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รายละเอียดการใหบริการทางวิชาการของศูนยประเมินความเส่ียงประเทศไทย (TRAC) 

 

งานที่ใหบริการ   

 1) การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel food)         

 2) การประเมินประเมินความความปลอดภัยและกําหนดคุณภาพมาตรฐานหรือมาตรฐาน 

(Specification) สําหรับวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) 

  

ชองทางการใหบริการ  

ศูนยประเมินความเส่ียงดานอาหารประเทศไทย  อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี 25/25 ถนน

พุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  โทรศัพท: 0-2800-2380  ตอ 119 

โทรสาร: 0-2889-3673  E-mail: tracthailand@gmail.com 
 

เปดใหบริการวันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16:30 น.  

ผูตองการย่ืนแบบคําขอและเอกสารหลักฐานตองติดตอนัดหมายลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ ท่ีศูนยประเมิน

ความเส่ียงดานอาหารประเทศไทย  อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโทรศัพทนัดหมายที่เบอร        

0-2800-2380 ตอ 119 ตามวันและเวลาดานบน กรณีไมสามารถมาตามนัดไดโปรดติดตอเล่ือนนัดท่ี 0-2800-

2380 ตอ 119 ลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ 
 

ขอมูลการใหบริการสามารถเขาไปดาวนโหลดไดที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/TRAC หรือโทร

สอบถามเพิ่มเติม 0-2800-2380 ตอ 119  
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เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

1) ผูย่ืนคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม ศึกษาเอกสารตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง อาหารใหม หรือดาวนโหลดที่หนาเว็บไซตของศูนยประเมินความ

เส่ียงประเทศไทย www.inmu.mahidol.ac.th/th/TRAC/   

กรณีสําหรับวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) ใหดาวนโหลดเอกสารในหัวขอ ประเมินความความปลอดภัยและ

กําหนดคุณภาพมาตรฐานหรือมาตรฐาน (Specification) สําหรับวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) ท่ีปรากฏอยูในหนา

เว็บไซต  

2)  ผูย่ืนคําขอตองจัดเรียงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอาหารใหมใหครบถวนถูกตอง และให

เจาของกิจการ หรือผูดําเนินกิจการ หรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนาม

ในแบบคําขอ กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปน

ผูดําเนินการแทนแนบดวย 

3)  ผูย่ืนคําขอตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑที่ย่ืนคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจ

และลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือ

มอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทนแนบดวย) 

4)  ย่ืนแบบคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตัวเองหรือผานตัวแทน (messenger) ไดท่ีศูนยประเมินความ

เส่ียงดานอาหารประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางศูนยจะพิจารณาหลักฐาน 1 วันทํา

การและจะติดตอกลับตามชองทางท่ีผูย่ืนขอแจงไว 

5)  ศูนยประเมินความเส่ียงประเทศไทยจะพิจารณาไมประเมินคําขอ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานแลวพบวาไมเพียงพอตอการประเมินหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตามรายละเอียดท่ี

ระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง อาหารใหม หรือประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒๘๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร หรือคูมือสําหรับประชาชน 

6)  ศูนยประเมินความเส่ียงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบตอความลาชาในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอฯ ไมสามารถสง

มอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง 

7)  เมื่อศูนยประเมินความเส่ียงประเทศไทยรับประเมินความปลอดภัยฯ ผูย่ืนขอฯตองชําระคาธรรมเนียม

ในการใหบริการรอยละ 70 ของคาใชจายทั้งหมดหลังจากผูเช่ียวชาญรับเร่ืองพิจารณาอาหารใหม และชําระสวนท่ี

เหลือพรอมรับใบรับรองผลการประเมิน 

8)  หลังจากประเมินเสร็จส้ินเรียบรอยแลว ผูย่ืนสามารถเขามาปรึกษากับทางศูนยไดอีก 1 ครั้ง ในกรณีเกิด

