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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ที่อยู่: กลุ่มกาหนดมาตรฐาน สานักอาหาร
วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ห้อง 324 ชั้น 3 อาคาร 3
 รับคาขอและเอกสารหลักฐาน 08.30 – 10.00 น.
ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหาร
 เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 10.30 – 12.00 น.
และยา 88/24 กระทรวง
 พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารและสรุปผล
สาธารณสุข ถ.ติวานนท์ นนทบุรี
การพิจารณา 13.00 – 16.00 น.
11000
 แจ้งผลการรับเรื่องไว้พิจารณา 16.00 – 16.30 น.
โทรศัพท์: 02 590 7179
เวปไซต์สานักอาหาร:
http://food.fda.moph.go.th/
กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนขอรับบริการ ที่ทางเว็บไซต์สานักอาหาร
หรือ ทางโทรศัพท์ 0 2590 7179 เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการยื่นคาขอ
หลักเกณฑ์
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สาหรับทารกและเด็กเล็ก ข้อ 7 ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ที่ทาจากวัสดุอื่นที่มิใช่วัสดุ
ตามข้อ 3 (5) ข้อ 4 (5) ข้อ 6 (1) (จ) และข้อ 6 (2) (ง) แล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยให้ยื่นหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิต ดังต่อไปนี้
(1) ชนิดวัสดุหรือพลาสติก
(2) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตวัสดุหรือพลาสติก
(3) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
(4) รายชื่อสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก เช่น มอนอเมอร์ สารตั้งต้นในการผลิต
สารเติมแต่ง (additive) หรือสารช่วยในกระบวนการผลิต (polymer production aid) เป็นต้น
(5) เอกสารแสดงกระบวนการผลิ ต ได้ แ ก่ กระบวนการเตรี ย มวั ส ดุ ห รื อ พลาสติ ก
เช่น กระบวนการและสภาวะการเตรียมพอลิเมอไรส์เซชัน เป็นต้น และกระบวนการขึ้นรูปเป็นขวดนมหรือ
ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
(6) เอกสารแสดงข้อกาหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติของวัสดุหรือพลาสติก
รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์

-2(7) เอกสารสรุปข้อมูลคุณสมบัติ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือสภาวะการใช้งานของ
ขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กที่ทาจากวัสดุหรือพลาสติกที่ขอความเห็นชอบ เช่น ชนิด
อาหารที่ใช้บรรจุ อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด ระยะเวลา การใช้งาน เป็นต้น
(8) เอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การประเมิ น ความปลอดภั ย การอนุ ญ าต กฎหมาย
กฎระเบียบ หรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหรือพลาสติกที่ใช้ผลิต หรือเกี่ยวข้องกับ
ขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง พร้อมทั้งสรุป
ข้อมูลระบบการกากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ยื่นข้างต้น
(9) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกาหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่ใช้อ้างอิงตาม (8)
(10) เอกสารอื่นๆ ตามความจาเป็น (ถ้ามี)
2. ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้แล้วในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ไม่ต้องประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อ
ประกอบการขอความเห็นชอบต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีแผนผังแนวทางการพิจารณา
วัสดุมีรายละเอียดตามภาคผนวก 1 แนบท้ายคู่มือฉบับนี้
สาหรับเครื่องปั๊มน้้านมมารดา อุปกรณ์ปั๊มน้้านมมารดา ภาชนะที่ใช้เก็บนมที่ไม่อยู่ในลักษณะเหลว
และภาชนะที่ใช้เก็บอาหารส้าหรับ ทารกและเด็กเล็ก ไม่อยู่ในขอบข่ายนิยามของขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สาหรับทารกและเด็กเล็กตามประกาศฯฉบับดังกล่าว จึงไม่ต้องประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ตามคู่มือฉบับนี้
ผู้ผลิตหรือนาเข้า ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ที่ท้าจากวัสดุอื่นที่มิใช่วัสดุที่
ก้าหนดไว้ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สาหรับทารกและเด็กเล็ก จะต้องยื่นหลักฐานและเอกสารดังกล่าวข้างต้น เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิต เพื่อประเมิน
คุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในการกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสาหรับวัสดุดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคู่มือฉบับนี้
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอฯ ต้อง
1.1 เป็นเจาของกิจการ หรือผู้ไดรับมอบอานาจเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล และมีอานาจตัดสินใจลง
นามรับทราบข้อบกพร่องได้ กรณีไม่ใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้ดาเนินกิจการ หรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้
มีหนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้มีอานาจดาเนินการแทนด้วย
1.2. สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอได้ รวมทั้งมีอานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบ
อานาจให้มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
1.3 การขอรับบริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้า โดยยื่นคาขอตามช่องทางและระยะเวลาที่เปิด
ให้บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรับคาขอได้ตามวันที่กาหนดไว้ จานวน 1 เรื่องต่อวัน (วันพฤหัสบดี) ตามลาดับของ
ระบบนัดหมาย
1.4 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย ตามที่
กาหนด ดังนี้
(1) กรอกรายละเอียดในแบบคาขอ
(2) จัดทาสารบัญและเรียงเอกสารตามแบบคาขอและหลักฐานประกอบตามลาดับที่กาหนดไว้ใน
แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็น
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ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอ ส่วน
เอกสารอื่นๆบุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจฯ หรือผู้รับมอบอานาจ
กรณีขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก มีส่วนประกอบที่ทาจากวัสดุมิใช่วัสดุ
ที่ก้าหนดไว้ตามที่ประกาศฯ มากกว่า 1 ชนิด ให้แนบเอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับวัสดุแยกตามจานวนชนิดวัสดุที่ใช้ทา
1.5 ชาระค่าพิจารณาคาขอและตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารค้า ขอฯ และชาระค่าประเมิน
เอกสารวิชาการฯ ตามช่องทางที่กาหนดไว้
2. กรณีผู้ยื่นคาขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือ
ทั้งหมดของค าขอฯ โดยผู้ ยื่ นค าขอฯ ต้องจั ดท ารายการของข้อมู ลที่เป็ นความลั บซึ่ งไม่ ประสงค์เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการประเมิน คุณภาพหรือมาตรฐาน และความ
ปลอดภัยว่าครบถ้วนแล้วจึงจะรับคาขอ และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอจัดทาสาเนาเอกสารทั้งหมดพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง ตามจานวนที่เจ้าหน้าที่กาหนดเป็นรายกรณี โดยจัดทาสารบัญและเรียงเอกสารตามลาดับที่กาหนดไว้
ในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (checklist) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมตรวจสอบให้
ครบถ้วนถูกต้อง และส่งให้เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วันทาการ
4. การปฏิเสธรับคาขอและเอกสารหลักฐาน ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 ไม่ยื่นคาขอตามเวลาที่กาหนดไว้ในระบบนัดหมาย หรือ
4.2 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ หรือ
4.3 ผู้ยื่นคาขอไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขอความเห็นชอบได้อย่างถูกต้อง
5. กรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ประเมิน หรือ คณะประเมิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการ มีข้อสงสัยต่อ
เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยที่ยื่นมาให้นั้น อาจแจ้งให้ผู้
ยื่นคาขอจัดส่งเอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. การยื่นเอกสารเพิ่มเติม
6.1 กรณีที่ผู้ยื่นคาขอยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง แต่มีความประสงค์ยืนยันจะยื่นเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย ณ วันที่มายื่นคาขอ ผู้ยื่นคาขอจะต้องแก้ไข
เอกสารหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วันทาการ อนึ่ง หากผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเอกสาร
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธรับคาขอและเอกสาร
หลักฐานตามเงื่อนไขในข้อ 4
6.2 กรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ เชี่ย วชาญ หรือ คณะอนุกรรมการ มีข้อสงสั ยต่อเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการประเมิน คุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย ที่ยื่นมาให้นั้น อาจแจ้ง ให้ผู้ยื่นคาขอจัดส่ ง
เอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันทาการ
7. ระยะเวลาทาการจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอ
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสาร หรือรอเอกสารเพิ่มเติม หรือรอเอกสารคาชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคาขอ
ไม่นับเป็นระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มนับต่อไปก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น หรือหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นขอ
8. ผลการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย ใช้เป็นเพียงหลักฐานส่วนหนึ่งประกอบการ เสนอ
ขอความเห็นชอบต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป

