แบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อบกพร่อง
กรณี 2 ประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีใน
ภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัตขิ องอาหารทีบ่ รรจุในภาชนะดังกล่าว
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ-สกลผู้ยื่นขอ/ผู้รับมอบอํานาจ.......................................................................โทรศัพท์...................................
E-mail ..................................................ชื่อสถานที่ตั้ง.......................................................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที่…….....………อาคาร.............................................. หมู่ที่..........ตรอก/ซอย….............…….…..........……..…..
ถนน…...........…..……............ตําบล/แขวง.................................……… อําเภอ/เขต...............................………....…
จังหวัด……………......................…….………….โทรศัพท์………......................................…………….…
รายละเอียดภาชนะบรรจุที่ยื่นคําขอ
ภาชนะบรรจุที่มกี ารใช้สารหรือสารเคมีในภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะ
ดังกล่าว โดยมีการใช้สาร.................................................................................................................................
เพื่อให้ภาชนะบรรจุดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติ..........................................................................................................

ข้อแนะนําก่อนยื่นคํา
ขอผ่านระบบ ESubmission
1.จัดเตรียมและทวน
สอบเอกสารให้
ครบถ้วนถูกต้อง
2.ศึกษาข้อมูลโดย
ละเอียดในคู่มือ
สําหรับประชาชนที่
เว็บไซต์กองอาหาร
>> คู่มือสําหรับ
ประชาชน ลําดับที่ 9.5

คําอธิบาย : ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้
และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3 ในช่อง ผู้ยื่นคําขอตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน (ส่วนที่ 1)
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ
1. แบบคําขออิเล็ กทรอนิ กส์ คําขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมีใน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ภาชนะบรรจุซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะ
ดังกล่าว
2. รูปภาพของภาชนะบรรจุ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ข้อมูลภาชะบรรจุ และข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของสารในภาชนะบรรจุที่มีผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว
3. ข้อมูลองค์ประกอบของภาชนะบรรจุ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
โดยอาจแสดงเป็น โครงสร้าง สูตรส่วนประกอบ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
4. เอกสารแสดงรายชื่อสารที่ใช้ในการเตรียมวัสดุที่ใช้ทําภาชนะบรรจุ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(เฉพาะกรณี พลาสตกใหม่ และวัสดุอื่นที่ไม่ใช่พลาสติก)
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
5 เอกสารแสดงรายชื่อ และปริมาณสารที่ใช้ในการผลิต รวมถึงข้อมูล
รายละเอียดครบถ้วน
มี
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ของสารที่ใช้ผสมหรือประกอบในชั้นวัสดุ/เนื้อวัสดุที่ใช้ทําภาชนะ
บรรจุ ซึ่งสารนั้นส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะ
ดังกล่าว พร้อมข้อมูลความปลอดภัยของสารดังกล่าว ซึ่งอาจ
ประกอบด้วย
(1) ชื่อเคมีทั่วไป
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(2) ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(3) ชื่อพ้องอื่นๆ Synonyms
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน (ส่วนที่ 1)
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
(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) หน้าที่ด้านเทคโนโลยีต่อภาชนะบรรจุหรืออาหารที่บรรจุ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
6. เอกสารแสดงกระบวนการผลิตภาชนะบรรจุ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
7. ข้อมูลแสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารที่ใช้กับวัสดุที่ใช้ทํา
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ภาชนะบรรจุ พร้อมเอกสารวิชาการสนับสนุน
8.

9.
10.
11.

กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งสาร(ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
คุณลักษณะของอาหาร)ที่ผสมในภาชนะบรรจุ กับอาหาร รวมถึง
ประสิทธิภาพและผลที่เกิดขึ้นต่ออาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว
พร้อมเอกสารวิชาการสนับสนุน
เอกสารแสดงข้อมูลข้อกําหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติ
(properties) ของภาชนะบรรจุ
เอกสารแสดงข้อมูลข้อกําหนดเฉพาะ (specification) หรือ
คุณสมบัติ (properties) ของสารที่ใช้ในภาชนะบรรจุแล้วส่งผลต่อ
คุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว
เอกสารสรุปข้อมูลคุณสมบัติของภาชนะบรรจุ หรือคุณลักษณะ
พิเศษ หรือผลกระทบต่ออาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว หรือ
ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อ งกั บ ลักษณะหรือสภาวะการใช้ง านของภาชนะ
บรรจุ พร้อมเอกสารวิชาการสนับสนุน เช่น
(1) ลักษณะการใช้งาน/วิธีการใช้งาน
(2) ชนิดอาหารที่จะใช้บรรจุ
(3) สภาวะการใช้งาน
(4) คุ ณ ลัก ษณะพิเศษ หรือผลกระทบต่ออาหารที่บ รรจุใน
ภาชนะดังกล่าว
(5) ข้อแนะนําการใช้งาน (ถ้ามี)
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บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน (ส่วนที่ 2)
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ
ข้อมูลการศึกษาประเมินความปลอดภัย และค่าความปลอดภัยของสารที่ใช้
13. ค่า ความปลอดภัย ของสาร (ซึ่ง ส่ง ผล ค่าความปลอดภัยของสาร เช่น
มี
ต่อคุณลักษณะของอาหาร) ที่ผสมใน Acceptable daily intake; ADI หรือ
ไม่มี
ภาชนะบรรจุ (ถ้ามี)
Provisional Tolerable Weekly Intake;
PTWI หรือ Provisional Maximum
Tolerable Daily Intake; PMTDI หรือ
Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI;
Cumulative Estimated Daily
Intake (CEDI)
14. ข้ อ มู ล อนุ ญ าตการใช้ ส ารในภาชนะ ตัวอย่างเช่น
มี
บรรจุ หรือวัสดุสัมผัสอาหาร หรือใน
y กรณีสารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร
ไม่มี
อาหาร จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
ซึ่งมีประเมินความปลอดภัยจาก The Joint
FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives (JECFA) หรือมีข้อกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน (Specification) ตามที่กําหนด
ไว้ใน Codex Advisory Specification for the
Identity and Purity of Food Additives และ
มีการกําหนดเงื่อนไขการใช้ในอาหาร
y กรณีเป็นสารที่มีการอนุญาตให้ใช้ใน
วัสดุสัมผัสอาหาร เช่น
- ตาม community list หรือ
register of substances ใน EC 450/2009
on active and intelligent materials
and articles intended to come into
contact with food หรือ ตาม Union list
EU 10/2011 on plastic materials and
articles intended to come into
contact with food ของสหภาพยุโรป
- ตามกฎหมายด้า นวัสดุสัมผัส
อาหารของสหรัฐอเมริกา
y สารที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
ของ ENVIRONMENTAL HEALTH
CRITERIA 240 : Principles and methods
for the risk assessment of chemicals
in food (EHC 240, 2009)
15. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารที่ใช้ วิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่
มี
ซึ่ ง อาจแพร่ ก ระจายสู่ อ าหาร พร้ อ ม ยอมรับในระดับสากลจะต้องประกอบด้วย
ไม่มี
(1) มีความจําเพาะ (specificity)
วิธีการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

(2) แสดงข้อจํากัดของการตรวจวัด (limit of
detection, LOD)
(3) ข้อจํากัดของการหาปริมาณ (limit of
quantification, LOQ)
(4) ความถูกต้อง (accuracy)
(5) ความแม่นยํา (precision)

16.

สรุ ป ข้ อ มู ล การศึ ก ษาประเมิ น ความ
ปลอดภัยของสาร ตามที่ระบุค่าความ
ปลอดภัยของสารไว้ใน 13 ดังนี้
(1) ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิ ด การออกแบบการทดสอบตามที่ระบุโดย
Organization for Economic Co-operation
พิษ ที่ระบุตัวชี้วัด ดังนี้
and Development (OECD) แล้วแต่กรณี
ดังนี้
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รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

ลําดับ

รายการเอกสาร

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน (ส่วนที่ 2)
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

- 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) ผลกระทบต่อหน้าที่การทํางานของ ระบุถึงปฏิกิริยาของวัตถุเจือปนอาหารต่อ
ร่างกาย (Functional
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
Manifestations)
ร่างกาย รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีของวัตถุเจือปนอาหารภายในร่างกาย
ของสิ่งมีชีวิต

(ข) การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างลักษณะ (Morphological
Manifestations)
(ค) การก่อมะเร็ง (Neoplasms)

(ง) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และ
การพัฒนาการของร่างกาย
(Reproduction and
Developmental Toxicity)

(จ) ผลการศึกษานอกสัตว์ทดลอง (In
Vitro Studies)

ระบุถึงกลไกที่ สารก่ อมะเร็งกระทบต่อหน่ ว ย
พันธุกรรมหรือการจับกับดีเอนเอ และกลไกที่
สารก่อมะเร็งไม่ได้เกิดความเป็นพิษต่อดีเอนเอ
โดยตรง
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) ทั้งการศึกษาแบบรุ่นเดียว (single
generation) และการศึกษาแบบหลายรุ่น
(multigeneration)
2. การศึกษาการเกิดพิษต่อพัฒนาการทางร่างกาย
ของตัวอ่อน (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)
ที่ใช้เซลล์หรือเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือส่วนผสมที่
ถู ก เตรี ย มขึ้ น ที่ มี อ งค์ ป ระกอบของเอนไซม์
มนุษย์ ตัวรับ (receptors) และปัจจัยในระดับ
ย่อยของเซลล์ (subcellular factors) เช่น
- การทดสอบการกลายพั น ธุ์ ข องยี น ส์ โ ดยใช้
แบคทีเรีย (gene mutation in bacteria)
- การทดสอบการกลายพั น ธุ์ ข องยี น ส์ โ ดยใช้
cell lines (gene mutation in mammalian cell
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มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

