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คู�มือสําหรับประชาชน 
 

 
งานท่ีให�บริการ การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

ขอบเขตการให�บริการ 
 

สถานท่ี / ช�องทางการให�บริการ  ระยะเวลาเป%ดให�บริการ 
ท่ีอยู/: กลุ/มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร  
        สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หอง 324 ชั้น 3 อาคาร 3  
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท9 
นนทบุรี 11000 

โทรศัพท9: 02 590 7178-9  
เวปไซด9สํานักอาหาร: 
http://food.fda.moph.go.th/ 
 

 วันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต�เวลา 8.30 -16.30 น. 
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
• รับคําขอและเอกสารหลักฐาน 08.30 – 10.00 น. 
• เจาหนาท่ีสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 10.30 – 12.00 น. 
• พิจารณาความครบถวนของเอกสารและสรุปผลการ

พิจารณา 13.00 – 16.00 น. 
• แจงผลการรับเรื่องไวพิจารณา 16.00 – 16.30 น. 
 

กรุณานัดหมายลวงหน�า กอนขอรับบริการ ท่ีทางเว็บไซต�สํานักอาหาร  
หรือ ทางโทรศัพท9 0 2590 7179 , 0 2590 7178 เพ่ือความสะดวกในการรับบริการ  
 
หลักเกณฑ3 เง่ือนไข และวิธีการในการย่ืนคําขอ 
 

หลักเกณฑ3 

การใชวัตถุเจือปนอาหารจะตองพิจารณาเรื่องความปลอดภัยดานคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
เง่ือนไขการใชในอาหารต/างๆ ซ่ึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร ไดกําหนดแนวทางการ
ควบคุมการใชวัตถุเจือปนอาหารไว ดังนี้  

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และฉบับท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.1 ขอกําหนดคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้ 
(1) ตามท่ีกําหนดไวใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of 

Food Additives 
(2) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอาหาร 
(3) ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาวิเคราะห9ปbญหาและวินิจฉัยในเชิง

วิชาการเก่ียวกับอาหาร โดยผูผลิตหรือผูนําเขาจะตองส/งมอบผลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
ชนิดนั้น พรอมรายละเอียดประกอบการยื่นขอตามท่ีระบุในประกาศฯ 

1.2 การใชวัตถุเจือปนอาหารตองใชตามชื่อวัตถุเจือปนอาหาร หมวดอาหารหรือชนิดอาหาร 
หนาท่ีทางดานเทคโนโลยีการผลิต และไม/เกินปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศฯ  
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กรณีการใชวัตถุเจือปนอาหารท่ีแตกต/างไปจากขอ 1.2 ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะตองผ/านการประเมินความปลอดภัย ดังนี้ 

(1) ตองเปeนวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและค/าความปลอดภัย
ไวแลวอย/างสมบูรณ9ตามท่ีกําหนดไวใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of 
Food Additives ฉบับล/าสุด หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว/าดวยเรื่องการกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร 

(2) ผ/านการประเมินการไดรับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหาร  
(3) มีเอกสารวิชาการหรือผลการศึกษาวิจัยท่ีน/าเชื่อถือซ่ึงสนับสนุนความจําเปeนทางดาน

เทคโนโลยีการผลิตและประสิทธิภาพของวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ในผลิตภัณฑ9อาหารท่ีจะเสนอขอใช 
(4) มีกฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับล/าสุดของประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ี

น/าเชื่อถือต้ังแต/ 2 ประเทศข้ึนไปท่ียอมรับการใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ในผลิตภัณฑ9อาหารท่ีจะเสนอขอใช”  
2. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร ดังนี้ 
2.1 เอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร ซ่ึงจัดเปeนวัตถุเจือปนอาหารตองไดจากส/วนของพืช 

สัตว9 หรือจุลินทรีย9ซ่ึงมีรายชื่อตามท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศฯ หรือตามท่ีกําหนดไวใน 
JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications 

กรณีท่ีไม/มีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณา
อนุญาตตามคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร โดยผูผลิตหรือผูนําเขาตองส/งมอบรายงานผลการประเมินความ
ปลอดภัย พรอมรายละเอียดขอมูลตามบัญชีแนบทายประกาศฯ  

2.2 การใชเอนไซม9ในการผลิตอาหารตองเปeนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่งดังต/อไปนี้ 
(1)  ตามเง่ือนไขการใชซ่ึงระบุไวในบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้ หรือตาม

Functional uses ซ่ึงกําหนดไวใน JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications 
(2)  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร หรือตามมาตรฐาน

ท่ัวไปสําหรับการใชวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ9ฉบับล/าสุด 
(3) การใชนอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตามคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร โดยผูผลิตหรือผูนําเขาตองส/งมอบ
รายละเอียดขอมูลความจําเปeนตามบัญชีแนบทายประกาศฯ 

ดังนั้นผูท่ีประสงค9จะผลิต หรือนําเขาวัตถุเจือปนอาหารเพ่ือจําหน/าย ซ่ึงยังไม/มีขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน หรือ ยังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใช หรือตองการใชวัตถุเจือปนอาหาร รวมท้ังเอนไซม9
สําหรับใชในการผลิตอาหารซ่ึงไม/สอดคลองตามท่ีกําหนดไว จะตองผ/านการประเมินความปลอดภัยตาม
หลักเกณฑ9 เง่ือนไข และวิธีการของคู/มือฉบับนี้ ตามแต/กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน   
 (1) เปeนผลิตภัณฑ9เขาข/ายนิยามของวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงว/าดวย 

วัตถุเจือปนอาหาร หรือ สารท่ีมีคุณสมบัติเปeนไดท้ังวัตถุเจือปนอาหาร และวัตถุแต/งกลิ่นรส (Flavoring 
agent) ตรวจสอบรายชื่อในภาคผนวก 1 แนบทายคู/มือฉบับนี้ ท้ังนี้ตองไม/มีส/วนประกอบของวัตถุท่ีอาจเปeน
อันตรายต/อสุขภาพหรือวัตถุท่ีหามใชในอาหาร และ 

 (2) เปeนวัตถุเจือปนอาหารท่ียังไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) 
ตามท่ีกําหนดไวใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives หรือ 
JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications หรือประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ซ่ึงตองประเมินความปลอดภัยตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร หรือเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร แลวแต/กรณี 

สําหรับวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีการใชกระบวนการผลิตเพ่ิมเติมทําใหมีคุณลักษณะทางกายภาพ
แตกต/างไปจากขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 
โดยกระบวนการผลิตนั้นตองไม/ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหาร ซ่ึงเม่ือ
นําไปคืนรูปและตรวจวิเคราะห9มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปeนไปตามท่ีประกาศฯ กําหนด ไม/ตองประเมินความ
ปลอดภัยตามคู/มือฉบับนี้ 

กรณีท่ี 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใช
หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช หรือเพ่ิมเติมหนาท่ี 

  (1) เปeนผลิตภัณฑ9เขาข/ายนิยามของวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร หรือเอนไซมสําหรับใชในการผลิตอาหาร หรือ สารท่ีมีคุณสมบัติเปeนได
ท้ังวัตถุเจือปนอาหาร และวัตถุแต/งกลิ่นรส (Flavoring agent) ตรวจสอบรายชื่อในภาคผนวก 1 แนบทายคู/มือ
ฉบับนี้ ท้ังนี้ตองไม/มีส/วนประกอบของวัตถุท่ีอาจเปeนอันตรายต/อสุขภาพหรือวัตถุท่ีหามใชในอาหาร และ 

  (2) ตองเปeนวัตถุเจือปนอาหารท่ีมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) ไว
แลวตาม Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives หรือ JECFA 
Combined Compendium of Food Additive Specifications หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาว/าดวยการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว แต/ยังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชไว
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร รวมถึงกรณีท่ีตองการเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใชหรือ
เพ่ิมเติมหนาท่ีจากประกาศฯ ดังกล/าว 

 

เง่ือนไข 

1. ผูยื่นคําขอฯ ตอง 
1.1 เปeนเจาของกิจการหรือผูไดรับมอบอํานาจเปeนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล  และมีอํานาจตัดสินใจลง

นามรับทราบขอบกพร/องได กรณีไม/ใช/เจาของกิจการ หรือผูดําเนินกิจการ หรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลให
มีหนังสือมอบอํานาจใหเปeนผูมีอํานาจดําเนินการแทนดวย 

1.2 สามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ9ท่ียื่นขอได รวมท้ังมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบขอบกพร/องได (กรณีไม/ใช/ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบ
อํานาจใหมีอํานาจดําเนินการแทนแนบดวย)  

1.3 การขอรับบริการดวยระบบนัดหมายล/วงหนา โดยยื่นคําขอตามช/องทางและระยะเวลาท่ีเปmด
ใหบริการ ซ่ึงเจาหนาท่ีจะรับคําขอไดตามวันท่ีกําหนดไว (วันอังคารและวันพฤหัสบดี) ตามแต/กรณีดังนี้ 

กรณีท่ี 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน จํานวน 1 เรื่องต/อวัน ตามลําดับของระบบนัดหมาย 

กรณีท่ี 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใช หรือ
เพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช จํานวน 2 เรื่องต/อวัน ตามลําดับของระบบนัดหมาย 

1.4 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินความปลอดภัยตามท่ีกําหนด ดังนี้  
 (1) กรอกรายละเอียดในแบบคําขอ (แลวแต/กรณี) 

- กรณีท่ี 1: แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร หรือ 
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- กรณีท่ี 2: แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชหรือเพ่ิมเติม
เง่ือนไขการใช ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 

 (2) จัดทําสารบัญและเรียงเอกสารตามแบบคําขอและหลักฐานประกอบตามลําดับท่ีกําหนดไวใน
แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง โดยเอกสารดังกล/าวตองเปeน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) (แลวแต/กรณี) และให
ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปeนผูลงนามในแบบคําขอ ส/วน
เอกสารอ่ืนๆบุคคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ไดแก/ ผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือผูรับมอบอํานาจ 

1.5 ชําระค/าพิจารณาคําขอและตรวจสอบความถูกต'องของเอกสารคําขอฯ และชําระค/าประเมิน
เอกสารวิชาการฯ ตามช/องทางท่ีกําหนดไว 

2. กรณีผูยื่นคําขอฯ มีความประสงค9ใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/หลักฐาน บางส/วนหรือ
ท้ังหมดของคําขอฯ โดยผูยื่นคําขอฯ ตองจัดทํารายการของขอมูลท่ีเปeนความลับซ่ึงไม/ประสงค9เปmดเผยต/อ
สาธารณะ พรอมแสดงเหตุผลเพ่ือขอรับการรักษาความลับดังกล/าว  

3. เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบการประเมินความปลอดภัยว/าครบถวนแลว จึงจะ
รับคําขอ และแจงใหผูยื่นคําขอจัดทําสําเนาเอกสารท้ังหมดพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ตามจํานวนท่ีเจาหนาท่ี
กําหนดเปeนรายกรณี โดยจัดทําสารบัญและเรียงเอกสารตามลําดับท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบเอกสาร
เบ้ืองตน (Checklist) เปeนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท/านั้น พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง และส/งให
เจาหนาท่ีภายใน 3 วันทําการ  

4. การปฏิเสธรับคําขอและเอกสารหลักฐาน ในกรณีดังต/อไปนี้  
4.1 ไม/ยื่นคําขอตามเวลาท่ีกําหนดไวในระบบนัดหมาย หรือ 
4.2 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม/ครบถวนตามท่ีกําหนดไว หรือ 
4.3 ผูยื่นคําขอไม/สามารถใหรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ9ท่ีขอประเมินความปลอดภัยไดอย/างถูกตอง 

5. กรณีท่ีเจาหนาท่ี หรือ ผูประเมิน หรือ คณะประเมิน หรือ ผูเชี่ยวชาญ มีขอสงสัยต/อเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการประเมินความปลอดภัยท่ียื่นมาใหนั้น อาจแจงใหผูยื่นคําขอจัดส/งเอกสารชี้แจงประกอบขอมูล
เพ่ิมเติมและจัดส/งใหแก/เจาหนาท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไม/นับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือรอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือรอคําชี้แจงขอมูลของผูยื่นคําขอ 

6. เง่ือนไขเพ่ิมเติมสําหรับการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน (กรณีท่ี 1)  

6.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเปeนผูกําหนดรายชื่อหน/วยงานประเมินความปลอดภัยท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับผลการประเมิน โดยผูยื่นคําขอตองนําหนังสือนําจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (ระยะเวลาในการออกหนังสือภายใน 7 วันทําการ) พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินท่ีมีรายละเอียดเดียวกับท่ีมอบไวแก/สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส/งใหกับ
หน/วยงานประเมินดวยตนเอง และรับผิดชอบค/าใชจ/ายท้ังหมด  

ท้ังนี้ยกเวนการขอประเมินความปลอดภัยของเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร ใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการติดต/อกับหน/วยงานประเมินความปลอดภัยเพ่ือขอรับประเมินดวยตนเอง พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินและรับผิดชอบค/าใชจ/ายท้ังหมด โดยไม/ตองมีหนังสือนําจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
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6.2 หน/วยงานประเมินความปลอดภัยมีสิทธิ์เรียกขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม หากพบว/าเอกสารท่ีส/ง
มายังไม/เพียงพอต/อการประเมินความปลอดภัย โดยผูยื่นคําขอตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามท่ีรองขอและ
ส/งใหหน/วยประเมินความปลอดภัยตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

6.3 ระยะเวลาในการพิจารณาของหน/วยงานประเมินความปลอดภัย รวมถึงแกไขเอกสารหรือรอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือรอคําชี้แจงขอมูลของผูยื่นคําขอ ไม/นับเปeนระยะเวลาการใหบริการ ท้ังนี้ระยะเวลาการ
ใหบริการจะเริ่มนับต/อไปก็ต/อเม่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน ไดรับผลการประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้นจากหน/วยงานประเมินควาปลอดภัย พรอมรายละเอียดประกอบการยื่นขอ 

 อนึ่ง เกณฑ9ปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารสามารถอางอิงไดจาก 
Environmental Health Criteria 70: Principles for the Safety Assessment of Food Additives and 
Contaminants in Food ซ่ึงเปeนหลักเกณฑ9เก่ียวกับการประเมินความปลอดภัย วิธีการตรวจวิเคราะห9 และการ
ปฏิบัติสําหรับวัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปstอนในอาหาร และ Environmental Health Criteria 240: 
Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food ซ่ึงเปeนเกณฑ9เก่ียวกับการประเมิน
ความปลอดภัยของสารเคมีท่ีใชในอาหาร รวมท้ังเอกสารแนวทางอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามแนวปฏิบัติของโคเด็กซ9 

7. การยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 
7.1 กรณีท่ีผูยื่นคําขอยื่นเอกสารไม/ครบถวนหรือไม/ถูกตอง แต/มีความประสงค9จะยื่นเอกสาร

ประกอบการประเมินความปลอดภัย ณ วันท่ีมายื่นคําขอ ผูยื่นคําขอจะตองแกไขเอกสารหรือส/งเอกสาร
เพ่ิมเติมภายใน 15 วันทําการ 

7.2 กรณีท่ีเจาหนาท่ีหรือผูเชี่ยวชาญมีขอสงสัยต/อเอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินความปลอดภัย
ท่ียื่นมาใหนั้น อาจแจงใหผูยื่นคําขอจัดส/งเอกสารชี้แจงประกอบขอมูลเพ่ิมเติมและจัดส/งใหแก/เจาหนาท่ีภายใน 30 
วันทําการ โดยไม/นับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือรอเอกสารเพ่ิมเติมหรือรอคําชี้แจงขอมูลของผูยื่นคําขอ 

8.  ระยะเวลาทําการจะเริ่มนับต้ังแต/วันท่ีไดรับคําขอ  
ท้ังนี้ ระยะเวลาในการแกไขเอกสาร หรือรอเอกสารเพ่ิมเติม หรือรอเอกสารคําชี้แจงขอมูลของผูยื่นคําขอ 

ไม/นับเปeนระยะเวลาการใหบริการ ระยะเวลาการใหบริการจะเริ่มนับต/อไปก็ต/อเม่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบเอกสาร
เบ้ืองตน หรือหรือผูเชี่ยวชาญ ไดรับเอกสารชี้แจงประกอบขอมูลเพ่ิมเติมจากผูยื่นขอ 

9. ผลการประเมินความปลอดภัยใชเปeนเพียงหลักฐานส/วนหนึ่งประกอบการขอความเห็นชอบต/อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต/อไป 
 

วิธีการ 
ข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการ  
คําอธิบาย: กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเอนไซม9ที่ไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  

  กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเอนไซม9ที่ยังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชหรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช 

ขั้นตอน ระยะเวลา หน�วยงานผู�รับผิดชอบ 
 กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2  

1. การย่ืนขอและชําระค�าพิจารณาคําขอฯ    
1.1 ผูยื่นคําขอยื่นชําระค/าพิจารณาคําขอและตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารคําขอ เพ่ือกําหนดคุณภาพมาตรฐาน หรือ
เง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุ 
เจือปนอาหาร ตามช/องทางท่ี อย. กําหนด 
 

  สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 



(3-15/10/62)หนา 6 จาก 67 

ขั้นตอน ระยะเวลา หน�วยงานผู�รับผิดชอบ 
 กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2  

2. การรับคําขอและเอกสารหลักฐาน    
2.1 เจาหนาท่ีรับคิวตามลําดับของระบบนัดหมาย พรอมรับแบบ

คําขอ เอกสารหลกัฐาน และหลกัฐานการชําระค/าพิจารณาคําขอ 
10 นาที 10 นาที เจาหนาท่ีธุรการ 

กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 
3. การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสาร    

3.1 เจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบความครบถวนของรายละเอียดใน
แบบคําขอ เอกสารหลักฐานประกอบตามท่ีกําหนดไว  

3.2 เจาหนาท่ีสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหลักฐานจากผูยื่น
คําขอ 

3.3 เจาหนาท่ีจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานและแจงผลการรับคําขอแก/ผูยื่นคําขอ 

6 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีวิชาการ 
กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 

3.4 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลงระบบสารสนเทศ และออกใบรับสั่งชําระ
ค/าการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีแบบคํา
ขอและเอกสารหลักฐานมีความครบถวน)  

15 นาที 15 นาที เจาหนาท่ีธุรการ 
กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 

3.5 เสนอหนังสือต/อผูมีอํานาจลงนาม เพ่ือนําส/งเอกสารหลักฐาน
ประกอบเพ่ือประกอบการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือ
ปนอาหารชนิดน้ัน พรอมจัดส/งตามช/องทางท่ีผูยื่นคําขอฯ แจงไว 

7 วันทําการ - - เลขาธิการฯ หรือผูท่ี
ไดรับมอบอํานาจ 
- เจาหนาท่ีธุรการ 
กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 

4.  การรับขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือทําการประเมินเอกสาร
วิชาการฯ  และชําระค�าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
(กรณีแบบคําขอและเอกสารหลักฐานมีความครบถวน) 

   

4.1 ผูยื่นคําขอยื่นชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการเก่ียวกับการประเมิน
ความปลอดภยัวัตถุเจือปนอาหาร ตามช/องทางท่ี อย. กําหนด 

  สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

4.2 เจาหนาท่ีรับคําขอและเอกสารหลักฐาน และหลักฐานการชําระ
ค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ 

10 นาที 10 นาที เจาหนาท่ีธุรการ 
กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 

5. การพิจารณาประเมินความปลอดภัย    
5.1 กรณีแบบคําขอ เอกสารหลักฐานและขอมูลประกอบการ

พิจารณาครบถวนแลว ตองประเมินความถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน โดยตองผ/านการพิจารณาจากนักวิชาการหรือ
ผูเช่ียวชาญจากภายในหรือภายนอกสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพิจารณาประเมินความปลอดภัย  

