แบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อบกพร่อง
กรณีที่ 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
กรณีที่ 1.1 วัตถุเจือปนอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ..................ผู้รบั มอบอํานาจ/สกุลผู้ยื่นคําขอ-.............................................................โทรศัพท์...................
E-mail .........................................ชื่อสถานทีผ่ ลิต.....................นําเข้า/..........................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต...........สถานที่ผลิต/นําเข้า/.............................................................................................
สถานทีจ่ ัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที่……………...……… ตรอกซอย/…………………..……..ถนน……...……..……….หมู่ที่…...............................………
ตําบล แขวง/……………… อําเภอเขต/……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….…
รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยนื่ คําขอ
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ..........................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ......................................(ภาษาอังกฤษ)
หน้าที่ทางเทคโนโลยี:.......................................................................................................................................
ใช้ในอาหาร:.....................................................................................................................................................

ข้อแนะนําก่อนยื่นคําขอผ่าน
ระบบ E-Submission
1.จัดเตรียมและทวนสอบ
เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดใน
คู่มือสําหรับประชาชนที่
เว็บไซต์กองอาหาร >> คู่มือ
สําหรับประชาชน ลําดับที่ 9.1

คําอธิบาย: ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งใช้
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบคําขออิเล็กทรอนิกส์ คําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ที่ยัง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) ตามประกาศ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามที่กําหนดใน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
แบบตรวจสอบเอกสาร ตามลําดับ พร้อมรายละเอียดดังนี้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
2.1 บทสรุปผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
2.2 ข้อมูลสรุปภาพรวมของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ปลอดภัย (ฉบับภาษาไทย) โดยมีหัวข้อ ดังนี้
• ข้อมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 – 1.5)
• ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัย (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 2.1-2.5)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ )confidential) ของ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ข้อมูล หลักฐาน จํานวน/……………… หน้า (ถ้ามี)
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของ
คําขอฯ ให้ผู้ยื่นคําขอ จัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อ
สาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร (Specifications)
สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
- แสดงเป็นสูตรส่วนประกอบ 100% ของ
ผลิตภัณฑ์นั้น
- ส่วนประกอบอื่นนอกเหนือจากวัตถุเจือปน
อาหารที่จะประเมินความปลอดภัยให้แนบ
คุณภาพและมาตรฐานด้วย
ลักษณะทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหารที่จะ
อาจระบุเป็นหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการผลิต
ประเมินความปลอดภัย
เช่น กรณีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างวัตถุเจือ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถีของวัตถุเจือปน
ปนอาหาร กับสารเคมีในอาหาร หรือ กรณี
อาหารนั้น ๆ ในอาหาร (Reactions and
วัตถุเจือปนอาหารถูกทําลายหรือเสื่อมไป
Fate of Food Additives in Food)
เนื่องจากกระบวนการปรุงหรือประกอบ
อาหารจึงเป็นผลให้ประสิทธิภาพลดลง
เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือปน
อาหารที่จะประเมินความปลอดภัย (Identity
and Purity) ประกอบด้วย
1.4.1 ชื่อทางเคมี
1.4.2 รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตาม
เช่น CAS number, EC Number เป็นต้น
ระบบสากล (ถ้ามี)
1.4.2 วิธีการผลิต
1.4.3 วัตถุดิบที่นํามาใช้
1.4.4 ความไม่บริสุทธิ์ (impurities) ที่เกิดขึ้น ข้อมูลผลวิเคราะห์สารไม่บริสุทธิ์ที่มีความ
ในกระบวนการผลิต
เป็นพิษ ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือ
ติดมากับวัตถุดิบตั้งต้น ค่าการยอมรับของ
ความไม่บริสุทธิ์ (acceptable levels of
impurities) โดยพิจารณาถึงกรรมวิธีใน
การผลิต และวิธีวิเคราะห์ เพื่อกําหนดค่า
ความบริสุทธิ์ (analytical methods of
determining purity)
1.4.5 ความคงตัว
อาจระบุความคงตัวหรือความเสถียรของ
วัตถุเจือปนอาหารระหว่างการเก็บรักษา
และปฏิกิริยาต่างๆในระบบที่ทําการ
ทดสอบ
1.4.6 การตกค้างของสารช่วยในกระบวนการ ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต
โดยพิจารณาถึงกรรมวิธีในการผลิต และวิธี
ผลิต (processing aids)
วิเคราะห์ เพื่อกําหนดค่าการยอมรับของการ
ตกค้างของสารช่วยในกระบวนการผลิต
ตัวอย่างเช่น สารทําละลายที่ใช้ในการสกัด
(extraction solvents) หรือ acetic
anhydride ในโมดิฟายสตาร์ช (modified
starches) หรือเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตวัตถุ
เจือปนอาหารบางชนิด เป็นต้น
วิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่
1.4.7 วิธีวิเคราะห์ (Analytical method)
ยอมรับในระดับสากลจะต้องประกอบด้วย
(1) มีความจําเพาะ (specificity)
(2) แสดงข้อจํากัดของการตรวจวัด (limit
of detection, LOD)
(3) ข้อจํากัดของการหาปริมาณ (limit of
quantification, LOQ)
(4) ความถูกต้อง (accuracy)
(5) ความแม่นยํา (precision)
ค่าความปลอดภัย (แล้วแต่กรณี) (ถ้ามี)

