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(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
 รับค าขอและเอกสารหลักฐาน 08.30 – 10.00 น. 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 10.30 – 12.00 น. 
 พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารและ

สรุปผลการพิจารณา 13.00 – 16.00 น. 
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หลักเกะฑ์ เงื่อนไข ลละวิธีการในการยื่นค าขอ 
 

หลักเกะฑ์  
 

กฎระเบียบอาหารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความปลอดภัยอาหาร ภายใต้ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 มีดังนี ้

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) ก าหนดให้ 
อาหารใหม่ที่เป็นไปตามนิยามที่ก าหนดไว้ ต้องประเมินความปลอดภัยก่อนและต้องส่งมอบฉลากให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติก่อนน าไปใช้ โดยการประเมินความปลอดภัยนั้นต้องยื่นผลการประเมิน
ความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
และหลักฐานอื่นตามบัญชีแนบท้ายของประกาศฯ ดังกล่าว 

2. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 
๒๕๕๗ ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร จดทะเบียนอาหาร หรือแจ้ง
รายละเอียดของอาหาร เพ่ือให้ได้เลขสารบบอาหาร ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเอกสารหลักฐานเพ่ือพิสูจน์คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และความเหมาะสมทางโภชนาการเพ่ือ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร 

ดังนั้น ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือขอเลขสารบบอาหารส าหรับอาหารใหม่ (Novel 
food) หรืออาหารที่ยังไม่ได้ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือมีคุณภาพหรือมาตรฐานที่แตกต่างไปจากเดิม
ซึ่งส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ และความปลอดภัยของผู้บริโภค ต้องยื่นขอประเมินความปลอดภัยอาหาร
ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชนฉบับนี้ เพ่ือการพิจารณาความปลอดภัย และใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ต่อไป 

3. อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ต้องขอประเมินความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ได้แก่ 
 



 

3.1 กรณีที่ 1 อาหารใหม่ (Novel Food) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559    
เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) ซึ่ง หมายความว่า 

(1) วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการว่ามีประวัติ
การบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่าสิบห้าปี หรือ 

(2) วัตถุที่ ใช้ เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่
กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้น ๆ ที่ท าให้ส่วนประกอบ โครงสร้างของอาหาร รูปแบบของอาหารนั้น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของ
สิ่งมีชีวิต (metabolism) หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค ์(level of undesirable substances) 

(3) ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุ (1) หรือ (2) เป็นส่วนประกอบ 
ทั้งนี ้ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร และอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม 

3.2 กรณีท่ี 2 อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) 
พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) ซึ่งหมายถึง อาหารที่นอกเหนือจากข้อ 3.1 ที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยายังไม่เคยอนุญาต และอาหารที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานแตกต่างจากที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ 
รวมถึงการเพ่ิมขนาดรับประทาน หรือเพ่ิมประเภทอาหารอ่ืนที่นอกเหนือจากอนุญาตไว้ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการ
บริโภคหรือคุณค่าทางโภชนาการ หรือความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

ทั้งนี ้การประเมินความปลอดภัยอาหารตามคู่มือฉบับนี้ ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร (Food additives) 
วัตถุแต่งกลิ่นรสอาหาร (Flavorings agent) และอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)  

4. เอกสารและหลักฐานประกอบการขอประเมินความปลอดภัยจะต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยต้องมีความ
ชัดเจน บ่งบอกคุณลักษณะของสารส าคัญท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และควรมีหลักการหรือทฤษฎีที่ใช้
ซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง แม่นย าและชัดเจน โดย 

4.1 เป็นข้อมูลที่ผู้ยื่นค าขอประเมินความปลอดภัย รับรองว่าเป็นความจริง  
4.2 เป็นข้อมูลที่มีการรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ 
4.3 เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือ 

เงื่อนไข 

1. ผู้ยื่นค าขอฯ ต้อง 
1.1 เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลและมีอ านาจตัดสินใจ    

ลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้กรณีไม่ใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้ด าเนินกิจการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจของ     
นิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการแทนด้วย 

1.2. สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอได้รวมทั้งมีอ านาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนั งสือมอบ
อ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 

1.3 การขอรับบริการด้วยระบบนัดหมายล่วงหน้า โดยยื่นค าขอตามช่องทางและระยะเวลาที่เปิดให้บริการ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรับค าขอได้ตามวันที่ก าหนดไว้จ านวน 1 เรื่องต่อวัน (วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี) ตามล าดับ
ของระบบนัดหมาย 

1.4  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินความปลอดภัย ตามท่ีก าหนด ดังนี้  
(1) กรอกรายละเอียดในแบบค าขอประเมินความปลอดภัยอาหาร หรือ แบบค าขอทวนสอบการ

เป็นอาหารใหม่ (Novel food) หรือ แบบค าขอยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel 
food) (แล้วแต่กรณี) 

(2) ข้อมูลประกอบการพิจารณาแบบค าขอฯ โดยจัดท าเป็นสารบัญและเรียงเอกสารตามแบบค าขอ
และหลักฐานประกอบตามล าดับที่ก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมตรวจสอบให้
ครบถ้วนถูกต้อง โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (Checklist) (แล้วแต่กรณี) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือ



 

รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจฯ หรือผู้รับมอบอ านาจ 

1.5 ช าระค่าพิจารณาค าขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขอฯ และช าระค่าประเมินเอกสาร
วิชาการฯ ตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 

2. กรณีผู้ยื่นค าขอมีความประสงค์ให้มีการรักษาความลับ (Confidential) ของข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด
ของเอกสารหลักฐาน ผู้ยื่นค าขอต้องจัดท ารายการของข้อมูลที่ประสงค์ให้มีการรักษาความลับ พร้อมแสดง
เหตุผลเพื่อขอรับการรักษาความลับดังกล่าว 

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบการประเมินความปลอดภัยว่าครบถ้วนแล้ว   
จึงจะรับค าขอ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอจัดท าส าเนาเอกสารทั้งหมดพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ตามจ านวนที่
เจ้าหน้าที่ก าหนดเป็นรายกรณี โดยจัดท าสารบัญและเรียงเอกสารตามล าดับที่ก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (checklist) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง และ
ส่งให้เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วันท าการ  

4. การปฏิเสธรับค าขอและเอกสารหลักฐาน ในกรณีดังต่อไปนี้  
4.1 ไม่ยื่นค าขอตามเวลาที่ก าหนดไว้ในระบบนัดหมาย หรือ 
4.2 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามรายการเอกสารที่ก าหนด หรือ 
4.3 ผู้น าเอกสารหลักฐานมายื่น ไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขอประเมินความ

ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 
5. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ประเมิน หรือ คณะประเมิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการ มีข้อสงสัย

ต่อเอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยที่ยื่นมาให้นั้น อาจแจ้งให้
ผู้ยื่นค าขอจัดส่งเอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลเพ่ิมเติมและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6.  การยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 
6.1 กรณีที่ผู้ยื่นค าขอยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง แต่มีความประสงค์ยืนยันจะยื่นเอกสาร

ประกอบการประเมินความปลอดภัย ณ วันที่มายื่นค าขอ ผู้ยื่นค าขอจะต้องแก้ไขเอกสารหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ภายใน 15 วันท าการ อนึ่ง หากผู้ยื่นค าขอไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเอกสารหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธรับค าขอและเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขในข้อ 4 

6.2  กรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการ มีข้อสงสัยต่อเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยที่ยื่นมาให้นั้น อาจแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอจัดส่ง
เอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลเพ่ิมเติมและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันท าการ  

7. เงื่อนไขเพ่ิมเติมส าหรับการขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) ตามนิยามที่ก าหนดไว้
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) (กรณีที่ 1) 

7.1 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเป็นผู้ก าหนดรายชื่อหน่วยงานประเมินความปลอดภัย
ส าหรับอาหารใหม่ (Novel food) ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ  

7.2 ผู้ยื่นค าขอฯ ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเรื่อง อาหารใหม่ จ านวน 1 ชุดให้แก่หน่วยประเมินความปลอดภัยส าหรับอาหารใหม่ (Novel food)       
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ พร้อมรับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมประเมินความ
ปลอดภัยอาหารใหม่ ตามอัตราที่หน่วยประเมินความปลอดภัยก าหนด 

7.3 หน่วยประเมินความปลอดภัยส าหรับอาหารใหม่ (Novel food) รับมอบเอกสารและพิจารณาความ
ครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้นจากนั้นแจ้งให้ผู้ขอประเมินฯ ทราบเพ่ือส่งเอกสารเพ่ิมเติมกรณีไม่ครบถ้วน 
ตามก าหนดเวลาที่หน่วยงานประเมินความปลอดภัยก าหนด 

7.4 เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว หน่วยประเมินความปลอดภัยส าหรับอาหารใหม่ (Novel food) 
จัดคณะผู้ประเมินและประสานการพิจารณาการประเมินความปลอดภัย รวมทั้งจัดท ารายงานผลการประเมิน
ความปลอดภัย ภายใน 90 วันท าการ ทั้งนี้จะไม่รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม ในกรณีที่
ข้อมูลที่ผู้ยื่นค าขอฯ ยื่นมาไม่เพียงพอในการใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้พิจารณาประเมิน 



 

7.5 หน่วยประเมินความปลอดภัยส าหรับอาหารใหม่ (Novel food) จัดท าสรุปรายงานสรุปผลการ
พิจารณาประเมินความปลอดภัย ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดให้แก่ผู้ยื่นขอฯ  

