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แบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อบกพร่อง
การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาํ ขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369)
พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ-สกลผู้ยื่นขอ/ผู้รับมอบอํานาจ..............................................................................โทรศัพท์......................................
E-mail ....................................................ชื่อสถานที่ตั้ง................................................................................................
ดําเนินกิจการ ผลิต นําเข้า ขวดนม และภาชนะบรรจุนมฯ เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับขวดนม และ
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก....................................................................
ข้อแนะนําก่อนยื่น
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................................
คําขอผ่าน
สถานที่จัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
ระบบ Eเลขที่…….....….……อาคาร................................................. หมู่ที่…............ตรอก/ซอย….............…….…..........……..…….. Submission
ถนน…...........…..………..............ตําบล/แขวง....................................……… อําเภอ/เขต...............................………....…… 1.จัดเตรียมและทวน
จังหวัด……………......................…….………….โทรศัพท์………......................................…………….…
สอบเอกสารให้
รายละเอียดวัสดุที่ยื่นคําขอ
ครบถ้วนถูกต้อง
ชนิดที่ 1
2.ศึกษาข้อมูลโดย
ชื่อวัสดุ........................................................................................................................................................(ภาษาไทย) ละเอียดใน
ชื่อวัสดุ .................................................................................................................................................(ภาษาอังกฤษ) คู่มือสําหรับ
ประชาชนที่
ใช้ทํา : ขวดนม (โปรดระบุ ฝาครอบ ฝายึดหัวนมยาง หัวนมยาง ลิ้นปิดปากขวด)
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้ํา โปรดระบุ .................................................................. เว็บไซต์กองอาหาร
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว โปรดระบุ .......................................................... >> คู่มือ
สําหรับประชาชน
ชนิดที่ 2 (ถ้ามี)
ชื่อวัสดุ........................................................................................................................................................(ภาษาไทย) ลําดับที่ 9.4
ชื่อวัสดุ .................................................................................................................................................(ภาษาอังกฤษ)
ใช้ทํา : ขวดนม (โปรดระบุ ฝาครอบ ฝายึดหัวนมยาง หัวนมยาง ลิ้นปิดปากขวด)
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้ํา โปรดระบุ ..................................................................
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว โปรดระบุ ..........................................................
คําอธิบาย : ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้
และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3 ในช่อง ผู้ยื่นคําขอตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ
1. แบบคําขออิเล็กทรอนิกส์ คําขอประเมินคุณภาพหรือ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
มาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทําขวดนม
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิด
วัสดุที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. รูปภาพสีของขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารก
และเด็กเล็ก

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
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ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย รายละเอียดดังนี้
3 เอกสารแสดงชื่อและข้อมูลของวัสดุหรือพลาสติกทีใ่ ช้ทาํ ขวด
มี
รายละเอียดครบถ้วน
นม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(1) ชื่อเคมีทั่วไป
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(2) ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(3) ชื่อพ้องอื่นๆ Synonyms
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(4) เลขทะเบียนสารเคมี (CAS Registry Number)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(5) ชื่อทางการค้า (Trade Name)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(6) สูตรทางเคมี (Chemical formula)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(7) โครงสร้างทางเคมี (Chemical structure)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(8) น้ําหนักโมเลกุล (Molecular weight)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
4. เอกสารแสดงรายชื่อและและปริมาณการใช้สารเคมีที่ใช้ใน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
การเตรียมวัสดุหรือพลาสติก
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
5. เอกสารแสดงข้ อ มู ล ข้ อ กํ า หนดเฉพาะ (specification)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
หรือคุณสมบัติ (properties) ของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียม
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
วัสดุหรือพอลิเมอร์
7. เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการเตรียมวัสดุ
หรือพลาสติก

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

8. เอกสารแสดงข้ อ มู ล ข้ อ กํ า หนดเฉพาะ (specification)
หรือคุณสมบัติ (properties) ของวัสดุหรือพลาสติก
9. เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการขึ้นรูปเป็น
ขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
10. เอกสารแสดงรายชื่อ ข้อกําหนดเฉพาะ (specification) และ
ปริมาณการใช้ของสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือ
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

11. เอกสารสรุ ป ข้อ มูล คุณ สมบั ติ หรื อ ข้ อ มู ล ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ
ลักษณะหรือสภาวะการใช้งานของขวดนม หรือภาชนะ
บรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(1) ลักษณะการใช้งาน

