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แบบคําขอประเมินความปลอดภัยเอนไซมท่ีไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรับใชในการผลิตอาหาร (กรณีท่ี 1.2) 

 

บริษัท/หาง/ราน................................................................................... 

สถานที่ต้ัง............................................................................................ 

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

โทร...................................................โทรสาร...................................... 

จดหมายอเิล็กโทรนิกส......................................................................... 

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

เรื่อง ขอใหประเมินเอนไซมซึ่งยังไมมรีายช่ือกําหนดไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรับ

ใชในกระบวนการผลิตอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

สิ่งทีส่งมาดวย รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา จํานวน ………รายการ 

เน่ืองดวยขาพเจา............................................................................................................................. 

ในนามของ(บริษัท/หาง/ราน) .................................................................................................................................... 

มีความประสงคจะ....................(ผลิต/นําเขา) ผลิตภัณฑเอนไซมสําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งมี

สวนประกอบของเอนไซม............................................................................................................(ช่ือสามัญ และรหัส

ตัวเลขตามระบบ IUBMB (EC number) (ถาม)ี).......................................................................................จากแหลง

ผลิตเอนไซม (source of enzyme)............................................................................................ซึ่งยังไมมีรายช่ือ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรับใชในการผลิตอาหาร 

จึงเรียนมาเพื่อขอสงเอกสารหลักฐาน และขอมูลตางๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ

เอนไซมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรับใชในการผลิตอาหารตามที่แนบมาพรอมน้ี เพื่อ

ประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตอไป  

 
 
 

ลงช่ือ .............................................................. ผูดําเนินกิจการ

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

 
 

ช่ือ-นามสกลุ )ผูย่ืนคําขอ....................................(................................... ..  เบอรโทรศัพท…………………………………… 

 

 



 (3-15/10/62) หนา 2 จาก 13 

แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของเอนไซมท่ี ไมมีขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรับใชในการผลิตอาหาร (กรณีท่ี 1.2) 

รายละเอียดผูยื่นคําขอ 
ชื่อ-สกุลผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ...............................................................................โทรศัพท....................................... 
E-mail ...............................................................ชื่อสถานท่ีผลิต/นําเขา.............................................................................. 
เลขท่ีใบอนุญาตผลิต/นําเขา/สถานท่ีผลิต............................................................................................................................. 
สถานที่จัดสงเอกสาร )ถามี(  
เลขท่ี……………..………ตรอก/ซอย…………..........………..……..ถนน…...........…...……..………............หมูท่ี….............................. 
ตําบล/แขวง….............…………อําเภอ/เขต…………......…………......จังหวัด…………………………….โทรศัพท…………………….….. 

โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคํา
ขอแนบมาพรอมการแกไข

ขอบกพรองในคร้ังตอไป (ถาม)ี 
ขอมูลเบื้องตนของเอนไซมที่ยื่นคําขอ 
ช่ือเอนไซม:.. ............................................................................................. ....................................................... )ภาษาไทย(  
ช่ือเอนไซม:…………………………………………………………………....................................................................... )ภาษาอังกฤษ(  
วัตถุประสงคการใช:....................................................................................... .................................. ................................. 
ตัวอยางอาหาร: ...................................................................................................................... ........................................... 

คําอธิบาย: ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลางน้ี และตรวจสอบตนเองพรอมท้ังทําเคร่ืองหมาย √  

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

ลําดับ รายการเอกสาร 
ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาที่ตรวจสอบ บันทึกขอบกพรอง 

1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหมท่ียังไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน (Specification) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือ
ปนอาหาร จํานวน 2 ฉบับ 

 ม ี 

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูย่ืนคําขอ จํานวน 1 ฉบับ  ม ี 

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลท่ี
แจงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล )กรณีนิติบุคคล(  จํานวน 1 
ฉบับ 

 ม ี 

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

4. สําเนาหนังสอืมอบอาํนาจจากผูดําเนินกิจการ )กรณีท่ีมอบอํานาจ(  จํานวน 1 
ฉบับ 

 ม ี 

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

5. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยันความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ  

 ม ี 

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

6. ขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด พรอมรายละเอียดดังนี้  

 ม ี 

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

สรุปขอมูลภาพรวมของเอนไซมท่ีจะประเมินความปลอดภัย )ฉบับภาษาไทย (
โดยมีหัวขอ ดังนี้ 
  ขอมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน (จากเอกสารสวนท่ี 2 ขอ 1.1-3.3) 
  ขอมูลการศึกษาดานความปลอดภัย (จากเอกสารสวนท่ี 2 ขอ 4.1-5.2) 

 ม ี 
 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 
 พบขอบกพรอง 

 

ขาพเจามีความประสงคใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/
หลักฐาน จํานวน ……………… หนา  )ถามี(  

 ม ี 

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

7. ซีดี รอม (CD-ROM) ท่ีบรรจุขอมูลของเอกสาร  ม ี 

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

หมายเหต:ุ กรณีผูยื่นคําขอฯ มีความประสงคใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/หลักฐานบางสวนหรือทั้งหมดของคําขอฯ ใหผูยื่นคําขอจัดทํา
รายการของขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เปนความลับ ซ่ึงไมประสงคเปดเผยตอสาธารณะ พรอมแสดงเหตุผลเพ่ือขอรับการรักษา
ความลับดังกลาว 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลสําหรับประเมินความปลอดภัย 

