แบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อบกพร่อง
กรณี 1 การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกที่ยังมิได้
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุทที่ าํ จากพลาสติก
ข้อแนะนําก่อนยื่นคํา
ขอผ่านระบบ ESubmission
1.จัดเตรียมและทวน
สอบเอกสารให้
ครบถ้วนถูกต้อง
2.ศึกษาข้อมูลโดย
ละเอียดในคู่มือ
รายละเอียดภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกทีย่ ื่นคําขอ
สําหรับประชาชนที่
ชื่อพลาสติก..................................................................................................................................(ภาษาไทย) เว็บไซต์กองอาหาร
ชื่อพลาสติก.............................................................................................................................(ภาษาอังกฤษ) >> คู่มือสําหรับ
ใช้บรรจุอาหาร ………………………………………………………………………….………................................................... ประชาชน ลําดับที่
สภาวะการใช้งาน ............................................................................................................................................ 9.5
คําอธิบาย : ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้
และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3 ในช่อง ผู้ยื่นคําขอตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ
1. แบบคําขออิเล็กทรอนิกส์ คําขอประเมินคุณภาพ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ทํ า จากพลาสติ ก ที่ ยั ง มิ ไ ด้ กํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ
มาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก
2. รูปภาพของภาชนะบรรจุ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย รายละเอียดดังนี้
3 เอกสารแสดงชื่อและข้อมูลของพลาสติกใช้ทํา
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ภาชนะบรรจุ
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
มี
รายละเอียดครบถ้วน
Number)
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(5) ชื่อทางการค้า (Trade Name)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ-สกลผู้ยื่นขอ/ผู้รับมอบอํานาจ.......................................................................โทรศัพท์...................................
E-mail ..................................................ชื่อสถานที่ตั้ง.......................................................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที่…….....………อาคาร.............................................. หมู่ที่..........ตรอก/ซอย….............…….…..........……..…..
ถนน…...........…..……............ตําบล/แขวง.................................……… อําเภอ/เขต...............................………....…
จังหวัด……………......................…….………….โทรศัพท์………......................................…………….…

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
(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. เอกสารแสดงรายชื่ อ และปริ ม าณการใช้ ข อง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมพลาสติก
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
5. เอกสารแสดงข้อมูลข้อกําหนดเฉพาะ (specification)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
หรือคุณสมบัติ (properties) ของสารเคมีที่ใช้ในการ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
เตรียมพลาสติก
6. เอกสารแสดงรายชื่ อ และปริ ม าณสารแปลกปน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(impurity) สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้ หรือสารที่
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ตกค้ า งจากกระบวนการผลิ ต พลาสติ ก และ
กระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ
7. เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
เตรียมพลาสติก
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
8. เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล ข้ อ กํ า ห น ด เ ฉ พ า ะ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
พลาสติก
9. รายชื่อและข้อกําหนดเฉพาะ (specification) และ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ปริ มาณการใช้ ของสารเคมี ที่ ใช้ ในการขึ้ น รู ป เป็ น
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ภาชนะบรรจุอาหาร
10 เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการขึ้น
มี
รายละเอียดครบถ้วน
รูปเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
11 เอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ หรื อ ข้ อ มู ล ที่
มี
รายละเอียดครบถ้วน
เกี่ ย วข้อ งกั บ ลัก ษณะหรื อ สภาวะการใช้ ง านของ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ภาชนะบรรจุ (เอกสารลําดับที่ 8)
(1) ลักษณะการใช้งาน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(2) ชนิดอาหารที่จะใช้บรรจุ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(3) สภาวะการใช้งาน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(4) ข้อแนะนําการใช้งาน (ถ้ามี)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
12. ข้ อ มู ล กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ ข้ อ กํ า หนด
มี
รายละเอียดครบถ้วน
คุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่ยื่น
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ขอ ของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
(1) เอกสารสรุป ข้อ มู ลระบบการกํา กับ ดูแล
มี
รายละเอียดครบถ้วน
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
มาตรฐาน ตามข้อ 12
(2) เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
(3) เอกสาร/ข้ อ มู ล การยื่ น ประเมิ น ความ
ปลอดภั ย ของวั ส ดุ เ พื่ อ ขออนุ ญ าตจากประเทศ
ผู้ผลิต หรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง (ถ้ามี) เช่น
เกาหลีใต้
แคนนาดา
สหภาพยุโรป หรือ (ระบุประเทศ)......................
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
อื่นๆ (ระบุ) .............................
13

ข้ อ มู ล กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ ข้ อ กํ า หนด
คุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุ
ที่ทําจากพลาสติกที่ยื่นขอ ของประเทศผู้ผลิตหรือ
ประเทศที่จะใช้อ้างอิง
(1)เอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล ระบบการกํ า กั บ ดู แ ล
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ตามข้อ 13
(2) เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี)
(3) เอกสาร/ข้ อ มู ล การยื่ น ประเมิ น ความ
ปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ขออนุ ญ าตจาก
ประเทศผู้ผลิต หรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง (ถ้ามี)
เช่น
เกาหลีใต้
แคนนาดา
สหภาพยุโรป หรือ (ระบุประเทศ)......................
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
อื่นๆ (ระบุ) .............................

14. เอกสารข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัยหรือด้าน
พิษวิทยาของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมพลาสติกและ
สารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ รวมถึง
สารแปลกปน (impurity) สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้
หรือสารที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกและ
จากกระบวนการขึ้ น รู ป เป็ น ภาชนะบรรจุ แล้ วแต่
กรณี

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

ลําดับ
15.

16.

17.

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ผลการศึกษาการแพร่กระจายของสารเคมีที่ใช้ในการ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
เตรี ยมพลาสติ กและสารเคมี ที่ ใช้ ในการขึ้ น รู ป เป็ น
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ภาชนะบรรจุ รวมถึ ง สารแปลกปน (impurity)
สารเคมี ที่ เป็ นผลพลอยได้ หรื อสารที่ ตกค้ างจาก
กระบวนการผลิตพลาสติกและจากกระบวนการขึ้น
รูปเป็นภาชนะบรรจุ แล้วแต่กรณี ตามสภาวะการใช้
งาน
รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตาม
มี
รายละเอียดครบถ้วน
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
มาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศทีใ่ ช้
อ้างอิงดังกล่าวข้างต้น พร้อมวิธีวเิ คราะห์
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน จํานวน …..…
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
หน้า (ถ้ามี)

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผยู้ ื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มกี ารรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของคําขอฯ
ให้ผู้ยื่นคําขอจัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ
พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ที่แนบมาพร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว จะยินยอมให้
เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผู้รับมอบอํานาจ
(……………………………………………..)

ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

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
..........................................................................................................................
(วันที่.....................................ถึง วันที.....................................
่
)
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……………………………………

เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

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……………………………………

