แบบคำขอทวนสอบกำรเป็นอำหำรใหม่ (Novel food) พร้อมแบบตรวจสอบเอกสำรเบื้องต้น (Checklist)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รำยละเอียดผู้ยื่นคำขอ
ชื่อ-สกล ผู้ยื่นขอ/ผู้รับมอบอำนำจ.....................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................
ชื่อบริษัท/ห้ำง/ร้ำน............................................................................................................................................
สถำนทีต่ ง้ั เลขที.่ .................................อำคำร....................................................................หมู่ท......
ี่ ....................
ตรอก/ซอย…..................…….…................…...............................…..…..ถนน………..….......................………..….....
ตำบล/แขวง..................................................……… อำเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด……………..................................…….………….โทรศัพท์……….....................................................................
โทรสำร...............................................................................................................................................................
รำยละเอียดของอำหำรที่ต้องกำรทวนสอบกำรเป็นอำหำรใหม่ (Novel food)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์อำหำรหรือวัตถดิบของอำหำรที่จะขอประเมินควำมปลอดภัย
- ภำษำไทย.....................................................................................................................................................
- ภำษำอังกฤษ.................................................................................................................................................
- ชื่อวิทยำศำสตร์………………………………….……………………………………………...................................…....………
- ชื่อทำงเคมีและสูตรโมเลกล..…………………..……………………………………………….................…………………....…
2. วัตถประสงค์ของกำรใช้เป็นอำหำร/ควำมคำดหวังจำกกำรบริโภค เช่น เพื่อเป็นสำรต้ำนอนมูลอิสระ
……………………………………………………………………………….................................………………………………………........
..............................................................................................................................................................................
3. วิธีกำรเตรียมก่อนบริโภคและขนำดกำรบริโภคที่แนะนำ
……………………………………………………………………………….................................……….....................................……
……………………………………………………………………………….................................…….....................................………
4. กระบวนกำรผลิต (ในกรณีเป็นสำรสกัด ให้ระบชนิด ควำมเข้มข้นของตัวทำละลำยและอัตรำส่วนระหว่ำง
ปริมำณวัตถดิบต่อสำรสกัด-extract ratio)/ ชื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในกำรผลิต
……………………………………………………………………………….................................….....................................…………
……………………………………………………………………………….................................……….....................................……
ในกำรนี้ ข้ ำพเจ้ ำได้ ส่ งหลั กฐำนประกอบกำรทวนสอบกำรเป็ นอำหำรใหม่ (Novel food) ซึ่ งมี
รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ได้แนบมำพร้อมนี้
ลงชื่อ ……....….........………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผู้รับมอบอำนำจ
(…………………………………..)
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ส่วนที่ 2 แบบตรวจสอบเอกสำรเบื้องต้น (Checklist) ประกอบกำรทวนสอบกำรเป็นอำหำรใหม่ (Novel food)
ลำดับ

รำยกำรเอกสำร

ผู้ยนื่ คำขอ
มี

1
1.1
1.2
1.3

4.1
4.2

คณสมบัติทำงกำยภำพ ทำงเคมี

4.3

ข้อมูลแสดงเอกลักษณ์ของส่วนประกอบ

2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

บันทึกผลกำร
ตรวจสอบ

ข้อมูลทั่วไปของส่วนประกอบ
ชื่อทำงวิทยำศำสตร์ ชื่อเคมี หรือชื่อสำมัญ
ส่วนของส่วนประกอบที่นำมำใช้ (part of use)
แหล่งกำเนิดทำงภูมิศำสตร์/แหล่งที่มำของส่วนประกอบ
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์
สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
วัตถประสงค์กำรใช้ของผลิตภัณฑ์
ฤทธิ์/ผลต่อร่ำงกำยและควำมคำดหวังจำกกำรบริโภค
ประเทศผู้ผลิต (กรณีนำเข้ำ)
ข้อมูลประวัติกำรบริโภคเป็นอำหำร
ระยะเวลำที่ใช้บริโภคเป็นอำหำร (หำกเป็นกำรบริโภคในกรณีอื่นให้ระบ) และ
ระบประเทศที่มีกำรบริโภค
ลักษณะกำรใช้ ได้แก่ จดประสงค์ รูปแบบกำรบริโภค ระยะเวลำที่ใช้ในรูปแบบ
นั้นๆ กล่มผู้บริโภคเป้ำหมำย
ข้อมูลกำรบริโภค (consumption data)
คุณภำพและมำตรฐำน (specification) ของส่วนประกอบ
คณลักษณะ (characteristic)

2.