ลําดบั รายการเอกสาร คําอธบิายเพ่ิมเติม 
ผูย่ืนคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 

บันทกึ
ขอบกพรอง 

1 ขอมูลคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม 

1.1 ชื่อ และกลุมของ
เอนไซม 

ระบุชื่อทางเคมี ชื่อสามัญ ชื่อทางการคา ชื่อพอง และตัวยอ   มี  
 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 
 พบขอบกพรอง 

 

1.2 รหัสตัวเลขของเอนไซม
ตามระบบสากล 

เชน EC Number, IUBMB number , INS number 
หรือ CAS number (ถามี) 

 มี  
 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 
 พบขอบกพรอง 

 

1.3 องคประกอบโครงสราง
ของเอนไซม  

กรณีเอนไซมที่ไดจากสิ่งมีชีวิตซ่ึงไมมีประวัติการใชเปนอาหาร หรือ
สิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธุกรรม ใหแสดงรายละเอียดขอมูล ดังตอไปนี ้
(1) มวลโมเลกุล (Molecular Mass) 
(2) โครงสราง (Subunit Structure) 
(3) ลําดับของกรดอะมิโน (Amino acid sequence) 

 มี  
 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 
 พบขอบกพรอง 

 

1.4 ความบริสุทธิ์ 
(impurities) ที่อาจ
เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต 

แสดงผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารปนเปอน เชน โลหะหนัก 
สารพิษจากเชื้อรา ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิตอยาง
นอย 2 รุนการผลิต พรอมทั้งระบุวิธีการปองกัน หรือกําจัดสาร
ปนเปอนเหลานั้น รวมทั้งระบุวิธีการตรวจวิเคราะหสารปนเปอน
เหลานี ้

 มี  
 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 
 พบขอบกพรอง 

 

1.5 คุณสมบัติของเอนไซม อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับ  
(1) กิจกรรมหลักของเอนไซม (Active principle), ลักษณะจําเพาะ
ของเอนไซมตอสารตั้งตน เชน พันธะหรือตําแหนงของสารตัง้ตนที่จะ
ถูกยอยโดยเอนไซม, ปฏิกิริยาและผลผลิตที่ไดและโคแฟกเตอรที่ตองใช 
(2) สภาวะที่เหมาะตอการทํางานของเอนไซม 
(3) ผลิตภัณฑพลอยได หรือผลขางเคียงที่ไมพึงประสงค 
(subsidiary/side activities) ซ่ึงเกิดจากการการทํางานของเอนไซม 
รวมถงึวิธีการตรวจวดัผลพลอยไดนั้นๆ (ถาม)ี 

 มี  
 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 
 พบขอบกพรอง 

 

1.6 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและ
วิถีของเอนไซมนั้นๆ ใน
อาหาร (Reactions 
and Fate of Enzyme 
in Food) 

อธิบายถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อใชเอนไซมในกระบวนการผลิตอาหาร 
การเกิดปฏิกิริยาระหวางเอนไซมกับสารตางๆ ในอาหารในระหวาง
กระบวนการผลิต การปรุงหรือประกอบอาหาร ตลอดจนถึงวิธีการที่
ทําใหเอนไซมนั้นถูกกําจัดออก ถูกทําลายหรือถูกทําใหเสื่อมลงไป 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

1.7 วิธีการตรวจวิเคราะห
กิจกรรมของเอนไซม 

อธิบายถึงวิธีการทดสอบกิจกรรมของเอนไซมที่เปนมาตรฐานและ
ยอมรับในระดับสากล โดยอางอิงตามที่กําหนดไวใน Combined 
Compendium of Food Additive Specification หรือ Food 
Chemical Codex  

กรณีเปนวิธีการตรวจวิเคราะหที่ไมสอดคลองตามที่กําหนดไว 
ตองแนบเอกสารแสดงวิธตีรวจวิเคราะหพรอมคํารับรองความ
เทียบเทา 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

1.8 ขอกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานของเอนไซมที่
ผูผลิตกําหนดไว 

รายละเอียดขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามเอกสารของบริษัทฯ ซ่ึง
ควรสอดคลองตามที่กําหนดไวใน General Specifications and 
Considerations for Enzyme Preparations used in Food 
Processing และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้
(1) ชื่อ และแหลงของเอนไซม (Enzyme Nomenclature and 
source) 
(2) ชื่อเอนไซมที่ออกฤทธิ ์(Active Component) 
(3) คุณลักษณะทางกายภาพ 
(4) แอกติวติี (Activity) ของเอนไซมและหนวยที่วัด 
(5) สภาวะที่เหมาะสมของการใชงาน รวมทั้งวธิีการใชทีแ่นะนํา 
(6) ขอจํากัดของสารแปลกปน 
(7) การบรรจุและการเก็บรักษา    

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 



 (3-15/10/62) หนา 4 จาก 13 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลสําหรับประเมินความปลอดภัย 

