แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร
ความเป็นมา
ด้วยปัจจุบันมีการขออนุญาตผลิตและนาเข้าเพื่อจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ
ที่มุ่งหมายสาหรับนาไปใช้ในอาหารเพื่อทาความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ล้างสิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ซึ่งมี
ลักษณะการใช้ที่ต้องสัมผัสกับผัก ผลไม้ หรืออาหาร โดยตรง ทั้งนี้การใช้ในลักษณะดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุม
ของพระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ. 2522 ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสานัก
อาหาร ซึง่ ปัจจุบันยังมิได้มีข้อกาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมกากับดูแลให้เหมาะสม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึง ได้อนุมัติให้ กาหนดแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเกี่ยวกับการอนุ ญาตผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่ าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2559 เพื่อควบคุมการใช้สารทาความสะอาดและสารฆ่าเชื้อที่จะนามาใช้ในอาหารให้มีความเหมาะสมและ
เป็นมาตรการสาหรับคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ และเพื่อให้ผู้ประกอบการผลิต/นาเข้า ได้มี
ช่วงเวลาเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
หลักการและรายละเอียด
ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าที่มีความประสงค์ จะขออนุญาตผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้
สาหรับอาหารเพื่อจาหน่าย ทั้งผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการที่เคยได้รับอนุญาตจากสานักควบคุม
เครื่ องส าอางและวัตถุ อันตรายแต่ใบอนุ ญาตสิ้ นอายุแล้ ว ให้ มายื่นคาขอกับส านั กอาหาร โดยมี ขั้ นตอนการ
ดาเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1) ซึ่งมี 3 ขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้
1. การหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.1 ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า ดาเนินการยื่นหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อ
หารื อเกี่ยวกับสูตรส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ และวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ โดยมี รายการเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร ซึ่ง
ประกอบด้วย
(1.1) สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุหน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละชนิด
(1.2) ผลการศึกษาหรือข้อมูลประสิทธิภาพในการทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ
ของผลิตภัณฑ์
(1.3) วิธีการใช้และคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
(1.4) ขั้นตอนกระบวนการผลิต/ การสังเคราะห์/ การสกัด ของผลิตภัณฑ์
(พร้อมระบุอัตราส่วนการสกัด Extract ratio)
(1.6) สรุปข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์
(1.7) ผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
(1.8) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อสาหรับอาหารของ
ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลระบบการกากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ยื่นข้างต้น
(1.9) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้อ้างอิงตาม (1.8)
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(Specification)

(2) ข้อมูลของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ (active ingredient) ซึ่งประกอบด้วย
(2.1) คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ

(2.2) ผลการศึกษาหรือข้อมูลประสิทธิภาพในการทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ
ของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ
(2.3) ผลการศึกษาหรือข้อมูลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบที่สาคัญ
(2.4) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการตรวจวิเคราะห์ ของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ ของประเทศ
ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ประเทศที่ จ ะใช้อ้ า งอิ ง พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ข้ อ มูล ระบบการก ากั บ ดู แ ล กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ
ข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ยื่นข้างต้น
1.2 การพิจารณาอนุญาตคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่
ใช้สาหรับอาหาร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 2) ซึง่ มีหลักการ ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร โดยมีกลุ่มหน้าที่เป็นสาร
ช่วยในการผลิต (processing aid) และพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เป็นรายกรณี โดยความเห็นชอบของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
(2) เป็นการนาหลักการและรายละเอียดจาก (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร ซึ่งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
วินิ จฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับวัตถุเจื อปนอาหาร (อ.4) ได้ให้ ความเห็ นชอบไว้ มาปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับ
ข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
2. การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นาเข้าอาหาร
ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า ดาเนินการยื่นคาขอตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคู่มือสาหรับ
ประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตสถานที่ผลิต/นาเข้าอาหาร โดยสถานที่ผลิต/นาเข้าดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการผลิต/ นาเข้าผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับ
อาหาร (เอกสารหมายเลข 3)
3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า ดาเนินการยื่นคาขอตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคู่มือสาหรับ
ประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
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เอกสารหมายเลข 1
ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร
ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตของผู้ประกอบการ
1. การหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อหารือ
เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณภาพหรือ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
สาหรับใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตด้าน
สถานที่และผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการดาเนินการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกาหนดมาตรฐานพิจารณาข้อมูล

เกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
หรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับ
อาหาร
(เอกสารหมายเลข 2)

เสนอคณะทางานฯ พิจารณา
เงื่อนไขการใช้ และคุณภาพหรือมาตรฐาน

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

2. การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นาเข้าอาหาร
ผู้ประกอบการยื่นแบบคาขอตามประเภท
ธุรกิจ (สบ.1/อ.1/อ.6)
ตามคู่มือประชาชน พร้อมหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาฯ

กลุ่มกากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
ตรวจสอบเอกสารคาขอครบถ้วนถูกต้อง
ตรวจสถานทีผ่ ลิต/นาเข้า

ได้รับเลขสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน
(สบ.1) หรือ ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2)
หรือ ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหาร (อ.7)
แล้วแต่กรณี

เงื่อนไขการพิจารณา
อนุญาตสถาน
ประกอบการผลิต/
นาเข้า
(เอกสารหมายเลข 3)

ออก
เลขสถานทีผ่ ลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)
หรือ ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2)
หรือ ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหาร (อ.7)
แล้วแต่กรณี

ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์
3. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการยื่นแบบคาขอขึ้นทะเบียน
ตามประเภทธุรกิจ (อ.17/ สบ.3) ตาม
คู่มือประชาชน พร้อมหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาฯ
ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร
(อ.18) หรือ เลขสารบบอาหาร (สบ.3)
ผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาต
วางจาหน่ายสินค้าและควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

กลุ่มกากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
ตรวจสอบเอกสารคาขอครบถ้วนถูกต้อง
ออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
อาหาร (อ.18)หรือ ออกเลขสารบบ
อาหารตามแบบ สบ.3
เมือ่ ประกาศฯ เฉพาะ
มีผลบังคับใช้
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามประกาศฯ
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เอกสารหมายเลข 2

เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร
*********************************************************

หลักการและรายละเอียด
(1) กาหนดสถานะให้ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร เป็นวัตถุเจือ
ปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร โดยมีกลุ่ม
หน้าที่เป็ นสารช่วยในการผลิต (processing aid) และพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ เป็นรายกรณี โดยความ
เห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(2) กาหนดนิยาม ดังนี้
“สารช่ว ยในการผลิ ต ” หมายถึ ง สารหรื อวัตถุใดซึ่ งมิได้ใช้บ ริโ ภคในลั กษณะเป็ น
ส่วนประกอบของอาหาร แต่ใช้ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหารเพื่อให้เป็นไปตาม
เทคโนโลยีระหว่างการปรับคุณภาพหรือการแปรรูป โดยอาจจะมีสารหรืออนุพันธ์ของสารนั้นเหลือตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ตั้งใจและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
“ผลิ ตภั ณฑ์ ท าความสะอาดหรื อฆ่ า เชื้ อ ที่ ใช้ ส าหรั บ อาหาร” หมายถึ ง ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ชะล้าง ทาความสะอาด ขจัดหรือลดปริมาณสิ่งที่อาจเป็นอันตรายในอาหาร ทั้งอันตรายทาง
กายภาพชีวภาพและเคมี แล้วแต่กรณี
(3) สูตรส่วนประกอบ คุณภาพหรือมาตรฐาน และเงื่อนไขการใช้วัตถุ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดและสารฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
(4) กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบสาหรับผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร วัตถุนั้นต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้
(4.1) ตามที่กาหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and
Purity of Food Additives
(4.2) ตามที่กาหนดไว้ใน Food Chemical Codex Monograph Fifth Edition
2004 หรือหากมีการแก้ไขให้มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในฉบับล่าสุด
(4.3) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(5) กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใช้ เป็น 3 กลุ่ม คือ
(5.1) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ใช้สาหรับอาหาร
(5.2) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร
(5.3) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร
โดยมีข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามตาราง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ใช้สาหรับอาหาร