-4วิธีการ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
ระยะเวลา1
1. การยื่นขอและชาระค่าพิจารณาคาขอฯ
1.1 ผู้ยื่นคาขอยื่นชาระค่าพิจารณาคาขอและตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารคาขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของ
วัสดุที่ใช้ทา้ ขวดนมและภาชนะบรรจุนมส้าหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่
ชนิดวัสดุที่ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามช่องทางที่ อย.
กาหนด
2. การรับคาขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
2.1 เจ้าหน้าที่รับคิวตามลาดับของระบบนัดหมาย พร้อมรับแบบคาขอ เอกสาร
10 นาที
หลักฐาน และหลักฐานการชาระค่าพิจารณาคาขอฯ
2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคา
6 ชั่วโมง
ขอ เอกสารหลักฐานประกอบตามที่กาหนดไว้
2.2 เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานจากผู้ยื่นคาขอ
2.3 เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
และแจ้งผลการรับคาขอแก่ผู้ยื่นคาขอ
2.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ และออกใบรับสั่งชาระค่า
15 นาที
ประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหารหรือขวดนม
ที่ท้าจากวัสดุชนิดใหม่ (กรณีแบบคาขอและเอกสารหลักฐานมีความ
ครบถ้วน)
3. การรับขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อทาการประเมินเอกสารวิชาการฯ และ
ชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ (กรณีแบบคาขอและเอกสารหลักฐานมี
ความครบถ้วน)
3.1 ผู้ยื่นคาขอยื่นชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้ภาชนะ
บรรจุอาหารหรือขวดนมที่ท้าจากวัสดุชนิดใหม่ ตามช่องทางที่ อย.
กาหนด
3.2 เจ้าหน้าที่รับคาขอและเอกสารหลักฐาน และหลักฐานการชาระค่าประเมิน
10 นาที
เอกสารวิชาการฯ
4. การพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
4.1 กรณีแบบคาขอ เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน 180 วันทาการ
แล้ว ต้องประเมินความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน โดยต้องผ่านการ
พิจารณาจากนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายในหรือภายนอก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาประเมินคุณภาพหรือ
มาตรฐาน และความปลอดภัย
4.2 เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญรวบรวมและสรุปข้อมูลการพิจารณาประเมิน
60 วันทาการ
คุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
4.3 เสนอเอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน 90 วันทาการ
และความปลอดภัย รวมทั้งข้อพิจารณาจากหน่วยงานอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญ
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือเสนอคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการให้คาวินิจฉัยด้านการประเมินความปลอดภัยอาหารและ
กาหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ข้อ
วินิจฉัยการประเมิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกาหนดมาตรฐาน
นักวิชาการ
กลุ่มกาหนดมาตรฐาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกาหนดมาตรฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกาหนดมาตรฐาน
นักวิชาการ
กลุ่มกาหนดมาตรฐาน
และผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ
กลุ่มกาหนดมาตรฐาน
นักวิชาการ
กลุ่มกาหนดมาตรฐาน

-5วิธีการ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
5. การลงนามแจ้งผลการพิจารณา
5.1 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาประเมิน และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามตามลาดับ
6. การแจ้งผลการพิจารณา
6.1 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอ2

ระยะเวลา1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

15 วันทาการ

เลขาธิการฯ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอานาจ

5 วันทาการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกาหนดมาตรฐาน

หมายเหตุ: 1. เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่รับคาขอ จนถึง พิจารณาแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณา ทั้งนีไ้ ม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสาร หรือรอเอกสาร
เพิ่มเติม หรือรอเอกสารคาชี้แจงข้อมูลของผูย้ ื่นคาขอ และการประสานผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานประเมินเพื่อพิจารณาข้อมูลของผูย้ ื่นคาขอ
2. การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคาขอ สามารถแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการส่งหนังสือได้

รวมระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน_350_วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง จนถึงลงนาม
อนุ ญาตโดยผู้ มี อ านาจและแจ้ งผลการพิ จารณา ทั้ งนี้ ไม่ นั บระยะเวลาการรอหรื อแก้ ไขเอกสารหรื อชี้ แจงข้ อมู ลของ
ผู้ประกอบการ การประสานผู้เชี่ยวชาญหรื อหน่วยงานประเมินเพื่อพิจารณาข้อมู ล ของผู้ ยื่นคาขอ และการพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการฯในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอต้องมีการยื่นข้อมูลเพิ่มเติม