ลําดบั รายการเอกสาร คําอธบิายเพ่ิมเติม 
ผูย่ืนคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 

บันทกึ
ขอบกพรอง 

2 แหลงของเอนไซม และกระบวนการผลติ 

2.1 แหลงของเอนไซม ระบุสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิต หรือผูใหเอนไซม แลวแตกรณี ดังนี ้

 )1 (  กรณีเปนเอนไซม
ซ่ึงไดจากสัตว 

ระบุชื่อวิทยาศาสตร รวมทัง้สวนของสัตวที่นํามาสกัดเอนไซม  มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

 )2 (  กรณีเปนเอนไซม
ซ่ึงไดจากพืช 

ระบุชื่อวิทยาศาสตรของพืช รวมทั้งสวนของพืชทีน่ํามาสกัดเอนไซม  มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

 )3 (  กรณีเปนเอนไซม
ซ่ึงไดจากชื้อ
จุลินทรีย 

ระบุชนิดพันธ (species) และสายพันธุ (strain) พรอมทั้งราย ละเอียด
จําเพาะของจุลินทรียสายพันธนั้นๆ เชน ขอมลูเก่ียวกับ  การสราง
สารพิษ การกอโรค การบริโภคเปนอาหาร การสรางสารตาน จุลชีพ 
รวมถึงวิธีการเก็บรักษาเชื้อตนแบบ และการควบคุม การกลายพันธของ
เชื้อจุลินทรียตนแบบที่ใชในแตละรุนการผลิต  

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

 (4) กรณีที่เปนเอนไซม 
ซ่ึงไดจากจุลินทรีย ดัด
แปรพันธุกรรม 

ตองมีรายละเอียดขอมูล ดงัตอไปนี ้
 1. รายละเอียดของจุลินทรียดดัแปรพันธุกรรม 

1.1 ชนิดของจุลินทรียดดัแปรพันธุกรรม (แบคทีเรีย ยีสต หรือรา
เสนใย) 

1.2 สายพันธุของจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม (strain) 
1.3 ลักษณะพันธุกรรมที่ดัดแปร 
1.4 วัตถุประสงคของการดดัแปรพันธุกรรม 
1.5 ระดับความเสี่ยงของจุลินทรีย ทีด่ัดแปรพันธุกรรม 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  2. รายละเอียดของจุลินทรียผูรับหนวยพันธุกรรม (recipient) หรือจุลินทรียเจาบาน (host) ไดแก 
  2.1 ชื่อวิทยาศาสตร   มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  2.2  ชื่อสามัญ (ถามี)  มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  2 .3 การจําแนกทางอนุกรมวิธาน 
 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  2.4 หมายเลขทะเบียนสายพันธุที่ระบุไวกับแหลงเก็บรักษาเชื้อ
ตนแบบ (accession number) หรือรายละเอียดที่ระบุไวกับ
แหลงเก็บรักษาเชื้อตนแบบ  

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  2.5 ประวัติการใช การเพาะเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ และ
ลักษณะที่อาจมีผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพมนุษย 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  2.6 ขอมูลทางพันธุกรรม (genotype) และลักษณะทีป่รากฏ 
(phenotype) ที่เก่ียวของกับความปลอดภัย  
2.6.1 การสรางสารพิษ  
2.6.2 การสรางสารปฏิชีวนะ 
2.6.3 การตานสารปฏิชีวนะ 
2.6.4 การกอใหเกิดโรคในมนษุยหรือสัตวที่มีสุขภาพด ี
2.6.5 ผลกระทบตอภูมิคุมกัน  
2.6.6 ความเสถียรของพันธุกรรมของจุลินทรียผูรับหนวย

พันธุกรรม 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  3. รายละเอียดของสิ่งมีชีวติผูใหหนวยพันธุกรรม (donor) 
  3.1 ในกรณีที่มีสิ่งมีชีวิตเปนผูใหหนวยพันธุกรรม ใหระบุ 

3.1.1 ชื่อวิทยาศาสตร 
3.1.2 ชื่อสามัญ (ถาม)ี  
3.1.3 การจําแนกทางอนุกรมวิธาน  
3.1.4 หมายเลขทะเบียนสายพันธุที่ระบุไวกับแหลงเก็บรักษา

เชื้อตนแบบ (accession number) หรือรายละเอียดที่ระบุไวกับ
แหลงเก็บรักษาเชื้อตนแบบ 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 



 (3-15/10/62) หนา 5 จาก 13 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลสําหรับประเมินความปลอดภัย 

ลําดบั รายการเอกสาร คําอธบิายเพ่ิมเติม 
ผูย่ืนคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 

บันทกึ
ขอบกพรอง 

 (4) กรณีที่เปนเอนไซม 
ซ่ึงไดจากจุลินทรียดัด
แปรพันธุกรรม 

 3.1.5 ขอมูลความปลอดภัยทางดานอาหาร 
3.1.6 ขอมูลทางพันธุกรรม (genotype) และลักษณะที่

ปรากฎ (phenotype) ที่เก่ียวของกับความปลอดภัย ไดแก 
- การสรางสารพิษ  
- การสรางสารปฏิชีวนะ  
- การตานสารปฏิชีวนะ  
- การกอใหเกิดโรคในมนุษยหรือสัตวที่มสีุขภาพด ีและ
ผลกระทบตอภูมิคุมกัน 

