คู่มือสําหรับประชาชน
งานทีใ่ ห้บริการ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
กองอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1. https://privus.fda.moph.go.th// เว็บไซต์
และช่องทางออนไลน์

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ให้บริการเฉพาะวันจันทร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร์-ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. (มีพักเที่ยง)

2. กลุ่มกําหนดมาตรฐาน กองอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ห้อง 324 ชั้น 3 อาคาร 3
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
จ.นนทบุรี 11000
(หมายเหตุ: ยื่นรายงานหรือเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยตามที่
แจ้งผ่านระบบ e-submission)

กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนขอรับบริการทาง
โทรศัพท์ 02-590-7178, 02-590-7179 เพื่อความ
สะดวกในการรับบริการ

หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการยื่นคําขอ
หลักเกณฑ์
การใช้วัตถุเจื อปนอาหารจะต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยด้านคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
เงื่อนไขการใช้ในอาหารต่างๆ ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร ได้กําหนดแนวทางการ
ควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารไว้ ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้
1.1 ข้อกําหนดคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้
(1) ตามที่กําหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of
Food Additives
(2) ตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการอาหาร
(3) ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับอาหาร โดยผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าจะต้องส่งมอบผลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
ชนิดนั้น พร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นขอตามที่ระบุในประกาศฯ
(15/12/64) หน้า 1 จาก หน้า 53

1.2 การใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องใช้ตามชื่อวัตถุเจือปนอาหาร หมวดอาหารหรือชนิดอาหาร
หน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และไม่เกินปริมาณสูงสุดที่อนุญาตที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ
กรณีการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่แตกต่างไปจากวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัย ดังนี้
(1) ต้องเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและค่าความปลอดภัย
ไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ตามที่กําหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of
Food Additives ฉบับล่าสุด หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องการกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร
(2) ผ่านการประเมินการได้รับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหาร
(3) มีเอกสารวิชาการหรือผลการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือซึ่งสนับสนุนความจําเป็นทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและประสิทธิภาพของวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเสนอขอใช้
(4) มีกฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับล่าสุดของประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่
น่าเชื่อถือตั้งแต่ 2ประเทศขึ้นไปที่ยอมรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเสนอขอใช้”
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร ดังนี้
2.1 ให้เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหารเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งเป็นอาหารควบคุม
เฉพาะ
2.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหารต้องได้จากส่วนของพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ซึ่งมีรายชื่อ
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ หรือตามที่กําหนดไว้ใน JECFA
Combined
Compendium of Food Additive Specifications
กรณีที่ ไม่มี รายชื่ อตามวรรคหนึ่ง ให้ สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณา
อนุญาตตามคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร โดยผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าต้องส่งมอบรายงานผลการประเมินความ
ปลอดภัย พร้อมรายละเอียดข้อมูลตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ
2.3 การใช้เอนไซม์ในการผลิตอาหารต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ตามเงื่อ นไขการใช้ ซึ่ ง ระบุไ ว้ ใ นบั ญ ชี ห มายเลข 1 แนบท้ า ยประกาศฯ หรื อ ตาม
Functional uses ซึ่งกําหนดไว้ใน JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications
(2) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร หรือตามมาตรฐานทั่วไป
สําหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ฉบับล่าสุด
(3) การใช้เอนไซม์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตามคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร โดยผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าต้องส่งมอบ
รายละเอียดข้อมูลความจําเป็นตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 412) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร ดังนี้
3.1 ให้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหารเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งเป็น
อาหารควบคุมเฉพาะ โดยกําหนดเป็น 3 ประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้งานและสารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์ซึ่งใช้
เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
3.2 สารที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร หรือ สารที่ใช้เป็น
สารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์ (active ingredient) ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
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(1) ตามที่กําหนดไว้ใน Combined Compendium of Food Additive Specifications,
FAO JECFA Monographs ฉบับล่าสุด
(2) ตามที่กําหนดไว้ใน Food Chemical Codex Monograph ฉบับล่าสุด
(3) ตามที่กําหนดไว้ใน The Code of Federal Regulations Title 21 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ฉบับล่าสุด
(4) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุญาต
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร ตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
3.3 การใช้สารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์ต้องสอดคล้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์และต้อง
เป็นไปตามรายชื่อของสารที่ใช้ ชนิดอาหาร หน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต และ
ปริมาณการตกค้างในอาหาร ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ
กรณี ก ารใช้ ที่ แ ตกต่ า งไปจากวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยให้ยื่นหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะผลิตเพื่อจําหน่ายหรือนําเข้าเพื่อจําหน่ายวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 3 ฉบับข้างต้น ซึ่งยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือ ยังมิได้กําหนดเงื่อนไข
การใช้ หรือ ต้องการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
หรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร ซึ่งไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขที่ประกาศกําหนดไว้ จะต้องผ่านการประเมินความ
ปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคู่มือฉบับนี้ ตามแต่กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
(1) เป็นผลิตภัณฑ์เข้าข่ายนิยามของวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงว่าด้วย
วัตถุเจือปนอาหาร หรือ สารที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งวัตถุเจือปนอาหาร และวัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavoring agent)
ตรวจสอบรายชื่อในภาคผนวก 1 แนบท้ายคู่มือฉบับนี้ ทั้งนี้ต้องไม่มีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และ
(2) เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification)
ตามที่กําหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives หรือ
JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สําหรับ
ใช้ในการผลิตอาหาร หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับ
อาหาร ซึ่งต้องประเมินความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร แล้วแต่กรณี
สําหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้กระบวนการผลิตเพิ่มเติมทําให้มีคุณลักษณะทางกายภาพ
แตกต่างไปจากข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
โดยกระบวนการผลิตนั้นต้องไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งเมื่อนําไป
คื นรู ป และตรวจวิ เคราะห์ มี คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานเป็ นไปตามที่ ป ระกาศฯ กําหนด ไม่ต้ อ งประเมิน ความ
ปลอดภัยตามคู่มือฉบับนี้
กรณีที่ 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ หรือเพิ่มเติมหน้าที่
(1) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า ข่ า ยนิ ย ามของวั ต ถุ เ จื อ ปนอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร หรือ สารที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งวัตถุเจือปนอาหาร และวัตถุแต่งกลิ่นรส
(Flavoring agent) ตรวจสอบรายชื่อในภาคผนวก 1 แนบท้ายคู่มือฉบับนี้ ทั้งนี้ต้องไม่มีส่วนประกอบของวัตถุ
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และ
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(2) ต้องเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification)
ไว้แล้วตาม Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives หรือ
JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications หรือ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร หรือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
หรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยตามกรณีที่ 1 แต่ยัง
มิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร หรือเอนไซม์สําหรับใช้
ในการผลิตอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร รวมถึงกรณีที่ต้องการเพิ่มเติม
เงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมหน้าที่จากประกาศฯ ดังกล่าว
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคําขอฯ ต้อง
1.1 เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ได้รับมอบอํานาจเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล และมีอํานาจตัดสินใจลง
นามรับทราบข้อบกพร่องได้ กรณีไม่ใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้ดําเนินกิจการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้
มีหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทนด้วย
1.2 สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอได้ รวมทั้งมีอํานาจตัดสินใจและลง
นามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบ
อํานาจให้มีอํานาจดําเนินการแทนแนบด้วย)
1.3 ต้องมี Open ID โดยสามารถสมัครได้กับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ทาง
เว็บไซต์ www.egov.go.th (หากมีปัญหาในการสมัครเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ contact@ega.or.th
หรือโทร (+66) 0 2612 6000) ทั้งนี้ผู้ยื่นคําขอจะต้องรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน
(Password) ไว้เป็นความลับ หากปรากฏว่า มีผู้อื่นสามารถใช้งานผ่านบัญชีของท่านได้ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านหากเป็นเหตุให้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสียหาย
1.4 ต้องเป็นผู้มีอํานาจหรือผู้ได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการยื่นคําขอ รับทราบข้อบกพร่อง และส่งคํา
ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคําขอได้ โดยต้องยื่นหลักฐานเพื่อขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบอาหาร
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และศึกษารายละเอียดหลักฐานและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์กองอาหาร) ยื่นได้
2 ช่องทาง ดังนี้
(1) กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครยื่นได้ที่ กองอาหาร ห้อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(2) กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ
2. การขอรับบริการผ่านระบบ e-submission ผู้ยื่นคําขอสามารถดําเนินการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่จะรับคําขอทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ตามแต่
กรณีดังนี้
กรณีที่ 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
จํานวน 1 เรื่องต่อสัปดาห์
กรณีที่ 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ หรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ จํานวน 2 เรื่องต่อสัปดาห์
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3. ข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้ยื่นคําขอฯ
3.1 กรอกข้อมูลในแบบคําขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กําหนด
พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือโทรศัพท์ เป็นต้น
3.2 แนบไฟล์เอกสารตรงตามช่องข้อมูลที่ให้ upload ผ่านระบบ e-submission โดยเอกสาร
ดังกล่าวต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีมีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือ
ทั้งหมดของคําขอฯ โดยผู้ยื่นคําขอฯ ต้องจัดทํารายการของข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ
พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
3.4 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนยื่นคําขอฯ
3.5 หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบหรือ e-mail เพื่อตรวจสอบสถานะของเรื่องที่ยื่นขออนุญาต
3.6 กรณีที่มีการขอคําชี้แจง ผู้ขออนุญาตต้องตอบคําชี้แจงให้ครบทุกข้อ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากมีข้อที่ไม่ประสงค์จะแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลที่ยื่นมาให้ตอบ “ยืนยัน” ด้วย
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบการประเมินความปลอดภัยว่าครบถ้วนแล้ว จึงจะ
รับคําขอ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดทําสําเนาเอกสารทั้งหมดพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ตามจํานวนที่เจ้าหน้าที่
กําหนดเป็นรายกรณี โดยจัดทําสารบัญและเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนดไว้ในแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น (Checklist) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง และส่งให้
เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กําหนด
5. กรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ประเมิน หรือ คณะประเมิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสงสัยต่อ
เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินความปลอดภัยที่ยื่นมาให้นั้น อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งเอกสารชี้แจง
ประกอบข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสาร
หรือรอเอกสารเพิ่มเติมหรือรอคําชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ
6. กรณีดังต่อไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะคืนคําขอทันทีและไม่คืนค่าใช้จ่าย
6.1 ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร ซึ่งไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ประกาศฯ กําหนด ที่ไม่มี
รายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาให้การยอมรับพร้อมเอกสารหลักฐาน
6.2 กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้
ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะขอคําชี้แจง โดยผู้ยื่นคําขอฯ จะต้องตอบคําชี้แจง หรือแนบไฟล์เอกสาร
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะ 30 วันทําการ จํานวน 2 ครั้ง มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอฯ ละทิ้งคําขอฯ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะคืนคําขอฯ ดังกล่าวและไม่คืนค่าใช้จ่าย
7. เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน (กรณีที่ 1)
7.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเป็นผู้กําหนดรายชื่อหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับผลการประเมิน
7.2 ผู้ยื่นคําขอฯ ดําเนินการติดต่อกับหน่วยงานประเมินความปลอดภัยเพื่อขอรับประเมินด้วยตนเอง
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามอัตราที่หน่วยประเมินฯ กําหนด
7.3 หน่วยงานประเมินความปลอดภัยมีสิทธิ์เรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หากพบว่าเอกสารที่ส่ง
มายังไม่เพียงพอต่อการประเมินความปลอดภัย โดยผู้ยื่นคําขอต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ร้องขอและส่ง
ให้หน่วยประเมินความปลอดภัยตามระยะเวลาที่กําหนด
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อนึ่ง เกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารสามารถอ้างอิงได้จาก
Environmental Health Criteria70 : Principles for the Safety Assessment of Food Additives and
Contaminants in Food ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัย วิธีการตรวจวิเคราะห์ และการ
ปฏิบัติสําหรับวัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปื้อนในอาหาร และ Environmental Health Criteria 240:
Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food ซึ่งเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมิน
ความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในอาหาร รวมทั้งเอกสารแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติของโคเด็กซ์
8. ระยะเวลาทําการจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําขอ
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสาร หรือรอเอกสารเพิ่มเติม หรือรอเอกสารคําชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่น
คําขอฯ ไม่นับเป็นระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มนับต่อไปเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร
ชี้แจงประกอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคําขอฯ
9. ผลการประเมินความปลอดภัยใช้เป็นเพียงหลักฐานส่วนหนึ่งประกอบการขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต่อไป
วิธีการ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
คําอธิบาย:
กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเอนไซม์หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่
ใช้สําหรับอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเอนไซม์หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่
ใช้สําหรับอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
ขั้นตอน
1. การยื่นคําขอฯ และชําระค่าพิจารณาคําขอฯ
1.1 ผู้ยื่นคําขอฯ เข้าเว็บไซต์ http://privus.fda.moph.go.th
เพื่อยื่นคําขอผ่านระบบ e-submission ของ อย. โดยใช้
Username และ Password ที่ได้จากการสมัคร OPEN ID เพื่อ
เข้าระบบ แล้วดําเนินการ download แบบฟอร์มคําขอจาก
ระบบอาหาร กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มคําขอให้
ครบถ้วน แล้ว upload เข้าระบบ (สามารถดาวน์โหลดคู่มือการ
ใช้งาน e-submission ระบบอาหาร ได้ที่เว็บไซต์กองอาหาร)
1.2 ผู้ยื่นคําขอฯ พิมพ์ใบสั่งชําระค่าพิจารณาคําขอจากระบบ
e-submission และชําระเงินตามจํานวนและช่องทางที่ระบุ
ในใบสั่งชําระฯ
2. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบความครบถ้ ว นของคํ า ขอและหลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณา
(กรณีพบข้อบกพร่อง หรือขอคําชี้แจงเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นคําขอฯ
Login เข้าระบบ e-submission ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
หรือชี้แจงเพิ่มเติมภายในวันที่กําหนด)
*หมายเหตุ: เฉพาะกรณีที่ 2 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเอกสาร
และหลักฐานครบถ้วน ผู้ยื่นคําขอฯ พิมพ์ใบสั่งชําระค่าประเมิน
เอกสารวิชาการจากระบบe-submission และชําระเงินตาม
จํานวนและช่องทางที่ระบุในใบสั่งชําระฯ