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ใช้
สาหรับอาหาร
(1) เมทานอลพบได้ไม่เกิน 1 ไมโครลิตร/กรัม (ใน (1) เมทานอลพบได้ไม่เกิน 1 ไมโครลิตร/กรัม (ใน (1) เมทานอลพบได้ไม่เกิน 1 ไมโครลิตร/กรัม (ใน
รูปของเหลว) (ทดสอบโดยไอโซโพรพิล
รูปของเหลว) (ทดสอบโดยไอโซโพรพิล
รูปของเหลว) (ทดสอบโดยไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 10 กรัม/100 แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 10 กรัม/100 แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 10 กรัม/100
กรัม ตัวอย่าง)
กรัม ตัวอย่าง)
กรัม ตัวอย่าง)
(2) ต้องไม่พบเอนไซม์ (enzymes) หรือสารที่มี (2) ต้องมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (2) ต้องมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ใน
คุณสมบัติฟอก (bleaching action)
ในอาหาร โดยส่งข้อมูลหรือเอกสารวิชาการที่ อาหาร โดยส่งข้อมูลหรือเอกสารวิชาการที่เชื่อถือ
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ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ใช้สาหรับอาหาร

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร

เชื่อถือได้แสดงประสิทธิภาพในการฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ตามวิธีการเตรียมและ
ปริมาณการใช้ที่ระบุไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์
โดยความเข้มข้นของสารสาคัญ ต้องมี
ความสัมพันธ์กับชนิดอาหารที่ใช้ทดสอบว่า
สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จนอยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัย
(3) การย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradability)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เฉพาะกรณีที่มีการใช้สาร
ลดแรงตึงผิวที่เป็นประจุลบ (anionic surfactant)
(4) สารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามคุณภาพหรือ
(3) สารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามคุณภาพหรือ
มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม
มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม
(5) วิธีการล้างหรือการทาความสะอาดให้เป็นไป (4) วิธีการฆ่าเชื้อให้เป็นไปตามการควบคุม
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์ทา
(5.1) การล้างหรือการทาความสะอาดอาหาร ความสะอาดที่ไม่ได้จาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค
โดยการแช่ในสารละลายของผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดที่เตรียมตามที่ระบุในวิธีการใช้ ต้องล้างน้า
สะอาดโดยเปลี่ยนน้ามากกว่า 2 ครั้ง และต้องล้าง
ผ่านน้าไหลอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 30 วินาที
สาหรับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่จาหน่าย
โดยตรงต่อผู้บริโภค
(5.2) การล้างหรือการทาความสะอาดอาหาร
ในขั้นตอนการผลิตอาหารให้เป็นไปตามการ
ควบคุมกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ไม่ได้จาหน่ายโดยตรง
ต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่เตรียมตาม
วิธีการใช้ที่ระบุไว้ของผลิตภัณฑ์นั้น ต้องมีสารลด
แรงตึงผิวไม่เกินร้อยละ 0.5 สาหรับผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดที่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก
และไม่เกินร้อยละ 0.1 สาหรับผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดที่มีสารอื่นเป็นส่วนประกอบนอกเหนือจาก
กรดไขมัน

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ใช้
สาหรับอาหาร
ได้แสดงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ใน
อาหาร ตามวิธีการเตรียมและปริมาณการใช้ที่ระบุ
ไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ โดยความเข้มข้นของ
สารสาคัญ ต้องมีความสัมพันธ์กับชนิดอาหารที่ใช้
ทดสอบว่าสามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จนอยู่
ในระดับที่ปลอดภัย
(3) การย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradability)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เฉพาะกรณีที่มีการใช้สาร
ลดแรงตึงผิวที่เป็นประจุลบ (anionic surfactant)
(4) สารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามคุณภาพหรือ
มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม
(5) วิธีการล้างหรือการทาความสะอาดให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(5.1) การล้างหรือการทาความสะอาดอาหาร
โดยการแช่ในสารละลายของผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดและฆ่าเชื้อที่เตรียมตามที่ระบุในวิธีการใช้
ต้องล้างน้าสะอาดโดยเปลี่ยนน้ามากกว่า 2 ครั้ง
และต้องล้างผ่านน้าไหลอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า
30 วินาที สาหรับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อที่จาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค
(5.2) การล้างหรือการทาความสะอาดอาหาร
ในขั้นตอนการผลิตอาหารให้เป็นไปตามการ
ควบคุมกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ไม่ได้
จาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อที่
เตรียมตามวิธีการใช้ที่ระบุไว้ของผลิตภัณฑ์นั้น
ต้องมีสารลดแรงตึงผิวไม่เกินร้อยละ 0.5 สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่มีกรดไขมันเป็น
ส่วนประกอบหลักและไม่เกินร้อยละ 0.1 สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อที่มีสารอื่น
เป็นส่วนประกอบนอกเหนือจากกรดไขมัน