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบคาขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาขวดนม
และภาชนะบรรจุ น มส าหรั บ ทารกและเด็ กเล็ ก ที่มิ ใช่ช นิด วัส ดุ ที่ก าหนดไว้ใ น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และ
ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ ที่มีการลงนาม
รับรองสาเนา
3. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสาเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ที่มีการลงนาม
รับรองสาเนา
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีเป็นผู้ผลิต) ที่มีการลงนามรับรอง
สาเนา
5. หนังสือมอบอานาจจากผู้ดาเนิน กิจ การ ที่ระบุอานาจให้ยื่นและรับคาขอแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รั บ ทราบ และติ ด ตามผลการพิ จ ารณา (กรณี ที่ ม อบอ านาจ)
พร้ อมส าเนาบั ตรประชาชนผู้ มอบอานาจและผู้ รับมอบอานาจ ที่มีการลงนาม
รับรองสาเนา
6. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนามยืนยันความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
7. ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาค าขอประเมิ น คุ ณภาพหรื อมาตรฐาน และความ
ปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาขวดนมและภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ที่
มิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กาหนดในแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ตามลาดับ
8. ข้อมูลประกอบการประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้ขวดนมที่ท้าจากวัสดุชนิด
ใหม่ (ประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุ)

จานวน 2 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

จานวน 3 ชุด
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9. ซีดี-รอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบการประเมิน
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้ขวดนมที่ท้าจากวัสดุชนิดใหม่ ทั้งหมด
10. สาเนาหลักฐานการชาระค่าพิจารณาคาขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
คาขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาขวดนม
และภาชนะบรรจุ น มส าหรั บ ทารกและเด็ กเล็ ก ที่มิ ใช่ ช นิด วัส ดุ ที่ก าหนดไว้ใ น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
11. สาเนาหลักฐานการชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุ
อาหารหรือขวดนมที่ทาจากวัสดุชนิดใหม่
ค่าธรรมเนียม
1. ค่าพิจารณาคาขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคาขอประเมินคุณภาพหรือ
มาตรฐานและความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาขวดนมและภาชนะบรรจุนมสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
[ตามบัญชี 1 ข้อ 1.5(3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560]
2. ค่าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหารหรือขวดนมที่ทาจาก
วัสดุชนิดใหม่

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด

3,000

บาท

69,000 บาท

[ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560]
หมายเหตุ กรณีการประเมินเอกสารวิชาการ โดยนาคาขอเดิมซึ่งเป็นการยื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการ
ประเมินเอกสารทางวิชาการในคราวก่อน ให้จัดเก็บค่า ประเมินเอกสารวิชาการในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราค่ าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บ ทั้งนีจ้ ะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ ทุกครั้งจนกว่าจะผ่านการพิจารณาอนุญาต

การติดตามและร้องเรียน
ติดตาม
สถานะ

ร้องเรียน

ช่องทาง



1. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. สายด่วน 1556
3. โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55
4. โทรสาร 0 2590 1556
5. E-mail : 1556@fda.moph.go.th
6. กองผลิตภัณฑ์ : สานักอาหาร กลุ่มกาหนดมาตรฐาน
7. โทรศัพท์หมายเลข 02-590 7178-7179 โทรสาร 0 2591 8476
8. E-mail : food@fda.moph.go.th









-7ตัวอย่างแบบคาขอ/แบบตรวจสอบเอกสาร/แบบประเมิน
มีรายละเอียดตามภาคผนวก 2 แนบท้ายคู่มือฉบับนี้
เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน
ภาคผนวก 1 1. ตารางรายชื่อชนิด วัสดุและสารเคลือบ ที่กาหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 368) พ.ศ. 2557 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สาหรับทารกและเด็กเล็ก
2. แผนผังการพิจารณาวัสดุ ที่ต้องยื่นประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของ
วัสดุ ที่ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารก
และเด็กเล็ก
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบคาขอ/แบบตรวจสอบเอกสาร/แบบประเมิน
1. ตัวอย่างแบบคาขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาขวด
นม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
2. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือ
มาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและ
เด็กเล็ก ซึ่งมิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ.
2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ URL : http://food.fda.moph.go.th/downloadForm.php
ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบเอกสารได้ที่ URL : http://food.fda.moph.go.th/manual.php
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เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน
1. ตารางรายชื่อชนิดวัสดุและสารเคลือบ ทีก่ าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
รายละเอียด
1. ขวด
2. ฝาครอบ ฝายึดหัวนมยาง ลิ้นปิดปากขวด
3. หัวนมยาง
4. ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้า
5. ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว

ชนิดวัสดุรวมทั้งสารเคลือบที่อนุญาต
1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)
2. พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (polyethersulphone)
3. แก้ว ชนิดบอโรซิลิเคต (borosilicate glass)
1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)
2. พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (polyethersulphone)
1. ยางธรรมชาติ
2. ยางสังเคราะห์
1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)
2. พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (polyethersulphone)
3. แก้ว ชนิดบอโรซิลิเคต (borosilicate glass)
1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)
2. พอลิเอทิลีน (polyethylene)

2. แผนผังแนวทางการพิจารณาวัสดุที่ต้องยื่นประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุ
ที่ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369)
พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ขวดนม และภาชนะบรรจุนมส้าหรับทารกและเด็กเล็ก
ชนิดวัสดุ
ทาจากวัสดุอื่น นอกเหนือจากชนิดที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรือ่ ง ขวดนมฯ

ทาจากวัสดุที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง ขวดนมฯ
ทาจากแก้วชนิดบอโรซิลิเคต

ทาจากพลาสติก ชนิดดังต่อไปนี้
- PP
- PE
- PES
-

ทาจากยาง ชนิดดังต่อไปนี้
- ยางธรรมชาติ
- ยางสังเคราะห์

ไม่ต้องยื่นประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุ
เพื่อขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ต้องยื่นประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยของวัสดุ
เพื่อขอความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
โดยยื่นเอกสารตามคู่มือสาหรับประชาชน
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เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน
ตัวอย่าง แบบคาขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุทใี่ ช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สาหรับทารกและเด็กเล็ก

