
(1-15/10/62) หนา 1 จาก 9 

แบบคําขอประเมินเอนไซมท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรับใชในการผลิตอาหาร (กรณีท่ี 2.2) 

 

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

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

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

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

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

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

เรื่อง ขอใหประเมินเอนไซมที่ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเอนไซม

สําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

สิ่งทีส่งมาดวย รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา จํานวน ………รายการ 

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

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

มีความประสงคจะ.................(ผลิต/นําเขา) ผลิตภัณฑเอนไซมสําหรบัใชในกระบวนการผลิตอาหาร ซึง่มี

สวนประกอบของเอนไซม.........................................................................................................(ช่ือสามญั และ

รหสัตัวเลขตามระบบ IUBMB (EC number) (ถาม)ี).......................................................................................

จากแหลงผลิตเอนไซม (source of enzyme)  ...........................................................................................ซึ่ง

ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรบัใชในการผลิตอาหาร 

จึงเรียนมาเพื่อขอสงเอกสารหลกัฐาน และขอมลูตางๆ ตามแบบประเมินเงื่อนไขการใชของ

เอนไซมทียั่งมิไดกําหนดเงือ่นไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรบัใชในการผลิต

อาหารตามที่แนบมาพรอมน้ี เพื่อประกอบการพจิารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตอไป 

 

 

 

ลงช่ือ .........................................................ผูดําเนินกจิการ 

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

ช่ือ-นามสกุล (ผูย่ืนคําขอ).........................................................................เบอรโทรศัพท………………………………... 
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แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตนประกอบการประเมินเอนไซมท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชหรือเพ่ิมเติม

เง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเอนไซมสําหรับใชในการผลิตอาหาร (กรณีท่ี 2.2) 
 

รายละเอียดผูยื่นคําขอ 

ชื่อ-สกุลผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ...........................................................โทรศัพท....................................... 

E-mail .........................................ชื่อสถานที่ผลิต/นําเขา............................................................................... 

เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นําเขา/สถานที่ผลิต........................................................................................................ 

สถานที่จัดสงเอกสาร (ถาม)ี 

เลขที.่..………...........ตรอก/ซอย..……....................................ถนน...……..………........................................หมูที่.................. 

ตําบล/แขวง ………………....................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................

โทรศัพท.…............................................... 

โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคําขอแนบมา

พรอมการแกไขขอบกพรองในคร้ังตอไป (ามี ถ) 

รายละเอียดวัตถุเจอืปนอาหารที่ย่ืนคําขอ 

ชื่อเอนไซม: ...............................................................................................................(ภาษาไทย)  

ชื่อเอนไซม: ...............................................................................................................(ภาษาอังกฤษตามระบบ IUBMB)  

รหัสตัวเลขตามระบบ IUBMB ..................................................................................   

วัตถปุระสงค:......................................................................................................................................................... 

ตัวอยางอาหาร:..................................................................................................................................................... 

ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางลางน้ี และตรวจสอบตนเองพรอมทั้งทําเครื่องหมาย   

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 
ลําดับ รายการเอกสาร ผูย่ืนคําขอ

ตรวจสอบ 
เจาหนาที่ตรวจสอบ บันทึกขอบกพรอง 

1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิไดกําหนดเงื่อนไข
การใชหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร จํานวน 2 ฉบับ 

� มี  
� ไมมี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพรอง 

 

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคํา
ขอ จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไมมี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพรอง 

 

3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคลที่แจงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไมมี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพรอง 

 

4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีที่มอบ
อํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไมมี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพรอง 

 

5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยัน
ความครบถวนถูกตองของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ 

� มี  
� ไมมี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพรอง 

 

6. แบบประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใช
หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยวัตถุเจือปนอาหาร พรอมขอมูลประกอบการพิจารณา
ประเมินความปลอดภัยตามที่กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน (Checklist) ตามลําดับ 1 ชดุ 

� มี  
� ไมมี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพรอง 

 

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

� มี  
� ไมมี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพรอง 

 

7. ซีดี รอม (CD-ROM) ที่บรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐาน
ประกอบ 1 ชุด 

� มี  
� ไมมี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพรอง 

 