7.6 ผู้ยื่นผลการประเมินความปลอดภัย ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นขอประเมินความปลอดภัย  
พร้อมรายงานผลการประเมินและเอกสารประกอบตามที่ก าหนดไว้ โดยยื่นจ่ายที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  

7.7 ระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มนับต่อไปก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ได้รับผลการ
ประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่ชนิดนั้นซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานประเมินความปลอดภัยส าหรับอาหาร
ใหม่ (Novel food) พร้อมเอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ จากผู้ยื่นขอฯ 

8. ระยะเวลาท าการจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ  
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสาร หรือรอเอกสารเพ่ิมเติม หรือรอเอกสารค าชี้แจงข้อมูลของผู้ยื่นค าขอ 

ไม่นับเป็นระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการจะเริ่มนับต่อไปก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น หรือหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเอกสารชี้แจงประกอบข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นขอ 

9. ผลการประเมินความปลอดภัยใช้เป็นเพียงหลักฐานส่วนหนึ่งประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
นั้นๆ ตามกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการ 

ขั้นตอนลละระยะเวลาการให้บริการ  

ค าอธิบาย: กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) ตามนิยามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)  

 กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)  

ขั้นตอน ระยะเวลา1 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2  

1. การรับค าขอลละเอกสารหลักฐาน    
เจ้าหน้าที่รับบัตรคิวและแบบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน

ตามที่ก าหนดไว้ใน Checklist รวมถึงหลักฐานการช าระค่า
พิจารณาค าขอ 

10 นาที 10 นาที เจ้าหน้าที่ธุรการ 
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน 

2. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 7.5 ชั่วโมง 7.5 ชั่วโมง  
2.1 เจ้าหน้าทีพิ่จารณาตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียด

ในแบบค าขอ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ก าหนดไว้ 
2.2 เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน

จากผู้ยื่นค าขอ 
2.3 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกผลการตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารหลักฐานและแจ้งผลการรับค าขอแก่ผู้ยื่นค าขอ  
2.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ และออกใบรับสั่ง

ช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารใน
กรณีที่ 2 (เฉพาะเมื่อแบบค าขอและเอกสารหลักฐานมีความครบถ้วน) 

 
 

 

  นักวิชาการ 
กลุ่มก าหนมาตรฐาน 



 

ขั้นตอน ระยะเวลา1 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
3. การพิจาระาประเมินความปลอดภัย    

3.1  กรณีแบบค าขอ เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการ
พิจารณาครบถ้วนแล้ว ต้องประเมินความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน โดยต้องผ่านการพิจารณาจาก นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายในหรือภายนอกส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพิจารณาประเมินความปลอดภัย 

-1 90 
วันท าการ 

นักวิชาการ 
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน 
 

3.2 กรณีแบบค าขอ สรุปผลการพิจารณาประเมินความ
ปลอดภัย พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ โดยผ่านการ
ประเมินจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ แก่ธุรการเพ่ือบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศและออกใบรับค าขอ 

1 วันท าการ 
 

 
 

- เจ้าหน้าที่ธุรการ 
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน 
 

 
 

3.3 เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปผลการพิจารณา 
 

60  
วันท าการ 

60  
วันท าการ 

นักวิชาการ 
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน 

3.4 เสนอเอกสารหลักฐาน ข้อมูลประกอบการประเมินความ
ปลอดภัยและข้อพิจารณาจากหน่วยงานอ่ืนหรือผู้เชี่ยวชาญต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าวินิจฉัยด้านการประเมินความ
ปลอดภัยอาหารและก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แล้วแต่กรณี2 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน  

60  
วันท าการ 

 

120 
วันท าการ 

 

นักวิชาการ 
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน 

4. การลงนามลจ้งผลการประเมินความปลอดภัย    
เสนอผลการพิจารณาต่อผู้มีอ านาจเพื่อลงนามอนุมัติการแจ้ง

ผลการประเมินความปลอดภัย 
15  

วันท าการ 
15  
วันท าการ 

เลขาธิการฯ หรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจ 

5. การลจ้งผลการประเมินความปลอดภัย    
เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือแจ้งตอบผลการประเมินความปลอดภัย

ให้ผู้ยื่นค าขอ3 
7 วันท าการ 7 วันท าการ เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มก าหนดมาตรฐาน 

หมายเหตุ  1. โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่รับค าขอ จนถึง พิจารณาแล้วเสร็จและแจ้งผลการประเมินความปลอดภัย ทั้งนี้    
ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือรอเอกสารเพิ่มเติมหรือรอค าช้ีแจงข้อมูลของผู้ยื่นค าขอ รวมถึงระยะเวลาการประสานและ
ยื่นค าขอประเมินความปลอดภัยที่หน่วยงานประเมินความปลอดภัยส าหรับกรณีที่ 1 อาหารใหม่ (Novel food) 

2. กรณีที่ 1 อาหารใหม่ (Novel food) ในกรณีที่ 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ต้อง
เสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าวินิจฉัยด้านการประเมินความปลอดภัยอาหารและก าหนดมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เท่านั้น ส าหรับกรณีที่อาจจะไม่ต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าวินิจฉัยด้านการประเมิน
ความปลอดภัยอาหารและก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น ปริมาณหรือสรรพคุณของสารเข้าข่ายเป็นยา หรือ มีสาร
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ฮอร์โมน หรือสารก่อมะเร็ง หรือ มีข้อมูลท านองเดียวกับกับมติจากคณะอนุกรรมการฯ มาก่อนแล้ว 
หรือความเห็นของนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. การแจ้งผลการประเมินแก่ผู้ยื่นค าขอ สามารถแจ้งทางจดหมายอิเลกโทรนิกส์ ประกอบการส่งหนังสอืได ้

รวมระยะเวลา 
1. กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ     
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน    
144 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับรายงานผลการประเมินและเอกสารประกอบฯ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง จนถึง
ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือขอข้อมูลชี้แจงเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการ 



 

2. กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน          
293 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องจนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ     
ไม่นบัระยะเวลาการแก้ไขเอกสารหรือขอข้อมูลชี้แจงเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

กระีที่ 1 อาหารใหม่ (Novel food) 
1. แบบค าขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ หรือ แบบค าขอยื่นผลการประเมิน              จ านวน 2 ฉบับ 
    ความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) 
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นค าขอ   จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  จ านวน 1 ฉบับ 
    นิติบุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)  
4. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ด าเนินกิจการ (กรณีท่ีมอบอ านาจ)  จ านวน 1 ฉบับ 
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนามยืนยัน    จ านวน 2 ฉบับ 
    ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
6. ส าเนาหลักฐานการช าระค่าพิจารณาค าขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่              จ านวน 1 ชุด 
   และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการยื่นผลการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ 
7. ข้อมูลประกอบการพิจารณาแบบค าขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่                   จ านวน 1 ชุด 

     ตามที่ก าหนดในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ตามล าดับ  
     (กรณีขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่)                            

8. รายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัย         จ านวน 3 ชุด 
   ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับและหลักฐานอื่นๆ  
   ตามท่ีก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง 
   อาหารใหม่ (Novel food) และซีดี-รอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลทั้งหมดข้างต้น  
   1 ชุด (กรณียื่นผลการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่)  

กระีที่ 2 อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่  
1. แบบค าขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food)      จ านวน 2 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นค าขอ   จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  จ านวน 1 ฉบับ 
   นิติบุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)  
4. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ด าเนินกิจการ (กรณีท่ีมอบอ านาจ)  จ านวน 1 ฉบับ 
5. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) พร้อมลงนามยืนยัน            จ านวน 2 ฉบับ 
    ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 
6. ข้อมูลประกอบการพิจารณาแบบค าขอประเมินความปลอดภัยอาหาร           จ านวน 1 ชุด 
    ที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ ตามที่ก าหนดในแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น  
    (Checklist) ตามล าดับ 
7. ส าเนาหลักฐานการช าระค่าพิจารณาค าขอประเมินความปลอดภัยอาหาร             จ านวน 1 ชุด 
   ที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ 
8. ข้อมูลประกอบการประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร   จ านวน 3 ชุด 
   ที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม ่ตามทีก่ าหนด ในเอกสารเบื้องต้น (Checklist)  
   และซีด-ีรอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลทั้งหมดข้างต้น 1 ชุด  
9. ส าเนาหลักฐานการช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการประเมิน   จ านวน 1 ชุด 
   ความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ 



 

ค่าธรรมเนียม 
1. กรณีท่ี 1 อาหารใหม่ (Novel food)  

1.1 ค่าพิจารณาค าขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) 
(ตามบัญชี 3 ข้อ 3.1 (3.2) (1) ของ ปสธ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560) 
1.2 ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอประเมินความปลอดภัย พร้อมรายงานผลการ
ประเมินและเอกสารประกอบตามที่ก าหนด โดยยื่นจ่ายที่ อย. 
(ตามบัญชี 3 ข้อ 3.1 (3.2) (1) ของ ปสธ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560) 

 
3,000 

 
 

3,000 

 
บาท 

 
 

บาท 

2. กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel 
food) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหาร
ใหม่ (Novel food)  
 2.1 ค่าพิจารณาค าขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขอประเมินความ
ปลอดภัยอาหาร (ตามบัญชี 1 ข้อ 1.5 (5) ของ ปสธ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจาก
ผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560) 
 2.2 ค่าประเมินเอกสารวิชาการเก่ียวกับความปลอดภัยอาหาร โดยแบ่งเป็น 2      

