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รายละเอียดการให้บริการทางวิชาการของศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (TRAC) 
 

งานที่ให้บริการ   
 1) การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food)         
 2) การประเมินประเมินความความปลอดภัยและก าหนดคุณภาพมาตรฐานหรือมาตรฐาน 
(Specification) ส าหรับวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) 

  

ช่องทางการให้บริการ  
ศูนย์ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารประเทศไทย  อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนน
พุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  โทรศัพท์: 0-2800-2380  ต่อ 119 
โทรสาร: 0-2889-3673  E-mail: tracthailand@gmail.com 
 

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16:30 น.  
ผู้ต้องการยื่นแบบค าขอและเอกสารหลักฐานต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ ที่ศูนย์ประเมิน
ความเสี่ยงด้านอาหารประเทศไทย  อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโทรศัพท์นัดหมายที่เบอร์        
0-2800-2380 ต่อ 119 ตามวันและเวลาด้านบน กรณีไม่สามารถมาตามนัดได้โปรดติดต่อเลื่อนนัดที่ 0 -2800-
2380 ต่อ 119 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ 

 

ข้อมูลการให้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/TRAC หรือโทร
สอบถามเพ่ิมเติม 0-2800-2380 ต่อ 119  
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เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
1) ผู้ยื่นค าขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ ศึกษาเอกสารตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง อาหารใหม่ หรือดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์ประเมินความ
เสี่ยงประเทศไทย www.inmu.mahidol.ac.th/th/TRAC/   

กรณีส าหรับวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) ให้ดาวน์โหลดเอกสารในหัวข้อ ประเมินความความปลอดภัยและ
ก าหนดคุณภาพมาตรฐานหรือมาตรฐาน (Specification) ส าหรับวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) ที่ปรากฏอยู่ในหน้า
เว็บไซต์  

2)  ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอาหารใหม่ให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้
เจ้าของกิจการ หรือผู้ด าเนินกิจการ หรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนาม
ในแบบค าขอ กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจเป็น
ผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย 

3)  ผู้ยื่นค าขอต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจ
และลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือ
มอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย) 

4)  ยื่นแบบค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตัวเองหรือผ่านตัวแทน (messenger) ได้ที่ศูนย์ประเมินความ
เสี่ยงด้านอาหารประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางศูนย์จะพิจารณาหลักฐาน 1 วันท า
การและจะติดต่อกลับตามช่องทางที่ผู้ยื่นขอแจ้งไว้ 

5)  ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทยจะพิจารณาไม่ประเมินค าขอ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแล้วพบว่าไม่เพียงพอต่อการประเมินหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง อาหารใหม่ หรือประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร หรือคู่มือส าหรับประชาชน 

6)  ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่ง
มอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 

7)  เมื่อศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทยรับประเมินความปลอดภัยฯ ผู้ยื่นขอฯต้องช าระค่าธรรมเนียม
ในการให้บริการร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังจากผู้เชี่ยวชาญรับเรื่องพิจารณาอาหารใหม่ และช าระส่วนที่
เหลือพร้อมรับใบรับรองผลการประเมิน 

8)  หลังจากประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นสามารถเข้ามาปรึกษากับทางศูนย์ได้อีก 1 ครัง้ ในกรณีเกิด
ปัญหาหรือข้อสงสัยในการประเมินผลเรื่องนั้นๆ  

9)  ผลการประเมินความปลอดภัยฯ ใช้เป็นเพียงหลักฐานส่วนหนึ่งประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหารนั้นๆ ตามกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลาให้บริการ หมายเหตุ 

1 การนัดหมาย 
 

ผู้ยื่นค าขอฯยื่นค าขอและ
ส่งเอกสารหลักฐานตามวัน
เวลาที่นัดหมาย 

- กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ผ่านทางโทรศัพท์  
0-2800-2380 ต่อ 119  

2 
 

การตรวจสอบ
เอกสาร  
 
 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน และแจ้งผลการ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร 

- 
 
 
 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
ให้ ผู้ ยื่ นขอฯ นั ดหมาย
ใหม่ เพ่ือด าเนินการยื่น
เอกสารใหม่ 

3 การพิจารณา 
 
 

ประเมินความปลอดภัยโดย
คณะผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความเสี่ยง 

ไม่เกิน 80 วันท าการ 
 
 

เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ 
ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน
แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง  ไ ม่ นั บ
ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร แ ก้ ไข
เอกสารหรือชี้แจงข้อมูล
กับผู้ยื่นขอฯ 

4 การพิจาณาและ
ลงนามรับรอง 

คณะกรรมการศูนย์
ประเมินความเสี่ยง 
พิจารณาผลขั้นสุดท้าย 

 1 วันท าการ - 

5 การแจ้งผล
พิจารณา 
 

แจ้งผลและส่งผลการ
ประเมิน 

3 วันท าการ มารับเอกสารด้วยตนเอง 

หมายเหตุ 
1) การแจ้งผลสรุปการประเมินแก่ผู้ยื่นขอ สามารถขอส าเนาได้โดยวิธีการโทรสารเท่านั้น 
2) เอกสารที่เป็นส าเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
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รวมระยะเวลา   
ใช้ระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 90 วันท าการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่

ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการประเมินภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ ไม่นับระยะเวลา
หาเอกสารเพ่ิมเติม การแก้ไขเอกสาร หรือชี้แจงข้อมูล 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
1)  แบบค าขอและหลักฐานประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่หรือวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) 1 ฉบับ 
2)  ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นขอ จ านวน 1 ฉบับ 
3)  ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ด าเนินกิจการ (กรณีมอบอ านาจ) จ านวน 1 ฉบับ 
4)  ซีดีรอม (CD-ROM) ที่บรรจ ุข้อมูลของเอกสารและหลักฐานตามข้อที่ 1 จ านวน 1 ชุด 

ค่าธรรมเนียม 
 กรณกีารประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ 

จ านวนส่วนประกอบ (INGREDIENT) 
ที่ต้องประเมิน 

ราคา (บาท) 

1 - 2 90,000 
3 - 4 150,000 

4 ขึ้นไป 20,000 / ชนิด 

 กรณกีารประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) ตัวอย่างละ 60,000 บาท  

ช าระค่าธรรมเนียม 

 ช าระเงินโดยโอนเข้าบัญชี “มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ” เลขที่ 316-400266-7 ธนาคารไทยพาณิชย์    
สาขาศาลายา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบริการทางวิชาการเพ่ือประเมินความเสี่ยงในอาหาร สงส าเนา
หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) มายังแฟกซหมายเลข 0-2889-3673 หรอือีเมล์tracthailand@gmail.com 
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