ระยะเวลา
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
-

-

1
วันทําการ

301
วันทําการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
-

นักวิชาการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน
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ขั้นตอน
3. การพิจารณาประเมินความปลอดภัย
3.1 กรณีที่มีรายงานผลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือ
ปนอาหารชนิดนั้นจากหน่วยประเมินความปลอดภัย
3.2 กรณีที่ต้องผ่านการพิจารณาประเมินความปลอดภัยจาก
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายในหรือภายนอก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.3 เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปผลการพิจารณา

ระยะเวลา
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
-

-

-

401
วันทําการ

31
วันทําการ
-2

32
วันทําการ
-2

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน
และผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน
และผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน
นักวิชาการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

3.4 เสนอเอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการประเมินความ
ปลอดภัยและข้อพิจารณาจากหน่วยงานอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญ
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือ/และคณะกรรมการอาหาร
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินความ
ปลอดภัยและข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
4. การลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต
4.1 เสนอผลการพิจารณาต่อผู้มีอํานาจเพื่อลงนาม พิจารณา
7
7
เลขาธิการฯ หรือผู้ที่
อนุญาตหรือไม่อนุญาต
วันทําการ วันทําการ ได้รับมอบอํานาจ
5. การแจ้งผลการพิจารณา
5.1 ระบบ e-submission จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
1
1
ทราบทาง e-mail ในทันทีที่ผู้มีอํานาจพิจารณาและบันทึก
วันทําการ วันทําการ
3
ผลในระบบ
หมายเหตุ: 1. ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือรอเอกสารเพิ่มเติมหรือรอคําชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอฯ และกรณีต้องผ่าน
การพิจารณาประเมินความปลอดภัยจากเชี่ยวชาญจากภายนอกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. ไม่นับระยะเวลาการนําเรื่องเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือ/และคณะกรรมการอาหาร
3. ผู้ยื่นคําขอฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการรับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับจริง โดยมารับด้วยตนเองหรือ
จัดส่งทางไปรษณีย์

รวมระยะเวลา
1. การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน __40__ วันทําการ โดยไม่นับระยะเวลา
1) การดําเนินงานของหน่วยงานประเมิน
2) การแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
3) ขั้นตอนการเสนอเอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการประเมินความปลอดภัยและข้อพิจารณาจากหน่วยงานอื่นหรือ
ผู้เชี่ยวชาญต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือ/และคณะกรรมการอาหาร
แล้วแต่กรณี
2. การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน __110__ วันทําการ โดยไม่นับระยะเวลา
1) การแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2) กรณีต้องผ่านการพิจารณาประเมินความปลอดภัยจากเชี่ยวชาญจากภายนอกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3) ขั้นตอนการเสนอเอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการประเมินความปลอดภัยและข้อพิจารณาจากหน่วยงานอื่นหรือ
ผู้เชี่ยวชาญต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือ/และคณะกรรมการอาหาร
แล้วแต่กรณี
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
1. แบบคําขออิเล็กทรอนิกส์ คําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร แล้วแต่กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1.1 วัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร
กรณีที่ 1.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา
2.1 กรณีที่ 1.1 วัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร
(1) บทสรุปผู้บริหาร
(2) ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร/ สารช่วยในการผลิต พร้อมเอกสารแนบ
(3) ข้อกําหนดคุณภาพมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร/ สารช่วยในการผลิต ที่ผู้ผลิต
กําหนดไว้ พร้อมเอกสารแนบ
(4) ข้อมูลวิธีการผลิต/ กระบวนการผลิตของวัตถุเจือปนอาหาร/ สารช่วยในการผลิต
พร้อมเอกสารแนบ
(5) ข้อมูลการศึกษาความปลอดภัย พร้อมเอกสารแนบ
(6) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2.2 กรณีที่ 1.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร
(1) บทสรุปผู้บริหาร
(2) ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ พร้อมเอกสารแนบ
(3) ข้อกําหนดคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์ที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ พร้อมเอกสารแนบ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งของเอนไซม์ พร้อมเอกสารแนบ
(5) ข้อมูลวิธีการผลิตกระบวนการผลิตเอนไซม์ / พร้อมเอกสารแนบ
(6) ข้อมูลการศึกษาความปลอดภัย พร้อมเอกสารแนบ
(7) รายงานผลการประเมินความปลอดภัย หรือแบบสรุปข้อมูลความปลอดภัย
(7.1) รายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมิน กรณีเอนไซม์ที่ได้
จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือพืช สัตว์ จุลินทรีย์ซึ่งไม่มีประวัติการ
บริโภคเป็นอาหาร
(7.2) แบบสรุปข้อมูลความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์ กรณี
เอนไซม์ที่ได้มาจากแหล่งซึ่งมีประวัติการใช้เป็นอาหารหรือผ่านการประเมิน
จากประเทศอื่นตามเกณฑ์
(8) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3. รายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับและหลักฐานอื่นๆ
กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
1. แบบคําขออิเล็กทรอนิกส์ คําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนด
เงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปน
อาหาร แล้วแต่กรณี ดังนี้
กรณีที่ 2.1 วัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร
กรณีที่ 2.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร
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2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา
2.1 กรณีที่ 1.1 วัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร
(1) บทสรุปผู้บริหาร
(2) ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) ของวัตถุเจือปนอาหาร/ สารช่วย
ในการผลิต พร้อมเอกสารแนบ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับความจําเป็นทางเทคโนโลยีการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดที่
จะเสนอของใช้วัตถุเจือปนอาหาร/ สารช่วยในการผลิต พร้อมเอกสารแนบ
(4) ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศอื่นๆ
(5) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2.2 กรณีที่ 1.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร
(1) บทสรุปผู้บริหาร
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ พร้อมเอกสารแนบ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับความจําเป็นของการใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต พร้อมเอกสารแนบ
(4) ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศอื่นๆ
(5) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุ
เจือปนอาหารเพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐาน (กรณีที่ 1) หรือเพื่อกําหนดเงื่อนไขการใช้ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 2)
(ตามบัญชี 1 ข้อ 1.5 (1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายทีจ่ ะจัดเก็บ
จากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560)
2. ค่าประเมินเอกสารวิชาการเกีย่ วกับการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
(ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2 (2) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ
จากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560)
3. ค่าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
กรณีที่ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารนั้นเคยได้รบั อนุญาตไว้แล้ว แต่ต้องการขออนุญาตใน
อาหารชนิดอื่น หรือการขอเพิ่มปริมาณการใช้
(ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2 (5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ
จากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560)
4. ค่าธรรมเนียมในการขอประเมินความปลอดภัย โดยมีรายงานผลการประเมินจากหน่วย
ประเมินหรือมีแบบสรุปข้อมูลความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์ พร้อม
เอกสารประกอบตามที่กําหนด โดยยื่นจ่ายที่ อย. (ตามบัญชี 3 ข้อ 3.1 (3.2) (1) ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายทีจ่ ะจัดเก็บจากผูย้ ื่นคําขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560)

3,000

บาท

69,000

บาท

45,000

บาท

3,000

บาท
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ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทาง

1. ศูนย์จัดการเรือ่ งร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร 1
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. สายด่วน 1556
3. โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
4. E-mail :1556@fda.moph.go.th
5. กองผลิตภัณฑ์ : กองอาหาร กลุม่ กําหนดมาตรฐาน
6. โทรศัพท์หมายเลข 02-590 7178-7179 โทรสาร 0 2591 8476
7. E-mail: p2food@fda.moph.go.th

ตัวอย่างแบบคําขอ/แบบตรวจสอบเอกสาร/แบบประเมิน
มีรายละเอียดตามภาคผนวก 2 แนบท้ายคู่มอื ฉบับนี้
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เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน
ภาคผนวก 1 ตารางรายชื่อสารที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งวัตถุเจือปนอาหารอาหาร และวัตถุแต่งกลิ่นรส
(flavouring agent)
ภาคผนวก 2 แบบตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อบกพร่อง/ ข้อมูลประกอบการพิจารณาแบบคําขอประเมิน
ความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร ที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร พร้อมตัวอย่าง
1. กรณีที่ 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน
กรณีที่ 1.1 วัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร
1.1.1 แบบตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อบกพร่อง
กรณีที่ 1.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร
1.2.1 แบบตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อบกพร่อง
1.2.2 แบบสรุปข้อมูลความปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์สําหรับใช้
ในการผลิตอาหาร (สําหรับกรณีเอนไซม์ที่ไม่ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยหน่วยประเมินในประเทศ)
2. กรณีที่ 2: แบบตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อบกพร่อง/ ข้อมูลประกอบการพิจารณา/ แบบ
สรุปข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
กรณีที่ 2.1 วัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร
2.1.1 แบบตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อบกพร่อง
2.1.2 แบบสรุปข้อมูลเพื่อประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้
กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
กรณีที่ 2.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร
2.2.1 แบบตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อบกพร่อง
2.2.2 แบบสรุปข้อมูลเพื่อประเมินความปลอดภัยของเอนไซม์ที่ยังมิได้กําหนด
เงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สําหรับใช้ในการ
ผลิตอาหาร
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ภาคผนวก 1
เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน
ตารางรายชื่อสารที่มคี ุณสมบัติเป็นได้ทั้งวัตถุเจือปนอาหารอาหาร และวัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavouring agent)
ขื่อสาร
Acetic Acid, Glacial (INS 260)
Adipic Acid (INS 355)
Benzyl Alcohol (INS 1519)
Citric Acid (INS 330)

CAS.no

กลุ่มหน้าที่*
Acidity regulator, flavouring agent
Acidity regulator, flavouring agent
Flavouring agent, carrier
Acidity regulator, sequestrant, antioxidant
synergist, flavouring agent
Carrier solvent, flavouring agent
Carrier solvent, flavouring agent
Extraction solvent, carrier solvent,
flavouring agent
Flavouring agent, carrier solvent
Flavour enhancer, flavouring agent
Acidity regulator, flavouring agent
Carrier solvent, flavouring agent
Flavour enhancer, flavouring agent
Colour, flavouring agent
Carrier solvent, extraction solvent,
flavouring agent
Extraction solvent, carrier solvent,
flavouring agent
Preservative, antimould, antirope agent,
flavouring agent
Colour, flavouring agent

Dietyl Tartrate
Ethyl Acetate
Ethyl Alcohol

64-19-7
124-04-9
100-51-6
77-92-9 (anhydrous)
5949-29-1 (monohydrate)
87-91-2
141-78-6
64-17-5

Ethyl Lactate
Ethyl Maltol (INS 637)
Fumaric Acid (INS 297)
Isoamyl Acetate
Maltol (INS 636)
Paprika Oleoresin (INS 160c)
Propan-1-ol

97-64-3
4940-11-8
110-17-8
123-92-2
118-71-8
68917-78-2
71-23-8

Propan-2-ol

67-63-0

Propionic Acid (INS 280)

79-09-4

Saffron

42553-65-1 (Crocin)
27876-94-4 (Crocetin)

Smoke flavourings

-

Flavouring agent, colour

DL-Tartaric Acid

133-37-9

L(+)-Tartaric Acid (INS 334)

87-69-4

Synergist for antioxidants, acid, emulsifier,
sequestrant, flavouring agent
Synergist for antioxidants, acid,
sequestrant, flavouring agent

Tannic acid

Clarifying agent, flavouring agent,
flavour adjunct

Turmeric Oleoresin
Colour, flavouring agent
หมายเหตุ: *อ้างอิงหน้าที่ทางเทคโนโลยีการผลิตตาม JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications
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ภาคผนวก 2
เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน
กรณีที่ 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
กรณีที่ 1.1 วัตถุเจือปนอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร
แบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อบกพร่อง
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ..................ผู้รบั มอบอํานาจ/สกุลผู้ยื่นคําขอ-.............................................................โทรศัพท์...................
E-mail .........................................ชื่อสถานทีผ่ ลิต.....................นําเข้า/..........................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต...........สถานที่ผลิต/นําเข้า/.............................................................................................
สถานทีจ่ ัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที่……………...……… ตรอกซอย/…………………..……..ถนน……...……..……….หมู่ที่…...............................………
ตําบล แขวง/……………… อําเภอเขต/……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….…
รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยนื่ คําขอ
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ..........................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ......................................(ภาษาอังกฤษ)
หน้าที่ทางเทคโนโลยี:.......................................................................................................................................
ใช้ในอาหาร:.....................................................................................................................................................

