
 

 

โดย ส านกัอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  ร่วมกบั  มลูนิธิ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

รหัส หลักสูตร ค่าลงทะเบียน วันที่อบรม วันที่ปิดรับสมัคร 

BK01 กฎหมายอาหารและการขออนุญาต    5,500 1-3 พฤศจิกายน 59 20  ตุลาคม 59 

SA02 ผู้ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท * 2,500 8 พฤศจิกายน 59 27  ตุลาคม 59 

SA04 ผู้ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์ไอศกรีม * 2,500 10 พฤศจิกายน 59 28  ตุลาคม 59 

SA03 ผู้ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท * 2,500 15 พฤศจิกายน 59 3 พฤศจิกายน  59 

SA01 ผู้ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์นม (นมโค,นมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว,ผลิตภัณฑ์ของนม) * 2,500 17 พฤศจิกายน 59 4 พฤศจิกายน  59 

BK03 การแสดงฉลากอาหาร ** 2,500 22 พฤศจิกายน 59 10 พฤศจิกายน  59 

BK04 การแสดงฉลากโภชนาการ และฉลากแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) ** 2,500 24 พฤศจิกายน 59 10 พฤศจิกายน  59 

BK05 การขออนุญาตผลิตและวิธีการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ** 2,500 29 พฤศจิกายน 59 10 พฤศจิกายน  59 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการผลิต/น าเข้า/จ าหน่าย วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร และผู้สนใจทั่วไป 

การอบรมหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  
ครัง้ที่ 3 / 2559 

โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 

รับจ านวนจ ากัด 100 คน ต่อหลักสูตร 



รายละเอียดส าคญั ต้องอ่าน !!!!! 

           หมายเหต ุ  
           1 . * กรณีผลิตภณัฑอ์าหารตามแนวทางระบบการก ากบัดแูลแนวใหม่ (Re-process) 7 ประเภท ส าหรบัผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบติัเป็นตามเงื่อนไขท่ีก าหนดสามารถ
ขออนุญาตผลิตภณัฑอ์ย่างรวดเรว็ (Fast Track) โดยมีเงื่อนไขข้อหน่ึงคือ ต้องผ่านการอบรมและสอบผ่าน 2 หลกัสตูรคือ 

1)  หลกัสตูรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต             2) หลกัสตูรหลกัสตูรเฉพาะแต่ละรายผลิตภณัฑ ์(หรือแล้วแต่ผู้ประกอบการจะเลือกอบรม) 
          โดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ี 1) ก่อนหลกัสูตรท่ี 2)  ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรบัผลิตภณัฑ์อาหาร Re-Process และเงื่อนไขการขออนุญาตผลิตภณัฑ์
แบบรวดเรว็ (Fast Track) ศึกษาเพ่ิมเติมท่ี http://iodinethailand.fda.moph.go.th/RP/index.php 
         2. * * ข้อแนะน า  เพ่ือความเข้าใจในการอบรม ควรเข้ารบัการอบรม “หลกัสตูรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต” มาก่อน 
         3. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมขัน้ต า่ท่ีจะสามารถจดัอบรมได้ คือ 40 คน/หลกัสตูร  หากหลกัสตูรใดจ านวนถึงขัน้ต า่ท่ีจะสามารถจดัได้ เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล  
         4. โปรดระบ ุอีเมล ท่ีใช้ติดต่อและใช้งานเป็นประจ า เน่ืองจากจะประสานงานและติดต่อ แจ้งข้อมลูการอบรมและส่งเอกสารทางอีเมล   
         5. ค่าลงทะเบียน รวมอาหารกลางวนั อาหารว่าง เอกสาร และกระเป๋า 

            ขัน้ตอนการสมคัร 

1. Download ใบสมคัรได้ท่ีหน้าเวปไซต ์ส านักอาหาร (http://food.fda.moph.go.th/) หวัข้อ : อบรม/สมัมนา : การอบรมหลกัสตูรด้านหลกัเกณฑข์องกฏหมายอาหาร 

