แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1)
บริษัท/ห้าง/ร้าน..................................................................................
สถานที่ตั้ง............................................................................................
............................................................................................................
โทร...................................................โทรสาร......................................
จดหมายอิเลกโทรนิกส์.........................................................................
วันที่..............................เดือน........................พ.ศ................................
เรื่อง

ขอให้ประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน ……… รายการ
เนื่องด้วยข้าพเจ้า....................................................................................................ในนามของ
(บริษัท/ห้าง/ร้าน)................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะ..............(ผลิต/นําเข้า) ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร ชื่อ.........................................................
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบของ ............................................................................................................
(ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)) ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
จึงเรียนมาเพื่อขอส่งเอกสารหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุ
เจือปนอาหาร ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต่อไป

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ดําเนินกิจการ
(...........................................................)

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ยื่นคําขอ) ................................................................................. เบอร์โทรศัพท์………………………………
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กรณีที่ 1-1 วัตถุเจือปนอาหาร
แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มี
ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ...........................................................โทรศัพท์.......................................
E-mail .........................................ชื่อสถานทีผ่ ลิต/นําเข้า...............................................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นําเข้า/สถานที่ผลิต........................................................................................................
สถานทีจ่ ัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที่……………...……… ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……...……..……….หมู่ที่…...............................………
ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….…

โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคําขอ
แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง
ในครั้งต่อไป (ถ้ามี)

รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยนื่ คําขอ
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...................................................................................................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...............................................................................................................(ภาษาอังกฤษ)
หน้าที่ทางเทคโนโลยี:.......................................................................................................................................
ใช้ในอาหาร:.....................................................................................................................................................

คําอธิบาย: ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งใช้
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
หรือมาตรฐาน (Specification) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคําขอ จํานวน 1 ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
บุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอาํ นาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล (กรณีนติ ิ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
บุคคล) จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ดาํ เนินกิจการ (กรณีทมี่ อบอํานาจ)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
จํานวน 1 ฉบับ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนามยืนยันความ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
6. ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามที่กําหนดในแบบ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด พร้อม
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลสรุปภาพรวมของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย (ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ภาษาไทย) โดยมีหัวข้อ ดังนี้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
• ข้อมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 – 1.5)
• ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัย (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 2.1-2.5)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ข้อมูล/หลักฐาน จํานวน ……………… หน้า (ถ้ามี)
7. ซีดี รอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ 1 ชุด
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของคําขอฯ ให้ผู้ยื่นคําขอ จัดทํารายการ
ของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1
ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร (Specifications)
1.1 สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
- แสดงเป็นสูตรส่วนประกอบ 100% ของ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ผลิตภัณฑ์นั้น
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
- ส่วนประกอบอื่นนอกเหนือจากวัตถุเจือปน
อาหารที่จะประเมินความปลอดภัยให้แนบ
คุณภาพและมาตรฐานด้วย
รายละเอียดครบถ้วน
1.2 ลักษณะทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหารที่จะ
อาจระบุเป็นหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการผลิต
มี
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ประเมินความปลอดภัย
1.3 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถีของวัตถุเจือปน
เช่น กรณีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างวัตถุเจือ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
อาหารนั้น ๆ ในอาหาร (Reactions and
ปนอาหาร กับสารเคมีในอาหาร หรือ กรณี
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
Fate of Food Additives in Food)
วัตถุเจือปนอาหารถูกทําลายหรือเสื่อมไป
เนื่องจากกระบวนการปรุงหรือประกอบ
อาหารจึงเป็นผลให้ประสิทธิภาพลดลง
1.4 เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือปน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
อาหารที่จะประเมินความปลอดภัย (Identity
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
and Purity)ประกอบด้วย
1.4.1 ชื่อทางเคมี
1.4.2 รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตาม
เช่น CAS number, EC Number เป็นต้น
ระบบสากล (ถ้ามี)
1.4.2 วิธีการผลิต
1.4.3 วัตถุดิบที่นํามาใช้
1.4.4 ความไม่บริสุทธิ์ (impurities) ที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต
1.4.5 ความคงตัว
อาจระบุความคงตัวหรือความเสถียรของ
วัตถุเจือปนอาหารระหว่างการเก็บรักษา
และปฏิกิริยาต่างๆในระบบที่ทําการ
ทดสอบ
1.4.6 การตกค้างของสารช่วยในกระบวนการ
ผลิต (processing aids)
1.4.7 วิธีวิเคราะห์
วิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลจะต้องประกอบด้วย
(1) มีความจําเพาะ (specificity)
(2) แสดงข้อจํากัดของการตรวจวัด (limit
of detection, LOD)
(3) ข้อจํากัดของการหาปริมาณ (limit of
quantification, LOQ)
(4) ความถูกต้อง (accuracy)
(5) ความแม่นยํา (precision)
1.5 ค่าความปลอดภัย (แล้วแต่กรณี)(ถ้ามี)
Acceptable daily intake; ADI หรือ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
Provisional Tolerable Weekly Intake;
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
PTWI หรือ Provisional Maximum
Tolerable Daily Intake; PMTDI หรือ
Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI
2
ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย
2.1 ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษ ที่ระบุ
การออกแบบการทดสอบตามที่ระบุโดย
ตัวชี้วัด ดังนี้
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
แล้วแต่กรณี ดังนี้
- Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity Study in Rodents