-1 85 วันทํา
การ 

นักวิชาการ 
กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 
และผูเช่ียวชาญ 

5.2 กรณีแบบคําขอ เอกสารหลักฐานและขอมลูประกอบการประเมิน
ความปลอดภยั ผ/านการพิจารณาจากหน/วยงานประเมนิแลว ใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการยืน่ผลการประเมนิความปลอดภัยของวัตถุ    
เจือปนอาหารชนิดน้ัน พรอมรายละเอียดประกอบการยื่นขอฯ     
แก/ธุรการเพ่ือบันทึกขอมลูในระบบสารสนเทศและออกใบรบัคําขอ 

15 นาที - เจาหนาท่ีธุรการ 
กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 

5.3 เจาหนาท่ีรวบรวมและสรุปผลการพิจารณา 22 วัน 
ทําการ 

40 วัน 
ทําการ 

นักวิชาการ 
กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 

5.4 เสนอเอกสารหลักฐาน ขอมูลประกอบการประเมินความ
ปลอดภัยและขอพิจารณาจากหน/วยงานอ่ืนหรือผูเช่ียวชาญ ต/อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือคณะอนุกรรมการท่ี
เก่ียวของหรือ/และคณะกรรมการอาหาร แลวแต/กรณี เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินความปลอดภัยและขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน 

60 วัน 
ทําการ 
หรือ 

90 วัน 
ทําการ2  

60 วัน 
ทําการ 
หรือ 

90 วัน 
ทําการ2 

นักวิชาการ 
กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 
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ขั้นตอน ระยะเวลา หน�วยงานผู�รับผิดชอบ 
 กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2  

5. การลงนามแจ�งผลการพิจารณา    
5.1 เสนอผลการพิจารณาต/อผูมีอํานาจเพ่ือลงนามอนุมตัิแจงผล

การพิจารณา 
15 วันทํา

การ 
15 วันทํา

การ 
เลขาธิการฯ หรือผูท่ี
ไดรับมอบอํานาจ 

6. การแจ�งผลการพิจารณา    
6.1 เจาหนาท่ีจัดส/งหนังสือแจงตอบผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ3 7 วันทําการ 7 วันทําการ เจาหนาท่ีธุรการ 

กลุ/มกําหนดมาตรฐาน 
หมายเหตุ: 1. โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต/วันท่ีรับคําขอ จนถึง พิจารณาแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณา โดยไม/นับระยะเวลาการ

แกไขเอกสารหรือรอเอกสารเพ่ิมเติมหรือรอคําช้ีแจงขอมูลของผูยื่นคําขอ รวมถึงการประสานหน/วยงานประเมินของ
ผูยื่นคําขอ กรณีท่ี 1 

2. ระยะเวลา 90 วันทําการ กรณีท่ีตองเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารดวย 
3. การแจงผลการพิจารณาแก/ผูยืน่คําขอ สามารถแจงทางจดหมายอิเลกโทรนิกส9 ประกอบการส/งหนังสือได 

รวมระยะเวลา 
1. การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังไม�มีข�อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไม/เกิน __113__ วันทําการ สําหรับการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร หรือ ไม/เกิน__143__ วัน
ทําการ สําหรับการประเมินความปลอดภัยของเอนไซม9สําหรบัใชในการผลิตอาหาร โดยเริม่นับระยะเวลาตั้งแต/ไดรับเอกสารท่ี
ครบถวนและถูกตอง จนถึงวันท่ีลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไม/นับระยะเวลาการดําเนินงานของหน/วยงานประเมินและการ
แกไขเอกสารหรือช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
 2. การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช� หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช�  
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไม/เกิน __208__ วันทําการ สําหรับการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร หรือ ไม/เกิน__238__ 
วันทําการ สําหรบัการประเมินความปลอดภัยของเอนไซม9สําหรับใชในการผลติอาหาร โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต/ไดรับเอกสาร
ท่ีครบถวนและถูกตอง จนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไม/นับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต�องใช�  
 

กรณีท่ี 1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม�มีข�อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร แลวแต/กรณี ดังน้ี 

กรณีท่ี 1.1 วัตถุเจือปนอาหาร  หรือ  
กรณีท่ี 1.2 เอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 

 จํานวน 2 ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ  จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย9 หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลท่ีแจงวัตถุประสงค9 

และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
 จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีท่ีมอบอํานาจ)  จํานวน 1 ฉบับ 
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยันความครบถวนถูกตองของเอกสาร  จํานวน 2 ฉบับ 
6. ขอมูลประกอบการพิจารณาแบบคําขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร ท่ียังไม/มี

ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 
(แลวแต/กรณี) ตามท่ีกําหนดในแบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ตามลําดับ พรอมซีดี-
รอม (CD-ROM) ท่ีบรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ ตามขอ 1, 5 และ 6  

 จํานวน 1 ชุด 

7. สําเนาหลักฐานการชําระค/าพิจารณาคําขอประเมินความปลอดภยัวัตถุเจือปนอาหารท่ียังไม/มีขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 

 จํานวน 1 ชุด 

8. รายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน/วยงานประเมินความปลอดภัยท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใหการยอมรับและหลักฐานอื่นๆ พรอมซีดี-รอม (CD-ROM)  
ท่ีบรรจุขอมูลท้ังหมดขางตน (CD-ROM 1 ชุด) 

 จํานวน 3 ชุด 
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กรณีท่ี 2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช� หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช� 

1. แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชหรือ
เพ่ิมเติมเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร แลวแต/กรณี 
ดังน้ี 

กรณีท่ี 2.1 วัตถุเจือปนอาหาร  หรือ  
กรณีท่ี 2.2 เอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 

 จํานวน 2 ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ  จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย9 หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลท่ีแจงวัตถุประสงค9 

และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
 จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีท่ีมอบอํานาจ)  จํานวน 1 ชุด 
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยันความครบถวนถูกตองของเอกสาร  จํานวน 2 ชุด 

กรณีท่ี 2 (ต�อ) 

6. แบบประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเงื่อนไขการใชหรือเพ่ิมเติม
เงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร ตามท่ีกําหนดในแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ตามลําดับ พรอมซีดี-รอม (CD-ROM) ท่ีบรรจุขอมูลของ
เอกสารและหลักฐานประกอบ ตามขอ 1, 5 และ 6  

 จํานวน 1 ชุด 

7. สําเนาหลักฐานการชําระค/าพิจารณาคําขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได
กําหนดเงื่อนไขการใชหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือ
ปนอาหาร 

 จํานวน 1 ชุด 

8. สําเนาหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใชวัตถุเจือปนอาหารท่ียังไม/มีการ
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและเงื่อนไขการใช 

 จํานวน 1 ชุด 

 
 

 

ค�าธรรมเนียม 
1. ค/าพิจารณาคําขอและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอประเมินความปลอดภัยของวตัถุ

เจือปนอาหารเพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐาน (กรณีที ่1) หรือเพื่อกําหนดเงื่อนไขการใชตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 2) 
(ตามบัญชี 1 ขอ 1.5 (1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค/าใชจ/ายทีจ่ะจัดเก็บ
จากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ9อาหาร พ.ศ. 2560) 

3,000 บาท 

2. ค/าประเมินเอกสารวิชาการเก่ียวกับการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร 
    (ตามบัญชี 2 ขอ 1.2 (2) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค/าใชจ/ายที่จะจดัเก็บ

จากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ9อาหาร พ.ศ. 2560) 

69,000 บาท 

3. ค/าประเมินเอกสารวิชาการเก่ียวกับการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร 
กรณีที่ผลิตภัณฑ9วัตถุเจือปนอาหารนั้นเคยไดรับอนญุาตไวแลว แต/ตองการขออนุญาตใน
อาหารชนิดอ่ืน หรือการขอเพิ่มปริมาณการใช 

    (ตามบัญชี 2 ขอ 2.2 (5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค/าใชจ/ายที่จะจดัเก็บ
จากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ9อาหาร พ.ศ. 2560) 

45,000 บาท 

หมายเหตุ กรณีการประเมินเอกสารวิชาการ โดยนําคําขอเดิมซ่ึงเปeนการยื่นขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามท่ีไดมีการประเมินเอกสารทางวิชาการ
ในคราวก/อน ใหจัดเก็บค/าประเมินเอกสารวิชาการในอัตรากึ่งหน่ึงของอัตราค/าใชจ/ายท่ีจะจัดเก็บ ท้ังน้ีจะมีการจัดเก็บค/าใชจ/ายในอัตรากึ่งหน่ึงของ
อัตราค/าใชจ/ายท่ีจะจัดเกบ็ ทุกคร้ังจนกว/าจะผ/านการพิจารณาอนุญาต  
 

 

 

การติดตามและร�องเรียน 
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ติดตามสถานะ ร�องเรียน ช�องทาง 
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� 
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1. ศูนย9จัดการเรื่องรองเรยีนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลติภณัฑ9
สุขภาพ (ศรป.) สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน 1 1 อาคาร           
ถนนติวานนท9  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

2. สายด/วน 1556  
3. โทรศัพท9หมายเลข 0 2590 7354 -55  โทรสาร 0 2590 1556    
4. E-mail :1556@fda.moph.go.th 
5. กองผลิตภณัฑ9 : สํานักอาหาร กลุ/มกําหนดมาตรฐาน  
6. โทรศัพท9หมายเลข 02-590 7178-7179  โทรสาร 0 2591 8476    
7. E-mail: p2food@fda.moph.go.th 

 

ตัวอย�างแบบคําขอ/แบบตรวจสอบเอกสาร/แบบประเมิน 
 
 
 
 
 

มีรายละเอียดตามภาคผนวก 2 แนบทายคู/มือฉบับนี้  

เอกสารแนบท�ายคู�มือประชาชน 

ภาคผนวก 1 ตารางรายชื่อสารท่ีมีคุณสมบัติเปeนไดท้ังวัตถุเจือปนอาหารอาหาร และวัตถุแต/งกลิ่นรส 
(flavouring agent) 

ภาคผนวก 2 ตัวอย/างแบบคําขอ/แบบตรวจสอบเอกสาร/แบบประเมิน 
1. กรณีท่ี 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนด

คุณภาพหรือมาตรฐาน   
 กรณีท่ี 1.1 วัตถุเจือปนอาหาร  

1.1.1 แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร  

 1.1.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินวัตถุ
เจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 

กรณีท่ี 1.2 เอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 
1.2.1 แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของเอนไซม9ท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพ

มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 
1.2.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมิน

เอนไซม9ท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 
1.2.3 แบบสรุปข'อมูลความปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม<

สําหรับใช'ในการผลิตอาหาร  
2. กรณีท่ี 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไข

การใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช  
กรณีท่ี 2.1 วัตถุเจือปนอาหาร  
2.1.1 แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนด

เง่ือนไขการใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 
2.1.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมิน

ความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร  
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2.1.3 แบบสรุปขอมูลเพ่ือประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได
กําหนดเง่ือนไขการใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร  

กรณีท่ี 2-2 เอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 
2.2.1 แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของเอนไซม9ท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใช

หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 
2.2.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมิน

ความปลอดภัยของเอนไซม9ท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร  

2.2.3 แบบสรุปขอมูลเพ่ือประเมินความปลอดภัยของเอนไซม9ท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไข
การใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 

 
ดาวน9โหลดแบบฟอร9มไดท่ี: http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx  

ดาวน9โหลดแบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ไดท่ี: http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx
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ภาคผนวก 1 
เอกสารแนบท�ายคู�มือประชาชน 

ตารางรายช่ือสารท่ีมีคุณสมบัติเปPนได�ท้ังวัตถุเจือปนอาหารอาหาร และวัตถุแต�งกล่ินรส (Flavouring agent) 

ขื่อสาร CAS.no กลุ�มหน�าท่ี* 
Acetic Acid, Glacial (INS 260) 64-19-7 Acidity regulator, flavouring agent 
Adipic Acid (INS 355) 124-04-9 Acidity regulator, flavouring agent 
Benzyl Alcohol (INS 1519) 100-51-6 Flavouring agent, carrier 
Citric Acid (INS 330)  77-92-9 (anhydrous)  

5949-29-1 (monohydrate) 
Acidity regulator, sequestrant, antioxidant 
synergist, flavouring agent 

Dietyl Tartrate 87-91-2 Carrier solvent, flavouring agent 
Ethyl Acetate 141-78-6 Carrier solvent, flavouring agent 
Ethyl Alcohol 64-17-5 Extraction solvent, carrier solvent, 

flavouring agent 
Ethyl Lactate 97-64-3 Flavouring agent, carrier solvent 
Ethyl Maltol (INS 637) 4940-11-8 Flavour enhancer, flavouring agent 
Fumaric Acid (INS 297) 110-17-8 Acidity regulator, flavouring agent  
Isoamyl Acetate 123-92-2 Carrier solvent, flavouring agent 
Maltol (INS 636) 118-71-8 Flavour enhancer, flavouring agent 
Paprika Oleoresin (INS 160c) 68917-78-2 Colour, flavouring agent 
Propan-1-ol  71-23-8 Carrier solvent, extraction solvent, 

flavouring agent 
Propan-2-ol 67-63-0 Extraction solvent, carrier solvent, 

flavouring agent 
Propionic Acid (INS 280) 79-09-4 Preservative, antimould, antirope agent, 

flavouring agent 
Saffron  42553-65-1 (Crocin)  

27876-94-4 (Crocetin) 
Colour, flavouring agent 

DL-Tartaric Acid 133-37-9 Synergist for antioxidants, acid, emulsifier, 
sequestrant, flavouring agent 

L(+)-Tartaric Acid (INS 334) 87-69-4 Synergist for antioxidants, acid, 
sequestrant, flavouring agent 

Turmeric Oleoresin - Colour, flavouring agent 
 
 
 

หมายเหตุ: *อ�างอิงหน�าท่ีทางเทคโนโลยีการผลิตตาม JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications 
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ภาคผนวก 2 
เอกสารแนบท�ายคู�มือประชาชน 

 

กรณีท่ี 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม�มีข�อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
กรณีท่ี 1.1  วัตถุเจือปนอาหารท่ีไม�มีข�อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว�า

ด�วยวัตถุเจือปนอาหาร  

1.1.1 แบบคําขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร 
 

บริษัท/หาง/ราน.................................................................................. 
สถานท่ีตั้ง............................................................................................ 
............................................................................................................ 
โทร...................................................โทรสาร...................................... 

จดหมายอิเลกโทรนิกส9......................................................................... 
วันท่ี..............................เดือน........................พ.ศ................................ 

เรื่อง ขอใหประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร   

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
สิ่งท่ีส/งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน ……… รายการ 

เนื่องดวยขาพเจา....................................................................................................ในนามของ 
(บริษัท/หาง/ราน)................................................................................................................................................ 
มีความประสงค<จะ..............(ผลิต/นําเข'า) ผลิตภัณฑ<วัตถุเจือปนอาหาร ชื่อ......................................................... 
ซ่ึงผลิตภัณฑ<ดังกลHาวมีสHวนประกอบของ .............................................................................................................. 
(ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร หรือหมายเลขตามระบบ IUBMB (ถ'ามี)) ซ่ึงเปeนวัตถุเจือ
ปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร   

จึงเรียนมาเพ่ือขอส/งเอกสารหลักฐาน และขอมูลต/างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือ
ปนอาหาร  ตามท่ีแนบมาพรอมนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต/อไป  

 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู'ดําเนินกิจการ
(...........................................................) 

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล (ผูยื่นคําขอ) .................................................................................  เบอร9โทรศัพท9……………………………… 



(3-15/10/62)หนา 13 จาก 67 

ตัวอย�างการกรอก 

แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร 
 

บริษัท/หาง/ราน..............บริษัท ฟ. การ ฟู�ด จํากัด........................... 
สถานท่ีตั้ง...... 789....ถ.เจริญกรุง.....แขวง ปbอมปราบ...................... 

       ...........เขต ปbอมปราบศัตรูพ�าย.....จ. กรุงเทพฯ...... 10110.............. 
โทร....... 02-5110005.................โทรสาร........ 02-5110006.......... 
จดหมายอิเลกโทรนิกส9........ center@forkarnfoodmail.com..... 
วันท่ี.......1........เดือน.......มกราคม...............พ.ศ..........2562............. 

เรื่อง ขอใหประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
สิ่งท่ีส/งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน …20…… รายการ 

เนื่องดวยขาพเจา....................นางละเอียด พิจารณา..................................ในนามของ 
(บริษัท/หาง/ราน)..........บริษัท ฟ. การ ฟู�ด จํากัด........................................................................................... 
มีความประสงค<จะ...... นําเข#า ...... (ผลิต/นําเข'า) ผลิตภัณฑ<วัตถุเจือปนอาหาร ชื่อ......... XX-YY123..........  
ซ่ึงผลิตภัณฑ<ดังกลHาวมีสHวนประกอบของ ................ XX Color............................................................................ 
(ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร หรือหมายเลขตามระบบ IUBMB (ถ'ามี)) ซ่ึงเปeนวัตถุเจือ
ปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร   

จึงเรียนมาเพ่ือขอส/งเอกสารหลักฐาน และขอมูลต/างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารท่ีไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือ
ปนอาหาร ตามท่ีแนบมาพรอมนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต/อไป  

 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู'ดําเนินกิจการ
(........นางละเอียด พิจารณา............) 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล (ผูยื่นคําขอ) ........นายเอกสาร ครบถ#วน............  เบอร9โทรศัพท9………02-121-1212…… 
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1.1.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต�น (Checklist)  

รายละเอียดผู�ยื่นคําขอ 
ช่ือ-สกุลผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ...........................................................โทรศัพท9....................................... 
E-mail .........................................ช่ือสถานท่ีผลิต/นําเขา............................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาตผลิต/นําเขา/สถานท่ีผลิต........................................................................................................ 
สถานท่ีจัดส�งเอกสาร (ถ�ามี) 
เลขท่ี……………...……… ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……...……..……….หมู/ท่ี…...............................………  
ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท9…………………….… 

โปรดนําเอกสารน้ีและใบรับคําขอ
แนบมาพรอมการแกไขขอบกพร/อง

ในคร้ังต/อไป (ถามี) 

รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารท่ียื่นคําขอ 
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...................................................................................................................(ภาษาไทย) 
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...............................................................................................................(ภาษาอังกฤษ) 
หน�าท่ีทางเทคโนโลยี:....................................................................................................................................... 
ใช�ในอาหาร:..................................................................................................................................................... 