2. ส่งใบสมคัรตามระยะเวลาท่ีก าหนดได้ท่ี  
 -  E-mail : pin2418@gmail.com  หรือ 
 -  ยื่นด้วยตนเองท่ี คณุ ปาริชาต ป่ินวิเศษ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชัน้ 2 ห้อง 220 ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี โทร. 0-2590-7019 

3. หากมีผู้ตอบรบัเข้าฝึกอบรมครบตามจ านวนท่ีผู้จดัก าหนด  (40 คนต่อหลกัสตูร) คณุปาริชาต จะส่ง e-mail กลบัไปเพ่ือยืนยนัการอบรม และแจ้งรายละเอียดการช าระ
เงินค่าลงทะเบียน ทางอีเมล เท่านัน้  

4.  เม่ือท่านช าระเงินและส่งหลกัฐานการช าระเงินแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งรายละเอียดการอบรม สถานท่ีอบรม และเอกสาร อ่ืนๆ ทางอีเมล 
5.  หากมีข้อสงสยัหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

รายละเอียดการลงทะเบียน การช าระค่าลงทะเบียน การออกใบเสรจ็ ติดต่อสอบถามได้ท่ี คณุปาริชาต ป่ินวิเศษ  โทร. 0-2590-7019   
รายละเอียดหลกัสตูร เพ่ิมเติมได้ท่ี คณุสจิุตรา /คณุมะลิวลัย ์ E-mail : foodteam2.training.fda@gmail.com โทร. 0-2590-7206/02-5907257 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/RP/index.php


 

 ใบสมัครและแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม 

โปรดอา่นรายละเอียดก่อนกรอกใบสมคัร และพิมพ์/เขียนตวับรรจงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของทา่น 

1.  ชื่อหน่วยงาน                                                                                        เลขท่ี                         ต าบล/แขวง                                .         
อ าเภอ/เขต ...........                         ....     จงัหวดั                                   รหสัไปรษณีย์                         โทรศพัท์                           . 
โทรสาร                                                 .Website                                                                                                                      .  

2. รายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงนิ 
       ช่ือ-ท่ีอยู่ ในนามหน่วยงานท่ีระบใุนข้อ 1 
       อื่นๆๆ โปรดระบ ุ                                                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                                                                                .                    

3. กรณีผู้เข้าอบรมหลายท่าน มีผู้ประสานงาน/ฝ่ายบุคคล ช่ือ                                                          โทรศพัท์                               .                                                 

    e-mail ท่ีใช้ติดตอ่                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                                    

4. ช่ือผู้เข้าอบรม (กรุณากรอกข้อมลูด้วยตวับรรจง)  

4.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                        นามสกลุ                                                                      . 

ต าแหนง่                                                          เบอร์โทรศพัท์                                                  e-mail                                                       .  

สมคัรหลกัสตูร    1) BK01 กฎหมายอาหาร        SA02 ผู้ประเมินเคร่ืองดื่มฯ        SA04 ผู้ประเมินไอศกรีม      SA03 ผู้ประเมินอาหารในภาชนะบรรจปิุดสนิท  
                         (2  SA01ผู้ประเมินนม         BK03 การแสดงฉลากอาหาร          BK04 การแสดงฉลากโภชนาการ         BK05 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร            

4.2 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                      นามสกลุ                                                                         . 

ต าแหนง่                                                          เบอร์โทรศพัท์                                                  e-mail                                                        .  

สมคัรหลกัสตูร    1) BK01 กฎหมายอาหาร        SA02 ผู้ประเมินเคร่ืองดื่มฯ        SA04 ผู้ประเมินไอศกรีม      SA03 ผู้ประเมินอาหารในภาชนะบรรจปิุดสนิท  
                         (2  SA01ผู้ประเมินนม         BK03 การแสดงฉลากอาหาร          BK04 การแสดงฉลากโภชนาการ         BK05 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร            

4.3 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                        นามสกลุ                                                                       . 

ต าแหนง่                                                          เบอร์โทรศพัท์                                                  e-mail                                                         .  

