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การบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel food)
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ .376) พ.ศ. 2559.เรื่อง.อาหารใหม (Novel.food)
กําหนดใหอาหารใหม หรือสวนประกอบของอาหารใหม หรือกรรมวิธีการผลิตใหม หรืออาหารที่ยังไมไดกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานตองผานการประเมินความปลอดภัยเพ่ือนํามาใชประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่ตองขอประเมินความ
ปลอดภัย ไดแก อาหารใหม หมายถึง

1.1 อาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการวามีประวัติการบริโภคเปน
อาหารนอยกวา 15 ป

1.2 อาหารหรือสวนประกอบของอาหาร ที่ไดจากกระบวนการผลิตที่มิใชกระบวนการผลิตโดยทั่วไป
ของอาหารนั้น ๆ ที่ทําใหสวนประกอบ โครงสรางของอาหาร รูปแบบของอาหารนั้น
เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ สงผลตอคุณคาทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีภายใน
รางกายของสิ่งมีชีวิต (metabolism) หรือ ระดับของสารที่ไมพึงประสงค

1.3 ผลิตภัณฑอาหารที่มีขอ 1.1 และ 1.2 เปนสวนประกอบ

ขอบขายการใหบริการ
สถาบันอาหาร เปดบริการรับประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel food) โดยจะรับประเมินใน

กรณีสวนประกอบอาหารหรือผลิตภัณฑอาหารที่มีการใชสารใหม (Novel.Ingredients).หรือเปนอาหารใหม
(Novel Food) หรือกรรมวิธีการผลิตใหม

สถานท่ีใหบริการ
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
2008 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ชองทางการติดตอขอรับรายละเอียดการใหบริการเพิ่มเติม
นางสาวนฤมล คงทน โทร. 02 422 8688 ตอ 5500 E-mail: narumon@nfi.or.th
นางสาวนิอร สุขเทศ โทร. 02 422 8688 ตอ 5504 E-mail: nion@nfi.or.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทรถึงศุกร ตั้งแตเวลา 9.30 -16.00 น. (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
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เง่ือนไขในการย่ืนคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel Food)
1. ผูยื่นคําขอฯ สามารถเขาไปดาวนโหลดใบคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel Food)

และแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร ไดที่
http://www.nfi.or.th

2. ผูยื่นคําขอฯ ตองจัดเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ประกอบการ
พิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร พรอมหลักฐานประกอบใหครบถวน ถูกตอง และใหเจาของกิจการ
หรือผูดําเนินกิจการ หรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอ
กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติ บุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทนแนบ
ดวย

3. ผูยื่นคําขอฯ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจ
ตัดสินใจ และลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมี
หนังสือ มอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทนแนบดวย)

4. ยื่นใบคําขอฯ และเอกสารหลักฐานดวยตัวเองหรือผานตัวแทนไดที่สถาบันอาหาร โดยสถาบัน
อาหารจะพิจารณาหลักฐาน และแจงผลการตรวจสอบเอกสารภายใน 3 วันทําการ ตามชองทางทีผู่ยื่นขอแจงไว

5. สถาบันอาหาร จะพิจารณาไมรับคําขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว พบวาไม
เพียงพอตอการประเมินหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการหรือไมสอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับ
ประชาชน

6. สถาบันอาหาร จะไมรับผิดชอบตอความลาชาในกรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสาร
หลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่กําหนด

7. เมื่อสถาบันอาหารรับใหบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม ผูยื่นขอฯ ตองชําระ
คาธรรมเนียมในการใหบริการรอยละ 60 ของคาใชจายท้ังหมด และชําระสวนที่เหลือ เมื่อไดรับรายงานผลการ
ประเมินความปลอดภัยอาหารใหมของผลิตภัณฑทีย่ื่นขอรับบริการ

8. หลังจากประเมินเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูยื่นสามารถเขามาปรึกษากับทางสถาบันอาหารไดอีก 2
ครั้ง ในกรณีเกิดปญหาหรือขอสงสัยในการประเมินผลเรื่องนั้น ๆ

9. ผลการประเมินความปลอดภัยอาหารใหมของผลิตภัณฑทีย่ื่นขอรับบริการ ใชเปนเพียงหลักฐานสวน
หนึ่ง ประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารนั้น ๆ ตามกระบวนงานที่เก่ียวของ

ระยะเวลาการใหบริการ
ระยะเวลาดําเนินการเมื่อรับใหบริการฯ ไมเกิน 90 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตวันที่ออกใบสั่ง

