แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใชตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 2.1)
บริษัท/หาง/ราน..................................................................................
สถานที่ตั้ง............................................................................................
............................................................................................................
โทร...................................................โทรสาร......................................
จดหมายอิเลกโทรนิกส.........................................................................
วันที่..............................เดือน........................พ.ศ................................
เรื่อง

ขอใหประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยงั มิไดกําหนดเงื่อนไขหรือเพิม่ เติมเงื่อนไขการใช
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สิ่งทีส่ งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน……… รายการ
เนื่องดวยขาพเจา....................................................................................................ในนามของ
(บริษัท/หาง/ราน)................................................................................................................................................มี
ความประสงคจ ะ.............................(ผลิต/นําเขา) ผลิตภัณ ฑ วัตถุเจือปนอาหารหรือผลิ ตภัณ ฑอาหาร ชื่อ
............................................................................................................ ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวมีสวนประกอบของ
...................................................................................... (ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร (ถา
มี)) ซึ่งเปนวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปน
อาหาร
จึงเรียนมาเพื่อขอสงเอกสารหลักฐาน และขอมูลตางๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของวัตถุ
เจือปนอาหารทีย่ ังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร ตามที่แนบ
มาพรอมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดเงื่อนไขการใชตอไป

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

ชื่อ-นามสกุล (ผูยื่นคําขอ) ................................................................................. เบอรโทรศัพท………………………………

(3-15/10/62) หนา 1 จาก 10

แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตนประกอบการประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชหรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 2.1)
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.….........................
รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยื่นคําขอ
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ..........................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ......................................(ภาษาอังกฤษ)
INS no. .............................................. หนาที่ทางเทคโนโลยี:....................................................................
ใชในอาหาร:................................................................................................... ..................................................

โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคําขอ
แนบมาพรอมการแกไขขอบกพรอง
ในครั้งตอไป (ถามี)

ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลางนี้ และตรวจสอบตนเองพรอมทั้งทําเครื่องหมาย 
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผูยื่นคําขอ เจาหนาที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิไดกําหนดเงื่อนไข
มี
รายละเอียดครบถวน
การใชหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวง
ไมมี
พบขอบกพรอง
สาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร จํานวน ฉบับ 2
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ
มี
รายละเอียดครบถวน
จํานวน 1 ฉบับ
ไมมี
พบขอบกพรอง
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด
มี
รายละเอียดครบถวน
ทะเบียน นิติบุคคลที่แจงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน
ไมมี
พบขอบกพรอง
นิติบุคคล 1 จํานวน (กรณีนิติบุคคล) ฉบับ
4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีที่มอบ
มี
รายละเอียดครบถวน
อํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
ไมมี
พบขอบกพรอง
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยัน
มี
รายละเอียดครบถวน
ความครบถวนถูกตองของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
ไมมี
พบขอบกพรอง
มี
รายละเอียดครบถวน
6. แบบประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชหรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
ไมมี
พบขอบกพรอง
วัตถุเจือปนอาหาร พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาประเมิน
ความปลอดภัยตามที่กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด
ขาพเจามีความประสงคใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของ
มี
รายละเอียดครบถวน
ขอมูล/หลักฐาน จํานวน …… หนา (ถามี)
ไมมี
พบขอบกพรอง
7. ซีดี รอม (CD-ROM) ที่บรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐาน
มี
รายละเอียดครบถวน
ประกอบ 1 ชุด
ไมมี
พบขอบกพรอง

บันทึกขอบกพรอง

หมายเหตุ กรณีผูยื่นคําขอฯ มีความประสงคใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/หลักฐาน บางสวนหรือทั้งหมดของคําขอฯ ใหผู
ยื่นคําขอ จัดทํารายการของขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เปนความลับซึ่งไมประสงคเปดเผยตอสาธารณะ พรอมแสดง
เหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกลาว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลประเมินความปลอดภัย

ลําดับ

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

1.