บริษัท/ห้าง/ร้าน..................................................................................
สถานที่ตั้ง............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
โทร...................................................โทรสาร......................................
E-mail …………………….......................................................................
วันที่............................เดือน..................................พ.ศ...................
เรื่อง ขอให้ประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุอื่นที่ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เนื่องด้วยข้าพเจ้า.................................................................................................................ในนามของ
(บริษัท/ห้าง/ร้าน).....................................................................................................................................................
ดาเนินกิจการ  ผลิต  นาเข้า ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก โดยมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการเกี่ยวกับขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก เลขที่..............................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................
มีความประสงค์ จะขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุอื่นที่ใช้ทาขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมิใช่ชนิดวัสดุทกี่ าหนดไว้ในประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. ขวดนม
รายการ
 ขวด (feeding bottle)
ขนาดบรรจุ..............................
 ฝาครอบ (protective cover)

เครื่องหมายการค้า/ตรา (ถ้ามี)
ชนิดของวัสดุ (ระบุ)
............................................... ………………….………………………………………………….
………………………………………………………….…………
............................................... ………………….………………………………………………….
………………………………………………………….…………
 ฝายึดหัวนมยาง (locking ring) ............................................... ………………….………………………………………………….
………………………………………………………….…………
 หัวนมยาง (feeding teat)
............................................... ………………….………………………………………………….
………………………………………………………….…………
 ลิ้นปิดปากขวด (sealing disc) ............................................... ………………….………………………………………………….
 .............................................

...............................................

………………………………………………………….…………
………………….………………………………………………….
………………………………………………………….…………

-102. ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้า
รายการ

เครื่องหมายการค้า/ตรา (ถ้ามี)

ชนิดของวัสดุ (ระบุ)

 ถ้วยหัดดื่ม

……………………………………………………………………
ประกอบด้วย
............................................................ ............................................... …………………………………………………………………….
……………………………………………………………….……
............................................................
............................................................

………………………………………………………….…………

............................................................

………………………………………………………………….…

............................................................

………………………………………………………………….…

 ..................................................

……………………………………………………………………
ประกอบด้วย
............................................................ ............................................... …………………………………………………………………….
……………………………………………………………….……
............................................................
............................................................

………………………………………………………….…………

............................................................

………………………………………………………………….…

............................................................

………………………………………………………………….…

หมายเหตุ : ในกรณีมีหลายชิ้นส่วน ให้ระบุส่วนประกอบ เช่น ถ้วยหัดดื่ม ประกอบด้วย ตัวถ้วยหัดดืม่ ฝาถ้วยหัดดื่ม หลอด
พร้อมทั้งให้ระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ทาในแต่ละชิ้นส่วน

3. ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว
รายการ
 ถุงพลาสติกที่ใช้เก็บน้า้ นมมารดา

เครื่องหมายการค้า/ตรา (ถ้ามี)

ชนิดของวัสดุ (ระบุ)

............................................... ………………….………………………………………………….
………………………………………………………….…………

 ........................................................ ............................................... ………………….………………………………………………….
………………………………………………………….…………

โดยมีข้อมูลของผู้ผลิตวัสดุหรือพลาสติก และผู้ผลิตขึ้นรูปขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารก
และเด็กเล็ก ดังนี้
ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตวัสดุหรือพลาสติก ……………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตขึ้นรูปขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก.............................
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
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จึงเรียนมาเพื่อขอส่งเอกสารหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ตามแบบประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยของวัส ดุ อื่นที่ ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรั บทารกและเด็ กเล็ ก เพื่อประกอบการขอ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการพิจารณากาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต่อไป โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้
 รูปภาพสีของขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก (จานวน 1 ฉบับ)
 ตัวอย่างขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
 เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิต ดังนี้ (ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหรือแนบแอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 เอกสารแสดงชื่อและข้อมูลของวัสดุหรือพลาสติกที่ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก (เอกสารลาดับที่ 1)
 เอกสารแสดงรายชื่อและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก (เอกสารลาดับที่ 2)
 เอกสารแสดงข้อมูลข้อกาหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของ
สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์ (เอกสารลาดับที่ 3)
 เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก (เอกสารลาดับที่ 4)
 เอกสารแสดงข้อมูลข้อกาหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของวัสดุ
หรือพลาสติก(เอกสารลาดับที่ 5)
 เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารก
และเด็กเล็ก (เอกสารลาดับที่ 6)
 เอกสารแสดงรายชื่อและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก (เอกสารลาดับที่ 7)
 เอกสารสรุปข้อมูลคุณสมบัติ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือสภาวะการใช้งานของขวด
นมหรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก (เอกสารลาดับที่ 8)
 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกาหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ผลิต /ขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กของประเทศผู้ผลิตหรือ
ประเทศที่จะใช้อ้างอิง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลระบบการก้ากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก้าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานข้างต้น (เอกสารลาดับที่ 9-10)
 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกาหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่ใช้อ้างอิงดังกล่าวข้างต้น
 เอกสารอื่นๆ ตามความจาเป็น (ถ้ามี) ....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จานวน 1 ฉบับ หรือ
 สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท จานวน 1 ฉบับ
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-12เอกสารลาดับที่ 1

แบบฟอร์มที่ 1 ชื่อและข้อมูลของวัสดุหรือพลาสติกที่ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ชื่อและข้อมูลวัสดุหรือพลาสติกที่ใช้ทา ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
รายการ

รายละเอียด

ชื่อเคมีทั่วไป (Common Name)
ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC
ชื่อพ้องอื่นๆ
Synonyms
เลขทะเบียนสารเคมี (CAS Registry Number)
ชื่อทางการค้า (Trade Name)
สูตรทางเคมี (Chemical formula)
โครงสร้างทางเคมี (Chemical structure)
หมายเหตุ
1. กรณีวัสดุเป็นโคพอลิเมอร์ (copolymer) ให้ระบุชนิด
และสัดส่วนของมอนอเมอร์ที่ใช้ทาปฏิกริ ิยา
2. กรณีวัสดุเป็นพอลิเมอร์ผสม (polymer blends) ให้
ระบุชนิดและสัดส่วนของพอลิเมอร์ที่ใช้ผสม
3. กรณีเป็นวัสดุหรือพลาสติกชนิดใหม่ที่ไม่สามารถแสดง
โครงสร้างทางเคมี ให้แสดงตัวแทนโครงสร้างทางเคมี
(representative chemical structure) แทนได้ และให้
ระบุน้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยตามจ้านวน (number average
molecular weight ; Mn) และน้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยตาม
น้าหนัก (weight average molecular weight ;Mw)