Acceptable daily intake; ADI หรือ

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี

รายละเอียดครบถ้วน

บันทึกข้อบกพร่อง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

2
2.1

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

Provisional Tolerable Weekly Intake;
PTWI หรือ Provisional Maximum
Tolerable Daily Intake; PMTDI หรือ
Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI
ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย
การออกแบบการทดสอบตามที่ระบุโดย
ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษ ที่ระบุ
Organization for Economic Coตัวชี้วัด ดังนี้
operation and Development (OECD)
แล้วแต่กรณี ดังนี้
- Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity Study in Rodents
- Repeated Dose 90-Day Oral
Toxicity Study in Rodents
- Repeated Dose 90-Day Oral
Toxicity Study in Non-Rodents
- Chronic Toxicity Studies
- Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicity Studies
(ก) ผลกระทบต่อหน้าที่การทํางานของร่างกาย ระบุถึงปฏิกิริยาของวัตถุเจือปนอาหารต่อ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
(Functional Manifestations)
ร่างกาย รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีของวัตถุเจือปนอาหารภายใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต
(ข) การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะ (Morphological Manifestations)
(ค) การก่อมะเร็ง (Neoplasms)

(ง) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการ
พัฒนาการของร่างกาย (Reproduction and
Developmental Toxicity)

(จ) ผลการศึกษานอกสัตว์ทดลอง (In Vitro
Studies)

ระบุ ถึ ง กลไกที่ ส ารก่ อ มะเร็ ง กระทบต่ อ
หน่ ว ยพั น ธุ ก รรมหรื อ การจั บ กั บ ดี เ อนเอ
และกลไกที่สารก่อมะเร็งไม่ได้เกิดความเป็น
พิษต่อดีเอนเอโดยตรง
1. การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ประเมินตาม OECD Test Guideline NO.
415: One-Generation Reproduction
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) ทั้ง
การศึกษาแบบรุ่นเดียว (single
generation) และการศึกษาแบบหลายรุ่น
(multigeneration)
2. การศึกษาการเกิดพิษต่อพัฒนาการทาง
ร่างกายของตัวอ่อน (Developmental
Toxicity) ประเมินตาม OECD Test
Guideline NO. 414: Prenatal
Developmental Toxicity Study
(OECD, 2001a) และ USEPA’s Prenatal
Toxicity Study (USEPA, 1998c)
การทดลองนอกร่างกายสัตว์ทดลอง (in
vitro) ที่ใช้เซลล์หรือเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือ

