คู่มือสําหรับประชาชน
งานทีใ่ ห้บริการ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารเพื่อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานหรือเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
วัตถุเจือปนอาหาร
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

ที่อยู่: กลุ่มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ห้อง 324 ชั้น 3 อาคาร 3
ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 590 7178-9
เวปไซด์สํานักอาหาร:
http://food.fda.moph.go.th/

วันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
• รับคําขอและเอกสารหลักฐาน 08.30 – 10.00 น.
• เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 10.30 – 12.00 น.
• พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารและสรุปผล
การพิจารณา 13.00 – 16.00 น.
• แจ้งผลการรับเรื่องไว้พิจารณา 16.00 – 16.30 น.

กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนขอรับบริการ ที่ทางเว็บไซต์สํานักอาหาร
หรือ ทางโทรศัพท์ 0 2590 7179 , 0 2590 7178 เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการยื่นคําขอ
หลักเกณฑ์
การใช้วัตถุเจือปนอาหารจะต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยด้านคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
เงื่อนไขการใช้ในอาหารต่างๆ ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ได้กําหนดแนว
ทางการควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารไว้ ดังนี้
1. ตาม ข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังนี้
(1) ตามที่กําหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of
Food Additives
(2) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาหาร
(3) ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับอาหาร โดยผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าจะต้องส่งมอบผลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
ชนิดนั้น พร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นขอตามที่ระบุในประกาศฯ
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2. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)
กําหนดให้การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องใช้ตามชื่อวัตถุเจือปนอาหาร หมวดอาหารหรือชนิดอาหาร หน้าที่
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และปริมาณสูงสุดที่อนุญาตที่กําหนดไว้ตามบัญชีหมายเลข 1 โดยมีคําอธิบาย
เพิ่มเติมตามบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว รวมทั้งฉบับที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะผลิต หรือนําเข้า เพื่อจําหน่าย วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน หรือ วัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารซึ่งไม่สอดคล้อง
ตามที่ประกาศฯ กําหนด จะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคู่มือฉบับนี้
ตามแต่กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
(1) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า ข่ า ยนิ ย ามของวั ต ถุ เ จื อ ปนอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร หรือ สารที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งวัตถุเจือปน
อาหาร และวัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavoring agent) ตรวจสอบรายชื่อในภาคผนวก 1 แนบท้ายคู่มือฉบับนี้ ทั้งนี้
ต้องไม่มีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และ
(2) เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification)
ตามที่กําหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives หรือ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ซึ่งต้องประเมิน
ความปลอดภัยตามข้อ 4(3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
สําหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้กระบวนการผลิตเพิ่มเติมทําให้มีคุณลักษณะทางกายภาพ
แตกต่างไปจากข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง
วัตถุเจือปนอาหาร โดยกระบวนการผลิตนั้นต้องไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของวัตถุเจือปน
อาหาร ซึ่งเมื่อนําไปคืนรูปและตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามที่ประกาศฯ กําหนด ไม่ต้อง
ประเมินความปลอดภัยตามคู่มือฉบับนี้
กรณีที่ 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้
หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
(1) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า ข่ า ยนิ ย ามของวั ต ถุ เ จื อ ปนอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร หรือ สารที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งวัตถุเจือปน
อาหาร และวัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavoring agent) ตรวจสอบรายชื่อในภาคผนวก 1 แนบท้ายคู่มือฉบับนี้ ทั้งนี้
ต้องไม่มีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร และ
(2) ต้องเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification)
ไว้แล้วตาม Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปน
อาหารชนิดเดี่ยว แต่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) หรือฉบับที่มีแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกรณีที่ต้องการเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้จาก
ประกาศฯ ดังกล่าว
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เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคําขอฯ ต้อง
1.1 เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ได้รับมอบอํานาจเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล และมีอํานาจตัดสินใจลง
นามรับทราบข้อบกพร่องได้ กรณีไม่ใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้ดําเนินกิจการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้
มีหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการแทนด้วย
1.2 สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอได้ รวมทั้งมีอํานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบ
อํานาจให้มีอํานาจดําเนินการแทนแนบด้วย)
1.3 การขอรับบริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้า โดยยื่นคําขอตามช่องทางและระยะเวลาที่เปิด
ให้บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรับคําขอได้ตามวันที่กําหนดไว้ (วันอังคารและวันพฤหัสบดี) ตามแต่กรณีดังนี้
กรณีที่ 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน จํานวน 1 เรื่องต่อวัน ตามลําดับของระบบนัดหมาย
กรณีที่ 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ หรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ จํานวน 2 เรื่องต่อวัน ตามลําดับของระบบนัดหมาย
1.4 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินความปลอดภัยตามที่กําหนด ดังนี้
(1) กรอกรายละเอียดในแบบคําขอ (แล้วแต่กรณี)
- กรณีที่ 1: แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร หรือ
- กรณีที่ 2: แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติม
เงื่อนไขการใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
(2) จัดทําสารบัญและเรียงเอกสารตามแบบคําขอและหลักฐานประกอบตามลําดับที่กําหนดไว้ใน
แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามที่กําหนดไว้ในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) (แล้วแต่กรณี) และให้
ผู้ดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอ ส่วน
เอกสารอื่นๆบุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจฯ หรือผู้รับมอบอํานาจ
1.5 ชําระค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคําขอฯ และชําระค่าประเมิน
เอกสารวิชาการฯ ตามช่องทางที่กําหนดไว้
2. กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือ
ทั้ งหมดของคํ าขอฯ โดยผู้ยื่ นคํ าขอฯ ต้ องจั ดทํารายการของข้อมูลที่เป็ นความลั บซึ่ งไม่ ประสงค์เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบการประเมินความปลอดภัยว่าครบถ้วนแล้ว จึงจะ
รับคําขอ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดทําสําเนาเอกสารทั้งหมดพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ตามจํานวนที่เจ้าหน้าที่
กําหนดเป็นรายกรณี โดยจัดทําสารบัญและเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนดไว้ในแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น (Checklist) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง และส่งให้
เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วันทําการ
4. การปฏิเสธรับคําขอและเอกสารหลักฐาน ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 ไม่ยื่นคําขอตามเวลาที่กําหนดไว้ในระบบนัดหมาย หรือ
4.2 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ หรือ
4.3 ผู้ยื่นคําขอไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขอประเมินความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
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5. กรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ประเมิน หรือ คณะประเมิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ มีข้อสงสัยต่อเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการประเมินความปลอดภัยที่ยื่นมาให้นั้น อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งเอกสารชี้แจงประกอบข้อมูล
เพิ่มเติมและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือรอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือรอคําชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ
6. เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน (กรณีที่ 1)
6.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเป็นผู้กําหนดรายชื่อหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับผลการประเมิน โดยผู้ยื่นคําขอต้องนําหนังสือนําจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (ระยะเวลาในการออกหนังสือภายใน 7 วันทําการ) พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินที่มีรายละเอียดเดียวกับที่มอบไว้แก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งให้กับ
หน่วยงานประเมินด้วยตนเอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6.2 หน่วยงานประเมินความปลอดภัยมีสิทธิ์เรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หากพบว่าเอกสารที่ส่ง
มายังไม่เพียงพอต่อการประเมินความปลอดภัย โดยผู้ยื่นคําขอต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ร้องขอและ
ส่งให้หน่วยประเมินความปลอดภัยตามระยะเวลาที่กําหนด
6.3 ระยะเวลาในการพิจารณาของหน่วยงานประเมินความปลอดภัย รวมถึงแก้ไขเอกสารหรือรอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือรอคําชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ ไม่นับเป็นระยะเวลาการให้บริการ ทั้งนี้ระยะเวลาการ
ให้บริการจะเริ่มนับต่อไปก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ได้รับผลการประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้นจากหน่วยงานประเมินควาปลอดภัย พร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นขอ
อนึ่ง เกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารภายใต้เงื่อนไขของ
ประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร สามารถอ้างอิงได้จาก
Environmental Health Criteria 70: Principles for the Safety Assessment of Food Additives and
Contaminants in Food ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัย วิธีการตรวจวิเคราะห์ และการ
ปฏิบัติสําหรับวัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปื้อนในอาหาร และ Environmental Health Criteria 240:
Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food ซึ่งเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประเมินความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในอาหาร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนวทางการพิจารณา
ความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารตามแนวปฏิบัติของโคเด็กซ์
7. การยื่นเอกสารเพิ่มเติม
7.1 กรณี ที่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอยื่ น เอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง แต่ มี ค วามประสงค์ จ ะยื่ น เอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัย ณ วันที่มายื่นคําขอ ผู้ยื่นคําขอจะต้องแก้ ไขเอกสารหรือส่งเอกสาร
เพิ่มเติมภายใน 15 วันทําการ
7.2 กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญมีข้อสงสัยต่อเอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินความปลอดภัย
ที่ยื่นมาให้นั้น อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งเอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน
30 วันทําการ โดยไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือรอเอกสารเพิ่มเติมหรือรอคําชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ
8. ระยะเวลาทําการจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําขอ
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสาร หรือรอเอกสารเพิ่มเติม หรือรอเอกสารคําชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ
ไม่นับเป็นระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มนับต่อไปก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น หรือหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นขอ
9. ผลการประเมินความปลอดภัยใช้เป็นเพียงหลักฐานส่วนหนึ่งประกอบการขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต่อไป
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วิธีการ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
คําอธิบาย: กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