(6) กาหนดการแสดงฉลาก
ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดง
ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร โดยต้อง
เพิ่มเติมรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนฉลาก
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(6.1) วิธีการขจัดสารตกค้าง (เช่น การชะล้างผลิตภัณฑ์) ในหัวข้อวิธีการใช้
(6.2) ข้อความคาเตือนและวิธีแก้พิษเบื้องต้น
(7) กาหนดรายการเอกสาร/ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตสูตรผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
หรื อฆ่าเชื้ อที่ ใช้ส าหรั บอาหาร โดยผู้ ผลิ ตหรื อผู้ น าเข้าจะต้องส่ งมอบหลั กฐานและเอกสารการประเมิ นความ
ปลอดภั ยของผลิ ตภัณฑ์และวั ตถุ ที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบที่ ส าคัญ พร้ อมรายละเอี ยดข้อมู ลประกอบการยื่ นขอ
ดังต่อไปนี้
(7.1) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร ซึ่ง
ประกอบด้วย
(7.1.1) สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุหน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละชนิด
(7.1.2) ผลการศึกษาหรือข้อมูลประสิทธิภาพในการทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ
ของผลิตภัณฑ์
(7.1.3) วิธีการใช้และคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
(7.1.4) ขั้นตอนกระบวนการผลิต/ การสังเคราะห์/ การสกัด ของผลิตภัณฑ์
(พร้อมระบุอัตราส่วนการสกัด Extract ratio)
(7.1.6) สรุปข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์
(7.1.7) ผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
(7.1.8) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อสาหรับอาหารของ
ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้อ้างอิง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลระบบการกากับดูแล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ยื่นข้างต้น
(7.1.9) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศที่จะใช้อ้างอิงตาม (7.1.8)
(7.2) ข้อมูลของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ (active ingredient) ซึง่
ประกอบด้วย
(7.2.1) คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ
(Specification)
(7.2.2) ผลการศึกษาหรือข้อมูลประสิทธิภาพในการทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ
ของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ
(7.2.3) ผลการศึกษาหรือข้อมูลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบที่สาคัญ
(7.2.4) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการตรวจวิเคราะห์ ของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ ของประเทศ
ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ประเทศที่ จ ะใช้อ้ า งอิ ง พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ข้ อ มูล ระบบการก ากั บ ดู แ ล กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ
ข้อกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ยื่นข้างต้น
(8) กาหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหารเพื่อ
จาหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร
(9) กาหนดให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ

6/8

เอกสารหมายเลข 3

เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการผลิต/ นาเข้าผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือ
ฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหาร
*********************************************************