1) กรณีที่ผลิตภัณฑ์อาหารหรือส่วนประกอบนั้นได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว แต่ต้องการขอเพ่ิมปริมาณการบริโภค หรือเพ่ิม
ประเภทอาหารที่นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ (ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2 (5) ของ ปสธ. 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560) 

2) กรณีอ่ืนๆ เช่น คุณภาพหรือมาตรฐานแตกต่างจากที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว 
(ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2 (1) ของ ปสธ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560) 
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หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ที่หน่วยงานประเมินความปลอดภัย ผู้ยื่นค าขอฯ ต้องรับผิดชอบเอง
ทั้งหมดตามอัตราที่หน่วยประเมินความปลอดภัยนั้นๆ ก าหนดไว้ โดยยื่นจ่ายโดยตรงกับหน่วยประเมินความปลอดภัยที่
ส านักงานคณะกรรมการอหารและยาให้การรับรอง 
2. กรณีการประเมินเอกสารวิชาการ โดยน าค าขอเดิมซึ่งเป็นการยื่นข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้มีการประเมิน
เอกสารทางวิชาการในคราวก่อน ให้จัดเก็บค่าประเมินเอกสารวิชาการในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ ทั้งนี้
จะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ ทุกครั้งจนกว่าจะผ่านการพิจารณาอนุญาต 

 
การติดตามลละร้องเรียน 

 

ติดตาม
สถานะ 

ร้องเรียน ช่องทาง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรยีนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกีย่วกับผลติภณัฑ์
สุขภาพ (ศรป.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน 1 1 อาคาร  ถนนติวานนท์  
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

2. สายด่วน 1556  
3. โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
4. โทรสาร 0 2590 1556    
5. E-mail : 1556@fda.moph.go.th 

mailto:1556@fda.moph.go.th


 

 
 
 

 
 
 

6. กองผลิตภณัฑ์ : ส านักอาหาร กลุ่มก าหนดมาตรฐาน  
7. โทรศัพท์หมายเลข 02-590 7178-7179  โทรสาร 0 2591 8476    
8. E-mail : food@fda.moph.go.th  

 
ตัวอย่างลบบค าขอ/ลบบตรวจสอบเอกสาร/ลบบประเมิน 

มีรายละเอียดตามภาคผนวก แนบท้ายคู่มือฉบับนี้ ดังนี้ 
ภาคผนวก 1. แบบค าขอประเมินความปลอดภัยอาหารและแบบค าขอยื่นผลการประเมินความปลอดภัยอาหาร 
แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

1. การขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) 

1.1 แบบค าขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) พร้อมแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
(Checklist) ประกอบการทวนสอบ 

1.2 แบบค าขอยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel Food) เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

2. การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) 

2.1 แบบค าขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food) ที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยอนุญาต พร้อมแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการ
ขอประเมินความปลอดภัย 

ภาคผนวก 2. ค าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมูลประกอบการยื่นขอประเมินความปลอดภัยอาหาร 

ภาคผนวก 3. สรุปกระบวนการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ URL : http://food.fda.moph.go.th/downloadForm.php  

ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบเอกสารได้ท่ี URL : http://food.fda.moph.go.th/manual.php  



 

ภาคผนวก 1 
1. การขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ

กระทรวงสาธาระสุข (ฉบับท่ี 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) 
1.1 แบบค าขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) พร้อมแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

(Checklist) ประกอบการทวนสอบ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ 

ชื่อ-สกลผู้ยื่นขอ/ผู้รับมอบอ านาจ......................................................................โทรศัพท์................................... 

E-mail ...........................................ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน..................................................................................
สถานที่ต้ังเลขที.่................................................…….....….……อาคาร..................................................................
หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย…..................…….…................……..…..ถนน………….................…..………...............
ต าบล/แขวง............................................................……… อ าเภอ/เขต............................................................... 

จังหวัด……………......................…….………….โทรศัพท์………..............................โทรสาร...................................... 

โปรดน า
เอกสารน้ี
ลละใบ

รับค าขอ 

ลนบมา
พร้อม 

การลก้ไข
ข้อบกพร่อง

ในครั้ง
ต่อไป(ถ้ามี( 

รายละเอียดของอาหารใหม่ (Novel food( 

1.  ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือวัตถุดิบของอาหารที่จะขอประเมินความปลอดภัย 
- ภาษาไทย................................................................................................................................................... 
- ภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................. 

- ชื่อวิทยาศาสตร์………………………………….………………………………………………………………………………......... 

- ชื่อทางเคมีและสูตรโมเลกุล ……………………………………..…………………………………………………………………… 

2.  วัตถุประสงค์ของการใช้เป็นอาหาร/ความคาดหวังจากการบริโภค เช่น เพ่ือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 

3.  วิธีการเตรียมก่อนบริโภคและขนาดการบริโภคท่ีแนะน า 
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 
4. กระบวนการผลิต (ในกรณีเป็นสารสกัด ให้ระบุชนิด ความเข้มข้นของตัวท าละลายและอัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณวัตถุดิบต่อสารสกัด-extract ratio)/ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิต 
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….................................……………………………………………. 
 

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานประกอบการทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

   ลงชื่อ ……………..…………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน 

 (……………………………………………..) 

 
 



 

ส่วนที่ 2 ลบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist( ประกอบการทวนสอบการเปน็อาหารใหม่ (Novel food) 

ล าดับ รายการเอกสาร จ านวน (ฉบับ) 

1 
1.1 

ข้อมูลทั่วไปของส่วนประกอบ 
ช่ือทางวิทยาศาสตร ์ช่ือเคมี หรือช่ือสามัญ 

 

1.2 ส่วนของส่วนประกอบท่ีน ามาใช้ (part of use)  
1.3 แหล่งก าเนิดทางภมูิศาสตร/์แหล่งที่มาของส่วนประกอบ  

2. 
2.1 

ข้อมูลทัว่ไปของผลิตภัะฑ์ 
สูตรส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

 

2.2 วัตถุประสงค์การใช้ของผลิตภัณฑ ์  

2.3 ฤทธิ์/ผลต่อร่างกายและความคาดหวังจากการบริโภค  

2.4 ประเทศผู้ผลิต (กรณีน าเข้า)  
3. 

3.1 
ข้อมูลประวัติการบริโภคเป็นอาหาร 
ระยะเวลาที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร (หากเป็นการบริโภคในกรณีอื่นใหร้ะบุ) และระบุประเทศท่ีมีการบริโภค 

 

3.2 ลักษณะการใช้ ได้แก่ จุดประสงค์ รูปแบบการบริโภค ระยะเวลาที่ใช้ในรูปแบบนั้นๆ กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  
3.3 ข้อมูลการบริโภค (consumption data)  

4. คุะภาพลละมาตรฐาน (specification) ของส่วนประกอบ   

4.1 คุณลักษณะ (characteristic)  

4.2 คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี   

4.3 ข้อมูลแสดงเอกลักษณ์ของส่วนประกอบ  

4.4 ปริมาณสารส าคัญ/สารออกฤทธิ์/สารบ่งช้ี (marker)   
4.5 ปริมาณสารช่วยในกระบวนการผลติ (processing aids) ตกค้าง   
4.6 ข้อก าหนดสารแปลกปน   
4.7 ข้อก าหนดด้านจลุินทรีย ์  
4.8 ข้อก าหนดเฉพาะ (เช่น สารพิษที่เกี่ยวข้อง)  
4.9 ความคงตัว (ถ้ามี)   
4.10 รายละเอียดอื่นๆ (เช่น ความไวต่อแสง  การทนความร้อน) (ถ้ามี)   

5. 
5.1 

คุะภาพลละมาตรฐาน (specification) ของผลิตภัะฑ ์
คุณลักษณะ(characteristic) 

 

5.2 คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี   

5.3 ปริมาณสารส าคัญ/สารออกฤทธิ์/สารบ่งช้ี (marker)   

5.4 ปริมาณสารช่วยในกระบวนการผลติ (processing aids) ตกค้าง   

5.5 ข้อก าหนดสารแปลกปน   

5.6 ข้อก าหนดด้านจลุินทรีย ์  

5.7 ข้อก าหนดเฉพาะ (เช่น สารพิษที่เกี่ยวข้อง)  

5.8 ความคงตัว (ถ้ามี)   
5.9 รายละเอียดอื่นๆ (เช่น ความไวต่อแสง การทนความร้อน) (ถ้ามี) 

 
 

 



 

ล าดับ รายการเอกสาร จ านวน (ฉบับ) 

6  ผลการวิเคราะห์  
6.1 ผลการวิเคราะห์ของส่วนประกอบ  
6.2 ผลการวิเคราะห์ของผลิตภณัฑ ์  

7. 
7.1 

การเก็บรักษา  
สภาวะการเก็บรักษา 

 

7.2 อายุการเก็บรักษา  
8. 

8.1 
กระบวนการผลิต/ การสังเคราะห์/ การสกัด 
ขั้นตอนการเตรียม/ วิธีการผลิต 

 

8.2 ชนิดและความเข้มข้นของตัวท าละลายที่ใช้สกัด (กรณีเป็นสารสกัด)  
8.3 ชนิดสารส าคัญหรือกลุม่สารที่ได้จากการสกดั (กรณเีป็นสารสกดั)  
8.4 อัตราส่วนระหว่างปริมาณส่วนประกอบที่น ามาใช้ต่อสารสกัดที่ได้ 1 กรัม (extract ratio) (กรณีเป็นสารสกดั)  

9. 
9.1 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิต(*( 
ช่ือเคมี (chemical name),  CAS No., INS No. 