ขั้นตอน

ระยะเวลา
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2

1. การยื่นขอและชําระค่าพิจารณาคําขอฯ
1.1 ผู้ยื่นคําขอยื่นชําระค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปน
อาหารเพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรือเงื่อนไขการใช้ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ตามช่องทางที่ อย. กําหนด
2. การรับคําขอและเอกสารหลักฐาน
10 นาที
2.1 เจ้าหน้าที่รับคิวตามลําดับของระบบนัดหมาย พร้อมรับแบบ
คําขอ เอกสารหลักฐาน และหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอฯ
3. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
3.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดใน 6 ชั่วโมง
แบบคําขอ เอกสารหลักฐานประกอบตามที่กําหนดไว้
3.2 เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานจากผู้ยื่น
คําขอ
3.3 เจ้ าหน้ าที่ จั ดทํ าบั นทึ กผลการตรวจสอบความครบถ้ วนของ
เอกสารหลักฐานและแจ้งผลการรับคําขอแก่ผู้ยื่นคําขอ
3.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ และออกใบรับสั่งชําระ 15 นาที
ค่าการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร (กรณีแบบคํา
ขอและเอกสารหลักฐานมีความครบถ้วน)
3.5 เสนอหนังสือต่อผู้มีอํานาจลงนาม เพื่อนําส่งเอกสารหลักฐาน
7 วันทําการ
ประกอบเพื่อประกอบการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือ
ปนอาหารชนิดนั้น พร้อมจัดส่งตามช่องทางที่ผู้ยื่นคําขอฯ แจ้งไว้
4. การรับขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อทําการประเมินเอกสาร
วิชาการฯ และชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(กรณีแบบคําขอและเอกสารหลักฐานมีความครบถ้วน)
4.1 ผู้ยื่นคําขอยื่นชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการ
ประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร ตามช่องทางที่ อย.
กําหนด
4.2 เจ้าหน้าที่รับคําขอและเอกสารหลักฐาน และหลักฐานการชําระ
ค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
5. การพิจารณาประเมินความปลอดภัย
5.1 กรณีแบบคําขอ เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการ
พิจารณาครบถ้วนแล้ว ต้องประเมินความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน โดยต้องผ่านการพิจารณาจาก นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายในหรือภายนอกสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพิจารณาประเมินความปลอดภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

10 นาที

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

4 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่วิชาการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

15 นาที

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

-

- เลขาธิการฯ หรือผู้ที่
ได้รับมอบอํานาจ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

10 นาที

10 นาที

-1

85 วันทําการ

สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน
นักวิชาการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน
และผู้เชี่ยวชาญ
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ขั้นตอน
5.2 กรณีแบบคําขอ เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการประเมิน
ความปลอดภัย ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานประเมินแล้ว ให้ผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการยื่นผลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารชนิด
นั้น พร้อมรายละเอียดประกอบการยื่นขอฯ แก่ธุรการเพื่อบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศและออกใบรับคําขอ
5.3 เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปผลการพิจารณา
5.4 เสนอเอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการประเมินความ
ปลอดภัยและข้อพิจารณาจากหน่วยงานอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญ ต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการให้คําวินิจฉัยด้านการประเมินความปลอดภัย
อาหารและกําหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วแต่
กรณี เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน
5. การลงนามแจ้งผลการพิจารณา
5.1 เสนอผลการพิจารณาต่อผู้มีอํานาจเพื่อลงนามอนุมัติแจ้งผล
การพิจารณา
6. การแจ้งผลการพิจารณา
6.1 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ2

ระยะเวลา
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
15 นาที
-

22 วันทําการ
60 วันทําการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

40 วันทําการ นักวิชาการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน
60 วันทําการ นักวิชาการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

15 วันทําการ

15 วันทําการ เลขาธิการฯ หรือผู้ที่
ได้รับมอบอํานาจ

7 วันทําการ

7 วันทําการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มกําหนดมาตรฐาน

หมายเหตุ: 1. โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่รับคําขอ จนถึง พิจารณาแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณา โดยไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือรอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือรอคําชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ รวมถึงการประสานหน่วยงานประเมินของผู้ยื่นคําขอ กรณีที่ 1
2. การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ สามารถแจ้งทางจดหมายอิเลกโทรนิกส์ ประกอบการส่งหนังสือได้

รวมระยะเวลา
1. การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน __113__ วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง จนถึง
ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอํานาจ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน __208__ วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง จนถึง
ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอํานาจ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร แล้วแต่กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1-1 วัตถุเจือปนอาหาร หรือ
กรณีที่ 1-2 เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสําเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคําขอ
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ดาํ เนินกิจการ (กรณีที่มอบอํานาจ)

จํานวน 2 ฉบับ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
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5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนามยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
จํานวน 2 ฉบับ
6. ข้อมูลประกอบการพิจารณาแบบคําขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหาร ที่ยังไม่มี
จํานวน 1 ชุด
ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปน
อาหาร (แล้วแต่กรณี) ตามที่กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist)
ตามลําดับ พร้อมซีดี-รอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ ตาม
ข้อ 1, 5 และ 6
จํานวน 1 ชุด
7. สําเนาหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มี
ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
8. รายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่สํานักงาน
จํานวน 3 ชุด
คณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับและหลักฐานอื่นๆ พร้อมซีดี-รอม (CD-ROM)
ที่บรรจุข้อมูลทั้งหมดข้างต้น (CD-ROM 1 ชุด)
กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
จํานวน 2 ฉบับ
1. แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคําขอ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ดาํ เนินกิจการ (กรณีที่มอบอํานาจ)
จํานวน 1 ชุด
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนามยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
จํานวน 2 ชุด
จํานวน 1 ชุด
6. แบบประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติม
เงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ตามที่
กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ตามลําดับ พร้อมซีดี-รอม (CD-ROM)
ที่บรรจุข้อมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ ตามข้อ 1, 5 และ 6
7. สําเนาหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารที่ยัง
จํานวน 1 ชุด
มิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
8. สําเนาหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่
จํานวน 1 ชุด
มีการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและเงื่อนไขการใช้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าพิจารณาคําขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุ
เจือปนอาหารเพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรือเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
(ตามบัญชี 1 ข้อ 1.5 (1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายทีจ่ ะจัดเก็บ
จากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560)
2. ค่าประเมินเอกสารวิชาการเกีย่ วกับการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
(ตามบัญชี 2 ข้อ 1.2 (2) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ
จากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560)
3. ค่าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
กรณีที่ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารนั้นเคยได้รบั อนุญาตเงื่อนไขการใช้จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ.
2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) บังคับใช้
(ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2 (5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ
จากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560)

3,000

บาท

69,000

บาท

45,000

บาท

หมายเหตุ กรณีการประเมินเอกสารวิชาการ โดยนําคําขอเดิมซึ่งเป็นการยื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมินเอกสารทาง
วิชาการในคราวก่อน ให้จัดเก็บค่าประเมินเอกสารวิชาการในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ ทั้งนี้จะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ ทุกครั้งจนกว่าจะผ่านการพิจารณาอนุญาต
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การติดตามและร้องเรียน
ติดตาม
สถานะ

3
3
3

ร้องเรียน

ช่องทาง

3

1. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 1 อาคาร 1
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. สายด่วน 1556
3. โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
4. E-mail :1556@fda.moph.go.th
5. กองผลิตภัณฑ์ : สํานักอาหาร กลุ่มกําหนดมาตรฐาน
6. โทรศัพท์หมายเลข 02-590 7178-7179 โทรสาร 0 2591 8476
7. E-mail: p2food@fda.moph.go.th

3
3
3
3
3
3

ตัวอย่างแบบคําขอ/แบบตรวจสอบเอกสาร/แบบประเมิน
มีรายละเอียดตามภาคผนวก 2 แนบท้ายคู่มอื ฉบับนี้
เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน
ภาคผนวก 1 ตารางรายชื่อสารที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งวัตถุเจือปนอาหารอาหาร และวัตถุแต่งกลิ่นรส
(flavouring agent)
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบคําขอ/แบบตรวจสอบเอกสาร/แบบประเมิน
1. กรณีที่ 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน
1.1 แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
1.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินวัตถุเจือปน
อาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
กรณีที่ 1-1 วัตถุเจือปนอาหาร หรือ
กรณีที่ 1-2 เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสําเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป
2. กรณีที่ 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไข
การใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
2.1 แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไข
การใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
2.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความ
ปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
2.3 แบบประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้
หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: http://food.fda.moph.go.th/downloadForm.php
ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ได้ที่: http://food.fda.moph.go.th/manual.php
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ภาคผนวก 1
เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน
ตารางรายชื่อสารที่มคี ุณสมบัติเป็นได้ทั้งวัตถุเจือปนอาหารอาหาร และวัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavouring agent)
ขื่อสาร
Acetic Acid, Glacial (INS 260)
Adipic Acid (INS 355)
Benzyl Alcohol (INS 1519)
Citric Acid (INS 330)

CAS.no

Dietyl Tartrate
Ethyl Acetate
Ethyl Alcohol

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

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

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

Propan-2-ol

67-63-0

Propionic Acid (INS 280)

79-09-4

Saffron

42553-65-1 (Crocin)
27876-94-4 (Crocetin)
133-37-9

DL-Tartaric Acid

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

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: *อ้างอิงหน้าที่ทางเทคโนโลยีการผลิตตาม Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of
Food Additives
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ภาคผนวก 2
เอกสารแนบท้ายคู่มือประชาชน
1. กรณีที่ 1: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
1.1 แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1)
บริษัท/ห้าง/ร้าน..................................................................................
สถานที่ตั้ง............................................................................................
............................................................................................................
โทร...................................................โทรสาร......................................
จดหมายอิเลกโทรนิกส์.........................................................................
วันที่..............................เดือน........................พ.ศ................................
เรื่อง

ขอให้ประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน ……… รายการ
เนื่องด้วยข้าพเจ้า....................................................................................................ในนามของ
(บริษัท/ห้าง/ร้าน)................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะ..............(ผลิต/นําเข้า) ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร ชื่อ.........................................................
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบของ ............................................................................................................
(ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)) ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
จึงเรียนมาเพื่อขอส่งเอกสารหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุ
เจือปนอาหาร ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต่อไป

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ดําเนินกิจการ
(...........................................................)

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ยื่นคําขอ) ................................................................................. เบอร์โทรศัพท์………………………………
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ตัวอย่างการกรอก
แบบคําขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 1)
บริษัท/ห้าง/ร้าน..............บริษทั ฟ. การ ฟูด้ จํากัด...........................
สถานที่ตั้ง...... 789....ถ.เจริญกรุง.....แขวง ป้อมปราบ......................
...........เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย.....จ. กรุงเทพฯ...... 10110..............
โทร....... 02-5110005.................โทรสาร........ 02-5110006..........
จดหมายอิเลกโทรนิกส์........ center@forkarnfoodmail.com.....
วันที่.......1........เดือน.......มกราคม...............พ.ศ..........2559.............
เรื่อง

ขอให้ประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน …20…… รายการ
เนื่องด้วยข้าพเจ้า....................นางละเอียด พิจารณา..................................ในนามของ
(บริษัท/ห้าง/ร้าน)..........บริษัท ฟ. การ ฟู้ด จํากัด...........................................................................................
มีความประสงค์จะ...... นําเข้า ...... (ผลิต/นําเข้า) ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร ชื่อ....... XX-YY123.................
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบของ ................ XX Color.........................................................................
(ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)) ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
จึงเรียนมาเพื่อขอส่งเอกสารหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุ
เจือปนอาหาร ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานต่อไป

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ดําเนินกิจการ
(........นางละเอียด พิจารณา............)

