หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและสงคืนคําขอ
(.................................................................)
และเอกสารหลักฐาน
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
สวนที่ 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อประเมินเอกสาร สวนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
วิชาการ (กรณีเอกสารครบถวน)
เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ
ขาพเจาไดยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผานการ
และพิจารณารับคําขอดังกลาว
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ....................................................................
พรอมหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ตอ)
เฉพาะผูยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจาหนาที่
ครั้งที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพรอง รอบที่ 1)
ครั้งที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพรอง รอบที่ 1)
สวนที่ 1 การยื่นขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
สวนที่ 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน
ขาพเจาไดยื่นเอกสารแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
เอกสารครบถวน ดําเนินการติดตอหนวยประเมินความปลอดภัย
...........รายการ ตามที่ระบุไวในแบบบันทึกขอบกพรองแลว
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และผูยื่นคําขอขอรับเอกสาร
(.................................................................)
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
เงื่อนไข เนื่องจากเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองตามแบบตรวจสอบ
หลักฐานประกอบ
เอกสารเบื้องตน (พบขอบกพรองตามที่ระบุขางตน) โดยใหผูยื่นคําขอ
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ ตองแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 2 ภายใน 15 วันทําการ
(.................................................................)
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่รับคําขอ (ตั้งแตวันที.่ ..........................ถึง วันที่
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
.........................) หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป (ใหผู
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไมครบถวน
แจงใหดําเนิน…….……………………………………………….……….………………..
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
..........................................................................................................................
(.................................................................)
..........................................................................................................................
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ขอสงคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15
วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถวนของ หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไมดําเนินการแกไขหรือ
เอกสารหลักฐานของคําขอตอไป (ตั้งแตวันที.่ .............................. สงเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถึง วันที.่ ................................)
ทานมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งนี้ โดยขอใหยื่นหนังสือ
หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและสงคืนคําขอ
คําขออุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
และเอกสารหลักฐาน
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ ทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับคืนคําขอ
(.................................................................)
ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ...................................................................
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
สวนที่ 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อประเมินเอกสาร สวนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
วิชาการ (กรณีเอกสารครบถวน)
เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ
ขาพเจาไดยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผานการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด และพิจารณารับคําขอดังกลาว
พรอมหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ
ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ....................................................................
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
(3-15/10/62) หนา 8 จาก 9

ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ตอ)
เฉพาะผูยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจาหนาที่
ครั้งที่ 3 (ยื่นแกไขขอบกพรอง รอบที่ 2)
ครั้งที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพรอง รอบที่ 2)
สวนที่ 1 การยื่นขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
สวนที่ 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน
ขาพเจาไดยื่นเอกสารแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
.........รายการ ตามที่ระบุไวในแบบบันทึกขอบกพรองแลว
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เอกสารครบถวน ดําเนินการติดตอหนวยประเมินความปลอดภัย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และผูยื่นคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
ขอสงคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไมดําเนินการแกไขหรือ
สงเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

ทานมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งนี้ โดยขอใหยื่นหนังสือ
(.................................................................)
คําขออุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับคืนคําขอ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ขอรับคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ

ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
สวนที่ 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อประเมินเอกสาร สวนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
วิชาการ (กรณีเอกสารครบถวน)
เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ
ขาพเจาไดยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผานการ
และพิจารณารับคําขอดังกลาว
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ....................................................................
พรอมหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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