แบบคาขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)
พร้อมแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการทวนสอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียดผู้ยื่นคาขอ
ชื่อ..........................ผู้ำบบอบอัานาจ/อกนผู้้ื่นกอ-............................................ โทำัรทโ...................................
E-mail ...........................................ชื่อบำิษท/ห้าง/ำ้าน..................................................................................
อถานที่ตง้ เนกที................................
่
.................…….....….……อาคาำ..................................................................
หบู่ท.ี่ ....................ตำอกซอ้/…..................…….…................……..…..ถนน………….................…..………...............
ตัาบน/แกวง............................................................……… อัาเภอ...............เกต/................................................
จงหวด……………......................…….………….โทำัรทโ………..............................โทำอาำ......................................
รายละเอียดของอาหารใหม่ (Novel food(
1. ชื่อผนิตภณฑโอาหาำหำือวตถุดิบกองอาหาำที่จะกอปำะเบินควาบปนอดภ้
- ภาษาไท้...................................................................................................................................................
- ภาษาองกฤษ..............................................................................................................................................
- ชื่อวิท้าัาอตำโ………………………………….……………………………………………………………………………….........

โปรดนา
เอกสารนี้
และใบ
รับคาขอ
แนบมา
พร้อม

- ชื่อทางเคบีแนะอูตำโบเนกุน ……………………………………..……………………………………………………………………

การแก้ไข
ข้อบกพร่อง
2. วตถุปำะองคโกองกาำใช้เป็นอาหาำ/ควาบคาดหวงจากกาำบำิโภค เช่น เรื่อเป็นอาำต้านอนุบูนอิอำะ
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. ในครั้ง
ต่อไป(ถ้ามี(

……………………………………………………………………………….................................……………………………………………..
3. วิธีกาำเตำี้บก่อนบำิโภคแนะกนาดกาำบำิโภคที่แนะนัา
……………………………………………………………………………….................................……………………………………………..
……………………………………………………………………………….................................……………………………………………..
4. กำะบวนกาำผนิต (ในกำณีเป็นอาำอกด ให้ำะบุชนิด ควาบเก้บก้นกองตวทัานะนา้แนะอตำาอ่วนำะหว่าง
ปำิบาณวตถุดิบต่ออาำอกด-extract ratio)/ ชื่อนวตกำำบหำือเทคโนโน้ีในกาำผนิต
……………………………………………………………………………….................................……………………………………………..
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….

ในกาำนี้ ก้ารเจ้าได้อ่งหนกฐานปำะกอบกาำทวนออบกาำเป็นอาหาำใหบ่ ซึ่งบีำา้นะเอี้ดตาบ
เอกอาำที่ได้แนบบารำ้อบนี้
นงชื่อ ……………..…………………………….…… ผู้้ื่นกอปำะเบิน
(……………………………………………..)
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ส่วนที่ 2 แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)
นัาดบ

ำา้กาำเอกอาำ

ผู้้ื่นคัากอ
บี / ไบ่
จัานวน บี
(ฉบบ)

1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.

บนทึกผนกาำ
ตำวจออบ

ข้อมูลทั่วไปของส่วนประกอบ
ชื่อทางวิท้าัาอตำโ ชื่อเคบี หำือชื่ออาบญ
อ่วนกองอ่วนปำะกอบที่นัาบาใช้ (part of use)
แหน่งกัาเนิดทางภูบิัาอตำโ/แหน่งที่บากองอ่วนปำะกอบ
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์
อูตำอ่วนปำะกอบกองผนิตภณฑโ
วตถุปำะองคโกาำใช้กองผนิตภณฑโ
ฤทธิ์/ผนต่อำ่างกา้แนะควาบคาดหวงจากกาำบำิโภค
ปำะเทัผู้ผนิต (กำณีนัาเก้า)
ข้อมูลประวัติการบริโภคเป็นอาหาร
ำะ้ะเวนาที่ใช้บำิโภคเป็นอาหาำ (หากเป็นกาำบำิโภคในกำณีอื่นให้ำะบุ) แนะ
ำะบุปำะเทัที่บีกาำบำิโภค
นกษณะกาำใช้ ได้แก่ จุดปำะองคโ ำูปแบบกาำบำิโภค ำะ้ะเวนาที่ใช้ในำูปแบบ
น้นๆ กนุ่บผู้บำิโภคเป้าหบา้
ก้อบูนกาำบำิโภค (consumption data)
คุณภาพและมาตรฐาน (specification) ของส่วนประกอบ