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ยื่นคําขอ) ........นายเอกสาร ครบถ้วน............ เบอร์โทรศัพท์………02-121-1212……
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1.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist)
กรณีที่ 1-1 วัตถุเจือปนอาหาร
แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มี
ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ...........................................................โทรศัพท์.......................................
E-mail .........................................ชื่อสถานทีผ่ ลิต/นําเข้า...............................................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นําเข้า/สถานที่ผลิต........................................................................................................
สถานทีจ่ ัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที่……………...……… ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……...……..……….หมู่ที่…...............................………
ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….…

โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคําขอ
แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง
ในครั้งต่อไป (ถ้ามี)

รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยนื่ คําขอ
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...................................................................................................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...............................................................................................................(ภาษาอังกฤษ)
หน้าที่ทางเทคโนโลยี:.......................................................................................................................................
ใช้ในอาหาร:.....................................................................................................................................................

คําอธิบาย: ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งใช้
ลําดับ
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ตรวจสอบ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
หรือมาตรฐาน (Specification) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคําขอ จํานวน 1 ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
บุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอาํ นาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล (กรณีนติ ิ
บุคคล) จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ดาํ เนินกิจการ (กรณีทมี่ อบอํานาจ)
มี
รายละเอียดครบถ้วน
จํานวน 1 ฉบับ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนามยืนยันความ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
6. ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามที่กําหนดในแบบ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด พร้อม
รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลสรุปภาพรวมของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย (ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ภาษาไทย) โดยมีหัวข้อ ดังนี้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
• ข้อมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 – 1.5)
• ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัย (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 2.1-2.5)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ข้อมูล/หลักฐาน จํานวน ……………… หน้า (ถ้ามี)
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
7. ซีดี รอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ 1 ชุด
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของคําขอฯ ให้ผู้ยื่นคําขอ
จัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการ
รักษาความลับดังกล่าว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1
ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหาร (Specifications)
1.1 สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
- แสดงเป็นสูตรส่วนประกอบ 100% ของ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ผลิตภัณฑ์นั้น
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
- ส่วนประกอบอื่นนอกเหนือจากวัตถุเจือปน
อาหารที่จะประเมินความปลอดภัยให้แนบ
คุณภาพและมาตรฐานด้วย
รายละเอียดครบถ้วน
1.2 ลักษณะทางเคมีของวัตถุเจือปนอาหารที่จะ
อาจระบุเป็นหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการผลิต
มี
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ประเมินความปลอดภัย
1.3 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถีของวัตถุเจือปน
เช่น กรณีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างวัตถุเจือ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
อาหารนั้น ๆ ในอาหาร (Reactions and
ปนอาหาร กับสารเคมีในอาหาร หรือ กรณี
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
Fate of Food Additives in Food)
วัตถุเจือปนอาหารถูกทําลายหรือเสื่อมไป
เนื่องจากกระบวนการปรุงหรือประกอบ
อาหารจึงเป็นผลให้ประสิทธิภาพลดลง
1.4 เอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของวัตถุเจือปน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
อาหารที่จะประเมินความปลอดภัย (Identity
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
and Purity)ประกอบด้วย
1.4.1 ชื่อทางเคมี
1.4.2 รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตาม
เช่น CAS number, EC Number เป็นต้น
ระบบสากล (ถ้ามี)
1.4.2 วิธีการผลิต
1.4.3 วัตถุดิบที่นํามาใช้
1.4.4 ความไม่บริสุทธิ์ (impurities) ที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิต
1.4.5 ความคงตัว
อาจระบุความคงตัวหรือความเสถียรของ
วัตถุเจือปนอาหารระหว่างการเก็บรักษา
และปฏิกิริยาต่างๆในระบบที่ทําการ
ทดสอบ
1.4.6 การตกค้างของสารช่วยในกระบวนการ
ผลิต (processing aids)
1.4.7 วิธีวิเคราะห์
วิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลจะต้องประกอบด้วย
(1) มีความจําเพาะ (specificity)
(2) แสดงข้อจํากัดของการตรวจวัด (limit
of detection, LOD)
(3) ข้อจํากัดของการหาปริมาณ (limit of
quantification, LOQ)
(4) ความถูกต้อง (accuracy)
(5) ความแม่นยํา (precision)
1.5 ค่าความปลอดภัย (แล้วแต่กรณี)(ถ้ามี)
Acceptable daily intake; ADI หรือ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
Provisional Tolerable Weekly Intake;
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
PTWI หรือ Provisional Maximum
Tolerable Daily Intake; PMTDI หรือ
Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI
2
ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย
2.1 ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษ ที่ระบุ
การออกแบบการทดสอบตามที่ระบุโดย
ตัวชี้วัด ดังนี้
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
แล้วแต่กรณี ดังนี้
- Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity Study in Rodents
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ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
- Repeated Dose 90-Day Oral
Toxicity Study in Rodents
- Repeated Dose 90-Day Oral
Toxicity Study in Non-Rodents
- Chronic Toxicity Studies
- Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicity Studies
(ก) ผลกระทบต่อหน้าที่การทํางานของร่างกาย ระบุถึงปฏิกิริยาของวัตถุเจือปนอาหารต่อ
มี
รายละเอียด
(Functional Manifestations)
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
ไม่มี
ครบถ้วน
ร่างกาย รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พบข้อบกพร่อง
ทางชีวเคมีของวัตถุเจือปนอาหารภายใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต
(ข) การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
มี
รายละเอียด
ลักษณะ (Morphological Manifestations)
ไม่มี
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
(ค) การก่อมะเร็ง (Neoplasms)
ระบุ ถึ ง กลไกที่ ส ารก่ อ มะเร็ ง กระทบต่ อ
มี
รายละเอียด
หน่ ว ยพั น ธุ ก รรมหรื อ การจั บ กั บ ดี เ อนเอ
ไม่มี
ครบถ้วน
และกลไกที่สารก่อมะเร็งไม่ได้เกิดความเป็น
พบข้อบกพร่อง
พิษต่อดีเอนเอโดยตรง
(ง) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการ
1. การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
มี
รายละเอียด
พัฒนาการของร่างกาย (Reproduction and ประเมินตาม OECD Test Guideline NO.
ไม่มี
ครบถ้วน
Developmental Toxicity)
415: One-Generation Reproduction
พบข้อบกพร่อง
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)
ทั้งการศึกษาแบบรุ่นเดียว (single
generation) และการศึกษาแบบหลายรุ่น
(multigeneration)
2. การศึกษาการเกิดพิษต่อพัฒนาการทาง
ร่างกายของตัวอ่อน (Developmental
Toxicity) ประเมินตาม OECD Test
Guideline NO. 414: Prenatal
Developmental Toxicity Study (OECD,
2001a) และ USEPA’s Prenatal Toxicity
Study (USEPA, 1998c)
(จ) ผลการศึกษานอกสัตว์ทดลอง (In Vitro
การทดลองนอกร่ า งกายสั ต ว์ ท ดลอง (in
มี
รายละเอียด
Studies)
vitro) ที่ใช้เซลล์หรือเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือ
ไม่มี
ครบถ้วน
ส่ว นผสมที่ ถู ก เตรี ย มขึ้ น ที่ มี อ งค์ ป ระกอบ
พบข้อบกพร่อง
ของเอนไซม์ ม นุ ษ ย์ ตั ว รั บ (receptors)
แ ล ะ ปั จ จั ย ใ น ร ะ ดั บ ย่ อ ย ข อ ง เ ซ ล ล์
(subcellular factors) เช่น
- การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนส์โดยใช้
แบคทีเรีย (gene mutation in bacteria)
- การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนส์โดยใช้
cell lines (gene mutation in mammalian
cell lines)

