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แบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อบกพร่อง 

กรณีที่ 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติม
เงื่อนไขการใช้ 

กรณีที่ 2.2 เอนไซม์สําหรับใช้ในการผลิตอาหาร 
รายละเอียดผู้ย่ืนคาํขอ 
ชื่อ  -สกุลผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ.................. ...................... ...................โทรศัพท์.......................................  
E-mail .........................................ชื่อสถานที่ผลิต /นําเข้า..................... .......................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาตผลิต /นําเข้า/สถานที่ผลิต........... ............................................................................................. 
สถานที่จัดส่งเอกสาร )ถ้ามี(  
เลขท่ี……………...……… ตรอก /ซอย …………………..……..ถนน……...……..……….หมู่ที่…...............................………  
ตําบล /แขวง ……………… อําเภอ /เขต ……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….… 

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

รายละเอียดวัตถุเจอืปนอาหารที่ย่ืนคําขอ 
ชื่อเอนไซม์:  ......................................................................... ...................................... )ภาษาไทย(   
ชื่อเอนไซม์:  ......................................................................... ...................................... )ภาษาอังกฤษ ตามระบบ IUBMB(  
รหัสตัวเลขตามระบบ IUBMB ..................................................................................   
วัตถุประสงค:์......................................................................................................................................................... 
ตัวอย่างอาหาร:..................................................................................................................................................... 

ขอให้ผู้ย่ืนคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี ้และตรวจสอบตนเองพร้อมท้ังทําเคร่ืองหมาย   

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนท่ี 1 : เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
ลําดับ รายการเอกสาร ผู้ยื่นคําขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ บันทึกข้อบกพร่อง 

1. แบบคําขออิเลก็ทรอนิกส ์คําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารท่ียัง
มิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขการใช้ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร  

 มี  
 ไม่มี 

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพร่อง 

 

2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามท่ี
กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสาร ตามลําดับ พร้อมรายละเอียด
ดังนี้  

 มี  
 ไม่มี 

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพร่อง 

 

2.1 บทสรุปผู้บริหาร  
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ พร้อมเอกสารแนบ 
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัความจําเป็นของการใช้เอนไซม์ในกระบวนการ
ผลิต พร้อมเอกสารแนบ 
2.4 ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศอื่นๆ 

   

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

 มี  
 ไม่มี 

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพร่อง 

 

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรกัษาความลับ (confidential) ของขอ้มูล/หลักฐาน บางส่วน
หรือทั้งหมดของคําขอฯ ให้ผู้ยืน่คําขอ จัดทํารายการของข้อมลูประกอบการพิจารณาประเมนิความปลอดภัยที่เป็น
ความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว 
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รายละเอยีดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย 
ลําดับ รายการเอกสาร คําอธิบายเพ่ิมเติม ผู้ยื่นคําขอ 

ตรวจสอบ 
เจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

1 ข้อมูลสรุปเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ พร้อมเอกสารแนบ 
1.1 ชื่อ และกลุ่มของเอนไซม์ ระบุชื่อทางเคมี ชื่อสามัญ ชื่อทางการค้า ชื่อ

พ้อง และตัวย่อ  
 มี 
 ไม่มี 

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพร่อง 

 

1.2 รหัสตัวเลขของเอนไซม์
ตามระบบสากล )ถ้ามี(  

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

 มี 
 ไม่มี 

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพร่อง 

 

1.3 คุณสมบัติของเอนไซม์ ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ   
 )  กิ จกรรมหลักของเอนไซม์   (1 )Active 

principle (, ลักษณะจําเพาะของเอนไซม์
ต่อสารต้ังต้น เช่นพันธะ หรือตําแหน่งของ
สารตั้ ง ต้น ท่ี จะถูก ย่อยโดยเอนไซม์ , 
ปฏิกิริยาและผลผลิตท่ีได้ และโคแฟกเตอร์
ท่ีต้องใช้  

)2 (สภาวะที่เหมาะต่อการทํางานของเอนไซม์  
)3 (ผลพลอยได้ ) subsidiary/side activities (

หรือผลพลอยได้ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจาก
การการทํางานของเอนไซม์ในสภาวะท่ีไม่
เหมาะสม รวมถงึวิธีการตรวจวัดผลพลอย
ได้นั้นๆ )ถ้ามี(  

 มี 
 ไม่มี 

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพร่อง 

 

2 ข้อมูลสรุปเก่ียวกับความจําเป็นของการใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต พร้อมเอกสารแนบ 
2.1 ความจําเป็นของการใช้