   

  3.2 ในกรณีที่เปนดีเอ็นเอสังเคราะห และไมมีที่มาจากหนวย  
     พันธุกรรมที่มีอยูตามธรรมชาติ ใหระบุ 

3.2.1 หนาที่และบทบาทของดเีอ็นเอสังเคราะห 
3.2.2 ลําดับเบสของดีเอ็นเอสังเคราะห 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  4 .รายละเอียดของกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม 
4.1 วิธีการถายยีน 
4.2 ขอมูลของดีเอ็นเอที่ใชในการดัดแปร ไดแก 

 4.2.1 ยีนเปาหมายที่ควบคุมลักษณะทีต่องการโดยระบุความ
เปนไปไดในการกอใหเกิดอันตรายของลําดับนิวคลีโอไทดและลําดับ
กรดอะมิโนที่แสดงออก 

 4.2.2 ยีนเคร่ืองหมาย 
 4.2.3 โปรโมเตอร 
 4.2.4 เทอรมิเนเตอร 
 4.2.5 องคประกอบอ่ืนที่เก่ียวของ เชน ยีนอ่ืนที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากการทํางานของยีนนี ้

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  5. ลักษณะของการดัดแปรพันธุกรรม ไดแก 
  5.1 ขอมูลการดัดแปรพันธุกรรมในจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม  

5.1.1 ลักษณะและรายละเอียดของดีเอ็นเอที่เพ่ิม แทรก ตดั
ออก หรือวัสดุพันธุกรรมที่ดัดแปร รวมทัง้พลาสมิดหรือพาหะชนิดอ่ืน
ที่ใชในการถายทอดดีเอ็นเอที่ตองการ โดยวิเคราะหความเปนไปไดใน
การเคลื่อนยาย 

5.1.2 จํานวนตําแหนงที่มีการแทรกของดีเอ็นเอ 
5.1.3 การเรียงตัวของหนวยพันธุกรรมในแตละตําแหนงที่มี

การสอดแทรก ดัดแปร หรือตัดออกของดีเอ็นเอ และจํานวนชุด 
(copy) ของดีเอ็นเอในแตละตําแหนงการสอดแทรก 

5.1.4 การวิเคราะหชวงการถอดรหัส (open reading 
frame) ของดีเอ็นเอที่สอดแทรก หรือชวงระหวางดีเอ็นเอที่
สอดแทรกที่ตดิกันในโครโมโซมหรือพลาสมิด 

5.1.5 ความเปนไปไดในการกอใหเกิดโปรตีนชนิดที่อาจ
กอใหเกิดอันตราย เชน การกอใหเกิดภูมิแพของลําดับนิวคลีโอไทด
และลําดับกรดแอมิโนตามที่มีรายงานไว 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  5.2 ขอมูลผลผลิตที่เกิดจากการแสดงออกของยีนในจุลินทรียดัด
แปรพันธุกรรม  

5.2.1 ผลิตผลที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม (โปรตีน หรืออารเอ็น
เอที่ยังไมไดรับการแปลรหัส) หรือขอมูลอ่ืน  ๆเชน การวิเคราะหผลิตผลที่
ไดจากการถอดรหัสแลว หรือผลิตผลที่มีการแสดงออกเพ่ือใหสามารถระบุ
สารชนิดใหมใด  ๆที่อาจปรากฏในอาหาร 

5.2.2 หนาที่ของผลิตผลที่เกิดจากการดัดแปรพันธุกรรม 
5.2.3 รายละเอียดของลักษณะใหมที่ปรากฏ 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 
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ลําดบั รายการเอกสาร คําอธบิายเพ่ิมเติม 
ผูย่ืนคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 

บันทกึ
ขอบกพรอง 

 (4) กรณีที่เปนเอนไซม 
ซ่ึงไดจากจุลินทรียดัด
แปรพันธุกรรม (ตอ) 

5.2.4 ระดับและตําแหนงการแสดงออกของผลิตผลจากยีน 
และสารเมแทโบไลตที่เกิดจากผลิตผลจากยีน 
- กรณีของแบคทีเรียแกรมลบใหระบุวาผลิตผลจากยีน
นั้นอยูภายในเซลล หรือในบริเวณ periplasm 
 - กรณีจุลินทรียจําพวกยูคาริโอตใหระบุวาอยูใน
โครงสรางจําเพาะภายในเซลล (organelle) หรือมีการ
ขับออกมานอกเซลล (secretion) 

5.2.5 ปริมาณผลิตผลจากยีนที่แทรก ถาการแสดงออกของ 
        ยีนนั้นทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับอารเอ็นเอสง 
        ขาวจําเพาะ (specific endogenous mRNA) หรือ 
        โปรตีน 
5.2.6 การไมพบผลิตผลจากยีน หรือไมพบการเปลี่ยนแปลง 
        ของสารเมแทโบไลตที่เก่ียวของกับผลิตผลจากยีน ใน 
        กรณีที่ผลนั้นเปนไปตามเจตนาของการดัดแปร 
        พันธุกรรม 