บันทึกข้อบกพร่อง

(2-4/10/60) หน้า 14 จาก หน้า 46

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
- การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซม
(chromosomal aberrations) รวมทั้งไม
โครนิวเคลียส (micronuclei) และการเพิ่ม
หรื อ ลดจํ า นวนโครโมโซม (aneuploidy)
ใน cultured mammalian cells
- การทดสอบการทําลาย DNA ใน primary
cultures ของ mammalian cells โดย
ปกติใช้ rat hepatocytes เป็นต้น
การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบอื่น (ถ้ามี) เช่น
มี
รายละเอียด
ความเป็นพิษต่อประสาท (Neurotoxicity)
ไม่มี
ครบถ้วน
ความเป็นพิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน
พบข้อบกพร่อง
(Immunotoxicity)
2.2 ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและ
ข้ อมู ลการศึ กษาที่ อธิ บ ายเกี่ ยวกั บ ชี ว เคมี
เภสัชจลนศาสตร์ของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ สรีรวิทยา และคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของ
มาใช้ในการประเมินความปลอดภัย (The Use การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในร่างกาย
of Metabolic and Pharmacokinetic
มี 2 ลักษณะ คือ
Studies in Safety Assessment) ดังต่อไปนี้ (1) พิษจลนศาสตร์ (toxicokinetics) เป็น
ความสัมพันธ์ในการส่งผ่านสารเคมีและการ
เคลื่อนที่ของสารเคมีจากบริเวณการออกฤทธิ์
ที่เป็นสารตั้งต้น (parent substance) และ/
หรื อ สารเมตาบอไลท์ ที่ ว่ อ งไว (active
metabolites)
(2) พิษพลศาสตร์ (toxicodynamics) เป็น
ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาระหว่างสารเคมี
และ/หรือสารเมตาบอไลท์ที่ว่องไว (active
metabolites)
ที่ บริ เวณออกฤทธิ์ และ
ผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ยหรื อ การตอบสนองทาง
พิษวิทยา
(ก) ชนิดของสัตว์ที่นํามาใช้ในการศึกษาทดลอง การออกแบบการศึ ก ษาในสั ต ว์ ท ดลองที่
มี
รายละเอียด
ว่ามีความเทียบเคียงกับมนุษย์ได้หรือไม่ มาก
เหมาะสมเพื่ อ ระบุ แ ละอธิ บ ายลั ก ษณะ
ไม่มี
ครบถ้วน
น้อยเพียงใด (Identifying Relevant Animal อั น ตรายที่ เ ป็ น ผลจากการได้ รั บ สั ม ผั ส
พบข้อบกพร่อง
Species)
สารเคมี รวมถึ ง เป็ น การพิ จ ารณาระดั บ
ความแตกต่างระหว่างชนิดของสัตว์ทดลอง
และการพิจารณาความผันแปรในมนุษย์ที่
อาจจะเป็นไปได้
(ข) กลไกการเกิดพิษของวัตถุเจือปนอาหารที่
มี
รายละเอียด
ประเมิน (Determining the Mechanisms
ไม่มี
ครบถ้วน
of Toxicity)
พบข้อบกพร่อง
(ค) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเจือปนอาหารนั้น การดูดซึม การกระจายตัว เมตาบอลิซึม และ
มี
รายละเอียด
ๆ ในร่างกาย (Metabolism into Normal
การขั บ ออกรวมถึ ง สิ่ ง ที่ เ หลื อ อยู่ ที่ ค วร
ไม่มี
ครบถ้วน
Body Constituents)
คํ า นึ ง ถึ ง ในด้ า นพิ ษ วิ ท ยา (Absorption,
พบข้อบกพร่อง
distribution, metabolism and excretion
including residues of toxicological
concern)
(ง) ผลกระทบของจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดิน
ระบุถึ งความเป็นไปได้ว่ าสารเคมี ในอาหาร
มี
รายละเอียด
อาหารต่อวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ และ
อาจกระทบต่ อ จุ ล ชี พ ประจํ า ถิ่ น (host
ไม่มี
ครบถ้วน
ผลกระทบของวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ ต่อ
microflora) ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร
พบข้อบกพร่อง
จุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหาร (Effects of
(gut microflora) และส่งผลต่อการ
the Gut Microflora on the Chemical
เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของสารเคมีนั้น
and Effects of the Chemical on the Gut โดยควรพิจารณาถึงศักยภาพการต้านเชื้อจุล
Microflora)
ชีพ(Antibacterial activity) และสารตั้งต้น
ของจุ ลชี พในระบบทางเดิ นอาหารเพิ่ มขึ้ น
(Incteased substrate for gut microflora)
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ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
2.3 อิทธิพลของอายุ ภาวะโภชนาการ และภาวะ
มี
รายละเอียด
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาทดลองต่อการ
ไม่มี
ครบถ้วน
แปลผลการศึกษา และลักษณะของการออกแบบ
พบข้อบกพร่อง
การศึกษาทดลอง (Influence of Age,
Nutritional Status, and Health Status in the
Design and Interpretation of Studies)
2.4 ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ที่นํามาใช้ในการ
ข้อมูลการได้รับสั มผั สที่ เกิดขึ้ นโดยบังเอิญ
ประเมินความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
จากอาชีพที่ทํา และการได้รับสัมผัสในการ
ทดลองเป็ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การประเมิ น
ทางด้านพิษวิทยาของสารที่ตกค้างในอาหาร
อาจเป็ น การศึ ก ษาทางคลิ นิ ก (Clinical
Trial/Study) หรื อ การศึ ก ษาทางระบาด
วิทยา (Epidemiological Studies) เป็นต้น
รายละเอียด
(ก) การศึกษาทางระบาดวิทยา
มี
(Epidemiological Studies)
ไม่มี
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
(ข) อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการ
การแพ้อาหารและภาวะภูมิไวเกินต่ออาหาร
มี
รายละเอียด
รับประทานอาหารที่มีวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ (Food allergy and other food
ไม่มี
ครบถ้วน
เป็นส่วนประกอบอยู่ (Food Intolerance)
hypersensitivities) เ ป็ น ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ มี
พบข้อบกพร่อง
ความจํ าเพาะต่ ออาหารหรื อส่ วนผสมของ
อาหารที่ ป รากฏในผู้ ที่ มี ค วามไวต่ อ การ
ตอบสนอง
2.5 การกําหนดค่าที่ปลอดภัยสําหรับมนุษย์ในการ โดยกล่าวถึงข้อมูลที่นํามาใช้ในการกําหนดค่า
มี
รายละเอียด
รับสัมผัสโดยการรับประทานต่อวัน
ดังต่อไปนี้
ไม่มี
ครบถ้วน
(Acceptable Daily Intake: ADI)
(ก) ค่าของขนาดสูงสุดที่ให้แก่สัตว์ทดลอง
พบข้อบกพร่อง
แล้ ว ไม่ สั ง เกตเห็ น ความผิ ด ปกติ (Noobserved-effect level: NOEL) ที่ใช้
(ข) การใช้องค์ประกอบความปลอดภัย
(Safety factor) ในการคํานวณ
(ค) การพิจารณาถึ งความเป็ นพิษและ
ปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองของร่ างกาย
(Toxicological versus physiological
responses)
(ง) การเปรียบเทียบค่าที่ปลอดภัยสําหรับ
มนุษย์ในการรับสัมผัสโดยการรับประทาน
ต่อวัน (ADI) ที่กําหนดขึ้นกับแนวโน้มที่
มนุ ษย์ จะมี โอกาสได้ รั บสั มผั สวั ตถุ เ จื อปน
อาหารนั้น ๆ จริง
หมายเหตุ:
1. กรณีเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ได้จากการผลิตด้วยจุลินทรีย์ ต้องยื่นข้อมูลเอกลักษณ์และความปลอดภัยของจุลินทรีย์ที่นํามาใช้ผลิตวัตถุเจือปนอาหารนั้นด้วย
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเงื่อนไขการใช้ที่นอกเหนือประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่แนบมา
พร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว จะยินยอมให้
เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผู้รับมอบอํานาจ
(……………….....……………………………..)
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน

ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เอกสารครบถ้วน ดําเนินการติดต่อหน่วยประเมินความปลอดภัย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด

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

เอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน

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

เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดยให้ผู้ยื่นคํา
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 1 ภายใน 15 วันทําการ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคําขอ (ตั้งแต่วันที่...........................ถึง
วันที่...............................) หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
ต่อไป (ให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ..........................................................................................................................
หลักฐานของคําขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่ ..........................................................................................................................
.................................)
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
และเอกสารหลักฐาน
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

(2-4/10/60) หน้า 17 จาก หน้า 46

ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
เอกสารครบถ้วน ดําเนินการติดต่อหน่วยประเมินความปลอดภัย
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสาร
(.................................................................)
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
เงื่ อ นไข เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามแบบ
หลักฐานประกอบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดย
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ให้ผู้ยื่นคําขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 2 ภายใน 15
(.................................................................)
วั น ทํ า การ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ รั บ คํ า ขอ (ตั้ ง แต่ วั น ที่
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
...........................ถึง วันที่.........................) หากพ้นกําหนดจะยกเลิก
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ และส่งคืนคําขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
แจ้งให้ดําเนิน…….……………………………………………….……….………………..
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
..........................................................................................................................
(.................................................................)
..........................................................................................................................
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
หลักฐานของคําขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่ ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
.................................)
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและ
ครบถ้ ว น หรื อ อาจจะอุ ท ธรณ์ ก ารคื น คํ า ขอครั้ ง นี้ โดยขอให้ ยื่ น
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
หนังสือคําขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
และเอกสารหลักฐาน
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคําขอ
(.................................................................)
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ลงชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบ....................................................................
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ครั้งที่ 3 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
.........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เอกสารครบถ้วน ดําเนินการติดต่อหน่วยประเมินความปลอดภัย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

ท่ านมี สิ ทธิ์ ยื่ นคํ าขอใหม่ โดยจั ดเตรี ยมเอกสารให้ ถู กต้ องและ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ครบถ้วน หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนคําขอครั้งนี้ โดยขอให้ยื่นหนังสือ
คําขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
(.................................................................)
ทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคําขอ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

ขอรับคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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กรณีที่ 1-2 เอนไซม์ เอนไซม์เตรียมสําเร็จ หรือเอนไซม์ตรึงรูป
แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มี
ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ.................................................................................โทรศัพท์.......................................
E-mail ...............................................................ชื่อสถานที่ผลิต/นําเข้า...............................................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นําเข้า/สถานที่ผลิต..............................................................................................................................
สถานทีจ่ ัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที่……………...……… ตรอก/ซอย…………..........………..……..ถนน…...........…...……..……….หมู่ท…ี่ ...............................………
ตําบล/แขวง ……..............………… อําเภอ/เขต…………......…………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….…

โปรดนําเอกสารนีแ้ ละใบรับคําขอ
แนบมาพร้อมการแก้ไข
ข้อบกพร่องในครัง้ ต่อไป (ถ้ามี)

ข้อมูลเบื้องต้นของวัตถุเจือปนอาหารที่ยื่นคําขอ
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: .......................................................................................................................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ..................................................................................................................................(ภาษาอังกฤษ)
หน้าที่ทางเทคโนโลยี:..........................................................................................................................................................
ใช้ในอาหาร:........................................................................................................................................................................

คําอธิบาย: ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย √
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งใช้
ผู้ยื่นคําขอ
ลําดับ
รายการเอกสาร
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ตรวจสอบ
1. แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ที่ยังไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
มาตรฐาน (Specification) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง วัตถุเจือ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ปนอาหาร จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคําขอ จํานวน 1 ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบคุ คลทีแ่ จ้ง
มี
รายละเอียดครบถ้วน
วัตถุประสงค์ และผู้มีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน 1 ฉบับ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
4. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูด้ ําเนินกิจการ (กรณีที่มอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนามยืนยันความครบถ้วน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
6. ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามที่กําหนดในแบบตรวจสอบ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
เอกสารเบื้องต้น (Checklist) ตามลําดับ 1 ชุด พร้อมรายละเอียดดังนี้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ข้อมูลสรุปภาพรวมของวัตถุเจือปนอาหารที่จะประเมินความปลอดภัย (ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ภาษาไทย) โดยมีหัวข้อ ดังนี้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
• ข้อมูลคุณภาพหรือมาตรฐาน (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 – 1.5)
• ข้อมูลการศึกษาด้านความปลอดภัย (จากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 2.1-2.5)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน
มี
รายละเอียดครบถ้วน
จํานวน ……………… หน้า (ถ้ามี)
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
7. ซีดี รอม (CD-ROM) ที่บรรจุขอ้ มูลของเอกสารและหลักฐานประกอบ 2 ชุด
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ: กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/ หลักฐานบางส่วนหรือทั้งหมดของคําขอฯ ให้ผู้ยื่นคําขอจัดทํารายการ
ของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลสําหรับประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
1.0
1.1