 

9.2 คุณภาพและมาตรฐาน (specification) ของสารเคมี และวัตถุประสงค์การใช้สารเคมีนั้นๆ (functional use)  
10 

10.1 
ลักษะะ/ ค าลนะน าในการบริโภค 
ปริมาณหนึ่งหน่วยบรโิภค (ระบบเมตริก) 

 

10.2 ความถี่ (ครั้งต่อวัน)  
10.3 วิธีการเตรยีมก่อนบรโิภค/ วิธีปรุง  

10.4 ผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย  

10.5 ข้อความค าเตือน/ค าแนะน าในการบริโภค (ถ้ามี)  
11 ข้อมูลความปลอดภัย  

11.1 
   11.1.1 

ลักษณะทางชีวเคมี (ถ้ามี) 
การดูดซมึ การกระจาย และการขบัออกจากร่างกาย 

 

   11.1.2 การเปลี่ยนแปลงของสาร (Biotransformation)  

   11.1.3 ผลต่อเอนไซม์และค่าอื่นทางชีวเคมี  

   11.1.4 ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นและวิถีของผลิตภัณฑ์ในอาหาร (reaction and fate of the food)  

11.2 
    11.2.1 

การศึกษาทางด้านพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง (ฉบับสมบูรณ์) 
พิษเฉียบพลัน 

 

    11.2.2 พิษกึ่งเรื้อรัง  

    11.2.3 พิษเรื้อรัง (กรณีไม่มีผลการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรัง อย่างน้อยจะต้องมีผลการศึกษาทางคลินิกในกลุ่มคนปกติ)  

11.3 
    11.3.1 

การศึกษาความปลอดภยัของการใช้จุลินทรีย์บรสิุทธ์ิ (กรณมีีการใช้จลุินทรีย์ในกระบวนการผลติ) 
คุณสมบัติเฉพาะของจุลินทรีย์   

 

    11.3.2 การตรวจสอบการรับและการแพร่ลักษณะการดื้อยา และรูปแบบการดื้อยา  

    11.3.3 การประเมินฤทธ์ิทางเมแทบอลิก   

    11.3.4 ข้อมูลแนวโน้มการก่อโรค  

11.4 การศึกษาความเป็นพิษเฉพาะทาง (เฉพาะกรณีมีข้อบ่งช้ี)   



 

ล าดับ รายการเอกสาร จ านวน (ฉบับ) 

11.5 การศึกษาในมนุษย์ทางคลินิก หรือทางระบาดวิทยา (**)  

11.6 การศึกษาด้านอื่นๆ (ถ้ามี)     

12 ข้อมูลด้านโภชนาการ (nutritional data) (***(  
13 ผลการประเมนิความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมนิความปลอดภัยทีเ่ป็นสากลหรือจากต่างประเทศที่ได้รับ

การยอมรับ (ถา้ม(ี 
 

หมายเหตุ: 
1. (*) กรณีสารเคมีที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์ ต้องยื่นข้อมูลเอกลักษณ์และความปลอดภัยของจุลินทรีย์ที่น ามาใช้ผลิตสารเคมีนั้นด้วย 
2. (**) เฉพาะกรณีอาหารใหม่ที่แจ้งความคาดหวังทางสุขภาพต้องส่งข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ด้วย หากไม่มีการแสดงความคาดหวังทาง

สุขภาพ อาจยื่นข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ (ถ้ามี)  
3. (***( เฉพาะกรณีอาหารที่มีการใช้หรือมีประกาศเฉพาะก าหนดไว้ 

ขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นเอกสารที่
ถูกต้องเชื่อถือได้ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว จะยินยอมให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้  

   ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผู้รับมอบอ านาจ 

            (……………....………………………………..) 

 

 



 

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ 

เฉพาะผู้ยื่นค าขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ เฉพาะเจ้าหน้าที่  

ครั้งที่ 1 (ยื่นค าขอครั้งแรก) 
 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
ช่ือ ………………………………………………….ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
     (.................................................................) 
วันที่ …………………………………….............เวลา………………………………… 

 ขอรับเอกสารประกอบการทวนสอบการเป็นอาหารใหม่คืน       
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 
ช่ือ ………………………………………………….ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
     (.................................................................) 
วันที่ …………………………………….............เวลา………………………………… 

 รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15  
วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ (ถ้ามี) 
ช่ือ ………………………………………………….ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
     (.................................................................) 
วันที่ …………………………………….............เวลา………………………………… 

 

ครั้งที่ 1 (ยื่นค าขอครั้งแรก) 

 เอกสารครบถ้วน และพิจารณาแจ้งผลการทวนสอบได้  
    โดย เข้าข่าย / ไม่เข้าข่าย เป็นอาหารใหม่  ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ 
(Novel food) 

 เอกสารไม่ครบถ้วน  และผู้ยื่นค าขอขอรับเอกสารประกอบการ
ทวนสอบการเป็นอาหารใหม่คืน 

 เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับค าขอแบบมีเงื่อนไข 
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดยต้องแก้ไขหรือส่ง
เอกสารเพิ่มเติม ภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับค า
ขอ (ตั้งแต่วันที่.......................ถึง วันที่...........................) หากพ้นก าหนดจะ
ยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับ
ส าเนา) 

แจ้งให้ด าเนิน……………………………………………………………………………..  
........................................................................................................................ 
ลงช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ.......................................................................... 
(.................................................................) 
วันที่ …………………………………….............เวลา…………………………………… 

ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1 ) 
 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
ช่ือ ………………………………………………….ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
     (.................................................................) 
วันที่ …………………………………….............เวลา………………………………… 

 ขอรับเอกสารประกอบการทวนสอบการเป็นอาหารใหม่คืน       
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 
ช่ือ ………………………………………………….ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
     (.................................................................) 
วันที่ …………………………………….............เวลา………………………………… 

 รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15  
วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ (ถ้ามี) 
ช่ือ ………………………………………………….ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
     (.................................................................) 
วันที่ …………………………………….............เวลา………………………………… 

 

ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1) 

 แกไ้ขหรือส่งเอกสารครบถว้น และพิจารณาแจ้งผลการทวนสอบได ้
   โดย เข้าข่าย / ไม่เข้าข่าย เป็นอาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับท่ี 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel 
food) 

 เอกสารไม่ครบถ้วน  และผู้ยื่นค าขอขอรับเอกสารประกอบการ
ทวนสอบการเป็นอาหารใหม่คืน 
 เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับค าขอแบบมีเง่ือนไข 
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดยให้ผู้ ย่ืนค าขอต้อง
แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่  2 ภายใน 15 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ (ตั้งแต่วันที่.......................ถึง วันที่
...........................) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผู้
ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนา) 

แจ้งให้ด าเนิน……………………………………………………………………………..  
........................................................................................................................ 
ลงช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ.......................................................................... 
(.................................................................) 

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

 



 

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ( 

เฉพาะผู้ยื่นค าขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ เฉพาะเจ้าหน้าที่  

ครั้งที่ 3 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2 ) 

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมจ านวน.........รายการ
ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว 

ช่ือ …………………………………………………….ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ     

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

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

 รับคืนค าขอพร้อมกับเอกสารประกอบการทวนสอบการเป็นอาหาร
ใหม่  

ช่ือ …………………………………………………….ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 

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

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

 

ครั้งที่ 3 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2) 

 แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน และพิจารณาแจ้งผลการทวนสอบได ้
    โดย เข้าข่าย / ไม่เข้าข่าย เป็นอาหารใหม่ ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ 
(Novel food) 

 ขอส่งคืนค าขอพร้อมกับเอกสารประกอบการทวนสอบการเป็น
อาหารใหม่ เนื่องจาก…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..……………………… 

 ไม่ด าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

 การแก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน 

ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน 
หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งนี้ โดยขอให้ยื่นหนังสือค าขอ
อุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนค าขอ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 แบบค าขอยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel Food) เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

บริษัท/ห้าง/ร้าน..................................................................................  
สถานที่ตั้ง............................................................................................ 
............................................................................................................  
โทร...................................................โทรสาร.................... .................. 

จดหมายอิเลกโทรนิกส์......................................................................... 
วันที่..............................เดือน........................พ.ศ................................  

เรื่อง ขอส่งผลการประเมินความปลอดภัยอาหารอาหารใหม่ (Novel food) ที่ผ่านการประเมินความ
ปลอดภัยจากหน่วยประเมินความปลอดภัยที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การรับรอง 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ จ านวน 3 ฉบับ 

2. เอกสารหลักฐานประกอบตามท่ีก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ จ านวน……… รายการ 
3. ซีดี-รอม (CD-ROM) ที่บรรจุข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จ านวน 1 ชุด 

เนื่องด้วยข้าพเจ้า........................................................................................................... ........ในนามของ 
(บริษัท/ห้าง/ร้าน)........................................................................................................... ..................................... 
มีความประสงค์จะส่งผลการประเมินความปลอดภัยอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่เข้าข่ายเป็นอาหาร
ใหม่ (Novel Food) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel 
food) โดยสรุปดังนี้ 

1.  ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือวัตถุดิบของอาหารที่จะขอประเมินความปลอดภัย 
- ภาษาไทย................................................................................................................................................... 
- ภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................. 

- ชื่อวิทยาศาสตร์………………………………….………………………………………………………………………………......... 