หมายเหต:ุ กรณีผูยื่นคําขอฯ มคีวามประสงคใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/หลักฐาน บางสวนหรือทั้งหมดของคําขอฯ ใหผูยื่น
คําขอ จัดทํารายการของขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เปนความลับซ่ึงไมประสงคเปดเผยตอสาธารณะ พรอมแสดงเหตุผล
เพ่ือขอรับการรักษาความลับดังกลาว 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารสวนที่ 2: ขอมูลประเมินความปลอดภัย 

ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพิ่มเติม ผูย่ืนคํา
ขอ 

ตรวจสอบ 

เจาหนาที ่

ตรวจสอบ 

บันทึกขอบกพรอง 

1 ขอมูลสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม พรอมเอกสารแนบ 

1.1  ชื่อ และกลุมของเอนไซม ระบุชื่อทางเคมี ชื่อสามัญ ชื่อทางการคา ชื่อ
พอง และตัวยอ  

� มี 

� ไมมี 

� รายละเอียด
ครบถวน 

� พบขอบกพรอง 

 

1.2  รหัสตัวเลขของเอนไซม
ตามระบบสากล )ถ  ามี(  

ระบุ CAS number ,EC Number, IUBMB 
number หรือ INS Number เปนตน 

� มี 

� ไมมี 

� รายละเอียด
ครบถวน 

� พบขอบกพรอง 

 

1.3  คุณสมบัติของเอนไซม ระบุขอมูลเก่ียวกับ   

(1) กิจกรรมหลักของเอนไซม (Active 
principle), ลักษณะจําเพาะของเอนไซมตอ
สารตั้งตน เชนพันธะ หรือตําแหนงของสาร
ตั้งตนที่จะถูกยอยโดยเอนไซม, ปฏิกิริยาและ
ผลผลิตที่ได และโคแฟกเตอรที่ตองใช  

(2) สภาวะที่เหมาะตอการทํางานของ
เอนไซม  

(3) ผลพลอยได (subsidiary/side 
activities) หรือผลพลอยไดที่ไมพึงประสงค
ที่เกิดจากการการทํางานของเอนไซมใน
สภาวะที่ไมเหมาะสม รวมถึงวิธีการตรวจวัด
ผลพลอยไดน้ันๆ (ถามี) 

� มี 

� ไมมี 

� รายละเอียด
ครบถวน 

� พบขอบกพรอง 

 

2 ขอมูลสรุปเกี่ยวกับความจําเปนของการใชเอนไซมในกระบวนการผลิต พรอมเอกสารแนบ 

2.1  ความจําเปนของการใช
เอนไซมสําหรับการผลิต
อาหารแตละชนิดที่จะ
เสนอขอใช 

แนบเอกสารสรุปงานวิจัย พรอมทั้ง
เอกสารอางอิงที่นาเชื่อถือที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพและความจําเปนของการใช
เอนไซมน้ันๆ โดยระบุปริมาณซ่ึงคํานวณเปน 
TOS และวัตถุประสงคการใชหรือหนาที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต 

� มี 

� ไมมี 

� รายละเอียด
ครบถวน 

� พบขอบกพรอง 

 

2. 2 ขอมูลเก่ียวกับการ
นําไปใช 

แนบรายละเอียด ลักษณะ วิธีการนําเอนไซม
ไปใชในกระบวนการผลิตอาหารอยาง
ละเอียด โดยรวมถึงกระบวนการผลิตที่มีผล
ตอการทํางานหรือหยุดการทํางาน หรือการ
กําจัดเอนไซมออกจากผลิตภัณฑอาหารโดย
ละเอียด 

� มี 

� ไมมี 

� รายละเอียด
ครบถวน 

� พบขอบกพรอง 

 

2.3  เอกสารทางกฎมายที่
เก่ียวของอ่ืนๆ )ถ ามี(  

- กฎหมายหรือกฎระเบียบที่แสดงวามีการ
อนุญาตใหใชเอนไซมน้ันๆ ในผลิตภัณฑ
อาหารที่จะเสนอขอใชในประเทศที่มีระบบ
ประเมินความปลอดภัยที่นาเชื่อถือ เชน 
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน  

- เอกสารแสดงสิทธิบัตร  

� มี 

� ไมมี 

� รายละเอียด
ครบถวน 

� พบขอบกพรอง 
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ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ 