1.2
1.3
1.4

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ หรือเอนไซม์เตรียมสําเร็จ (Identity of Enzymes)
สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
(1) สูตรส่วนประกอบ 100% ของผลิตภัณฑ์เอนไซม์เตรียม
สําเร็จหรือเอนไซม์ตรึงรูปนั้น
(2) ส่วนประกอบอื่นนอกเหนือจากเอนไซม์ที่จะประเมินความ
ปลอดภัยให้แนบคุณภาพและมาตรฐานด้วย
ชื่อ และกลุ่มของเอนไซม์
ได้แก่ ชื่อทางเคมี ชื่อสามัญ ชื่อทางการค้า ชื่อพ้อง และตัวย่อ
รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหาร
ตามระบบสากล (ถ้ามี)
องค์ประกอบทางเคมี

1.5

ความไม่บริสุทธิ์ (impurities) ที่
อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
(แนบผลการตรวจวิเคราะห์)

1.6

คุณสมบัติของเอนไซม์

1.7

1.8

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถีของ
เอนไซม์นั้น ๆ ในอาหาร
(Reactions and Fate of
Enzyme in Food)
ความคงตัว

1.9

วิธีวิเคราะห์

1.10

ข้อเสนอข้อกําหนดคุณภาพ
มาตรฐาน

เช่น CAS number, EC Number, IUBMB number เป็นต้น
ได้แก่
(1) มวลโมเลกุล (Molecular Mass) และ
(2) โครงสร้าง (Subunit Structure) และ
(3) ลําดับของกรดอะมิโน (Amino acid sequence) (ถ้ามี)
ระบุสารเคมีปนเปื้อน โลหะหนัก สารพิษจากเชื้อรา ที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต พร้อมทั้งระบุวิธีการป้องกัน
หรือกําจัดสารปนเปื้อนเหล่านั้น รวมทั้งระบุวิธีตรวจวิเคราะห์
สารปนเปื้อนเหล่านี้ ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรอง
ได้แก่
(1) กิจกรรมหลักของเอนไซม์ (Active principle), ลักษณะจําเพาะ
ของเอนไซม์ต่อสารตัง้ ต้น เช่นพันธะ หรือตําแหน่งของสารตั้งต้นที่
จะถูกย่อยโดยเอนไซม์, ปฏิกิริยาและผลผลิตที่ได้ และโคแฟกเตอร์
ที่ต้องใช้
(2) สภาวะที่เหมาะต่อการทํางานของเอนไซม์
(3) ผลพลอยได้ (subsidiary/side activities) หรือผลพลอยได้ที่ไม่
พึงประสงค์ทเี่ กิดจากการการทํางานของเอนไซม์ในสภาวะทีไ่ ม่
เหมาะสม รวมถึงวิธกี ารตรวจวัดผลพลอยได้นั้นๆ (ถ้ามี)
อธิบายถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต
อาหาร การเกิดปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์ กับสารต่างๆ ในอาหาร
การทําลายหรือเสื่อมลงไปในระหว่างกระบวนการผลิต การปรุง
หรือประกอบอาหาร
ระบุถึงความคงตัวหรือความเสถียรของเอนไซม์ระหว่างการเก็บ
รักษาและปฏิกิริยาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บรักษา
วิธีการทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์ที่เป็นมาตรฐานและยอมรับ
ในระดับสากล โดยควรอ้างอิงตามที่กําหนดไว้ใน Combined
Compendium of Food Additive หรือ Food Chemical
Codex ซึ่งวิธีการตรวจวิเคราะห์จะต้อง
(1) มีความจําเพาะ (specificity)
(2) แสดงข้อจํากัดของการตรวจวัด (limit of detection, LOD)
(3) ความถูกต้อง (accuracy)
(4) ความแม่นยํา (precision)
กรณีเป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่สอดคล้องตามที่กําหนดไว้
ต้องแนบเอกสารแสดงวิธีตรวจวิเคราะห์ และคํารับรองความ
เทียบเท่า
ข้อกําหนดคุณภาพมาตรฐานที่เสนอควรสอดคล้องตามที่
กําหนดไว้ใน General Specifications and Considerations
for Enzyme Preparations used in Food Processing
และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึก
ข้อบกพร่อง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลสําหรับประเมินความปลอดภัย
ลําดับ

2.0
2.1

2.2

2.3

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

รายการเอกสาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึก
ข้อบกพร่อง

(1) ชื่อ และแหล่งของเอนไซม์ (Enzyme Nomenclature and
source)
(2) Active components
(3) Carriers and other additives and ingredients)
(4) ข้อกําหนดเฉพาะประกอบด้วย
(5) การบรรจุและการเก็บรักษา
แหล่งของเอนไซม์ และกระบวนการผลิต
วัตถุดิบที่นํามาใช้
กรณีที่ผลิตจากสัตว์ ให้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่วนที่
มี
รายละเอียดครบถ้วน
นํามาใช้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
กรณีที่ผลิตจากพืช ให้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช รวมทั้งส่วน
ที่นํามาใช้
กรณี ที่ ผ ลิ ต จากเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ให้ ร ะบุ ส ายพั น ธุ์ และ
รายละเอียดจําเพาะของสายพันธุ์นั้นๆ เช่น การสร้างสารพิษ
การก่อโรค ประวัติการบริโภคเป็นอาหาร การต้านสารจุลชีพ
รวมถึงวิธีการเก็บรักษาเชื้อต้นแบบ และการควบคุมการกลาย
พันธ์ของเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในแต่ละรุ่นการผลิต เป็นต้น
วิธีการผลิต/ กระบวนการผลิต
เอกสารแสดงแผนผังกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ผลิต รวมถึงปัจจัยที่ต้องควบคุม เช่น อุณหภูมิ สารอาหาร
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ปริมาณก๊าซ ชื่อสารเคมีที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิต และวิธีการ
กําจัดออก
กระบวนการตรึงเอนไซม์
เช่น สารที่ใช้ในการตรึง กระบวนการปลดปล่อย รวมถึงการ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(Immobilization procedure)
ทํางานของเอนไซม์นั้นในอาหาร
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(ถ้ามี)
กรณีเป็นเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม ต้องจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรมตามที่
ปรากฏใน Guideline for the conduct of food safety assessment of foods produced using recombinant-DNA Microorganisms (CAC/GL 462003) โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับสารพันธุกรรม (recipient)/ สิ่งมีชีวิตเจ้าบ้าน หรือผู้รับยีน (host))
ชื่อสามัญ วิทยาศาสตร์ และชื่อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่ออื่นๆ ที่สามารถใช้อ้างอิงถึงสาย
มี
รายละเอียดครบถ้วน
อื่นๆ
พันธุ์ รายละเอียดเกี่ยวกับสายพันธุ์และแหล่งที่มา ตลอดจน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
หมายเลข (Accession number) หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุ
ไว้กับแหล่งเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตต้นแบบ รวมทั้งข้อมูลที่สนับสนุน
การจําแนกตามอนุกรมวิธาน
ข้อมูลทางพันธุกรรม (genotype)
ข้อมูลทางพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออกที่เกี่ยวข้องกับความ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
และลักษณะที่แสดงออก
ปลอดภัย ได้แก่ การสร้างสารพิษ (toxin) การสร้างสาร
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
(phenotype)
ปฏิชีวนะ การต้านทานสารปฏิชีวนะ หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อให้เกิดโรค หรือส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน
ความเสถียรของรหัสพันธุกรรม
ข้อมูลแสดงความสเถียรของรหัสพันธุกรรม หรือการกลายพันธุ์
มี
รายละเอียดครบถ้วน
รวมทั้งการมี DNA ที่เคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม ได้แก่
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ลําดับ DNA ที่แทรก (insertion sequence) ยีนที่เคลื่อนที่ได้
(transposons) พลาสมิด (plasmid) และ โปรเฟจ (prophage)
ประวัติการใช้
ข้อมูลการใช้เป็นอาหาร หรือใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร กรณี
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ที่ไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหาร ให้แสดงข้อมูลพันธุกรรมและ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ลักษณะปรากฏของทั้งสิ่งมีชีวิตผู้รับ และสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์
ใกล้เคียงหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตผู้รับสารพันธุกรรม
โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใกล้เคียงที่ก่อโรคในมนุษย์หรือสัตว์
ประวัติการพัฒนาสายพันธุ์ รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ หรือสายพันธุ์ต้นแบบ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
การเพาะเลี้ยง (ถ้ามี)
รวมถึงการเพาะเลี้ยง โดยระบุลักษณะที่อาจส่งกระทบต่อ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
สุขภาพของมนุษย์
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2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3
2.5.4
2.6
2.6.1

2.6.2
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คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตผู้ให้สารพันธุกรรม (donor organism(s))
ชื่อสามัญ วิทยาศาสตร์ และชื่อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่ออื่นๆ ที่สามารถใช้อ้างอิงถึงสาย
อื่นๆ
พันธุ์ รายละเอียดเกี่ยวกับสายพันธุ์และแหล่งที่มา ตลอดจน
หมายเลข (Accession number) หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุ
ไว้กับแหล่งเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตต้นแบบที่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง
ข้อมูลอื่นที่สนับสนุนการจําแนกตามอนุกรมวิธาน
ข้อมูลทางพันธุกรรม (genotype)
ข้อมูลทางพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออกที่เกี่ยวข้องกับความ
และลักษณะที่แสดงออก
ปลอดภัย ได้แก่ การสร้างสารพิษ (toxin) การสร้างสาร
(phenotype)
ปฏิชีวนะ การต้านทานสารปฏิชีวนะ หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อให้เกิดโรค หรือส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน
รวมถึงข้อมูลด้านพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออกของสิ่งมีชีวิต
สายพันธุใกล้เคียงที่ก่อโรคในมนุษย์หรือสัตว์
ประวัติการใช้เป็นอาหาร
ข้อมูลการใช้สิ่งมีชีวิตผู้ให้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
อาหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ใช้ ข้อมูลเอกลักษณ์และหน้าที่เฉพาะในสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปร
พันธุกรรม (ยกเว้นกรณีที่เป็นการใช้ชิ้นส่วนพันธุกรรมจากแหล่ง
มีชีวิตเดียวกัน)
กระบวนการดัดแปลงพันธุกรรม
วิธีการถ่ายยีน และข้อมูลของดีเอน แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการถ่ายยีนส์ ข้อมุลของดีเอนเอ
เอที่ใช้ในการดัดแปลง
ที่ใช้ในการดัดแปลง เช่น
- ยีนเป้าหมายที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการ โดยระบุความ
เป็นไปได้ในการก่อให้เกิดอันตรายของลําดับนิวคลีโอไทด์และ
ลําดับกรดอะมิโนที่แสดงออก
- ยีนเครื่องหมาย
- โปรโมเตอร์
- เทอร์มิเนเตอร์
- องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของยีน
องค์ประกอบของการดัดแปร
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
พันธุกรรม
(1) ลักษณะของดีเอ็นเอที่เพิ่ม หรือสอดแทรก หรือวัสดุ
พันธุกรรมที่ดัดแปลงรวมทั้งพลาสมิดหรือพาหะชนิดอื่นที่ใช้ใน
การถ่ายทอดีเอนเอที่ต้องการ
(2) จํานวนตําแหน่งที่มีการสอดแทรกของดีเอ็นเอ
(3) จํานวนชุด (copy) ของดีเอ็นในแต่ละตําแหน่งที่มีการ
สอดแทรก
(4) การจัดเรียงตัวของดีเอ็นเอดัดแปรในโครโมโซมเจ้าบ้าน
(5) การจัดเรียงตัวของดีเอ็นเอมีความคงตัวหรือมีการจัดเรียง
ตัวใหม่หลังการสอดแทรก
(5) ลําดับเบสของดีเอ็นเอดัดแปรในแต่ละตําแหน่งที่มีการ
สอดแทรก
(6) ลําดับเบสของโครโมโซมเจ้าบ้านที่บริเวณที่มีการแทรกตัว
(7) การแสดงออกของดีเอ็นเอที่ใช้ในการดัดแปร (RNA,
protein)
(8) ช่วงการถอดรหัสของดีเอ็นเอที่สอดแทรกเข้าไป หรือช่วง
ระหว่างดีเอ็นเอที่สอดแทรกที่ติดกันในโครโมโซมหรือพลาสมิด
และที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลจากการสอดแทรกของดีเอ็นเอที่ใช้ใน
การดัดแปร (Fusion protein)
(9) ลําดับกรดอะมิโน โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน การ
ปรับแต่งสายโพลีเมอร์ภายหลังการแปลรหัส

