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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีให้บริการ 

การประเมินคณุภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทําขวดนม 
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเลก็ ที่มใิช่ชนิดวัสดุที่กําหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และ
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก เพ่ือประกอบการขอความเห็นชอบ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ที่อยู่: กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร  
        สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ห้อง 324 ช้ัน 3 อาคาร 3  
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 88/24 กระทรวง
สาธารณสุข ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 
11000 

โทรศัพท์: 02 590 7179  
เวปไซต์สํานักอาหาร: 
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/ 
food_54/manual.php

 วันพฤหสับดี ต้ังแต่เวลา 8.30 -16.30 น. 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
• รับคําขอและเอกสารหลักฐาน 08.30 – 10.00 น.
• เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 10.30 – 12.00 น.
• พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารและสรุปผล

การพิจารณา 13.00 – 16.00 น. 
• แจ้งผลการรับเรื่องไว้พิจารณา 16.00 – 16.30 น.
 

กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนขอรับบริการ ที่ทางเว็บไซต์สํานักอาหาร 
http://203.157.72.105/foodbooking/ 
หรือ ทางโทรศพัท์ 0 2590 7187 , 0 2590 7011 เพ่ือความสะดวกในการรับบริการ 

 

หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธกีารในการยื่นคําขอ  
หลักเกณฑ์ 

1.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ข้อ 7 ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่ทําจากวัสดุอ่ืนที่มิใช่วัสดุ
ตามข้อ 3 (5) ข้อ 4 (5) ข้อ 6 (1) (จ) และข้อ 6 (2) (ง) แล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยให้ย่ืนหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับวัสดุที่ใช้ผลิต ดังต่อไปน้ี 

(1) ชนิดวัสดุหรือพลาสติก 
(2) ช่ือและที่ต้ังของผู้ผลิตวัสดุหรือพลาสติก 
(3) ช่ือและที่ต้ังของผู้ผลิตขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
(4) รายช่ือสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก เช่น มอนอเมอร์ สารต้ังต้นในการผลิต 

สารเติมแต่ง (additive) หรือสารช่วยในกระบวนการผลิต (polymer production aid) เป็นต้น 
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(5) เอกสารแสดงกระบวนการผลิต  ไ ด้แก่  กระบวนการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก                 
เช่น กระบวนการและสภาวะการเตรียมพอลิเมอไรส์เซชัน เป็นต้น และกระบวนการขึ้นรูปเป็นขวดนมหรือ
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  

(6) เอกสารแสดงข้อกําหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติของวัสดุหรือพลาสติก
รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์ 

(7) เอกสารสรุปข้อมูลคุณสมบัติ หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลักษณะหรือสภาวะการใช้งานของ
ขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ทําจากวัสดุหรือพลาสติกที่ขอความเห็นชอบ เช่น   ชนิด
อาหารท่ีใช้บรรจุ อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด ระยะเวลา การใช้งาน เป็นต้น 

(8) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับวัสดุหรือพลาสติกที่ใช้ผลิต หรือเก่ียวข้องกับขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็กของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศท่ีจะใช้อ้างอิง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลระบบการกํากับดูแล 
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ย่ืนข้างต้น  

(9) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่ใช้อ้างอิงตาม )8(  

(10)  เอกสารอ่ืนๆ ตามความจําเป็น )ถ้ามี(  

2. ชนิดวัสดุที่กําหนดไว้แล้วในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม 
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งไมต้่องประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เพ่ือ
ประกอบการขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแผนผังแนวทางการพิจารณาวัสดุ
มีรายละเอียดตามภาคผนวก 1 แนบท้ายคู่มือฉบับน้ี  

สําหรับเครื่องป๊ัมนํ้านมมารดา อุปกรณ์ป๊ัมนํ้านมมารดา ภาชนะที่ใช้เก็บนมท่ีไม่อยู่ในลักษณะเหลว 
และภาชนะที่ใช้เก็บอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ไม่อยู่ในขอบข่ายนิยามของขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็กตามประกาศฯฉบับดังกล่าว จึงไม่ต้องประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ตามคู่มือฉบับน้ี 

ผู้ผลิตหรือนําเข้า ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่ทําจากวัสดุอ่ืนที่มิใช่วัสดุที่
กําหนดไว้ตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก จะต้องย่ืนหลักฐานและเอกสารดังกล่าวข้างต้น เก่ียวกับวัสดุที่ใช้ผลิตเพ่ือประเมิน
คุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เพ่ือประกอบการขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ในการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสําหรับวัสดุดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการของคู่มือฉบับน้ี  
 
เงื่อนไข 

1.  ผู้ย่ืนคําขอฯ ต้อง 
1.1  เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล และมีอํานาจตัดสินใจลง

นามรับทราบข้อบกพร่องได้ กรณีไม่ใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้ดําเนินกิจการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้
มีหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทนด้วย 

1.2.  สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนขอได้ รวมทั้งมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบ
อํานาจให้มีอํานาจดําเนินการแทนแนบด้วย)  
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1.3  การขอรับบริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์สํานักอาหารเท่าน้ัน โดยย่ืนคําขอ
ตามช่องทางและระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรับคําขอได้ตามวันที่กําหนดไว้  จํานวน 1 เรื่องต่อวัน 
(วันพฤหัสบดี)  ตามลําดับของระบบนัดหมาย 

1.4  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย ตามท่ี
กําหนด ดังน้ี  

(1) กรอกรายละเอียดในแบบคําขอ  
(2) จัดทําสารบัญและเรียงเอกสารตามแบบคําขอและหลักฐานประกอบตามลําดับที่กําหนดไว้ใน

แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) (แล้วแต่กรณี) และให้
ผู้ดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอ ส่วน
เอกสารอ่ืนๆบุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจฯ หรือผู้รับมอบอํานาจ 
2.  กรณีผู้ย่ืนคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือ
ทั้งหมดของคําขอฯ โดยผู้ย่ืนคําขอฯ ต้องจัดทํารายการของข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อ
สาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพ่ือขอรับการรักษาความลับดังกล่าว  