น้าหนักโมเลกุล (Molecular weight)
ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตวัสดุ ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……………………
หมายเหตุ กรณีที่ใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
 ได้แนบเอกสาร ดังนี…้ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-13-

เอกสารลาดับที่ 2

แบบฟอร์มที่ 2 รายชื่อและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก
รายชื่อและข้อมูลสารเคมีทใี่ ช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก
ระบุรายชื่อสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก เช่น มอนอเมอร์ (monomers) สารเติมเต่ง (additives) สารช่วยในกระบวนการ
ผลิต (polymer production aids) สารละลาย (solvents) สารเร่งปฏิกริ ิยา (catalyst)
หมายเหตุ กรณีวัสดุเป็นพอลิเมอร์ผสม (polymer blends) ให้แสดงข้อมูลรายชื่อสารเคมีทั้งหมดที่ใช้แยกตามชนิดพอลิเมอร์ที่นามาผสม

ชื่อสารเคมี (ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC)

CAS Registry Number

หน้าที่

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

ปริมาณการใช้ (%)

-14เอกสารลาดับที่ 3

แบบฟอร์มที่ 3 ข้อมูลข้อกาหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์
วัสดุหรือพอลิเมอร์ที่ยื่นประเมินมีรายการสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์ จานวน .......................ชนิด ได้แก่
ชื่อสารเคมี
ข้อกาหนดเฉพาะ/คุณสมบัติ (กายภาพ/เคมี)
ค่า (value)

หมายเหตุ - ข้อกาหนดเฉพาะ/คุณสมบัติ เช่น ความหนาแน่น (density), ความหนืด (viscosity), จุดหลอมเหลว (melting point), ระดับ
ความบริสุทธิ์ของวัสดุ (maximum impurity level), ความสามารถในการละลายในอาหารจาลอง (solubility in food
simulants), glass transition point, Melt Flow Index เป็นต้น
- กรณีที่ใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
 ได้แนบเอกสาร ดังนี…้ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-15-

เอกสารลาดับที่ 4

แบบฟอร์มที่ 4 กระบวนการผลิต : กระบวนการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก
กระบวนการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก
(แสดงกระบวนการเตรียม รวมถึงปฏิกิริยาเคมีหรือสมการเคมี สภาวะการทาปฏิกริ ิยาในแต่ละขั้นตอน)

หมายเหตุ
1. กรณีวัสดุเป็นโคพอลิเมอร์ (copolymer) ให้ระบุชนิด และสัดส่วนของมอนอเมอร์ที่ใช้ทาปฏิกิรยิ า
2. กรณีวัสดุเป็นพอลิเมอร์ผสม (polymer blends) ให้ระบุชนิด และสัดส่วนของพอลิเมอร์ที่ใช้ผสม
หมายเหตุ กรณีที่ใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
 ได้แนบเอกสาร ดังนี…้ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-16-

เอกสารลาดับที่ 5

แบบฟอร์มที่ 5 ข้อมูลข้อกาหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติของวัสดุหรือพลาสติก
ชื่อวัสดุหรือพลาสติก…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อกาหนดเฉพาะ/คุณสมบัติ (กายภาพ/เคมี)
(specification/properties)

ค่า
(value)

หมายเหตุ - ข้อกาหนดเฉพาะ/คุณสมบัติ เช่น ความหนาแน่น (density), ความหนืด (viscosity), จุดหลอมเหลว (melting point), ระดับ
ความบริสุทธิ์ของวัสดุ (maximum impurity level), ความสามารถในการละลายในอาหารจาลอง (solubility in food
simulants), glass transition point, Melt Flow Index เป็นต้น
- กรณีที่ใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
 ได้แนบเอกสาร ดังนี…้ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-17เอกสารลาดับที่ 6

แบบฟอร์มที่ 6 กระบวนการผลิต : กระบวนการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
กระบวนการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก

หมายเหตุ กรณีมีการใช้ สี (colors) สารเติมเต่ง (additives) สารช่วยในกระบวนการผลิต (polymer production aids) ให้ระบุในขั้นตอนที่ใช้ด้วย
ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตวัสดุ ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……………………
หมายเหตุ - กรณีที่ใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
 ได้แนบเอกสาร ดังนี…้ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-18เอกสารลาดับที่ 7

แบบฟอร์มที่ 7 รายชื่อและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
รายชื่อและข้อมูลสารเคมีทใี่ ช้ในกระบวนการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ระบุรายชื่อสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก เช่น วัสดุหรือพลาสติก รวมถึงสารเติมเต่ง
(additives) สารช่วยในกระบวนการผลิต (polymer production aids) สารละลาย (solvents) สารเร่งปฏิกริ ิยา (catalyst) สี (color) (ถ้ามีการใช้)
ชื่อสารเคมี (ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC)

CAS Registry Number

หน้าที่

ปริมาณการใช้ (%)

หมายเหตุ - กรณีที่ใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
 ได้แนบเอกสาร ดังนี…้ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-19-

เอกสารลาดับที่ 8

แบบฟอร์มที่ 8 สรุปข้อมูลคุณสมบัติ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
หรือสภาวะการใช้งานของขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ลักษณะการใช้งาน
(ใช้ซ้า/ใช้ครั้งเดียว)

ชนิดอาหารที่จะใช้บรรจุ

สภาวะการใช้งาน
(ระบุอณ
ุ หภูมิตาสุ
่ ด-สูงสุด และเวลาสูงสุดที่จะใช้บรรจุอาหาร)

ข้อแนะนาการใช้งาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีที่ใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร
 ได้แนบเอกสาร ดังนี…้ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-20เอกสารลาดับที่ 9

แบบฟอร์มที่ 9 สรุปข้อมูลระบบการก้ากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ผลิต
ขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กของประเทศผู้ผลิต หรือประเทศทีจ่ ะใช้อา้ งอิง
วัสดุที่ใช้ผลิต
หน่วยงานที่ก้ากับดูแลหรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข้อก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวัสดุที่ใช้ผลิต
ของประเทศผูผ้ ลิต หรือประเทศทีจ่ ะใช้อ้างอิง

ชื่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน*

เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี)