คําอธิบาย: ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางล/างน้ี และตรวจสอบตนเองพรอมท้ังทําเครื่องหมาย �  

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส�วนท่ี 1 : เอกสารหรือหลักฐานท่ีต�องใช� 
ลําดับ รายการเอกสาร ผู�ยื่นคําขอ

ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ บันทึกข�อบกพร�อง 

1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม/ท่ียังไม/มีขอกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน (Specification) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวย
วัตถุเจือปนอาหาร จํานวน 2 ฉบับ 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ จํานวน 1 ฉบับ � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย9 หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติ
บุคคลท่ีแจงวัตถุประสงค9 และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีท่ีมอบอํานาจ) 
จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

5. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยันความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ  

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

6. ขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด พรอม
รายละเอียดดังน้ี  

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

ขอมูลสรุปภาพรวมของวัตถุเจือปนอาหารท่ีจะประเมินความปลอดภัย (ฉบับ
ภาษาไทย) โดยมีหัวขอ ดังน้ี 
•  ขอมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน (จากเอกสารส/วนท่ี 2 ขอ 1.1 – 1.5) 
•  ขอมูลการศึกษาดานความปลอดภัย (จากเอกสารส/วนท่ี 2 ขอ 2.1-2.5) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

ขาพเจามีความประสงค9ใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของ
ขอมูล/หลักฐาน จํานวน ……………… หนา (ถามี) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

7. ซีดี รอม (CD-ROM) ท่ีบรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ 1 ชุด � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

หมายเหตุ กรณีผูยื่นคําขอฯ มคีวามประสงค9ใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/หลักฐาน บางส/วนหรือท้ังหมดของคํา
ขอฯ ใหผูยื่นคําขอ จัดทํารายการของขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยท่ีเปeนความลับซ่ึงไม/ประสงค9เปmดเผยต/อ
สาธารณะ พรอมแสดงเหตุผลเพ่ือขอรับการรักษาความลับดังกล/าว 
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ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

1 ขอมูลคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร (Specifications) 
1.1 สูตรส/วนประกอบของผลิตภัณฑ9 

 
- แสดงเปeนสูตรส/วนประกอบ 100% ของ
ผลิตภัณฑ9นั้น  
- ส/วนประกอบอื่นนอกเหนือจากวัตถุเจอืปน
อาหารท่ีจะประเมินความปลอดภยัใหแนบ
คุณภาพและมาตรฐานดวย  

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.2 ลักษณะทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหารท่ีจะ
ประเมินความปลอดภยั 

อาจระบุเปeนหนาท่ีดานเทคโนโลยีการผลิต  � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.3 ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นและวิถีของวัตถุเจือปน
อาหารน้ัน ๆ ในอาหาร (Reactions and 
Fate of Food Additives in Food) 

เช/น กรณีการเกิดปฏกิิริยาระหว/างวัตถุเจือ
ปนอาหาร กับสารเคมีในอาหาร หรือ กรณี
วัตถุเจือปนอาหารถกูทําลายหรือเส่ือมไป
เน่ืองจากกระบวนการปรุงหรือประกอบ
อาหารจึงเปeนผลใหประสิทธิภาพลดลง 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.4 เอกลักษณ9และความบริสุทธิ์ของวัตถุเจอืปน
อาหารท่ีจะประเมินความปลอดภยั (Identity 
and Purity)ประกอบดวย 

 � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.4.1 ช่ือทางเคมี  
1.4.2 รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตาม
ระบบสากล (ถามี) 

เช/น CAS number, EC Number เปeนตน 

1.4.2 วิธกีารผลิต  
1.4.3 วัตถุดิบท่ีนํามาใช  
1.4.4 ความไม/บริสุทธิ์ (impurities) ท่ีเกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต   

 

1.4.5 ความคงตัว อาจระบุความคงตัวหรือความเสถียรของ
วัตถุเจือปนอาหารระหว/างการเก็บรักษา
และปฏกิิริยาต/างๆในระบบท่ีทําการ
ทดสอบ 

1.4.6 การตกคางของสารช/วยในกระบวนการ
ผลิต (processing aids) 

 

1.4.7 วิธีวิเคราะห9 วิธีการทดสอบท่ีเปeนมาตรฐานและเปeนท่ี
ยอมรับในระดับสากลจะตองประกอบดวย  
(1) มีความจําเพาะ (specificity)  
(2) แสดงขอจํากัดของการตรวจวัด (limit 
of detection, LOD)  
(3) ขอจํากัดของการหาปริมาณ (limit of 
quantification, LOQ)  
(4) ความถูกตอง (accuracy)  
(5) ความแม/นยํา (precision) 

1.5 ค/าความปลอดภยั (แลวแต/กรณี)(ถามี) Acceptable daily intake; ADI หรือ 
Provisional Tolerable Weekly Intake; 
PTWI หรือ Provisional Maximum 
Tolerable Daily Intake; PMTDI หรือ
Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2 ขอมูลการศึกษาดานความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหารท่ีจะประเมินความปลอดภัย 
2.1 ขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษ ท่ีระบุ

ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
การออกแบบการทดสอบตามท่ีระบุโดย 
Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) 
แลวแต/กรณี ดังน้ี 
- Repeated Dose 28-Day Oral 
Toxicity Study in Rodents  
- Repeated Dose 90-Day Oral 
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ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

Toxicity Study in Rodents  
- Repeated Dose 90-Day Oral 
Toxicity Study in Non-Rodents  
- Chronic Toxicity Studies  
- Combined Chronic 
Toxicity/Carcinogenicity Studies 

 (ก) ผลกระทบต/อหนาท่ีการทํางานของร/างกาย 
(Functional Manifestations)  

ระบุถึงปฏิกิริยาของวัตถุเจือปนอาหารต/อ
กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายใน
ร/างกาย  รวมถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางชีวเคมีของวัตถุเจือปนอาหารภายใน
ร/างกายของส่ิงมีชีวิต 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (ข) การก/อใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร/าง
ลักษณะ (Morphological Manifestations) 

 � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (ค) การก/อมะเร็ง (Neoplasms) ระบุถึงกลไกท่ีสารก/อมะเร็งกระทบต/อ
หน/วยพันธุกรรมหรือการจับกับดีเอนเอ 
และกลไกท่ีสารก/อมะเร็งไม/ไดเกิดความเปeน
พิษต/อดีเอนเอโดยตรง 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (ง) ความเปeนพิษต/อระบบสืบพันธุ9และการ
พัฒนาการของร/างกาย (Reproduction and 
Developmental Toxicity) 

1. การศึกษาความเปeนพิษต/อระบบสืบพันธุ9 
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)  
ท้ังการศึกษาแบบรุ/นเดียว (single 
generation) และการศึกษาแบบหลายรุ/น 
(multigeneration) 
2. การศึกษาการเกิดพิษต/อพัฒนาการทาง
ร/างกายของตัวอ/อน (Developmental  
Toxicity) ประเมินตาม OECD Test 
Guideline NO. 414: Prenatal 
Developmental Toxicity Study (OECD, 
2001a) และ USEPA’s Prenatal Toxicity 
Study (USEPA, 1998c) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (จ) ผลการศึกษานอกสัตว9ทดลอง (In Vitro 
Studies) 

การทดลองนอกร/างกายสัตว9ทดลอง (in 
vitro) ท่ีใชเซลล9หรือเน้ือเยื่อของมนุษย9หรือ
ส/วนผสมท่ีถูกเตรียมขึ้นท่ีมีองค9ประกอบ
ของเอนไซม9มนุษย9  ตัว รับ ( receptors) 
แ ล ะ ปb จ จั ย ใ น ร ะ ดั บ ย/ อ ย ข อ ง เ ซ ล ล9 
(subcellular factors) เช/น  
- การทดสอบการกลายพันธุ9ของยีนส9โดยใช
แบคทีเรีย (gene mutation in bacteria) 
- การทดสอบการกลายพันธุ9ของยีนส9โดยใช 
cell lines (gene mutation in mammalian 
cell lines) 
- การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซม 
(chromosomal aberrations) รวมท้ังไม

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 
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ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

โครนิวเคลียส (micronuclei) และการเพิ่ม
หรือลดจํานวนโครโมโซม (aneuploidy) 
ใน cultured mammalian cells 
- การทดสอบการทําลาย DNA ใน primary 
cultures ของ mammalian cells โดย
ปกติใช rat hepatocytes เปeนตน 

 การศึกษาความเปeนพิษต/อระบบอื่น (ถามี) เช/น 
ความเปeนพิษต/อประสาท (Neurotoxicity)  
ความเปeนพิษต/อระบบภูมิคุมกัน 
(Immunotoxicity) 

 � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2.2 ขอมูลดานการเปล่ียนแปลงในร/างกายและ
เภสัชจลนศาสตร9ของวัตถุเจือปนอาหารน้ัน ๆ 
มาใชในการประเมินความปลอดภัย (The Use 
of Metabolic and Pharmacokinetic 
Studies in Safety Assessment) ดังต/อไปน้ี 

ขอมูลการศึกษาท่ีอธิบายเกี่ยวกับชีวเคมี 
สรีรวิทยา และคณิตศาสตร9ท่ีเปeนพื้นฐานของ
การเปล่ียนแปลงของสารเคมีภายในร/างกาย 
มี 2 ลักษณะ คือ 
(1) พิษจลนศาสตร9 (toxicokinetics) เปeน
ความสัมพันธ9ในการส/งผ/านสารเคมีและการ
เคล่ือนท่ีของสารเคมีจากบริเวณการออกฤทธิ์
ท่ีเปeนสารต้ังตน (parent substance) และ/
หรือสารเมตาบอไลท9 ท่ี ว/ องไว (active 
metabolites)  
(2) พิษพลศาสตร9 (toxicodynamics)  เปeน
ความสัมพันธ9ของปฏิกิริยาระหว/างสารเคมี
และ/หรือสารเมตาบอไลท9ท่ีว/องไว (active 
metabolites) ท่ีบริเวณออกฤทธิ์และ
ผลลัพธ9 สุดทายหรือการตอบสนองทาง
พิษวิทยา 

   

 (ก) ชนิดของสัตว9ที่นํามาใชในการศึกษาทดลอง
ว/ามีความเทียบเคียงกับมนุษย9ไดหรือไม/ มาก
นอยเพียงใด (Identifying Relevant Animal 
Species) 

การออกแบบการศึกษาในสัตว9ทดลองท่ี
เหมาะสมเพื่อระบุและอธิบายลักษณะ
อันตรายท่ี เปeนผลจากการได รับสัมผัส
สารเคมี รวมถึงเปeนการพิจารณาระดับ
ความแตกต/างระหว/างชนิดของสัตว9ทดลอง
และการพิจารณาความผันแปรในมนุษย9ท่ี
อาจจะเปeนไปได 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (ข) กลไกการเกิดพิษของวัตถุเจือปนอาหารท่ี
ประเมิน (Determining the Mechanisms 
of Toxicity) 

 � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (ค) การเปล่ียนแปลงของวัตถุเจือปนอาหารน้ัน 
ๆ ในร/างกาย (Metabolism into Normal 
Body Constituents)  

การดูดซึม การกระจายตัว เมตาบอลิซึม และ
การขับออกรวมถึ ง ส่ิ งท่ี เหลืออยู/ ท่ี ควร
คํานึงถึ งในด านพิษวิทยา (Absorption, 
distribution, metabolism and excretion 
including residues of toxicological 
concern) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (ง) ผลกระทบของจุลินทรีย9ที่อยู/ในทางเดิน
อาหารต/อวัตถุเจือปนอาหารน้ัน ๆ และ
ผลกระทบของวัตถุเจือปนอาหารน้ัน ๆ ต/อ
จุลินทรีย9ที่อยู/ในทางเดินอาหาร (Effects of 
the Gut Microflora on the Chemical 
and Effects of the Chemical on the Gut 
Microflora) 

ระบุถึงความเปeนไปไดว/าสารเคมีในอาหาร
อาจกระทบต/อจุลชีพประจํ าถิ่ น (host 
microflora) ท่ีอยู/ในระบบทางเดินอาหาร 
(gut microflora) และส/งผลต/อการ
เปล่ียนแปลงการตอบสนองของสารเคมีน้ัน 
โดยควรพิจารณาถึงศักยภาพการตานเช้ือจุล
ชีพ(Antibacterial activity) และสารต้ังตน
ของจุลชีพในระบบทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น 
(Incteased substrate for gut microflora) 
 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2.3 อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และภาวะ
สุขภาพของกลุ/มตัวอย/างท่ีใชศึกษาทดลองต/อการ

 � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส�วนท่ี 2: ข�อมลูประเมินความปลอดภัย 
ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม ผู�ยื่นคําขอ

ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

แปลผลการศึกษา และลักษณะของการออกแบบ
การศึกษาทดลอง (Influence of Age, 
Nutritional Status, and Health Status in the 
Design and Interpretation of Studies) 

� พบขอบกพร/อง 

2.4 ขอมูลการศึกษาในมนุษย9ที่นาํมาใชในการ
ประเมินความปลอดภยั ดังต/อไปน้ี 

ขอมูลการไดรับสัมผัสท่ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
จากอาชีพท่ีทํา และการไดรับสัมผัสในการ
ทดลองเปeนพื้นฐานสําหรับการประเมิน
ทางดานพิษวิทยาของสารท่ีตกคางในอาหาร  
อาจเปeนการศึกษาทางคลินิก (Clinical 
Trial/Study) หรือการศึกษาทางระบาด
วิทยา (Epidemiological Studies) เปeนตน 

   

 (ก) การศึกษาทางระบาดวิทยา 
(Epidemiological Studies) 

 � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (ข) อาการไม/พึงประสงค9ที่เกิดขึ้นจากการ
รับประทานอาหารท่ีมีวัตถุเจอืปนอาหารน้ัน ๆ 
เปeนส/วนประกอบอยู/ (Food Intolerance) 

การแพอาหารและภาวะภู มิ ไวเกินต/อ
อาหาร (Food allergy and other food 
hypersensitivities) เ ปe น ป ฏิ กิ ริ ย า ท่ี มี
ความจําเพาะต/ออาหารหรือส/วนผสมของ
อาหารท่ีปรากฏในผู ท่ีมีความไวต/อการ
ตอบสนอง 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2.5  การกําหนดค/าท่ีปลอดภยัสําหรับมนุษย9ในการ
รับสัมผัสโดยการรับประทานต/อวัน 
(Acceptable Daily Intake: ADI)  

โ ดยกล/ า วถึ ง ข อ มู ล ท่ี นํ ามา ใช ใ นกา ร
กําหนดค/า ดังต/อไปน้ี 
(ก) ค/าของขนาดสูงสุดท่ีใหแก/สัตว9ทดลอง
แล วไม/ สัง เกตเห็นความผิดปกติ  (No-
observed-effect level: NOEL) ท่ีใช 
(ข) การใชองค9ประกอบความปลอดภัย 
(Safety factor) ในการคํานวณ 
(ค) การพิจารณาถึงความเปeนพิษและปฏิกิริยา
การตอบสนองของร/างกาย (Toxicological 
versus physiological responses)  
(ง) การเปรียบเทียบค/าท่ีปลอดภัยสําหรับ
มนุษย9ในการรับสัมผัสโดยการรับประทาน
ต/อวัน (ADI) ท่ีกําหนดขึ้นกับแนวโนมท่ี
มนุษย9จะมีโอกาสไดรับสัมผัสวัตถุเจือปน
อาหารน้ัน ๆ จริง 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีด
ครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

หมายเหตุ: 
1. กรณีเปeนวัตถุเจือปนอาหารท่ีไดจากการผลิตดวยจุลินทรีย9 ตองยื่นขอมูลเอกลักษณ9และความปลอดภัยของจุลินทรีย9ที่นํามาใชผลิตวัตถุเจือปนอาหารน้ันดวย 
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารหลักเกณฑ9และแนวทางการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเง่ือนไขการใชท่ีนอกเหนือประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2547 เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร 

 
ขาพเจาขอรับรองว/า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยท่ีแนบมา

พรอมนี้เปeนเอกสารท่ีถูกตองเชื่อถือได และหากพบว/าเจาหนาท่ีมีขอสงสัยต/อเอกสารดังกล/าว จะยินยอมให
เจาหนาท่ีสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมได  

    ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผูยื่นขอประเมิน/ผูรับมอบอํานาจ 
     
      (……………….....……………………………..) 

ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ 
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คร้ังที่ 1 (ยื่นคําขอคร้ังแรก) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม/ครบถวน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� รับทราบขอบกพร/อง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานของคําขอต/อไป (ต้ังแต/วันท่ี...............................ถึง วันท่ี
.................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและส/งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

คร้ังที่ 1 (ยื่นคําขอคร้ังแรก) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� เอกสารครบถวน ดําเนินการติดต/อหน/วยประเมินความปลอดภัย
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

� เอกสารไม/ครบถวน  และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน 

� เอกสารไม/ครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข 
เนื่องจากเอกสารไม/ครบถวนหรือไม/ถูกตองตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน (พบขอบกพร/องตามท่ีระบุขางตน) โดยใหผูย่ืนคํา
ขอตองแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติมรอบท่ี 1 ภายใน 15 วันทําการ 
นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีรับคําขอ (ต้ังแต/วันท่ี...........................ถึง 
วันท่ี...............................) หากพนกําหนดจะยกเลิกและส/งคืนคําขอ
ต/อไป (ใหผูย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา) 

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

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

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

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

 
ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต�อ) 
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คร้ังที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 1) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน
...........รายการ ตามท่ีระบุไวในแบบบันทึกขอบกพร/องแลว 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ

ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม/ครบถวน 
ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
� รับทราบขอบกพร/อง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทํา

การ นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานของคําขอต/อไป (ต้ังแต/วันท่ี...............................ถึง วันท่ี
.................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและส/งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

คร้ังที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 1) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� เอกสารครบถวน ดําเนินการติดต/อหน/วยประเมินความปลอดภัย
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
เงื่อนไข เนื่องจากเอกสารไม/ครบถวนหรือไม/ถูกตองตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (พบขอบกพร/องตามท่ีระบุขางตน) โดย
ใหผูย่ืนคําขอตองแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติมรอบท่ี 2 ภายใน 15 
วัน ทําการ  นับ ต้ังแต/ วั นถัดจากวัน ท่ี รับคํ าขอ ( ต้ั งแต/ วั น ท่ี
...........................ถึง วันท่ี.........................) หากพนกําหนดจะยกเลิก
และส/งคืนคําขอต/อไป (ใหผูย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา) 

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

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

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

� ขอส/งคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม/ดําเนินการแกไขหรือ
ส/งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท/านมีสิทธิ์ย่ืนคําขอใหม/ โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณ9การคืนคําขอคร้ังนี้ โดยขอใหย่ืน
หนังสือคําขออุทธรณ9ต/อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแต/วันท่ีไดรับคืนคําขอ 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

 
ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต�อ) 
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เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 3 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 2) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน
.........รายการ ตามท่ีระบุไวในแบบบันทึกขอบกพร/องแลว 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ขอรับคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

คร้ังท่ี 2 (ย่ืนแกไขขอบกพร/อง รอบท่ี 2) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� เอกสารครบถวน ดําเนินการติดต/อหน/วยประเมินความปลอดภัย
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

� ขอส/งคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม/ดําเนินการแกไขหรือ
ส/งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท/านมีสิทธิ์ ย่ืนคําขอใหม/ โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณ9การคืนคําขอคร้ังนี้ โดยขอใหย่ืนหนังสือ
คําขออุทธรณ9ต/อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทําการ นับต้ังแต/วันท่ีไดรับคืนคําขอ 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

 
 
 
 
 
กรณีท่ี 1.2 เอนไซม3สําหรับใช�ในการผลิตอาหารท่ียังไม�มีข�อกําหนดคุรภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว�าด�วยเอนไซม3สําหรับใช�ในการผลิตอาหาร 
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1.2.1 แบบคําขอประเมินความปลอดภัยเอนไซม3สําหรับใช�ในการผลิตอาหาร  

บริษัท/หาง/ราน.................................................................................. 
สถานท่ีตั้ง............................................................................................ 
............................................................................................................ 
โทร...................................................โทรสาร...................................... 

จดหมายอิเล็กโทรนิกส9......................................................................... 
วันท่ี..............................เดือน........................พ.ศ................................ 

เรื่อง ขอใหประเมินเอนไซม9ซ่ึงยังไม/มีรายชื่อกําหนดไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9
สําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
สิ่งท่ีส/งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน ………รายการ 

เนื่องดวยขาพเจา.................................................................................................................... 

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

มีความประสงค9จะ.................(ผลิต/นําเขา) ผลิตภัณฑ9เอนไซม9สําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร ซ่ึงมี
ส/วนประกอบของเอนไซม9.........................................................................................................(ชือ่สามัญ และรหสั
ตัวเลขตามระบบ IUBMB (EC number) (ถามี)).......................................................................................จากแหล/ง
ผลิตเอนไซม9 (source of enzyme)  ............................................................................................ซ่ึงยังไม/มีรายชื่อตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 

จึงเรียนมาเพ่ือขอส/งเอกสารหลักฐาน และขอมูลต/างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
เอนไซม9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหารตามท่ีแนบมาพรอมนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต/อไป  

 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู'ดําเนินกิจการ
(...........................................................) 