- ชื่อทางเคมีและสูตรโมเลกุล ……………………………………..…………………………………………………………………… 

2. วัตถุประสงค์ของการใช้เป็นอาหาร และวิธีการเตรียมก่อนบริโภคและขนาดการบริโภคท่ีแนะน า 
.............................................................................................................................................................................. 
3. กระบวนการผลิต/ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิต โดยสรุป 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินความปลอดภัย 
.............................................................................................................................................................................. 
5. สรุปผลการประเมินความปลอดภัยที่ด าเนินการโดยหน่วยประเมินความปลอดภัยตามข้อ 4 ดังนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัย ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 
เพ่ือโปรดพิจารณาความปลอดภัยอาหารใหม่ดังกล่าว เพ่ือเป็นอาหารหรือส่วนประกอบในอาหารต่อไปด้วย จะ
เป็นพระคุณ 

 
 
   ลงชื่อ ……………..…………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน 

 (……………………………………………..) 



 

2. การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธาระสุข    
(ฉบับที ่376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) 

2.1 แบบค าขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) พร้อมแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) 
ประกอบการขอประเมินความปลอดภัย 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

รายละเอียดผู้ย่ืนค าขอ 

ชื่อ-สกลผู้ยื่นขอ/ผู้รับมอบอ านาจ......................................................................โทรศัพท์................................... 

E-mail ...........................................ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน..................................................................................
สถานที่ต้ังเลขที.่................................................…….....….……อาคาร..................................................................
หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย…..................…….…................……..…..ถนน………….................…..………...............
ต าบล/แขวง............................................................……… อ าเภอ/เขต............................................................... 

จังหวัด……………......................…….………….โทรศัพท์………..............................โทรสาร...................................... 

โปรดน า
เอกสารน้ี
ลละใบ

รับค าขอ 

ลนบมา
พร้อม 

การลก้ไข
ข้อบกพร่อง
ในครั้งต่อไป 

(ถ้ามี( 

รายละเอียดของอาหารหรือวัตถุดิบอาหาร 

1.  ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือวัตถุดิบของอาหารที่จะขอประเมินความปลอดภัย 
- ภาษาไทย................................................................................................................................................... 
- ภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................. 

- ชื่อวิทยาศาสตร์………………………………….………………………………………………………………………………......... 

- ชื่อทางเคมีและสูตรโมเลกุล ……………………………………..…………………………………………………………………… 

2.  วัตถุประสงค์ของการใช้เป็นอาหาร/ความคาดหวังจากการบริโภค เช่น เพ่ือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 

3.  วิธีการเตรียมก่อนบริโภคและขนาดการบริโภคท่ีแนะน า 
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 
4. กระบวนการผลิต (ในกรณีเป็นสารสกัด ให้ระบุชนิด ความเข้มข้นของตัวท าละลายและอัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณวัตถุดิบต่อสารสกัด-extract ratio)/ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการผลิต 
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….................................……………………………………………. 
5. หลักฐานการได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เช่น เลขสารบบอาหาร 
ใบอนุญาตต ารับอาหาร ใบจดทะเบียน/จดแจ้งของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ (ถ้ามี)  
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………….. 
 

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

   ลงชื่อ ……………..…………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน 

 (……………………………………………..) 
 



 

ส่วนที่ 2 ลบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist( ประกอบการพิจาระาประเมินความปลอดภัยอาหาร
ที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ 

ล าดับ รายการเอกสาร จ านวน (ฉบับ) 

1 
1.1 

ข้อมูลทั่วไปของส่วนประกอบ 
ช่ือทางวิทยาศาสตร ์ช่ือเคมี หรือช่ือสามัญ 

 

1.2 ส่วนของส่วนประกอบท่ีน ามาใช้ (part of use)  
1.3 แหล่งก าเนิดทางภมูิศาสตร/์แหล่งที่มาของส่วนประกอบ  

2. 
2.1 

ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัะฑ์ 
สูตรส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

 

2.2 วัตถุประสงค์การใช้ของผลิตภัณฑ ์  

2.3 ฤทธิ์/ผลต่อร่างกายและความคาดหวังจากการบริโภค  

2.4 ประเทศผู้ผลิต (กรณีน าเข้า)  
2.5 หลักฐานแสดงการได้รับอนญุาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว  

3. 
3.1 

ข้อมูลประวัติการบริโภคเป็นอาหาร 
ระยะเวลาที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร (หากเป็นการบริโภคในกรณีอื่นใหร้ะบุ) และระบุประเทศท่ีมีการบริโภค 

 

3.2 ลักษณะการใช้ ได้แก่ จุดประสงค์ รูปแบบการบริโภค ระยะเวลาที่ใช้ในรูปแบบนั้นๆ กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  
3.3 ข้อมูลการบริโภค (consumption data)  

4. คุะภาพลละมาตรฐาน (specification) ของส่วนประกอบ   

4.1 คุณลักษณะ (characteristic)  

4.2 คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี   

4.3 ข้อมูลแสดงเอกลักษณ์ของส่วนประกอบ  

4.4 ปริมาณสารส าคัญ/สารออกฤทธิ์/สารบ่งช้ี (marker)   
4.5 ปริมาณสารช่วยในกระบวนการผลติ (processing aids) ตกค้าง   
4.6 ข้อก าหนดสารแปลกปน   
4.7 ข้อก าหนดด้านจลุินทรีย ์  
4.8 ข้อก าหนดเฉพาะ (เช่น สารพิษทีเ่กี่ยวข้อง)  
4.9 ความคงตัว (ถ้ามี)   
4.10 รายละเอียดอื่นๆ (เช่น ความไวต่อแสง  การทนความร้อน) (ถ้ามี)   

5. 
5.1 

คุะภาพลละมาตรฐาน (specification) ของผลิตภัะฑ ์
คุณลักษณะ(characteristic) 

 

5.2 คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี   

5.3 ปริมาณสารส าคัญ/สารออกฤทธิ์/สารบ่งช้ี (marker)   

5.4 ปริมาณสารช่วยในกระบวนการผลติ (processing aids) ตกค้าง   

5.5 ข้อก าหนดสารแปลกปน   

5.6 ข้อก าหนดด้านจลุินทรีย ์  

5.7 ข้อก าหนดเฉพาะ (เช่น สารพิษที่เกี่ยวข้อง)  

5.8 ความคงตัว (ถ้ามี)   
5.9 รายละเอียดอื่นๆ (เช่น ความไวต่อแสง การทนความร้อน) (ถ้ามี)  



 

ล าดับ รายการเอกสาร จ านวน (ฉบับ) 

6  ผลการวิเคราะห์  
6.1 ผลการวิเคราะห์ของส่วนประกอบ  
6.2 ผลการวิเคราะห์ของผลิตภณัฑ ์  

7. 
7.1 

การเก็บรักษา  
สภาวะการเก็บรักษา 

 

7.2 อายุการเก็บรักษา  
8. 

8.1 
กระบวนการผลิต/ การสังเคราะห์/ การสกัด 
ขั้นตอนการเตรียม/ วิธีการผลิต 

 

8.2 ชนิดและความเข้มข้นของตัวท าละลายที่ใช้สกัด (กรณีเป็นสารสกัด)  
8.3 ชนิดสารส าคัญหรือกลุม่สารที่ได้จากการสกดั (กรณเีป็นสารสกดั)  
8.4 อัตราส่วนระหว่างปริมาณส่วนประกอบที่น ามาใช้ต่อสารสกัดที่ได้ 1 กรัม (extract ratio) (กรณีเป็นสารสกัด)  

9. 
9.1 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิต(*( 
ช่ือเคมี (chemical name),  CAS No., INS No. 

 

9.2 คุณภาพและมาตรฐาน (specification) ของสารเคมี และวัตถุประสงค์การใช้สารเคมีนั้นๆ (functional use)  
10 

10.1 
ลักษะะ/ ค าลนะน าในการบริโภค 
ปริมาณหนึ่งหน่วยบรโิภค (ระบบเมตริก) 

 

10.2 ความถี ่(ครั้งต่อวัน)  
10.3 วิธีการเตรยีมก่อนบรโิภค/ วิธีปรุง  

10.4 ผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย  

10.5 ข้อความค าเตือน/ค าแนะน าในการบริโภค (ถ้ามี)  
11 ข้อมูลความปลอดภัย  

11.1 
   11.1.1 

ลักษณะทางชีวเคมี (ถ้ามี) 
การดูดซมึ การกระจาย และการขบัออกจากร่างกาย 

 

   11.1.2 การเปลี่ยนแปลงของสาร (Biotransformation)  

   11.1.3 ผลต่อเอนไซม์และค่าอื่นทางชีวเคมี  

   11.1.4 ปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นและวิถีของผลิตภัณฑ์ในอาหาร (reaction and fate of the food)  

11.2 
    11.2.1 

การศึกษาทางด้านพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง (ฉบับสมบูรณ์) 
พิษเฉียบพลัน 

 

    11.2.2 พิษกึ่งเรื้อรัง  

    11.2.3 พิษเรื้อรัง (กรณีไม่มีผลการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรัง อย่างน้อยจะต้องมีผลการศึกษาทางคลินิกในกลุ่มคนปกติ)  

11.3 
    11.3.1 

การศึกษาความปลอดภยัของการใช้จุลินทรีย์บรสิุทธ์ิ (กรณมีีการใช้จลุินทรีย์ในกระบวนการผลติ) 
คุณสมบัติเฉพาะของจุลินทรีย์   

 

    11.3.2 การตรวจสอบการรับและการแพร่ลักษณะการดื้อยา และรูปแบบการดื้อยา  

    11.3.3 การประเมินฤทธ์ิทางเมแทบอลิก   

    11.3.4 ข้อมูลแนวโน้มการก่อโรค  

11.4 การศึกษาความเป็นพิษเฉพาะทาง (เฉพาะกรณีมีข้อบ่งช้ี)   