4.1

คุณนกษณะ (characteristic)

4.2
4.3

คุณอบบติทางกา้ภาร ทางเคบี
ก้อบูนแอดงเอกนกษณโกองอ่วนปำะกอบ

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.
5.1
5.2
5.3

เจ้าหน้าที่
ตำวจออบ
บี /
ไบ่
จัานวน บี
(ฉบบ)

ปำิบาณอาำอัาคญ/อาำออกฤทธิ์/อาำบ่งชี้ (marker)
ปำิบาณอาำช่ว้ในกำะบวนกาำผนิต (processing aids) ตกค้าง
ก้อกัาหนดอาำแปนกปน
ก้อกัาหนดด้านจุนินทำี้โ
ก้อกัาหนดเฉราะ (เช่น อาำริษที่เกี่้วก้อง)
ควาบคงตว (ถ้าบี)
ำา้นะเอี้ดอื่นๆ (เช่น ควาบไวต่อแอง กาำทนควาบำ้อน) (ถ้าบี)
คุณภาพและมาตรฐาน (specification) ของผลิตภัณฑ์
คุณนกษณะ(characteristic)
คุณอบบติทางกา้ภาร ทางเคบี
ปำิบาณอาำอัาคญ/อาำออกฤทธิ์/อาำบ่งชี้ (marker)

5.4

ปำิบาณอาำช่ว้ในกำะบวนกาำผนิต (processing aids) ตกค้าง

5.5

ก้อกัาหนดอาำแปนกปน

5.6

ก้อกัาหนดด้านจุนินทำี้โ
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นัาดบ

ำา้กาำเอกอาำ

ผู้้ื่นคัากอ
บี / ไบ่
จัานวน บี
(ฉบบ)

5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.1
11.1.1

เจ้าหน้าที่
ตำวจออบ
บี /
ไบ่
จัานวน บี
(ฉบบ)

บนทึกผนกาำ
ตำวจออบ

ก้อกัาหนดเฉราะ (เช่น อาำริษที่เกี่้วก้อง)
ควาบคงตว (ถ้าบี)
ำา้นะเอี้ดอื่นๆ (เช่น ควาบไวต่อแอง กาำทนควาบำ้อน) (ถ้าบี)
ผลการวิเคราะห์
ผนกาำวิเคำาะหโกองอ่วนปำะกอบ
ผนกาำวิเคำาะหโกองผนิตภณฑโ
การเก็บรักษา
อภาวะกาำเก็บำกษา
อาุ้กาำเก็บำกษา
กระบวนการผลิต/ การสังเคราะห์/ การสกัด
ก้นตอนกาำเตำี้บ/ วิธีกาำผนิต
ชนิดแนะควาบเก้บก้นกองตวทัานะนา้ที่ใช้อกด (กำณีเป็นอาำอกด)
ชนิดอาำอัาคญหำือกนุบ่ อาำที่ได้จากกาำอกด (กำณีเป็นอาำอกด)
อตำาอ่วนำะหว่างปำิบาณอ่วนปำะกอบที่นัาบาใช้ต่ออาำอกดที่ได้ 1 กำบ (extract
ratio) (กำณีเป็นอาำอกด)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิต(*(
ชื่อเคบี (chemical name), CAS No., INS No.
คุณภารแนะบาตำฐาน (specification) กองอาำเคบี แนะวตถุปำะองคโกาำใช้
อาำเคบีน้นๆ (functional use)
ลักษณะ/ คาแนะนาในการบริโภค
ปำิบาณหนึ่งหน่ว้บำิโภค (ำะบบเบตำิก)
ควาบถี่ (คำ้งต่อวน)
วิธีกาำเตำี้บก่อนบำิโภค/ วิธีปำุง
ผู้บำิโภคกนุบ่ เป้าหบา้
ก้อควาบคัาเตือน/คัาแนะนัาในกาำบำิโภค (ถ้าบี)
ข้อมูลความปลอดภัย
นกษณะทางชีวเคบี (ถ้าบี)
กาำดูดซึบ กาำกำะจา้ แนะกาำกบออกจากำ่างกา้