 
 

ชื่อ-นามสกุล (ผูยื่นคําขอ)......................................................................... เบอร9โทรศัพท9……………………………… 

 

 

 

 

ตัวอย�างการกรอก 
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แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของเอนไซม3สําหรับใช�เปPนวัตถุเจือปนอาหาร 

 

บริษัท/หาง/ราน.........เอบี อินกรีเดียนท3 จํากัด................................. 
สถานท่ีตั้ง.....123.....แขวงลาดพร�าว...เขตจตุจักร............................ 
...กรุงเทพมหานครฯ...10900............................................................ 
โทร...02-555-0000.........................โทรสาร...................................... 
จดหมายอิเล็กโทรนิกส9....center@ab-ingredient.com................ 
วันท่ี.......1.....เดือน.......สิงหาคม..............พ.ศ.....2559...................... 

เรื่อง ขอใหประเมินเอนไซม9ซ่ึงยังไม/มีรายชื่อกําหนดไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9
สําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
สิ่งท่ีส/งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน …1…รายการ 

เนื่องดวยขาพเจา.........นางสาว กัลยา พินิจ....................................................................... 

ในนามของ (บริษัท/หาง/ราน) ......เอบี อินกรีเดียนท9 จํากัด.............................................................................. 

มีความประสงค9จะ.....นําเขา.......(ผลิต/นําเขา) ผลิตภัณฑ9เอนไซม9สําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร ซ่ึงมี
ส/วนประกอบของเอนไซม9........Phospholioase C.........................................(ชื่อ และรหัสตัวเลขตามระบบ 
IUBMB (EC number) (ถามี))..... phosphatidylcholine cholinephosphohydrolase...(E.C 3.1.43)...จาก
แหล/งผลิตเอนไซม9 (source of enzyme)  ..... Clostridium oedematiens.........ซ่ึงยังไม/มีรายชื่อตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 

จึงเรียนมาเพ่ือขอส/งเอกสารหลักฐาน และขอมูลต/างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
เอนไซม9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหารตามท่ีแนบมาพรอมนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต/อไป  

 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู'ดําเนินกิจการ
(.........นางสาว กัลยา พินิจ.................) 

 
 

ชื่อ-นามสกุล (ผูยื่นคําขอ).............นายสมบูรณ9 ทุกสิ่ง........................... เบอร9โทรศัพท9…090-222-1414…… 

 

 

 

1.2.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต�น (Checklist)  
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รายละเอียดผู�ยื่นคําขอ 
ช่ือ-สกุลผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ.................................................................................โทรศัพท9....................................... 
E-mail ...............................................................ช่ือสถานท่ีผลิต/นําเขา............................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาตผลิต/นําเขา/สถานท่ีผลิต.............................................................................................................................. 
สถานท่ีจัดส�งเอกสาร (ถ�ามี) 
เลขท่ี……………...……… ตรอก/ซอย…………..........………..……..ถนน…...........…...……..……….หมู/ท่ี…...............................………  
ตําบล/แขวง ……..............………… อําเภอ/เขต…………......…………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท9…………………….… 

โปรดนําเอกสารน้ีและใบรับคําขอ
แนบมาพรอมการแกไข

ขอบกพร/องในครั้งต/อไป (ถามี) 
ข�อมูลเบ้ืองต�นของเอนไซม3ท่ียื่นคําขอ 
ชื่อเอนไซม3: .......................................................................................................................................(ภาษาไทย) 
ชื่อเอนไซม3: ..................................................................................................................................(ภาษาอังกฤษ) 
วัตถุประสงค3การใช�:.......................................................................................................................................................... 
ตัวอย�างอาหาร:........................................................................................................................................................................ 

คําอธิบาย: ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางล/างนี้ และตรวจสอบตนเองพรอมทั้งทําเคร่ืองหมาย √  

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส�วนท่ี 1 : เอกสารหรือหลักฐานท่ีต�องใช� 

ลําดับ รายการเอกสาร 
ผู�ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ บันทึกข�อบกพร�อง 

1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม/ท่ียังไม/มีขอกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน (Specification) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปน
อาหาร จํานวน 2 ฉบับ 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอ จํานวน 1 ฉบับ � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย9 หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค9 และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีท่ีมอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

5. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยันความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ  

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

6. ขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในแบบตรวจสอบ
เอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด พรอมรายละเอียดดังน้ี  

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

สรุปขอมูลภาพรวมของเอนไซม9ท่ีจะประเมินความปลอดภัย (ฉบับภาษาไทย) โดยมี
หัวขอ ดังน้ี 
•  ขอมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน (จากเอกสารส/วนท่ี 2 ขอ 1.1 – 3.3) 
•  ขอมูลการศึกษาดานความปลอดภัย (จากเอกสารส/วนท่ี 2 ขอ 4.1-5.2) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

ขาพเจามีความประสงค9ใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/หลักฐาน 
จํานวน ……………… หนา (ถามี) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

7. ซีดี รอม (CD-ROM) ท่ีบรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ 2 ชุด � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

หมายเหตุ: กรณีผูยื่นคําขอฯ มีความประสงค9ใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/ หลักฐานบางส/วนหรือท้ังหมด
ของคําขอฯ ใหผูยื่นคําขอจัดทํารายการของขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยท่ีเปeนความลับซ่ึงไม/ประสงค9เปmดเผย
ต/อสาธารณะ  พรอมแสดงเหตุผลเพ่ือขอรับการรักษาความลับดังกล/าว 
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ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม 
ผู�ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

1 ข�อมูลคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม3 

1.1 ช่ือ และกลุ/มของเอนไซม9 ระบุชื่อทางเคมี ช่ือสามัญ ช่ือทางการคา ช่ือพอง และตัวย/อ  � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.2 รหัสตัวเลขของเอนไซม9
ตามระบบสากล 

เช/น EC Number, IUBMB number, INS number 
หรือ CAS number (ถามี) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.3 องค9ประกอบโครงสราง
ของเอนไซม9  

กรณีเอนไซม9ที่ไดจากส่ิงมีชีวิตซ่ึงไม/มีประวัติการใชเปeนอาหาร 
หรือส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธกุรรม ใหแสดงรายละเอียดขอมูล 
ดังต/อไปน้ี 
(1) มวลโมเลกุล (Molecular Mass)  
(2) โครงสราง (Subunit Structure)  
(3) ลําดับของกรดอะมิโน (Amino acid sequence) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.4 ความไม/บริสุทธิ์ 
(impurities) ท่ีอาจ
เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต 

แสดงผลการตรวจวิเคราะห9ปริมาณสารปนเปstอน เช/น โลหะหนัก 
สารพิษจากเช้ือรา ท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว/างกระบวนการผลิต
อย/างนอย 2 รุ/นการผลิต พรอมท้ังระบุวธิีการป�องกัน หรือกําจัด
สารปนเปstอนเหล/าน้ัน รวมท้ังระบวุิธกีารตรวจวิเคราะห9สาร
ปนเปstอนเหล/าน้ี 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.5 คุณสมบัติของเอนไซม9 อธิบายรายละเอียดเกีย่วกับ   
(1) กิจกรรมหลักของเอนไซม9 (Active principle), ลักษณะ

จําเพาะของเอนไซม9ต/อสาร ต้ังตน เช/น พันธะ หรือตําแหน/ง
ของสารต้ังตนท่ีจะถูกย/อยโดยเอนไซม9, ปฏิกิริยาและผลผลิตท่ี
ได และโคแฟกเตอร9ที่ตองใช  

(2) สภาวะท่ีเหมาะต/อการทํางานของเอนไซม9  
(3) ผลิตภัณฑ9พลอยได หรือผลขางเคียงท่ีไม/พึงประสงค9
(subsidiary/side activities) ซ่ึงเกิดจากการการทํางานของ
เอนไซม9 รวมถึงวิธีการตรวจวัดผลพลอยไดนั้นๆ (ถามี) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.6 ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นและวิถี
ของเอนไซม9นั้นๆ ใน
อาหาร (Reactions and 
Fate of Enzyme in 
Food) 

อธิบายถึงปฏกิิริยาท่ีเกิดขึ้นเม่ือใชเอนไซม9ในกระบวนการผลิต
อาหาร การเกิดปฏิกิริยาระหว/างเอนไซม9กับสารต/างๆ ในอาหาร
ในระหว/างกระบวนการผลิต การปรุงหรือประกอบอาหาร ตลอด
จนถึงวิธีการท่ีทําใหเอนไซม9นั้นถูกกาํจัดออก ถูกทําลายหรือถูก
ทําใหเส่ือมลงไป 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.7 วิธีการตรวจวิเคราะห9
กิจกรรมของเอนไซม9 

อธิบายถึงวธิีการทดสอบกิจกรรมของเอนไซม9ที่เปeนมาตรฐาน
และยอมรับในระดับสากล โดยอางอิงตามท่ีกําหนดไวใน 
Combined Compendium of Food Additive 
Specification หรือ Food Chemical Codex  

กรณีเปeนวิธีการตรวจวิเคราะห9ที่ไม/สอดคลองตามท่ีกําหนด
ไว ตองแนบเอกสารแสดงวิธีตรวจวิเคราะห9พรอมคํารับรองความ
เทียบเท/า 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.8 ขอกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานของเอนไซม9ที่
ผูผลิตกําหนดไว 

รายละเอียดขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามเอกสารของบริษัทฯ 
ซ่ึงควรสอดคลองตามท่ีกําหนดไวใน General Specifications 
and Considerations for Enzyme Preparations used in 
Food Processing และตองประกอบดวยขอมูลอย/างนอย
ดังต/อไปน้ี 
(1) ช่ือ และแหล/งของเอนไซม9 (Enzyme Nomenclature and 

source) 
(2) ช่ือเอนไซม9ที่ออกฤทธิ ์(Active Component): 
(3) คุณลักษณะทางกายภาพ 
(4) แอกติวิตี (Activity) ของเอนไซม9และหน/วยท่ีวัด 
(5) สภาวะท่ีเหมาะสมของการใชงาน รวมท้ังวิธีการใชที่แนะนํา 
(6) ขอจํากัดของสารแปลกปน 
(7) การบรรจุและการเก็บรักษา 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2 แหล�งของเอนไซม3 และกระบวนการผลิต 
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ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม 
ผู�ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

2.1 แหล/งของเอนไซม9 ระบุส่ิงมีชีวิตท่ีเปeนผูผลิต หรือผูใหเอนไซม9 แลวแต/กรณี ดังน้ี 
 (1)  กรณีเปeนเอนไซม9ซ่ึง

ไดจากสัตว9 
ระบุชื่อวิทยาศาสตร9 รวมท้ังส/วนของสัตว9ที่นํามาสกัดเอนไซม9 � มี  

� ไม/มี 
� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (2)  กรณีเปeนเอนไซม9ซ่ึง
ไดจากพืช 

ระบุชื่อวิทยาศาสตร9ของพืช รวมท้ังส/วนของพืชท่ีนํามาสกัด
เอนไซม9 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (3)  กรณีเปeนเอนไซม9ซ่ึง
ไดจากช้ือจุลินทรีย9 

ระบุชนิดพันธ9 (species) และสายพันธุ9 (strain) พรอมท้ังราย 
ละเอียดจําเพาะของจุลินทรีย9สายพันธ9น้ันๆ เช/น ขอมูลเกีย่วกบั  
การสรางสารพิษ การก/อโรค การบริโภคเปeนอาหาร การสรางสาร
ตาน จุลชีพ รวมถึงวธิีการเกบ็รักษาเช้ือตนแบบ และการควบคุม 
การกลายพันธ9ของเช้ือจุลินทรีย9ตนแบบท่ีใชในแต/ละรุ/นการผลิต  

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (4) กรณีที่เปeนเอนไซม9 ตองมีรายละเอียดขอมูล ดังต/อไปน้ี 
 ซ่ึงไดจากจุลินทรีย9 

ดัดแปรพันธุกรรม 
1. รายละเอียดของจุลินทรีย9ดัดแปรพันธุกรรม 

1.1 ชนิดของจุลินทรีย9ดัดแปรพันธกุรรม (แบคทีเรีย ยีสต9 
หรือราเสนใย) 

1.2 สายพันธุ9ของจุลินทรีย9ดัดแปรพันธุกรรม (strain) 
1.3 ลักษณะพันธุกรรมท่ีดัดแปร 
1.4 วัตถุประสงค9ของการดัดแปรพันธกุรรม 
1.5 ระดับความเส่ียงของจุลินทรีย9ท่ีดัดแปรพันธุกรรม 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  2. รายละเอียดของจุลินทรีย9ผูรับหน/วยพันธุกรรม (recipient) หรือจุลินทรีย9เจาบาน (host) ไดแก/ 
  2.1 ช่ือวิทยาศาสตร9  � มี  

� ไม/มี 
� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  2.2 ช่ือสามัญ (ถามี) � มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  2.3 การจําแนกทางอนุกรมวิธาน 
 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  2.4 หมายเลขทะเบียนสายพันธุ9ท่ีระบุไวกับแหล/งเก็บรักษา
เช้ือตนแบบ (accession number) หรือรายละเอียดท่ี
ระบุไวกับแหล/งเก็บรักษาเช้ือตนแบบ 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  2.5 ประวัติการใช การเพาะเล้ียง การพฒันาสายพันธุ9 และ
ลักษณะท่ีอาจมีผลกระทบเชิงลบต/อสุขภาพมนุษย9 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  2.6 ขอมูลทางพันธุกรรม (genotype) และลักษณะท่ีปรากฎ 
(phenotype) ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย  
2.6.1 การสรางสารพิษ  
2.6.2 การสรางสารปฏิชีวนะ 
2.6.3 การตานสารปฏิชีวนะ 
2.6.4 การก/อใหเกิดโรคในมนุษย9หรือสัตว9ที่มีสุขภาพดี 
2.6.5 ผลกระทบต/อภูมิคุมกัน  
2.6.6 ความเสถียรของพันธุกรรมของจุลินทรีย9ผูรับ

หน/วยพันธุกรรม 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  3. รายละเอียดของส่ิงมีชีวิตผูใหหน/วยพนัธุกรรม (donor) 
  3.1 ในกรณีที่มีส่ิงมีชีวิตเปeนผูใหหน/วยพันธุกรรม ใหระบุ 

3.1.1ช่ือวิทยาศาสตร9  
3.1.2 ช่ือสามัญ (ถามี) 
3.1.3 การจําแนกทางอนุกรมวิธาน  
3.1.4  หมายเลขทะเบียนสายพันธุ9ที่ระบุไวกับแหล/งเก็บ

รักษาเช้ือตนแบบ (accession number) หรือรายละเอียดท่ี
ระบุไวกับแหล/งเก็บรักษาเช้ือตนแบบ 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 (4)  กรณีที่เปeนเอนไซม9
ซ่ึงไดจากจุลินทรีย9

3.1.5 ขอมูลความปลอดภัยทางดานอาหาร 
3.1.6 ขอมูลทางพันธุกรรม (genotype) และลักษณะท่ี
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ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม 
ผู�ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

ดัดแปรพันธุกรรม 
(ต/อ) 

ปรากฎ (phenotype) ท่ีเกี่ยวของกบัความปลอดภัย ไดแก/  
- การสรางสารพิษ  
- การสรางสารปฏิชีวนะ  
- การตานสารปฏิชวีนะ  
- การก/อใหเกิดโรคในมนุษย9หรือสัตว9ท่ีมีสุขภาพดี 

และผลกระทบต/อภูมิคุมกัน 
  3.2 ในกรณีที่เปeนดีเอ็นเอสังเคราะห9 และไม/มีท่ีมาจากหน/วย

พันธุกรรมท่ีมีอยู/ตามธรรมชาติ ใหระบุ 
3.2.1 หนาท่ีและบทบาทของดีเอ็นเอสังเคราะห9 
3.2.2 ลําดับเบสของดีเอ็นเอสังเคราะห9 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  4. รายละเอียดของกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม 
4.1 วิธีการถ/ายยีน 
4.2 ขอมูลของดีเอ็นเอท่ีใชในการดัดแปร ไดแก/ 

4.2.1 ยีนเป�าหมายท่ีควบคุมลักษณะท่ีตองการโดยระบุ
ความเปeนไปไดในการก/อใหเกิดอันตรายของลําดับนิวคลีโอไทด9
และลําดับกรดอะมิโนท่ีแสดงออก 

4.2.2 ยีนเคร่ืองหมาย 
4.2.3 โปรโมเตอร9 
4.2.4 เทอร9มิเนเตอร9 
4.2.5 องค9ประกอบอื่นท่ีเกี่ยวของ เช/น ยีนอื่นท่ีอาจ

ไดรับผลกระทบจากการทํางานของยีนน้ี 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  5. ลักษณะของการดัดแปรพันธุกรรม ไดแก/ 
  5.1 ขอมูลการดัดแปรพันธุกรรมในจุลินทรีย9ดัดแปรพันธกุรรม  

5.1.1 ลักษณะและรายละเอียดของดีเอ็นเอท่ีเพิ่ม แทรก 
ตัดออก หรือวัสดุพันธุกรรมท่ีดัดแปร รวมท้ังพลาสมิดหรือพาหะ
ชนิดอื่นท่ีใชในการถ/ายทอดดีเอ็นเอท่ีตองการ โดยวิเคราะห9
ความเปeนไปไดในการเคล่ือนยาย 

5.1.2 จํานวนตําแหน/งท่ีมีการแทรกของดีเอ็นเอ 
5.1.3 การเรียงตัวของหน/วยพันธุกรรมในแต/ละตําแหน/ง

ท่ีมีการสอดแทรก ดัดแปร หรือตัดออกของดีเอ็นเอ และจํานวน
ชุด (copy) ของดีเอ็นเอในแต/ละตําแหน/งการสอดแทรก  

5.1.4 การวิเคราะห9ช/วงการถอดรหัส (open reading 
frame) ของดีเอ็นเอท่ีสอดแทรก หรือช/วงระหว/างดีเอ็นเอท่ี
สอดแทรกท่ีติดกันในโครโมโซมหรือพลาสมิด 

5.1.5 ความเปeนไปไดในการก/อใหเกิดโปรตีนชนิดท่ีอาจ
ก/อใหเกิดอันตราย เช/น การก/อใหเกิดภูมิแพของลําดับนิวคลีโอ
ไทด9และลําดับกรดแอมิโนตามท่ีมีรายงานไว 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  5.2 ขอมูลผลผลิตท่ีเกิดจากการแสดงออกของยีนในจุลินทรีย9
ดัดแปรพันธุกรรม  

5.2.1 ผลิตผลท่ีไดจากการดัดแปรพันธุกรรม (โปรตีน หรือ
อาร9เอ็นเอท่ียังไม/ไดรับการแปลรหัส) หรือขอมูลอื่นๆ เช/น การ
วิเคราะห9ผลิตผลท่ีไดจากการถอดรหัสแลว หรือผลิตผลท่ีมีการ
แสดงออกเพื่อใหสามารถระบุสารชนิดใหม/ใดๆ ท่ีอาจปรากฏในอาหาร 

5.2.2 หนาท่ีของผลิตผลท่ีเกิดจากการดัดแปรพันธุกรรม 
5.2.3 รายละเอียดของลักษณะใหม/ที่ปรากฏ 
 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 



(3-15/10/62)หนา 28 จาก 67 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส�วนท่ี 2: ข�อมลูสําหรับประเมินความปลอดภัย 

ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม 
ผู�ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

 (4)  กรณีที่เปeนเอนไซม9
ซ่ึงไดจากจุลินทรีย9ดัด
แปรพันธุกรรม (ต/อ) 

5.2.4 ระดับและตําแหน/งการแสดงออกของผลิตผลจาก
ยีน และสารเมแทโบไลต9ที่เกิดจากผลิตผลจากยีน 
- กรณีของแบคทีเรียแกรมลบใหระบุว/าผลิตผล

จากยีนน้ันอยู/ภายในเซลล9 หรือในบริเวณ periplasm 
- กรณีจุลินทรีย9จําพวกยูคาริโอตใหระบุว/าอยู/ใน

โครงสรางจําเพาะภายในเซลล9 (organelle) หรือมีการขับ
ออกมานอกเซลล9 (secretion) 