   

  5.3 ขอมูลอ่ืนๆ ไดแก 
5.3.1 การจัดเรียงตัวของหนวยพันธุกรรมที่ใชในการถายยีน

มีความคงตัว หรือมีการจัดเรียงตัวใหม หลังจากการสอดแทรก 
5.3.2 การเปลี่ยนแปลงลําดับกรดแอมิโนอันเปนผลจากการ

ดัดแปรพันธุกรรม สงผลตอการดัดแปรโปรตีนภายหลังการแปลรหัส
หรือมีผลกระทบตอโครงสรางและหนาที่ของโปรตีน 

5.3.3 ผลที่เจตนาใหเกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงค คงตัว 
และสามารถถายทอดไดตามกฎของการถายทอดทางพันธุกรรม 

5.3.4 การแสดงออกของลักษณะใหมเปนไปตามคาดหวัง 
และอยูในตําแหนงของเซลลที่เหมาะสม โดยการแสดงออกเปนไปใน
ระดับที่สอดคลองกับยีนที่ควบคุมการแสดงออก 

5.3.5 ผลกระทบจากกระบวนการดัดแปรพันธุกรรมตอยีนใน
จุลินทรียผูรับ/เจาบาน 

5.3.6 ขอมูลที่ยืนยันเอกลักษณ (identity) และรูปแบบการ
แสดงออกของโปรตีนผสม (fusion protein) ที่อาจเกิดขึ้นใหม 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  6. การกําจัด และตรวจสอบการคงเหลือของจุลินทรียดัดแปร
พันธุกรรมและชิ้นสวนของหนวยพันธุกรรมในผลิตภัณฑสุดทาย 
6.1 แสดงขอมูลวิธีการ หรือขั้นตอนการกําจัดสิ่งมีชีวิตดัดแปร

พันธุกรรมและดีเอนเอออกจากผลิตภัณฑที่ตองการ 
6.2 ผลการตรวจสอบเซลลของจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม 
6 .3  ผลการตรวจสอบชิ้นสวนของหนวยพันธุกรรม 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

2.2 วิธีการผลิต/ 
กระบวนการผลิต 
เอนไซม 

รายละเอียดเก่ียวกับวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต หรือ
กระบวนการหมักจุลินทรีย รวมถึงปจจัยที่ตองควบคุม เชน อุณหภูมิ 
ปริมาณสารอาหาร ปริมาณกาซ ชื่อสารเคมทีี่ใชในกระบวนการหมัก 
วิธีการทําใหบริสุทธิ์ โดยมีการแสดงแผนผังกระบวนการผลิตเอนไซม
โดยละเอียดประกอบดวย 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

2.3 กระบวนการตรึง
เอนไซม 
(Immobilization 
procedure) (ถามี) 

ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตรึงเอนไซม สารที่ใชในการ
ตรึง รวมทั้งคุณสมบัติ และลักษณะของสารนั้น 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 
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ลําดบั รายการเอกสาร คําอธบิายเพ่ิมเติม 
ผูย่ืนคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 

บันทกึ
ขอบกพรอง 

3 ขอมูลดานความปลอดภัย แบงเปนกรณีดังนี ้

3.1 กรณีที่เปนเอนไซมซึ่งไดจากแหลงที่ไมมปีระวตัิการบริโภคเปนอาหารหรือใชในกระบวนการผลติอาหาร หรือเปนเอนไซมที่ไดจากสิ่งมีชีวติดดัแปร
พันธุกรรม จะตองมีรายละเอียดขอมูลดานความปลอดภัย ดังตอไปนี ้

3.1.1 การศึกษาเก่ียวกับการเกิด
พิษก่ึงเร้ือรัง 

ขอมูลการศึกษา โดยมีการออกแบบการทดสอบตาม
Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD Guideline 408, 2000a) แลวแตกรณี 
ดังนี ้

- Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in 
Rodents หรือ 

- Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-
Rodents 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

3.1.2 ผลการประเมินความเปน
พิษตอยีน 

ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับการทดสอบการกลายพันธุในแบคทีเรีย 
(Ames test, OECD Guideline 471) และ การทดสอบความ
ผิดปกติของโครโมโซมในหลอดทดลอง (chromosomal 
aberration, OECD Guideline 473) หรือ การทดสอบไมโคร
นิวเคลียสในหลอดทดลอง (micronucleus assay, OECD 
Guideline 487) หรือ mouse lymphoma TK assay (OECD 
Guideline 476) 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

3.1.3 การกอภูมิแพ 
(Allergenicity) 

ขอมูลการเทียบลําดับของกรดอะมิโนของเอนไซม และ/หรือ
โครงสรางของเอนไซม (amino acid sequence and/or 
structural similarities) กับลําดับกรดอะมิโนของโปรตีนที่ทราบ
วาเปนสารกอภูมิแพหรือสารพิษอ่ืนๆโดยเปรียบเทียบอยางนอย 2 
ฐานขอมูล และใชฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน แตตองไมเกิน 3 ป นับ
ถึงวันที่ยื่นขอมูล 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

3.1.4 ขอมูลปริมาณการไดรับ
สัมผัส (dietary 
exposure) และการ
อธิบายลักษณะของความ
เสี่ยง 