ปญหาหรือขอสงสัยในการประเมินผลเรื่องน้ันๆ  

9)  ผลการประเมินความปลอดภัยฯ ใชเปนเพียงหลักฐานสวนหน่ึงประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ

อาหารน้ันๆ ตามกระบวนงานที่เก่ียวของ 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลาใหบริการ หมายเหตุ 

1 การนัดหมาย 

 

ผูย่ืนคําขอฯย่ืนคําขอและ

สงเอกสารหลักฐานตามวัน

เวลาที่นัดหมาย 

- กรุณานัดหมายลวงหนา

ผานทางโทรศัพท  

0-2800-2380 ตอ 119  

2 

 

การตรวจสอบ

เอกสาร  

 

 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบ 

ความครบถวนของเอกสาร

หลักฐาน และแจงผลการ

ตรวจสอบความครบถวน

ของเอกสาร 

- 

 

 

 

 

กรณีเอกสารไมครบถวน

ให ผู ย่ืนขอฯ นัดหมาย

ใหม เพื่อดําเ นินการ ย่ืน

เอกสารใหม 

3 การพิจารณา 

 

 

ประเมินความปลอดภัยโดย

คณะผูเช่ียวชาญประเมิน

ความเส่ียง 

ไมเกิน 80 วันทําการ 

 

 

เริ่มนับระยะเวลาต้ังแต 

ไดรับเอกสารที่ครบถวน

แ ล ะ ถู ก ต อ ง  ไ ม นั บ

ร ะยะ เ ว ล า ก า ร แก ไ ข

เอกสารหรือช้ีแจงขอมูล

กับผูย่ืนขอฯ 

4 การพิจาณาและ

ลงนามรับรอง 

คณะกรรมการศูนย

ประเมินความเส่ียง 

พิจารณาผลข้ันสุดทาย 

 1 วันทําการ - 

5 การแจงผล

พิจารณา 

 

แจงผลและสงผลการ

ประเมิน 

3 วันทําการ มารับเอกสารดวยตนเอง 

หมายเหตุ 

1) การแจงผลสรุปการประเมินแกผูย่ืนขอ สามารถขอสําเนาไดโดยวิธีการโทรสารเทาน้ัน 

2) เอกสารท่ีเปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนาม

ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได 
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รวมระยะเวลา   

ใชระยะเวลาดําเนินการ ไมเกิน 90 วันทําการ โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารท่ี

ครบถวนเรียบรอยแลว และแจงผลการประเมินภายใน 3 วันทําการ นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ ไมนับระยะเวลา

หาเอกสารเพิ่มเติม การแกไขเอกสาร หรือช้ีแจงขอมูล 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

1)  แบบคําขอและหลักฐานประเมินความปลอดภัยอาหารใหมหรือวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) 1 ฉบับ 

2)  สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูย่ืนขอ จํานวน 1 ฉบับ 

3)  สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีมอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ 

4)  ซีดีรอม (CD-ROM) ที่บรรจ ุขอมูลของเอกสารและหลักฐานตามขอท่ี 1 จํานวน 1 ชุด 

คาธรรมเนียม 

 กรณีการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม 

จํานวนสวนประกอบ (INGREDIENT) 

ที่ตองประเมิน 
ราคา (บาท) 

1 - 2 90,000 

3 - 4 150,000 

4 ขึ้นไป 20,000 / ชนิด 

 กรณีการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) ตัวอยางละ 60,000 บาท  

ชําระคาธรรมเนียม 

 ชําระเงินโดยโอนเขาบัญชี “มูลนิธิสงเสริมโภชนาการ” เลขท่ี 316-400266-7 ธนาคารไทยพาณิชย    

สาขาศาลายา เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานบริการทางวิชาการเพื่อประเมินความเส่ียงในอาหาร สงสําเนา

หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) มายังแฟกซหมายเลข 0-2889-3673 หรอือีเมลtracthailand@gmail.com 

mailto:%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%8ctracthailand@gmail.com
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