ไม่มี

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ
มี
ไม่มี

ปริมำณสำรสำคัญ/สำรออกฤทธิ์/สำรบ่งชี้ (marker)
ปริมำณสำรช่วยในกระบวนกำรผลิต (processing aids) ตกค้ำง
ข้อกำหนดสำรแปลกปน
ข้อกำหนดด้ำนจลินทรีย์
ข้อกำหนดเฉพำะ (เช่น สำรพิษที่เกี่ยวข้อง)
ควำมคงตัว (ถ้ำมี)
รำยละเอียดอื่นๆ (เช่น ควำมไวต่อแสง กำรทนควำมร้อน) (ถ้ำมี)
คุณภำพและมำตรฐำน (specification) ของผลิตภัณฑ์
คณลักษณะ(characteristic)
คณสมบัติทำงกำยภำพ ทำงเคมี
ปริมำณสำรสำคัญ/สำรออกฤทธิ์/สำรบ่งชี้ (marker)
ปริมำณสำรช่วยในกระบวนกำรผลิต (processing aids) ตกค้ำง
ข้อกำหนดสำรแปลกปน
ข้อกำหนดด้ำนจลินทรีย์
ข้อกำหนดเฉพำะ (เช่น สำรพิษที่เกี่ยวข้อง)
ควำมคงตัว (ถ้ำมี)
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ลำดับ

รำยกำรเอกสำร

ผู้ยนื่ คำขอ
มี

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

ไม่มี

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ
มี
ไม่มี

บันทึกผลกำร
ตรวจสอบ

รำยละเอียดอื่นๆ (เช่น ควำมไวต่อแสง กำรทนควำมร้อน) (ถ้ำมี)
ผลกำรวิเครำะห์
ผลกำรวิเครำะห์ของส่วนประกอบ
ผลกำรวิเครำะห์ของผลิตภัณฑ์
กำรเก็บรักษำ
สภำวะกำรเก็บรักษำ
อำยกำรเก็บรักษำ
กระบวนกำรผลิต/ กำรสังเครำะห์/ กำรสกัด
ขั้นตอนกำรเตรียม/ วิธีกำรผลิต
ชนิดและควำมเข้มข้นของตัวทำละลำยที่ใช้สกัด (กรณีเป็นสำรสกัด)
ชนิดสำรสำคัญหรือกลม่ สำรที่ได้จำกกำรสกัด (กรณีเป็นสำรสกัด)
อัตรำส่วนระหว่ำงปริมำณส่วนประกอบที่นำมำใช้ต่อสำรสกัดที่ได้ 1 กรัม (extract
ratio) (กรณีเป็นสำรสกัด)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิต(*)
ชื่อเคมี (chemical name), CAS No., INS No.
คณภำพและมำตรฐำน (specification) ของสำรเคมี และวัตถประสงค์กำรใช้
สำรเคมีนั้นๆ (functional use)
ลักษณะ/ คำแนะนำในกำรบริโภค
ปริมำณหนึ่งหน่วยบริโภค (ระบบเมตริก)
ควำมถี่ (ครั้งต่อวัน)
วิธีกำรเตรียมก่อนบริโภค/ วิธีปรง
ผู้บริโภคกลม่ เป้ำหมำย
ข้อควำมคำเตือน/คำแนะนำในกำรบริโภค (ถ้ำมี)
ข้อมูลควำมปลอดภัย
ลักษณะทำงชีวเคมี (ถ้ำมี)
กำรดูดซึม กำรกระจำย และกำรขับออกจำกร่ำงกำย