บันทึกข้อบกพร่อง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
- 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) ผลกระทบต่อหน้าที่การทํางานของร่างกาย ระบุถึงปฏิกิริยาของวัตถุเจือปนอาหารต่อ
มี
รายละเอียด
(Functional Manifestations)
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
ไม่มี
ครบถ้วน
ร่างกาย รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พบข้อบกพร่อง
ทางชีวเคมีของวัตถุเจือปนอาหารภายใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต
(ข) การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
มี
รายละเอียด
ลักษณะ (Morphological Manifestations)
ไม่มี
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
(ค) การก่อมะเร็ง (Neoplasms)
ระบุ ถึ ง กลไกที่ ส ารก่ อ มะเร็ ง กระทบต่ อ
มี
รายละเอียด
หน่ ว ยพั น ธุ ก รรมหรื อ การจั บ กั บ ดี เ อนเอ
ไม่มี
ครบถ้วน
และกลไกที่สารก่อมะเร็งไม่ได้เกิดความเป็น
พบข้อบกพร่อง
พิษต่อดีเอนเอโดยตรง
(ง) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการ
1. การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
มี
รายละเอียด
พัฒนาการของร่างกาย (Reproduction and ประเมินตาม OECD Test Guideline NO.
ไม่มี
ครบถ้วน
Developmental Toxicity)
415: One-Generation Reproduction
พบข้อบกพร่อง
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. การศึกษาการเกิดพิษต่อพัฒนาการทาง
ร่างกายของตัวอ่อน (Developmental
Toxicity) ประเมินตาม OECD Test
Guideline NO. 414: Prenatal
Developmental Toxicity Study (OECD,
2001a) และ USEPA’s Prenatal Toxicity
Study (USEPA, 1998c)
(จ) ผลการศึกษานอกสัตว์ทดลอง (In Vitro
การทดลองนอกร่ า งกายสั ต ว์ ท ดลอง (in
มี
รายละเอียด
Studies)
vitro) ที่ใช้เซลล์หรือเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือ
ไม่มี
ครบถ้วน
ส่ว นผสมที่ ถู ก เตรี ย มขึ้ น ที่ มี อ งค์ ป ระกอบ
พบข้อบกพร่อง
ของเอนไซม์ ม นุ ษ ย์ ตั ว รั บ (receptors)
แ ล ะ ปั จ จั ย ใ น ร ะ ดั บ ย่ อ ย ข อ ง เ ซ ล ล์
(subcellular factors) เช่น
- การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนส์โดยใช้
แบคทีเรีย (gene mutation in bacteria)
- การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนส์โดยใช้
cell lines (gene mutation in mammalian
cell lines)
- การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซม
(chromosomal aberrations) รวมทั้งไม
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
โครนิวเคลียส (micronuclei) และการเพิ่ม
หรื อ ลดจํ า นวนโครโมโซม (aneuploidy)
ใน cultured mammalian cells
- การทดสอบการทําลาย DNA ใน primary
cultures ของ mammalian cells โดย
ปกติใช้ rat hepatocytes เป็นต้น
การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบอื่น (ถ้ามี) เช่น
มี
รายละเอียด
ความเป็นพิษต่อประสาท (Neurotoxicity)
ไม่มี
ครบถ้วน
ความเป็นพิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน
พบข้อบกพร่อง
(Immunotoxicity)
2.2 ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและ
ข้ อมู ลการศึ กษาที่ อธิ บ ายเกี่ ยวกั บ ชี ว เคมี
เภสัชจลนศาสตร์ของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ สรีรวิทยา และคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของ
มาใช้ในการประเมินความปลอดภัย (The Use การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในร่างกาย
of Metabolic and Pharmacokinetic
มี 2 ลักษณะ คือ
Studies in Safety Assessment) ดังต่อไปนี้ (1) พิษจลนศาสตร์ (toxicokinetics) เป็น
ความสัมพันธ์ในการส่งผ่านสารเคมีและการ
เคลื่อนที่ของสารเคมีจากบริเวณการออกฤทธิ์
ที่เป็นสารตั้งต้น (parent substance) และ/
หรื อ สารเมตาบอไลท์ ที่ ว่ อ งไว (active
metabolites)
(2) พิษพลศาสตร์ (toxicodynamics) เป็น
ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาระหว่างสารเคมี
และ/หรือสารเมตาบอไลท์ที่ว่องไว (active
metabolites)
ที่ บริ เวณออกฤทธิ์ และ
ผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ยหรื อ การตอบสนองทาง
พิษวิทยา
(ก) ชนิดของสัตว์ที่นํามาใช้ในการศึกษาทดลอง การออกแบบการศึ ก ษาในสั ต ว์ ท ดลองที่
มี
รายละเอียด
ว่ามีความเทียบเคียงกับมนุษย์ได้หรือไม่ มาก
เหมาะสมเพื่ อ ระบุ แ ละอธิ บ ายลั ก ษณะ
ไม่มี
ครบถ้วน
น้อยเพียงใด (Identifying Relevant Animal อั น ตรายที่ เ ป็ น ผลจากการได้ รั บ สั ม ผั ส
พบข้อบกพร่อง
Species)
สารเคมี รวมถึ ง เป็ น การพิ จ ารณาระดั บ
ความแตกต่างระหว่างชนิดของสัตว์ทดลอง
และการพิจารณาความผันแปรในมนุษย์ที่
อาจจะเป็นไปได้