5.2.5 ปริมาณผลิตผลจากยีนท่ีแทรก ถาการแสดงออก
ของยีนน้ันทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงระดับอาร9เอ็นเอส/งข/าว
จําเพาะ (specific endogenous mRNA) หรือโปรตีน 

5.2.6 การไม/พบผลิตผลจากยีน หรือไม/พบการ
เปล่ียนแปลงของสารเมแทโบไลต9ท่ีเกี่ยวของกับผลิตผลจากยีน 
ในกรณีที่ผลน้ันเปeนไปตามเจตนาของการดัดแปรพันธุกรรม 

   

  5.3 ขอมูลอื่นๆ ไดแก/ 
5.3.1 การจัดเรียงตัวของหน/วยพันธุกรรมที่ใชในการ

ถ/ายยีนมีความคงตัว หรือมีการจัดเรียงตัวใหม/ หลังจากการ
สอดแทรก 

5.3.2 การเปล่ียนแปลงลําดับกรดแอมิโนอันเปeนผลจาก
การดัดแปรพันธุกรรม ส/งผลต/อการดัดแปรโปรตีนภายหลังการ
แปลรหัสหรือมีผลกระทบต/อโครงสรางและหนาท่ีของโปรตีน 

5.3.3 ผลท่ีเจตนาใหเกิดขึ้นเปeนไปตามวัตถุประสงค9 คง
ตัว และสามารถถ/ายทอดไดตามกฎของการถ/ายทอดทาง
พันธุกรรม 

5.3.4 การแสดงออกของลักษณะใหม/เปeนไปตาม
คาดหวัง และอยู /ในตําแหน/งของเซลล9ที ่เหมาะสม โดยการ
แสดงออกเปeนไปในระดับที ่สอดคลองกับยีนที ่ควบคุมการ
แสดงออก 

5.3.5 ผลกระทบจากกระบวนการดัดแปรพันธุกรรมต/อ
ยีนในจุลินทรีย9ผูรับ/เจาบาน 

5.3.6 ขอมูลท่ียืนยันเอกลักษณ9 (identity) และรูปแบบ
การแสดงออกของโปรตีนผสม (fusion protein) ท่ีอาจเกิดขึ้น
ใหม/ 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  6. การกําจัด และตรวจสอบการคงเหลือของจุลินทรีย9ดัดแปร
พันธุกรรมและช้ินส/วนของหน/วยพันธุกรรมในผลิตภัณฑ9
สุดทาย 
6.1 แสดงขอมูลวิธีการ หรือขั้นตอนการกําจัดส่ิงมีชีวิตดัด

แปรพันธุกรรมและดีเอนเอออกจากผลิตภัณฑ9ที่ตองการ 
6.2 ผลการตรวจสอบเซลล9ของจุลินทรีย9ดัดแปรพันธุกรรม 
6.3 ผลการตรวจสอบช้ินส/วนของหน/วยพันธุกรรม 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2.2 วิธีการผลิต/ 
กระบวนการผลิต 
เอนไซม9 

รายละเอียดเกีย่วกับวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการผลิต หรือ
กระบวนการหมักจุลินทรีย9 รวมถึงปbจจยัท่ีตองควบคุม เช/น 
อุณหภูมิ ปริมาณสารอาหาร ปริมาณก�าซ ช่ือสารเคมีที่ใชใน
กระบวนการหมัก วธิีการทําใหบริสุทธิ ์โดยมีการแสดงแผนผัง
กระบวนการผลิตเอนไซม9โดยละเอียดประกอบดวย 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2.3 กระบวนการตรึงเอนไซม9 
(Immobilization 
procedure) (ถามี) 
 

ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตรึงเอนไซม9 สารท่ีใช
ในการตรึง รวมท้ังคุณสมบัติ และลักษณะของสารน้ัน 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3 ข�อมูลด�านความปลอดภัย แบ�งเปPนกรณีดังน้ี 
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ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม 
ผู�ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

3.1 กรณีที่เปPนเอนไซม3ซ่ึงได�จากแหล�งที่ไม�มีประวัติการบริโภคเปPนอาหารหรือใช�ในกระบวนการผลิตอาหาร หรือเปPนเอนไซม3ที่ได�จากสิ่งมชีีวิตดัดแปร
พันธุกรรม จะต�องมีรายละเอียดข�อมูลด�านความปลอดภยั ดังต�อไปน้ี 

3.1.1 การศึกษาเกีย่วกับการ
เกิดพิษกึ่งเร้ือรัง 

ขอมูลการศึกษา โดยมีการออกแบบการทดสอบตาม Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD 
Guideline 408, 2000a) แลวแต/กรณี ดังน้ี 

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

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

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3.1.2 ผลการประเมินความเปeน
พิษต/อยีน 

ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบการกลายพันธุ9ใน
แบคทีเรีย (Ames test, OECD Guideline 471) และ การ
ทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมในหลอดทดลอง 
(chromosomal aberration, OECD Guideline 473) หรือ 
การทดสอบไมโครนิวเคลียสในหลอดทดลอง (micronucleus 
assay, OECD Guideline 487) หรือ mouse lymphoma TK 
assay (OECD Guideline 476)  

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3.1.3 การก/อภูมิแพ 
(Allergenicity)  

ขอมูลการเทียบลําดับของกรดอะมิโนของเอนไซม9 และ/หรือ
โครงสรางของเอนไซม9 (amino acid sequence and/or 
structural similarities) กับลําดับกรดอะมิโนของโปรตีนท่ี
ทราบว/าเปeนสารก/อภูมแิพหรือสารพิษอืน่ๆโดยเปรียบเทียบอย/าง
นอย 2 ฐานขอมูล และใชฐานขอมูลท่ีเปeนปbจจุบัน แต/ตองไม/เกิน 
3 ป� นับถึงวันท่ียื่นขอมูล  

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3.1.4 ขอมูลปริมาณการไดรับ
สัมผัส (dietary 
exposure) และการ
อธิบายลักษณะของความ
เส่ียง  
 

ประเมินการไดรับสัมผัสกรณีรายแรง จากขอมูลดังน้ี 
- ขอมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย ใน7 ช/วงอาย ุท่ี
ค/าเฉล่ียและค/าเปอร9เซ็นไทล9ที่ 97.5 ของการบริโภคโดย
ประชากรท้ังหมด (per capita) โดยใหระบุรายการอาหารทุก
ชนิดท่ีใชในการคํานวณ 
- ขอมูล Conversion factor จากสูตรส/วนประกอบมาตรฐาน 
ของอาหารชนิดน้ัน (standard recipe) หรือ ค/าอางอิงตาม  
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 

- ขอปริมาณสูงสุดของเอนไซม9ที่แนะนําใหใชในอาหารแต/ละชนิด 
โดยคํานวณเปeน mg (TOS)/kg food  
2. ลักษณะของความเส่ียง โดยคํานวณค/า margin of 
exposure (MOE) ดวยการนําค/าปริมาณการไดรับสัมผัสเทียบ
กับค/า point of departure (POD) ซ่ึงไดแก/ค/า NOEL หรือ 
NOAEL หรือ benchmark dose Level ท่ีไดจากการศึกษา
ความเปeนพิษกึ่งเร้ือรัง (subchronic oral toxicity studies) 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3.1.5 ค/าความปลอดภยัอางอิง 
(Acceptable Daily 
Intake: ADI) 

การกําหนดค/าความปลอดภยัอางอิง (ADI) โดยอางถึงขอมูล
อย/างนอยดังต/อไปน้ี 
(1) ขนาดสูงสุดของเอนไซม9ที่ใหแก/สัตว9ทดลองแลวไม/สังเกตเห็น

ความผิดปกติ (no-observed-effect level: NOEL) และ/
หรือ the no-observed-adverse-effect level (NOAEL) 

(2) ปbจจัยความปลอดภัย (safety factor) ในการคํานวณ 
(3) ขอมูลเกี่ยวกับความเปeนพิษและปฏกิิริยาการตอบสนองของ

ร/างกาย (toxicological versus physiological 
responses) 

(4) ค/า MOE 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3.2 กรณีที่เอนไซม3ได�จากแหล�งซ่ึงมปีระวตัิการบริโภคเปPนอาหาร หรือใช�ในกระบวนการผลิตอาหาร 

3.2.1 พืชหรือสัตว9 แนบเอกสาร หรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นว/าแหล/งของเอนไซม9 � มี  � รายละเอยีดครบถวน  
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ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม 
ผู�ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าที่ 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

น้ันไดจากส/วนของพืชหรือสัตว9ที่บริโภคได � ไม/มี � พบขอบกพร/อง 
3.2.2 จุลินทรีย9 แนบเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงว/าเปeนจุลินทรีย9ท่ีมีประวัติการ

ใชเปeนอาหาร หรือแนบเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว/าจุลินทรีย9ชนิด
น้ันๆ ผ/านการประเมินความปลอดภัยและอนุญาตสําหรับใชใน
การผลิตอาหารแลว เช/น เอกสาร Qualified Presumption of 
Safety (QPS)  หรือ Bulletin of the International Dairy 
Federation (IDF) เปeนตน 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

4 รายงานผลการประเมินหรือเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข�อง (ถ�ามี) 

4.1 รายงานผลการประเมิน
ความปลอดภยัหรือ
ความเห็นจากหน/วย
ประเมินความปลอดภยั
ของประเทศต/างๆ 

รายงานผลการประเมินความปลอดภยัหรือความเห็นจากหน/วย
ประเมินความปลอดภยัของประเทศต/างๆ ต้ังแต/ 2 ประเทศขึ้น
ไป เช/น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด9 ญี่ปุ�น เกาหลีใต เปeนตน 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

4.2 เอกสารอื่นๆ ท่ีเกีย่วของ หนังสือตอบ หรือเอกสารการอนุญาตจากหน/วยงานราชการ 
หรือเอกสารแสดงสิทธิบัตรซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิค หรือ
วิธีการผลิตเอนไซม9 เปeนตน 

� มี  
� ไม/มี 

� รายละเอยีดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

  
ข'าพเจ'าขอรับรองวHา เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยท่ีแนบมาพร'อมนี้เปUน
เอกสารท่ีถูกต'องเชื่อถือได' และหากพบวHาเจ'าหน'าท่ีมีข'อสงสัยตHอเอกสารดังกลHาว จะยินยอมให'เจ'าหน'าท่ี
สอบถามข'อมูลเพ่ิมเติมได' 
 

 

             ลงชื่อ...........................................................ผู'ยื่นขอประเมิน/ ผู'รับมอบอํานาจ 

              (.........................................................) 
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ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ 

เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 1 (ยื่นคําขอคร้ังแรก) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม/ครบถวน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� รับทราบขอบกพร/อง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานของคําขอต/อไป (ต้ังแต/วันท่ี...............................ถึง วันท่ี
.................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและส/งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

คร้ังที่ 1 (ยื่นคําขอคร้ังแรก) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� เอกสารครบถวน มีรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจาก
หน/วยประเมินในประเทศ 

� เอกสารครบถวน มีรายงานความปลอดภัยจาก 2 ประเทศเปeน
อย/างนอยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กําหนด 

� เอกสารไม/ครบถวน  และผูย่ืนคําขอรับเอกสารคืน 

� พิจารณารับคําขอแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากเอกสารไม/ครบถวน
หรือไม/ถูกตองตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (พบขอบกพร/อง
ตามท่ีระบุขางตน) โดยใหผู ย่ืนคําขอตองแกไขหรือส/งเอกสาร
เพ่ิมเติมรอบท่ี 1 ภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ี
รับคําขอ (ต้ังแต/วันท่ี...........................ถึง วันท่ี...............................) 
หากพนกําหนดจะยกเลิกและส/งคืนคําขอต/อไป (ใหผูย่ืนคําขอลง
นามรับทราบและรับสําเนา) 

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

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

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

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาไดยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน
........ชุด พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน พิจารณารับคําขอเพ่ือกําหนดคุณภาพมาตรฐาน 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
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ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต�อ) 
เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 1) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน
...........รายการ ตามท่ีระบุไวในแบบบันทึกขอบกพร/องแลว 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม/ครบถวน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� รับทราบขอบกพร/อง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานของคําขอต/อไป (ต้ังแต/วันท่ี...............................ถึง วันท่ี
.................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและส/งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
 

คร้ังที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 1) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� เอกสารครบถวน มีรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจาก
หน/วยประเมินในประเทศ 

� เอกสารครบถวน มีรายงานความปลอดภัยจาก 2 ประเทศเปeนอย/าง
นอยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
เงื่อนไข เนื่องจากเอกสารไม/ครบถวนหรือไม/ถูกตองตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (พบขอบกพร/องตามท่ีระบุขางตน) โดย
ใหผูย่ืนคําขอตองแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติมรอบท่ี 2 ภายใน 15 
วัน ทําการ  นับ ต้ังแต/ วั นถัดจากวัน ท่ี รับคํ าขอ ( ต้ั งแต/ วั น ท่ี
...........................ถึง วันท่ี.........................) หากพนกําหนดจะยกเลิก
และส/งคืนคําขอต/อไป (ใหผูย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา) 

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

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

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

� ขอส/งคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม/ดําเนินการแกไขหรือ
ส/งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท/านมีสิทธิ์ย่ืนคําขอใหม/ โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณ9การคืนคําขอคร้ังนี้ โดยขอใหย่ืน
หนังสือคําขออุทธรณ9ต/อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแต/วันท่ีไดรับคืนคําขอ 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน พิจารณารับคําขอเพ่ือกําหนดคุณภาพมาตรฐาน 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
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ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต�อ) 
เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 3 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 2) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน
.........รายการ ตามท่ีระบุไวในแบบบันทึกขอบกพร/องแลว 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ขอรับคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

คร้ังท่ี 2 (ย่ืนแกไขขอบกพร/อง รอบท่ี 2) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� เอกสารครบถวน มีรายงานผลการประเมินความปลอดภัยจาก
หน/วยประเมินในประเทศ 

� เอกสารครบถวน มีรายงานความปลอดภัยจาก 2 ประเทศเปeนอย/าง
นอยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

� ขอส/งคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม/ดําเนินการแกไขหรือ
ส/งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท/านมีสิทธิ์ ย่ืนคําขอใหม/ โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณ9การคืนคําขอคร้ังนี้ โดยขอใหย่ืนหนังสือ
คําขออุทธรณ9ต/อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทําการ นับต้ังแต/วันท่ีไดรับคืนคําขอ 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน พิจารณารับคําขอเพ่ือกําหนดคุณภาพมาตรฐาน 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
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1.2.3 แบบสรุปข#อมูลความปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม4สําหรับใช#ในการ
ผลิตอาหาร  

กรณีเอนไซม<ท่ีไมHต'องผHานการประเมินความปลอดภัยโดยหนHวยประเมินในประเทศซ่ึง
ได'แกH  

• เอนไซม<ท่ีได'จากสิ่งมีชีวิตสายพันธ<ด้ังเดิมและผHานการประเมินความปลอดภัยโดย
หนHวยประเมินความปลอดภัยของประเทศอ่ืนอยHางน'อย 2 ประเทศจากใน 5 กลุHมประเทศได'แกH ประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา กลุHมประเทศสหภาพยุโรป หรือประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย หรือ
นิวซีแลนด< ประเทศญ่ีปุ[น หรือประเทศเกาหลีใต' 

• เอนไซม<ท่ีได'จากสิ่งมีชีวิตซ่ึงมีประวัติการใช'เปUนอาหาร  
เอนไซม<ท้ัง 2 กลุHม ดังกลHาวจะต'องจัดทํารายงานสรุปข'อมูลเพ่ือขอประเมินความ

ปลอดภัยและกําหนดคุณภาพมาตรฐาน โดยต'องมีสาระสําคัญสอดคล'องตามรายการเอกสารซ่ึงกําหนดไว'ตาม
แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต'น (Checklist) ดังนี้ 

(1) สรุปข'อมูลคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ< (Identity of Food Enzyme)  
- ระบุชื่อของเอนไซม< (Trivial Name) โดยการเติม “ase” หลังชื่อสารซับสเตรตท่ี

เอนไซม<ไปเรHงปฏิกิริยา เชHน เซลลูเลส (Cellulase) ยHอยสลายเซลลูโลส (Cellulose) โปรติเอส (Protease) 
ยHอยสลายโปรตีน (Protien) เปUนต'น  

- ระบุชื่อกลุHมและเลขของเอนไซม<ตามระบบ IUBMB 
- ระบุชื่ออ่ืนๆ (ถ'ามี) เชHน สามัญ ตัวยHอ คํายHอ ของเอนไซม<ท่ีเปUนท่ีรู'จักกันโดยท่ัวไป

อยHางกว'างขวาง รวมถึงชื่อท่ีมีการจดทะเบียนทางการค'า 
(2) ข'อมูลองค<ประกอบทางเคมี  

- น้ําหนักโมเลกุล (molecular mass) 
- ลักษณะโครงสร'าง และจํานวนกรดอะมิโน 
- Total Organic Solids (TOS) 

(3) ปฏิกิริยาหลัก และปฏิกิริยารอง (แล'วแตHกรณี) ของเอนไซม< (Active Principle 
and Secondary Enzyme Activity) พร'อมวิธีท่ีใช'ในการตรวจวิเคราะห< (METHOD OF ASSAY)  

(4) ตารางสรุปผลการตรวจวิเคราะห<สารปนเปopอนอยHางน'อย 2 รุHนการผลิตเปรียบเทียบ
กับข'อกําหนดคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวHาด'วยเอนไซม<สําหรับใช'ในการผลิตอาหาร 

(5) สรุปข'อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของเอนไซม< โดยอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยา 
(Reaction Catalyzed) ตําแหนHงของพันธะของสารท่ีเอนไซม<เข'าไปทําปฏิกิริยา รวมท้ังสภาพแวดล'อมท่ีเหมาะสม
ของการทําปฏิกิริยา เชHน อุณหภูมิ หรือคHา pH ท่ีเหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยา ความต'องการ co-factor ใน
การทําปฏิกิริยา การทําลายหรือการยับยั้งการทํางานของเอนไซม<  

(6) กระบวนการผลิต หรือการเลี้ยงเชื้อ รวมถึงกระบวนการแยกผลิตภัณฑ<ทางชีวภาพ 
และการทําให'บริสุทธิ์โดยละเอียด โดยเฉพาะวิธีการทําให'บริสุทธิ์ 

(7) สรุปข'อมูลเก่ียวกับสิ่งมีชวิตท่ีเปUนแหลHงของเอนไซม<  
- ประวัติการค'นพบ และ/หรือการใช'ประโยชน<ของสิ่งมีชีวิตท่ีจะนํามาใช'เปUนแหลHง

ผลิตเอนไซม< รวมถึงเหตุผลของการนําสิ่งมีชีวิตหรือสHวนของสิ่งมีชีวิตนั้นมาใช'ในการผลิตเอนไซม< 
- ข'อมูลเก่ียวกับอันตรายหรือความไมHปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตท่ีใช'เปUนแหลHงผลิตของ

เอนไซม< เชHน การสร'างสารพิษ หรือการกHอโรคตHอมนุษย<หรือสัตว< 
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(8) สรุปข'อมูลการศึกษาเก่ียวกับการเกิดพิษ และคHาท่ีปลอดภัยสําหรับการบริโภคและ
การประเมินการได'รับสัมผัส (เฉพาะกรณีท่ีมีข'อมูลการศึกษาการเกิดพิษ) 

(9) สรุปข'อมูลเก่ียวกับการนําไปใช'ในกระบวนการผลิตอาหาร ผลของเอนไซม<ท่ีมีตHอ
อาหาร ผลพลอยได'ท่ีไมHพึงประสงค<ท่ีอาจเกิดข้ึนในอาหารเม่ือมีการใช'เอนไซม<นั้นๆ เปUนต'น 

(10) รายชื่อเอกสารอ'างอิง (Reference)  
(12) ภาคผนวก: รายละเอียดข'อมูลกําหนดไว'ตามแบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต'น 

(Checklist) 
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กรณีท่ี 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติม
เง่ือนไขการใช� 

กรณีท่ี 2.1 วัตถุเจือปนอาหาร 

2.1.1 แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช� 

บริษัท/หาง/ราน.................................................................................. 
สถานท่ีต้ัง............................................................................................ 
............................................................................................................ 
โทร...................................................โทรสาร...................................... 