เอนไซม์สําหรับการผลิต
อาหารแต่ละชนิดท่ีจะ
เสนอขอใช้ 

แนบเอกสารสรุปงานวิจัย พร้อมท้ัง
เอกสารอ้างอิงท่ีน่าเชื่อถือท่ีแสดงถึง
ประสิทธิภาพและความจําเป็นของการใช้
เอนไซม์นั้นๆ โดยระบุปริมาณซ่ึงคํานวณเป็น 
TOS และวัตถุประสงค์การใช้หรือหน้าท่ีทาง
เทคโนโลยีการผลิต 

 มี 
 ไม่มี 

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพร่อง 

 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการ
นําไปใช้ 

แนบรายละเอียด ลักษณะ วิธีการนําเอนไซม์
ไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารอย่าง
ละเอียด โดยรวมถึงกระบวนการผลิตท่ีมีผล
ต่อการทํางานหรือหยุดการทํางาน หรือการ
กําจัดเอนไซม์ออกจากผลิตภัณฑ์อาหารโดย
ละเอียด 

 มี 
 ไม่มี 

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพร่อง 

 

2.3 เอกสารทางกฎมายท่ี
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ )ถ้ามี(  

-  กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีแสดงว่ามีการ
อนุญาตให้ใช้เอนไซม์นั้นๆ ในผลิตภัณฑ์
อาหารที่จะเสนอขอใช้ในประเทศท่ีมีระบบ
ประเมินความปลอดภัยท่ีน่าเชื่อถือ เช่น 

สหภาพยุ โรป  ออสเตรเลีย-นิว ซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น  

- เอกสารแสดงสิทธิบัตร  

 มี 
 ไม่มี 

 รายละเอียดครบถ้วน 
 พบข้อบกพร่อง 
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ผลการตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารหลักฐานประกอบ 
เฉพาะผู้ย่ืนขอประเมิน เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

การย่ืนเอกสารหลักฐาน 

 1.1 กรณีมีรายงานผลการประเมินจากหน่วยประเมิน 
 1.2 กรณีเอนไซม์ท่ีไดม้าจากแหล่งซึ่งมีประวตัิการใช้เปน็อาหาร

หรือผ่านการประเมินจากประเทศอื่นตามเกณฑ ์
 1.3 กรณีเพ่ิม/เปล่ียนแปลงเงื่อนไขการใช้ 

ข้าพเจ้าได้ยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน  ท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว พร้อมหลักฐานการชําระ
ค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบเอกสาร  

   รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีทราบผลการพิจารณา 
(วันท่ี .....................................ถึง วันท่ี..................................... )  
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและสง่คืนคําขอ 

 

ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบัมอบอํานาจ 

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

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

 เอกสารครบถ้วน สําหรับกรณี 1.2 และ 1.3 ออกใบรับส่ังชําระ
ค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ ตามบัญชี  2 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายท่ีจะจัดเก็บจากผู้ยืน่คําขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑอ์าหาร พ.ศ. 2560 แล้วแต่
กรณี ดังนี้ 

 บัญชี  2 ข้อ 2 (2.2) อตัราค่าใชจ้่าย 69,000 บาท 
 บัญชี  2 ข้อ 2 (2.5) อัตราค่าใชจ้่าย 45,000 บาท 

 เอกสารไม่ครบถ้วน  และคืนคําขอเนื่องจาก 

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

 เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติม ภายใน 30 
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีทราบผลการพิจารณา 
(วันท่ี .....................................ถึง วันท่ี..................................... )  
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ  
แจ้งให้ดําเนนิการ....…………………………………….……………..………………..  

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

การย่ืนแก้ไขข้อบกพร่อง  

 ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน
...........รายการ ตามท่ีระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว 

 

ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ 

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

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

 

 เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น ให้ผู้ยื่นคําขอฯ แก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติม ภายใน 30 
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีรับคําขอ 
(วันท่ี .....................................ถึง วันท่ี..................................... )  
หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ  
แจ้งให้ดําเนนิการ....…………………………………….……………..………………..  