เอกสาร/ข้อมูลการยื่นประเมินความปลอดภัย
ของวัสดุเพื่อขออนุญาตจากประเทศผู้ผลิต
หรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง (ถ้ามี)

หมายเหตุ - * โปรดแนบข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ ใช้อ้างอิง และให้สรุปข้อมูล
ระบุหรือบ่งชี้ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ยื่นขอ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบที่แนบมาด้วย
- กรณีที่ใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชอื่ เอกสาร
 ได้แนบเอกสาร ดังนี…้ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-21เอกสารลาดับที่ 10

แบบฟอร์มที่ 10 สรุปข้อมูลระบบการก้ากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับขวดนม
หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กของประเทศผู้ผลิต หรือประเทศทีจ่ ะใช้อ้างอิง
ขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
หน่วยงานที่ก้ากับดูแลหรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข้อก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับขวดนม
หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ของประเทศ
ผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง

ชื่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน*

เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
เอกสาร/ข้อมูลการยื่นประเมินความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เพื่อขออนุญาตจากประเทศ
ผู้ผลิต หรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง (ถ้ามี)
หมายเหตุ - * โปรดแนบข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ ใช้อ้างอิง และให้สรุปข้อมูล
ระบุหรือบ่งชี้ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบที่แนบมาด้วย
- กรณีที่ใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชอื่ เอกสาร
 ได้แนบเอกสาร ดังนี…้ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...........................................................)

-22แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ของวัสดุที่ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ทีม่ ิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียดผูย้ ื่นคาขอ
ชือ่ -สกลผู้ยื่นขอ/ผู้รบั มอบอานาจ..............................................................................โทรศัพท์......................................
E-mail ....................................................ชื่อสถานที่ตั้ง................................................................................................
ดาเนินกิจการ  ผลิต  นาเข้า ขวดนม และภาชนะบรรจุนมฯ เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับขวดนม และ
ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก....................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที…่ ….....….……อาคาร................................................. หมู่ท…ี่ ............ตรอก/ซอย….............…….…..........……..……..
ถนน…...........…..………..............ตาบล/แขวง....................................……… อาเภอ/เขต...............................………....……
โปรดนาเอกสารนี้
จังหวัด……………......................…….………….โทรศัพท์………......................................…………….…
และใบรับคาขอ
รายละเอียดวัสดุทยี่ ื่นคาขอ
แนบมาพร้อม
ชนิดที่ 1
การแก้ไข
ชื่อวัสดุ........................................................................................................................................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัสดุ .................................................................................................................................................(ภาษาอังกฤษ) ข้อบกพร่องในครัง้
ต่อไป (ถ้ามี)
ใช้ทา :  ขวดนม (โปรดระบุ  ฝาครอบ  ฝายึดหัวนมยาง  หัวนมยาง  ลิ้นปิดปากขวด)
 ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้า โปรดระบุ ..................................................................
 ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว โปรดระบุ ..........................................................
ชนิดที่ 2 (ถ้ามี)
ชื่อวัสดุ........................................................................................................................................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัสดุ .................................................................................................................................................(ภาษาอังกฤษ)
ใช้ทา :  ขวดนม (โปรดระบุ  ฝาครอบ  ฝายึดหัวนมยาง  หัวนมยาง  ลิ้นปิดปากขวด)
 ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้า โปรดระบุ ..................................................................
 ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว โปรดระบุ ..........................................................
ส่วนที่ 2 แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist)
คาอธิบาย : ขอให้ผู้ยื่นคาขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้
และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทาเครื่องหมาย  ในช่อง ผู้ยื่นคาขอตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
ลาดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบค าขอประเมิ น คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐาน และความ  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ปลอดภั ยของวั สดุที่ใช้ ทาขวดนม และภาชนะบรรจุ น ม  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
สาหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ใ น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558
เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
เพื่ อ ประกอบการขอความเห็ น ชอบต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่น
คาขอ ที่มีการลงนามรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ

 มี
 ไม่มี

 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

-23ลาดับ
3.

4.
5.

6.
7.

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสาเนาหนังสือรับรองการ  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
จดทะเบียนนิติบุคคลทีแ่ จ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลง  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
ชื่อแทนนิติบคุ คล (กรณีนิติบคุ คล) ที่มีการลงนามรับรอง
สาเนา จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีเป็นผู้ผลิต)  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ที่มีการลงนามรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
 ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
หนังสือมอบอานาจจากผู้ดาเนินกิจการ ที่ระบุอานาจให้  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ยื่นและรับคาขอแก้ไขเพิ่มเติม รับทราบ และติดตามผล
 ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
การพิจารณา (กรณีที่มอบอานาจ) พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ที่มีการลง
นามรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนาม  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร จานวน 2 ฉบับ  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
และความปลอดภัยตามที่กาหนดในแบบคาขอ จานวน 3  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
ชุด พร้อมรายละเอียดดังนี้
7.1 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตวัสดุหรือพลาสติก

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

7.2 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตขึ้นรูปขวดนม หรือภาชนะ
บรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
7.3 รูปภาพสีของขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับ
ทารกและเด็กเล็ก จานวน 1 ฉบับ
7.4 ตัวอย่างขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารก
และเด็ก
7.5 เอกสารแสดงชื่อและข้อมูลของวัสดุหรือพลาสติกที่
ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
(เอกสารลาดับที่ 1)
7.5.1 ชื่อเคมีทั่วไป
 มี
 ไม่มี
7.5.2 ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC
 มี
 ไม่มี
7.5.3 ชื่อพ้องอื่นๆ Synonyms
 มี
 ไม่มี
7.5.4 เลขทะเบียนสารเคมี (CAS Registry Number)  มี
 ไม่มี
7.5.5 ชื่อทางการค้า (Trade Name)
 มี
 ไม่มี
7.5.6 สูตรทางเคมี (Chemical formula)
 มี
 ไม่มี