ขาย (Sale Order) ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่มีการรองขอใหแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติม
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ดวย

3. ผูยื่นคําขอฯ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจ
ตัดสินใจ และลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมี
หนังสือ มอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทนแนบดวย)

4. ยื่นใบคําขอฯ และเอกสารหลักฐานดวยตัวเองหรือผานตัวแทนไดที่สถาบันอาหาร โดยสถาบัน
อาหารจะพิจารณาหลักฐาน และแจงผลการตรวจสอบเอกสารภายใน 3 วันทําการ ตามชองทางทีผู่ยื่นขอแจงไว

5. สถาบันอาหาร จะพิจารณาไมรับคําขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว พบวาไม
เพียงพอตอการประเมินหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการหรือไมสอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับ
ประชาชน

6. สถาบันอาหาร จะไมรับผิดชอบตอความลาชาในกรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสาร
หลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่กําหนด

7. เมื่อสถาบันอาหารรับใหบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม ผูยื่นขอฯ ตองชําระ
คาธรรมเนียมในการใหบริการรอยละ 60 ของคาใชจายท้ังหมด และชําระสวนที่เหลือ เมื่อไดรับรายงานผลการ
ประเมินความปลอดภัยอาหารใหมของผลิตภัณฑทีย่ื่นขอรับบริการ

8. หลังจากประเมินเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูยื่นสามารถเขามาปรึกษากับทางสถาบันอาหารไดอีก 2
ครั้ง ในกรณีเกิดปญหาหรือขอสงสัยในการประเมินผลเรื่องนั้น ๆ

9. ผลการประเมินความปลอดภัยอาหารใหมของผลิตภัณฑทีย่ื่นขอรับบริการ ใชเปนเพียงหลักฐานสวน
หนึ่ง ประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารนั้น ๆ ตามกระบวนงานที่เก่ียวของ

ระยะเวลาการใหบริการ
ระยะเวลาดําเนินการเมื่อรับใหบริการฯ ไมเกิน 90 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตวันที่ออกใบสั่ง

ขาย (Sale Order) ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่มีการรองขอใหแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติม

ฝายวิจัยความปลอดภัยและประเมินสารสําคญัในอาหาร สถาบันอาหาร           วันท่ีออกเอกสาร 28 มี.ค. 2562 หนา 2/ 3

เง่ือนไขในการย่ืนคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel Food)
1. ผูยื่นคําขอฯ สามารถเขาไปดาวนโหลดใบคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel Food)

และแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร ไดที่
http://www.nfi.or.th

2. ผูยื่นคําขอฯ ตองจัดเรียงเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ประกอบการ
พิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร พรอมหลักฐานประกอบใหครบถวน ถูกตอง และใหเจาของกิจการ
หรือผูดําเนินกิจการ หรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอ
กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติ บุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทนแนบ
ดวย

3. ผูยื่นคําขอฯ ตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจ
ตัดสินใจ และลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมี
หนังสือ มอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทนแนบดวย)

4. ยื่นใบคําขอฯ และเอกสารหลักฐานดวยตัวเองหรือผานตัวแทนไดที่สถาบันอาหาร โดยสถาบัน
อาหารจะพิจารณาหลักฐาน และแจงผลการตรวจสอบเอกสารภายใน 3 วันทําการ ตามชองทางทีผู่ยื่นขอแจงไว

5. สถาบันอาหาร จะพิจารณาไมรับคําขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว พบวาไม
เพียงพอตอการประเมินหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการหรือไมสอดคลองตามรายละเอียดที่ระบุไวในคูมือสําหรับ
ประชาชน

6. สถาบันอาหาร จะไมรับผิดชอบตอความลาชาในกรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสาร
หลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่กําหนด

7. เมื่อสถาบันอาหารรับใหบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม ผูยื่นขอฯ ตองชําระ
คาธรรมเนียมในการใหบริการรอยละ 60 ของคาใชจายท้ังหมด และชําระสวนที่เหลือ เมื่อไดรับรายงานผลการ
ประเมินความปลอดภัยอาหารใหมของผลิตภัณฑทีย่ื่นขอรับบริการ

8. หลังจากประเมินเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูยื่นสามารถเขามาปรึกษากับทางสถาบันอาหารไดอีก 2
ครั้ง ในกรณีเกิดปญหาหรือขอสงสัยในการประเมินผลเรื่องนั้น ๆ

9. ผลการประเมินความปลอดภัยอาหารใหมของผลิตภัณฑทีย่ื่นขอรับบริการ ใชเปนเพียงหลักฐานสวน
หนึ่ง ประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหารนั้น ๆ ตามกระบวนงานที่เก่ียวของ