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

 เอกสารครบถ้วน ออกใบรบัส่ังชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ 
ตามบญัชี  2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายท่ีจะ
จัดเก็บจากผู้ยืน่คําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหาร พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณี ดังนี ้

 บัญชี  2 ข้อ 2 (2.2) อตัราค่าใชจ้่าย 69,000 บาท 
 บัญชี  2 ข้อ 2 (2.5) อัตราค่าใชจ้่าย 45,000 บาท 

 เอกสารไม่ครบถ้วน  และคืนคําขอเนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไข
หรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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การรับ/คืนคําขอ  

 ข้าพเจ้ารับทราบผลการพิจารณา พร้อมชําระค่า
ประเมินเอกสารวิชาการฯ (สําหรับกรณีท่ี 1.2 และ 1.3)  

 

ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบัมอบอํานาจ 

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

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

 เอกสารไม่ครบถ้วน พิจารณาคืนคําขอดังกล่าว 
 เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอและ

ตรวจสอบเอกสาร ค่าประเมนิเอกสารวิชาการฯ พิจารณารับคําขอ
ดังกล่าว 

ลงชื่อเจา้หน้าท่ีผู้ตรวจสอบ....................................................................

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

   วันท่ี ………………..............เวลา…………………………………… 
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2.2.3 แบบสรปุข้อมูลเอนไซม์ที่ยังมิได้กําหนดเง่ือนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช ้
 
1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคณุภาพมาตรฐานของเอนไซม์ 

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

(2) แหล่งผลิตเอนไซม์ (source of enzyme) .............................................................................................. 

(3) รหัสตัวเลขของเอนไซม์ตามระบบ IUBMB ................................................................................................  

(4) ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) อ้างอิง **ฉบับล่าสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

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

  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................. 
       รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
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2. ข้อมูลความจําเปน็ของการใชเ้อนไซม์ และปริมาณของเอนไซม์ที่จะเสนอขอใช้ในอาหารแต่ละชนิด 
สรุปข้อมลูเกี่ยวกับประเภทอาหารที่ต้องการนําเอนไซมไ์ปใช้ และปรมิาณการใช้แนะนํา โดยระบุปรมิาณเอนไซม์ทีแ่นะนําต่อปริมาณวัตถุดิบหรือผลติภัณฑ์ที่ได้ รวมทั้งระบุ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ ซึ่งอาจจําแนกตามรหัสของหมวดอาหารซึ่งกําหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร  ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์และรหัส
หมวดอาหารที่ได้ 

วัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในการ
ผลิต 

ปริมาณเอนไซม์ที่ใช ้ 
( TOS มก. ต่อ ผลิตภัณฑ์
อาหารหรอืวัตถุดิบ 1 กก. ) 

ความจําเป็น/วัตถุประสงค์
การใช้/หน้าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต 

ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย/ 
เนื้อหาโดยสรุป 

[กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม] 

การนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้
เป็นส่วนประกอบในอาหาร

อื่นๆ (ถ้ามี) 

(1)     1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 

 เนื้อหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 

 เนื้อหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

.....ไม่จํากัดจํานวน....  
(2)    1. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 

 เนื้อหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

  2. ชื่อเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ......... 

 เนื้อหาโดยสรุป ......... 

    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 

 

  .....ไม่จํากัดจํานวน....  
(3), (4), (5)...หมวดของ
อาหารที่จะเสนอขอใช้ 
วัตถุเจือปนอาหารนั้น 
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3. ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีมีระบบประเมินความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ (ถ้ามี) 
ข้อมูลกฎหมายหรือกฎระเบียบ **ฉบับล่าสุด** ที่แสดงว่ามีการยอมรับการใช้เอนไซม์น้ันๆ ในผลิตภัณฑ์
อาหารที่จะเสนอขอใช้อย่างแพร่หลายในประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัยที่ น่าเช่ือถือ เช่น 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ต้ังแต่ 2 ประเทศข้ึนไป [กรุณาแนบกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศที่นํามาอ้างอิงฉบับเต็ม] 

ชื่อผลิตภัณฑ์และรหสั
หมวดอาหารที่ได้ 

วัตถุดิบต้ังตนที่ใช้
ในการผลิต 

ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้  
(มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม) 

สหภาพ
ยุโรป1 

ออสเตรเลยี-
นิวซีแลนด์2 

ญี่ปุ่น3 สหรัฐ-
อเมริกา4 

อ่ืนๆ....... 

(1)       

(2)       

.....ไม่จํากัดจํานวน....       

1 ระบุช่ือมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่นํามาอ้างอิง   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
2 ระบุช่ือมาตรฐานของออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ที่นํามาอ้างอิง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
3 ระบุช่ือมาตรฐานของญี่ปุ่นที่นํามาอ้างอิง    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
4 ระบุช่ือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่นํามาอ้างอิง   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