ขอมูลดานความปลอดภัย
ของวัตถุเจือปนอาหาร
(Specification)
**ฉบับลาสุด**

แหลงขอมูลที่ใชอางอิง
(1) Codex Advisory
Specification for the Identity
and Purity of Food Additives
(2) ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาวาดวย
การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (มี
4 ฉบับ)

1.1

ชื่อทางเคมี

1.2

รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปน
อาหารตามระบบ
International Numbering
System: INS
คาความปลอดภัย (แลวแต (1) Acceptable daily intake; ADI
กรณี)
หรือ
(2) Provisional Tolerable Weekly
Intake; PTWI หรือ
(3) Provisional Maximum
Tolerable Daily Intake; PMTDI
หรือ
(4) Maximum Tolerable Daily
Intake; MTDI
ขอมูลความจําเปน
แหลงขอมูลที่ใชอางอิง
ทางดานเทคโนโลยีการ
(1) มาตรฐานทั่วไปสําหรับการใช
ผลิตของผลิตภัณฑอาหาร วัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ
แตละชนิดที่จะเสนอขอใช (Codex General Standard for
วัตถุเจือปนอาหารนัน้ ๆ
Food Additives; GSFA) ฉบับ
ลาสุด
(2) Codex Class Names and the
International Numbering System
for Food Additives (CAC/GL 361989)
ตารางแสดงรายละเอียด
จะตองระบุหมวดอาหารยอยที่สุดซึ่ง
- รหัสหมวดอาหาร
สามารถครอบคลุมผลิตภัณฑอาหาร
(Food category
ที่จะเสนอขอใช โดยอางอิงประกาศ
number)
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือ
- ชื่อหมวดอาหาร
ปนอาหาร
(Food category name)
- ปริมาณวัตถุเจือปน
ตองระบุเปนตัวเลขในหนวย
อาหารที่ขอใช
“มิลลิกรัม ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม”
- วัตถุประสงคการใชหรือ อางอิงจากเอกสาร Codex Class
หนาที่ทางเทคโนโลยีการ Names and the International

1.3

2.

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

มี
ไมมี
มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง
รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี
มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง
รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

บันทึกขอบกพรอง
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ลําดับ

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลประเมินความปลอดภัย

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

มี
ไมมี

รายละเอียดครบถวน
พบขอบกพรอง

บันทึกขอบกพรอง

ผลิต (Functional use)

3.

Numbering System for Food
Additives (CAC/GL 36-1989)
ฉบับลาสุด ทั้งนี้วัตถุประสงคการใช
หรือหนาที่ทางเทคโนโลยีการผลิตที่
แจงจะตองสอดคลองกับหนาที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิตที่ระบุไวใน
ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
(Specification)
- เอกสารวิชาการหรือ
เอกสารวิชาการหรือผลการ
งานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาวิจัยที่นาเชื่อถือที่แสดงถึง
อยางนอย 3 ฉบับ
ประสิทธิภาพและความจําเปนทาง
[กรุณาจัดทําเนื้อหาโดย
เทคโนโลยีการผลิตของวัตถุเจือปน
สรุปพรอมแนบเอกสาร
อาหารนั้นๆ ตามปริมาณและ
วิชาการหรือผลการ
วัตถุประสงคการใชหรือหนาที่ทาง
ศึกษาวิจัยฉบับเต็ม]
เทคโนโลยีการผลิตในผลิตภัณฑ
อาหารที่จะเสนอขอใช
ขอมูลกฎหมายหรือ
กฎหมายหรือกฎระเบียบ**ฉบับ
กฎระเบียบ
ลาสุด** ที่แสดงวามีการยอมรับการ
[กรุณาแนบกฎหมายหรือ ใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ใน
กฎระเบียบของแตละ
ผลิตภัณฑอาหารที่จะเสนอขอใชใน
ประเทศที่นํามาอางอิง]
ประเทศที่มีระบบประเมินความ
สหภาพยุโรป
ปลอดภัยที่นาเชื่อถือ ไดแก สหภาพ
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ตั้งแต 2
ญี่ปุน
ประเทศขึ้นไป
Codex Standard