ระยะเวลาการใหบริการ
ระยะเวลาดําเนินการเมื่อรับใหบริการฯ ไมเกิน 90 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตวันที่ออกใบสั่ง

ขาย (Sale Order) ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่มีการรองขอใหแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติม



ฝายวิจัยความปลอดภัยและประเมินสารสําคญัในอาหาร สถาบันอาหาร           วันท่ีออกเอกสาร 28 มี.ค. 2562 หนา 3/ 3

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนใบคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel Food)
1. ใบคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel food) จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอฯ และผูมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีมอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของ

อาหาร พรอมลงนามยืนยันความถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามแบบตรวจสอบเอกสาร

เบื้องตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร (ขอ 4) จํานวน 1
ชุด

6. ซีดีรอม (CD-ROM).ที่บรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความ
ปลอดภัย (ขอมลูในขอ 5) จํานวน 1 ชุด

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมในการบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel.food) สูตรละ 69,000..บาท

โดยสูตรนั้นมีสวนประกอบท่ีตองประเมิน 1 ชนิด กรณีท่ีมากกวา 1 ชนิด คิดคาธรรมเนียมเพิ่มชนิดละ 20,000
บาท

กรณีตองการขอมูลประกอบการประเมินฯ เพ่ิมเติม หากประสงคใหสถาบันอาหาร ดําเนินการหา
เอกสารให จะมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรณีละ 5,000 บาท เปนตนไป ข้ึนอยูกับจํานวนเอกสารที่ตองการเพ่ิมเติม

รายละเอียดการชําระเงิน
1. เช็คสั่งจาย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
2. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพระปนเกลา บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี

031-1-52938-0 ชื่อบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร”

ฝายวิจัยความปลอดภัยและประเมินสารสําคญัในอาหาร สถาบันอาหาร           วันท่ีออกเอกสาร 28 มี.ค. 2562 หนา 3/ 3

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนใบคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel Food)
1. ใบคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel food) จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอฯ และผูมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีมอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของ

อาหาร พรอมลงนามยืนยันความถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามแบบตรวจสอบเอกสาร

เบื้องตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร (ขอ 4) จํานวน 1
ชุด

6. ซีดีรอม (CD-ROM).ที่บรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความ
ปลอดภัย (ขอมลูในขอ 5) จํานวน 1 ชุด

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมในการบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel.food) สูตรละ 69,000..บาท

โดยสูตรนั้นมีสวนประกอบท่ีตองประเมิน 1 ชนิด กรณีท่ีมากกวา 1 ชนิด คิดคาธรรมเนียมเพิ่มชนิดละ 20,000
บาท

กรณีตองการขอมูลประกอบการประเมินฯ เพ่ิมเติม หากประสงคใหสถาบันอาหาร ดําเนินการหา
เอกสารให จะมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรณีละ 5,000 บาท เปนตนไป ข้ึนอยูกับจํานวนเอกสารที่ตองการเพ่ิมเติม

รายละเอียดการชําระเงิน
1. เช็คสั่งจาย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
2. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพระปนเกลา บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี

031-1-52938-0 ชื่อบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร”
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนใบคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel Food)
1. ใบคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel food) จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นคําขอฯ และผูมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีมอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของ

อาหาร พรอมลงนามยืนยันความถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยตามแบบตรวจสอบเอกสาร

เบื้องตน (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินความปลอดภัยของอาหาร (ขอ 4) จํานวน 1
ชุด

6. ซีดีรอม (CD-ROM).ที่บรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินความ
ปลอดภัย (ขอมลูในขอ 5) จํานวน 1 ชุด

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมในการบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel.food) สูตรละ 69,000..บาท

โดยสูตรนั้นมีสวนประกอบท่ีตองประเมิน 1 ชนิด กรณีท่ีมากกวา 1 ชนิด คิดคาธรรมเนียมเพิ่มชนิดละ 20,000
บาท

กรณีตองการขอมูลประกอบการประเมินฯ เพ่ิมเติม หากประสงคใหสถาบันอาหาร ดําเนินการหา
เอกสารให จะมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรณีละ 5,000 บาท เปนตนไป ข้ึนอยูกับจํานวนเอกสารที่ตองการเพ่ิมเติม

รายละเอียดการชําระเงิน
1. เช็คสั่งจาย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
2. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพระปนเกลา บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี

031-1-52938-0 ชื่อบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร”