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

บันทึก
ข้อบกพร่อง
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(10) ข้อมูลที่ยืนยันเอกลักษณ์ (identity) และรูปแบบการ
แสดงออกของโปรตีนผสม (fusion protein) ที่อาจเกิดขึ้นใหม่
(11) ความเสถียรของลักษณะพันธุกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ และการ
ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน
อธิบายถึงหน้าที่ของผลผลิตจากการดัดแปรพันธุกรรม การ
แสดงออกของลักษณะใหม่ ระดับและตําแหน่งการแสดงออก
ของลักษณะใหม่ ปริมาณของผลผลิตจากยีน ตําแหน่งที่มีการ
แสดงออก และระดับของการแสดงออก และสารเมแทโบไลต์ที่
เกิดจากผลผลิตจากยีน โดย
- กรณีแบคทีเรียแกรมลบ ให้ระบุว่าผลผลิตจากยีนนั้นอยู่ใน
เซลล์หรือในบริเวณ periplasmic
- กรณีจุลินทรีย์จําพวกยูคาริโอต ให้ระบุว่าอยู่ในโครงสร้าง
จําเพาะภายในเซลล์ (organelle) หรือมีการขับออกมานอก
เซลล์ (secretion)
แสดงข้อมูลวิธีการ หรือขั้นตอนการกําจัดสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมออกจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ข้อมูลแสดงผลการตรวจสอบเซลล์ของจุลินทรีย์ดัดแปร
พันธุกรรมหรือชิ้นส่วนของสารพันธุกรรม

2.6.3

คุณลักษณะใหม่ที่แสดงออก

2.6.4

ขั้นตอนการกําจัดออก

2.6.5

การตรวจสอบการคงเหลือของ
จุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรมใน
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
ข้อมูลการศึกษาด้านความเป็นพิษ (1)
ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษ การออกแบบการทดสอบตามที่ระบุโดย Organization for
กึ่งเรื้อรัง
Economic Co-operation and Development (OECD
Guideline 408, 2000a) แล้วแต่กรณี ดังนี้
- Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in
Rodents
- Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in NonRodents
ผลการประเมินความเป็นพิษต่อยีน ประกอบด้วย การทดสอบการกลายพันธุใ์ นแบคทีเรีย (Ames
test, OECD Guideline 471) หรือ mouse lymphoma tk
assay และการทดลองในโครโมโซม (chromosomal
aberration / micronucleus assay / mouse lymphoma tk
assay, OECD Guideline 476)
การก่อภูมิแพ้ (Allergenicity) หรือ ข้อมูลการเทียบลําดับของกรดอะมิโนของเอนไซม์ หรือ
เป็นสารต้านโภชนาการ (Antiโครงสร้างของเอนไซม์ (amino acid sequence and/or
nutrients)
structural similarities) กับลําดับของกรดอะมิโนของโปรตีน
ที่ทราบว่าเป็น สารก่อภูมิแพ้ สารต้านโภชนาการ หรือสารพิษ
อื่นๆ โดยเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ฐานข้อมูล (Pubmed และ
Allergen online) และใช้ฐานที่เป็นปัจจุบัน แต่ต้องไม่เกิน 3
ปี นับจากวันที่ยื่นข้อมูล
การกําหนดค่าที่ปลอดภัยสําหรับ
โดยกล่าวถึงข้อมูลที่นํามาใช้ในการกําหนดค่า ดังต่อไปนี้
มนุษย์ในการรับสัมผัสโดยการ
(ก) ค่าของขนาดสูงสุดที่ให้แก่สัตว์ทดลองแล้วไม่สังเกตเห็น
รับประทานต่อวัน (Acceptable
ความผิดปกติ (No-observed-effect level: NOEL) ที่ใช้
Daily Intake: ADI) (ถ้ามี)
(ข) การใช้องค์ประกอบความปลอดภัย (Safety factor) ในการคํานวณ
(ค) การพิจารณาถึงความเป็นพิษและปฏิกิริยาการตอบสนองของ
ร่างกาย (Toxicological versus physiological responses)
(ง) การเปรียบเทียบค่าที่ปลอดภัยสําหรับมนุษย์ในการรับ
สัมผัสโดยการรับประทานต่อวัน (ADI) ที่กําหนดขึ้นกับแนวโน้ม
ที่มนุษย์จะมีโอกาสได้รับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหารนั้น ๆ จริง

3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

มี
ไม่มี

มี
ไม่มี

บันทึก
ข้อบกพร่อง

รายละเอียด
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง

รายละเอียดครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
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4.1
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ผู้ยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

บันทึก
ข้อบกพร่อง

(1) หมายเหตุ: การยื่นข้อมูลทางพิษวิทยาจะได้รับการยกเว้น ในกรณีดังต่อไปนี้
เป็นเอนไซม์ที่ได้จากส่วนของพืช
แนบเอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแหล่งของเอนไซม์นั้น
มี
รายละเอียดครบถ้วน
หรือสัตว์ที่มีประวัติการบริโภคเป็น ได้จากส่วนของพืชหรือสัตว์ที่บริโภคได้
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
อาหารโดยทั่วไป
เป็นเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์ซึ่งมี แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นจุลินทรีย์มีประวัติการใช้
มี
รายละเอียด
ประวัติการใช้เป็นอาหารมา
เป็นอาหารมายาวนาน หรือผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว
ครบถ้วน
ไม่มี
ยาวนาน
เช่น เอกสาร Qualified Presumption of Safety (QPS) หรือ
พบข้อบกพร่อง
Bulletin of the International Dairy Federation (IDF) เป็นต้น
การประเมินการได้รับสัมผัส
ข้อมูลการได้รับสัมผัสในผู้บริโภค
ข้อมูลการคํานวณการได้รับสัมผัส (Dietary Exposure
มี
รายละเอียดครบถ้วน
กลุ่มต่างๆ
Assessment) โดยอ้างอิงตามหลักการประเมินความเสี่ยง the
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
Guidelines for the simple evaluation of dietary
exposure to food additives (CAC/GL 3-1989) โดยแสดง
แหล่งที่มาของข้อมูลปริมาณการบริโภคในอาหารกลุ่มที่
ต้องการใช้เอนไซม์นั้นๆ
รายงานผลการประเมินหรือเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายงานผลการประเมินความ
รายงานผลการประเมินความปลอดภัยหรือความเห็นจากหน่วย
มี
รายละเอียดครบถ้วน
ปลอดภัยหรือความเห็นจากหน่วย ประเมินความปลอดภัยของประเทศต่างๆ เช่น
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ประเมินความปลอดภัยของประเทศ
เกาหลีใต้
แคนนาดา
ต่างๆ
สหภาพยุโรป (หรือเดนมาร์ค หรือ ฝรั่งเศส)
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
อื่นๆ
(ระบุ) .............................
เอกสารทางกฎมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หนังสือตอบ หรือเอกสารการอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
หรือเอกสารแสดงสิทธิบัตร เป็นต้น
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารหรือเงื่อนไขการใช้ที่
นอกเหนือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่แนบมา
พร้อมนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว จะยินยอมให้
เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ลงชือ่ ...........................................................ผู้ยื่นขอประเมิน/ ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.........................................................)
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน

ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เอกสารครบถ้วน ดําเนินการติดต่อหน่วยประเมินความปลอดภัย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด

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

เอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน

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

เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดยให้ผู้ยื่นคํา
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 1 ภายใน 15 วันทําการ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคําขอ (ตั้งแต่วันที่...........................ถึง
วันที่...............................) หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
ต่อไป (ให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ..........................................................................................................................
หลักฐานของคําขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่ ..........................................................................................................................
.................................)
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
และเอกสารหลักฐาน
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
เอกสารครบถ้วน ดําเนินการติดต่อหน่วยประเมินความปลอดภัย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
เงื่ อ นไข เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดย
ให้ผู้ยื่นคําขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 2 ภายใน 15
วั น ทํ า การ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ รั บ คํ า ขอ (ตั้ ง แต่ วั น ที่
...........................ถึง วันที่.........................) หากพ้นกําหนดจะยกเลิก
และส่งคืนคําขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
แจ้งให้ดําเนิน…….……………………………………………….……….………………..
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและ
ครบถ้ ว น หรื อ อาจจะอุ ท ธรณ์ ก ารคื น คํ า ขอครั้ ง นี้ โดยขอให้ ยื่ น
หนังสือคําขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคําขอ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
(.................................................................)
และเอกสารหลักฐาน
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทํา
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานของคําขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่
.................................)
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ครั้งที่ 3 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
.........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เอกสารครบถ้วน ดําเนินการติดต่อหน่วยประเมินความปลอดภัย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

ท่ านมี สิ ทธิ์ ยื่ นคํ าขอใหม่ โดยจั ดเตรี ยมเอกสารให้ ถู กต้ องและ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ครบถ้วน หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนคําขอครั้งนี้ โดยขอให้ยื่นหนังสือ
คําขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
(.................................................................)
ทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคําขอ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

ขอรับคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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2. กรณีที่ 2: การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
2.1 แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 2)
บริษัท/ห้าง/ร้าน..................................................................................
สถานที่ตั้ง............................................................................................
............................................................................................................
โทร...................................................โทรสาร......................................
จดหมายอิเลกโทรนิกส์.........................................................................
วันที่..............................เดือน........................พ.ศ................................
เรื่อง

ขอให้ประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน……… รายการ
เนื่องด้วยข้าพเจ้า....................................................................................................ในนามของ
(บริษัท/ห้าง/ร้าน)................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะ.............................(ผลิต/นําเข้า) ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ
.................................................................................. ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วมี ส่ ว นประกอบของ
...................................................................................... (ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร
(ถ้ามี)) ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง
วัตถุเจือปนอาหาร
จึงเรียนมาเพื่อขอส่งเอกสารหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดเงื่อนไขการใช้ต่อไป

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ดําเนินกิจการ
(...........................................................)