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ
ไม่มี

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน

บันทึกข้อบกพร่อง
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ลําดับ

2.2

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ส่วนผสมที่ถูกเตรียมขึ้นที่มีองค์ประกอบ
ของเอนไซม์มนุษย์ ตัวรับ (receptors)
และปัจจัยในระดับย่อยของเซลล์
(subcellular factors) เช่น
- การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนส์โดยใช้
แบคทีเรีย (gene mutation in bacteria)
- การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนส์โดยใช้
cell lines (gene mutation in
mammalian cell lines)
- การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซม
(chromosomal aberrations) รวมทั้งไม
โครนิวเคลียส (micronuclei) และการเพิ่ม
หรือลดจํานวนโครโมโซม (aneuploidy)
ใน cultured mammalian cells
- การทดสอบการทําลาย DNA ใน primary
cultures ของ mammalian cells โดย
ปกติใช้ rat hepatocytes เป็นต้น
การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบอื่น (ถ้ามี)
เช่น การศึกษาความเป็นพิษต่อประสาท
(Neurotoxicity) การศึกษาความเป็นพิษต่อ
ระบบภูมคิ ุ้มกัน (Immunotoxicity) เป็นต้น
ข้ อมู ลการศึ กษาที่ อธิ บ ายเกี่ ยวกั บ ชี ว เคมี
ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและ
เภสัชจลนศาสตร์ของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ สรีรวิทยา และคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของ
มาใช้ในการประเมินความปลอดภัย (The Use การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในร่างกาย
มี 2 ลักษณะ คือ
of Metabolic and Pharmacokinetic
Studies in Safety Assessment) ดังต่อไปนี้ (1) พิษจลนศาสตร์ (toxicokinetics) เป็น
ความสัมพันธ์ในการส่งผ่านสารเคมีและการ
เคลื่อนที่ของสารเคมีจากบริเวณการออกฤทธิ์
ที่เป็นสารตั้งต้น (parent substance) และ/
หรื อ สารเมตาบอไลท์ ที่ ว่ อ งไว (active
metabolites)
(2) พิษพลศาสตร์ (toxicodynamics) เป็น
ความสั มพั นธ์ ของปฏิ กิ ริ ยาระหว่ างสารเคมี
และ/หรื อสารเมตาบอไลท์ ที่ ว่ องไว (active
metabolites) ที่บริเวณออกฤทธิ์และผลลัพธ์
สุดท้ายหรือการตอบสนองทางพิษวิทยา
(ก) ชนิดของสัตว์ที่นํามาใช้ในการศึกษาทดลอง การออกแบบการศึ ก ษาในสั ต ว์ ท ดลองที่
เหมาะสมเพื่ อ ระบุ แ ละอธิ บ ายลั ก ษณะ
ว่ามีความเทียบเคียงกับมนุษย์ได้หรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด (Identifying Relevant Animal อั น ตรายที่ เ ป็ น ผลจากการได้ รั บ สั ม ผั ส
สารเคมี รวมถึ ง เป็ น การพิ จ ารณาระดั บ
Species)
ความแตกต่างระหว่างชนิดของสัตว์ทดลอง
และการพิจารณาความผันแปรในมนุษย์ที่
อาจจะเป็นไปได้
(ข) กลไกการเกิดพิษของวัตถุเจือปนอาหารที่
ประเมิน (Determining the Mechanisms
of Toxicity)
(ค) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเจือปนอาหารนั้น
ๆ ในร่างกาย (Metabolism into Normal
Body Constituents)

(ง) ผลกระทบของจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดิน
อาหารต่อวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ และ
ผลกระทบของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ต่อ

การดูดซึม การกระจายตัว เมตาบอลิซึม และ
การขั บ ออกรวมถึ ง สิ่ ง ที่ เ หลื อ อยู่ ที่ ค วร
คํ า นึ ง ถึ ง ในด้ า นพิ ษ วิ ท ยา (Absorption,
distribution, metabolism and excretion
including residues of toxicological
concern)
ระบุถึงความเป็นไปได้ว่ าสารเคมี ในอาหาร
อาจกระทบต่ อ จุ ล ชี พ ประจํ า ถิ่ น (host
microflora) ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

2.3

2.4

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

จุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหาร (Effects of
the Gut Microflora on the Chemical
and Effects of the Chemical on the Gut
Microflora)

