(สาเนา)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
---------------------------------------------ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) กาหนดให้อาหารใหม่
ดังกล่าวต้ องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อนและต้องส่งมอบฉลากให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตรวจอนุมัติก่อนนาไปใช้ โดยต้องยื่นผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ พร้อมด้วยหลักฐานอื่นตามที่กาหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุขดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทาคู่มือประชาชนที่ เกี่ยวข้อง
กับ การประเมิน ความปลอดภัย ส าหรั บส่ ว นประกอบของอาหารหรือภาชนะบรรจุที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- การประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังไม่มีข้อกาหนดด้านคุณภาพหรือมาตรฐาน
หรื อ ไม่ มี เ งื่ อ นไขการใช้ ที่ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งวั ต ถุ เ จื อ ปนอาหารหรื อ ตาม
มาตรฐานสากล (Codex) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
- การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทาขวดนม และภาชนะบรรจุ
นมสาหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่ชนิดวัสดุที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558
เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
- การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุที่ทาจากพลาสติกที่ยัง
มิได้กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กาหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทาจากพลาสติก
- การประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการแสดง
การกล่าวอ้างทางสุขภาพบนฉลากอาหาร
ดังนั้ น เพื่อให้การดาเนินการประเมินความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกาหนดของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข อานวยความสะดวกทางการค้าในการปฏิบัติตามคู่มือประชาชนดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐาน
ของการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงได้กาหนดรายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สานักงานคณะกรรมการและยาให้การยอมรับและขอบเขตเรื่องที่
สามารถประเมินความปลอดภัยได้ ไว้ดังนี้
ข้อ 1. รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภั ย และขอบเขตที่สามารถดาเนินการประเมินความ
ปลอดภัยได้
(1) สานักคุณภาพและความปลอดภัย อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีขอบเขตการประเมินความปลอดภัย ได้แก่ อาหารใหม่ (Novel food) และวัตถุเจือปนอาหาร (Food
additives)
(2) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีขอบเขตการประเมินความปลอดภัย ได้แก่ อาหารใหม่
(Novel food)
(3) ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีขอบเขตการ
ประเมินความปลอดภัย ได้แก่ อาหารใหม่ (Novel food)

-2ข้อ 2 ให้ ห น่ ว ยประเมิ น ความปลอดภัยที่ มีขอบเขตการดาเนินการความปลอดภัย อาหารใหม่
(Novel food) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานประเมินความปลอดภัย สาหรับ
อาหารใหม่ (Novel food) ดังบัญชีแนบท้ายของประกาศสานักงานนี้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใด
ติดต่อสอบถามได้ที่สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02-5907178 และ 02-590-7179 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บุญชัย สมบูรณ์สุข
(นายบุญชัย สมบูรณ์สุข)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสาเนาถูกต้อง
นางสาวจารุณี อินทรสุข
นักวิชาการอาหารและยาชานาญการ

บัญชีแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานประเมินความปลอดภัยสาหรับอาหารใหม่ (Novel food)
1. ความเป็นมา
ตามที่ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทาประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ว ยเรื่องอาหารใหม่
(Novel food) ซึ่งกาหนดให้ต้องมีประเมินความปลอดภัยและความเหมาะสมในการบริโภคก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้
ผลิตหรือนาเข้าเพื่อจาหน่าย โดยมีหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การ
ยอมรับ ทาหน้าที่ในการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่ บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับอาหารใหม่นั้นๆ ตามที่ผู้ประกอบการเป็น ผู้จัดเตรียมให้ เพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินความปลอดภัยแก่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม ตาม
ระบบการกากับดูแลความปลอดภัยอาหารต่อไป
หน่วยงานประเมินความปลอดภัย หมายถึงหน่วยงานกลางในการประสานผู้พิจารณาผลการประเมินความ
ปลอดภัยของอาหารใหม่ โดยหน่วยงานนั้นต้องมีคุณสมบัติและความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ และได้รับการ
ยอมรั บ โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพของหน่ว ยงาน
ประเมินความปลอดภัย หากเป็นไปตามข้อกาหนดจะดาเนินการบรรจุไว้ในรายชื่อหน่วยงานประเมินความปลอดภัย
และจัดทาเป็นประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่อไป
2. ข้อกาหนดของหน่วยประเมินความปลอดภัย
2.1 คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหน่วยประเมินความปลอดภัย
2.1.1 คุณสมบัติ
1) มีเอกสารแสดงถึงการจัดตั้งหน่วยงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและเป็นอิสระจากภาคธุรกิจโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา/สถาบันที่เป็นเครื่องมือของส่วนราชการ (หน่วยงานอิสระ
ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานรัฐ)
3) มีการกาหนดนโยบาย และมีการบริหารการจัดการในลักษณะที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
4) มี ฝ่ ายบริ หารจั ดการ เพื่อประสานการให้ บริการแก่ผู้ ประกอบการ อานวยความสะดวกในการ
ประสานงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและจัดทาเป็นรายงานผลการประเมินความปลอดภัย
รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยประเมินความปลอดภัยและสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5) มีผู้เชี่ยวชาญหรือเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่กาหนดเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและ
จัดทาผลการประเมินความปลอดภัย
2.1.2 ความรับผิดชอบ
1) ให้ บ ริ การประเมิ น ความปลอดภั ยอาหารใหม่ โดยก าหนดกระบวนการให้ บ ริก ารและอั ต รา
ค่าบริการที่เหมาะสม พร้อมทั้งประกาศแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึง
2) จัดทาบัญชีรายชื่อคณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อทาหน้าที่เป็นคณะผู้พิจารณาผลการประเมิน
ความปลอดภัย
3) ตรวจสอบข้อมูลวิชาการวิทยาศาสตร์ที่ยื่นโดยผู้ประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการประเมินความปลอดภัยตามที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
4) ประสานและกาหนดคณะผู้พิจารณาประเมินความปลอดภัย ของอาหารใหม่ รวบรวมข้อคิดเห็น
และจัดทาเป็นรายงานผลการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่นั้น
โดยในการพิจารณาแต่ละเรื่อง จะมีคณะผู้พิจารณาผลการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่
ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 5 ท่านจาก 5 สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ ด้านพิษวิทยา (Toxicology, food

toxicology) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science, Food technology) ด้านโภชนาการ
(Nutrition) ด้านเคมีหรือชีวเคมีของอาหาร (Food chemistry, Food biochemistry) และด้านจุลชีววิทยา (Food
microbiology) ทั้งนี้ อาจมีสาขาเฉพาะด้านอื่นๆ เพิ่มเติมแล้ว ขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะประเมินความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
5) ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการดาเนินการประเมินความปลอดภัย
อาหารใหม่ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการให้บริการ
6) รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับมาและต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ ข้อมูล
ของผู้รับการประเมินให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ขอรับการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร ใน
กรณีที่กฎหมายต้องการให้เปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานต้องแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบถึงข้อมูลที่
จะเปิดเผยก่อน ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลความลับดังกล่าว หน่วยงานประเมินความปลอดภัย ต้อง
รับผิดชอบในผลเสียที่เกิดขึ้น
2.2 คุณสมบัติของผู้พิจารณาประเมินความปลอดภัย
2.2.1 เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยของสถาบันการศึกษา สถาบัน
การวิจัย และหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหาร ต้องมีความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา
ความปลอดภัยเรื่องนั้นๆ และต้องไม่เป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิง
วิชาการเกี่ยวกับอาหาร (อ.1) เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ
2.2.2 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง หรือมีรายชื่อใน
บัญชีรายชื่อคณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของหน่วยงานประเมินความปลอดภัย
2.2.3 มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นด้ า นการประเมิ น ความเสี่ ย ง โดยมี ผ ลงานการทบทวนงานทาง
วิทยาศาสตร์ หรือมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารไทยหรือต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ หรือมีผลงานเอกสาร
วิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ
2.2.4 รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับและลงนามเพื่อแสดงเจตจานงในการรักษาความลับ
3. แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาประเมินความปลอดภัย
การพิจารณาประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 ผู้ขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ว ยเรื่ อง อาหารใหม่ จ านวน 1 ชุ ด ให้ แ ก่ ห น่ ว ยประเมิ นความปลอดภัย ที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ ตามอัตราที่
หน่วยประเมินความปลอดภัยกาหนด
ในกรณีที่ผู้ขอประเมินฯ ต้องการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของตนเข้าข่ายเป็นอาหารใหม่หรือไม่นั้น ให้ดาเนินการ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบ จานวน 1 ชุดและยื่นต่อสานักอาหาร โดยนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบจองคิวทีเ่ ว็บไซด์
สานักอาหาร (http://iodinethailand.fda.moph.go.th/foodbooking/) ระยะเวลาในการตรวจสอบ 1 วันทาการ
3.2 หน่วยประเมินความปลอดภัยรับมอบเอกสารและพิจารณาความครบถ้ วนของเอกสารในเบื้องต้น จากนั้น
แจ้งให้ผู้ ขอประเมินฯ ทราบเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีไม่ครบถ้วน ตามกาหนดเวลาที่หน่วยงานประเมินความ
ปลอดภัยกาหนด
3.3 เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว หน่วยประเมินความปลอดภัยจัดคณะผู้ประเมินและประสานการพิจารณาการ
ประเมินความปลอดภัย รวมทั้งจัดทารายงานผลการประเมินความปลอดภัย ภายใน 90 วันทาการ ทั้งนี้ จะไม่รวมถึง
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย กขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล ที่ ผู้ ข อประเมิ น ฯ ยื่ น มาไม่ เ พี ย งพอในการใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้พิจารณาประเมิน
3.4 หน่วยประเมินความปลอดภัยจัดทาสรุปรายงานสรุปผลการพิจารณาประเมินความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียด
ตามที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ จานวน 3 ชุด
โดยจัดส่งรายงานผลการประเมินความปลอดภัย จานวน 1 ชุดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด ให้ แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องดังนี้