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ 1. Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives สามารถเขาถึงไดจาก:
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/
2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (มี 4 ฉบับ) สามารถ
เขาถึงไดจาก: http://food.fda.moph.go.th/FoodAdditives.php
3. Codex Class Names and the International Numbering System for Food Additives (CAC/GL 36-1989) สามารถเขาถึงได
จาก: http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่แนบมาพรอมนี้เปนเอกสาร
ที่ถูกตองเชื่อถือได และหากพบวาเจาหนาที่มีขอสงสัยตอเอกสารดังกลาว จะยินยอมใหเจาหนาที่สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมได

ลงชื่อผูร ับมอบอํานาจ /ผูยื่นขอประเมิน...........................................................
(.........................................................)
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ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผูยื่นขอประเมิน

ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)

เฉพาะเจาหนาที่

ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)

สวนที่ 1 การยื่นขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไมครบถวน
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15
วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานของคําขอตอไป (ตั้งแตวันที.่ ..............................
ถึง วันที.่ ................................)
หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและสงคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

สวนที่ 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน
เอกสารครบถวน ออกใบรับสั่งชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ
ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายที่จะ
จัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
พ.ศ. 2560 แลวแตกรณี ดังนี้
บัญชี 2 ขอ 2.2(2) อัตราคาใชจาย 69,000 บาท
บัญชี 2 ขอ 2.2(5) อัตราคาใชจาย 45,000 บาท
เอกสารไมครบถวน และผูยื่นคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน
เอกสารไมครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข
เนื่องจากเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน (พบขอบกพรองตามที่ระบุขางตน) โดยใหผูยื่นคําขอตองแกไข
หรือสงเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 1 ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันถัด
จากวันที่รับคําขอ (ตั้งแตวันที.่ ..........................ถึง วันที่
...............................) หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป (ให
ผูยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
แจงใหดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ....................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
สวนที่ 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อประเมินเอกสาร สวนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
วิชาการ (กรณีเอกสารครบถวน)
เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ
ขาพเจาไดยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผานการ
และพิจารณารับคําขอดังกลาว
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........
ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ....................................................................
ชุด พรอมหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ตอ)
เฉพาะผูยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจาหนาที่

ครั้งที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพรอง รอบที่ 1)
สวนที่ 1 การยื่นขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ขาพเจาไดยื่นเอกสารแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
...........รายการ ตามที่ระบุไวในแบบบันทึกขอบกพรองแลว
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที…่ …………………............เวลา…………………………………
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไมครบถวน
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15
วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานของคําขอตอไป (ตั้งแตวันที.่ ..............................
ถึง วันที.่ ................................)
หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและสงคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

ครั้งที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพรอง รอบที่ 1)
สวนที่ 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน
แกไขหรือสงเอกสารครบถวน ออกใบรับสั่งชําระคาประเมินเอกสาร
วิชาการฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. 2560 แลวแตกรณี ดังนี้
บัญชี 2 ขอ 2.2(2) อัตราคาใชจาย 69,000 บาท
บัญชี 2 ขอ 2.2(5) อัตราคาใชจาย 45,000 บาท
แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และผูยื่นคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
เงื่อนไข เนื่องจากเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน (พบขอบกพรองตามที่ระบุขางตน) โดยใหผูยื่นคําขอ
ตองแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 2 ภายใน 15 วันทําการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่รับคําขอ (ตั้งแตวันที.่ ..........................ถึง วันที่
.........................) หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป (ใหผู
ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
แจงใหดําเนิน…….……………………………………………….……….………………..
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ขอสงคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไมดําเนินการแกไขหรือ
สงเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ทานมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งนี้ โดยขอใหยื่นหนังสือ
คําขออุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับคืนคําขอ
ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

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

เฉพาะเจาหนาที่

ครั้งที่ 3 (ยื่นแกไขขอบกพรอง รอบที่ 2)