ข้อแนะนําก่อนยื่นคําขอผ่าน
ระบบ E-Submission
1.จัดเตรียมและทวนสอบ
เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดใน
คู่มือสําหรับประชาชนที่
เว็บไซต์กองอาหาร >> คู่มือ
สําหรับประชาชน ลําดับที่ 9.1

คําอธิบาย: ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งใช้
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบคําขออิเล็กทรอนิกส์ คําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ที่ยังไม่
มี
รายละเอียดครบถ้วน
มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) ตามประกาศ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามที่กําหนดใน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
แบบตรวจสอบเอกสาร ตามลําดับ พร้อมรายละเอียดดังนี้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
2.1 บทสรุปผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
2.2 ข้อมูลสรุปภาพรวมของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(ฉบับภาษาไทย) โดยมีหัวข้อ ดังนี้
• ข้อมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 – 1.5)
• ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัย (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 2.1-2.5)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ )confidential) ของ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ข้อมูล หลักฐาน จํานวน/……………… หน้า (ถ้ามี)
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของ
คําขอฯ ให้ผู้ยื่นคําขอ จัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อ
สาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
1
1.1

1.2
1.3

1.4

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร (Specifications)
สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
- แสดงเป็นสูตรส่วนประกอบ 100% ของ
ผลิตภัณฑ์นั้น
- ส่วนประกอบอื่นนอกเหนือจากวัตถุเจือปน
อาหารที่จะประเมินความปลอดภัยให้แนบ
คุณภาพและมาตรฐานด้วย
ลักษณะทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหารที่จะ
อาจระบุเป็นหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการผลิต
ประเมินความปลอดภัย
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถีของวัตถุเจือปนอาหาร เช่น กรณีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างวัตถุเจือ
ปนอาหาร กับสารเคมีในอาหาร หรือ กรณี
นั้น ๆ ในอาหาร (Reactions and Fate of
วัตถุเจือปนอาหารถูกทําลายหรือเสื่อมไป
Food Additives in Food)
เนื่องจากกระบวนการปรุงหรือประกอบ
อาหารจึงเป็นผลให้ประสิทธิภาพลดลง
เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือปน
อาหารที่จะประเมินความปลอดภัย (Identity
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 ข้อมูลผลวิเคราะห์สารไม่บริสุทธิ์ที่มีความ
ในกระบวนการผลิต
เป็นพิษ ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือ
ติดมากับวัตถุดิบตั้งต้น ค่าการยอมรับของ
ความไม่บริสุทธิ์ (acceptable levels of
impurities) โดยพิจารณาถึงกรรมวิธีในการ
ผลิต และวิธีวิเคราะห์ เพื่อกําหนดค่าความ
บริสุทธิ์ (analytical methods of
determining purity)
1.4.5 ความคงตัว
อาจระบุความคงตัวหรือความเสถียรของ
วัตถุเจือปนอาหารระหว่างการเก็บรักษา
และปฏิกิริยาต่างๆในระบบที่ทําการ
ทดสอบ
1.4.6 การตกค้างของสารช่วยในกระบวนการ ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต
โดยพิจารณาถึงกรรมวิธีในการผลิต และวิธี
ผลิต (processing aids)
วิเคราะห์ เพื่อกําหนดค่าการยอมรับของการ
ตกค้างของสารช่วยในกระบวนการผลิต
ตัวอย่างเช่น สารทําละลายที่ใช้ในการสกัด
(extraction solvents) หรือ acetic
anhydride ในโมดิฟายสตาร์ช (modified
starches) หรือเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตวัตถุ
เจือปนอาหารบางชนิด เป็นต้น
วิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่
1.4.7 วิธีวิเคราะห์ (Analytical method)
ยอมรับในระดับสากลจะต้องประกอบด้วย
(1) มีความจําเพาะ (specificity)
(2) แสดงข้อจํากัดของการตรวจวัด (limit
of detection, LOD)
(3) ข้อจํากัดของการหาปริมาณ (limit of
quantification, LOQ)
(4) ความถูกต้อง (accuracy)
(5) ความแม่นยํา (precision)

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
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1.5

2
2.1

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

Acceptable daily intake; ADI หรือ
Provisional Tolerable Weekly Intake;
PTWI หรือ Provisional Maximum
Tolerable Daily Intake; PMTDI หรือ
Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI
ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย
การออกแบบการทดสอบตามที่ระบุโดย
ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษ ที่ระบุ
Organization for Economic Coตัวชี้วัด ดังนี้
operation and Development (OECD)
แล้วแต่กรณี ดังนี้
- Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity Study in Rodents
- 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
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
(Functional Manifestations)
ร่างกาย รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีของวัตถุเจือปนอาหารภายใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต
(ข) การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะ (Morphological Manifestations)
ค่าความปลอดภัย (แล้วแต่กรณี) (ถ้ามี)

(ค) การก่อมะเร็ง (Neoplasms)

(ง) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการ
พัฒนาการของร่างกาย (Reproduction and
Developmental Toxicity)

ระบุ ถึ ง กลไกที่ ส ารก่ อ มะเร็ ง กระทบต่ อ
หน่ ว ยพั น ธุ ก รรมหรื อ การจั บ กั บ ดี เ อนเอ
และกลไกที่สารก่อมะเร็งไม่ได้เกิดความเป็น
พิษต่อดีเอนเอโดยตรง
1. การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ประเมินตาม OECD Test Guideline NO.
415: One-Generation Reproduction
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) ทั้ง
การศึกษาแบบรุ่นเดียว (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)

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ
มี
ไม่มี

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

บันทึกข้อบกพร่อง
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รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

การทดลองนอกร่างกายสัตว์ทดลอง (in
vitro) ที่ใช้เซลล์หรือเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือ
ส่วนผสมที่ถูกเตรียมขึ้นที่มีองค์ประกอบ
ของเอนไซม์มนุษย์ ตัวรับ (receptors)
และปัจจัยในระดับย่อยของเซลล์
(subcellular factors) เช่น
- การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนส์โดยใช้
แบคทีเรีย (gene mutation in bacteria)
- การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนส์โดยใช้
cell lines (gene mutation in
mammalian cell lines)
- การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซม
(chromosomal aberrations) รวมทั้งไม
โครนิวเคลียส (micronuclei) และการเพิ่ม
หรือลดจํานวนโครโมโซม (aneuploidy)
ใน cultured mammalian cells
- การทดสอบการทําลาย DNA ใน primary
cultures ของ mammalian cells โดย
ปกติใช้ rat hepatocytes เป็นต้น
การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบอื่น (ถ้ามี)
เช่น การศึกษาความเป็นพิษต่อประสาท
(Neurotoxicity) การศึกษาความเป็นพิษต่อ
ระบบภูมคิ ุ้มกัน (Immunotoxicity) เป็นต้น
ข้ อมู ลการศึ ก ษาที่ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ชี ว เคมี
ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและ
เภสัชจลนศาสตร์ของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ สรีรวิทยา และคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของ
มาใช้ในการประเมินความปลอดภัย (The Use การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในร่างกาย
มี 2 ลักษณะ คือ
of Metabolic and Pharmacokinetic
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
ความสั มพั นธ์ ของปฏิ กิ ริ ยาระหว่ างสารเคมี
และ/หรื อสารเมตาบอไลท์ ที่ ว่ องไว (active
metabolites) ที่บริเวณออกฤทธิ์และผลลัพธ์
สุดท้ายหรือการตอบสนองทางพิษวิทยา
(ก) ชนิดของสัตว์ที่นํามาใช้ในการศึกษาทดลอง การออกแบบการศึ ก ษาในสั ต ว์ ท ดลองที่
เหมาะสมเพื่ อ ระบุ แ ละอธิ บ ายลั ก ษณะ
ว่ามีความเทียบเคียงกับมนุษย์ได้หรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด (Identifying Relevant Animal อั น ตรายที่ เ ป็ น ผลจากการได้ รั บ สั ม ผั ส
สารเคมี รวมถึ ง เป็ น การพิ จ ารณาระดั บ
Species)
ความแตกต่างระหว่างชนิดของสัตว์ทดลอง
และการพิจารณาความผันแปรในมนุษย์ที่
อาจจะเป็นไปได้
(ข) กลไกการเกิดพิษของวัตถุเจือปนอาหารที่
ประเมิน (Determining the Mechanisms
of Toxicity)
(จ) ผลการศึกษานอกสัตว์ทดลอง (In Vitro
Studies)

2.2

(ค) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเจือปนอาหารนั้น
ๆ ในร่างกาย (Metabolism into Normal
Body Constituents)

การดูดซึม การกระจายตัว เมตาบอลิซึม และ
การขั บ ออกรวมถึ ง สิ่ ง ที่ เ หลื อ อยู่ ที่ ค วร
คํ า นึ ง ถึ ง ในด้ า นพิ ษ วิ ท ยา (Absorption,
distribution, metabolism and excretion
including residues of toxicological
concern)

ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
มี
รายละเอียด
ไม่มี
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
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รายการเอกสาร
(ง) ผลกระทบของจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดิน
อาหารต่อวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ และ
ผลกระทบของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ต่อ
จุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหาร (Effects of
the Gut Microflora on the Chemical
and Effects of the Chemical on the Gut
Microflora)

2.3

2.4

อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และภาวะ
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาทดลองต่อ
การแปลผลการศึกษา และลักษณะของการ
ออกแบบการศึกษาทดลอง (Influence of Age,
Nutritional Status, and Health Status in
the Design and Interpretation of Studies)
ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ที่นํามาใช้ในการ
ประเมินความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

(ก) การศึกษาทางระบาดวิทยา
(Epidemiological Studies)
(ข) อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการ
รับประทานอาหารที่มีวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ
เป็นส่วนประกอบอยู่ (Food Intolerance)

2.5

การกําหนดค่าที่ปลอดภัยสําหรับมนุษย์ในการ
รับสัมผัสโดยการรับประทานต่อวัน
(Acceptable Daily Intake: ADI)

คําอธิบายเพิ่มเติม

ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
มี
รายละเอียด
ระบุ ถึงความเป็นไปได้ ว่าสารเคมีในอาหาร
ไม่มี
ครบถ้วน
อาจกระทบต่ อ จุ ล ชี พ ประจํ า ถิ่ น (host
พบข้อบกพร่อง
microflora) ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร
(gut microflora) และส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของสารเคมีนั้น
โดยควรพิจารณาถึงศักยภาพการต้านเชื้อจุล
ชีพ(Antibacterial activity) และสารตั้งต้น
ของจุ ลชี พในระบบทางเดิ นอาหารเพิ่ มขึ้ น
(Incteased substrate for gut microflora)
มี
รายละเอียด
ไม่มี
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

ข้อมู ล การได้ รับ สั ม ผั สที่ เ กิ ดขึ้ น โดยบั ง เอิ ญ
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
การแพ้อาหารและภาวะภูมิไวเกินต่ออาหาร
(Food allergy and other food
hypersensitivities) เ ป็ น ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ มี
ความจําเพาะต่ออาหารหรือส่วนผสมของ
อาหารที่ ป รากฏในผู้ ที่ มี ค วามไวต่ อ การ
ตอบสนอง
โดยกล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล ที่ นํ า มาใช้ ในการ
กําหนดค่า ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าของขนาดสูงสุดที่ให้แก่สัตว์ทดลอง
แล้ ว ไม่ สั ง เกตเห็ น ความผิ ด ปกติ (Noobserved-effect level: NOEL) ที่ใช้
(ข) การใช้องค์ประกอบความปลอดภัย
(Safety factor) ในการคํานวณ
(ค) การพิจารณาถึงความเป็นพิษและปฏิกิริยา
การตอบสนองของร่างกาย (Toxicological
versus physiological responses)
(ง) การเปรียบเทียบค่าที่ปลอดภัยสําหรับ
มนุษย์ในการรับสัมผัสโดยการรับประทาน
ต่อวัน (ADI) ที่กําหนดขึ้นกับแนวโน้มที่
มนุ ษ ย์ จ ะมี โ อกาสได้ รั บ สั ม ผั ส วั ตถุ เ จื อปน
อาหารนั้น ๆ จริง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

หมายเหตุ:
1. กรณีเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ได้จากการผลิตด้วยจุลินทรีย์ ต้องยื่นข้อมูลเอกลักษณ์และความปลอดภัยของจุลินทรีย์ที่นํามาใช้ผลิตวัตถุเจือปน
อาหารนั้นด้วย
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเงื่อนไขการใช้ที่
นอกเหนือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

การยื่นรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมิน
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ เอกสารครบถ้วน
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว พร้อมหลักฐาน
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจาก
การชําระค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบเอกสาร
..........................................................................................................................
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30
..........................................................................................................................
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
(วันที่.....................................ถึง วันที.....................................
่
)
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ

เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา

่
ถึง วันที่.....................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ (วันที.....................................
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
..........................................................................................................................

การยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคําขอ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ
(วันที.....................................
่
ถึง วันที่.....................................)
(.................................................................)
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
..........................................................................................................................
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไข
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

การรับ/คืนคําขอ
ข้าพเจ้ารับทราบผลการพิจารณา

เอกสารไม่ครบถ้วน พิจารณาคืนคําขอดังกล่าว
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอและ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณารับคําขอดังกล่าว
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
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กรณีที่ 1.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหารที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร
แบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อบกพร่อง
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ..................ผู้รบั มอบอํานาจ/สกุลผู้ยื่นคําขอ-...................................................................................โทรศัพท์...................
E-mail ...............................................................ชื่อสถานที่ผลิต.....................นําเข้า/..........................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต.................................สถานที่ผลิต/นําเข้า/.............................................................................................
สถานทีจ่ ัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที่……………...……… ตรอกซอย/…………..........………..……..ถนน…...........…...……..……….หมู่ท…ี่ ...............................………
ตําบล แขวง/……..............………… อําเภอเขต/…………......…………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….…
ข้อมูลเบื้องต้นของเอนไซม์ที่ยื่นคําขอ
ชื่อเอนไซม์:............................................................................................. ..........................................(ภาษาไทย)
ชื่อเอนไซม์:......................................................................... .........................................................(ฤษภาษาอังก)
วัตถุประสงค์การใช้:..........................................................................................................................................................
ตัวอย่างอาหาร:........................................................................................................................................................................

ข้อแนะนําก่อนยื่นคําขอผ่าน
ระบบ E-Submission
1.จัดเตรียมและทวนสอบ
เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดใน
คู่มือสําหรับประชาชนที่
เว็บไซต์กองอาหาร >> คู่มือ
สําหรับประชาชน ลําดับที่ 9.1

คําอธิบาย: ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย √
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งใช้
ผู้ยื่นคําขอ
ลําดับ
รายการเอกสาร
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบคําขออิเล็กทรอนิกส์ คําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ที่ยังไม่มี
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) ตามประกาศกระทรวง
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
2. ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาประเมิ น ความปลอดภั ย ตามที่ กํ า หนดในแบบ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ตรวจสอบเอกสาร ตามลําดับ พร้อมรายละเอียดดังนี้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(1) บทสรุปผู้บริหาร
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(2) ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ พร้อมเอกสารแนบ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(3) ข้อกําหนดคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์ที่ผผู้ ลิตกําหนดไว้ พร้อมเอกสารแนบ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งของเอนไซม์ พร้อมเอกสารแนบ
(5) ข้อมูลวิธกี ารผลิตกระบวนการผลิตเอนไซม์ / พร้อมเอกสารแนบ
(6) ข้อมูลการศึกษาความปลอดภัย พร้อมเอกสารแนบ
(7) รายงานผลการประเมินความปลอดภัย หรือแบบสรุปข้อมูลความปลอดภัย
(7.1) รายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมิน กรณีเอนไซม์ที่ได้
จากสิ่งมีชวี ิตดัดแปรพันธุกรรม หรือพืช สัตว์ จุลินทรีย์ซึ่งไม่มีประวัติการ
บริโภคเป็นอาหาร
(7.2) แบบสรุปข้อมูลความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์ กรณี
เอนไซม์ที่ได้มาจากแหล่งซึ่งมีประวัติการใช้เป็นอาหารหรือผ่านการ
ประเมินจากประเทศอื่นตามเกณฑ์
(8) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูลหลักฐาน /
มี
รายละเอียดครบถ้วน
จํานวน……………… หน้า(ถ้ามี)
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของ
คําขอฯ ให้ผู้ยื่นคําขอ จัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อ
สาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลสําหรับประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

1
1.1

ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม์
ชื่อ และกลุ่มของเอนไซม์ ระบุชื่อทางเคมี ชื่อสามัญ ชื่อทางการค้า ชื่อพ้อง และตัวย่อ

1.2

รหัสตัวเลขของเอนไซม์
ตามระบบสากล
องค์ประกอบโครงสร้าง
ของเอนไซม์

1.3

1.4

ความไม่บริสุทธิ์
(impurities) ที่อาจ
เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต

1.5

คุณสมบัติของเอนไซม์

1.6

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถี
ของเอนไซม์นั้นๆ ใน
อาหาร (Reactions and
Fate of Enzyme in
Food)
วิธีการตรวจวิเคราะห์
กิจกรรมของเอนไซม์

1.7

1.8

ข้อกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานของเอนไซม์ที่
ผู้ผลิตกําหนดไว้

เช่น EC Number, IUBMB number ,INS number
หรือ CAS number (ถ้ามี)
กรณีเอนไซม์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหาร
หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ให้แสดงรายละเอียดข้อมูล
ดังต่อไปนี้
(1) มวลโมเลกุล (Molecular Mass
(2) โครงสร้าง (Subunit Structure)
(3) ลําดับของกรดอะมิโน (Amino acid sequence)
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก
สารพิษจากเชื้อรา ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตอย่าง
น้อย 2 รุ่นการผลิต พร้อมทั้งระบุวิธีการป้องกัน หรือกําจัดสาร
ปนเปื้อนเหล่านั้น รวมทั้งระบุวิธีการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน
เหล่านี้
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
(1) กิจกรรมหลักของเอนไซม์ (Active principle), ลักษณะ
จําเพาะของเอนไซม์ต่อสาร ตั้งต้น เช่น พันธะ หรือตําแหน่ง
ของสารตั้งต้นที่จะถูกย่อยโดยเอนไซม์, ปฏิกิริยาและผลผลิตที่
ได้ และโคแฟกเตอร์ที่ต้องใช้
(2) สภาวะที่เหมาะสมต่อการทํางานของเอนไซม์
(3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้ หรือผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
(subsidiary/side activities) ซึ่งเกิดจากการการทํางานของ
เอนไซม์ รวมถึงวิธีการตรวจวัดผลพลอยได้นั้นๆ (ถ้ามี)
อธิบายถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต
อาหาร การเกิดปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์กับสารต่างๆ ในอาหาร
ในระหว่างกระบวนการผลิต การปรุงหรือประกอบอาหาร ตลอด
จนถึงวิธีการที่ทําให้เอนไซม์นั้นถูกกําจัดออก ถูกทําลายหรือถูก
ทําให้เสื่อมลงไป
อธิบายถึงวิธีการทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์ที่เป็นมาตรฐาน
และยอมรับในระดับสากล โดยอ้างอิงตามที่กําหนดไว้ใน
Combined Compendium of Food Additive
Specification หรือ Food Chemical Codex
กรณีเป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่สอดคล้องตามที่กําหนด
ไว้ ต้องแนบเอกสารแสดงวิธีตรวจวิเคราะห์พร้อมคํารับรองความ
เทียบเท่า
รายละเอียดข้อกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามเอกสารของบริษัทฯ
ซึ่งควรสอดคล้องตามที่กําหนดไว้ใน General Specifications
and Considerations for Enzyme Preparations used in
Food Processing และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ และแหล่งของเอนไซม์ (Enzyme Nomenclature and
source)
(2) ชื่อเอนไซม์ที่ออกฤทธิ์ (Active Component):
(3) คุณลักษณะทางกายภาพ
(4) แอกติวิตี (Activity) ของเอนไซม์และหน่วยที่วัด
(5) สภาวะที่เหมาะสมของการใช้งาน รวมทั้งวิธีการใช้ที่แนะนํา
(6) ข้อจํากัดของสารแปลกปน
(7) การบรรจุและการเก็บรักษา

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง
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2.1

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

แหล่งของเอนไซม์ และกระบวนการผลิต
ระบุสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ให้เอนไซม์ แล้วแต่กรณี ดังนี้
แหล่งของเอนไซม์
(1) กรณีเป็นเอนไซม์ซึ่ง ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่วนของสัตว์ที่นํามาสกัดเอนไซม์
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ได้จากสัตว์
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(2) กรณีเป็นเอนไซม์ซึ่ง ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช รวมทั้งส่วนของพืชที่นํามาสกัด
มี
รายละเอียดครบถ้วน
เอนไซม์
ได้จากพืช
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(3) กรณีเป็นเอนไซม์ซึ่ง ระบุชนิดพันธ์ (species) และสายพันธุ์ (strain) พร้อมทั้งราย
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ละเอียดจําเพาะของจุลินทรีย์สายพันธ์นั้นๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ได้จากชื้อจุลินทรีย์
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
การสร้างสารพิษ การก่อโรค การบริโภคเป็นอาหาร การสร้างสาร
ต้าน จุลชีพ รวมถึงวิธีการเก็บรักษาเชื้อต้นแบบ และการควบคุม
การกลายพันธ์ของเชื้อจุลินทรีย์ต้นแบบที่ใช้ในแต่ละรุ่นการผลิต
ต้องมีรายละเอียดข้อมูล ดังต่อไปนี้
(4) กรณีที่เป็นเอนไซม์
1. รายละเอียดของจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
ซึ่งได้จากจุลินทรีย์
มี
รายละเอียดครบถ้วน
1.1 ชนิดของจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม (แบคทีเรีย ยีสต์ หรือ
ดัดแปรพันธุกรรม
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ราเส้นใย)
1.2 สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม (strain)
1.3 ลักษณะพันธุกรรมที่ดัดแปร
1.4 วัตถุประสงค์ของการดัดแปรพันธุกรรม
1.5 ระดับความเสี่ยงของจุลินทรีย์ ที่ดัดแปรพันธุกรรม
2. รายละเอียดของจุลินทรีย์ผู้รับหน่วยพันธุกรรม (recipient) หรือจุลินทรีย์เจ้าบ้าน (host) ได้แก่
2.1 ชื่อวิทยาศาสตร์
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
2. 2ชื่อสามัญ(ถ้ามี)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
2 3.การจําแนกทางอนุกรมวิธาน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
2.4 หมายเลขทะเบียนสายพันธุ์ที่ระบุไว้กับแหล่งเก็บรักษา
มี
รายละเอียดครบถ้วน
เชื้อต้นแบบ (accession number) หรือรายละเอียดที่
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ระบุไว้กับแหล่งเก็บรักษาเชื้อต้นแบบ
2.5 ประวัติการใช้ การเพาะเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ์ และ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ลักษณะที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพมนุษย์
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
2.6 ข้อมูลทางพันธุกรรม (genotype) และลักษณะที่ปรากฏ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(phenotype) ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
2.6.1 การสร้างสารพิษ
2.6.2 การสร้างสารปฏิชีวนะ
2.6.3 การต้านสารปฏิชีวนะ
2.6.4
การก่อให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ที่มีสุขภาพดี
(4) กรณีที่เป็นเอนไซม์
2.6.5 ผลกระทบต่อภูมิคุ้มกัน
ซึ่งได้จากจุลินทรีย์ดัด
2.6.6
ความเสถียรของพันธุกรรมของจุลินทรีย์ผู้รับหน่วย
แปรพันธุกรรม (ต่อ)
พันธุกรรม
3. รายละเอียดของสิ่งมีชีวิตผู้ให้หน่วยพันธุกรรม (donor)
3.1 ในกรณีที่มีสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ให้หน่วยพันธุกรรม ให้ระบุ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
3.1.1 ชื่อวิทยาศาสตร์
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
3.1.2 ชื่อสามัญ(ถ้ามี)
3.1.3 การจําแนกทางอนุกรมวิธาน
3.1.4 หมายเลขทะเบียนสายพันธุ์ที่ระบุไว้กับแหล่งเก็บ
รักษาเชื้อต้นแบบ (accession number) หรือรายละเอียดที่ระบุ
ไว้กับแหล่งเก็บรักษาเชื้อต้นแบบ

(15/12/64) หน้า 21 จาก หน้า 53

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลสําหรับประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

รายการเอกสาร

(4) กรณีที่เป็นเอนไซม์
ซึ่งได้จากจุลินทรีย์ดัด
แปรพันธุกรรม (ต่อ)