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความ
ปลอดภัยว่าครบถ้วนแล้วจึงจะรับคําขอ  

4.  การปฏิเสธรับคําขอและเอกสารหลักฐาน ในกรณีดังต่อไปน้ี  
4.1  ไม่ย่ืนคําขอตามเวลาที่กําหนดไว้ในระบบนัดหมาย หรือ 
4.2  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ หรือ 
4.3  ผู้ย่ืนคําขอไม่สามารถให้รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่ขอความเห็นชอบได้อย่างถูกต้อง 

5.  กรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ประเมิน หรือ คณะประเมิน หรือ ผู้เช่ียวชาญ หรือคณะอนุกรรมการ มีข้อสงสัยต่อ
เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยที่ย่ืนมาให้น้ัน อาจแจ้งให้ผู้
ย่ืนคําขอจัดส่งเอกสารช้ีแจงประกอบข้อมูลเพ่ิมเติมและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
6.  การย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม 

6.1  กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอย่ืนเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง แต่มีความประสงค์ยืนยันจะยื่นเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย ณ วันที่มาย่ืนคําขอ ผู้ย่ืนคําขอจะต้องแก้ไข
เอกสารหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 10 วันทําการ อน่ึง หากผู้ย่ืนคําขอไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเอกสาร
หรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธรับคําขอและเอกสาร
หลักฐานตามเง่ือนไขในข้อ 4 

6.2  กรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือผู้เช่ียวชาญ หรือคณะอนุกรรมการ มีข้อสงสัยต่อเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยที่ย่ืนมาให้น้ัน อาจแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอจัดส่ง
เอกสารช้ีแจงประกอบข้อมูลเพ่ิมเติมและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันทําการ  

7.  ระยะเวลาทําการจะเริ่มนับต้ังแต่วันที่ได้รับคําขอ  
ทั้งน้ี ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสาร หรือรอเอกสารเพ่ิมเติม หรือรอเอกสารคําช้ีแจงข้อมูลของผู้ย่ืนคําขอ 

ไม่นับเป็นระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการจะเร่ิมนับต่อไปก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสาร
เบ้ืองต้น หรือหรือผู้เช่ียวชาญ ได้รับเอกสารช้ีแจงประกอบข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ย่ืนขอ 

8.  ผลการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย ใช้เป็นเพียงหลักฐานส่วนหน่ึงประกอบการ เสนอ
ขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป 
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วิธีการ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  
 

ขั้นตอน ระยะเวลา1 หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. การรับคําขอและเอกสารหลักฐาน  
1.1 เจ้าหน้าที่รบับัตรคิวและแบบคําขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน ตามลําดับ

ของระบบนัดหมาย 
10 นาท ี เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

กลุ่มกําหนดมาตรฐาน
2. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  

2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคํา
ขอ เอกสารหลักฐานประกอบตามที่กําหนดไว้  

2.2 เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานจากผู้ยื่นคําขอ 
2.3 เจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานและแจ้งผลการรับคําขอแก่ผู้ยื่นคําขอ

5 ชั่วโมง นักวิชาการ 
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน 

2.4 เจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ และออกใบรับคําขอ  15 นาท ี เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

3. การพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย  
3.1 กรณีแบบคําขอ เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการพจิารณา

ครบถ้วนแล้ว ตอ้งประเมินความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน โดยต้อง
ผ่านการพิจารณาจากนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายในหรือ
ภายนอกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาประเมนิ
คุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย

180 วันทําการ นักวิชาการ 
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน 
และผู้เช่ียวชาญ 

3.2 เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญรวบรวมและสรุปขอ้มูลการพจิารณา
ประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย

60 วันทําการ นักวิชาการ 
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

3.3 เสนอเอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพหรือ
มาตรฐาน และความปลอดภัย รวมทั้งข้อพิจารณาจากหน่วยงานอื่น
หรือผู้เชี่ยวชาญ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือเสนอ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการให้คําวินิจฉัยด้านการประเมิน
ความปลอดภัยอาหารและกําหนดมาตรการบริหารจัดการความเส่ียง 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ข้อวินิจฉัยการประเมิน

120 วันทําการ นักวิชาการ 
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน 

4. การลงนามแจ้งผลการพจิารณา  
4.1 เจ้าหน้าที่จดัทําหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาประเมิน และเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามตามลําดับ  
20 วันทําการ เลขาธิการฯ หรอืผู้ที่

ได้รับมอบอํานาจ
5. การแจ้งผลการพิจารณา  

5.1 เจ้าหน้าที่จดัส่งหนังสือแจง้ตอบผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นคําขอ2 7 วันทําการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

 

หมายเหตุ: 1. เร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่วันที่รับคําขอ จนถึง พิจารณาแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสาร หรือรอเอกสาร
เพ่ิมเติม หรือรอเอกสารคําชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ และการประสานผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานประเมินเพ่ือพิจารณาข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ  

2. การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ สามารถแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการส่งหนังสือได้ 
 

รวมระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน_388_วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง จนถึงลงนาม
อนุญาตโดยผู้มีอํานาจและแจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการรอหรือแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ การประสานผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานประเมินเพื่อพิจารณาข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ และการพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการฯในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอต้องมีการยื่นข้อมูลเพิ่มเติม 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

1. แบบคําขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทําขวดนม 
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กําหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และ
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก   เพ่ือประกอบการขอความเห็นชอบต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

จํานวน 2 ฉบับ

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ย่ืนคําขอ ที่มีการลงนาม
รับรองสําเนา 

จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) ที่มีการลงนาม
รับรองสําเนา 

จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีเป็นผู้ผลิต) ที่มีการลงนามรับรอง
สําเนา 