(ข) กลไกการเกิดพิษของวัตถุเจือปนอาหารที่
มี
รายละเอียด
ประเมิน (Determining the Mechanisms
ไม่มี
ครบถ้วน
of Toxicity)
พบข้อบกพร่อง
(ค) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเจือปนอาหารนั้น การดูดซึม การกระจายตัว เมตาบอลิซึม และ
มี
รายละเอียด
ๆ ในร่างกาย (Metabolism into Normal
การขั บ ออกรวมถึ ง สิ่ ง ที่ เ หลื อ อยู่ ที่ ค วร
ไม่มี
ครบถ้วน
Body Constituents)
คํ า นึ ง ถึ ง ในด้ า นพิ ษ วิ ท ยา (Absorption,
พบข้อบกพร่อง
distribution, metabolism and excretion
including residues of toxicological
concern)
มี
รายละเอียด
(ง) ผลกระทบของจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดิน
ระบุถึ งความเป็นไปได้ว่ าสารเคมี ในอาหาร
อาหารต่อวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ และ
อาจกระทบต่ อ จุ ล ชี พ ประจํ า ถิ่ น (host
ไม่มี
ครบถ้วน
ผลกระทบของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ต่อ
microflora) ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร
พบข้อบกพร่อง
จุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหาร (Effects of
(gut microflora) และส่งผลต่อการ
the Gut Microflora on the Chemical
เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของสารเคมีนั้น
and Effects of the Chemical on the Gut โดยควรพิจารณาถึงศักยภาพการต้านเชื้อจุล
ชีพ(Antibacterial activity) และสารตั้งต้น
Microflora)
ของจุ ลชี พในระบบทางเดิ นอาหารเพิ่ มขึ้ น
(Incteased substrate for gut microflora)
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
2.3 อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และภาวะ
มี
รายละเอียด
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาทดลองต่อการ
ไม่มี
ครบถ้วน
แปลผลการศึกษา และลักษณะของการออกแบบ
พบข้อบกพร่อง
การศึกษาทดลอง (Influence of Age,
Nutritional Status, and Health Status in the
Design and Interpretation of Studies)
2.4 ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ที่นํามาใช้ในการ
ข้อมูลการได้รับสั มผั สที่ เกิดขึ้ นโดยบังเอิญ
ประเมินความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
จากอาชีพที่ทํา และการได้รับสัมผัสในการ
ทดลองเป็ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การประเมิ น
ทางด้านพิษวิทยาของสารที่ตกค้างในอาหาร
อาจเป็ น การศึ ก ษาทางคลิ นิ ก (Clinical
Trial/Study) หรื อ การศึ ก ษาทางระบาด
วิทยา (Epidemiological Studies) เป็นต้น
รายละเอียด
(ก) การศึกษาทางระบาดวิทยา
มี
(Epidemiological Studies)
ไม่มี
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
(ข) อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการ
การแพ้อาหารและภาวะภูมิไวเกินต่ออาหาร
มี
รายละเอียด
รับประทานอาหารที่มีวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ (Food allergy and other food
ไม่มี
ครบถ้วน
เป็นส่วนประกอบอยู่ (Food Intolerance)
hypersensitivities) เ ป็ น ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ มี
พบข้อบกพร่อง
ความจํ าเพาะต่ ออาหารหรื อส่ วนผสมของ
อาหารที่ ป รากฏในผู้ ที่ มี ค วามไวต่ อ การ
ตอบสนอง
2.5 การกําหนดค่าที่ปลอดภัยสําหรับมนุษย์ในการ โดยกล่าวถึงข้อมูลที่นํามาใช้ในการกําหนดค่า
มี
รายละเอียด
รับสัมผัสโดยการรับประทานต่อวัน
ดังต่อไปนี้
ไม่มี
ครบถ้วน
(Acceptable Daily Intake: ADI)
(ก) ค่าของขนาดสูงสุดที่ให้แก่สัตว์ทดลอง
พบข้อบกพร่อง
แล้ ว ไม่ สั ง เกตเห็ น ความผิ ด ปกติ (Noobserved-effect level: NOEL) ที่ใช้
(ข) การใช้องค์ประกอบความปลอดภัย
(Safety factor) ในการคํานวณ
(ค) การพิจารณาถึ งความเป็ นพิษและ
ปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองของร่ างกาย
(Toxicological versus physiological
responses)
(ง) การเปรียบเทียบค่าที่ปลอดภัยสําหรับ
มนุษย์ในการรับสัมผัสโดยการรับประทาน
ต่อวัน (ADI) ที่กําหนดขึ้นกับแนวโน้มที่
มนุ ษย์ จะมี โอกาสได้ รั บสั มผั สวั ตถุ เ จื อปน
อาหารนั้น ๆ จริง
หมายเหตุ:
1. กรณีเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ได้จากการผลิตด้วยจุลินทรีย์ ต้องยื่นข้อมูลเอกลักษณ์และความปลอดภัยของจุลินทรีย์ที่นํามาใช้ผลิตวัตถุเจือปนอาหารนั้นด้วย
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเงื่อนไขการใช้ที่นอกเหนือประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่แนบมา
พร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว จะยินยอมให้
เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผู้รับมอบอํานาจ
(……………….....……………………………..)
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน

ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(2)

ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)

เอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน

วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดยให้ผู้ยื่นคํา
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 1 ภายใน 15 วันทําการ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคําขอ (ตั้งแต่วันที่...........................ถึง
วันที่...............................) หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
ต่อไป (ให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ..........................................................................................................................
หลักฐานของคําขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่ ..........................................................................................................................
.................................)
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
และเอกสารหลักฐาน
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

(1-3/08/60) หน้า 7 จาก หน้า 9

ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมิน
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
เอกสารวิชาการฯ ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(2)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสาร
(.................................................................)
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร เงื่ อ นไข เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามแบบ
หลักฐานประกอบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดย
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ให้ผู้ยื่นคําขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 2 ภายใน 15
วั น ทํ า การ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ รั บ คํ า ขอ (ตั้ ง แต่ วั น ที่
(.................................................................)
...........................ถึง วันที่.........................) หากพ้นกําหนดจะยกเลิก
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
และส่งคืนคําขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
แจ้งให้ดําเนิน…….……………………………………………….……….………………..
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทํา หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
หลักฐานของคําขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและ
.................................)
ครบถ้ ว น หรื อ อาจจะอุ ท ธรณ์ ก ารคื น คํ า ขอครั้ ง นี้ โดยขอให้ ยื่ น
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
หนังสือคําขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
และเอกสารหลักฐาน
ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคําขอ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ครั้งที่ 3 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
.........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ

แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมิน
เอกสารวิชาการฯ ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(2)
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

ท่ านมี สิ ทธิ์ ยื่ นคํ าขอใหม่ โดยจั ดเตรี ยมเอกสารให้ ถู กต้ องและ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ครบถ้วน หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนคําขอครั้งนี้ โดยขอให้ยื่นหนังสือ
คําขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
(.................................................................)
ทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคําขอ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

ขอรับคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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