 

ล าดับ รายการเอกสาร จ านวน (ฉบับ) 

11.5 การศึกษาในมนษุย์ทางคลินิก หรือทางระบาดวิทยา (**)  

11.6 การศึกษาด้านอื่นๆ (ถ้ามี)     

12 ข้อมูลด้านโภชนาการ (nutritional data) (***(  
13 ผลการประเมนิความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมนิความปลอดภัยทีเ่ป็นสากลหรือจากต่างประเทศที่ได้รับ

การยอมรับ (ถา้ม(ี 
 

หมายเหตุ: 
1. (*) กรณีสารเคมีที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์ ต้องยื่นข้อมูลเอกลักษณ์และความปลอดภัยของจุลินทรีย์ที่น ามาใช้ผลิตสารเคมีนั้นด้วย 
2. (**) เฉพาะกรณีอาหารใหม่ที่แจ้งความคาดหวังทางสุขภาพต้องส่งข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ด้วย หากไม่มีการแสดงความคาดหวังทาง

สุขภาพ อาจยื่นข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ (ถ้ามี)  
3. (***( เฉพาะกรณีอาหารที่มีการใช้หรือมีประกาศเฉพาะก าหนดไว้ 

ขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมนี้เป็นเอกสาร
ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว จะยินยอมให้เจ้าหน้าที่ สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้  

   ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผู้รับมอบอ านาจ 

            (……………....………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ 

เฉพาะผู้ย่ืนขอประเมินความปลอดภัยอาหาร เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ครั้งที่ 1 (ยื่นค าขอครั้งแรก) 
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐาน 
 ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 

         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ

ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 
ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 

         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันท า

การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานของค าขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่
.................................) 

หากพ้นก าหนดยินดีให้ด าเนินการยกเลิกและส่งคืนค าขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 

ครั้งที่ 1 (ยื่นค าขอครั้งแรก) 
ส่วนที่ 1  การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
 เอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ 
ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(1) / บัญชี 2 ข้อ 2.2(5) ของ ปสธ. เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหาร พ.ศ. 2560 

 เอกสารไม่ครบถ้วน  และผู้ย่ืนค าขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินความปลอดภัยคืน 

 เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับค าขอแบบมีเงื่อนไข 
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดยให้ผู้ย่ืนค า
ขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 1 ภายใน 15 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ (ตั้งแต่วันที่...........................ถึง 
วันที่...............................) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอ
ต่อไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนา) 
แจ้งให้ด าเนินการ....…………………………………….……………..………………..  
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ.................................................................... 
                                        (.................................................................) 

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

ส่วนที่ 2 การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน) 
 ข้าพเ จ้าได้ ย่ืนค าขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผ่านการ

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จ านวน........ชุด 
พร้อมหลักฐานการช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 

ส่วนที่ 2 การรับค าขอประเมินเอกสารวิชาการ 
 เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับค าขอดังกล่าว 

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ.................................................................... 
                                        (.................................................................) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ( 

เฉพาะผู้ย่ืนขอประเมินความปลอดภัยอาหาร เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1) 
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐาน 
 ข้าพเจ้าได้ย่ืนเอกสารแกไ้ขหรอืส่งเอกสารเพิ่มเติม จ านวน

...........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว 
ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 

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

หลักฐานประกอบ 
ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 

         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 ขอรับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และ

ความปลอดภัยคืน กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 
ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 

         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันท า

การ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานของค าขอต่อไป (ตั้งแต่วันที่...............................ถึง วันที่
.................................) 

หากพ้นก าหนดยินดีให้ด าเนินการยกเลิกและส่งคืนค าขอ
และเอกสารหลักฐาน 

ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 

ครั้งที่ 2 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 1) 
ส่วนที่ 1  การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
 แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งช าระค่าประเมิน
เอกสารวิชาการฯ ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(1) / บัญชี 2 ข้อ 2.2(5) ของ 
ปสธ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ ย่ืนค าขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 

 แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ย่ืนค าขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

 แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับค าขอแบบมี
เงื่อนไข เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น) โดย
ให้ผู้ย่ืนค าขอต้องแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 2 ภายใน 15 
วันท าการ  นับตั้ งแต่ วั นถัดจากวันที่ รั บค าขอ (ตั้ ง แต่ วั นที่
...........................ถงึ วันท่ี.........................) หากพ้นก าหนดจะยกเลิก
และส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนา) 
แจ้งให้ด าเนิน…….……………………………………………….……….………………..  
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 ขอส่งคืนค าขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ด าเนินการแก้ไขหรอื
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ท่านมีสิทธิ์ย่ืนค าขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งนี้ โดยขอให้ย่ืน
หนังสือค าขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนค าขอ 

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ................................................................... 
                                        (.................................................................) 

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

ส่วนที่ 2 การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน) 
 ข้าพเ จ้าได้ ย่ืนค าขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผ่านการ

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จ านวน........ชุด 
พร้อมหลักฐานการช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ 
         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 

ส่วนที่ 2 การรับค าขอประเมินเอกสารวิชาการ 
 เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับค าขอดังกล่าว 

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ.................................................................... 
                                        (.................................................................) 

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

 
 



 

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ (ต่อ( 

เฉพาะผู้ย่ืนขอประเมินความปลอดภัยอาหาร เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

คร้ังที่ 3 (ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2) 
ส่วนที่ 1 การยื่นขอให้ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐาน 
 ข้าพเจ้าได้ย่ืนเอกสารแกไ้ขหรอืส่งเอกสารเพิ่มเติม จ านวน

.........รายการ ตามที่ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพรอ่งแล้ว 
ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 

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

หลักฐานประกอบ 
ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 

         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 ขอรับคืนค าขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ

หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย 
ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 

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

ครั้งที่ 2 (ย่ืนแก้ไขข้อบกพร่อง รอบที่ 2) 
ส่วนที่ 1  การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
 แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน ออกใบรับสั่งช าระค่าประเมิน
เอกสารวิชาการฯ ตามบัญชี 2 ข้อ 2.2(1) / บัญชี 2 ข้อ 2.2(5) ของ 
ปสธ. เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ย่ืนค าขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 

 แก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และผู้ย่ืนค าขอขอรับเอกสาร
ประกอบการประเมินความปลอดภัยคืน 

 ขอส่งคืนค าขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
หรือมาตรฐาน และความปลอดภัย เนื่องจากไม่ด าเนินการแก้ไขหรอื
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ท่านมีสิทธิ์ ย่ืนค าขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งนี้ โดยขอให้ย่ืนหนังสือ
ค าขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วัน
ท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนค าขอ 

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ................................................................... 
                                        (.................................................................) 

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

ส่วนที่ 2 การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน เพื่อประเมิน
เอกสารวิชาการ (กรณีเอกสารครบถ้วน) 
 ข้าพเ จ้าได้ ย่ืนค าขอและเอกสารหลักฐาน ที่ผ่านการ

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแล้ว จ านวน........ชุด 
พร้อมหลักฐานการช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

ชื่อ …………………………………………….ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
         (.................................................................) 
     วันที่ ……………………............เวลา………………………………… 
 

ส่วนที่ 2 การรับค าขอประเมินเอกสารวิชาการ 
 เอกสารครบถ้วน มีหลักฐานการช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ  
และพิจารณารับค าขอดังกล่าว 

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ.................................................................... 
                                        (.................................................................) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 2 
ค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการยื่นขอประเมินความปลอดภัยอาหาร 

1. ข้อมูลส าหรับการยื่นประเมินความปลอดภัย 

1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของวัตถุดิบ ประกอบด้วย ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อเคมี หรือชื่อสามัญ และแหล่งก าเนิด
ทางภูมิศาสตร์หรือแหล่งที่มาของวัตถุดิบ  

1.2 ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ เช่น สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์การใช้ของผลิตภัณฑ์ 
ฤทธิ์หรือผลต่อร่างกาย (ความคาดหวังจากการบริโภค) ประเทศผู้ผลิต (กรณีน าเข้า) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาประเภทอาหาร 

1.3 คุณภาพ และมาตรฐาน (specification) ของวัตถุดิบ เช่น คุณลักษณะ คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี 
(เช่น ความแข็ง, pH, น้ าหนักโมเลกุล (molecular weight)) ข้อมูลแสดงเอกลักษณ์ของวัตถุดิบ ปริมาณ
สารส าคัญหรือสารออกฤทธิ์หรือสารบ่งชี้ (marker) แล้วแต่กรณี ปริมาณสารช่วยในกระบวนการผลิต (processing aid) 
ตกค้าง ข้อก าหนดสารแปลกปน (Impurities) ซึ่งรวมถึงสารปนเปื้อนตกค้าง ข้อก าหนดด้านจุลินทรีย์ ข้อก าหนดเฉพาะ 
(เช่นสารพิษที่เกี่ยวข้อง) ความคงตัว (ถ้ามี)  และรายละเอียดอ่ืน เช่น ความไวต่อแสง การทนความร้อน โดยต้องมี
คุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

1.4 คุณภาพ และมาตรฐาน (specification) ของผลิตภัณฑ์ เช่น คุณลักษณะ คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี 
(เช่น ความแข็ง, pH, น้ าหนักโมเลกุล (molecular weight) ปริมาณสารส าคัญหรือสารออกฤทธิ์หรือสารบ่งชี้ 
(marker) แล้วแต่กรณี ปริมาณสารช่วยในกระบวนการผลิต (processing aid) ตกค้าง ข้อก าหนดสารแปลกปน 
(Impurities) ซึ่งรวมถึงสารปนเปื้อนตกค้าง ข้อก าหนดด้านจุลินทรีย์ ข้อก าหนดเฉพาะ (เช่นสารพิษที่เกี่ยวข้อง) ความคง
ตัว (ถ้ามี)  และรายละเอียดอ่ืน เช่น ความไวต่อแสง การทนความร้อน โดยต้องมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