จํานวน 1 ฉบับ

5. หนังสือมอบอํานาจจากผู้ดําเนินกิจการ ที่ระบุอํานาจให้ย่ืนและรับคําขอแก้ไข
เ พ่ิม เ ติม  รับทราบ  และติดตามผลการพิจารณา  (กรณีที่ มอบอํานาจ )  
พร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ที่มีการลงนาม
รับรองสําเนา 

จํานวน 1 ฉบับ

6. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น (Checklist) พร้อมลงนามยืนยันความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร 

จํานวน 2 ฉบับ

7. ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ตามท่ีกําหนดในแบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น (Checklist) ตามลําดับ

จํานวน 2 ชุด

8. ซีดี-รอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน 1 ชุด
 
ค่าธรรมเนียม 
ปัจจุบันไม่คิดค่าธรรมเนียม  
 

 

การติดตามและร้องเรียน 
 

ติดตาม
สถานะ 

ร้องเรียน ช่องทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 1 อาคาร  ถนนติวานนท์  
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง 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 : สํานักอาหาร กลุ่มกําหนดมาตรฐาน  
7. โทรศัพท์หมายเลข 02-590 7178-7179  โทรสาร 0 2591 8476    
8. E-mail : food@fda.moph.go.th  
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ตัวอย่างแบบคําขอ/แบบตรวจสอบเอกสาร/แบบประเมิน 
 
 
 
 
 

มีรายละเอียดตามภาคผนวก 2 แนบท้ายคู่มอืฉบับน้ี  
เอกสารแนบทา้ยคู่มือประชาชน 

 

ภาคผนวก 1  1. ตารางรายช่ือชนิดวัสดุและสารเคลือบ ที่กําหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 368) พ.ศ. 2557 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก  

 2. แผนผังการพิจารณาวัสดุที่ต้องย่ืนประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของ
วัสดุ ที่ใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารก
และเด็กเล็ก  

ภาคผนวก 2  ตัวอย่างแบบคําขอ/แบบตรวจสอบเอกสาร/แบบประเมิน 
 1. ตัวอย่างแบบคําขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทําขวด

นม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กําหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก เพ่ือประกอบการขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 2. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือ
มาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก ซึ่งมิใช่ชนิดวัสดุที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 
2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก เพ่ือประกอบการขอความ
เห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ URL : http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/downloadForm.php
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ภาคผนวก 1 

เอกสารแนบทา้ยคู่มือประชาชน 
 

1. ตารางรายชื่อชนิดวัสดแุละสารเคลือบ ทีกํ่าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบับที ่369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเลก็ 

รายละเอียด ชนิดวัสดุรวมทั้งสารเคลือบที่อนญุาต 
1. ขวด  1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)  

2. พอลิอีเทอร์ซลัโฟน (polyethersulphone)  
3. แกว้ ชนิดบอโรซิลิเคต (borosilicate glass) 

2. ฝาครอบ ฝายึดหัวนมยาง  ล้ินปิดปากขวด 1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)  
2. พอลิอีเทอร์ซลัโฟน (polyethersulphone)  

3. หัวนมยาง 1. ยางธรรมชาติ 
2. ยางสังเคราะห์  

4. ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้ํา  1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)   
2. พอลิอีเทอร์ซลัโฟน (polyethersulphone)   
3. แกว้ ชนิดบอโรซิลิเคต (borosilicate glass) 

5. ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว  1. พอลิพรอพิลีน (polypropylene)   
2. พอลิเอทิลีน (polyethylene) 

 
2. แผนผังแนวทางการพิจารณาวัสดุที่ต้องย่ืนประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุ            
ที่ใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) 
พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

 
 

 
 
 

ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ทําจากพลาสติก ชนิดดังต่อไปน้ี 
- PP 
- PE 
- PES 

ทําจากแก้วชนิดบอโรซิลิเคต 

ชนิดวัสดุ

ไม่ต้องยื่นประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ทําจากยาง ชนิดดังต่อไปน้ี 
- ยางธรรมชาติ 
- ยางสังเคราะห์

ต้องย่ืนประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยของวัสดุ 

เพ่ือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

โดยย่ืนเอกสารตามคู่มือสําหรับประชาชน

ทําจากวัสดุที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเร่ือง ขวดนมฯ

ทําจากวัสดุอื่น นอกเหนือจากชนิดที่กําหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเร่ือง ขวดนมฯ
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ภาคผนวก 2 
เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน 

ตัวอย่าง  แบบคาํขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาํขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเลก็  
ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เร่ือง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

บริษัท/ห้าง/ร้าน.................................................................................. 
สถานที่ต้ัง............................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
โทร...................................................โทรสาร...................................... 
E-mail ……………………....................................................................... 

วันที่............................เดือน..................................พ.ศ................... 

เรื่อง  ขอให้ประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุอ่ืนที่ใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก  

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   

 เน่ืองด้วยข้าพเจ้า.................................................................................................................ในนามของ 
(บริษัท/ห้าง/ร้าน).................................................................................................ดําเนินกิจการ   ผลิต  นําเข้า 
ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 
เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการเก่ียวกับขวดนม และ
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก เลขที่..................................................... 

มีความประสงค์จะขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุอ่ืนที่ใช้ทําขวดนม 
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมิใช่ชนิดวัสดุที่กําหนดไว้ในประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น ดังน้ี 
1. ขวดนม 

รายการ เครื่องหมายการค้า/ตรา (ถ้ามี) ชนิดของวัสดุ (ระบุ) 
 ขวด (feeding bottle) 

    ขนาดบรรจุ.............................. 
............................................... 

 

………………….…………………………………………………. 

………………………………………………………….…………
 ฝาครอบ (protective cover) ............................................... 

 

………………….…………………………………………………. 

………………………………………………………….………… 
 ฝายึดหัวนมยาง (locking ring)  ............................................... 

 

………………….…………………………………………………. 

………………………………………………………….………… 
 หัวนมยาง (feeding teat) ............................................... 

 

………………….…………………………………………………. 

………………………………………………………….………… 
 ล้ินปิดปากขวด (sealing disc) ............................................... 