ลําดับ

รายการเอกสาร

(ฉ) การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบ
อื่น (ถ้ามี) เช่น ความเป็นพิษต่อ
ประสาท (Neurotoxicity) ความเป็น
พิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน
(Immunotoxicity)
(2) ข้ อ มู ล ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงใน
ร่างกายและเภสัชจลนศาสตร์ของสาร
นั้น ๆ มาใช้ในการประเมินความ
ปลอดภัย (The Use of Metabolic
and Pharmacokinetic Studies in
Safety Assessment) ดังต่อไปนี้

(ก) ชนิดของสัตว์ที่นํามาใช้ใน
การศึกษาทดลองว่ามีความเทียบเคียง
กับมนุษย์ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
(Identifying Relevant Animal
Species)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน (ส่วนที่ 2)
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
lines)
- การทดสอบความผิ ด ปกติ ข องโครโมโซม
(chromosomal aberrations) รวมทั้งไมโคร
นิวเคลียส (micronuclei) และการเพิ่มหรือลด
จํานวนโครโมโซม (aneuploidy) ใน cultured
mammalian cells
- การทดสอบการทําลาย DNA ใน primary
cultures ของ mammalian cells โดยปกติใช้
rat hepatocytes เป็นต้น

ข้ อ มู ล การศึ ก ษาที่ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ชี ว เคมี
สรีรวิทยา และคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการ
เปลี่ ยนแปลงของสารเคมี ภายในร่ างกาย มี 2
ลักษณะ คือ
(1) พิษจลนศาสตร์ (toxicokinetics) เป็ น
ความสั ม พั น ธ์ ใ นการส่ ง ผ่ า นสารเคมี แ ละการ
เคลื่อนที่ของสารเคมีจากบริเวณการออกฤทธิ์ที่
เป็นสารตั้งต้น (parent substance) และ/หรือ
สารเมตาบอไลท์ที่ว่องไว (active metabolites)
(2) พิษพลศาสตร์ (toxicodynamics)
เป็น
ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีและ/
ห รื อ ส า ร เ ม ต า บ อ ไ ล ท์ ที่ ว่ อ ง ไ ว ( active
metabolites) ที่บริเวณออกฤทธิ์และผลลัพธ์
สุดท้ายหรือการตอบสนองทางพิษวิทยา
การออกแบบการศึ ก ษาในสั ต ว์ ท ดลองที่
เหมาะสมเพื่อระบุและอธิบายลักษณะอันตราย
ที่เ ป็นผลจากการได้ รับ สัม ผั สสารเคมี รวมถึง
เป็นการพิจารณาระดับความแตกต่างระหว่าง
ชนิดของสัตว์ทดลองและการพิจารณาความผัน
แปรในมนุษย์ที่อาจจะเป็นไปได้

(ข) กลไกการเกิดพิษของสารที่ประเมิน
(Determining the Mechanisms of
Toxicity)
(ค) การเปลี่ยนแปลงของสารนั้น ๆ ใน การดูดซึม การกระจายตัว เมตาบอลิซึม และการ
ร่างกาย (Metabolism into Normal ขับออกรวมถึงสิ่งที่เหลืออยู่ที่ควรคํานึงถึงในด้าน
พิ ษ วิ ท ยา (Absorption,
distribution,
Body Constituents)
metabolism and excretion including
residues of toxicological concern)
(ง) ผลกระทบของจุลินทรีย์ที่อยู่ใน
ทางเดินอาหารต่อสารนั้น ๆ และ
ผลกระทบของสารนั้น ๆ ต่อจุลินทรีย์
ที่อยู่ในทางเดินอาหาร (Effects of
the Gut Microflora on the
Chemical and Effects of the
Chemical on the Gut Microflora)

ระบุถึงความเป็นไปได้ว่าสารเคมีในอาหารอาจ
กระทบต่อจุลชีพประจําถิ่น (host microflora)
ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร (gut microflora)
และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของ
สารเคมี นั้น โดยควรพิ จารณาถึ งศั กยภาพการ
ต้านเชื้อจุลชีพ(Antibacterial activity) และสาร
ตั้งต้นของจุลชีพในระบบทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น
(Incteased substrate for gut microflora)