11.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงของสำร (Biotransformation)
11.1.3 ผลต่อเอนไซม์และค่ำอื่นทำงชีวเคมี
11.1.4 ปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นและวิถีของผลิตภัณฑ์ในอำหำร (reaction and fate of the
food)
11.2 กำรศึกษำทำงด้ำนพิษวิทยำในสัตว์ทดลอง (ฉบับสมบูรณ์)
11.2.1 พิษเฉียบพลัน
11.2.2 พิษกึง่ เรื้อรัง
11.2.3 พิษเรื้อรัง (กรณีไม่มีผลกำรศึกษำควำมเป็นพิษเรื้อรัง อย่ำงน้อยจะต้องมีผล
กำรศึกษำทำงคลินิกในกล่มคนปกติ)
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ลำดับ

รำยกำรเอกสำร

ผู้ยนื่ คำขอ
มี

ไม่มี

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ
มี
ไม่มี

บันทึกผลกำร
ตรวจสอบ

11.3

กำรศึกษำควำมปลอดภัยของกำรใช้จลินทรีย์บริสทธิ์ (กรณีมีกำรใช้จลินทรีย์ใน
กระบวนกำรผลิต)
11.3.1 คณสมบัติเฉพำะของจลินทรีย์
11.3.2 กำรตรวจสอบกำรรับและกำรแพร่ลักษณะกำรดื้อยำ และรูปแบบกำรดื้อยำ
11.3.3 กำรประเมินฤทธิ์ทำงเมแทบอลิก
11.3.4 ข้อมูลแนวโน้มกำรก่อโรค
11.4

กำรศึกษำควำมเป็นพิษเฉพำะทำง (เฉพำะกรณีมีข้อบ่งชี้)

11.5

กำรศึกษำในมนษย์ทำงคลินิก หรือทำงระบำดวิทยำ (**)

11.6

กำรศึกษำด้ำนอื่นๆ (ถ้ำมี)

12
13

ข้อมูลด้ำนโภชนำกำร (nutritional data) (***)
ผลกำรประเมินควำมปลอดภัยจำกหน่วยประเมินควำมปลอดภัยที่เป็นสำกลหรือ
จำกต่ำงประเทศที่ได้รับกำรยอมรับ (ถ้ำมี)

หมำยเหตุ:
1. (*) กรณีสำรเคมีที่ผลิตได้จำกจลินทรีย์ ต้องยื่นข้อมูลเอกลักษณ์และควำมปลอดภัยของจลินทรีย์ที่นำมำใช้ผลิตสำรเคมีนั้นด้วย
2. (**) เฉพำะกรณีอำหำรใหม่ที่แจ้งควำมคำดหวังทำงสขภำพต้องส่งข้อมูลกำรศึกษำในมนษย์ด้วย หำกไม่มีกำรแสดงควำมคำดหวังทำง
สขภำพ อำจยื่นข้อมูลกำรศึกษำในมนษย์ (ถ้ำมี)
( )
3. *** เฉพำะกรณีอำหำรที่มีกำรใช้หรือมีประกำศเฉพำะกำหนดไว้

ขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรทวนสอบกำรเป็นอำหำรใหม่ (Novel food) ที่แนบมำพร้อมนี้
เป็นเอกสำรที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และหำกพบว่ำเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยต่อเอกสำรดังกล่ำว จะยินยอมให้เจ้ ำหน้ำที่
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้
ลงชื่อ ……………..………………………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผู้รับมอบอำนำจ
(……………....………………………………..)

ข้อแนะนำก่อนยื่นคำขอผ่ำนระบบ E-Submission
1. จัดเตรียมและทวนสอบเอกสำรให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. ศึกษำข้อมูลโดยละเอียดในคู่มอื สำหรับประชำชนที่เว็บไซต์กองอำหำร >> คู่มือสำหรับประชำชน ลำดับที่ 9.3.1
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