 

………………….…………………………………………………. 

………………………………………………………….………… 

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

 

………………….…………………………………………………. 

………………………………………………………….………… 
 
 
 

แบบฟอร์มคําขอความเห็นชอบคุณภาพหรือมาตรฐาน......หน้า 1/3 
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2. ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้ํา 

รายการ เครื่องหมายการค้า/ตรา (ถ้ามี) ชนิดของวัสดุ (ระบุ) 

 ถ้วยหดัดื่ม 

ประกอบดว้ย
............................................................ 

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

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

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

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

 

 

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

 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….…… 

………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………….… 

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

ประกอบดว้ย
............................................................ 

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

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

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

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

 

 

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

 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….…… 

………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………….… 
หมายเหตุ : ในกรณีมีหลายชิ้นส่วน ให้ระบุส่วนประกอบ เช่น ถ้วยหัดด่ืม ประกอบด้วย ตัวถ้วยหัดด่ืม ฝาถ้วยหัดด่ืม หลอด  
               พร้อมท้ังให้ระบุชนิดของวัสดุท่ีใช้ทําในแต่ละชิ้นส่วน 
 
3. ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว 

รายการ เครื่องหมายการค้า/ตรา (ถ้ามี) ชนิดของวัสดุ (ระบุ) 

 ถุงพลาสตกิที่ใช้เก็บน้ํานมมารดา 
 

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

 

………………….………………………………………………….

………………………………………………………….………… 

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

 

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

 

………………….………………………………………………….

………………………………………………………….………… 

 ช่ือและที่ต้ังของผู้ผลิตวัสดุหรือพลาสติก ……………………………………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 ช่ือและที่ต้ังของผู้ผลิตขึ้นรูปขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก.......................... 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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จึงเรียนมาเพ่ือขอส่งเอกสารหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ตามแบบประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยของวัสดุอ่ืนที่ใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก เพ่ือประกอบการขอ           
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต่อไป โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี ดังน้ี 

 รูปภาพสีของขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก (จํานวน 1 ฉบับ)  
 ตัวอย่างขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
 เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิต ดังน้ี (ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหรือแนบแอกสารที่เก่ียวข้อง) 

  เอกสารแสดงช่ือและข้อมูลของวัสดุหรือพลาสติกที่ใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก (เอกสารลําดับที่ 1) 

 เอกสารแสดงรายช่ือและขอ้มูลสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก (เอกสารลําดับที่ 2) 
 เอกสารแสดงข้อมูลข้อกําหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของ

สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์ (เอกสารลําดับที่ 3) 
  เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก (เอกสารลําดับที่ 4) 

 เอกสารแสดงข้อมูลข้อกําหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของวัสดุ
หรือพลาสติก(เอกสารลําดับที่ 5) 

  เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการข้ึนรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารก
และเด็กเล็ก (เอกสารลําดับที่ 6) 

 เอกสารแสดงรายช่ือและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการข้ึนรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก (เอกสารลําดับที่ 7) 

  เอกสารสรุปข้อมูลคุณสมบัติ หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลักษณะหรือสภาวะการใช้งานของขวด
นมหรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก (เอกสารลําดับที่ 8) 

  เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับวัสดุที่ใช้ผลิต/ขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กของประเทศผู้ผลิตหรือ
ประเทศที่จะใช้อ้างอิง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลระบบการกํากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานข้างต้น (เอกสารลําดับที่ 9-10) 

  รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่ใช้อ้างอิงดังกล่าวข้างต้น  

 เอกสารอ่ืนๆ ตามความจําเป็น (ถ้ามี) .................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 1 ฉบับ หรือ  
 สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท จํานวน 1 ฉบับ  
 หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

       ขอแสดงความนับถือ 

          (ลงช่ือ)............................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
        (...........................................................) 

แบบฟอร์มคําขอความเห็นชอบคุณภาพหรือมาตรฐาน......หน้า 3/3 
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แบบฟอรม์ที ่1  ชื่อและข้อมูลของวัสดุหรือพลาสติกที่ใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

ชื่อและข้อมูลวัสดุหรือพลาสติกท่ีใช้ทํา ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

รายการ รายละเอียด 

ชื่อเคมีท่ัวไป  (Common Name)  

ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC  

ชื่อพ้องอ่ืนๆ  
Synonyms 

 

เลขทะเบียนสารเคมี (CAS Registry Number)  

ชื่อทางการค้า (Trade Name)  

สูตรทางเคมี (Chemical formula)  

 

โครงสร้างทางเคมี (Chemical structure) 

หมายเหตุ  
1.  กรณีวัสดุเป็นโคพอลิเมอร์ (copolymer) ให้ระบุชนิด
และสัดส่วนของมอนอเมอร์ที่ใช้ทําปฏิกิริยา 
2.  กรณีวัสดุเป็นพอลิเมอร์ผสม (polymer blends) ให้
ระบุชนิดและสัดส่วนของพอลิเมอร์ที่ใช้ผสม 
3.  กรณีเป็นวัสดุหรือพลาสติกชนิดใหม่ที่ไม่สามารถแสดง
โครงสร้างทางเคมี ให้แสดงตัวแทนโครงสร้างทางเคมี 
(representative chemical structure) แทนได้ และให้
ระบุน้ําหนักโมเลกุลเฉล่ียตามจํานวน (number average 
molecular weight ; Mn) และน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยตาม
น้ําหนัก (weight average molecular weight ;Mw)  
 

 

 

 

  

 

 

 

น้ําหนักโมเลกุล (Molecular weight)  

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

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

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

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

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

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

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

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

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
        (...........................................................)