 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
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-24รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
ลาดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
7.5.7 โครงสร้างทางเคมี (Chemical structure)  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
 ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
7.5.8 น้าหนักโมเลกุล (Molecular weight)
 มี
 รายละเอียดครบถ้วน
 ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
7.6 เอกสารแสดงรายชื่ อ และข้ อ มู ล สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ น  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
การเตรียมวัสดุหรือพลาสติก (เอกสารลาดับที่ 2)
 ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
7.7 เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล ข้ อ ก า ห น ด เ ฉ พ า ะ  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
(specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของสารเคมี  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
ที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์ (เอกสารลาดับที่ 3)
7.8 เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการ  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
เตรียมวัสดุหรือพลาสติก (เอกสารลาดับที่ 4)
 ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
7. 9 เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล ข้ อ ก า ห น ด เ ฉ พ า ะ  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
(specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของวัสดุหรือ  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
พลาสติก (เอกสารลาดับที่ 5)
7.10 เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการ  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและ  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
เด็กเล็ก (เอกสารลาดับที่ 6)
7.11 เอกสารแสดงรายชื่อและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการขึ้น  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
รูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็ ก  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
เล็ก (เอกสารลาดับที่ 7)
7.12 เอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ หรื อ ข้ อ มู ล ที่  มี
เกี่ยวข้อ งกั บ ลัก ษณะหรื อสภาวะการใช้ งานของขวดนม  ไม่มี
หรื อภาชนะบรรจุ นมส าหรั บทารกและเด็กเล็ ก (เอกสาร
ลาดับที่ 8)
7.12.1 ลักษณะการใช้งาน
 มี
 ไม่มี
7.12.2 ชนิดอาหารที่จะใช้บรรจุ
 มี
 ไม่มี
7.12.3 สภาวะการใช้งาน
 มี
 ไม่มี
7.12.4 ข้อแนะนาการใช้งาน (ถ้ามี)
 มี
 ไม่มี
7.13 ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกาหนดคุณภาพ  มี
หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ที่ใช้ ของประเทศผู้ผลิต  ไม่มี
หรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง (เอกสารลาดับที่ 9)
7.13.1 เอกสารสรุปข้อมูล ระบบการก้ากับดูแล  มี
กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ ข้ อ ก้ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ  ไม่มี
มาตรฐาน ตามข้อ 7.13
7.13.2 เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
 มี
 ไม่มี

 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
 รายละเอียดครบถ้วน
 พบข้อบกพร่อง
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ลาดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
7.13.3 เอกสาร/ข้ อ มู ล การยื่ น ประเมิ น ความ  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ปลอดภัยของวัสดุเพื่อขออนุญาตจากประเทศผู้ผลิต หรือ  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
ประเทศที่จะใช้อ้างอิง (ถ้ามี) เช่น
 เกาหลีใต้
 แคนนาดา
 สหภาพยุโรป (หรือเดนมาร์ค หรือ ฝรั่งเศส)
 สหรัฐอเมริกา
 ญี่ปุ่น
 ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
 อื่นๆ (ระบุ) .............................
7.14 ข้ อ มู ล กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ ข้ อ ก าหนด  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งขวดนมหรื อ ภาชนะ  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
บรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ของประเทศผู้ผลิตหรือ
ประเทศที่จะใช้อ้างอิง (เอกสารลาดับที่ 10)
7.14.1 เอกสารสรุปข้อมูล ระบบการก้ากับดูแล  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ ข้ อ ก้ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
มาตรฐาน ตามข้อ 7.14
7.14.2 เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
 มี
 รายละเอียดครบถ้วน
 ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
7.14.3 เอกสาร/ข้ อ มู ล การยื่ น ประเมิ น ความ  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อขออนุญาตจากประเทศผู้ผลิต  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
หรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง (ถ้ามี) เช่น
 เกาหลีใต้
 แคนนาดา
 สหภาพยุโรป หรือ (ระบุประเทศ)..................................
 สหรัฐอเมริกา
 ญี่ปุ่น
 ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
 อื่นๆ (ระบุ) .............................
7.15 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ข้อกาหนดคุณภาพหรื อ  ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
มาตรฐานของประเทศผู้ ผ ลิ ต หรื อ ประเทศที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง
ดังกล่าวข้างต้น
8. ซีดี รอม (CD-RO) ที่บรรจุข้อมูลของเอกสารและหลักฐาน
 มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ประกอบการพิจารณา 1 ชุด
 ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง
9. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential)  มี
 รายละเอียดครบถ้วน
ของข้อมูล/หลักฐาน จานวน …..…หน้า (ถ้ามี)
 ไม่มี
 พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคาขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของคาขอฯ
ให้ผู้ยื่นคาขอ จัดทารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ
พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยที่แนบ
มาพร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว จะยินยอมให้เจ้าหน้าที่สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้
ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผู้รับมอบอานาจ
(……………………………………………..)

-26ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคาขอและเอกสารหลักฐาน
 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
 ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
 รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทา
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานของคาขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่
.................................)
หากพ้นกาหนดยินดีให้ดาเนินการยกเลิกและส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
 เอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(3)
 เอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคาขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน
 เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคาขอแบบมีเงื่อนไข
เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้อ งตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดยให้ผู้ยื่นคา
ขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 1 ภายใน 15 วันทาการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ (ตั้งแต่วันที่...........................ถึง
วันที่...............................) หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอ
ต่อไป (ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนา)
แจ้งให้ดาเนินการ....…………………………………….……………..………………..
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

ส่ ว นที่ 2 การยื่ น ค าขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคาขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
 เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
 ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น ค าขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคาขอดังกล่าว
ลงชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบ....................................................................
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จานวน........ชุด
(.................................................................)
พร้อมหลักฐานการชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

-27ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคาขอและเอกสารหลักฐาน
 ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จานวน
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
 ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
 รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทา
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานของคาขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่
.................................)
หากพ้นกาหนดยินดีให้ดาเนินการยกเลิกและส่งคืนคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
 แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชาระค่าประเมิน
เอกสารวิชาการฯ ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(3)
 แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคาขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
 แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคาขอแบบมี
เงื่ อ นไข เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดย
ให้ผู้ยื่นคาขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่ มเติมรอบที่ 2 ภายใน 15
วั น ท าการ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ รั บ ค าขอ (ตั้ ง แต่ วั น ที่
...........................ถึง วันที่.........................) หากพ้นกาหนดจะยกเลิก
และส่งคืนคาขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนา)
แจ้งให้ดาเนิน…….……………………………………………….……….………………..
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 ขอส่งคืนคาขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดาเนินการแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและ
ครบถ้ ว น หรื อ อาจจะอุ ท ธรณ์ ก ารคื น ค าขอครั้ ง นี้ โดยขอให้ ยื่ น
หนังสือ คาขออุทธรณ์ต่อเลขาธิก ารคณะกรรมการอาหารและยา
ภายใน 15 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคาขอ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