1.5 ผลการวิเคราะห์ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ คือผลการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพ และมาตรฐาน 
(specification) ทางด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ประกอบด้วย รายละเอียดที่เกี่ยวกับเนื้อสัมผัส สี กลิ่น รส 
ด้านจุลินทรีย์ แสดงชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ด้านเคมี ระบุสารส าคัญทั้งชนิดและปริมาณ รวมทั้งโลหะ
หนัก และสารพิษตกค้างที่ปนเปื้อนจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide residues) โดยต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ข้างต้นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ  

ข้อมูลผลการวิเคราะห์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบความสอดคล้องและความเชื่อมั่น โดยจะ
น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบและ/หรือผลิตภัณฑ์    

1.6 ข้อมูลการเก็บรักษา ชี้แจงสภาวะการเก็บรักษา เช่น เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 °C เก็บในที่ร่ม ปราศจาก
แสงแดด เป็นต้น รวมทั้งระบุอายุการเก็บรักษาที่ยังคงคุณภาพของอาหารตามที่ยื่นขอ  

1.7 ข้อมูลการใช้เป็นอาหาร หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของการใช้อาหารนั้นเพ่ือการบริโภค 
โดยระบุระยะเวลาและประเทศที่มีประวัติการใช้เป็นอาหารนั้นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ (เช่น บริโภคสด สกัด
จากน้ า สกัดจากสารละลาย) และระยะเวลาของการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอประเมินความ
ปลอดภัย และวัตถุประสงค์ของการใช้เป็นอาหาร/ความคาดหวังจากการบริโภค (เช่น เป็นเครื่องดื่มเพ่ือบ ารุง
ร่างกาย) รวมทั้งระบุกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (กรณีที่มีการก าหนดไว้เฉพาะ) เช่น ทารก เด็ก ผู้ใหญ่ ข้อมูลการ
บริโภค (Consumption data) แสดงข้อมูลปริมาณของอาหารใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอาหารใหม่เป็น
ส่วนประกอบ ซ่ึงผู้บริโภคจะได้รับจากการรับประทานในหนึ่งวัน 



 

1.8 กระบวนการผลิต/ การสังเคราะห์/ การสกัด หมายถึงการอธิบายขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ หากมีการใช้สารช่วยในกระบวนการผลิต (processing aids) ได้แก่ เอนไซม์ 
สารเคมีต่างๆ ต้องระบุชนิด ปริมาณการใช้ ความเข้มข้นของสารเคมีด้วย ในกรณีเป็นสารสกัด ต้องระบุชนิด
และความเข้มข้นของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัด  อัตราส่วนระหว่างปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้ต่อสารสกัดที่ได้    
1 กรัม (Extract ratio) และชนิดของสารส าคัญหรือกลุ่มสารส าคัญท่ีได้จากการสกัด  

1.9 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิต ซึ่งหมายรวมถึงสารช่วยในกระบวนการผลิต 
(processing aids) โดยระบุชื่อเคม ี(chemical names), C.A.S. number, INS Number ข้อก าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน (specification) และหน้าที่ของสารเคมีนั้นๆ (functional use) ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานใน
ระดับสากลหรือต่างประเทศที่ยอมรับให้ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารได้ เช่น Codex 

1.10 ลักษณะ/ค าแนะน าในการบริโภคของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอประเมินความปลอดภัย ในกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย โดยระบุปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคตามระบบเมตริก ความถี่ของการบริโภค (จ านวนครั้งในการบริโภค
ต่อวัน) วิธีการเตรียมก่อนบริโภค/วิธีปรุง กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และค าเตือนของการบริโภค (เช่น ห้ามเด็ก
และสตรีมีครรภ์รับประทาน)   

2. ข้อมูลความปลอดภัย 
2.1 ลักษณะทางชีวเคมี 

การดูดซึม (absorption) การกระจาย (distribution) และการขับออกจากร่างกาย (excretion) 
เป็นการศึกษาการดูดซึมสารส าคัญผ่านระบบทางเดินอาหาร การกระจายของสารส าคัญผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ ของ
อวัยวะในร่างกาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาในร่างกาย รวมถึงอัตราและวิธีการขับถ่ายสารเหล่านี้ออกไปจาก
ร่างกาย 

การเปลี่ยนแปลงของสาร (Biotransformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสิ่งมีชีวิต โดย
กระบวนการนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะของการใช้กระบวนการทางชีวเคมีที่มีเอนไซม์เป็นตัวช่วย 

ผลต่อเอนไซม์และค่าอ่ืนทางชีวเคมี (other parameters) หมายถึง ผลที่มีต่อเอนไซม์ในร่างกาย 
เช่น การเพ่ิมหรือลดระดับเอนไซม์ การท างานของเอนไซม์ และสารอ่ืนๆที่มีผลต่อการดูดซึม (absorption) 
การกระจาย (distribution) และการขับของเสีย (excretion) 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถี (reaction and fate) ของสารส าคัญในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายชนิด ส่วนประกอบแต่ละชนิดจึงอาจท าปฏิกิริยากัน ซึ่งอาจ
ท าให้ไม่ปลอดภัยในการบริโภค 

2.2 การศึกษาทางด้านพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง หมายถึงการทดสอบความเป็นพิษของอาหารหรือสารเคมี
ใดๆ ต่อระบบทั่วไปในร่างกายของสัตว์ทดลอง ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับการได้รับสัมผัสในมนุษย์ 
ทั้งนี้การประเมินความปลอดภัยของอาหารหรือสารใดๆ ที่จะน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร การศึกษา
จะต้องให้สัตว์ทดลองได้รับทางปากโดยการกิน เพ่ือน าผลการทดลองมาอธิบายและคาดการณ์ความเป็นพิษจาก
การบริโภคอาหารหรือสารนั้นๆ ในมนุษย์ 

การศึกษาทางพิษวิทยาดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ดีตามมาตรฐานสากล เช่น 
ตามแนวทาง (guidelines) ของ Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) หรือ The International Conference on Harmonization of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) หรือ World Health Organization (WHO) 
หรือ แนวทางอ่ืนที่เทียบเท่า โดยการศึกษาทางด้านพิษวิทยาในสัตว์ทดลองประเภทสัตว์ฟันแทะ (toxicity test 
in rodent) สามารถแบ่งประเภทการศึกษาตามระยะเวลาของการทดสอบความเป็นพิษ ได้ดังตาราง  

 
 



 

 
ประเภท
การศึกษา 

พิษเฉียบพลัน 
(Acute Toxicity Study) 

พิษกึ่งเรื้อรัง 
(Subchronic Toxicity Study) 

พิษเรื้อรัง 
(Chronic Toxicity Study) 

ระยะเวลา - ระยะเวลาสมัผสัสาร:  
24 ช่ัวโมง 

- ระยะเวลาสังเกตอาการ: 
ประมาณ 14 วัน (1-2 สัปดาห)์ 

90 วัน  
(3 เดือน) 

>12  เดือน (OECD) หรือ  
> 6  เดือน (ICH) 

 

เพศ ทัง้เพศผู้และเพศเมยี ทั้งเพศผู้และเพศเมยี ทั้งเพศผู้และเพศเมยี 
จ านวน 5 ตัว/เพศ/ขนาดสาร 10-20 ตัว/เพศ/ขนาดสาร 10-20 ตัว/เพศ/ขนาดสาร (OECD) 
ระดับของสารที่
ใช้ในการ
ทดสอบ 

ขนาดสาร (dose) สูงสุดที่ใช้คือ 
ขนาด 2000 หรือ 5000 มก./กก.  
(พิจารณาจากแนวโน้มความเป็น
พิษของสารที่ใช้ในการทดสอบ
ตาม limit test ของ OECD) 

- อย่างน้อยต้องมีขนาดสาร 
(dose) ที่ใช้ในการทดสอบ 3 
ระดับ และมีกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม 
- ให้สารวันละครั้งเป็นเวลา 90 
วัน 

- อย่างน้อยต้องมีขนาดสาร (dose) ที่
ใช้ในการทดสอบ 3 ระดับ ได้แก่  MTD 
(Maximum Tolerable Dose), ½ 
ของ MTD หรือ ¼ ของ MTD และกลุ่ม
ควบคุม 1 กลุ่ม 
- ให้สารวันละครั้งเป็นเวลา >12  เดือน 

ผลการศึกษา (1) LD50 
(2) อาการไม่พึ่งประสงค์อื่นๆหรือ
ความเป็นพิษเฉียบพลันท่ีเกิด
ขึ้นกับระบบต่างๆของร่างกาย 
 

(1) NOEL/NOAEL  
(2) ลักษณะความเป็นพิษต่อ
อวัยวะเฉพาะ (specific 
organs) หรืออวัยวะที่ได้รับผล
จากขนาดที่ท าให้เกิดพิษ 
(LOAEL) 
 

1) ความเป็นพิษเรื้อรังของสารเคม ี
2) ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย 
(target organs) 
3) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดสาร(dose) ที่ใช้ทดสอบกับ
ความเป็นพิษที่เกิดขึ้น 
4) คาดคะเนความเป็นพิษระยะยาว
ต่อมนุษย์ (ในขนาดที่ไดร้ับ) 
5) ข้อมูลในการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับกลไก (วิธี) การเกิดพษิ ของสาร 