เอกสารลําดับท่ี 1 
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แบบฟอรม์ที ่2  รายชื่อและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก 

รายชื่อและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก 
ระบุรายชื่อสารเคมีท้ังหมดท่ีใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก เช่น มอนอเมอร์ (monomers) สารเติมเต่ง (additives) สารช่วยในกระบวนการ
ผลิต (polymer production aids) สารละลาย (solvents) สารเร่งปฏิกิริยา (catalyst)  
หมายเหต ุกรณวีัสดุเป็นพอลิเมอรผ์สม (polymer blends) ให้แสดงขอ้มูลรายช่ือสารเคมีท้ังหมดท่ีใช้แยกตามชนิดพอลิเมอร์ท่ีนํามาผสม 

ชื่อสารเคมี (ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC) CAS Registry Number หน้าท่ี ปริมาณการใช้ (%) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
        (...........................................................)

เอกสารลําดับท่ี 2
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แบบฟอร์มที่ 3  ข้อมูลข้อกําหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์  

วัสดุหรือพอลิเมอร์ท่ียื่นประเมินมีรายการสารเคมีท้ังหมดท่ีใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์ จํานวน .......................ชนิด ได้แก่ 
ชื่อสารเคมี ข้อกําหนดเฉพาะ/คุณสมบัติ (กายภาพ/เคมี) ค่า (value) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  - ข้อกําหนดเฉพาะ/คุณสมบัติ เช่น ความหนาแน่น (density), ความหนืด (viscosity), จุดหลอมเหลว (melting point), ระดับ
ความบริสุทธ์ิของวัสดุ (maximum impurity level), ความสามารถในการละลายในอาหารจําลอง (solubility in food 
simulants), glass transition point, Melt Flow Index  เป็นต้น 

 -  กรณีท่ีใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร 
  ได้แนบเอกสาร ดังนี…้…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
    (...........................................................)

เอกสารลําดับท่ี 3
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แบบฟอรม์ที ่4 กระบวนการผลติ : กระบวนการเตรียมวัสดุหรอืพลาสติก 

กระบวนการเตรียมวัสดุหรือพลาสติก  
(แสดงกระบวนการเตรียม รวมถึงปฏิกิริยาเคมีหรือสมการเคมี สภาวะการทําปฏิกิริยาในแต่ละข้ันตอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  
1. กรณีวัสดุเป็นโคพอลิเมอร์ (copolymer)  ให้ระบุชนิด และสัดส่วนของมอนอเมอร์ที่ใช้ทําปฏิกิริยา 
2. กรณีวัสดุเป็นพอลิเมอร์ผสม (polymer blends) ให้ระบุชนิด และสัดส่วนของพอลิเมอร์ที่ใช้ผสม 

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

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

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
        (...........................................................)

เอกสารลําดับท่ี 4
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แบบฟอรม์ที ่5  ข้อมูลขอ้กําหนดเฉพาะ (specification) หรือคุณสมบัติของวสัดุหรือพลาสตกิ 

 
ชื่อวัสดุหรอืพลาสติก………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อกําหนดเฉพาะ/คุณสมบัติ (กายภาพ/เคมี) 
(specification/properties) 

ค่า 
(value) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  - ข้อกําหนดเฉพาะ/คุณสมบัติ เช่น ความหนาแน่น (density), ความหนืด (viscosity), จุดหลอมเหลว (melting point), ระดับ
ความบริสุทธ์ิของวัสดุ (maximum impurity level), ความสามารถในการละลายในอาหารจําลอง (solubility in food 
simulants), glass transition point, Melt Flow Index  เป็นต้น 

 -  กรณีท่ีใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร 
  ได้แนบเอกสาร ดังนี…้…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
    (...........................................................)

เอกสารลําดับท่ี 5 
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แบบฟอรม์ที ่6   กระบวนการผลิต : กระบวนการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรบัทารกและเด็กเล็ก 

กระบวนการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีมีการใช้ สี (colors) สารเติมเต่ง (additives) สารช่วยในกระบวนการผลิต (polymer production aids) ให้ระบุในข้ันตอนท่ีใช้ด้วย 

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

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

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
    (...........................................................)

เอกสารลําดับท่ี 6
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แบบฟอรม์ที ่7   รายช่ือและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

รายช่ือและข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเลก็  
ระบุรายชื่อสารเคมีท่ีใช้ในการข้ึนรูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก เช่น วัสดุหรือพลาสติก รวมถึงสารเติมเต่ง 
(additives) สารช่วยในกระบวนการผลิต (polymer production aids) สารละลาย (solvents) สารเร่งปฏิกิริยา (catalyst) สี (color) (ถ้ามีการใช้)  

ชื่อสารเคมี (ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC) CAS Registry Number หน้าท่ี ปริมาณการใช้ (%) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

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

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
    (...........................................................) 

เอกสารลําดับท่ี 7
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แบบฟอรม์ที ่8  สรุปข้อมูลคุณสมบัติ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะ 
หรือสภาวะการใช้งานของขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

ลักษณะการใช้งาน   
(ใช้ซํ้า/ใช้ครั้งเดียว) 

ชนิดอาหารที่จะใช้บรรจุ สภาวะการใช้งาน  
(ระบุอุณหภูมิตํ่าสุด-สูงสุด และเวลาสูงสุดท่ีจะใช้บรรจุอาหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

ข้อแนะนําการใช้งาน (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

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

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

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
    (...........................................................) 

 
 

เอกสารลําดับท่ี 8
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แบบฟอรม์ที ่9  สรุปข้อมูลระบบการกํากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ผลิต  

ขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กของประเทศผู้ผลิต หรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง 

วัสดุที่ใช้ผลิต 

หน่วยงานท่ีกํากับดูแลหรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวัสดุท่ีใช้ผลิต         
ของประเทศผู้ผลิต หรือประเทศท่ีจะใช้อ้างอิง  

ชื่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน* 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี)  

เอกสาร/ข้อมูลการย่ืนประเมินความปลอดภัย
ของวัสดุเพ่ือขออนุญาตจากประเทศผู้ผลิต 
หรือประเทศท่ีจะใช้อ้างอิง (ถ้ามี) 

 

 

 

หมายเหตุ - * โปรดแนบข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิง และให้สรุปข้อมูล 
ระบุหรือบ่งชี้ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุท่ียื่นขอ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบท่ีแนบมาด้วย 

             - กรณีท่ีใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร 
  ได้แนบเอกสาร ดังนี…้…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
        (...........................................................)