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง
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ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
(2) ชนิดอาหารที่จะใช้บรรจุ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(3) สภาวะการใช้งาน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(4) ข้อแนะนําการใช้งาน (ถ้ามี)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
12. ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ ของประเทศผู้ผลิตหรือ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ประเทศที่จะใช้อ้างอิง
(1) เอกสารสรุปข้อมูลระบบการกํากับดูแล กฎหมาย
มี
รายละเอียดครบถ้วน
กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามข้อ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
12
(2) เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(3) เอกสาร/ข้อมูลการยื่นประเมินความปลอดภัยของ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
วัสดุเพื่อขออนุญาตจากประเทศผู้ผลิต หรือประเทศที่จะ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ใช้อ้างอิง (ถ้ามี) เช่น
เกาหลีใต้
แคนนาดา
สหภาพยุโรป (หรือเดนมาร์ค หรือ ฝรั่งเศส)
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
อื่นๆ (ระบุ) .............................
13. ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้
อ้างอิง
(1) เอกสารสรุปข้อมูลระบบการกํากับดูแล กฎหมาย
กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามข้อ
13
(2) เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
(3) เอกสาร/ข้อมูลการยื่นประเมินความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อขออนุญาตจากประเทศผู้ผลิต หรือประเทศ
ที่จะใช้อ้างอิง (ถ้ามี) เช่น
เกาหลีใต้
แคนนาดา
สหภาพยุโรป หรือ (ระบุประเทศ)..................................
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
อื่นๆ (ระบุ) .............................

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

-4ลําดับ
14.

15.

16.

17.

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
เอกสารข้ อ มู ล การศึ ก ษาด้ า นความปลอดภั ย หรื อ ด้ า น
มี
รายละเอียดครบถ้วน
พิษวิทยาของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุ/พลาสติกและ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
สารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นขวดนมหรือภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก รวมถึงสารแปลกปน (impurity)
สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้ หรือสารที่ตกค้างจากกระบวนการ
ผลิตวัสดุ/พลาสติกและจากกระบวนการขึ้นรูป แล้วแต่กรณี
ผลการศึกษาการแพร่กระจายของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียม
มี
รายละเอียดครบถ้วน
วัสดุ/พลาสติกและสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นขวดนมหรือ
พบข้อบกพร่อง
ไม่มี
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก รวมถึงสารแปลก
ปน (impurity) สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้ หรือสารที่ตกค้าง
จากกระบวนการผลิตวัสดุ/พลาสติกและจากกระบวนการขึ้น
รูป แล้วแต่กรณี ตามสภาวะการใช้งาน
รายงานผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานตาม
มี
รายละเอียดครบถ้วน
กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ ข้ อ กํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
มาตรฐานของประเทศผู้ ผ ลิ ต หรื อ ประเทศที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง
ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ของข้อมูล/หลักฐาน จํานวน …..…หน้า (ถ้ามี)
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผยู้ ื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของคําขอฯ
ให้ผู้ยื่นคําขอ จัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ
พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยที่แนบ
มาพร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว จะยินยอมให้เจ้าหน้าที่สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้
ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผู้รับมอบอํานาจ
(……………………………………………..)
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การยืน่ เอกสารหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผ่านการตรวจสอบ เอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว พร้อมหลักฐานการชําระ ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(3) อัตราค่าใช้จ่าย 69,000 บาท
ค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบเอกสาร
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจาก
..........................................................................................................................
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ..........................................................................................................................
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
..........................................................................................................................
(วันที.....................................
่
วันที่ ถึง.....................................)
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
(วันที่.....................................ถึง วันที่.....................................)
(.................................................................)
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

การยืน่ แก้ไขข้อบกพร่อง
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือ ส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
(วันที่.....................................ถึง วันที่.....................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
เอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(3) อัตราค่าใช้จ่าย 69,000 บาท
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไข
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
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การรับ/คืนคําขอ
ข้ า พเจ้ า รั บ ทราบผลการพิ จ ารณา พร้ อ มชํ า ระค่ า
ประเมินเอกสารวิชาการฯ

เอกสารไม่ครบถ้วน พิจารณาคืนคําขอดังกล่าว

เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอและ
ตรวจสอบเอกสาร ค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ พิจารณารับคําขอ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ดังกล่าว
(.................................................................)
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