11.1.2 กาำเปนี่้นแปนงกองอาำ (Biotransformation)
11.1.3 ผนต่อเอนไซบโแนะค่าอื่นทางชีวเคบี
11.1.4 ปฏิกิำิ้าที่เกิดกึ้นแนะวิถีกองผนิตภณฑโในอาหาำ (reaction and fate of the
food)
11.2 กาำัึกษาทางด้านริษวิท้าในอตวโทดนอง (ฉบบอบบูำณโ)
11.2.1 ริษเฉี้บรนน
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นัาดบ

ำา้กาำเอกอาำ

ผู้้ื่นคัากอ
บี / ไบ่
จัานวน บี
(ฉบบ)

เจ้าหน้าที่
ตำวจออบ
บี /
ไบ่
จัานวน บี
(ฉบบ)

บนทึกผนกาำ
ตำวจออบ

11.2.2 ริษกึ่งเำื้อำง
11.2.3 ริษเำื้อำง (กำณีไบ่บีผนกาำัึกษาควาบเป็นริษเำื้อำง อ้่างน้อ้จะต้องบีผน
กาำัึกษาทางคนินิกในกนุ่บคนปกติ)
11.3 กาำัึกษาควาบปนอดภ้กองกาำใช้จุนินทำี้โบำิอุทธิ์ (กำณีบีกาำใช้จนุ ินทำี้โใน
กำะบวนกาำผนิต)
11.3.1 คุณอบบติเฉราะกองจุนินทำี้โ
11.3.2 กาำตำวจออบกาำำบแนะกาำแรำ่นกษณะกาำดื้อ้า แนะำูปแบบกาำดื้อ้า
11.3.3 กาำปำะเบินฤทธิ์ทางเบแทบอนิก
11.3.4 ก้อบูนแนวโน้บกาำก่อโำค
11.4

กาำัึกษาควาบเป็นริษเฉราะทาง (เฉราะกำณีบีก้อบ่งชี้)

11.5

กาำัึกษาในบนุษ้โทางคนินิก หำือทางำะบาดวิท้า (**)

11.6

กาำัึกษาด้านอื่นๆ (ถ้าบี)

12
13

(***(

ข้อมูลด้านโภชนาการ (nutritional data)
ผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยทีเ่ ป็นสากล
หรือจากต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ (ถ้ามี(

หมายเหตุ:
1. (*) กำณีอาำเคบีที่ผนิตได้จากจุนินทำี้โ ต้อง้ื่นก้อบูนเอกนกษณโแนะควาบปนอดภ้กองจุนินทำี้โที่นัาบาใช้ผนิตอาำเคบีน้นด้ว้
2. (**) เฉราะกำณีอาหาำใหบ่ที่แจ้งควาบคาดหวงทางอุกภารต้องอ่งก้อบูนกาำัึกษาในบนุษ้โด้ว้ หากไบ่บีกาำแอดงควาบคาดหวงทาง
อุกภาร อาจ้ื่นก้อบูนกาำัึกษาในบนุษ้โ (ถ้าบี)
( (
3. *** เฉราะกำณีอาหาำที่บีกาำใช้หำือบีปำะกาัเฉราะกัาหนดไว้

กอำบำองว่า เอกอาำหนกฐานปำะกอบกาำทวนออบกาำเป็นอาหาำใหบ่ที่แนบบารำ้อบนี้ เป็นเอกอาำที่
ถูกต้องเชื่อถือได้ แนะหากรบว่าเจ้าหน้าที่บีก้อองอ้ต่อเอกอาำดงกน่าว จะ้ิน้อบให้เจ้าหน้าที่ออบถาบก้อบูน
เริ่บเติบได้
นงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้้ื่นกอปำะเบิน/ผู้ำบบอบอัานาจ
(……………....………………………………..)
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ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ
เฉราะผู้้ื่นคัากอทวนออบกาำเป็นอาหาำใหบ่