เอกสารลําดับท่ี 9 
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แบบฟอรม์ที ่10  สรุปข้อมูลระบบการกํากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับขวดนม 
หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กของประเทศผู้ผลิต หรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง 

ขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

หน่วยงานท่ีกํากับดูแลหรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับขวดนม
หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ของประเทศ

ผู้ผลิตหรือประเทศท่ีจะใช้อ้างอิง  

ชื่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต (ถ้ามี) 
 

 

เอกสาร/ข้อมูลการย่ืนประเมินความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เพ่ือขออนุญาตจากประเทศ
ผู้ผลิต หรือประเทศท่ีจะใช้อ้างอิง (ถ้ามี) 

 

 

 

หมายเหตุ - * โปรดแนบข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิง และให้สรุปข้อมูล 
ระบุหรือบ่งชี้ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบท่ีแนบมาด้วย 

            - กรณีท่ีใช้แนบเอกสารแทนการกรอกรายละเอียดข้อมูล โปรดระบุ  ใน  พร้อมระบุชื่อเอกสาร 
  ได้แนบเอกสาร ดังนี…้…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

          (ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคําขอ 
        (...........................................................) 

เอกสารลําดับท่ี 10 
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แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินคณุภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ของวัสดุที่ใช้ทาํขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรบัทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุทีกํ่าหนดไว้ใน 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที ่369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาํหรบัทารกและเด็กเล็ก 
เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบต่อสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
รายละเอียดผู้ย่ืนคําขอ 
ชื่อ-สกลผู้ยื่นขอ/ผู้รับมอบอํานาจ..............................................................................โทรศัพท์...................................... 
E-mail ....................................................ชื่อสถานท่ีตั้ง................................................................................................ 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการเก่ียวกับขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก................................................. 
สถานท่ีจัดส่งเอกสาร )ถ้ามี(  
เลขที่…….....….……อาคาร................................................. หมู่ท่ี…............ตรอก/ซอย….............…….…..........……..…….. 
ถนน…...........…..………..............ตําบล/แขวง....................................……… อําเภอ/เขต...............................………....…… 
จังหวัด……………......................…….………….โทรศัพท์………......................................…………….… 

โปรดนําเอกสารน้ี
และใบรับคําขอ 
แนบมาพร้อม 
การแก้ไข

ข้อบกพร่องใน
ครั้งต่อไป (ถ้าม)ี 

รายละเอียดวัสดุที่ย่ืนคําขอ 
ช่ือวัสดุ........................................................................................................................................................ )ภาษาไทย(  
ช่ือวัสดุ .................................................................................................................................................(ภาษาอังกฤษ) 
ใช้ทํา :  ขวดนม  (โปรดระบุ  ฝาครอบ  ฝายึดหัวนมยาง  หัวนมยาง  ล้ินปิดปากขวด) 
          ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้ํา โปรดระบุ .................................................................. 
          ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว โปรดระบุ .......................................................... 

ส่วนท่ี 2   แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) 
คําอธิบาย : ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชรีายการเอกสารข้างล่างนี้ 
                และตรวจสอบตนเองพร้อมท้ังทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง ผู้ยื่นคําขอตรวจสอบ 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐาน 
ลําดับ รายการเอกสาร ผู้ย่ืนคําขอ

ตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บันทึกข้อบกพรอ่ง 

1. แบบคําขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความ
ปลอดภัยของวัสดุท่ีใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ท่ีมิใช่ชนิดวัสดุท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 369) พ.ศ. 2558 
เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
เ พ่ือประกอบการขอความเห็นชอบต่อ สํ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  จาํนวน 2  ฉบับ 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่น
คําขอ ท่ีมีการลงนามรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบยีนนิตบิคุคลท่ีแจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลง
ชื่อแทนนิตบิุคคล (กรณีนิติบุคคล) ท่ีมีการลงนามรับรอง
สําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

4. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีเป็นผู้ผลิต) 
ท่ีมีการลงนามรบัรองสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

5. หนังสือมอบอํานาจจากผู้ดําเนนิกิจการ ท่ีระบุอํานาจให้
ยื่นและรับคําขอแก้ไขเพ่ิมเติม รับทราบ และติดตามผล
การพิจารณา (กรณีท่ีมอบอํานาจ)  พร้อมสําเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ท่ีมกีารลง
นามรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐาน 
ลําดับ รายการเอกสาร ผู้ย่ืนคําขอ

ตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บันทึกข้อบกพรอ่ง 

6. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน้ (Checklist) พรอ้มลงนาม
ยืนยนัความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ  

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

7. ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน 
และความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในแบบคําขอ จํานวน  2 
ชุด พร้อมรายละเอียดดังนี้  

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.1  ชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิตวัสดุหรือพลาสติก  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.2  ชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิตข้ึนรูปขวดนม หรือภาชนะ
บรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.3  รูปภาพสีของขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก จํานวน 1 ฉบับ 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.4  ตัวอย่างขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารก
และเด็ก 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.5 เอกสารแสดงชื่อและข้อมูลของวัสดุหรือพลาสติกท่ี
ใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
(เอกสารลําดับท่ี 1)   

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.5.1 ชื่อเคมีท่ัวไป  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.5.2 ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC   มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.5.3 ชื่อพ้องอื่นๆ Synonyms  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.5.4 เลขทะเบียนสารเคมี (CAS Registry Number)  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.5.5 ชื่อทางการค้า (Trade Name)  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.5.6 สูตรทางเคมี (Chemical formula)  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.5.7 โครงสร้างทางเคมี (Chemical structure)  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.5.8 น้ําหนักโมเลกุล (Molecular weight)  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.6  เอกสารแสดงรายช่ือและข้อมูลสารเคมีท่ีใช้ใน  
การเตรียมวัสดุหรือพลาสติก (เอกสารลําดับท่ี 2)   