ตามที่มผี ู้ขออนุญาตสถานประกอบการผลิต/นาเข้าผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับ
อาหาร ซึ่งจัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ผู้ผลิตหรือผู้
นาเข้าวัตถุเจือปนอาหารเพื่อจาหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ลงวันที่ 19 กันยายน 2543 ทั้งนี้
พบว่าสถานประกอบการผลิต/นาเข้าบางแห่ งที่เคยได้รับอนุญาตผลิต จากส านักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย อาจมี กระบวนการผลิ ตหรื อใช้ เครื่ องมื อเครื่ องจั กรร่ วมกันกั บผลิ ตภัณฑ์ อื่ นที่ มิ ใช่อาหารรวมอยู่ ใน
สายการผลิตผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหารดังกล่าวด้วย ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ
ผลิต/นาเข้า ได้มีช่วงเวลาเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเห็นควร
กาหนดเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการผลิต/นาเข้าไว้ ดังนี้
1. ผู้ยื่นคาขอฯ ต้อง
1.1 มีหนังสือจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
เงื่อนไขการใช้สาหรับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหารที่ประสงค์จะผลิต
1.2 มีใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 หรือ ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 อยู่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่มีรายละเอียดสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่า
เชื้อที่ใช้สาหรับอาหารที่ประสงค์จะผลิต (ถ้ามี)
1.3 ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ สูตรส่วนประกอบ กระบวนการผลิต
และบัญชีรายการสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบของทุกผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อาคารผลิตร่วมกับผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สาหรับอาหารที่ประสงค์จะผลิต
2. สถานประกอบการผลิตต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามแต่กรณี ดังนี้
2.1 กรณีใช้อาคารผลิตอาหารแยกคนละอาคารกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่อาหาร
(2.1.1) พื้นที่จัดเก็บอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิ ต จะต้องแยกจากพื้นที่เก็บ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่อาหารอย่างชัดเจน โดยจะต้องกั้นห้องเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วยผนังทึบจรด
เพดานให้เป็นสัดส่วน และมีประตูทางเข้า – ออกโดยเฉพาะของแต่ละห้อง และสาหรับกรณีเก็บร่วมกับ
วัตถุมีพิษจะต้องไม่ใช้ทางลาเลียงขนส่งร่วมกันด้วย
(2.1.2) เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบความสอดคล้ องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร แล้ว ให้ถือว่า
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดและสามารถอนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะ
2.2 กรณีใช้อาคารผลิตร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่อาหาร
ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(2.2.1) ต้องแบ่งแยกบริเวณพื้นที่ในการผลิตแต่ละประเภทเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
โดยกั้น พื้น ที่ผ ลิตและทางเข้าออกของพนักงานแยกออกจากกันตลอดสายการผลิต ไม่ให้มี การผลิตหรื อใช้
เครื่องมือเครื่องจักรร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่อาหารร่วมด้วยในสายการผลิต
(2.2.2) มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้ามทั้งทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์
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(2.2.3) พื้ นที่จัดเก็บอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิ ต จะต้องแยกจากพื้นที่เก็บ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่อาหารอย่างชัดเจน โดยจะต้องกั้นห้องเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วยผนังทึบจรด
เพดานให้เป็นสัดส่วน และมีประตูทางเข้า – ออกโดยเฉพาะของแต่ละห้อง และสาหรับกรณีเก็บร่วมกับ
วัตถุมีพิษจะต้องไม่ใช้ทางลาเลียงขนส่งร่วมกันด้วย
(2.2.4) เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้ว และได้รับอนุญาตผลิต ให้ผู้ผลิตทาการปรับปรุง
แก้ไขสถานประกอบการผลิตให้ถูกต้องภายใน 1 ปี หรือภายวันที่ 1 เมษายน 2560
3. สถานที่นาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สถานที่เก็บอาหารต้องจัดเก็บอาหารแต่
ละชนิดเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับสินค้าอื่น หากมีสินค้าอื่นอยู่ในอาคารเดียวกัน ต้องแยกเก็บอาหารจากสินค้า
อื่นแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) การเก็บอาหารนาเข้าฯ ร่วมกับอาหารอื่น ๆ ควรแยกบริเวณเก็บเป็นสัดส่วน
(2) การเก็บอาหารร่วมกับวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น กล่อง ลัง ภาชนะบรรจุ เป็นต้น
ต้องแยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน
(3) การเก็บอาหารร่วมกันในอาคารเดียวกับผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสาอาง วัตถุอันตราย
และวัตถุมีพิษ จะต้องกั้นห้องเก็บผลิตภัณฑ์แต่ล ะชนิดด้วยผนังทึบจรดเพดานให้เป็นสั ดส่ วน และมีประตู
ทางเข้า – ออกโดยเฉพาะของแต่ละห้อง และสาหรับกรณีเก็บร่วมกับวัตถุมีพิษจะต้องไม่ใช้ทางลาเลียงขนส่ง
ร่วมกันด้วย
(4) ไม่ให้เก็บอาหารในโรงงาน หรือสถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ
(5) การเก็บอาหารร่วมกันหลาย ๆ รายในอาคารเดียวกันต้องแยกห้องเป็นสัดส่วน
ยกเว้นห้องเย็นให้แยกบริเวณเก็บอาหารแต่ละรายให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
(6) บริเวณหรือห้องเก็บอาหารไม่เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณอื่น ๆ เช่น บริเวณที่พัก
อาศัย ห้องน้า – ห้องส้วม เป็นต้น
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