เฉพาะผูย่ืนขอประเมิน เฉพาะเจาหนาท่ี 

คร้ังท่ี 1 (นคําขอคร้ังแรกื่ ย) 

สวนท่ี 1 การย่ืนขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

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

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

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

� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ

ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไมครบถวน 

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

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

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

รับทราบขอบกพรอง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทําการ 

นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ของคําขอตอไป (ต้ังแตวันที.่..............................ถงึ วันที่

.................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและสงคืนคําขอและ

เอกสารหลักฐาน 

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

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

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

คร้ังท่ี 1 (นคําขอคร้ังแรกื่ ย) 

สวนท่ี 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน 

� เอกสารครบถวน ออกใบรับสั่งชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ ตาม

บัญช ี2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง คาใชจายที่จะจัดเก็บ

จากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. 

2560 ในอัตรา....................................... บาท 

� เอกสารครบถวน ดําเนินการพิจารณาเงื่อนไขการใชเพิ่มเติมโดย

อางจากขอกําหนดของประเทศ ....................................................... 

� เอกสารไมครบถวน  และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสารประกอบการ

ประเมินความปลอดภัยคืน 

� เอกสารไมครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข 

เน่ืองจากเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองตามแบบตรวจสอบเอกสาร

เบื้องตน (พบขอบกพรองตามที่ระบุขางตน) โดยใหผูย่ืนคําขอตองแกไข

หรือสงเอกสารเพิ่มเติมรอบที ่1 ภายใน 15 วนัทําการ นับต้ังแตวันถัด

จากวันที่รับคําขอ (ต้ังแตวันที.่..........................ถึง วันที.่..............................) 

หากพนกําหนดจะยกเลิกและสงคืนคําขอตอไป (ใหผูย่ืนคําขอลงนาม

รับทราบและรับสําเนา) 

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

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

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

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

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

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

สวนท่ี 2 การย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อประเมินเอกสาร

วิชาการ (กรณีเอกสารครบถวน) 

� ขาพเจาไดย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผานการตรวจสอบ

ความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด พรอม

หลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ 

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

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

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

สวนท่ี 2 การรบัคําขอประเมินเอกสารวชิาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ  

และพิจารณารับคําขอดังกลาว 

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

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

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



(1-15/10/62) หนา 5 จาก 9 

ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ )ต อ(  

เฉพาะผูย่ืนขอประเมิน เฉพาะเจาหนาท่ี 

ครั้งท่ี 2 (ย่ืนแกไขขอบกพรอง รอบท่ี 1) 

สวนท่ี 1 การย่ืนขอใหตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

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

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

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

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

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

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

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

วันที ่…………………….........................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........................................... 

ครั้งท่ี 2 (ย่ืนแกไขขอบกพรอง รอบท่ี 1) 

สวนท่ี 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน 

� แกไขหรือสงเอกสารครบถวน ชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ 
ตามบัญช ี2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง คาใชจายที่จะ
จัดเก็บจากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร 
พ.ศ. 2560 ในอัตรา........................................................บาท 

� เอกสารครบถวน  ดําเนินการพิจารณาเงื่อนไขการใชเพิ่มเติมโดย
อางจากขอกําหนดของประเทศ ....................................................... 

� แกไขหรือสงเอกสารไมครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

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

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

..........................................................................................................................  
� ขอสงคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือ
มาตรฐาน และความปลอดภัย เน่ืองจากไมดําเนินการแกไขหรือสง
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

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 การรบัคําขอประเมินเอกสารวชิาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการ
ฯ และพิจารณารับคําขอดังกลาว 

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

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

วันที ่………………................................เวลา........................................... 
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ผลการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบ )ต อ(  

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 

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

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

 

ครั้งท่ี 2 (ย่ืนแกไขขอบกพรอง รอบท่ี 2) 

สวนท่ี 1 การตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน 

� แกไขหรือสงเอกสารครบถวน ออกใบรับสัง่ชําระคาประเมินเอกสาร

วิชาการฯ ตามบัญช ี2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 

คาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต

ผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. 2560 ในอัตรา ........................................ บาท 

� เอกสารครบถวน  ดําเนินการพิจารณาเงื่อนไขการใชเพิ่มเติมโดย
อางจากขอกําหนดของประเทศ ....................................................... 