 
 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7 . 7   เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล ข้ อ กํ า หน ด เ ฉพ า ะ 
(specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของสารเคมี
ท่ีใช้ในการเตรียมวัสดุหรือพอลิเมอร์  (เอกสารลําดับท่ี 3) 

 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐาน 
ลําดับ รายการเอกสาร ผู้ย่ืนคําขอ

ตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บันทึกข้อบกพรอ่ง 

 7.8  เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการ
เตรียมวัสดุหรือพลาสติก (เอกสารลําดับท่ี 4) 

 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7 . 9  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 
(specification) หรือคุณสมบัติ (properties) ของวัสดุหรือ
พลาสติก (เอกสารลําดับท่ี 5) 

 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.10  เอกสารแสดงกระบวนการผลิต : กระบวนการ
ข้ึนรูปเป็นขวดนม  หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก (เอกสารลําดับท่ี 6) 

 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.11 เอกสารแสดงรายช่ือและข้อมูลสารเคมีท่ีใช้ในการข้ึน
รูปเป็นขวดนม หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก (เอกสารลําดับท่ี 7) 

 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.12  เอกสารสรุปข้อมูลคุณสมบัติ หรือข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับลักษณะหรือสภาวะการใช้งานของขวดนม 
หรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  (เอกสาร
ลําดับท่ี 8) 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.12.1 ลักษณะการใช้งาน  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.12.2 ชนิดอาหารที่จะใช้บรรจุ  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.12.3 สภาวะการใช้งาน  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.12.4 ข้อแนะนําการใช้งาน (ถ้ามี)  มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.13 ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุท่ีใช้ ของประเทศผู้ผลิต
หรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง (เอกสารลําดับท่ี 9) 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.13.1 เอกสารสรุปข้อมูลระบบการกํากับดูแล 
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ตามข้อ 7.13 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.13.2 เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต )ถ้ามี(   มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.13.3 เอกสาร/ ข้อมูลการยื่นประเมินความ
ปลอดภัยของวัสดุเพ่ือขออนุญาตจากประเทศผู้ผลิต  หรือ
ประเทศท่ีจะใช้อ้างอิง  )ถ้ามี(  

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.14 ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องขวดนมหรือภาชนะ
บรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ของประเทศผู้ผลิตหรือ
ประเทศท่ีจะใช้อ้างอิง (เอกสารลําดับท่ี 10) 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐาน 
ลําดับ รายการเอกสาร ผู้ย่ืนคําขอ

ตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บันทึกข้อบกพรอ่ง 

 7.14.1 เอกสารสรุปข้อมูลระบบการกํากับดูแล 
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ตามข้อ 7.14 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.14.2 เอกสาร/ข้อมูลการได้รับอนุญาต )ถ้ามี(   มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.14.3 เอกสาร/ ข้อมูลการยื่นประเมินความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพ่ือขออนุญาตจากประเทศผู้ผลิต 
หรือประเทศท่ีจะใช้อ้างอิง (ถ้ามี) 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

 7.15  รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศท่ีใช้อ้างอิง
ดังกล่าวข้างต้น 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

8. ซีดี รอม (CD-RO)  ท่ีบรรจุข้อมูลของเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  1 ชุด 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

9. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ 
(confidential) ของข้อมูล /หลักฐาน จํานวน …..…หน้า 
(ถ้ามี) 

 มี  
 ไม่ม ี

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพรอ่ง 

 

หมายเหตุ กรณีผูย่ื้นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของคําขอฯ         
ให้ผู้ย่ืนคําขอ จัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซ่ึงไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ 
พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยท่ีแนบ
มาพร้อมนี้เป็นเอกสารท่ีถูกต้องเชื่อถือได้ และหากพบว่าเจ้าหน้าท่ีมีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว จะยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้  
 

 ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้ย่ืนขอประเมิน/ผู้รับมอบอํานาจ 
                (……………………………………………..) 
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ส่วนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ 

เฉพาะผู้ย่ืนขอประเมิน เฉพาะเจ้าหน้าท่ี  

คร้ังท่ี 1 (ย่ืนคําขอครั้งแรก) 

 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ชื่อ ………………………………………………….ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ 

     (.................................................................) 

วันท่ี …………………………………….............เวลา………………………………… 

   ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน 
และความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 

ชื่อ ………………………………………………….ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ 

     (.................................................................) 

วันท่ี …………………………………….............เวลา………………………………… 

 รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน         
10 วันทําการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีรับคําขอ (ถ้ามี)  

(ต้ังแต่วันท่ี.......................ถึง วันท่ี...........................) 

ชื่อ ………………………………………………….ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ 

     (.................................................................) 

วันท่ี …………………………………….............เวลา………………………………… 

คร้ังท่ี 1 (ย่ืนคําขอครั้งแรก) 

 เอกสารครบถ้วน และพิจารณารับคําขอ 

 เอกสารไม่ครบถ้วน  และผู้ย่ืนคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน 

 เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข 
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามท่ีระบุข้างต้น) โดยต้องแก้ไขหรือส่ง
เอกสารเพิ่มเติม ภายใน 10 วันทําการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีรับคําขอ 
(ต้ังแต่วันท่ี..............................ถึง วันท่ี...........................) หากพ้นกําหนด
จะยกเลิกและส่งคืนคําขอต่อไป (ให้ผู้ย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับ
สําเนา) 

แจ้งให้ดําเนิน……………………………………………………………………………..  

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

ลงชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ.......................................................................... 

(.................................................................) 

วันท่ี …………………………………….............เวลา…………………………………… 

คร้ังท่ี 2 (ย่ืนแก้ไขข้อบกพร่อง) 

     ข้าพเจ้าได้ย่ืนเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมจํานวน
.........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว 

ชื่อ ………………………………………………….ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ    

    (.................................................................) 

วันท่ี …………………………………….............เวลา………………………………… 

     รับคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย 
ชื่อ ………………………………………………….ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ 

   (.................................................................) 