(gut microflora) และส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของสารเคมีนั้น
โดยควรพิจารณาถึงศักยภาพการต้านเชื้อจุล
ชีพ(Antibacterial activity) และสารตั้งต้น
ของจุ ลชี พในระบบทางเดิ นอาหารเพิ่ มขึ้ น
(Incteased substrate for gut microflora)

อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และภาวะ
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาทดลองต่อ
การแปลผลการศึกษา และลักษณะของการ
ออกแบบการศึกษาทดลอง (Influence of Age,
Nutritional Status, and Health Status in
the Design and Interpretation of Studies)
ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ที่นํามาใช้ในการ
ประเมินความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

(ก) การศึกษาทางระบาดวิทยา
(Epidemiological Studies)
(ข) อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการ
รับประทานอาหารที่มีวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ
เป็นส่วนประกอบอยู่ (Food Intolerance)

2.5

การกําหนดค่าที่ปลอดภัยสําหรับมนุษย์ในการ
รับสัมผัสโดยการรับประทานต่อวัน
(Acceptable Daily Intake: ADI)

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

ข้อมูลการได้ รับ สั ม ผั สที่เ กิ ดขึ้ นโดยบั ง เอิญ
จากอาชีพที่ทํา และการได้รับสัมผัสในการ
ทดลองเป็ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การประเมิ น
ทางด้านพิษวิทยาของสารที่ตกค้างในอาหาร
อาจเป็ น การศึ ก ษาทางคลิ นิ ก (Clinical
Trial/Study) หรื อ การศึ ก ษาทางระบาด
วิทยา (Epidemiological Studies) เป็นต้น
การแพ้ อ าหารและภาวะภู มิ ไ วเกิ น ต่ อ
อาหาร (Food allergy and other food
hypersensitivities) เ ป็ น ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ มี
ความจําเพาะต่ออาหารหรือส่วนผสมของ
อาหารที่ ป รากฏในผู้ ที่ มี ค วามไวต่ อ การ
ตอบสนอง
โดยกล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล ที่ นํ า มาใช้ ใ นการ
กําหนดค่า ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าของขนาดสูงสุดที่ให้แก่สัตว์ทดลอง
แล้ ว ไม่ สั ง เกตเห็ น ความผิ ด ปกติ (Noobserved-effect level: NOEL) ที่ใช้
(ข) การใช้องค์ประกอบความปลอดภัย
(Safety factor) ในการคํานวณ
(ค) การพิจารณาถึงความเป็นพิษและปฏิกิริยา
การตอบสนองของร่างกาย (Toxicological
versus physiological responses)
(ง) การเปรียบเทียบค่าที่ปลอดภัยสําหรับ
มนุษย์ในการรับสัมผัสโดยการรับประทาน
ต่อวัน (ADI) ที่กําหนดขึ้นกับแนวโน้มที่
มนุษ ย์จะมี โอกาสได้ รับ สั ม ผั สวั ตถุ เ จื อ ปน
อาหารนั้น ๆ จริง

หมายเหตุ:
1. กรณีเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ได้จากการผลิตด้วยจุลินทรีย์ ต้องยื่นข้อมูลเอกลักษณ์และความปลอดภัยของจุลินทรีย์ที่นํามาใช้ผลิตวัตถุเจือ
ปนอาหารนั้นด้วย
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเงื่อนไขการใช้ที่
นอกเหนือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

การยื่นรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมิน
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ เอกสารครบถ้วน
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว พร้อมหลักฐาน
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจาก
การชําระค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบเอกสาร
..........................................................................................................................
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30
..........................................................................................................................
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
(วันที่.....................................ถึง วันที่.....................................)
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ

เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา

ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ (วันที่.....................................ถึง วันที่.....................................)
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
..........................................................................................................................

การยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคําขอ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ
(วันที.....................................
่
ถึง วันที่.....................................)
(.................................................................)
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
..........................................................................................................................
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไข
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

การรับ/คืนคําขอ
ข้าพเจ้ารับทราบผลการพิจารณา

เอกสารไม่ครบถ้วน พิจารณาคืนคําขอดังกล่าว
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอและ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณารับคําขอดังกล่าว
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

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