� 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 เพื่อประเมินเอกสาร

วิชาการ (กรณีเอกสารครบถวน) 

� ขาพเจาไดย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผานการ

ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 

พรอมหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ 

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

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

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

 

สวนท่ี 2 การรบัคําขอประเมินเอกสารวชิาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระคาประเมินเอกสารวิชาการฯ  

และพิจารณารับคําขอดังกลาว 

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

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

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

 

1. ขอมูลดานความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม 

(1) ช่ือตามระบบ IUBMB................................................................................................................................ 

(2) แหลงผลิตเอนไซม (source of enzyme) .............................................................................................. 

(3) รหสัตัวเลขของเอนไซมตามระบบ IUBMB ................................................................................................  

(4) ขอกําหนดคุณภาพหรอืมาตรฐาน (Specification) อางอิง **ฉบับลาสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

 � Combined Compendium of Food Additive Specifications 

       รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 � อื่นๆ (ระบ)ุ .............................................................................................................................................. 

       รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
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2. ขอมูลความจําเปนของการใชเอนไซม และปริมาณของเอนไซมท่ีจะเสนอขอใชในอาหารแตละชนิด 

สรุปขอมลูเกี่ยวกับประเภทอาหารที่ตองการนําเอนไซมไปใช และปริมาณการใชแนะนํา โดยระบุปริมาณเอนไซมที่แนะนําตอปริมาณวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑที่ได รวมทั้งระบุ
ผลิตภัณฑอาหารที่ได ซึ่งอาจจําแนกตามรหสัของหมวดอาหารซึ่งกําหนดไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร ดังน้ี 

ชื่อผลิตภัณฑและรหัส

หมวดอาหารท่ีได 

วัตถุดิบต้ังตนท่ีใชใน

การผลิต 

ปริมาณเอนไซมท่ีใช 

( TOS มก. ตอ 

ผลิตภัณฑอาหารหรือ

วัตถุดิบ 1 กก. ) 

ความจําเปน/วัตถุประสงค

การใช/หนาท่ีทาง

เทคโนโลยีการผลิต 

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/ 

เน้ือหาโดยสรุป 

[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

การนําผลิตภัณฑท่ีไดไป

ใชเปนสวนประกอบใน

อาหารอ่ืนๆ (ถามี) 

(1)     1. ช่ือเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 

 เน้ือหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

2. ช่ือเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 

 เน้ือหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

.....ไมจํากัดจํานวน....  

(2)    1. ช่ือเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 

 เน้ือหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

  2. ช่ือเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 

 เน้ือหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

.....ไมจํากัดจํานวน....  

(3), (4), (5)...หมวดของ

อาหารที่จะเสนอขอใช 

วัตถุเจือปนอาหารน้ัน 
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3. ขอมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีนาเชื่อถือ (ถามี) 

ขอมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบับลาสุด** ที่แสดงวามีการยอมรับการใชเอนไซมน้ันๆ ในผลิตภัณฑอาหารที่

จะเสนอขอใชอยางแพรหลายในประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่นาเช่ือถือ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพ

ยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ญี่ปุน ต้ังแต 2 ประเทศข้ึนไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละ

ประเทศที่นํามาอางอิงฉบับเต็ม] 

ชื่อผลิตภัณฑและรหัส

หมวดอาหารท่ีได 

วัตถุดิบต้ังตนท่ีใช

ในการผลิต 

ปริมาณสูงสดุท่ีอนุญาตใหใช  

(มิลลิกรัม ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม) 

สหภาพ

ยุโรป1 

ออสเตรเลีย-

นิวซีแลนด2 

ญ่ีปุน3 สหรัฐ-

อเมริกา4 

อ่ืนๆ....... 

(1)       

(2)       

.....ไมจํากัดจํานวน....       

1 ระบุช่ือมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่นํามาอางองิ   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

2 ระบุช่ือมาตรฐานของออสเตรเลีย-นิวซีแลนดที่นํามาอางองิ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

3 ระบุช่ือมาตรฐานของญีปุ่นที่นํามาอางองิ    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

4 ระบุช่ือมาตรฐานของสหรัฐอเมรกิาที่นํามาอางองิ   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
 