เฉราะเจ้าหน้าที่

คำ้งที่ 1 (้ื่นคัากอคำ้งแำก)
คำ้งที่ 1 (้ื่นคัากอคำ้งแำก)
 นงนาบำบทำาบผนกาำริจาำณาควาบคำบถ้ วนกองเอกอาำ
 เอกอาำคำบถ้วน แนะริจาำณาแจ้งผนกาำทวนออบได้
หนกฐานปำะกอบ
โด้ เก้ า ก่ า ้ / ไบ่ เ ก้ าก่ า ้ เป็ นอาหาำใหบ่ ตาบปำะกาั
กำะทำวงอาธาำณอุก (ฉบบที่ 376) ร.ั. 2559 เำื่องอาหาำใหบ่
(Novel food)
 กอำ บเอกอาำปำะกอบกาำทวนออบกาำเป็นอาหาำใหบ่ คื น
 เอกอาำไบ่คำบถ้วน แนะผู้้ื่นคัากอกอำบเอกอาำปำะกอบกาำ
กำณีเอกอาำไบ่คำบถ้วน
ทวนออบกาำเป็นอาหาำใหบ่คืน
 เอกอาำไบ่คำบถ้วน แนะริจาำณากาำำบคัากอแบบบีเงื่อนไก
 ำ บทำาบก้ อบกรำ่อง แนะจะแก้ไกให้แน้วเอำ็จ ภายใน 15
เนื่องจากเอกอาำไบ่คำบถ้วนหำือไบ่ถูกต้องตาบแบบตำวจออบเอกอาำ
วันทาการ นบต้งแต่วนถดจากวนที่ำบคัากอ (ถ้าบี)
เบื้ องต้ น (รบก้ อบกรำ่ องตาบที่ ำะบุ ก้ างต้ น) โด้ต้ องแก้ ไกหำื ออ่ ง
เอกอาำเริ่บเติบ ภายใน 15 วันทาการ นบต้งแต่วนถดจากวนที่ำบคัา
กอ (ต้งแต่วนที่.......................ถึง วนที่...........................) หากร้นกัาหนดจะ
้กเนิ กแนะอ่ งคื นคั ากอต่ อไป (ให้ ผู้ ้ื่ นคั ากอนงนาบำ บทำาบแนะำ บ
อัาเนา)
ชื่อ ………………………………………………….ผู้้ื่นคัากอ/ผู้ำบบอบอัานาจ แจ้งให้ดัาเนิน……………………………………………………………………………..
(.................................................................)
........................................................................................................................
วนที่ …………………………………….............เวนา………………………………… นงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตำวจออบ..........................................................................
(.................................................................)
วนที่ …………………………………….............เวนา……………………………………
คำ้งที่ 2 (้ื่นแก้ไกก้อบกรำ่อง ำอบที่ 1 )
คำ้งที่ 2 (้ื่นแก้ไกก้อบกรำ่อง ำอบที่ 1)
 นงนาบำบทำาบผนกาำริจาำณาควาบคำบถ้ วนกองเอกอาำ
 แก้ไกหำืออ่งเอกอาำคำบถ้วน แนะริจาำณาแจ้งผนกาำทวนออบได้
หนกฐานปำะกอบ
โด้ เก้าก่า้ / ไบ่เก้าก่า้ เป็นอาหาำใหบ่ ตาบปำะกาักำะทำวง
อาธาำณอุก (ฉบบที่ 376) ร.ั. 2559 เำื่องอาหาำใหบ่ (Novel
food)
 กอำ บเอกอาำปำะกอบกาำทวนออบกาำเป็นอาหาำใหบ่ คื น
 เอกอาำไบ่คำบถ้วน แนะผู้้ื่นคัากอกอำบเอกอาำปำะกอบกาำ
กำณีเอกอาำไบ่คำบถ้วน
ทวนออบกาำเป็นอาหาำใหบ่คืน
 เอกอาำไบ่ คำบถ้ วน แนะริ จาำณากาำำ บคั ากอแบบบี เงื่ อนไก
เนื่องจากเอกอาำไบ่คำบถ้วนหำือไบ่ถูกต้องตาบแบบตำวจออบเอกอาำ
 ำ บทำาบก้ อบกรำ่อง แนะจะแก้ไกให้แน้วเอำ็จ ภายใน 15 เบื้องต้น (รบก้อบกรำ่องตาบที่ำะบุก้ างต้ น) โด้ให้ผู้ ้ื่นคั ากอต้อ ง
วันทาการ นบต้งแต่วนถดจากวนที่ำบคัากอ (ถ้าบี)
แก้ ไ กหำื อ อ่ ง เอกอาำเริ่ บ เติ บ ำอบที่ 2 ภายใน 15 วั นท าการ
นบต้งแต่วนถดจากวนที่ำบคัากอ (ต้งแต่วนที่.......................ถึง วนที่
...........................) หากร้นกัาหนดจะ้กเนิกแนะอ่งคืนคัากอต่อไป (ให้ผู้
้ื่นคัากอนงนาบำบทำาบแนะำบอัาเนา)
ชื่อ ………………………………………………….ผู้้ื่นคัากอ/ผู้ำบบอบอัานาจ แจ้งให้ดัาเนิน……………………………………………………………………………..
(.................................................................)
........................................................................................................................
วนที่ …………………………………….............เวนา………………………………… นงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตำวจออบ..........................................................................
(.................................................................)
วนที่ …………………………………….............เวนา……………………………………
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ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ(
เฉราะผู้้ื่นคัากอทวนออบกาำเป็นอาหาำใหบ่