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ยื่นคําขอ) ................................................................................. เบอร์โทรศัพท์………………………………
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ตัวอย่างการกรอก
แบบคํ า ขอประเมิน วั ตถุ เ จื อ ปนอาหารที่ ยังมิ ได้กํา หนดเงื่อนไขการใช้ห รือ เพิ่ม เติมเงื่อ นไขการใช้ ต าม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (กรณีที่ 2)
บริษัท/ห้าง/ร้าน..............บริษทั ฟ. การ ฟูด้ จํากัด...........................
สถานที่ตั้ง...... 789....ถ.เจริญกรุง.....แขวง ป้อมปราบ......................
..........เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย.....จ. กรุงเทพฯ...... 10110..............
โทร....... 02-5110005.................โทรสาร........ 02-5110006..........
จดหมายอิเลกโทรนิกส์........ center@forkarnfoodmail.com.....
วันที่.......1........เดือน.......มกราคม...............พ.ศ..........2559.............
เรื่อง

ขอให้ประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน…10…… รายการ
เนื่องด้วยข้าพเจ้า............นางละเอียด พิจารณา............................................ในนามของ
(บริษัท/ห้าง/ร้าน)............บริษัท ฟ. การ ฟู้ด จํากัด..........................................................................................
มีความประสงค์จะ...... นําเข้า ...... (ผลิต/นําเข้า) ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ
.................................
XX-YY223............................. ซึ่ ง ผลิตภัณฑ์ดังกล่ าวมีส่วนประกอบของ
............Sodium Steroyl Lactylate (INS 481(i)....... (ชื่อสามัญ และ INS number ของวัตถุเจือปนอาหาร
(ถ้ามี)) ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
วัตถุเจือปนอาหาร
จึงเรียนมาเพื่อขอส่งเอกสารหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ตามแบบประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปน
อาหาร ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดเงื่อนไขการใช้ต่อไป

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ดําเนินกิจการ
(..........นางละเอียด พิจารณา............)

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ยื่นคําขอ) ........นายเอกสาร ครบถ้วน............ เบอร์โทรศัพท์………02-121-1212……
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2.2 แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยัง
มิได้ กํา หนดเงื่ อนไขการใช้ห รือ เพิ่ม เติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่ าด้ วยเรื่อง
วัตถุเจือปนอาหาร
รายละเอียดผู้ยื่นคําขอ
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ...........................................................โทรศัพท์.......................................
E-mail .........................................ชื่อสถานที่ผลิต/นําเข้า...............................................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นําเข้า/สถานที่ผลิต........................................................................................................
สถานที่จัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
เลขที…่ …………...……… ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน……...……..……….หมู่ที่…...............................………
ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………………….โทรศัพท์…………………….…
รายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารที่ยนื่ คําขอ
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...................................................................................................................(ภาษาไทย)
ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร: ...............................................................................................................(ภาษาอังกฤษ)

โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคําขอ
แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง
ในครั้งต่อไป (ถ้ามี)

INS no. ..............................................
หน้าที่ทางเทคโนโลยี:.......................................................................................................................................
ใช้ในอาหาร:.....................................................................................................................................................

ขอให้ผู้ยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเองพร้อมทั้งทําเครื่องหมาย 3
ลําดับ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 : เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
รายการเอกสาร
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
แบบคําขอประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนด
มี
รายละเอียดครบถ้วน
เงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
จํานวน 2 ฉบับ
รายละเอียดครบถ้วน
สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้
มี
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ยื่นคําขอ จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาหนังสือรับรองการ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
จดทะเบียน นิติบุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจ
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน 1 ฉบับ
รายละเอียดครบถ้วน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ดาํ เนินกิจการ (กรณีที่
มี
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
มอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนาม
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
แบบประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไข
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
การใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิ จ ารณาประเมิ น ความปลอดภั ย ตามที่
กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist)
ตามลําดับ 1 ชุด
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
(confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน จํานวน …… หน้า (ถ้ามี)
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
ซีดี รอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลของเอกสารและ
มี
รายละเอียดครบถ้วน
หลักฐานประกอบ 1 ชุด
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง

บันทึกข้อบกพร่อง

หมายเหตุ กรณีผู้ยื่นคําขอฯ มีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (confidential) ของข้อมูล/หลักฐาน บางส่วนหรือทั้งหมดของคําขอฯ ให้ผู้ยื่น
คําขอ จัดทํารายการของข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่เป็นความลับซึง่ ไม่ประสงค์เปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมแสดงเหตุผล
เพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
1. ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยของวัตถุเจือ
(1) Codex Advisory Specification for
ปนอาหาร
the Identity and Purity of Food
(Specification)
Additives
**ฉบับล่าสุด**
(2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยเรื่องการกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปน
อาหารชนิดเดี่ยว (มี 4 ฉบับ)
1.1 ชื่อทางเคมี
มี
รายละเอียด
ครบถ้วน
ไม่มี
พบข้อบกพร่อง
1.2 รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปน
มี
รายละเอียด
อาหารตามระบบ
ครบถ้วน
ไม่มี
International
พบข้อบกพร่อง
Numbering System: INS
1.3 ค่าความปลอดภัย
(1) Acceptable daily intake; ADI หรือ
มี
รายละเอียด
(แล้วแต่กรณี)
(2) Provisional Tolerable Weekly
ครบถ้วน
ไม่มี
Intake; PTWI หรือ
พบข้อบกพร่อง
(3) Provisional Maximum Tolerable
Daily Intake; PMTDI หรือ
(4) Maximum Tolerable Daily Intake;
MTDI
แหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
2. ข้อมูลความจําเป็น
ทางด้านเทคโนโลยีการ (1) มาตรฐานทั่วไปสําหรับการใช้วัตถุเจือ
ผลิตของผลิตภัณฑ์
ปนอาหารของโคเด็กซ์ (Codex General
อาหารแต่ละชนิดที่จะ
Standard for Food Additives; GSFA)
เสนอขอใช้วัตถุเจือปน ฉบับล่าสุด
อาหารนั้นๆ
(2) Codex Class Names and the
International Numbering System for
Food Additives (CAC/GL 36-1989)
มี
รายละเอียด
ตารางแสดงรายละเอียด จะต้องระบุหมวดอาหารย่อยที่สุดซึ่ง
ไม่มี
ครบถ้วน
สามารถครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารที่จะ
- รหัสหมวดอาหาร
พบข้อบกพร่อง
เสนอขอใช้ โดยอ้างอิงประกาศกระทรวง
(Food category
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
number)
- ชื่อหมวดอาหาร
(Food category name)
- ปริมาณวัตถุเจือปน
ต้องระบุเป็นตัวเลขในหน่วย
มี
รายละเอียด
อาหารที่ขอใช้
“มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม”
ไม่มี
ครบถ้วน
พบข้อบกพร่อง
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 2: ข้อมูลประเมินความปลอดภัย
ลําดับ
รายการเอกสาร
คําอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
มี
รายละเอียด
- วัตถุประสงค์การใช้หรือ อ้างอิงจากเอกสาร Codex Class Names
ไม่มี
ครบถ้วน
หน้าที่ทางเทคโนโลยีการ and the International Numbering
พบข้อบกพร่อง
ผลิต (Functional use) System for Food Additives (CAC/GL
36-1989) ฉบับล่าสุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์
การใช้หรือหน้าที่ทางเทคโนโลยีการผลิตที่
แจ้งจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิตที่ระบุไว้ในข้อกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification)
มี
รายละเอียด
เอกสารวิชาการหรือผลการศึกษาวิจัยที่
- เอกสารวิชาการหรือ
ไม่มี
ครบถ้วน
งานวิจัย/เนื้อหาโดยสรุป น่าเชื่อถือที่แสดงถึงประสิทธิภาพและ
พบข้อบกพร่อง
ความจําเป็นทางเทคโนโลยีการผลิตของ
อย่างน้อย 3 ฉบับ
[กรุณาจัดทําเนื้อหาโดย วัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ตามปริมาณและ
สรุปพร้อมแนบเอกสาร วัตถุประสงค์การใช้หรือหน้าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิตในผลิตภัณฑ์อาหารที่
วิชาการหรือผลการ
จะเสนอขอใช้
ศึกษาวิจัยฉบับเต็ม]
มี
รายละเอียด
กฎหมายหรือกฎระเบียบ**ฉบับล่าสุด**
3. ข้อมูลกฎหมายหรือ
ไม่มี
ครบถ้วน
กฎระเบียบ
ที่แสดงว่ามีการยอมรับการใช้วัตถุเจือปน
พบข้อบกพร่อง
[กรุณาแนบกฎหมายหรือ อาหารนั้นๆ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่จะเสนอ
ขอใช้ในประเทศที่มีระบบประเมินความ
กฎระเบียบของแต่ละ
ปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ สหภาพยุโรป
ประเทศที่นํามาอ้างอิง]
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
Codex Standard

บันทึกข้อบกพร่อง

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

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครัง้ แรก)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ จัดเก็บจากผู้ยนื่ คําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณี ดังนี้
(.................................................................)
บัญชี 2 ข้อ 2.2(2) อัตราค่าใช้จา่ ย 69,000 บาท
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน

บัญชี 2 ข้อ 2.2(5) อัตราค่าใช้จา่ ย 45,000 บาท

เอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ประเมินความปลอดภัยคืน
เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเงื่อนไข
(.................................................................)
เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามแบบตรวจสอบ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
เอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดยให้ผู้ยื่นคํา
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทํา ขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 1 ภายใน 15 วันทําการ
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับคําขอ (ตั้งแต่วันที่...........................ถึง
หลักฐานของคําขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่ วันที่...............................) หากพ้นกําหนดจะยกเลิกและส่งคืนคําขอ
ต่อไป (ให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
.................................)
แจ้งให้ดําเนินการ....…………………………………….……………..………………..
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน
..........................................................................................................................
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ..........................................................................................................................
(.................................................................)
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………