1. ประเมินการไดรับสัมผัสกรณีรายแรง จากขอมูลดังนี ้
- ขอมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย ใน7 ชวงอาย ุที่คาเฉลีย่
และคาเปอรเซ็นไทลที ่97.5 ของการบริโภคโดยประชากรทั้งหมด 
(per capita) โดยใหระบุรายการอาหารทุกชนิดที่ใชในการคํานวณ 
- ขอมูล Conversion factor จากสูตรสวนประกอบมาตรฐาน ของ
อาหารชนิดนั้น (standard recipe) หรือ คาอางอิงตาม  Food 
and Agriculture Organization of the United Nations 
- ขอปริมาณสูงสุดของเอนไซมที่แนะนําใหใชในอาหารแตละชนิด 
โดยคํานวณเปน mg (TOS)/kg food  
 
2. ลักษณะของความเสี่ยง โดยคาํนวณคา margin of exposure 
(MOE) ดวยการนําคาปริมาณการไดรับสัมผัสเทียบกับคา point of 
departure (POD) ซ่ึงไดแกคา NOEL หรือ NOAEL หรือ 
benchmark dose Level ที่ไดจากการศึกษาความเปนพิษก่ึง
เร้ือรัง (subchronic oral toxicity studies) 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลสําหรับประเมินความปลอดภัย 

ลําดบั รายการเอกสาร คําอธบิายเพ่ิมเติม 
ผูย่ืนคําขอ
ตรวจสอบ 

เจาหนาที ่
ตรวจสอบ 

บันทกึ
ขอบกพรอง 

3.1.5 คาความปลอดภัยอางอิง 
(Acceptable Daily 
Intake: ADI) 

การกําหนดคาความปลอดภัยอางอิง (ADI) โดยอางถึงขอมูลอยาง
นอยดังตอไปนี ้
(1) ขนาดสูงสดุของเอนไซมที่ใหแกสัตวทดลองแลวไมสังเกตเห็น
ความผิดปกต ิ(no-observed-effect level: NOEL) และ/หรือ 
the no-observed-adverse-effect level (NOAEL) 
(2) ปจจัยความปลอดภัย (safety factor) ในการคํานวณ 
(3) ขอมูลเก่ียวกับความเปนพิษและปฏิกิริยาการตอบสนองของ
รางกาย (toxicological versus physiological responses) 
(4) คา MOE 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

3.2 กรณีที่เอนไซมไดจากแหลงซึ่งมปีระวัตกิารบริโภคเปนอาหาร หรือใชในกระบวนการผลติอาหาร 

3.2.1 พืชหรือสัตว แนบเอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาแหลงของเอนไซมนั้น
ไดจากสวนของพืชหรือสัตวที่บริโภคได 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

3.2.2 จุลินทรีย แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาเปนจุลินทรียที่มีประวัติการใช
เปนอาหาร หรือแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงวาจุลินทรียชนิดนั้นๆ 
ผานการประเมินความปลอดภัยและอนุญาตสําหรับใชในการผลิต
อาหารแลว เชน เอกสาร Qualified Presumption of Safety 
(QPS) หรือ Bulletin of the International Dairy Federation 
(IDF) เปนตน 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

4 รายงานผลการประเมินหรือเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี) 

4.1 รายงานผลการประเมิน
ความปลอดภัยหรือ
ความเห็นจากหนวย
ประเมินความปลอดภัย
ของประเทศตางๆ 

รายงานผลการประเมินความปลอดภัยหรือความเห็นจากหนวย
ประเมินความปลอดภัยของประเทศตางๆ ตั้งแต 2 ประเทศขึ้นไป 
เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 
ญี่ปุน เกาหลีใต เปนตน 

 มี  

 ไมม ี

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

5.2 เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ หนังสือตอบ หรือเอกสารการอนุญาตจากหนวยงานราชการ หรือ
เอกสารแสดงสิทธิบัตรซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับเทคนิค หรือวิธีการ
ผลิตเอนไซม เปนตน 

 มี  

 ไมมี 

 รายละเอียดครบถวน 

 พบขอบกพรอง 

 

  
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่แนบมาพรอมน้ีเปนเอกสารที่
ถูกตองเช่ือถือได และหากพบวาเจาหนาที่มีขอสงสัยตอเอกสารดังกลาว จะยินยอมใหเจาหนาที่สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมได 
 

 

             ลงช่ือ...........................................................ผูย่ืนขอประเมิน/ ผูรับมอบอํานาจ 

                        (.........................................................) 
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ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ 

เฉพาะผูย่ืนขอประเมิน เฉพาะเจาหนาท่ี 

คร้ังท่ี 1 (ยื่นคาํขอคร้ังแรก) 

สวนท่ี 1 การย่ืนขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ชื่อ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที ่……………………......................เวลา............................................... 

 ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไมครบถวน 

ชื่อ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

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

 รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 
วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานของคําขอตอไป (ต้ังแตวันที.่..............................
ถึง วันที.่................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและสงคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ชื่อ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที ่……………………......................เวลา……………………………………… 

คร้ังท่ี 1 (ยื่นคาํขอคร้ังแรก) 

สวนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน 

 เอกสารครบถวน มีรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจาก
หนวยประเมินในประเทศ 

 เอกสารครบถวน มีรายงานความปลอดภัยจาก 2 ประเทศเปน
อยางนอยตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กําหนด 

 เอกสารไมครบถวน และผูย่ืนคําขอรับเอกสารคืน 

 พิจารณารับคําขอแบบมีเงื่อนไข เน่ืองจากเอกสารไมครบถวน
หรือไมถูกตองตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (พบขอบกพรอง
ตามที่ระบุขางตน) โดยใหผูย่ืนคําขอตองแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติม
รอบที ่1 ภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันที่รับคําขอ 
(ต้ังแตวันที.่..........................ถึง วันที.่..............................) หากพนกําหนด
จะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป (ใหผูย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับ
สําเนา) 

แจงใหดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..  

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

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

ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ................................................................ 

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

วันที ่……………………...........................เวลา............................................ 

สวนท่ี 2 การย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ) กรณีเอกสารครบถวน( 

 ขาพเจาไดย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผานการตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด พรอม
หลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการ 

ชื่อ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

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

สวนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวชิาการ 

 เอกสารครบถวน พิจารณารับคําขอเพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐาน 

 เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกลาว 

ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ................................................................ 

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

วันที ่……………………...........................เวลา............................................ 
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ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ )ตอ(  

เฉพาะผูย่ืนขอประเมิน เฉพาะเจาหนาท่ี 

ครั้งท่ี 2 (ย่ืนแกไขขอบกพรอง รอบท่ี 1) 

สวนท่ี 1 การย่ืนขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

 ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
...........รายการ ตามที่ระบุไวในแบบบันทึกขอบกพรองแลว 

ชื่อ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที ่……………………............................เวลา……………………………… 

 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ชื่อ ……………………………………………ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

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

 ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไมครบถวน 

ชื่อ ……………………………………………ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที ่……………………...........................เวลา………………………………… 

 รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 
วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานของคําขอตอไป (ต้ังแตวันที.่..............................
ถึง วันที.่................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและสงคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ชื่อ ……………………………………………ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที ่……………………................................เวลา.......................................... 

ครั้งที ่2 (ย่ืนแกไขขอบกพรอง รอบที ่1) 

สวนท่ี 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน 

 เอกสารครบถวน มีรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจาก
หนวยประเมินในประเทศ 

 เอกสารครบถวน มีรายงานความปลอดภัยจาก 2 ประเทศเปนอยาง
นอยตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

 แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

 แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
เงื่อนไข เน่ืองจากเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน (พบขอบกพรองตามที่ระบุขางตน) โดยใหผูย่ืนคําขอ
ตองแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติมรอบที ่2 ภายใน 15 วันทําการ 
นับต้ังแตวันถัดจากวันที่รับคําขอ (ต้ังแตวันที.่..........................ถึง วันที่
.........................) หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป (ใหผู
ย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา) 

แจงใหดําเนิน…….……………………………………………….……….………………..  

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

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

 ขอสงคืนคาํขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เน่ืองจากไมดําเนินการแกไขหรือ
สงเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ทานมีสทิธ์ิย่ืนคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณการคืนคําขอคร้ังน้ี โดยขอใหย่ืนหนังสือ
คําขออุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทําการ นับต้ังแตวันที่ไดรับคืนคําขอ 

ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันที ่……………………................................เวลา....................................... 

สวนท่ี 2 การย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ) กรณีเอกสารครบถวน( 

 ขาพเจาไดย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผานการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ 

ชื่อ ……………………………………………ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที ่……………………................................เวลา.......................................... 

สวนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวชิาการ 

 เอกสารครบถวน พิจารณารับคําขอเพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐาน 

 เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกลาว 

ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันที ่……………………................................เวลา....................................... 
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ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ )ตอ(  

เฉพาะผูย่ืนขอประเมิน เฉพาะเจาหนาท่ี 

ครั้งท่ี 3 (ย่ืนแกไขขอบกพรอง รอบท่ี 2) 

สวนท่ี 1 การย่ืนขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

 ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือสงเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
.........รายการ ตามที่ระบุไวในแบบบันทึกขอบกพรองแลว 

ชื่อ ……………………………………………ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที ่……………………................................เวลา....................................... 

 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ชื่อ ……………………………………………ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที ่……………………................................เวลา....................................... 

 ขอรับคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย 

ชื่อ ……………………………………………ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

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

ครั้งท่ี 2 (ย่ืนแกไขขอบกพรอง รอบท่ี 2) 

สวนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน 

 เอกสารครบถวน มีรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจาก
หนวยประเมินในประเทศ 

 เอกสารครบถวน มีรายงานความปลอดภัยจาก 2 ประเทศเปนอยาง
นอยตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

 แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

 ขอสงคืนคาํขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เน่ืองจากไมดําเนินการแกไขหรือ
สงเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ทานมีสิทธ์ิย่ืนคําขอใหม โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณการคืนคําขอคร้ังน้ี โดยขอใหย่ืนหนังสือ
คําขออุทธรณตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทําการ นับต้ังแตวันที่ไดรับคืนคําขอ 

ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันที ่……………………................................เวลา....................................... 