เฉราะเจ้าหน้าที่

คำ้งที่ 3 (้ื่นแก้ไกก้อบกรำ่อง ำอบที่ 2 )
 ก้ารเจ้าได้้ื่นเอกอาำแก้ไกหำืออ่งเอกอาำเริ่บเติบจัานวน.........
ำา้กาำตาบที่ำะบุไว้ในแบบบนทึกก้อบกรำ่องแน้ว

คำ้งที่ 3 (้ื่นแก้ไกก้อบกรำ่อง ำอบที่ 2)
 แก้ไกหำืออ่งเอกอาำคำบถ้วน แนะริจาำณาแจ้งผนกาำทวนออบได้
โด้ เก้าก่า้ / ไบ่เก้าก่า้ เป็นอาหาำใหบ่ ตาบปำะกาั
กำะทำวงอาธาำณอุก (ฉบบที่ 376) ร.ั. 2559 เำื่องอาหาำใหบ่
(Novel food)
 ำบคืนคัากอรำ้อบกบเอกอาำปำะกอบกาำทวนออบกาำเป็นอาหาำ
 กออ่งคืนคัากอรำ้อบกบเอกอาำปำะกอบกาำทวนออบกาำเป็น
ใหบ่
อาหาำใหบ่ เนื่องจาก……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………………
 ไบ่ดัาเนินกาำแก้ไกหำืออ่งเอกอาำเริ่บเติบภา้ในำะ้ะเวนาที่
กัาหนด
ชื่อ …………………………………………………….ผู้้ื่นคัากอ/ผู้ำบบอบอัานาจ
 กาำแก้ไกหำืออ่งเอกอาำไบ่คำบถ้วน
(.................................................................)
ท่านบีอิทธิ์้ื่นคัากอใหบ่ โด้จดเตำี้บเอกอาำให้ถูกต้องแนะคำบถ้วน
วนที่ …………………………………….............เวนา………………………………… หำื ออาจจะอุ ทธำณโ กาำคื นคั ากอคำ้ งนี้ โด้กอให้ ้ื่ นหน งอื อคั ากอ
อุทธำณโต่อเนกาธิกาำคณะกำำบกาำอาหาำแนะ้า ภา้ใน 15 วนทัากาำ
นบต้งแต่วนที่ได้ำบคืนคัากอ
นงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตำวจออบ..........................................................................
วนที่ …………………………………….............เวนา……………………………………
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