(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………

ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1)
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสาร
...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
วิชาการฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณี ดังนี้
(.................................................................)
บัญชี 2 ข้อ 2.2(2) อัตราค่าใช้จา่ ย 69,000 บาท
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
บัญชี 2 ข้อ 2.2(5) อัตราค่าใช้จา่ ย 45,000 บาท
หลักฐานประกอบ
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสาร
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
(.................................................................)
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมี
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
เงื่ อ นไข เนื่ อ งจากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามแบบ
ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดย
ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ให้ผู้ยื่นคําขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 2 ภายใน 15
วั
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ น ทํ า การ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ รั บ คํ า ขอ (ตั้ ง แต่ วั น ที่
...........................ถึง วันที่.........................) หากพ้นกําหนดจะยกเลิก
(.................................................................)
และส่งคืนคําขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับสําเนา)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทํา แจ้งให้ดําเนิน…….……………………………………………….……….………………..
การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ..........................................................................................................................
หลักฐานของคําขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่ ..........................................................................................................................
.................................)
ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หากพ้นกําหนดยินดีให้ดําเนินการยกเลิกและส่งคืนคําขอ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
และเอกสารหลักฐาน
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและ
(.................................................................)
ครบถ้ ว น หรื อ อาจจะอุ ท ธรณ์ ก ารคื น คํ า ขอครั้ ง นี้ โดยขอให้ ยื่ น
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
หนังสือคําขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคําขอ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ)
เฉพาะผู้ยื่นขอประเมิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ครั้งที่ 3 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน
แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสาร
วิชาการฯ ตามบัญชี 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณี ดังนี้
(.................................................................)
บัญชี 2 ข้อ 2.2(2) อัตราค่าใช้จา่ ย 69,000 บาท
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
บัญชี 2 ข้อ 2.2(5) อัตราค่าใช้จา่ ย 45,000 บาท
ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร
แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
(.................................................................)
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ดําเนินการแก้ไขหรือ
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอรับคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
ท่ านมี สิ ทธิ์ ยื่ นคํ าขอใหม่ โดยจั ดเตรี ยมเอกสารให้ ถู กต้ องและ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย
ครบถ้วน หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนคําขอครั้งนี้ โดยขอให้ยื่นหนังสือ
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ คําขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนคําขอ
(.................................................................)
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ...................................................................
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
(.................................................................)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จํานวน
.........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว

วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
ส่ ว นที่ 2 การยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ ประเมิ น ส่วนที่ 2 การรับคําขอประเมินเอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น คํ า ขอและเอกสารหลั ก ฐาน ที่ ผ่ า นการ และพิจารณารับคําขอดังกล่าว
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จํานวน........ชุด
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ....................................................................
พร้อมหลักฐานการชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
(.................................................................)
ชื่อ …………………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รบั มอบอํานาจ
วันที่ ………………..............เวลา……………………………………
(.................................................................)
วันที่ ……………………............เวลา…………………………………
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2.3 แบบประเมินวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้กําหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
(1) ชื่อทางเคมี ...............................................................................................................................................
(2) รหัสตัวเลขของวัตถุเจือปนอาหารตามระบบ International Numbering System: INS ........................
(3) ค่าความปลอดภัย (แล้วแต่กรณี)
(3.1) Acceptable daily intake; ADI .................. มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้าํ หนักตัว/วัน
(3.2) Provisional Tolerable Weekly Intake; PTWI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/สัปดาห์
(3.3) Provisional Maximum Tolerable Daily Intake; PMTDI .......... มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(3.4) Maximum Tolerable Daily Intake; MTDI ............ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว/วัน
(4) ข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (Specification) **ฉบับล่าสุด** [กรุณาแนบเอกสารฉบับเต็ม]
Codex Advisory Specification for the Identity
and Purity of Food Additives

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข .....

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

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

(2)

วัตถุประสงค์การใช้
หรือหน้าที่ทาง
เทคโนโลยีการผลิต
(Functional use)

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ..1...

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

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

07.0

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ

4,000

วัตถุประสงค์การใช้
หรือหน้าทีท่ าง
เทคโนโลยีการผลิต
(Functional use)

อิมัลซิไฟเออร์

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

วัตถุประสงค์การใช้
หรือหน้าทีท่ าง
เทคโนโลยีการผลิต
(Functional use)

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

วัตถุประสงค์การใช้
หรือหน้าทีท่ าง
เทคโนโลยีการผลิต
(Functional use)

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

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

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

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...7...
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...8...
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...9...
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข...10...
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สรุปกระบวนการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารเพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรือเงื่อนไขการใช้
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
(กรณีที่ 1 การประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน)
เริ่มต้น
ผู้ประกอบการจัดเตรียมคําขอ
เอกสาร หลักฐานตามที่กําหนด

ผู้ประกอบการยื่นชําระค่าพิจารณาคําขอฯ และขอรับนัดหมายผ่านระบบนัดหมาย
ผู้ประกอบการยื่นคําขอและหลักฐานตามที่กําหนด และหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอฯ แก่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พิจารณาหลักฐาน สอบถามรายละเอียดจากผู้ยื่นและตรวจสอบความครบถ้วนตามที่กําหนด
1 วันทําการ

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอ
พร้อมส่งคืนคําขอและเอกสาร

เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนหรือไม่

ไม่

ไม่ครบถ้วนภายใน
เวลาที่กําหนด

ใช่

ผู้ยื่นคําขอฯ ประสงค์ให้รับเรื่อง
เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง และขอสําเนาเอกสาร หลักฐานจากผู้ยื่น
ครบถ้วนภายใน
โดยจะต้องแก้ไขเอกสารหรือส่ง เวลาทีก่ ําหนด
เอกสารเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคําขอฯ ประสานหน่วยงานประเมิน
เจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิการฯ ลงนามใน
(ไม่นับระยะเวลา)
หนังสือถึงหน่วยงานประเมิน

7 วันทําการ

หน่วยงานประเมินดําเนินการประเมิน
ความปลอดภัยและจัดทํารายงานผลการ
ประเมินความปลอดภัยแก่ผู้ขอประเมิน
ครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนด
เสนอคณะอนุกรรมการฯ

ผู้ยื่นคําขอฯ ส่งผลการพิจารณาจาก
หน่วยงานประเมินพร้อมเอกสารที่ใช้
ประกอบการพิจารณา

เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปผล
การพิจารณา

ครั้งที่ 2

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตัดสินผลการ
ประเมินความปลอดภัย พร้อมกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอฯ
ให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ใช่

ต้องการข้อมูล/รายละเอียด
เพิ่มเติมหรือไม่

22 วันทําการ

60 วันทําการ*

ไม่

สรุปผลการพิจารณา

เจ้าหน้าที่เสนอผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการต่อเลขาธิการฯ เพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

15 วันทําการ

เลขาธิการฯ ลงนามในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณา
หมายเหตุ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือฯ
ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน_113_วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่
ครบถ้ วนและถู กต้ อง จนถึ งลงนามอนุ ญาตโดยผู้ มี อํ านาจและแจ้ งผลการพิ จารณา ทั้ งนี้ ไม่ นั บ
ระยะเวลาการรอหรือแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ การประสานผู้เชี่ยวชาญหรือ
หน่วยงานประเมินเพื่อพิจารณาข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการใน
กรณีที่ผู้ยื่นคําขอต้องมีการยื่นข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาแก่ผู้ขอประเมิน
จบ
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7 วันทําการ

สรุปกระบวนการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารเพื่อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรือเงื่อนไขการใช้
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
(กรณีที่ 2 การประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้)
เริ่มต้น
ผู้ประกอบการจัดเตรียมคําขอ
เอกสาร หลักฐานตามที่กําหนด

ผู้ประกอบการยื่นชําระค่าพิจารณาคําขอฯ และขอรับนัดหมายผ่านระบบนัดหมาย
ผู้ประกอบการยื่นคําขอและหลักฐานตามที่กําหนด และหลักฐานการชําระค่าพิจารณาคําขอฯ แก่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พิจารณาหลักฐาน สอบถามรายละเอียดจากผู้ยื่นและตรวจสอบความครบถ้วนตามที่กําหนด

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอ
พร้อมส่งคืนคําขอและเอกสาร

1 วันทําการ

เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนหรือไม่

ไม่

ไม่ครบถ้วนภายใน
เวลาที่กําหนด

ใช่

ผู้ยื่นคําขอฯ ประสงค์ให้รับเรื่อง
โดยจะต้องแก้ไขเอกสารหรือส่ง ครบถ้วนภายใน
เวลาทีก่ ําหนด
เอกสารเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / ออกใบรับสั่งชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
ผู้ประกอบการ ยื่นชําระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ
เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมินเอกสารหลักฐานและให้ข้อคิดเห็น
85 วันทําการ

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอฯ
เพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม

ใช่

ต้องการข้อมูล/รายละเอียด
เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่
เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา

ครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนด
เสนอคณะอนุกรรมการฯ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอฯ
ให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

40 วันทําการ

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตัดสินผลการ
ประเมินความปลอดภัย พร้อมกําหนดเงื่อนไข
การใช้ของวัตถุเจือปนอาหาร
ใช่

ต้องการข้อมูล/รายละเอียด
เพิ่มเติมหรือไม่

ไม่

60 วันทําการ*

สรุปผลการพิจารณา

เจ้าหน้าที่เสนอผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการต่อเลขาธิการฯ เพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อข้อกําหนดเงื่อนไขการใช้

15 วันทําการ

เลขาธิการฯ ลงนามในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณา
หมายเหตุ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือฯ
ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน_208_วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่
ครบถ้ วนและถู กต้ อง จนถึ งลงนามอนุ ญาตโดยผู้ มี อํ านาจและแจ้ งผลการพิ จารณา ทั้ งนี้ ไม่ นั บ
ระยะเวลาการรอหรือแก้ไขเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ การประสานผู้เชี่ยวชาญหรือ
หน่วยงานประเมินเพื่อพิจารณาข้อมูลของผู้ยื่นคําขอ และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการใน
กรณีที่ผู้ยื่นคําขอต้องมีการยื่นข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
แก่ผู้ขอประเมิน
จบ

(2-4/10/60) หน้า 46 จาก หน้า 46

7 วันทําการ