คําอธิบายเพิ่มเติม
3.1.5 ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านอาหาร
3.1.6 ข้อมูลทางพันธุกรรม (genotype) และลักษณะที่
ปรากฏ (phenotype) ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ได้แก่
-การสร้างสารพิษ
-การสร้างสารปฏิชีวนะ
-การต้านสารปฏิชีวนะ
-การก่อให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ที่มีสุขภาพดี
และผลกระทบต่อภูมิคุ้มกัน
3.2 ในกรณีที่เป็นดีเอ็นเอสังเคราะห์ และไม่มีที่มาจากหน่วย
พันธุกรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ให้ระบุ
3.2.1 หน้าที่และบทบาทของดีเอ็นเอสังเคราะห์
3.2.2 ลําดับเบสของดีเอ็นเอสังเคราะห์
4รายละเอียดของกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม .
4.1 วิธีการถ่ายยีน
4.2 ข้อมูลของดีเอ็นเอที่ใช้ในการดัดแปร ได้แก่
4.2.1 ยีนเป้าหมายที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการโดยระบุ
ความเป็นไปได้ในการก่อให้เกิดอันตรายของลําดับนิวคลีโอไทด์
และลําดับกรดอะมิโนที่แสดงออก
4.2.2 ยีนเครื่องหมาย
4.2.3 โปรโมเตอร์
4.2.4 เทอร์มิเนเตอร์
4.2.5 องค์ ป ระกอบอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ยี น อื่ น ที่ อ าจ
ได้รับผลกระทบจากการทํางานของยีนนี้
5. ลักษณะของการดัดแปรพันธุกรรม ได้แก่
5.1 ข้อมูลการดัดแปรพันธุกรรมในจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
5.1.1 ลักษณะและรายละเอียดของดีเอ็นเอที่เพิ่ม แทรก
ตัดออก หรือวัสดุพันธุกรรมที่ดัดแปร รวมทั้งพลาสมิดหรือพาหะ
ชนิดอื่นที่ใช้ในการถ่ายทอดดีเอ็นเอที่ต้องการ โดยวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการเคลื่อนย้าย
5.1.2 จํานวนตําแหน่งที่มีการแทรกของดีเอ็นเอ
5.1.3 การเรียงตัวของหน่วยพันธุกรรมในแต่ละตําแหน่ง
ที่มีการสอดแทรก ดัดแปร หรือตัดออกของดีเอ็นเอ และจํานวน
ชุด (copy) ของดีเอ็นเอในแต่ละตําแหน่งการสอดแทรก
5.1.4 การวิเคราะห์ช่วงการถอดรหัส (open reading
frame) ของดีเอ็นเอที่สอดแทรก หรือช่วงระหว่างดีเอ็นเอที่
สอดแทรกที่ติดกันในโครโมโซมหรือพลาสมิด
5.1.5 ความเป็นไปได้ในการก่อให้เกิดโปรตีนชนิดที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย เช่น การก่อให้เกิดภูมิแพ้ของลําดับนิวคลีโอ
ไทด์และลําดับกรดแอมิโนตามที่มีรายงานไว้
5.2 ข้อมูลผลผลิตที่เกิดจากการแสดงออกของยีนในจุลินทรีย์
ดัดแปรพันธุกรรม
5.2.1 ผลิตผลที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรม (โปรตีน หรือ
อาร์เอ็นเอที่ยังไม่ได้รับการแปลรหัส) หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น การ
วิเคราะห์ผลิตผลที่ได้จากการถอดรหัสแล้ว หรือผลิตผลที่มีการ
แสดงออกเพื่อให้สามารถระบุสารชนิดใหม่ใดๆ ที่อาจปรากฏในอาหาร
5.2.2 หน้าที่ของผลิตผลที่เกิดจากการดัดแปรพันธุกรรม
5.2.3 รายละเอียดของลักษณะใหม่ที่ปรากฏ

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง
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รายการเอกสาร

(4) กรณีที่เป็นเอนไซม์
ซึ่งได้จากจุลินทรีย์ดัด
แปรพันธุกรรม (ต่อ)

2.2

วิธีการผลิต /
กระบวนการผลิต
เอนไซม์

2.3

กระบวนการตรึงเอนไซม์
(Immobilization
procedure) (ถ้ามี)

คําอธิบายเพิ่มเติม
5.2.4 ระดับและตําแหน่งการแสดงออกของผลิตผลจาก
ยีน และสารเมแทโบไลต์ที่เกิดจากผลิตผลจากยีน
- กรณีของแบคทีเรียแกรมลบให้ระบุว่าผลิตผล
จ า ก ยี น นั้ น อ ยู่ ภ า ย ใ น เ ซ ล ล์ ห รื อ ใ น บ ริ เ ว ณ
periplasm
- กรณีจุลินทรีย์จําพวกยูคาริโอตให้ระบุว่าอยู่ใน
โครงสร้างจําเพาะภายในเซลล์ (organelle) หรือมี
การขับออกมานอกเซลล์ (secretion)
5.2.5 ปริมาณผลิตผลจากยีนที่แทรก ถ้าการแสดงออก
ของยี น นั้ น ทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงระดั บ อาร์ เ อ็ นเอส่ ง ข่ า ว
จําเพาะ (specific endogenous mRNA) หรือโปรตีน
5.2.6 การไม่ พ บผลิ ต ผลจากยี น หรื อ ไม่ พ บการ
เปลี่ยนแปลงของสารเมแทโบไลต์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลจากยีน
ในกรณีที่ผลนั้นเป็นไปตามเจตนาของการดัดแปรพันธุกรรม
5.3 ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่
5.3.1 การจัดเรียงตัวของหน่วยพันธุกรรมที่ใช้ในการ
ถ่ายยีนมีความคงตัว หรือมีการจัดเรียงตัวใหม่ หลังจากการ
สอดแทรก
5.3.2 การเปลี่ยนแปลงลําดับกรดแอมิโนอันเป็นผลจาก
การดัดแปรพันธุกรรม ส่งผลต่อการดัดแปรโปรตีนภายหลังการ
แปลรหัสหรือมีผลกระทบต่อโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน
5.3.3 ผลที่เจตนาให้เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คง
ตัว และสามารถถ่ายทอดได้ตามกฎของการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม
5.3.4 การแสดงออกของลักษณะใหม่เป็นไปตาม
คาดหวัง และอยู่ในตําแหน่งของเซลล์ที่เหมาะสม โดยการ
แสดงออกเป็นไปในระดับที่สอดคล้องกับยีนที่ควบคุมการ
แสดงออก
5.3.5 ผลกระทบจากกระบวนการดัดแปรพันธุกรรมต่อ
ยีนในจุลินทรีย์ผู้รับ/เจ้าบ้าน
5.3.6 ข้อมูลที่ยืนยันเอกลักษณ์ (identity) และรูปแบบ
การแสดงออกของโปรตีนผสม (fusion protein) ที่อาจเกิดขึ้น
ใหม่
6. การกําจัด และตรวจสอบการคงเหลื อของจุลินทรีย์ดัดแปร
พั น ธุ ก รรมและชิ้ น ส่ ว นของหน่ ว ยพั น ธุ ก รรมในผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุดท้าย
6.1 แสดงข้อมูลวิธีการ หรือขั้นตอนการกําจัดสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรมและดีเอนเอออกจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
6. 2ผลการตรวจสอบเซลล์ของจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
6.3 ผลการตรวจสอบชิ้นส่วนของหน่วยพันธุกรรม
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือ
กระบวนการหมักจุลินทรีย์ รวมถึงปัจจัยที่ต้องควบคุม เช่น
อุณหภูมิ ปริมาณสารอาหาร ปริมาณก๊าซ ชื่อสารเคมีที่ใช้ใน
กระบวนการหมัก วิธีการทําให้บริสุทธิ์ โดยมีการแสดงแผนผัง
กระบวนการผลิตเอนไซม์โดยละเอียดประกอบด้วย
ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตรึงเอนไซม์ สารที่ใช้ใน
การตรึง รวมทั้งคุณสมบัติ และลักษณะของสารนั้น

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลสําหรับประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

3

ข้อมูลด้านความปลอดภัย แบ่งเป็นกรณีดังนี้

3.1

กรณีที่เป็นเอนไซม์ซึ่งได้จากแหล่งที่ไม่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารหรือใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร หรือเป็นเอนไซม์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
การศึกษาเกี่ยวกับการ
ข้อมูลการศึกษา โดยมีการออกแบบการทดสอบตาม
มี
รายละเอียดครบถ้วน
เกิดพิษกึ่งเรื้อรัง
Organization for Economic Co-operation and
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
Development (OECD Guideline 408, 2000a) แล้วแต่กรณี
ดังนี้
- Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in
Rodents หรือ
- Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in NonRodents
ผลการประเมินความเป็น ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการกลายพันธุ์ใน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
พิษต่อยีน
แบคทีเรีย (Ames test, OECD Guideline 471) และ การ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมในหลอดทดลอง
(chromosomal aberration, OECD Guideline 473) หรือ
การทดสอบไมโครนิวเคลียสในหลอดทดลอง (micronucleus
assay, OECD Guideline 487) หรือ mouse lymphoma TK
assay (OECD Guideline 476)
การก่อภูมิแพ้
ข้อมูลการเทียบลําดับของกรดอะมิโนของเอนไซม์ และ/หรือ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(Allergenicity)
โครงสร้างของเอนไซม์ (amino acid sequence and/or
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
structural similarities) กับลําดับกรดอะมิโนของโปรตีนที่
ทราบว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้หรือสารพิษอื่นๆโดยเปรียบเทียบอย่าง
น้อย 2 ฐานข้อมูล และใช้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แต่ต้องไม่เกิน
3 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อมูล
ข้อมูลปริมาณการได้รับ 1. ประเมินการได้รับสัมผัสกรณีร้ายแรง จากข้อมูล ดังนี้
มี
รายละเอียดครบถ้วน
สัมผัส (dietary
- ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย ใน7 ช่วงอายุ ที่
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
exposure) และการ
ค่าเฉลี่ยและค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97.5 ของการบริโภคโดย
อธิบายลักษณะของความ ประชากรทั้งหมด (per capita) โดยให้ระบุรายการอาหารทุก
เสี่ยง
ชนิดที่ใช้ในการคํานวณ
- ข้อมูล Conversion factor จากสูตรส่วนประกอบ
มาตรฐาน ของอาหารชนิดนั้น (standard recipe) หรือ ค่า
อ้างอิงตาม Food and Agriculture Organization of the
United Nations
- ข้อปริมาณสูงสุดของเอนไซม์ที่แนะนําให้ใช้ในอาหารแต่
ละชนิด โดยคํานวณเป็น mg (TOS)/kg food
2. ลักษณะของความเสี่ยง โดยคํานวณค่า margin of exposure
(MOE) ด้วยการนําค่าปริมาณการได้รับสัมผัสเทียบกับค่า point
of departure (POD) ซึ่งได้แก่ค่า NOEL หรือ NOAEL หรือ
benchmark dose Level ที่ได้จากการศึกษาความเป็นพิษกึ่ง
เรื้อรัง (subchronic oral toxicity studies)
ค่าความปลอดภัยอ้างอิง การกําหนดค่าความปลอดภัยอ้างอิง (ADI) โดยอ้างถึงข้อมูลอย่าง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(Acceptable Daily
น้อยดังต่อไปนี้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
Intake: ADI)
(1) ขนาดสูงสุดของเอนไซม์ที่ให้แก่สัตว์ทดลองแล้วไม่สังเกตเห็น
ความผิดปกติ (no-observed-effect level: NOEL) และ/หรือ
the no-observed-adverse-effect level (NOAEL)
(2) ปัจจัยความปลอดภัย (safety factor) ในการคํานวณ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษและปฏิกิริยาการตอบสนองของ
ร่างกาย (toxicological versus physiological responses)
(4) ค่า MOE

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
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3.2
3.2.1
3.2.2

4
4.1

4.2

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ
กรณีที่เอนไซม์ได้จากแหล่งซึ่งมีประวัติการบริโภคเป็นอาหาร หรือใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
พืชหรือสัตว์
แนบเอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแหล่งของเอนไซม์นั้น
มี
ได้จากส่วนของพืชหรือสัตว์ที่บริโภคได้
ไม่มี
จุลินทรีย์
แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประวัติการ
มี
ใช้เป็นอาหาร หรือแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าจุลินทรีย์ชนิด
ไม่มี
นั้นๆ ผ่านการประเมินความปลอดภัยและอนุญาตสําหรับใช้ใน
การผลิตอาหารแล้ว เช่น เอกสาร Qualified Presumption of
Safety (QPS) หรือ Bulletin of the International Dairy
Federation (IDF) เป็นต้น
รายงานผลการประเมินหรือเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายงานผลการประเมิน รายงานผลการประเมินความปลอดภัยหรือความเห็นจากหน่วย
มี
ความปลอดภัยหรือ
ประเมินความปลอดภัยของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้น
ไม่มี
ความเห็นจากหน่วย
ไป เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลียประเมินความปลอดภัย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น
ของประเทศต่างๆ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือตอบ หรือเอกสารการอนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือ
มี
เอกสารแสดงสิทธิบัตรซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิค หรือ
ไม่มี
วิธีการผลิตเอนไซม์ เป็นต้น
รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

การยื่นรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมิน
เอกสารครบถ้วน
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจาก
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
(วันที่.....................................ถึง วันที่.....................................)
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
..........................................................................................................................
(วันที่.....................................ถึง วันที่.....................................)
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ

1.1 การยื่นรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วย
ประเมิน กรณีเอนไซม์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือพืช
สัตว์ จุลินทรีย์ซึ่งไม่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหาร
1.2 การยื่นแบบสรุปข้อมูลความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐาน
ของเอนไซม์ กรณีเอนไซม์ที่ได้มาจากแหล่งซึ่งมีประวัติการใช้เป็น
อาหารหรือผ่านการประเมินจากประเทศอื่นตามเกณฑ์ที่กําหนด
ข้าพเจ้าได้ยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผ่านการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว พร้อมหลักฐานการชําระ
ค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบเอกสาร

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

การยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคําขอ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ
(วันที...............................
่
......ถึง วันที่.....................................)
(.................................................................)
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
..........................................................................................................................
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไข
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

การรับ/คืนคําขอ
เอกสารไม่ครบถ้วน พิจารณาคืนคําขอดังกล่าว
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอและ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณารับคําขอดังกล่าว
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ข้าพเจ้ารับทราบผลการพิจารณา

วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
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1.2.3 แบบสรุปข้อมูลความปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์สําหรับใช้ในการ
ผลิตอาหาร (กรณีเอนไซม์ที่ได้มาจากแหล่งซึ่งมีประวัติการใช้เป็นอาหารหรือผ่านการประเมินจากประเทศอื่น
ตามเกณฑ์ที่กําหนด)
กรณีเอนไซม์ที่ไม่ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยหน่วยประเมินในประเทศซึ่ง
ได้แก่
• เอนไซม์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตสายพันธ์ดั้งเดิมและผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
หน่วยประเมินความปลอดภัยของประเทศอื่นอย่างน้อย ประเทศ 2จากใน กลุ่มประเทศ 5ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย หรือ
นิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศเกาหลีใต้
• เอนไซม์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งมีประวัติการใช้เป็นอาหาร
เอนไซม์ ทั้ ง 2 กลุ่ ม ดั ง กล่ า วจะต้ อ งจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ข้ อ มู ล เพื่ อ ขอประเมิ น ความ
ปลอดภัยและกําหนดคุณภาพมาตรฐาน โดยต้องมีสาระสําคัญสอดคล้องตามรายการเอกสารซึ่งกําหนดไว้ตาม
แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ดังนี้
(1) สรุปข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Identity of Food Enzyme)
- ระบุชื่อของเอนไซม์ (Trivial Name) โดยการเติม “ase” หลังชื่อสารซับสเตรตที่
เอนไซม์ไปเร่งปฏิกิริยา เช่น เซลลูเลส (Cellulase) ย่อยสลายเซลลูโลส (Cellulose) โปรติเอส (Protease)
ย่อยสลายโปรตีน (Protien) เป็นต้น
- ระบุชื่อกลุ่มและเลขของเอนไซม์ตามระบบ IUBMB
- ระบุชื่ออื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สามัญ ตัวย่อ คําย่อ ของเอนไซม์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง รวมถึงชื่อที่มีการจดทะเบียนทางการค้า
(2) ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมี
- น้ําหนักโมเลกุล (molecular mass)
- ลักษณะโครงสร้าง และจํานวนกรดอะมิโน
- Total Organic Solids (TOS)
(3) ปฏิกิริยาหลัก และปฏิกิริยารอง (แล้วแต่กรณี) ของเอนไซม์ (Active Principle and
Secondary Enzyme Activity) พร้อมวิธีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (METHOD OF ASSAY)
(4) ตารางสรุปผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนอย่างน้อย 2 รุ่นการผลิตเปรียบเทียบ
กับข้อกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร
(5) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเอนไซม์ โดยอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยา
(Reaction Catalyzed) ตําแหน่งของพันธะของสารที่เอนไซม์เข้าไปทําปฏิกิริยา รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ของการทําปฏิกิริยา เช่น อุณหภูมิ หรือค่า pH ที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยา ความต้องการ co-factor ใน
การทําปฏิกิริยา การทําลายหรือการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์
(6) กระบวนการผลิต หรือการเลี้ยงเชื้อ รวมถึงกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
และการทําให้บริสุทธิ์โดยละเอียด โดยเฉพาะวิธีการทําให้บริสุทธิ์
(7) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชวิตที่เป็นแหล่งของเอนไซม์
- ประวัติการค้นพบ และ/หรือการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตที่จะนํามาใช้เป็นแหล่ง
ผลิตเอนไซม์ รวมถึงเหตุผลของการนําสิ่งมีชีวิตหรือส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้นมาใช้ในการผลิตเอนไซม์
- ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้เป็นแหล่งผลิตของ
เอนไซม์ เช่น การสร้างสารพิษ หรือการก่อโรคต่อมนุษย์หรือสัตว์
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(8) สรุปข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษ และค่าที่ปลอดภัยสําหรับการบริโภคและ
การประเมินการได้รับสัมผัส (เฉพาะกรณีที่มีข้อมูลการศึกษาการเกิดพิษ)
(9) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการนําไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ผลของเอนไซม์ที่มีต่อ
อาหาร ผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอาหารเมื่อมีการใช้เอนไซม์นั้นๆ เป็นต้น
(10) รายชื่อเอกสารอ้างอิง (Reference)
(12) ภาคผนวก: รายละเอี ย ดข้ อ มูล กํา หนดไว้ต ามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้ อ งต้ น
(Checklist)
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กรณีที่ 2:

การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติม
เงื่อนไขการใช้

กรณีที่ 2.1 วัตถุเจือปนอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สําหรับอาหาร
แบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อบกพร่อง
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ..................ผู้รบั มอบอํานาจ/สกุลผู้ยื่นคําขอ-.............................................................โทรศัพท์...................
E-mail .........................................ชื่อสถานทีผ่ ลิต.....................นําเข้า/..........................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต...........สถานที่ผลิต/นําเข้า/.............................................................................................
สถานทีจ่ ัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที่……………...……… ตรอกซอย/…………………..……..ถนน……...……..……….หมู่ที่…...............................………
ตําบล แขวง/……………… อําเภอเขต/……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….…
รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยนื่ คําขอ
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ..........................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร:......................................................................... ......................................(ภาษาอังกฤษ)
INS no. .............................................. หน้าที่ทางเทคโนโลยี:....................................................................
ใช้ในอาหาร:.....................................................................................................................................................

ข้อแนะนําก่อนยื่นคําขอผ่าน
ระบบ E-Submission
1.จัดเตรียมและทวนสอบ
เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดใน
คู่มือสําหรับประชาชนที่
เว็บไซต์กองอาหาร >> คู่มือ
สําหรับประชาชน ลําดับที่ 9.1

ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบคําขออิเล็กทรอนิกส์ คําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยัง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
มิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตาม
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
2. ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาประเมิ น ความปลอดภั ย ตามที่
มี
รายละเอียดครบถ้วน
กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสาร ตามลําดับ พร้อมรายละเอียด
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ดังนี้

บันทึกข้อบกพร่อง

2.1 บทสรุปผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)
2.2 ข้อมูลภาพรวมของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความ
ปลอดภัย ข้อ ดังนีโดยมี
้ หวั (ฉบับภาษาไทย)
• ข้อมูลด้านความปลอดภัย (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 1.1-1.3)
• ข้อมูลความจําเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิต (จากเอกสารส่วนที่ 2)

• ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ (จากเอกสารส่วนที่ 3)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของ
ข้อมูล/หลักฐาน จํานวน …… หน้า (ถ้ามี)

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือ
ทั้งหมดของคําขอฯ ให้ผู้ยื่นคําขอ จัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่ง
ไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

1.

ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยของวัตถุเจือปน
อาหาร (Specification)
**ฉบับล่าสุด**

แหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
(1) Codex Advisory Specification for
the Identity and Purity of Food
Additives
(2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยการกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิด
เดี่ยว (มี 4 ฉบับ)

1.1

ชื่อทางเคมี

1.2

รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปน
อาหารตามระบบ
International
Numbering System: INS
ค่าความปลอดภัย
(1) Acceptable daily intake; ADI หรือ
(แล้วแต่กรณี)
(2) Provisional Tolerable Weekly
Intake; PTWI หรือ
(3) Provisional Maximum Tolerable
Daily Intake; PMTDI หรือ
(4) Maximum Tolerable Daily Intake;
MTDI
แหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
ข้อมูลความจําเป็น
ทางด้านเทคโนโลยีการ (1) มาตรฐานทั่วไปสําหรับการใช้วัตถุเจือ
ผลิตของผลิตภัณฑ์
ปนอาหารของโคเด็กซ์ (Codex General
อาหารแต่ละชนิดที่จะ
Standard for Food Additives; GSFA)
เสนอขอใช้วัตถุเจือปน ฉบับล่าสุด
อาหารนั้นๆ
(2) Codex Class Names and the
International Numbering System for
Food Additives (CAC/GL 36-1989)
ตารางแสดงรายละเอียด จะต้องระบุหมวดอาหารย่อยที่สุดซึ่ง
สามารถครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารที่จะ
- รหัสหมวดอาหาร
เสนอขอใช้ โดยอ้างอิงประกาศกระทรวง
(Food category
สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
number)
- ชื่อหมวดอาหาร
(Food category name)
- ปริมาณวัตถุเจือปน
ต้องระบุเป็นตัวเลขในหน่วย
อาหารที่ขอใช้
“มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม”

1.3

2.

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

3.

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ
มี
- วัตถุประสงค์การใช้หรือ อ้างอิงจากเอกสาร Codex Class Names
ไม่มี
หน้าที่ทางเทคโนโลยีการ and the International Numbering
ผลิต (Functional use) System for Food Additives (CAC/GL
36-1989) ฉบับล่าสุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์
การใช้หรือหน้าที่ทางเทคโนโลยีการผลิตที่
แจ้งจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิตที่ระบุไว้ในข้อกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification)
มี
เอกสารวิชาการหรือผลการศึกษาวิจัยที่
- เอกสารวิชาการหรือ
ไม่มี
งานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป น่าเชื่อถือที่แสดงถึงประสิทธิภาพและ
ความจําเป็นทางเทคโนโลยีการผลิตของ
อย่างน้อย 3 ฉบับ
[กรุณาจัดทําเนื้อหาโดย วัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ตามปริมาณและ
วัตถุประสงค์การใช้หรือหน้าที่ทาง
สรุปพร้อมแนบเอกสาร
เทคโนโลยีการผลิตในผลิตภัณฑ์อาหารที่
วิชาการหรือผลการ
จะเสนอขอใช้
ศึกษาวิจัยฉบับเต็ม]
มี
กฎหมายหรือกฎระเบียบ**ฉบับล่าสุด** ที่
ข้อมูลกฎหมายหรือ
ไม่มี
กฎระเบียบ
แสดงว่ามีการยอมรับการใช้วัตถุเจือปน
[กรุณาแนบกฎหมายหรือ อาหารนั้นๆ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเสนอ
ขอใช้ในประเทศที่มีระบบประเมินความ
กฎระเบียบของแต่ละ
ปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ สหภาพยุโรป
ประเทศที่นํามาอ้างอิง]
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
Codex Standard

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

หมายเหตุ 1. Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives
สามารถเข้าถึงได้จาก: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/
2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (มี 4 ฉบับ) สามารถ
เข้าถึงได้จาก: http://food.fda.moph.go.th/FoodAdditives.php
3. Codex Class Names and the International Numbering System for Food Additives (CAC/GL 36-1989) สามารถเข้าถึงได้
จาก: http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

การยื่นเอกสารหลักฐาน
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ เอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว พร้อมหลักฐาน ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยนื่ คําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
การชําระค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบเอกสาร
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 อาหาร พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณี ดังนี้
บัญชี 2 ข้อ 2 (2.2) อัตราค่าใช้จ่าย 69,000 บาท
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
บัญชี 2 ข้อ 2 (2.5) อัตราค่าใช้จ่าย 45,000 บาท
(วันที่.....................................ถึง วันที่.....................................)

หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ

เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจาก

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

เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
(วันที.....................................
่
ถึง วันที่.....................................)
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
..........................................................................................................................

การยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือ ส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคําขอ
(วันที.....................................
่
ถึง วันที่.....................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

..........................................................................................................................
เอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยนื่ คําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหาร พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณี ดังนี้
บัญชี 2 ข้อ 2 (2.2) อัตราค่าใช้จ่าย 69,000 บาท
บัญชี 2 ข้อ 2 (2.5) อัตราค่าใช้จ่าย 45,000 บาท
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไข
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
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การรับ/คืนคําขอ
ข้ า พเจ้ า รั บ ทราบผลการพิ จ ารณา พร้ อ มชํ า ระค่ า
ประเมินเอกสารวิชาการฯ

เอกสารไม่ครบถ้วน พิจารณาคืนคําขอดังกล่าว
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอและ
ตรวจสอบเอกสาร ค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ พิจารณารับคําขอ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ดังกล่าว
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
(.................................................................)

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

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

วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
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2.1.3 แบบสรุปข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยงั มิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้
หรือเพิ่มเติมเงือ่ นไขการใช้
1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
(1) ชื่อทางเคมี ...............................................................................................................................................
(2) รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตามระบบ International Numbering System: INS ........................
(3) ค่าความปลอดภัย (แล้วแต่กรณี)
(3.1) Acceptable daily intake; ADI .................. มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้าํ หนักตัว/วัน
(3.2) Provisional Tolerable Weekly Intake; PTWI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/สัปดาห์
(3.3) Provisional Maximum Tolerable Daily Intake; PMTDI .......... มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(3.4) Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(4) ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) **ฉบับล่าสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
Codex Advisory Specification for the Identity
and Purity of Food Additives

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ ........)