   ที่มา: OECD guidelines และ Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons (2008) 

2.3 การศึกษาความปลอดภัยของการใช้จุลินทรีย์บริสุทธิ์  (pure culture) จุลินทรีย์บริสุทธิ์ หมายถึง
จุลินทรีย์ทีป่ระกอบด้วยเซลล์ของจุลินทรีย์ชนิดเดียวกัน โดยต้องระบุความปลอดภัยของจุลินทรีย์ที่น ามาใช้ใน
อาหารนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะของจุลินทรีย์ เช่น การสร้างสารพิษ, การท าลายเซลล์
เม็ดเลือดแดง (Hemolytic activity) การตรวจสอบการรับและการแพร่ลักษณะการดื้อยา และรูปแบบการดื้อยา, 
การประเมินฤทธิ์ทางเมแทบอลิก เช่น การผลิตดี-แลกเทต (D-Lactate) การสลายเกลือน้ าดี (degradation of 
Bile salt) รวมถึงแนวโน้มการก่อโรค 

2.4 การศึกษาความเป็นพิษเฉพาะทาง คือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาทางพิษวิทยาทั่วๆไป ซึ่ง
เป็นการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับสารส าคัญบางตัวซึ่งมีผลกับบางระบบอวัยวะโดยเฉพาะ เช่น  การศึกษาความ
เป็นพิษต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม 
การสืบพันธุ์ การเจริญและการพัฒนาตัวอ่อนในครรภ์ และความเป็นไปได้ในการก่อมะเร็ง 

2.5 การศึกษาในมนุษย์ (ถ้ามี) ทางคลินิก หรือทางระบาดวิทยา โดย 
- การศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial/Study) หมายถึง การศึกษาวิจัยในมนุษย์ (กลุ่มคนปกติทั่วไป) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้าหรือยืนยันผลทางคลินิก ผลทางเภสัช ศึกษาการดูดซึม การกระจายตัว การ
เปลี่ยนแปลงของสาร (Biotransformation) และการขับออกจากร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความ
ปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผล รวมถึงเพ่ือค้นหาอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดจากสารที่ใช้ในการศึกษา 



 

- การศึกษาทางระบาดวิทยา หมายถึง ข้อมูลทางระบาดวิทยา (Epidemiological Study) ใน
มนุษยซ์ึ่งจะน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลจากประวัติการใช้ของสารนั้นๆ  

2.6 การศึกษาด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น การก่อภูมิแพ้ เนื่องจากอาหารหรือสารบางชนิดอาจ
กระตุ้นให้เกิดการแพ้  

3. ข้อมูลทางด้านโภชนาการ (nutritional data)  
สารบางชนิดในผลิตภัณฑ์อาจให้คุณค่าทางโภชนาการลดลง ขาดหายไป หรือเปลี่ยนไป จึงต้องมี

การศึกษาปริมาณสารอาหาร ความคงตัวของสารอาหาร และประเมินผลกระทบด้านโภชนาการและสุขภาพ
ของผู้บริโภค 
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2. ค าอธิบายความน่าเชื่อถือของเอกสารและหลักฐานประกอบการขอประเมินความปลอดภัย 

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอประเมินความปลอดภัยตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ จะต้องมี
ความน่าเชื่อถือ มีหลักการหรือทฤษฎีที่ใช้ซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษาหรือบ่งบอกคุณลักษณะของสารที่
ต้องการประเมินความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง แม่นย าและชัดเจน โดยการรับรองความเป็นจริงและความ
น่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานประกอบดังกล่าว สามารถท าได้โดยวิธีต่างๆ ดังนี้ 

1. โดยการรับรองจากผู้ยื่นค าขอประเมินความปลอดภัย เช่น  
- เอกสารหลักฐานที่เป็นข้อมูลทั่วไปของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยื่นขอประเมินความปลอดภัย  
- ข้อก าหนดด้านคุณภาพและมาตรฐาน (Specification) ของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยื่นขอ

ประเมินความปลอดภัย  
- กระบวนการผลิต/การสังเคราะห์/การสกัดของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยื่นขอประเมินความ

ปลอดภัย  
- ลักษณะหรือค าแนะน าท่ีใช้ในการบริโภค  
- การเก็บรักษา 
- รายละเอียดประเทศหรือแหล่งผลิต เป็นต้น  

2. โดยการรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น 
- ห้องปฏิบัติการที่ ได้ รั บการรับรองความสามารถการตรวจวิ เคราะห์  (Laboratory 

Accreditation) ตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 17025 ในรายการทดสอบ (test) ที่เสนอให้ประเมิน 
ส าหรับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะห์ของอาหารที่ยื่นขอประเมินความปลอดภัย 

- หน่วยงานประเมินความปลอดภัยอาหารที่ยอมรับในระดับสากล เช่น European Food 
Safety Authority (EFSA), Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) ของหน่วยงาน 
U.S. Food and Drug Administration (USFDA) หรือ Food Standard Australia New Zealand 
(FSANZ), Food Chemical Codex (FCC) 

3. โดยการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือ เช่น 
- ต าราทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้นๆ เช่น ต ารายา ต าราเกี่ยวกับสมุนไพร

ไทย หรือต่างประเทศ หรือต าราวิชาการอ่ืนๆ  
- Official Monograph เช่น WHO, Pharmacopoeia,  Codex Advisory Specification for 

the identity and Purity of Food Additives 
- ฐานข้อมูลอ่ืนที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น วารสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการ

วิชาการนั้นๆ (Peer review journal) เช่น Elsevier (Science direct, Embase, Scopus), TOXLINE,  
Pubmed ,ฐานข้อมูล เช่น  BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT หรือ Food Safety Authority ของ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

- รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (expert committee) ที่เกี่ยวข้อง เช่น scientific 
committee ของ Codex, European Food Safety Authority (EFSA), Center for Food Safety and 
Applied Nutrition (CFSAN) หรือFood Standard Australia New Zealand (FSANZ) เป็นต้น 

ความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานมีผลต่อการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้ น    
ผู้ยื่นขอประเมินความปลอดภัยควรตระหนักและให้ความส าคัญต่อการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาประเมินความปลอดภัยและการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ของผู้ยื่นค าขอ 

 

 



 

1. กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) 

 

ภาคผนวก 3  
สรุปกระบวนการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร 

1 วันท าการ 

1 วันท าการ 

60 วันท าการ 

60 วันท าการ 

15 วันท าการ 

7 วันท าการ 

ผู้ขอประเมินเตรยีมเอกสารเพื่อการ
ทวนสอบอาหารใหม ่ยื่นช าระค่า
พิจาระาค าขอฯ พร้อมขอรับนัด

หมายผ่านระบบนัดหมาย 

ผู้ขอประเมินยื่นช าระค่าพิจาระาผลการประเมินพร้อมส่งรายงานผล   
การประเมินความปลอดภัยพร้อมเอกสารตามบญัชลีนบท้ายลก่เจา้หน้าที่ 

หมายเหตุ: ศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมจากคู่มือฯ  



 

2. กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel food) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) 

 

ผู้ประกอบการจัดเตรียมค าขอ  
เอกสาร หลักฐานตามที่ก าหนด 

ใช ่

ไม่ 

เจ้าหน้าที่หรือผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาประเมินเอกสารหลักฐานและให้ข้อคิดเห็น 

 เอกสารหลักฐาน 
ครบถ้วนหรือไม่ 

ครบถ้วนภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ไม่ 

เร่ิมต้น 

ผู้ประกอบการยื่นช าระค่าพิจารณาค าขอฯ และขอรับนัดหมายผ่านระบบนัดหมาย 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนด และหลักฐานการช าระค่าพจิารณาค าขอฯ แก่เจา้หน้าที่ 

เจ้าหน้าที่พจิารณาหลกัฐาน สอบถามรายละเอียดจากผูย้ื่นและตรวจสอบความครบถ้วนตามที่ก าหนด 

เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นค าขอ 
พร้อมส่งคืนค าขอและเอกสาร 

ไม่ครบถ้วนภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ผูย้ื่นค าขอฯ ประสงค์ให้รับเร่ือง 
โดยจะต้องแก้ไขเอกสารหรือส่ง

เอกสารเพิ่มเติม 
ภายใน 15 วันท าการ 

 ต้องการข้อมูล/รายละเอียด 
เพิ่มเติมหรือไม่ 

 

ใช ่

เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล / ออกใบรับสั่งช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ 
เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล / ออกใบรับสั่งช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ  

 
 ผู้ประกอบการ ยื่นช าระค่าประเมินเอกสารวิชาการฯ 

เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ/ 
คณะท างานพิจารณาหรือไม ่* 

ไม่ 

ใช ่

ไม่ คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน พจิารณา
ให้ผลการประเมินความปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่เสนอผลการประเมินฯ  
ให้ท่านเลขาธกิารฯ 

เลขาธิการฯ เห็นชอบ 
หรือไม่ 

ใช ่

จบ 

เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา
เห็นชอบ 

เลขาธิการฯ ลงนามหนังสือแจ้ง 
ผลการประเมินความปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการประเมินฯ 
แก่ผู้ยื่นค าขอ 

เจ้าหน้าที่แจ้งผูย้ื่นค าขอฯ  
เพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญฯ ในการพิจารณาความปลอดภัย 

1 วันท าการ 

90 วันท าการ 

60 วันท าการ 

120 วันท าการ 

15 วันท าการ 

7 วันท าการ 

หมายเหตุ: * ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากคู่มือฯ  