ส่ ว นที่ 2 การยื่ น ค าขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคาขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
 เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
 ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น ค าขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคาขอดังกล่าว
ลงชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบ....................................................................
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จานวน........ชุด
(.................................................................)
พร้อมหลักฐานการชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

-28ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ 3 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคาขอและเอกสารหลักฐาน
 ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จานวน
.........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
 ขอรับคืนคาขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
 แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชาระค่าประเมิน
เอกสารวิชาการฯ ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(3)
 แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคาขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
 ขอส่งคืนคาขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดาเนินการแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ท่ านมี สิ ทธิ์ ยื่ นค าขอใหม่ โดยจั ดเตรี ยมเอกสารให้ ถู กต้องและ
ครบถ้วน หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ โดยขอให้ยื่นหนังสือ
คาขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคาขอ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

ส่ ว นที่ 2 การยื่ น ค าขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคาขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
 เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
 ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น ค าขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคาขอดังกล่าว
ลงชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบ....................................................................
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จานวน........ชุด
(.................................................................)
พร้อมหลักฐานการชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

-29ส่วนที่ 4 คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทา
ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
1. ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบที่จะใช้อ้างอิง : กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให้อ้างอิง
ฉบับที่เป็นปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ผลิต หรือที่เกี่ยวข้องกับขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็กของ
ประเทศผู้ผลิต หรือของประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่ อถือ ที่แสดงว่ามีการอนุญาตหรือยอมรับการใช้วัสดุ
นั้นๆ เพื่อทาขวดนม ภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก หรือ ภาชนะบรรจุอาหารหรือวัสดุสัมผัสอาหาร เช่น สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา
2. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่ใช้อ้างอิง ต้องเป็นต้นฉบับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปานับจากวันที่รายงาน
ผล ซึ่งวิเคราะห์โดยหน่วยงานหรือองค์กรตามที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนดส่วน
ราชการหรือสถาบันตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุอาหาร ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 26
ตุลาคม 2558
3. เอกสารอื่นๆ ตามความจาเป็น เช่น
3.1 ข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน องค์กร หรือคณะผู้เชี่ยวชาญทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับโดยสากล เช่น Scientific committee ของ Codex, European Food Safety Authority
(EFSA), Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) หรือ Food Standard Australia New Zealand
(FSANZ) เป็นต้น
3.2 บทความที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการทบทวนและตีพมิ พ์ในวารสารที่นา่ เชื่อถือแล้ว และมีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับใน
วงการวิชาการนั้นๆ (Peer-reviewed published articles) โดยต้องสืบค้นได้จากฐานข้อมูลที่มคี วามน่าเชื่อถือ เช่น Elsevier
(Science direct, Embase, Scopus), The Cochrane Library, Pubmed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT, Thaijournal citation index centre หรือ Food Safety Authority ของต่างประเทศ เป็นต้น

-30สรุปกระบวนการขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ที่มใิ ช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558
เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
เริ่มต้น
ผู้ประกอบการจัดเตรียมคาขอ
เอกสาร หลักฐานตามที่กาหนด

ผู้ประกอบการ ยื่นชาระค่าพิจารณาคาขอฯ และขอรับนัดหมายผ่านระบบนัดหมาย

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและหลักฐานตามที่กาหนด และหลักฐานการชาระค่าพิจารณาคาขอฯ แก่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พจิ ารณาหลักฐาน สอบถามรายละเอียดจากผูย้ ื่น และตรวจสอบความครบถ้วนตามที่กาหนด
เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนหรือไม่

ไม่

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอ
พร้อมส่งคืนคาขอและเอกสาร

1 วันทาการ

ใช่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / ออกใบรับสั่งชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ

ผูย้ ื่นคาขอฯ ประสงค์ให้รับเรื่อง
โดยจะต้องแก้ไขเอกสารหรือส่ง ครบถ้วนภายใน
เอกสารเพิ่มเติม
เวลาทีก่ าหนด
ภายใน 15 วันทาการ

ผู้ประกอบการ ยื่นชาระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง และขอสาเนาเอกสาร หลักฐานจากผูย้ ื่น

ครบถ้วนภายในเวลาที่กาหนด

เจ้าหน้าที่และผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
ประเมินเอกสารหลักฐาน
180 วันทาการ

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอ
ให้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม และ
จัดส่งให้ภายใน 30 วันทาการ

ใช่

ครบถ้วนภายในเวลาที่กาหนด

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคาขอ
ให้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม และ
จัดส่งให้ภายใน 30 วันทาการ
ใช่
คณะอนุฯ มีมติผลการพิจารณา
โดยต้องการข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม
หรือไม่
ไม่

ผชช. ประเมินเอกสารให้ความเห็น
โดย ต้องการข้อมูล/รายละเอียด
เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่
เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาหรือไม่
ใช่
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ตัดสินผลการประเมินเพื่อ
กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
และความปลอดภัย*

เจ้าหน้าที่เสนอผลการพิจารณาของ
อนุกรรมการต่อเลขาธิการฯ เพื่อให้
ความเห็นชอบต่อผลการพิจารณา

60 วันทาการ

ไม่
120 วันทาการ*
สรุปผลการพิจารณา
เสนอเลขาธิการฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อสรุปผลการพิจารณา
เลขาธิการฯ เห็นชอบหรือไม่

หมายเหตุ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือฯ
ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน_350_วันทาการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่
ครบถ้ วนและถู กต้ อง จนถึ งลงนามอนุ ญาตโดยผู้ มี อ านาจและแจ้ งผลการพิ จารณา ทั้ งนี้ ไม่ นั บ
ระยะเวลาการรอหรือแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคาขอ การประสานผู้เชี่ยวชาญหรื อ
หน่วยงานประเมินเพื่อพิจารณาข้อมูลของผู้ยื่นคาขอ และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการใน
กรณีที่ผู้ยื่นคาขอต้องมีการยื่นข้อมูลเพิ่มเติม
* หมายถึง กรณีไม่เห็นชอบกับผลการพิจารณาที่ไม่ได้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
เลขาธิการฯ อาจสั่งการให้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น

ใช่
เลขาธิการฯ ลงนามในหนังสือ
พิจารณาแจ้งผลการพิจารณา
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา
ให้แก่ผู้ยื่นขอ
จบ

ไม่*

15 วันทาการ

5 วันทาการ