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
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2. ข้อมูลความจําเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดทีจ่ ะเสนอขอใช้วัตถุเจือปนอาหารนัน้ ๆ
ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
รหัสหมวดอาหาร
ชื่อหมวดอาหาร
ที่ขอใช้ (มิลลิกรัม ต่อ อาหาร
(Food category number) (Food category name)
1 กิโลกรัม)
(1)

(2)

วัตถุประสงค์การใช้
หรือหน้าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต
(Functional use)

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
(ภาษาไทยเท่านั้น)
1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
.....ไม่จํากัดจํานวน....
1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
.....ไม่จํากัดจํานวน....

(3), (4), (5)...หมวดของ
อาหารที่จะเสนอขอใช้
วัตถุเจือปนอาหารนั้น
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3. ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ
ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบับล่าสุด** ที่แสดงว่ามีการยอมรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเสนอขอใช้อย่างแพร่หลายในประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศที่นํามาอ้างอิงฉบับเต็ม]
รหัสหมวดอาหาร
(Food category
number)

ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้
ชื่อหมวดอาหาร
(มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม)
(Food category
1
สหภาพยุโรป ออสเตรเลียญี่ปุ่น3
สหรัฐอเมริกา4
name)
นิวซีแลนด์2

(1)
(2)
.....ไม่จํากัดจํานวน....
1 ระบุชื่อมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่นํามาอ้างอิง
2 ระบุชื่อมาตรฐานของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ที่นํามาอ้างอิง
3 ระบุชื่อมาตรฐานของญี่ปุ่นที่นํามาอ้างอิง
4 ระบุชื่อมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่นํามาอ้างอิง

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
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ตัวอย่างการกรอก
แบบสรุปข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติม
เงื่อนไขการใช้
1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
(1) ชื่อทางเคมี ........โซเดียม สเตียโรอิล แลกติเลต (Sodium Steroyl Lactylate)...............
(2) รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตามระบบ International Numbering System: INS ..... 481(i)......
(3) ค่าความปลอดภัย (แล้วแต่กรณี)
(3.1) Acceptable daily intake; ADI ......0-20............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(3.2) Provisional Tolerable Weekly Intake; PTWI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/สัปดาห์
(3.3) Provisional Maximum Tolerable Daily Intake; PMTDI .......... มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(3.4) Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(4) ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) **ฉบับล่าสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]

√ Codex Advisory Specification for the Identity
and Purity of Food Additives

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..1...

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (ฉบับที่ ........)

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
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2. ข้อมูลความจําเป็นทางด้านเทคโนโลยีการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดทีจ่ ะเสนอขอใช้วัตถุเจือปนอาหารนัน้ ๆ
ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
รหัสหมวดอาหาร
ชื่อหมวดอาหาร
ที่ขอใช้ (มิลลิกรัม ต่อ อาหาร
(Food category number) (Food category name)
1 กิโลกรัม)

07.0

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ

4,000

วัตถุประสงค์การใช้
หรือหน้าทีท่ าง
เทคโนโลยีการผลิต
(Functional use)

อิมัลซิไฟเออร์

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
1. L. Stampfli, B. Nerden. Emulsifiers in bread
making. Food Chemistry 52 (1995) 353-360.
เนื้อหาโดยสรุป: Sodium stearoyl lactylate (SSL) มี
คุณสมบัติในการเป็น dough strengthening ในระดับ
Very good และคุณสมบัติในการเป็น crumb softening
ในระดับ Excellent
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ...2...
2. Sluimer, P. Principles of breadmaking:
functionality of raw materials and process
steps. 2005. St. Paul: The American Association
of Cereal Chemists, Inc.
เนื้อหาโดยสรุป: Sodium stearoyl lactylate (SSL)
ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการผลิตขนม
ปั ง และขนมอบ โดยในการผลิ ต ขนมปั ง ขาว (white
breads) จะมีปริมาณการใช้อยู่ระหว่าง 0.25-0.5 กรัม
ต่อ แป้ง 100 กรัม (คิดเป็น 2,500-5,000 มิลลิกรัม ต่อ
แป้ง 1 กิโลกรัม)
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ...3...
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ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
รหัสหมวดอาหาร
ชื่อหมวดอาหาร
ที่ขอใช้ (มิลลิกรัม ต่อ อาหาร
(Food category number) (Food category name)
1 กิโลกรัม)

วัตถุประสงค์การใช้
หรือหน้าทีท่ าง
เทคโนโลยีการผลิต
(Functional use)

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
3. Zlatica Kohajdová, Jolana Karovičová, Štefan
Schmidt .Significance of Emulsifiers and
Hydrocolloids in Bakery Industry. Acta Chimica
Slovaca, Vol.2, No.1, 2009, 46 - 61
เนื้อหาโดยสรุป: Sodium stearoyl lactylate (SSL) ช่วย
ในการเพิ่มปริมาณ )loaf volume) รวมทั้งช่วยปรับปรุง
คุณภาพความยืดหยุ่นและความละเอียดของเนื้อสัมผัส และ
ยืดระยะเวลาในการแข็งของขนมปัง นอกจากนั้นยังช่วยเก็บ
รักษาฟองอากาศภายในโดขนมปังในระหว่างกระบวนการ
ผลิตขนมปัง
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ...4...
4. Hartmut GÖlitz, Andreas Funke. Emulsifiers in
bread improvers and bakery ingredients. 2009.
Wissensforum Backwaren e.V., Germany.
เนื้อหาโดยสรุป: Sodium stearoyl lactylate (SSL) ที่
นํามาใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณ (bread volume) และเพิ่มความนุ่มของขนมปัง
(softness) โดยในกระบวนการผลิตขนมปังทั่วไปมีปริมาณ
การใช้อยู่ระหว่าง 0.2-0.5% (คิดเป็น 2,000-5,000 มิลลิกรัม
ต่อ แป้ง 1 กิโลกรัม)
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ...5...
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ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
รหัสหมวดอาหาร
ชื่อหมวดอาหาร
ที่ขอใช้ (มิลลิกรัม ต่อ อาหาร
(Food category number) (Food category name)
1 กิโลกรัม)

วัตถุประสงค์การใช้
หรือหน้าทีท่ าง
เทคโนโลยีการผลิต
(Functional use)

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
5. Gomes-Ruffi CR, da Cunha CR, Almeida EL et
al. Effect of the emulsifier sodium stearoyl
lactylate and of the enzyme altogenic amylase
on the quality of the enzyme maltogenic
amylase on the quality of pan bread during
storage. LWT - Food Science and Technology 49
(2012) 96-101
เนื้อหาโดยสรุป: จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขนมปัง
ที่มีการเติม Sodium stearoyl lactylate (SSL) และ
เอนไซม์ maltogenic amylase (MALTO) จะช่วยเพิ่ม
ปริมาณ (bread volume) และลดความแข็ง รวมทั้งเพิ่ม
คะแนนการยอมรับของผู้บริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับขนม
ปังที่ไม่มีการเติมอิมัลซิไฟเออร์และเอนไซม์ โดยใน
การศึกษาใช้
1. 0.43 g SSL/100 g flour + 0.03 g MALTO/100 g flour
(คิดเป็น SSL 4,300 มิลลิกรัม ต่อ แป้ง 1 กิโลกรัม)
2. 0.50 g SSL/100 g flour + 0.02 g MALTO/100 g flour
(คิดเป็น SSL 5,000 มิลลิกรัม ต่อ แป้ง 1 กิโลกรัม)
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ...6...
.....ไม่จํากัดจํานวน....
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3. ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ
ข้อมูลกฎหมายหรื อกฎระเบี ยบ**ฉบั บล่าสุด** ที่แสดงว่ามีการยอมรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเสนอขอใช้อย่างแพร่หลายในประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศที่นํามาอ้างอิงฉบับเต็ม]
รหัสหมวดอาหาร
(Food category
number)
07.1.1
07.1.2
07.1.3
07.1.4
07.1.5
07.1.6
07.2.1
07.2.2
07.2.3

ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้
(มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม)
1
สหภาพยุโรป ออสเตรเลียญีป่ นุ่ 3
สหรัฐอเมริกา4
นิวซีแลนด์2
ขนมปังและโรล
3,000
ปริมาณที่
4,000
5,000
เหมาะสม
แครกเกอร์ ไม่รวมแครก ไม่กําหนด
ปริมาณที่
ไม่กําหนด
5,000
เกอร์รสหวาน
เงื่อนไขการใช้
เหมาะสม
เงื่อนไขการใช้
ขนมอบชนิดไม่หวาน
ไม่กําหนด
ปริมาณที่
ไม่กําหนด
5,000
เงื่อนไขการใช้
เหมาะสม
เงื่อนไขการใช้
ผลิตภัณฑ์ขนมปังที่ใช้
ไม่กําหนด
ปริมาณที่
ไม่กําหนด
5,000
สอดไส้หรือทําอาหาร
เงื่อนไขการใช้
เหมาะสม
เงื่อนไขการใช้
และขนมปังป่น
หมั่นโถ ซาลาเปา ติ่มซํา
ไม่กําหนด
ปริมาณที่
ไม่กําหนด
5,000
เงื่อนไขการใช้
เหมาะสม
เงื่อนไขการใช้
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ใช้
ไม่กําหนด
ปริมาณที่
5,500
5,000
ทําขนมปังและขนมอบ เงื่อนไขการใช้
เหมาะสม
เค้ก คุกกี้ และพาย
5,000
ปริมาณที่
8,000
5,000
เหมาะสม
ขนมอบชนิดหวาน
5,000
ปริมาณที่
8,000
5,000
เหมาะสม
ส่วนผสมสําเร็จรูป
ไม่กําหนด
ปริมาณที่
5,500
5,000
(mixes) ใช้ทําผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการใช้
เหมาะสม
ตามหมวด 07.2.1-07.2.2
ชื่อหมวดอาหาร
(Food category
name)

1 COMMISSION REGULATION (EU)
No 1129/2011 of 11 November 2011
2 Standard 1.3.1- Food Additives
3 Standards for Use, according to Use
Categories, effective from August 8, 2014
4 Code of Federal Regulations Title 21 Part 172
FOOD ADDITIVES PERMITTED FOR DIRECT ADDITION
TO FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...7...
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...8...
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...9...
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...10...
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กรณีที่ 2.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร
แบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อบกพร่อง
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ..................ผู้รับมอบอํานาจ/สกุลผู้ยื่นคําขอ-.............................................................โทรศัพท์...................
E-mail .........................................ชื่อสถานที่ผลิต.....................นําเข้า/..........................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต...........สถานที่ผลิต/นําเข้า/.............................................................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที…่ …………...……… ตรอกซอย/…………………..……..ถนน……...……..……….หมู่ที่…...............................………
ตําบล แขวง/……………… อําเภอเขต/……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….…
รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยนื่ คําขอ
ชื่อเอนไซม์:......................................................................... ......................................(ภาษาไทย)
ชื่อเอนไซม์:......................................................................... ......................................ภาษาอังกฤษ)ตามระบบ IUBMB(
รหัสตัวเลขตามระบบ IUBMB ..................................................................................
วัตถุประสงค์:.........................................................................................................................................................
ตัวอย่างอาหาร:.....................................................................................................................................................