3.4.1 ผู้ขอประเมินฯ เพื่อนาไปดาเนินการต่อไป
3.4.2 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง
3.4.3 หน่วยประเมินความปลอดภัย เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
4. ค่าธรรมเนียมในการประเมินผลความปลอดภัย
หน่วยงานประเมินความปลอดภัย ดาเนินการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการประเมินความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ค่าบริหารจัดการ ค่าจัดการประชุมค่าจัดทารายงานผลการประเมินความปลอดภัย และอื่นๆ
ตามที่กาหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ขอประเมิน ฯ ในอัตราที่หน่วยงานประเมินความปลอดภัย นั้นกาหนดตามความ
เหมาะสม โดยอาจอ้างอิงจากหลักเกณฑ์อ้างอิงที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางหรือ หลักเกณฑ์ราคากลาง
การจ้างที่ปรึ กษา ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้ผู้ ขอประเมิน ฯ จ่ายค่าธรรมเนียมแก่ ห น่ว ยงานประเมินความ
ปลอดภัยตามช่องทางที่หน่วยงานนั้นๆ กาหนดไว้
5. กระบวนงานประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่

เริ่มต้น
- ประกาศกระทรวงฯว่า
ด้วยเรื่อง อาหารใหม่

ผู้ขอประเมินตรวจสอบข้อมูลอาหารใหม่
ตามประกาศฯ
ผู้ขอประเมินเตรียมเอกสารเพื่อการ
ตรวจสอบการจัดเป็นอาหารใหม่และ
นัดหมายล่วงหน้าโดยระบบจองคิว

ไม่มั่นใจ

ผู้ขอประเมินยื่นเอกสารแก่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ทวนสอบว่าเป็นอาหาร
ใหม่หรือไม่?

ไม่
แจ้งผู้ประกอบการเพื่อ
เก็บเรื่อง
จบ

เป็นอาหารใหม่ตามนิยามที่
กาหนดหรือไม่?

ไม่

จบ

ใช่
ใช่

ผู้ขอประเมินจัดเตรียมเอกสารตามบัญชีแนบท้ายของ
ประกาศฯ และติดต่อหน่วยประเมินความปลอดภัย
หน่วยประเมินความปลอดภัยดาเนินการประเมิน
ความปลอดภัยและจัดทารายงานผลการประเมิน
ความปลอดภัยแก่ผู้ขอประเมิน

ผู้ขอประเมินหารือกับหน่วย
ประเมินเพื่อการจัดเตรียม
ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ผู้ขอประเมินส่งรายงานผลการประเมินความปลอดภัย
พร้อมเอกสารตามบัญชีแนบท้ายแก่เจ้าหน้าที่
คณะอนุกรรมการฯ (อ.1)

คณะอนุกรรมการฯ (อ.1) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ
รายงานผลการประเมินฯความปลอดภัย
ต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
หรือไม่ ?
ไม่
เจ้าหน้าที่เสนอผลการพิจารณา
ให้ท่านเลขาธิการฯ
เลขาธิการฯ ลงนามหนังสือแจ้ง
ผลการประเมินฯ
เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาแก่ผู้ขอประเมิน
จบ

ใช่

แจ้งผู้ขอประเมินและให้จัดส่ง
เอกสารภายในระยะเวลาที่
กาหนด