จดหมายอิเลกโทรนิกส9......................................................................... 
วันท่ี..............................เดือน........................พ.ศ................................ 

เรื่อง ขอใหประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
สิ่งท่ีส/งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน……… รายการ 

เนื่องดวยขาพเจา....................................................................................................ในนามของ 
(บริษัท/หาง/ราน)................................................................................................................................................ 
มีความประสงค<จะ.............................(ผลิต/นําเข'า) ผลิตภัณฑ<วัตถุเจือปนอาหารหรือผลิตภัณฑ<อาหาร ชื่อ
....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ซ่ึงผลิตภัณฑ9ดังกล/าวมีส/วนประกอบของ 
...................................................................................... (ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร 
(ถ'ามี)) ซ่ึงเปeนวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุ
เจือปนอาหาร 

จึงเรียนมาเพ่ือขอส/งเอกสารหลักฐาน และขอมูลต/างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 
ตามท่ีแนบมาพรอมนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดเง่ือนไขการใชต/อไป  

 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู'ดําเนินกิจการ
(...........................................................) 

 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล (ผูยื่นคําขอ) .................................................................................  เบอร9โทรศัพท9………………………………  
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ตัวอย�างการกรอก 

แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช� 
 

บริษัท/หาง/ราน..............บริษัท ฟ. การ ฟู�ด จํากัด........................... 
สถานท่ีตั้ง...... 789....ถ.เจริญกรุง.....แขวง ปbอมปราบ...................... 

       ..........เขต ปbอมปราบศัตรูพ�าย.....จ. กรุงเทพฯ...... 10110.............. 
โทร....... 02-5110005.................โทรสาร........ 02-5110006.......... 
จดหมายอิเลกโทรนิกส9........ center@forkarnfoodmail.com..... 
วันท่ี.......1........เดือน.......มกราคม...............พ.ศ..........2559............. 

เรื่อง ขอใหประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
สิ่งท่ีส/งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน…10…… รายการ 

เนื่องดวยขาพเจา............นางละเอียด พิจารณา............................................ในนามของ 
(บริษัท/หาง/ราน)............บริษัท ฟ. การ ฟู�ด จํากัด.......................................................................................... 
มีความประสงค9จะ...... นําเข#า ...... (ผลิต/นําเข'า) ผลิตภัณฑ9วัตถุเจือปนอาหารหรือผลิตภัณฑ<อาหาร ชื่อ
................................. XX-YY223............................. ซ่ึงผลิตภัณฑ9ดังกล/าวมีส/วนประกอบของ 
............Sodium Steroyl Lactylate (INS 481(i)....... (ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร 
(ถ'ามี)) ซ่ึงเปeนวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุ
เจือปนอาหาร  

จึงเรียนมาเพ่ือขอส/งเอกสารหลักฐาน และขอมูลต/างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 
ตามท่ีแนบมาพรอมนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดเง่ือนไขการใชต/อไป  

 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู'ดําเนินกิจการ
(..........นางละเอียด พิจารณา............) 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล (ผูยื่นคําขอ) ........นายเอกสาร ครบถ#วน............  เบอร9โทรศัพท9………02-121-1212……  
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2.1.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต�นประกอบการพิจารณาประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได�
กําหนดเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช�  

 

รายละเอียดผู�ยื่นคําขอ 
ช่ือ-สกุลผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ...........................................................โทรศัพท9....................................... 
E-mail .........................................ช่ือสถานท่ีผลิต/นําเขา............................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาตผลิต/นําเขา/สถานท่ีผลิต........................................................................................................ 
สถานท่ีจัดส�งเอกสาร (ถ�ามี) 
เลขท่ี……………...……… ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……...……..……….หมู/ท่ี…...............................………  
ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท9…………………….… 

โปรดนําเอกสารน้ีและใบรับคําขอ
แนบมาพรอมการแกไข

ขอบกพร/องในครั้งต/อไป (ถามี) 
รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารท่ียื่นคําขอ 
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...................................................................................................................(ภาษาไทย) 
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...............................................................................................................(ภาษาอังกฤษ) 
INS no. ..............................................  หน�าท่ีทางเทคโนโลยี:.................................................................... 
ใช�ในอาหาร:..................................................................................................................................................... 

ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางล/างน้ี และตรวจสอบตนเองพรอมท้ังทําเครื่องหมาย �  

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส�วนท่ี 1 : เอกสารหรือหลักฐานท่ีต�องใช� 
ลําดับ รายการเอกสาร ผู�ย่ืนคําขอ

ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ บันทึกข�อบกพร�อง 

1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไข
การใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร จํานวน 2 ฉบับ 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคํา
ขอ จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย9 หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคลท่ีแจงวัตถุประสงค9 และผูมีอํานาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีท่ีมอบ
อํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

5. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยัน
ความครบถวนถูกตองของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ  

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

6. แบบประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใช
หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/า
ดวยวัตถุเจือปนอาหาร พรอมขอมูลประกอบการพิจารณา
ประเมินความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในแบบตรวจสอบเอกสาร
เบ้ืองตน (Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

ขาพเจามีความประสงค9ใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของ
ขอมูล/หลักฐาน จํานวน …… หนา (ถามี) 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

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

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

หมายเหตุ กรณีผูยื่นคําขอฯ มีความประสงค9ใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/หลักฐาน บางส/วนหรือท้ังหมดของคําขอฯ ให
ผูยื่นคําขอ จัดทํารายการของขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยท่ีเปeนความลับซ่ึงไม/ประสงค9เปmดเผยต/อสาธารณะ พรอม
แสดงเหตุผลเพ่ือขอรับการรักษาความลับดังกล/าว 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส�วนที่ 2: ข�อมูลประเมินความปลอดภัย 
ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม ผู�ย่ืนคําขอ 

ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าท่ี 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

1. ข�อมูลด�านความ
ปลอดภัยของวัตถุเจือ
ปนอาหาร 
(Specification)  
**ฉบับล/าสุด** 

แหล/งขอมูลท่ีใชอางอิง 
(1) Codex Advisory Specification for 
the Identity and Purity of Food 
Additives  
(2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว/าดวยการกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิด
เดี่ยว (มี 4 ฉบับ) 

   

1.1 ช่ือทางเคมี  � มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.2 รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปน
อาหารตามระบบ 
International 
Numbering System: INS 

 � มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.3 ค/าความปลอดภัย 
(แลวแต/กรณี) 

(1) Acceptable daily intake; ADI หรือ 
(2) Provisional Tolerable Weekly 
Intake; PTWI หรือ  
(3) Provisional Maximum Tolerable 
Daily Intake; PMTDI หรือ 
(4) Maximum Tolerable Daily Intake; 
MTDI 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2. ข�อมูลความจําเปPน
ทางด�านเทคโนโลยีการ
ผลิตของผลิตภัณฑ3
อาหารแต�ละชนิดท่ีจะ
เสนอขอใช�วัตถุเจือปน
อาหารนั้นๆ 

แหล/งขอมูลท่ีใชอางอิง 
(1) มาตรฐานท่ัวไปสําหรับการใชวัตถุเจือ
ปนอาหารของโคเด็กซ9 (Codex General 
Standard for Food Additives; GSFA) 
ฉบับล/าสดุ 
(2)  Codex Class Names and the 
International Numbering System for 
Food Additives (CAC/GL 36-1989) 

   

 ตารางแสดงรายละเอียด 
- รหัสหมวดอาหาร  
(Food category 
number) 
- ช่ือหมวดอาหาร  
(Food category name) 

จะตองระบุหมวดอาหารย/อยท่ีสุดซ่ึง
สามารถครอบคลุมผลิตภณัฑ9อาหารท่ีจะ
เสนอขอใช โดยอางอิงประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 - ปริมาณวัตถุเจือปน
อาหารท่ีขอใช  

ตองระบุเปeนตัวเลขในหน/วย  
“มิลลิกรัม ต/อ อาหาร 1 กิโลกรัม” 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

 - วัตถุประสงค9การใชหรือ
หนาท่ีทางเทคโนโลยีการ
ผลิต (Functional use) 

อางอิงจากเอกสาร Codex Class Names 
and the International Numbering 
System for Food Additives (CAC/GL 
36-1989) ฉบับล/าสดุ ท้ังน้ีวัตถุประสงค9

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส�วนที่ 2: ข�อมูลประเมินความปลอดภัย 
ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม ผู�ย่ืนคําขอ 

ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าท่ี 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

การใชหรือหนาท่ีทางเทคโนโลยีการผลิตท่ี
แจงจะตองสอดคลองกับหนาท่ีทาง
เทคโนโลยีการผลติท่ีระบุไวในขอกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) 

 - เอกสารวิชาการหรือ
งานวิจัย/เน้ือหาโดยสรุป 
อย/างนอย 3 ฉบับ  
[กรุณาจัดทําเน้ือหาโดย
สรุปพร�อมแนบเอกสาร
วิชาการหรือผลการ
ศึกษาวิจัยฉบับเตม็] 

เอกสารวิชาการหรือผลการศึกษาวิจัยท่ี
น/าเช่ือถือท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพและ
ความจําเปeนทางเทคโนโลยีการผลติของ
วัตถุเจือปนอาหารน้ันๆ ตามปริมาณและ
วัตถุประสงค9การใชหรือหนาท่ีทาง
เทคโนโลยีการผลติในผลิตภณัฑ9อาหารท่ี
จะเสนอขอใช  

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3. ข�อมูลกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ 
[กรุณาแนบกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแตละ
ประเทศท่ีนํามาอ�างอิง] 
� สหภาพยุโรป 
� ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด9 
� สหรัฐอเมริกา 
� ญี่ปุ�น 
� Codex Standard 

กฎหมายหรือกฎระเบียบ**ฉบับล/าสุด** 
ท่ีแสดงว/ามีการยอมรับการใชวัตถุเจือปน
อาหารน้ันๆ ในผลิตภัณฑ9อาหารท่ีจะเสนอ
ขอใชในประเทศท่ีมีระบบประเมินความ
ปลอดภัยท่ีน/าเช่ือถือ ไดแก/ สหภาพยุโรป 
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด9 สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ�น ตั้งแต/ 2 ประเทศข้ึนไป  

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

หมายเหต ุ 1. Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives  
สามารถเขาถึงไดจาก: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/en/ 
2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว/าดวยการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (มี 4 ฉบับ) 

สามารถเขาถึงไดจาก: http://food.fda.moph.go.th/FoodAdditives.php 
3. Codex Class Names and the International Numbering System for Food Additives (CAC/GL 36-1989) สามารถเขาถึง

ไดจาก: http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/ 
 
ข'าพเจ'าขอรับรองวHา เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยท่ีแนบมาพร'อมนี้เปUน
เอกสารท่ีถูกต'องเชื่อถือได' และหากพบวHาเจ'าหน'าท่ีมีข'อสงสัยตHอเอกสารดังกลHาว จะยินยอมให'เจ'าหน'าท่ี
สอบถามข'อมูลเพ่ิมเติมได' 
 

 

             ลงชื่อ...........................................................ผู'ยื่นขอประเมิน/ ผู'รับมอบอํานาจ 

              (.........................................................) 
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ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ 

เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 1 (ยื่นคําขอคร้ังแรก) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม/ครบถวน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� รับทราบขอบกพร/อง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานของคําขอต/อไป (ต้ังแต/วันท่ี...............................ถึง วันท่ี
.................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและส/งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

คร้ังที่ 1 (ยื่นคําขอคร้ังแรก) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� เอกสารครบถวน ออกใบรับส่ังชําระคHาประเมินเอกสารวิชาการฯ 
ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค/าใชจ/ายท่ีจะ
จัดเก็บจากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ9อาหาร 
พ.ศ. 2560 แลวแต/กรณี ดังนี้ 

� บัญชี 2 ขอ 2.2(2) อัตราค/าใชจ/าย 69,000 บาท 

� บัญชี 2 ขอ 2.2(5) อัตราค/าใชจ/าย 45,000 บาท 

 � เอกสารไม/ครบถวน  และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน 

� เอกสารไม/ครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข 
เนื่องจากเอกสารไม/ครบถวนหรือไม/ถูกตองตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน (พบขอบกพร/องตามท่ีระบุขางตน) โดยใหผูย่ืนคํา
ขอตองแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติมรอบท่ี 1 ภายใน 15 วันทําการ 
นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีรับคําขอ (ต้ังแต/วันท่ี...........................ถึง 
วันท่ี...............................) หากพนกําหนดจะยกเลิกและส/งคืนคําขอ
ต/อไป (ใหผูย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา) 

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

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

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

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
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ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต�อ) 
เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 1) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน
...........รายการ ตามท่ีระบุไวในแบบบันทึกขอบกพร/องแลว 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ

ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม/ครบถวน 
ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
� รับทราบขอบกพร/อง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทํา

การ นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานของคําขอต/อไป (ต้ังแต/วันท่ี...............................ถึง วันท่ี
.................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและส/งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

คร้ังที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 1) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� แกไขหรือส/งเอกสารครบถวน ออกใบรับส่ังชําระคHาประเมินเอกสาร
วิชาการฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
ค/าใชจ/ายท่ีจะจัดเก็บจากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ9อาหาร พ.ศ. 2560 แลวแต/กรณี ดังนี้ 

� บัญชี 2 ขอ 2.2(2) อัตราค/าใชจ/าย 69,000 บาท 

� บัญชี 2 ขอ 2.2(5) อัตราค/าใชจ/าย 45,000 บาท 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
เงื่อนไข เนื่องจากเอกสารไม/ครบถวนหรือไม/ถูกตองตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (พบขอบกพร/องตามท่ีระบุขางตน) โดย
ใหผูย่ืนคําขอตองแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติมรอบท่ี 2 ภายใน 15 
วัน ทําการ  นับ ต้ังแต/ วั นถัดจากวัน ท่ี รับคํ าขอ ( ต้ั งแต/ วั น ท่ี
...........................ถึง วันท่ี.........................) หากพนกําหนดจะยกเลิก
และส/งคืนคําขอต/อไป (ใหผูย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา) 

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

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

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

� ขอส/งคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม/ดําเนินการแกไขหรือ
ส/งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท/านมีสิทธิ์ย่ืนคําขอใหม/ โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณ9การคืนคําขอคร้ังนี้ โดยขอใหย่ืน
หนังสือคําขออุทธรณ9ต/อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแต/วันท่ีไดรับคืนคําขอ 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
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ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต�อ) 
เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 3 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 2) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน
.........รายการ ตามท่ีระบุไวในแบบบันทึกขอบกพร/องแลว 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ขอรับคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

คร้ังท่ี 2 (ย่ืนแกไขขอบกพร/อง รอบท่ี 2) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� แกไขหรือส/งเอกสารครบถวน ออกใบรับส่ังชําระคHาประเมินเอกสาร
วิชาการฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
ค/าใชจ/ายท่ีจะจัดเก็บจากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ9อาหาร พ.ศ. 2560 แลวแต/กรณี ดังนี้ 

� บัญชี 2 ขอ 2.2(2) อัตราค/าใชจ/าย 69,000 บาท 

� บัญชี 2 ขอ 2.2(5) อัตราค/าใชจ/าย 45,000 บาท 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

� ขอส/งคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม/ดําเนินการแกไขหรือ
ส/งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท/านมีสิทธิ์ ย่ืนคําขอใหม/ โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณ9การคืนคําขอคร้ังนี้ โดยขอใหย่ืนหนังสือ
คําขออุทธรณ9ต/อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทําการ นับต้ังแต/วันท่ีไดรับคืนคําขอ 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
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2.1.3 แบบสรุปข�อมูลเพ่ือประกอบการประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช�
หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช� 

1. ข�อมูลด�านความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร 

(1) ชื่อทางเคมี ............................................................................................................................................... 

(2) รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตามระบบ International Numbering System: INS ........................  

(3) ค/าความปลอดภัย (แลวแต/กรณี) 
 (3.1) Acceptable daily intake; ADI .................. มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน    

 (3.2) Provisional Tolerable Weekly Intake; PTWI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/สัปดาห9 

 (3.3) Provisional Maximum Tolerable Daily Intake; PMTDI .......... มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน 

 (3.4) Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน 

(4) ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) **ฉบับล/าสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

 � Codex Advisory Specification for the Identity  
  and Purity of Food Additives    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 � ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ 
 วัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (ฉบับท่ี ........)  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
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2. ข�อมูลความจําเปPนทางด�านเทคโนโลยีการผลิตของผลิตภัณฑ3อาหารแต�ละชนิดที่จะเสนอขอใช�วัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ 

รหัสหมวดอาหาร  
(Food category number) 

ชื่อหมวดอาหาร  
(Food category name) 

ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร 
ที่ขอใช� (มิลลิกรัม ต�อ อาหาร 

1 กิโลกรัม) 

วัตถุประสงค3การใช�
หรือหน�าที่ทาง

เทคโนโลยีการผลิต 
(Functional use) 

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป 
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

(ภาษาไทยเท�านั้น) 

(1)    1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 
 เนื้อหาโดยสรุป ......... 
    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

  2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 
 เนื้อหาโดยสรุป ......... 
    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

  .....ไม�จํากัดจํานวน.... 
(2)    1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 

 เนื้อหาโดยสรุป ......... 
    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

  2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 
 เนื้อหาโดยสรุป ......... 
    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

  .....ไม�จํากัดจํานวน.... 
(3), (4), (5)...หมวดของ
อาหารที่จะเสนอขอใช 
วัตถุเจือปนอาหารนั้น 
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3. ข�อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีน�าเช่ือถือ 
ขอมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบับล/าสุด** ท่ีแสดงว/ามีการยอมรับการใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ใน
ผลิตภัณฑ9อาหารท่ีจะเสนอขอใชอย/างแพร/หลายในประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีน/าเชื่อถือ ไดแก/ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด9 ญ่ีปุ�น ต้ังแต/ 2 ประเทศข้ึนไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแต/ละประเทศท่ีนํามาอางอิงฉบับเต็ม] 

รหัสหมวดอาหาร  
(Food category 

number) 

ช่ือหมวดอาหาร  
(Food category 

name) 

ปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตให�ใช�  
(มิลลิกรัม ต�อ อาหาร 1 กิโลกรัม) 

สหภาพยุโรป1 ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด32 

ญ่ีปุsน3 สหรัฐอเมริกา4 

(1)      

(2)      

.....ไม�จํากัดจํานวน....      

1 ระบุชื่อมาตรฐานของสหภาพยุโรปท่ีนํามาอางอิง   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
2 ระบุชื่อมาตรฐานของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด9ท่ีนํามาอางอิง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
3 ระบุชื่อมาตรฐานของญ่ีปุ�นท่ีนํามาอางอิง    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
4 ระบุชื่อมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาท่ีนํามาอางอิง   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตัวอย�างการกรอก 
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แบบสรุปข�อมูลเพ่ือประกอบการประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติม
เง่ือนไขการใช� 

1. ข#อมูลด#านความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร 

(1) ชื่อทางเคมี ........โซเดียม สเตียโรอิล แลกติเลต (Sodium Steroyl Lactylate)............... 

(2) รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตามระบบ International Numbering System: INS ..... 481(i)......  

(3) ค/าความปลอดภัย (แลวแต/กรณี) 
 (3.1) Acceptable daily intake; ADI ......0-20............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน    

 (3.2) Provisional Tolerable Weekly Intake; PTWI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/สัปดาห9 

 (3.3) Provisional Maximum Tolerable Daily Intake; PMTDI .......... มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน 

 (3.4) Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน 

(4) ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) **ฉบับลHาสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

 �  Codex Advisory Specification for the Identity  
and Purity of Food Additives    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..1... 

