รายละเอียดการใหบริการทางวิชาการของศูนยประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (TRAC)
งานที่ใหบริการ
1) การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม (Novel food)
2) การประเมินประเมินความความปลอดภัยและกําหนดคุณภาพมาตรฐานหรือมาตรฐาน
(Specification) สําหรับวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี)
ชองทางการใหบริการ
ศูนยประเมินความเสี่ยงดานอาหารประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 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 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 16:30 น.
ผูตองการยื่นแบบคําขอและเอกสารหลักฐานตองติดตอนัดหมายลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ ที่ศูนยประเมิน
ความเสี่ยงดานอาหารประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโทรศัพทนัดหมายที่เบอร
0-2800-2380 ตอ 119 ตามวันและเวลาดานบน กรณีไมสามารถมาตามนัดไดโปรดติดตอเลื่อนนัดที่ 0-28002380 ตอ 119 ลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ
ขอมู ลการให บริ การสามารถเขาไปดาวนโ หลดได ที่
สอบถามเพิ่มเติม 0-2800-2380 ตอ 119

http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/TRAC หรื อโทร
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เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1) ผูยื่นคําขอประเมินความปลอดภัยอาหารใหม ศึกษาเอกสารตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง อาหารใหม หรือดาวนโหลดที่หนาเว็บไซตของศูนยประเมินความ
เสี่ยงประเทศไทย www.inmu.mahidol.ac.th/th/TRAC/
กรณีสําหรับวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) ใหดาวนโหลดเอกสารในหัวขอ ประเมินความความปลอดภัยและ
กําหนดคุณภาพมาตรฐานหรือมาตรฐาน (Specification) สําหรับวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) ที่ปรากฏอยูในหนา
เว็บไซต
2) ผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอาหารใหมใหครบถวนถูกตอง และให
เจาของกิจการ หรือผูดําเนินกิจการ หรือกรรมการที่มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนาม
ในแบบคํ า ขอ กรณี ไ ม ใ ช ผู ดํา เนิ น กิ จ การหรื อกรรมการผู มี อํา นาจของนิ ติ บุ ค คลให มี ห นั ง สื อ มอบอํ า นาจเป น
ผูดําเนินการแทนแนบดวย
3) ผูยื่นคําขอตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอได และมีอํานาจตัดสินใจ
และลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือ
มอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทนแนบดวย)
4) ยื่นแบบคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตัวเองหรือผานตัวแทน (messenger) ไดที่ศูนยประเมินความ
เสี่ยงดานอาหารประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางศูนยจะพิจารณาหลักฐาน 1 วันทํา
การและจะติดตอกลับตามชองทางที่ผูยื่นขอแจงไว
5) ศูนยประเมินความเสี่ยงประเทศไทยจะพิจารณาไมประเมินคําขอ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแลวพบวาไมเพียงพอตอการประเมินหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตามรายละเอียดที่
ระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง อาหารใหม หรือประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร หรือคูมือสําหรับประชาชน
6) ศูนยประเมินความเสี่ยงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบตอความลาชาในกรณีที่ผูยื่นคําขอฯ ไมสามารถสง
มอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง
7) เมื่อศูนยประเมินความเสี่ยงประเทศไทยรับประเมินความปลอดภัยฯ ผูยื่นขอฯตองชําระคาธรรมเนียม
ในการใหบริการรอยละ 70 ของคาใชจายทั้งหมดหลังจากผูเชี่ยวชาญรับเรื่องพิจารณาอาหารใหม และชําระสวนที่
เหลือพรอมรับใบรับรองผลการประเมิน
8) หลังจากประเมินเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูยื่นสามารถเขามาปรึกษากับทางศูนยไดอีก 1 ครั้ง ในกรณีเกิด
ปญหาหรือขอสงสัยในการประเมินผลเรื่องนั้นๆ
9) ผลการประเมินความปลอดภัยฯ ใชเปนเพียงหลักฐานสวนหนึ่งประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ
อาหารนั้นๆ ตามกระบวนงานที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
ที่ ประเภทขั้นตอน
ระยะเวลาใหบริการ
การบริการ
1 การนัดหมาย
ผูยื่นคําขอฯยื่นคําขอและ
สงเอกสารหลักฐานตามวัน
เวลาที่นัดหมาย
2 การตรวจสอบ
เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสาร
ความครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน และแจงผลการ
ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสาร
3

การพิจารณา

ประเมินความปลอดภัยโดย ไมเกิน 80 วันทําการ
คณะผูเชี่ยวชาญประเมิน
ความเสี่ยง

4

การพิจาณาและ
ลงนามรับรอง

5

การแจงผล
พิจารณา

คณะกรรมการศูนย
ประเมินความเสี่ยง
พิจารณาผลขั้นสุดทาย
แจงผลและสงผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
กรุณานัดหมายลวงหนา
ผานทางโทรศัพท
0-2800-2380 ตอ 119
กรณี เอกสารไมค รบถ วน
ให ผู ยื่ น ขอฯ นั ด หมาย
ใหม เ พื่ อ ดํ า เนิ น การยื่ น
เอกสารใหม

1 วันทําการ

เริ่ ม นั บ ระยะเวลาตั้ ง แต
ได รั บ เอกสารที่ ค รบถ วน
แ ล ะ ถู ก ต อ ง ไ ม นั บ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร แ ก ไ ข
เอกสารหรื อชี้ แ จงข อ มู ล
กับผูยื่นขอฯ
-

3 วันทําการ

มารับเอกสารดวยตนเอง

หมายเหตุ
1) การแจงผลสรุปการประเมินแกผูยื่นขอ สามารถขอสําเนาไดโดยวิธีการโทรสารเทานั้น
2) เอกสารที่เปนสําเนาทั้งหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปที่มีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได
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รวมระยะเวลา
ใช ระยะเวลาดํ า เนิ นการ ไม เ กิ น 90 วั นทํ าการ โดยเริ่ ม นั บระยะเวลาตั้ ง แต เจ า หนา ที่ ได รั บเอกสารที่
ครบถวนเรียบรอยแลว และแจงผลการประเมินภายใน 3 วันทําการ นับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ ไมนับระยะเวลา
หาเอกสารเพิ่มเติม การแกไขเอกสาร หรือชี้แจงขอมูล
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1) แบบคําขอและหลักฐานประเมินความปลอดภัยอาหารใหมหรือวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) 1 ฉบับ
2) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูยื่นขอ จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูดําเนินกิจการ (กรณีมอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบับ
4) ซีดีรอม (CD-ROM) ที่บรรจุขอมูลของเอกสารและหลักฐานตามขอที่ 1 จํานวน 1 ชุด
คาธรรมเนียม
กรณีการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม
จํานวนสวนประกอบ (INGREDIENT)
ราคา (บาท)
ที่ตองประเมิน
1-2
90,000
3-4
150,000
4 ขึ้นไป
20,000 / ชนิด
กรณีการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร (เคมี) ตัวอยางละ 60,000 บาท
ชําระคาธรรมเนียม
ชําระเงินโดยโอนเขาบัญชี “มูลนิธิสงเสริมโภชนาการ” เลขที่ 316-400266-7 ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาศาลายา เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานบริการทางวิชาการเพื่อประเมินความเสี่ยงในอาหาร สงสําเนา
หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) มายังแฟกซหมายเลข 0-2889-3673 หรืออีเมลtracthailand@gmail.com
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