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

ลําดับ

รายการเอกสาร
(จ) อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ
และภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษาทดลองต่อการแปลผลการศึกษา
และลักษณะของการออกแบบการศึกษา
ทดลอง (Influence of Age, Nutritional
Status, and Health Status in the
Design and Interpretation of
Studies)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน (ส่วนที่ 2)
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

(3) ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ที่นํามาใช้ ข้อมูลการได้รับสัมผัสที่เกิดขึน้ โดยบังเอิญ จาก
ในการประเมินความปลอดภัย
อาชีพที่ทํา และการได้รับสัมผัสในการทดลอง
ดังต่อไปนี้
เป็นพื้นฐานสําหรับการประเมินทางด้าน
พิษวิทยาของสารที่ตกค้างในอาหาร อาจเป็น
การศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial/Study)
หรือการศึกษาทางระบาดวิทยา
(Epidemiological Studies) เป็นต้น
(ก) การศึกษาทางระบาดวิทยา
(Epidemiological Studies)
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มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

(ข) อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจาก
การรับประทานอาหารที่มีสารนั้น ๆ
เป็นส่วนประกอบอยู่ (Food
Intolerance)

การแพ้อาหารและภาวะภูมิไวเกินต่ออาหาร
(Food allergy and other food
hypersensitivities) เป็นปฏิกิริยาที่มี
ความจําเพาะต่ออาหารหรือส่วนผสมของอาหาร
ที่ปรากฏในผู้ที่มีความไวต่อการตอบสนอง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

(4) การกําหนดค่าที่ปลอดภัยสําหรับ
มนุษย์ในการรับสัมผัสโดยการ
รับประทานต่อวัน (Acceptable
Daily Intake: ADI) หรือ Provisional
Tolerable Weekly Intake; PTWI
หรือ Provisional Maximum
Tolerable Daily Intake; PMTDI
หรือMaximum Tolerable Daily Intake;
MTDI; Cumulative Estimated
Daily Intake (CEDI)

โดยกล่าวถึงข้อมู ลที่ นํามาใช้ ในการกํ าหนดค่ า
ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าของขนาดสูงสุดที่ให้แก่สัตว์ทดลองแล้วไม่
สังเกตเห็นความผิดปกติ (No-observed-effect
level: NOEL) ที่ใช้
(ข) การใช้องค์ประกอบความปลอดภัย (Safety
factor) ในการคํานวณ
(ค) การพิจารณาถึงความเป็นพิษและปฏิกิริยา
การตอบสนองของร่างกาย (Toxicological
versus physiological responses)
(ง) การเปรียบเทียบค่าที่ปลอดภัยสําหรับมนุษย์
ในการรับสัมผัสโดยการรับประทานต่อวัน (ADI)
ที่ กํ า หนดขึ้ น กั บ แนวโน้ ม ที่ ม นุ ษ ย์ จ ะมี โ อกาส
ได้รับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ จริง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

ข้ อ มู ล กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ
ข้ อ กํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานที่
เกี่ ย วข้ องกั บ ภาชนะบรรจุที่ ยื่ นขอให้
พิ จ ารณา ของประเทศผู้ ผ ลิ ต หรื อ
ประเทศที่จะใช้อ้างอิง
8.5.1 เอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล ระบบ
การกํากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามข้อ 8.5
8.5.2 เอกสาร/ข้ อ มู ล การได้ รั บ
อนุญาต (ถ้ามี)

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน (ส่วนที่ 2)
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
8.5.3 เอกสาร/ข้ อ มู ล การยื่ น รายงานผลการประเมินความปลอดภัยหรือ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ประเมิน ความปลอดภั ย ของวั สดุ เ พื่ อ ความเห็นจากหน่วยประเมินความปลอดภัย
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ขออนุ ญ าตจากประเทศผู้ ผ ลิ ต หรื อ ของประเทศต่างๆ เช่น
เกาหลีใต้
แคนนาดา
ประเทศที่จะใช้อ้างอิง (ถ้ามี)

บันทึกข้อบกพร่อง

สหภาพยุโรป หรือ (ระบุประเทศ)...............
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
อื่นๆ (ระบุ) .............................

18.

รายงานผลการวิ เคราะห์ คุณภาพหรื อ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
มาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของประเทศผู้ ผ ลิ ต หรื อ ประเทศที่ ใ ช้
อ้างอิงดังกล่า วข้างต้น
พร้อมวิ ธี
วิเคราะห์
19. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษา
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ความลับ (confidential) ของข้อมูล/
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
หลักฐาน จํานวน …..…หน้า (ถ้ามี)
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……………………………………