ข้อแนะนําก่อนยื่นคําขอผ่าน
ระบบ E-Submission
1.จัดเตรียมและทวนสอบ
เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดใน
คู่มือสําหรับประชาชนที่
เว็บไซต์กองอาหาร >> คู่มือ
สําหรับประชาชน ลําดับที่ 9.1

ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบคําขออิเล็กทรอนิกส์ คําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยัง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
มิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตาม
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
2. ข้ อมู ลประกอบการพิ จารณาประเมิ นความปลอดภั ยตามที่
มี
รายละเอียดครบถ้วน
กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสาร ตามลําดับ พร้อมรายละเอียด
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ดังนี้

บันทึกข้อบกพร่อง

2.1 บทสรุปผู้บริหาร
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ พร้อมเอกสารแนบ
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความจําเป็นของการใช้เอนไซม์ในกระบวนการ
ผลิต พร้อมเอกสารแนบ
2.4 ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศอื่นๆ

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

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วน
หรือทั้งหมดของคําขอฯ ให้ผู้ยนื่ คําขอ จัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็น
ความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

2.2

2.3

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ พร้อมเอกสารแนบ
ชื่อ และกลุ่มของเอนไซม์ ระบุชื่อทางเคมี ชื่อสามัญ ชื่อทางการค้า ชื่อ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
พ้อง และตัวย่อ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
รหัสตัวเลขของเอนไซม์ ระบุ CAS number ,EC Number, IUBMB
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ตามระบบสากล (ถ้ามี)
number หรือ INS Number เป็นต้น
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
คุณสมบัติของเอนไซม์
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(1) กิ จ กรรมหลั ก ของเอนไซม์ (Active
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
principle), ลักษณะจําเพาะของเอนไซม์
ต่อสารตั้งต้น เช่นพันธะ หรือตําแหน่งของ
สารตั้ ง ต้ น ที่ จ ะถู ก ย่ อ ยโดยเอนไซม์ ,
ปฏิกิริยาและผลผลิตที่ได้ และโคแฟกเตอร์
ที่ต้องใช้
(2) สภาวะที่เหมาะต่อการทํางานของเอนไซม์
(3) ผลพลอยได้ (subsidiary/side activities)
หรือผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์ทเี่ กิดจาก
การการทํางานของเอนไซม์ในสภาวะที่ไม่
เหมาะสม รวมถึงวิธีการตรวจวัดผลพลอย
ได้นั้นๆ (ถ้ามี)
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับความจําเป็นของการใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต พร้อมเอกสารแนบ
ความจําเป็นของการใช้
แนบเอกสารสรุปงานวิจัย พร้อมทั้ง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
เอนไซม์สําหรับการผลิต เอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่แสดงถึง
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
อาหารแต่ละชนิดที่จะ
ประสิทธิภาพและความจําเป็นของการใช้
เสนอขอใช้
เอนไซม์นั้นๆ โดยระบุปริมาณซึ่งคํานวณเป็น
TOS และวัตถุประสงค์การใช้หรือหน้าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
แนบรายละเอียด ลักษณะ วิธีการนําเอนไซม์
มี
รายละเอียดครบถ้วน
นําไปใช้
ไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารอย่าง
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ละเอียด โดยรวมถึงกระบวนการผลิตที่มีผล
ต่อการทํางานหรือหยุดการทํางาน หรือการ
กําจัดเอนไซม์ออกจากผลิตภัณฑ์อาหารโดย
ละเอียด
เอกสารทางกฎมายที่
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่แสดงว่ามีการ มี
รายละเอียดครบถ้วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ อนไซม์ นั้ น ๆ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
อาหารที่จะเสนอขอใช้ในประเทศที่มีระบบ
ประเมิ น ความปลอดภั ย ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น
นิ ว ซี แ ลนด์ -สหภาพยุ โ รป ออสเตรเลี ย
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
เอกสารแสดงสิทธิบัตร -
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

การยื่นเอกสารหลักฐาน
เอกสารครบถ้วน สําหรับกรณี 1.2 และ 1.3 ออกใบรับสั่งชําระ
ค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยนื่ คําขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 แล้วแต่
กรณี ดังนี้
ข้าพเจ้าได้ยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผ่านการตรวจสอบ
บัญชี 2 ข้อ 2 (2.2) อัตราค่าใช้จ่าย 69,000 บาท
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว พร้อมหลักฐานการชําระ
บัญชี 2 ข้อ 2 (2.5) อัตราค่าใช้จ่าย 45,000 บาท
ค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบเอกสาร
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจาก
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ..........................................................................................................................
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
(วันที่.....................................ถึง วันที.....................................
่
)
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทราบผลการพิจารณา
1.1 กรณีมีรายงานผลการประเมินจากหน่วยประเมิน
1.2 กรณีเอนไซม์ที่ได้มาจากแหล่งซึ่งมีประวัติการใช้เป็นอาหาร
หรือผ่านการประเมินจากประเทศอื่นตามเกณฑ์
1.3 กรณีเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้

(วันที่.....................................ถึง วันที่.....................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)

แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..

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

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

การยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือ ส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 30
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคําขอ
(วันที.....................................
่
ถึง วันที่.....................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

..........................................................................................................................
เอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
จัดเก็บจากผู้ยนื่ คําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหาร พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณี ดังนี้
บัญชี 2 ข้อ 2 (2.2) อัตราค่าใช้จ่าย 69,000 บาท
บัญชี 2 ข้อ 2 (2.5) อัตราค่าใช้จ่าย 45,000 บาท
เอกสารไม่ครบถ้วน และคืนคําขอเนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไข
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
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การรับ/คืนคําขอ
ข้ า พเจ้ า รั บ ทราบผลการพิ จ ารณา พร้ อ มชํ า ระค่ า
ประเมินเอกสารวิชาการฯ (สําหรับกรณีที่ 1.2 และ 1.3)

เอกสารไม่ครบถ้วน พิจารณาคืนคําขอดังกล่าว
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอและ
ตรวจสอบเอกสาร ค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ พิจารณารับคําขอ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ดังกล่าว
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
(.................................................................)

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

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

วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
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2.2.3 แบบสรุปข้อมูลเอนไซม์ที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์
(1) ชื่อตามระบบ IUBMB................................................................................................................................
(2) แหล่งผลิตเอนไซม์ (source of enzyme) ..............................................................................................
(3) รหัสตัวเลขของเอนไซม์ตามระบบ IUBMB ................................................................................................
(4) ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) อ้างอิง **ฉบับล่าสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
Combined Compendium of Food Additive Specifications
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................................................................................
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
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2. ข้อมูลความจําเป็นของการใช้เอนไซม์ และปริมาณของเอนไซม์ที่จะเสนอขอใช้ในอาหารแต่ละชนิด
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเภทอาหารที่ต้องการนําเอนไซม์ไปใช้ และปริมาณการใช้แนะนํา โดยระบุปริมาณเอนไซม์ทแี่ นะนําต่อปริมาณวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ รวมทั้งระบุ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ ซึ่งอาจจําแนกตามรหัสของหมวดอาหารซึ่งกําหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์และรหัส
หมวดอาหารที่ได้
(1)

(2)

วัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในการ
ผลิต

ปริมาณเอนไซม์ที่ใช้
( TOS มก. ต่อ ผลิตภัณฑ์
อาหารหรือวัตถุดิบ 1 กก. )

ความจําเป็น/วัตถุประสงค์
การใช้/หน้าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/
เนื้อหาโดยสรุป
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
.....ไม่จํากัดจํานวน....
1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย .........
เนื้อหาโดยสรุป .........
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
.....ไม่จํากัดจํานวน....

การนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้
เป็นส่วนประกอบในอาหาร
อื่นๆ (ถ้ามี)

(3), (4), (5)...หมวดของ
อาหารที่จะเสนอขอใช้
วัตถุเจือปนอาหารนั้น
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3. ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบับล่าสุด** ที่แสดงว่ามีการยอมรับการใช้เอนไซม์นั้นๆ ในผลิตภัณฑ์
อาหารที่ จ ะเสนอขอใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในประเทศที่ มี ร ะบบประเมิ น ความปลอดภั ย ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศที่นํามาอ้างอิงฉบับเต็ม]
ชื่อผลิตภัณฑ์และรหัส วัตถุดิบตั้งตนที่ใช้
หมวดอาหารที่ได้
ในการผลิต

สหภาพ
ยุโรป1

ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้
(มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม)
ออสเตรเลีย- ญี่ปุ่น3
สหรัฐ2
นิวซีแลนด์
อเมริกา4

อื่นๆ.......

(1)
(2)
.....ไม่จํากัดจํานวน....
1 ระบุชื่อมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่นํามาอ้างอิง
2 ระบุชื่อมาตรฐานของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ที่นํามาอ้างอิง
3 ระบุชื่อมาตรฐานของญี่ปุ่นที่นํามาอ้างอิง
4 ระบุชื่อมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่นํามาอ้างอิง

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
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ตัวอย่างการกรอก
2.2.3 แบบสรุปข้อมูลเอนไซม์ที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม์
(1) ชื่อทางเคมี ...... phospholipase C...................................................................................
(2) รหัสตัวเลขของเอนไซม์ตามระบบ IUBMB ........E.C.3.4.1.3....................................................................
(3) ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) อ้างอิง **ฉบับล่าสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
Combined Compendium of Food Additive Specifications
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................................................................................
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....
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2. ข้อมูลความจําเป็นของการใช้เอนไซม์ และปริมาณของเอนไซม์ที่จะเสนอขอใช้ในอาหารแต่ละชนิด
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเภทอาหารที่ต้องการนําเอนไซม์ไปใช้ และปริมาณการใช้แนะนํา โดยระบุปริมาณเอนไซม์ที่แนะนําต่อปริมาณวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ รวมทั้งระบุ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ ซึ่งอาจจําแนกตามหมวดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์และรหัส
หมวดอาหารที่ได้

วัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ใน
การผลิต

11.0 สารให้ความหวาน (1) แป้งข้าว
และน้ําผึ้ง
(2) แป้งมันสําปะหลัง

ปริมาณเอนไซม์
ที่ใช้ (TOS มก. ต่อ ผลิตภัณฑ์
อาหารหรือวัตถุดิบ 1 กก.)

50 mg TOS/ Kg ของแป้ง

ความจําเป็น/
วัตถุประสงค์การใช้/
หน้าที่ทางเทคโนโลยี
การผลิต

สารช่วยในการผลิต
น้ําเชื่อม IMO

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/
เนื้อหาโดยสรุป
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]

การนําผลิตภัณฑ์ที่ได้
ไปใช้เป็นส่วนประกอบ
ในอาหารอื่นๆ (ถ้ามี)

1. Plongbunjong et al. 2017. International Journal
of Food Science and Technology. 52: 2589-2595.
Isomaltooligosaccharide synthesized from rice
starch and its prebiotic properties in vitro.
เนื้อหาโดยสรุป
Isomaltooligosaccharide (IMOs) ถูกผลิตจากแป้งข้าว
ที่ผลผลิตสูงสุด 84% และความเข้มข้น 372.2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เมือ่ นําข้าวโจ๊กผสมกับน้ําเชื่อม IMO พบว่า
Bifidobacteria และ Lactobacilli เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในทางตรงกันข้ามแบคทีเรียก่อโรค Clostridia และ
Bacteroide มีจํานวนลดลง (P < 0.05) การศึกษาสรุปได้
ว่า การผสมระหว่างข้าวโจ๊กและน้ําเชื่อม IMO แสดง
คุณสมบัติที่ดีในการเป็นพรีไบโอติก
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
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ชื่อผลิตภัณฑ์และรหัส
หมวดอาหารที่ได้

วัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ใน
การผลิต

ปริมาณเอนไซม์
ที่ใช้ (TOS มก. ต่อ ผลิตภัณฑ์
อาหารหรือวัตถุดิบ 1 กก.)

ความจําเป็น/
วัตถุประสงค์การใช้/
หน้าที่ทางเทคโนโลยี
การผลิต

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/
เนื้อหาโดยสรุป
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]

การนําผลิตภัณฑ์ที่ได้
ไปใช้เป็นส่วนประกอบ
ในอาหารอื่นๆ (ถ้ามี)

2. ยุทธชัย เพชรรัตน์ไพศาล. 2557. วิทยานิพนธ์ปริญญา
โท. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซ็ก
คาไรด์จากแป้งมันสําปะหลัง
เนื้อหาโดยสรุป
การผลิตน้ําเชื่อม IMO จากน้ําเชื่อมมอลโตสความเข้มข้นสูง
จากการใช้เอนไซม์ทรานกลูโคซิเดส ที่ความเข้มข้น 0.06%
(v/v) pH 5.0 อุณหภูมิ 60ºC และใช้เวลาในการบ่มนาน 6
ชั่วโมง จะสามารถผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซ็ก-คาไรด์ที่
ประกอบด้วย พาโนส, มอลโตไตรโอส และไอโซมอลโตไตร
โอส ความเข้มข้น 16.95, 12.13 และ 24.72 กรัมต่อลิตร
ตามลําดับ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3

.....ไม่จํากัดจํานวน....
(2), (3), (4)...หมวดของ
อาหารที่จะเสนอขอใช้
วัตถุเจือปนอาหารนั้น
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3. ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบับล่าสุด** ที่แสดงว่ามีการยอมรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเสนอขอใช้อย่างแพร่หลายในประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ เช่น
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น หรืออื่นๆ ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป [กรุณาแนบ
กฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่นํามาอ้างอิงฉบับเต็ม]
ชื่อผลิตภัณฑ์และรหัส วัตถุดิบตั้งตนที่ใช้
หมวดอาหารที่ได้
ในการผลิต

สหภาพ
ยุโรป1

ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้
(มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม)
ออสเตรเลีย- ญี่ปุ่น3
สหรัฐ2
นิวซีแลนด์
อเมริกา4

อื่นๆ5
ฝรั่งเศส

11.3 น้ําเชื่อมและไซรัป (1) แป้งข้าว
(2) แป้งมัน
สําปะหลัง

ปริมาณที่
เหมาะสม

ปริมาณที่
เหมาะสม

ปริมาณที่
เหมาะสม

11.4 น้ําตาลและไซรัป
ชนิดอื่น ที่ใช้ราดหรือ
แต่งหน้าขนม

ปริมาณที่
เหมาะสม

ปริมาณที่
เหมาะสม

ปริมาณที่
เหมาะสม

(1) แป้งข้าว
(2) แป้งมัน
สําปะหลัง

.....ไม่จํากัดจํานวน....
2 Australia New Zealand Food Standards Code
section 1.3.3-6
4 Code of Federal Regulations Title 21 Part 173
FOOD ADDITIVES PERMITTED FOR DIRECT ADDITION
TO FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION
5 Arrêté du 19 octobre 2006

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5
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ขั้นตอนการยื่นคาขอประเมินความปลอดภัย
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