 �  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 เรื่อง การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ 

  วัตถุเจือปนอาหารชนิดเด่ียว (ฉบับท่ี ........)   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

 

 

 

√ 
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2. ข#อมูลความจําเป9นทางด#านเทคโนโลยีการผลิตของผลิตภัณฑ4อาหารแต<ละชนิดที่จะเสนอขอใช#วัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ 

รหัสหมวดอาหาร  
(Food category number) 

ชื่อหมวดอาหาร  
(Food category name) 

ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร 
ที่ขอใช� (มิลลิกรัม ต�อ อาหาร 

1 กิโลกรัม) 

วัตถุประสงค4การใช#
หรือหน#าที่ทาง

เทคโนโลยีการผลิต 
(Functional use) 

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป 
[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

07.0 ผลิตภัณฑ3ขนมอบ 4,000 อิมัลซิไฟเออร4 1. L. Stampfli, B. Nerden. Emulsifiers in bread 
making. Food Chemistry 52 (1995) 353-360. 
 เนื้อหาโดยสรุป: Sodium stearoyl lactylate (SSL) มี
คุณสมบัติในการเปeน dough strengthening ในระดับ 

Very good และคุณสมบัติในการเปeน 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) 
ถูกนํามาใชอย/างกวางขวางในอุตสาหกรรมการผลิตขนม
ปbงและขนมอบ โดยในการผลิตขนมปbงขาว (white 
breads) จะมีปริมาณการใชอยู/ระหว/าง 0.25-0.5 กรัม 
ต/อ แป�ง 100 กรัม (คิดเปeน 2,500-5,000 มิลลิกรัม ต/อ 
แป�ง 1 กิโลกรัม) 
    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ...3... 

รหัสหมวดอาหาร  ชื่อหมวดอาหาร  ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุประสงค4การใช# ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป 
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(Food category number) (Food category name) ที่ขอใช� (มิลลิกรัม ต�อ อาหาร 
1 กิโลกรัม) 

หรือหน#าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต 
(Functional use) 

[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) ช/วย
ในการเพิ่มปริมาณ (loaf volume) รวมทั้งช/วยปรับปรุง
คุณภาพความยืดหยุ/นและความละเอียดของเนื้อสัมผัส และ
ยืดระยะเวลาในการแข็งของขนมปbง นอกจากนั้นยังช/วยเก็บ
รักษาฟองอากาศภายในโดขนมปbงในระหว/างกระบวนการ
ผลิตขนมปbง 
    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
นํามาใชเปeนอิมัลซิไฟเออร9 ซึ่งคุณสมบัติดังกล/าวจะช/วยเพิ่ม
ปริมาณ (bread volume) และเพิ่มความนุ/มของขนมปbง 
(softness) โดยในกระบวนการผลิตขนมปbงทั่วไปมีปริมาณ
การใชอยู/ระหว/าง 0.2-0.5% (คิดเปeน 2,000-5,000 มิลลิกรัม 
ต/อ แป�ง 1 กิโลกรัม) 
    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ...5... 

รหัสหมวดอาหาร  ชื่อหมวดอาหาร  ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุประสงค4การใช# ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป 
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(Food category number) (Food category name) ที่ขอใช� (มิลลิกรัม ต�อ อาหาร 
1 กิโลกรัม) 

หรือหน#าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต 
(Functional use) 

[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: จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นว/าขนมปbง
ที่มีการเติม Sodium stearoyl lactylate (SSL) และ
เอนไซม9 maltogenic amylase (MALTO) จะช/วยเพิ่ม
ปริมาณ (bread volume) และลดความแข็ง รวมทั้งเพิ่ม
คะแนนการยอมรับของผูบริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับขนม
ปbงที่ไม/มีการเติมอิมัลซิไฟเออร9และเอนไซม9 โดยใน
การศึกษาใช 
1. 0.43 g SSL/100 g flour + 0.03 g MALTO/100 g flour  
(คิดเปeน SSL 4,300 มิลลิกรัม ต/อ แป�ง 1 กิโลกรัม) 
2. 0.50 g SSL/100 g flour + 0.02 g MALTO/100 g flour 
(คิดเปeน SSL 5,000 มิลลิกรัม ต/อ แป�ง 1 กิโลกรัม) 
    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ...6... 

    .....ไม�จํากัดจํานวน.... 
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3. ข�อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีน�าเช่ือถือ 
ขอมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ**ฉบับล/าสุด** ท่ีแสดงว/ามีการยอมรับการใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ใน
ผลิตภัณฑ9อาหารท่ีจะเสนอขอใชอย/างแพร/หลายในประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีน/าเชื่อถือ ไดแก/ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด9 ญ่ีปุ�น ต้ังแต/ 2 ประเทศข้ึนไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแต/ละประเทศท่ีนํามาอางอิงฉบับเต็ม] 

รหัสหมวดอาหาร  
(Food category 

number) 

ช่ือหมวดอาหาร  
(Food category 

name) 

ปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตให�ใช�  
(มิลลิกรัม ต�อ อาหาร 1 กิโลกรัม) 

สหภาพยุโรป1 ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด42 

ญ่ีปุXน3 สหรัฐอเมริกา4 

07.1.1 ขนมป~งและโรล 3,000 ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

4,000 5,000 

07.1.2 แครกเกอร< ไมHรวมแครก
เกอร<รสหวาน 

ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 

ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 

5,000 

07.1.3 ขนมอบชนิดไม/หวาน ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 

ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 

5,000 

07.1.4 ผลิตภัณฑ9ขนมปbงท่ีใช
สอดไสหรือทําอาหาร
และขนมปbงป�น 

ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 

ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 

5,000 

07.1.5 หม่ันโถ ซาลาเปา ต่ิมซํา ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 

ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 

5,000 

07.1.6 ผลิตภัณฑ9สําเร็จรูปท่ีใช
ทําขนมปbงและขนมอบ  

ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 

ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

5,500 5,000 

07.2.1 เคก คุกก้ี และพาย 5,000 ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

8,000 5,000 

07.2.2 ขนมอบชนิดหวาน 5,000 ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

8,000 5,000 

07.2.3 ส/วนผสมสําเร็จรูป 
(mixes) ใชทําผลิตภัณฑ9
ตามหมวด 07.2.1-07.2.2 

ไม/กําหนด 
เง่ือนไขการใช 
 

ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

5,500 5,000 

1 COMMISSION REGULATION (EU)  
No 1129/2011 of 11 November 2011   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...7... 
2 Standard 1.3.1- Food Additives   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...8... 
3 Standards for Use, according to Use  
Categories, effective from August 8, 2014  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...9...  
4 Code of Federal Regulations Title 21 Part 172  
 FOOD ADDITIVES PERMITTED FOR DIRECT ADDITION 
TO FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...10... 
 



(20/06/62) หนา 52 จาก หนา 67 
 

กรณีท่ี 2.2 เอนไซม3สําหรับใช�ในการผลิตอาหาร 

2.2.1 แบบคําขอประเมินเอนไซม3ท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช�ในอาหาร 

บริษัท/หาง/ราน.................................................................................. 
สถานท่ีตั้ง............................................................................................ 
............................................................................................................ 
โทร...................................................โทรสาร...................................... 

จดหมายอิเล็กโทรนิกส9......................................................................... 
วันท่ี..............................เดือน........................พ.ศ................................ 

เรื่อง ขอใหประเมินเอนไซม9ท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9
สําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
สิ่งท่ีส/งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน ………รายการ 

เนื่องดวยขาพเจา.................................................................................................................... 

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

มีความประสงค9จะ.................(ผลิต/นําเขา) ผลิตภัณฑ9เอนไซม9สําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร ซ่ึงมี
ส/วนประกอบของเอนไซม9.........................................................................................................(ชือ่สามัญ และรหสั
ตัวเลขตามระบบ IUBMB (EC number) (ถามี)).......................................................................................จากแหล/ง
ผลิตเอนไซม9 (source of enzyme)  ...........................................................................................ซ่ึงยังมิไดกําหนด
เง่ือนไขการใชไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 

จึงเรียนมาเพ่ือขอส/งเอกสารหลักฐาน และขอมูลต/างๆ ตามแบบประเมินเง่ือนไขการใชของ
เอนไซม9ท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิต
อาหารตามท่ีแนบมาพรอมนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต/อไป  
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู'ดําเนินกิจการ
(...........................................................) 

 
 

ชื่อ-นามสกุล (ผูยื่นคําขอ)......................................................................... เบอร9โทรศัพท9……………………………… 
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2.2.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต�นประกอบการประเมินเอนไซม3สําหรับใช�ในการผลิตอาหาร ท่ี
ยังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช� 

 

รายละเอียดผู�ยื่นคําขอ 
ช่ือ-สกุลผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ...........................................................โทรศัพท9....................................... 
E-mail .........................................ช่ือสถานท่ีผลิต/นําเขา............................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาตผลิต/นําเขา/สถานท่ีผลิต........................................................................................................ 
สถานที่จัดส�งเอกสาร (ถ�ามี) 
เลขท่ี……………...……… ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……...……..……….หมู/ที่…...............................………  
ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท9…………………….… 

โปรดนําเอกสารน้ีและใบรับคําขอ
แนบมาพรอมการแกไขขอบกพร/อง

ในคร้ังต/อไป (ถามี) รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยื่นคําขอ 
ชื่อเอนไซม3: ...............................................................................................................(ภาษาไทย)  
ชื่อเอนไซม3: ...............................................................................................................(ภาษาอังกฤษตามระบบ IUBMB)  
รหัสตัวเลขตามระบบ IUBMB ..................................................................................   
วัตถุประสงค3:......................................................................................................................................................... 
ตัวอย�างอาหาร:..................................................................................................................................................... 

ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางล/างน้ี และตรวจสอบตนเองพรอมท้ังทําเครื่องหมาย �  

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส�วนท่ี 1 : เอกสารหรือหลักฐานท่ีต�องใช� 
ลําดับ รายการเอกสาร ผู�ย่ืนคําขอ

ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ บันทึกข�อบกพร�อง 

1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไข
การใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร จํานวน 2 ฉบับ 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคํา
ขอ จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย9 หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคลท่ีแจงวัตถุประสงค9 และผูมีอํานาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีท่ีมอบ
อํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

5. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน (Checklist) พรอมลงนามยืนยัน
ความครบถวนถูกตองของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ  

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

6. แบบประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการ
ใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว/าดวยวัตถุเจือปนอาหาร พรอมขอมูลประกอบการพิจารณา
ประเมินความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในแบบตรวจสอบ
เอกสารเบ้ืองตน (Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

ขาพเจามีความประสงค9ใหมีการรักษาความลับ (confidential) 
ของขอมูล/หลกัฐาน จํานวน …… หนา (ถามี) 

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

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

� มี  
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

หมายเหต ุกรณีผูยื่นคําขอฯ มีความประสงค9ใหมีการรักษาความลับ (confidential) ของขอมูล/หลักฐาน บางส/วนหรือท้ังหมดของคําขอฯ ใหผูยื่น
คําขอ จัดทํารายการของขอมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยท่ีเปeนความลับซ่ึงไม/ประสงค9เปmดเผยต/อสาธารณะ พรอมแสดงเหตุผล
เพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล/าว 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส�วนที่ 2: ข�อมูลประเมินความปลอดภัย 
ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม ผู�ย่ืนคําขอ 

ตรวจสอบ 
เจ�าหน�าท่ี 
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

1 ข�อมูลสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม3 พร�อมเอกสารแนบ 
1.1 ช่ือ และกลุ/มของเอนไซม9 ระบุช่ือทางเคมี ช่ือสามญั ช่ือทางการคา ช่ือ

พอง และตัวย/อ  
� มี 
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.2 รหัสตัวเลขของเอนไซม9
ตามระบบสากล (ถามี) 

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

� มี 
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

1.3 คุณสมบัติของเอนไซม9 ระบุขอมูลเก่ียวกับ   
(1)  กิ จกรรมหลักของเอนไซม9  (Active 

principle), ลักษณะจําเพาะของเอนไซม9
ต/อสารตั้งตน เช/นพันธะ หรือตําแหน/งของ
สารตั้ งต น ท่ี จะ ถูกย/ อยโดยเอนไซม9 , 
ปฏิกิริยาและผลผลิตท่ีได และโคแฟกเตอร9
ท่ีตองใช  

(2) สภาวะท่ีเหมาะต/อการทํางานของเอนไซม9  
(3) ผลพลอยได (subsidiary/side activities) 

หรือผลพลอยไดท่ีไม/พึงประสงค9ท่ีเกิดจาก
การการทํางานของเอนไซม9ในสภาวะท่ีไม/
เหมาะสม รวมถึงวิธีการตรวจวัดผลพลอย
ไดน้ันๆ (ถามี) 

� มี 
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2 ข#อมูลสรปุเกี่ยวกับความจําเป9นของการใช#เอนไซม4ในกระบวนการผลิต พร#อมเอกสารแนบ 
2.1 ความจําเปeนของการใช

เอนไซม9สําหรับการผลติ
อาหารแต/ละชนิดท่ีจะ
เสนอขอใช 

แนบเอกสารสรุปงานวิจยั พรอมท้ัง
เอกสารอางอิงท่ีน/าเช่ือถือท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพและความจําเปeนของการใช
เอนไซม9น้ันๆ โดยระบุปริมาณซ่ึงคํานวณเปeน 
TOS และวัตถุประสงค9การใชหรือหนาท่ีทาง
เทคโนโลยีการผลติ 

� มี 
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2.2 ขอมูลเก่ียวกับการ
นําไปใช 

แนบรายละเอียด ลักษณะ วิธีการนําเอนไซม9
ไปใชในกระบวนการผลติอาหารอย/าง
ละเอียด โดยรวมถึงกระบวนการผลิตท่ีมผีล
ต/อการทํางานหรือหยดุการทํางาน หรือการ
กําจัดเอนไซม9ออกจากผลิตภัณฑ9อาหารโดย
ละเอียด 

� มี 
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 

 

2.3 เอกสารทางกฎมายท่ี
เก่ียวของอ่ืนๆ (ถามี) 

- กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีแสดงว/ามีการ
อนุญาตใหใชเอนไซม9 น้ันๆ ในผลิตภัณฑ9
อาหารท่ีจะเสนอขอใชในประเทศท่ีมีระบบ
ประเมินความปลอดภัยท่ีน/าเ ช่ือถือ เช/น 
สหภาพยุ โรป ออสเตรเลีย -นิว ซีแลนด9 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ�น  
- เอกสารแสดงสิทธิบัตร  

� มี 
� ไม/ม ี

� รายละเอียดครบถวน 
� พบขอบกพร/อง 
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ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ 

เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 1 (ยื่นคําขอคร้ังแรก) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม/ครบถวน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� รับทราบขอบกพร/อง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานของคําขอต/อไป (ต้ังแต/วันท่ี...............................ถึง วันท่ี
.................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและส/งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

คร้ังที่ 1 (ยื่นคําขอคร้ังแรก) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� เอกสารครบถวน ออกใบรับส่ังชําระคHาประเมินเอกสารวิชาการฯ 
ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค/าใชจ/ายท่ีจะ
จัดเก็บจากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ9อาหาร 
พ.ศ. 2560 ในอัตรา....................................... บาท 
� เอกสารครบถวน  ดําเนนิการพิจารณาเงื่อนไขการใชเพ่ิมเติมโดย
อางจากขอกําหนดของประเทศ ....................................................... 

� เอกสารไม/ครบถวน  และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน 

� เอกสารไม/ครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข 
เนื่องจากเอกสารไม/ครบถวนหรือไม/ถูกตองตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน (พบขอบกพร/องตามท่ีระบุขางตน) โดยใหผูย่ืนคํา
ขอตองแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติมรอบท่ี 1 ภายใน 15 วันทําการ 
นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีรับคําขอ (ต้ังแต/วันท่ี...........................ถึง 
วันท่ี...............................) หากพนกําหนดจะยกเลิกและส/งคืนคําขอ
ต/อไป (ใหผูย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา) 

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

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

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

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

 
 



(20/06/62) หนา 56 จาก หนา 67 
 

ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต�อ) 
เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 1) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน
...........รายการ ตามท่ีระบุไวในแบบบันทึกขอบกพร/องแลว 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ

ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม/ครบถวน 
ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
� รับทราบขอบกพร/อง และจะแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วันทํา

การ นับต้ังแต/วันถัดจากวันท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานของคําขอต/อไป (ต้ังแต/วันท่ี...............................ถึง วันท่ี
.................................) 

หากพนกําหนดยินดีใหดําเนินการยกเลิกและส/งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

คร้ังที่ 2 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 1) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� แกไขหรือส/งเอกสารครบถวน ชําระคHาประเมินเอกสารวิชาการฯ 
ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ค/าใชจ/ายท่ีจะ
จัดเก็บจากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ9อาหาร 
พ.ศ. 2560 ในอัตรา........................................................บาท 
� เอกสารครบถวน  ดําเนนิการพิจารณาเงื่อนไขการใชเพ่ิมเติมโดย
อางจากขอกําหนดของประเทศ ....................................................... 
� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 
� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
เงื่อนไข เนื่องจากเอกสารไม/ครบถวนหรือไม/ถูกตองตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (พบขอบกพร/องตามท่ีระบุขางตน) โดย
ใหผูย่ืนคําขอตองแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติมรอบท่ี 2 ภายใน 15 
วัน ทําการ  นับ ต้ังแต/ วั นถัดจากวัน ท่ี รับคํ าขอ ( ต้ั งแต/ วั น ท่ี
...........................ถึง วันท่ี.........................) หากพนกําหนดจะยกเลิก
และส/งคืนคําขอต/อไป (ใหผูย่ืนคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา) 
แจงใหดําเนิน…….……………………………………………….……….………………..  
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
� ขอส/งคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม/ดําเนินการแกไขหรือ
ส/งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท/านมีสิทธิ์ย่ืนคําขอใหม/ โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณ9การคืนคําขอคร้ังนี้ โดยขอใหย่ืน
หนังสือคําขออุทธรณ9ต/อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแต/วันท่ีไดรับคืนคําขอ 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ................................................................... 
                                        (.................................................................) 

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
         (.................................................................) 
     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 
 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
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ผลการตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต�อ) 
เฉพาะผู�ยื่นขอประเมิน เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 

คร้ังที่ 3 (ยื่นแกไขขอบกพร/อง รอบที่ 2) 

ส�วนท่ี 1 การยื่นขอให�ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน 

� ขาพเจาไดย่ืนเอกสารแกไขหรือส/งเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน
.........รายการ ตามท่ีระบุไวในแบบบันทึกขอบกพร/องแลว 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

� ขอรับคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย 

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

คร้ังท่ี 2 (ย่ืนแกไขขอบกพร/อง รอบท่ี 2) 

ส�วนท่ี 1  การตรวจสอบความครบถ�วนของเอกสารหลักฐาน 

� แกไขหรือส/งเอกสารครบถวน ออกใบรับส่ังชําระคHาประเมินเอกสาร
วิชาการฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
ค/าใชจ/ายท่ีจะจัดเก็บจากผูย่ืนคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ9อาหาร พ.ศ. 2560 ในอัตรา ........................................ บาท 

� เอกสารครบถวน  ดําเนนิการพิจารณาเงื่อนไขการใชเพ่ิมเติมโดย
อางจากขอกําหนดของประเทศ ....................................................... 

� แกไขหรือส/งเอกสารไม/ครบถวน และผูย่ืนคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

� ขอส/งคืนคําขอพรอมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม/ดําเนินการแกไขหรือ
ส/งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ท/านมีสิทธิ์ ย่ืนคําขอใหม/ โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวน หรืออาจจะอุทธรณ9การคืนคําขอคร้ังนี้ โดยขอใหย่ืนหนังสือ
คําขออุทธรณ9ต/อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทําการ นับต้ังแต/วันท่ีไดรับคืนคําขอ 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ................................................................... 