ครั้งที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพรอง รอบที่ 2)

สวนที่ 1 การยื่นขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน

สวนที่ 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน

แกไขหรือสงเอกสารครบถวน ออกใบรับสั่งชําระคาประเมินเอกสาร
วิชาการฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. 2560 แลวแตกรณี ดังนี้
(.................................................................)
บัญชี 2 ขอ 2.2(2) อัตราคาใชจาย 69,000 บาท
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
บัญชี 2 ขอ 2.2(5) อัตราคาใชจาย 45,000 บาท
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และผูยื่นคําขอขอรับเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
ขอสงคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
(.................................................................)
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไมดําเนินการแกไขหรือ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
สงเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอรับคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
ทานมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งนี้ โดยขอใหยื่นหนังสือ
ขาพเจาไดยื่นเอกสารแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
.........รายการ ตามที่ระบุไวในแบบบันทึกขอบกพรองแลว

ชื่อ …………………………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ คําขออุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน วัน 15
ทําการ นับตังแตวันที่ไดรับคืนคําขอ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
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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แบบสรุปขอมูลเพื่อประกอบการประเมินวัตถุเจือปนอาหารทีย่ ังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชหรือเพิ่มเติมเงื่อนไข
การใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร
1. ขอมูลดานความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
(1) ชื่อทางเคมี ...............................................................................................................................................
(2) รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตามระบบ International Numbering System: INS ........................
(3) คาความปลอดภัย (แลวแตกรณี)
(3.1) Acceptable daily intake; ADI .................. มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(3.2) Provisional Tolerable Weekly Intake; PTWI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/สัปดาห
(3.3) Provisional Maximum Tolerable Daily Intake; PMTDI .......... มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(3.4) Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(4) ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) **ฉบับลาสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
Codex Advisory Specification for the Identity
and Purity of Food Additives

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรือ่ ง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ ........)

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
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2. ขอมูลความจําเปนทางดานเทคโนโลยีการผลิตของผลิตภัณฑอาหารแตละชนิดที่จะเสนอขอใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ
ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
รหัสหมวดอาหาร
ชื่อหมวดอาหาร
ที่ขอใช (มิลลิกรัม ตอ อาหาร
(Food category number) (Food category name)
1 กิโลกรัม)
(1)

(2)

วัตถุประสงคการใช
หรือหนาที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต
(Functional use)

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
(ภาษาไทยเทานั้น)
1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
.....ไมจํากัดจํานวน....
1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
.....ไมจํากัดจํานวน....

(3), (4), (5)...หมวดของ
อาหารทีจ่ ะเสนอขอใช
วัตถุเจือปนอาหารนั้น
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3. ขอมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่นาเชื่อถือ
ขอมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบับลาสุด** ที่แสดงวามีการยอมรับการใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ในผลิตภัณฑ
อาหารที่จะเสนอขอใชอยางแพรหลายในประเทศที่มรี ะบบประเมินความปลอดภัยที่นาเชื่อถือ ไดแก สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ญี่ปุน ตั้งแต 2 ประเทศขึ้นไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต
ละประเทศที่นํามาอางอิงฉบับเต็ม]
รหัสหมวดอาหาร
(Food category
number)

ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตใหใช
ชื่อหมวดอาหาร
(มิลลิกรัม ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม)
(Food category
สหภาพยุโรป1 ออสเตรเลียญี่ปุน3
สหรัฐอเมริกา4
name)
นิวซีแลนด2

(1)
(2)
.....ไมจํากัดจํานวน....
1 ระบุชอื่ มาตรฐานของสหภาพยุโรปที่นํามาอางอิง
2 ระบุชอื่ มาตรฐานของออสเตรเลีย-นิวซีแลนดที่นํามาอางอิง
3 ระบุชอื่ มาตรฐานของญีป่ ุนที่นาํ มาอางอิง
4 ระบุชอื่ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่นํามาอางอิง

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
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