วันท่ี …………………………………….............เวลา………………………………… 

 

คร้ังท่ี 2 (ย่ืนแก้ไขข้อบกพร่อง) 

 แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน 

 ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือ
มาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจาก 

 ไม่ดําเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

 การแก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน 

ท่านมีสิทธ์ิย่ืนคําขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน 
หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนคําขอครั้งนี้ โดยขอให้ย่ืนหนังสือคําขอ
อุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วันทําการ 
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับคืนคําขอ 

ลงชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ..........................................................................
วันท่ี …………………………………….............เวลา…………………………………… 
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ส่วนท่ี 4  คําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อมูลประกอบการขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุท่ีใช้ทํา

ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ท่ีมิใช่ชนิดวัสดุท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก เพ่ือประกอบการขอความ
เห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1. ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบท่ีจะใช้อ้างอิง : กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ให้อ้างอิง

ฉบับท่ีเป็นปัจจุบัน ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุท่ีใช้ผลิตหรือท่ีเกี่ยวข้องกับขวดนมหรือภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กของ
ประเทศผู้ผลิต หรือของประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีน่าเชื่อถือ ท่ีแสดงว่ามีการอนุญาตหรือยอมรับการใช้วัสดุ
นั้นๆ เพ่ือทําขวดนม ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือ ภาชนะบรรจุอาหารหรือวัสดุสัมผัสอาหาร เช่น สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา    

2. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศท่ีใช้อ้างอิง ต้องเป็นต้นฉบับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันท่ีรายงาน
ผล ซ่ึงวิเคราะห์โดยหน่วยงานหรือองค์กรตามที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดส่วน
ราชการหรือสถาบันตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุอาหาร ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันท่ี 26 
ตุลาคม 2558 

3. เอกสารอ่ืนๆ ตามความจําเป็น เช่น  
   3.1 ข้อคิดเห็นทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับและน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน องค์กร หรือคณะผู้เชี่ยวชาญทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับโดยสากล 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 บทความท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงผ่านการทบทวนและตีพิมพ์ในวารสารที่น่าเชื่อถือแล้ว และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับใน
วงการวิชาการนัน้ๆ (Peer-reviewed published articles) โดยต้องสืบค้นได้จากฐานข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ เช่น Elsevier 
(Science direct, Embase, Scopus), The Cochrane Library, Pubmed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT, Thai-
journal citation index centre หรือ Food Safety Authority ของต่างประเทศ เป็นต้น 
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สรุปกระบวนการขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุท่ีใช้ทําขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาํหรับทารกและเด็กเล็ก  
ท่ีมิใช่ชนิดวัสดุท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารก

และเด็กเล็ก เพ่ือประกอบการขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผู้ประกอบการขอรับนัดหมายผ่านระบบ
นัดหมายล่วงหน้าบนเว็บไซต์ 

ผู้ประกอบการจัดเตรียมคําขอ  
เอกสาร หลักฐานตามที่กําหนด 

ผู้ประกอบการยื่นคําขอและหลักฐาน
ตามที่กําหนดแก่เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่พิจารณาหลักฐาน สอบถามรายละเอียด 
จากผู้ยื่น ตรวจสอบความครบถ้วนตามที่กําหนด

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอ 
พร้อมส่งคืนคําขอและเอกสาร 

ใช่ 

ไม่ 

เจ้าหน้าที่ลงรับเร่ือง และขอสําเนาเอกสาร 
หลักฐานจากผู้ยื่น 

ผู้ยื่นคําขอฯ ประสงค์ให้รับเร่ือง 
โดยจะต้องแก้ไขเอกสารหรือส่ง

เอกสารเพ่ิมเติม 
ภายใน 10 วันทําการ* 

หมายเหตุ  โปรดศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากคู่มือฯ   
                 ระยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน_388_วันทําการ โดยเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารท่ี
ครบถ้วนและถูกต้อง จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอํานาจและแจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้ไม่นับ
ระยะเวลาการรอหรือแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ การประสานผู้เชี่ยวชาญหรือ
หน่วยงานประเมินเพ่ือพิจารณาข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการใน
กรณีที่ผู้ยื่นคําขอต้องมีการย่ืนข้อมูลเพ่ิมเติม 
              *  หมายถึง กรณีไม่เห็นชอบกับผลการพิจารณาที่ไม่ได้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา 
เลขาธิการฯ อาจส่ังการให้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น  

เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ประเมินเอกสารหลักฐาน 

ใช่ 

ไม่

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอ 
ให้จัดเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติม และ
จัดส่งให้ภายใน 30 วันทําการ 

เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปข้อมูล
ประกอบการพิจารณา

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ตัดสินผลการประเมินเพ่ือ

กําหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน 
และความปลอดภัย* 

เจ้าหน้าที่เสนอผลการพิจารณาของ
อนุกรรมการต่อเลขาธิการฯ เพ่ือให้ 
ความเห็นชอบต่อผลการพิจารณา

เสนอเลขาธิการฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อสรุปผลการพิจารณา 

เลขาธิการฯ ลงนามในหนังสือ 
พิจารณาแจ้งผลการพิจารณา 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา
ให้แก่ผู้ยื่นขอ 

จบ 

 เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนหรือไม่

 เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาหรือไม่

ครบถ้วนภายใน
เวลาที่กําหนด 

 ต้องการข้อมูล/รายละเอียด
เพ่ิมเติมหรือไม่

ครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนด 

ใช่ 

ไม่

 ต้องการข้อมูล/รายละเอียด 
เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอ 
ให้จัดเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติม และ
จัดส่งให้ภายใน 30 วันทําการ 

ครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนด 

1 วันทําการ 

180 วันทําการ 

60 วันทําการ 

120 วันทําการ* 

20 วันทําการ 

7 วันทําการ 

 เลขาธิการฯ เห็นชอบหรือไม่ 

ใช่ 

คร้ังท่ี 1 

คร้ังท่ี 2 

คร้ังท่ี 1 

ไม่*  

คร้ังท่ี 2 

เร่ิมต้น

สรุปผลการพิจารณา 