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

วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ�วน) 

� ขาพเจาได ย่ืน คําขอและเอกสารหลักฐาน ท่ีผ/ านการ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว จํานวน........ชุด 
พรอมหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ช่ือ …………………………………………….ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

     วันท่ี ……………………............เวลา………………………………… 

 

ส�วนท่ี 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ 

� เอกสารครบถวน มีหลักฐานการชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับคําขอดังกล/าว 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ.................................................................... 

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
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2.2.3 แบบสรุปข�อมูลเอนไซม3ท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช� 
 

1. ข�อมูลด�านความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม3 

(1) ชื่อตามระบบ IUBMB................................................................................................................................ 

(2) แหล/งผลิตเอนไซม9 (source of enzyme) .............................................................................................. 

(3) รหัสตัวเลขของเอนไซม9ตามระบบ IUBMB ................................................................................................  

(4) ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) อางอิง **ฉบับล/าสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

 � Combined Compendium of Food Additive Specifications 
       รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 � อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................. 
       รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 



(20/06/62) หนา 59 จาก หนา 67 
 

2. ข�อมูลความจําเปPนของการใช�เอนไซม3 และปริมาณของเอนไซม3ที่จะเสนอขอใช�ในอาหารแต�ละชนิด 
สรุปข'อมูลเกี่ยวกับประเภทอาหารที่ต'องการนําเอนไซม<ไปใช' และปริมาณการใช'แนะนํา โดยระบุปริมาณเอนไซม<ที่แนะนําตHอปริมาณวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ<ที่ได' รวมทั้งระบุ

ผลิตภัณฑ<อาหารที่ได' ซึ่งอาจจําแนกตามรหัสของหมวดอาหารซึ่งกําหนดไว'ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวHาด'วยวัตถุเจือปนอาหาร  ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ4และรหัส
หมวดอาหารที่ได# 

วัตถุดิบตั้งต#นที่ใช#ในการ
ผลิต 

ปริมาณเอนไซม4ที่ใช#  
( TOS มก. ต<อ ผลิตภัณฑ4
อาหารหรือวัตถุดิบ 1 กก. ) 

ความจําเป9น/วัตถุประสงค4
การใช#/หน#าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต 

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/ 
เนื้อหาโดยสรุป 

[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

การนําผลิตภัณฑ4ที่ได#ไปใช#
เป9นส<วนประกอบในอาหาร

อื่นๆ (ถ#ามี) 
(1)     1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจยั ......... 

 เนื้อหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจยั ......... 

 เนื้อหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

.....ไม�จํากัดจํานวน....  

(2)    1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจยั ......... 

 เนื้อหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

  2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจยั ......... 

 เนื้อหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

  .....ไม�จํากัดจํานวน....  

(3), (4), (5)...หมวดของ
อาหารที่จะเสนอขอใช' 
วัตถุเจือปนอาหารนั้น 
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3. ข�อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีน�าเช่ือถือ (ถ�ามี) 
ขอมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบับล/าสุด** ท่ีแสดงว/ามีการยอมรับการใชเอนไซม9นั้นๆ ในผลิตภัณฑ9
อาหารท่ีจะเสนอขอใชอย/างแพร/หลายในประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีน/าเชื่อถือ เช/น 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด9 ญ่ีปุ�น ต้ังแต/ 2 ประเทศข้ึนไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแต/ละประเทศท่ีนํามาอางอิงฉบับเต็ม] 

ช่ือผลิตภัณฑ3และรหัส
หมวดอาหารท่ีได� 

วัตถุดิบตั้งตนท่ีใช�
ในการผลิต 

ปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตให�ใช�  
(มิลลิกรัม ต�อ อาหาร 1 กิโลกรัม) 

สหภาพ
ยุโรป1 

ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด32 

ญ่ีปุsน3 สหรัฐ-
อเมริกา4 

อ่ืนๆ....... 

(1)       

(2)       

.....ไม�จํากัดจํานวน....       

1 ระบุชื่อมาตรฐานของสหภาพยุโรปท่ีนํามาอางอิง   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
2 ระบุชื่อมาตรฐานของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด9ท่ีนํามาอางอิง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
3 ระบุชื่อมาตรฐานของญ่ีปุ�นท่ีนํามาอางอิง    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
4 ระบุชื่อมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาท่ีนํามาอางอิง   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
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ตัวอย�างการกรอก 

 
แบบคําขอประเมินเอนไซม9ท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใชในอาหาร 

 

บริษัท/หาง/ราน.........เอบี อินกรีเดียนท9 จํากัด................................. 
สถานท่ีตั้ง.....123.....แขวงลาดพราว...เขตจตุจักร............................ 

...กรุงเทพมหานครฯ...10900............................................................ 
โทร...02-555-0000.........................โทรสาร...................................... 
จดหมายอิเล็กโทรนิกส9....center@ab-ingredient.com................ 

วันท่ี.......1.....เดือน.......สิงหาคม..............พ.ศ.....2559...................... 

เรื่อง ขอใหประเมินเอนไซม9ท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9
สําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
สิ่งท่ีส/งมาดวย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน …1…รายการ 

เนื่องดวยขาพเจา.........นางสาว กัลยา พินิจ....................................................................... 

ในนามของ (บริษัท/หาง/ราน) . ......เอบี อินกรีเดียนท9 จํากัด............................................................................ 

มีความประสงค9จะ....นําเขา.......(ผลิต/นําเขา) ผลิตภัณฑ9เอนไซม9สําหรับใชในกระบวนการผลิตอาหาร ซ่ึงมี
ส/วนประกอบของเอนไซม9......... phospholipase C..................................(ชื่อสามัญ และรหัสตัวเลขตามระบบ 
IUBMB (EC number) (ถามี))....... phosphatidylcholine cholinephosphohydrolase...(E.C 3.1.4.3)....
จากแหล/งผลิตเอนไซม9 (source of enzyme)  ..... Clostridium oedematiens...................ซ่ึงยังมิไดกําหนด
เง่ือนไขการใชไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิตอาหาร 

จึงเรียนมาเพ่ือขอส/งเอกสารหลักฐาน และขอมูลต/างๆ ตามแบบประเมินเง่ือนไขการใชของ
เอนไซม9ท่ียังมิไดกําหนดเง่ือนไขการใชตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว/าดวยเอนไซม9สําหรับใชในการผลิต
อาหารตามท่ีแนบมาพรอมนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต/อไป  
 

 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู'ดําเนินกิจการ
(.........นางสาว กัลยา พินิจ.................) 

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล (ผูยื่นคําขอ).............นายสมบูรณ9 ทุกสิ่ง........................... เบอร9โทรศัพท9…090-222-1414…… 
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2.2.3 แบบสรุปข�อมูลเอนไซม3ท่ียังมิได�กําหนดเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช� 
 

1. ข�อมูลด�านความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของเอนไซม3 

(1) ชื่อทางเคมี ...... phospholipase C................................................................................... 

(2) รหัสตัวเลขของเอนไซม9ตามระบบ IUBMB ........E.C.3.4.1.3.................................................................... 

(3) ขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) อางอิง **ฉบับล/าสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

 � Combined Compendium of Food Additive Specifications 
       รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 � อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................. 
       รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
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2. ข�อมูลความจําเปPนของการใช�เอนไซม3 และปริมาณของเอนไซม3ที่จะเสนอขอใช�ในอาหารแต�ละชนิด 
สรุปข'อมูลเกี่ยวกับประเภทอาหารที่ต'องการนําเอนไซม<ไปใช' และปริมาณการใช'แนะนํา โดยระบุปริมาณเอนไซม<ที่แนะนําตHอปริมาณวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ<ที่ได' รวมทั้งระบุ

ผลิตภัณฑ<อาหารที่ได' ซึ่งอาจจําแนกตามหมวดอาหารตามบัญชีหมายเลข 2 แนบท'ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ3และรหัส
หมวดอาหารที่ได� 

วัตถุดิบตั้งต�นที่ใช�ในการ
ผลิต 

ปริมาณเอนไซม3 
ที่ใช� ( TOS มก. ต�อ ผลิต
ภัณ3อาหารหรือวัตถุดิบ 1 

กก. ) 

ความจําเปPน/
วัตถุประสงค3การใช�/
หน�าที่ทางเทคโนโลยี

การผลิต 

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/ 
เนื้อหาโดยสรุป 

[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

การนําผลิตภัณฑ3ที่ได�
ไปใช�เปPนส�วนประกอบ
ในอาหารอื่นๆ (ถ�ามี) 

11.0 สารใหความหวาน 
และน้าํผึ้ง 

(1) แป�งขาว 
(2) แป�งมันสําปะหลัง 

50 mg TOS/ Kg ของแป�ง สารช/วยในการผลิต
น้ําเชื่อม IMO  

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) ถูกผลิตจากแป�งขาว
ที่ผลผลิตสูงสุด 84% และความเขมขน 372.2 มิลลิกรัม
ต/อลิตร เมื่อนําขาวโจ�กผสมกับน้ําเชื่อม IMO พบว/า 
Bifidobacteria และ Lactobacilli เพิ่มขึ้นเล็กนอย 
ในทางตรงกันขามแบคทีเรียก/อโรค Clostridia และ 
Bacteroide มีจํานวนลดลง (P < 0.05) การศึกษาสรุปได
ว/า การผสมระหว/างขาวโจ�กและน้ําเชื่อม IMO แสดง
คุณสมบัติที่ดีในการเปeนพรีไบโอติก 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 

 

2. ยุทธชัย เพชรรัตน9ไพศาล. 2557. วิทยานิพนธ9ปริญญา
โท. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซ็ก
คาไรด9จากแป�งมันสําปะหลัง 
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เนื้อหาโดยสรุป  
การผลิตน้าํเชื่อม IMO จากน้ําเชื่อมมอลโตสความเขมขนสงู
จากการใชเอนไซม9ทรานกลูโคซิเดส ที่ความเขมขน 0.06% 
(v/v) pH 5.0 อุณหภูมิ 60ºC และใชเวลาในการบ/มนาน 6 
ชั่วโมง จะสามารถผลิตไอโซมอลโตโอลโิกแซ็ก-คาไรด9ที่
ประกอบดวย พาโนส, มอลโตไตรโอส และไอโซมอลโตไตร
โอส ความเขมขน 16.95, 12.13 และ 24.72 กรัมต/อลิตร 
ตามลําดับ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
.....ไม�จํากัดจํานวน....  

(2), (3), (4)...หมวดของ
อาหารที่จะเสนอขอใช 
วัตถุเจือปนอาหารนั้น 
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3. ข�อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีน�าเช่ือถือ (ถ�ามี) 
ขอมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบับล/าสุด** ท่ีแสดงว/ามีการยอมรับการใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ใน
ผลิตภัณฑ9อาหารท่ีจะเสนอขอใชอย/างแพร/หลายในประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยท่ีน/าเชื่อถือ เช/น 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด9 ญ่ีปุ�น ต้ังแต/ 2 ประเทศข้ึนไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแต/ละประเทศท่ีนํามาอางอิงฉบับเต็ม] 

ช่ือผลิตภัณฑ3และรหัส
หมวดอาหารท่ีได� 

วัตถุดิบตั้งตนท่ีใช�
ในการผลิต 

ปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตให�ใช�  
(มิลลิกรัม ต�อ อาหาร 1 กิโลกรัม) 

สหภาพ
ยุโรป1 

ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด32 

ญ่ีปุsน3 สหรัฐ-
อเมริกา4 

อ่ืนๆ5

ฝรั่งเศส 

11.3 น้ําเชื่อมและไซรัป (1) แป�งขาว 
(2) แป�งมัน
สําปะหลัง 

 ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

 ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

11.4 น้ําตาลและไซรัป
ชนิดอ่ืน ท่ีใชราดหรือ
แต/งหนาขนม 

(1) แป�งขาว 
(2) แป�งมัน
สําปะหลัง 

 ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

 ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

ปริมาณท่ี
เหมาะสม 

.....ไม�จํากัดจํานวน....       

 
2 Australia New Zealand Food Standards Code  
section 1.3.3-6      รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
4 Code of Federal Regulations Title 21 Part 173 
 FOOD ADDITIVES PERMITTED FOR DIRECT ADDITION 
TO FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
5 Arrêté du 19 octobre 2006    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
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สรุปกระบวนการขอประเมนิความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารเพ่ือกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรือเง่ือนไขการใช�
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว�าด�วยเร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร  

(กรณีท่ี 1 การประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม�มีข�อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน) 

ผูประกอบการยื่นชําระค/าพิจารณาคําขอฯ และขอรับนัดหมายผ/านระบบนัดหมาย ผูประกอบการจัดเตรียมคําขอ  
เอกสาร หลักฐานตามท่ีกาํหนด 

ผูประกอบการยื่นคําขอและหลักฐานตามท่ีกําหนด และหลักฐานการชําระค/าพจิารณาคําขอฯ แก/เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีพจิารณาหลักฐาน สอบถามรายละเอียดจากผูยื่นและตรวจสอบความครบถวนตามท่ีกําหนด 

เจาหนาท่ีแจงผูยื่นคําขอ 
พรอมส/งคืนคําขอและเอกสาร 

ใช/ 

ไม/ 

เจาหนาท่ีลงรับเร่ือง และขอสําเนาเอกสาร หลักฐานจากผูยื่น 

หมายเหตุ*  โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากคู/มือฯ   

                 ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม/เกิน_113_วันทําการ หรือ 143 วันทําการ แลวแต/กรณี โดยเร่ิมนับ
ระยะเวลาต้ังแต/ไดรับเอกสารท่ีครบถวนและถูกตอง จนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจและแจงผล
การพิจารณา ท้ังน้ีไม/นับระยะเวลาการรอหรือแกไขเอกสารหรือช้ีแจงขอมูลของผูยื่นคําขอ การ
ประสานผูเช่ียวชาญหรือหน/วยงานประเมินเพื่อพิจารณาขอมูลของผูยื่นคําขอ และการพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการในกรณีที่ผูยื่นคําขอตองมีการยื่นขอมูลเพิ่มเติม 

เจาหนาท่ีเสนอเลขาธิการฯ ลงนามใน
หนังสือถึงหน/วยงานประเมิน 

เจาหนาท่ีรวบรวมและสรุปผล 
การพิจารณา 

คณะอนุกรรมการฯ และ/หรือคณะกรรมการอาหาร 
พิจารณาตัดสินผลการประเมินความปลอดภัย พรอม
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร 

เจาหนาท่ีเสนอผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการต/อเลขาธกิารฯ เพือ่ใหความ
เห็นชอบต/อขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

เลขาธิการฯ ลงนามในหนังสือแจงผล 
การพิจารณา 

เจาหนาท่ีส/งหนังสือแจงผลการ
พิจารณาแก/ผูขอประเมิน 

จบ 

 
เอกสารหลักฐาน 
ครบถวนหรือไม/ 

ครบถวนภายใน
เวลาที่กําหนด 

ไม/ 
 ตองการขอมูล/รายละเอียด 

เพิ่มเติมหรือไม/ 
ใช/ เจาหนาท่ีแจงผูยื่นคําขอฯ 

ใหจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ครบถวนภายในเวลาที่กําหนด 

1 วันทําการ 

7 วันทําการ 

60 วันทําการ* 

15 วันทําการ 

7 วันทําการ 

เสนอคณะอนุกรรมการฯ และ/
หรือกรรมการอาหาร 

คร้ังท่ี 2 

เร่ิมตน 

สรุปผลการพิจารณา 

22 วันทําการ 

ผูยื่นคําขอฯ ประสานหน/วยงานประเมิน 
(ไม/นับระยะเวลา) 

ผูยื่นคําขอฯ ส/งผลการพจิารณาจาก
หน/วยงานประเมินพรอมเอกสารท่ีใช

ประกอบการพิจารณา 

ไม/ครบถวนภายใน
เวลาที่กําหนด 

หน/วยงานประเมินดําเนินการประเมิน
ความปลอดภยัและจัดทํารายงานผลการ
ประเมินความปลอดภยัแก/ผูขอประเมิน 

ผูยื่นคําขอฯ ประสงค9ใหรับเร่ือง 

โดยจะตองแกไขเอกสารหรือส/ง
เอกสารเพิ่มเติม 
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ผูประกอบการจัดเตรียมคําขอ  
เอกสาร หลักฐานตามท่ีกาํหนด 

ใช/ 

ไม/ 

หมายเหตุ  โปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากคู/มือฯ   

                 ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม/เกิน_208_วันทําการ หรือ 238 วันทําการ แลวแต/กรณี โดยเร่ิมนับ
ระยะเวลาต้ังแต/ไดรับเอกสารท่ีครบถวนและถูกตอง จนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจและแจงผล
การพิจารณา ท้ังน้ีไม/นับระยะเวลาการรอหรือแกไขเอกสารหรือช้ีแจงขอมูลของผูยื่นคําขอ การ
ประสานผูเช่ียวชาญหรือหน/วยงานประเมินเพื่อพิจารณาขอมูลของผูยื่นคําขอ และการพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการในกรณีที่ผูยื่นคําขอตองมีการยื่นขอมูลเพิ่มเติม 

 

เจาหนาท่ีหรือผูเช่ียวชาญพิจารณาประเมินเอกสารหลักฐานและใหขอคิดเห็น 

เจาหนาท่ีรวบรวมและสรุปขอมูลประกอบการพจิารณา 

จบ 

 
เอกสารหลักฐาน 
ครบถวนหรือไม/ 

ครบถวนภายใน
เวลาที่กําหนด 

ไม/ 

1 วันทําการ 

85 วันทําการ 

60 วันทําการ* 

15 วันทําการ 

7 วันทําการ 

คร้ังท่ี 1 

เร่ิมตน 

40 วันทําการ 

สรุปกระบวนการขอประเมนิความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารเพ่ือกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรือเง่ือนไขการใช�
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว�าด�วยเร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร  

(กรณีท่ี 2 การประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารท่ีไม�มีเง่ือนไขการใช�หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช�) 

ผูประกอบการยื่นชําระค/าพิจารณาคําขอฯ และขอรับนัดหมายผ/านระบบนัดหมาย 

ผูประกอบการยื่นคําขอและหลักฐานตามท่ีกําหนด และหลักฐานการชําระค/าพจิารณาคําขอฯ แก/เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีพจิารณาหลักฐาน สอบถามรายละเอียดจากผูยื่นและตรวจสอบความครบถวนตามท่ีกําหนด 

เจาหนาท่ีแจงผูยื่นคําขอ 
พรอมส/งคืนคําขอและเอกสาร 

ไม/ครบถวนภายใน
เวลาที่กําหนด 

ผูยื่นคําขอฯ ประสงค9ใหรับเร่ือง 

โดยจะตองแกไขเอกสารหรือส/ง
เอกสารเพิ่มเติม 

 ตองการขอมูล/รายละเอียด 
เพิ่มเติมหรือไม/ 

ใช/ เจาหนาท่ีแจงผูยื่นคําขอฯ  

เพื่อจัดเตรียมเอกสารขอมูลเพิ่มเติม 

คณะอนุกรรมการฯ และ/หรือกรรมการอาหารพจิารณา
ตัดสินผลการประเมินความปลอดภยั พรอมกําหนดเง่ือนไข 

การใชของวัตถุเจือปนอาหาร 

 ตองการขอมูล/รายละเอียด 
เพิ่มเติมหรือไม/ 

ใช/ ไม/ สรุปผลการพิจารณา 
เจาหนาท่ีแจงผูยื่นคําขอฯ 

ใหจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
และ/หรือคณะกรรมการอาหาร 

คร้ังท่ี 2 

ครบถวนภายในเวลาที่กําหนด 

เจาหนาท่ีเสนอผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการต/อเลขาธกิารฯ เพือ่ใหความ

เห็นชอบต/อขอกําหนดเง่ือนไขการใช 

เลขาธิการฯ ลงนามในหนังสือแจงผล 
การพิจารณา 

เจาหนาท่ีส/งหนังสือแจงผลการพิจารณา 
แก/ผูขอประเมิน 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล / ออกใบรับส่ังชําระคHาประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ผูประกอบการ ยื่นชําระค/าประเมินเอกสารวิชาการฯ 