สวนท่ี 2 การย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ) กรณีเอกสารครบถวน( 

 ขาพเจาไดย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผานการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ 

ชื่อ ……………………………………………ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

วันที ่……………………................................เวลา....................................... 

สวนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวชิาการ 

 เอกสารครบถวน พิจารณารับคําขอเพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐาน 

 เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกลาว 

ลงชื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันที ่……………………................................เวลา....................................... 
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แบบสรุปขอมูลความปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานของเอนไซมสําหรับใชในการผลิตอาหาร  
1. แบบสรุปขอมูลน้ีใชสําหรับ  

• เอนไซมที่ไดจากสิ่งมีชีวิตสายพันธด้ังเดิมและผานการประเมินความปลอดภัยโดยหนวยประเมินความ
ปลอดภัยของประเทศอื่นอยางนอย 2 ประเทศจากใน 5 กลุมประเทศไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา 
กลุมประเทศสหภาพยุโรป หรือประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด ประเทศญี่ปุน หรือ
ประเทศเกาหลีใต 

• เอนไซมที่ไดจากสิ่งมีชีวิตซึ่งมีประวัติการใชเปนอาหาร  
2. ขอมูลความปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานของเอนไซมตองมีสาระสําคัญสอดคลองตามรายการเอกสารซึ่ง
กําหนดไวตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ดังน้ี 

(2.1) สรุปขอมูลคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ (Identity of Food Enzyme)  
- ระบุช่ือของเอนไซม (Trivial Name) โดยการเติม “ase” หลังช่ือสารซับสเตรตที่เอนไซมไปเรงปฏิกิริยา 

เชน เซลลูเลส (Cellulase) ยอยสลายเซลลูโลส (Cellulose) โปรติเอส (Protease) ยอยสลายโปรตีน (Protien) 
เปนตน  

- ระบุช่ือกลุมและเลขของเอนไซมตามระบบ IUBMB 
- ระบุช่ืออื่นๆ (ถามี) เชน สามัญ ตัวยอ คํายอ ของเอนไซมที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปอยางกวางขวาง 

รวมถึงช่ือที่มีการจดทะเบียนทางการคา 
(2.2) ขอมูลองคประกอบทางเคมี  

- นํ้าหนักโมเลกุล (molecular mass) 
- ลักษณะโครงสราง และจํานวนกรดอะมิโน 
- Total Organic Solids (TOS) 

(2.3) ปฏิกิริยาหลัก และปฏิกิริยารอง (แลวแตกรณี) ของเอนไซม (Active Principle and Secondary 
Enzyme Activity) พรอมวิธีที่ใชในการตรวจวิเคราะห (METHOD OF ASSAY)  

(2.4) ตารางสรุปผลการตรวจวิเคราะหสารปนเปอนอยางนอย 2 รุนการผลิตเปรยีบเทียบกับขอกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรับใชในการผลิตอาหาร 

(2.5) สรุปขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเอนไซม โดยอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยา (Reaction Catalyzed) 
ตําแหนงของพันธะของสารที่เอนไซมเขาไปทําปฏิกิริยา รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เหมาะสมของการทําปฏิกิริยา เชน 
อุณหภูมิ หรือคา pH ที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยา ความตองการ co-factor ในการทําปฏิกิริยา การทําลาย
หรือการยับย้ังการทํางานของเอนไซม  

(2.6) กระบวนการผลิต หรือการเลี้ยงเช้ือ รวมถึงกระบวนการแยกผลิตภัณฑทางชีวภาพ และการทําใหบริสุทธ์ิ
โดยละเอียด โดยเฉพาะวิธีการทําใหบริสุทธ์ิ 

(2.7) สรุปขอมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชวิตที่เปนแหลงของเอนไซม 
- ประวัติการคนพบ และ/หรือการใชประโยชนของสิ่งมีชีวิตที่จะนํามาใชเปนแหลงผลิตเอนไซม รวมถึง

เหตุผลของการนําสิ่งมีชีวิตหรือสวนของสิ่งมีชีวิตน้ันมาใชในการผลิตเอนไซม 
- ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือความไมปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตที่ใชเปนแหลงผลิตของเอนไซม เชน การสราง

สารพิษ หรือการกอโรคตอมนุษยหรือสัตว 
(2.8) สรุปขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษ และคาที่ปลอดภัยสําหรับการบริโภคและการประเมินการไดรับ

สัมผัส (เฉพาะกรณีที่มีขอมูลการศึกษาการเกิดพิษ) 
(2.9) สรุปขอมูลเกี่ยวกับการนําไปใชในกระบวนการผลิตอาหาร ผลของเอนไซมที่มีตออาหาร ผลพลอยไดที่ไม

พึงประสงคที่อาจเกิดข้ึนในอาหารเมื่อมีการใชเอนไซมน้ันๆ เปนตน 
(2.10) รายช่ือเอกสารอางอิง (Reference)  
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(2.11) ภาคผนวก: รายละเอียดขอมูลกําหนดไวตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) 
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