สมคัรหลกัสตูร    1) BK01 กฎหมายอาหาร        SA02 ผู้ประเมินเคร่ืองดื่มฯ        SA04 ผู้ประเมินไอศกรีม      SA03 ผู้ประเมินอาหารในภาชนะบรรจปิุดสนิท  
                         (2  SA01ผู้ประเมินนม         BK03 การแสดงฉลากอาหาร          BK04 การแสดงฉลากโภชนาการ         BK05 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร            

4.4 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                        นามสกลุ                                                                       . 

ต าแหนง่                                                          เบอร์โทรศพัท์                                                  e-mail                                                         .  

สมคัรหลกัสตูร    1) BK01 กฎหมายอาหาร        SA02 ผู้ประเมินเคร่ืองดื่มฯ        SA04 ผู้ประเมินไอศกรีม      SA03 ผู้ประเมินอาหารในภาชนะบรรจปิุดสนิท  
                         (2  SA01ผู้ประเมินนม         BK03 การแสดงฉลากอาหาร          BK04 การแสดงฉลากโภชนาการ         BK05 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร            
 
 

 

 
 

หมายเหต ุ:  1.  ในกรณีผู้ เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวนัลา และมีสิทธิเบิก
คา่ลงทะเบียนและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้ตามระเบียบราชการ เม่ือได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาแล้ว ทัง้นี ้อตัราคา่ลงทะเบียนเป็นไปตามสิทธิ 
ที่เบิกได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลงัเลขที่ กค. 0409.7/ว.29 

  2.  ในกรณีผู้ เข้าร่วมอบรมที่เดินทางมาจากตา่งจงัหวดั จะต้องรับผิดชอบคา่ที่พกั และคา่เดินทางเอง 

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : pin2418@gmail.com หรือ ย่ืนใบสมคัรท่ีคณุปาริชาต ิ ตกึ อย. อาคาร 3 ชัน้ 2 ห้อง 220 ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี โทร. 0-2590-7019 

หากมีผู้ตอบรับเข้าฝึกอบรมครบ 40 คนต่อหลักสูตร  คุณปาริชาต จะส่ง e-mail กลับไปเพื่อแจ้งให้ช าระค่าลงทะเบียน 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 

มูลนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



 
 

ก ำหนดกำรอบรม 
BK01 กฎหมำยอำหำรและกำรขออนุญำต 

 
ระหว่ำงวันท่ี  1 – 3 พฤศจิกำยน  2559 

ณ โรงแรมริชมอร์น นนทบุรี 
วันที่  1 พฤศจิกายน  2559  เวลา 08.00 -17.00 น. 

08.00 - 08.30 
08.30 – 08.45 
08.45 – 09.45 

 
10.00 - 12.00 

 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 

 
14.00 – 17.00 

 

ลงทะเบียน  
ชี้แจงหลักสูตร  
1. ควำมเป็นมำและแนวคิดในกำรควบคุมอำหำรของประเทศไทย                              
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
2. พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน   
2. พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 (ต่อ) 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
3. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขและกำรตีควำม  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 

วันที่  2 พฤศจิกายน  2559  เวลา 08.00 -16.45 น. 
08.00 - 08.30 
08.30 – 10.30 

 
10.45 – 11.45 

 
12.00 – 13.00 
13.00 – 15.00 

 
15.15 – 16.45 

ลงทะเบียน 
4. กำรขออนุญำตสถำนที่ผลิตและน ำเข้ำอำหำร 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
5. กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำรและฉลำกอำหำร   
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน   
5. กำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำรและฉลำกอำหำร (ต่อ) 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
6. กำรขออนุญำตโฆษณำ  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 

วันที่  3 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.30 - 15.00 น. 
08.30 – 09.00  
09.00 - 09.30 
09.30 - 11.30 
11.30 - 12.30 
13.00 - 15.00 

ลงทะเบียน 
พักรับประทานอาหารว่าง   
ทดสอบควำมรู้ (หัวข้อ 1-6)                                                             
พักรับประทานอาหารกลางวัน   
สอบซ่อม (แล้วแต่กรณี)                                                                        

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม 15 นาที ช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 และ ช่วงบ่ายเวลา 15.00-
15.15 น.   

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



แก้ไขครั้งที่ 3 (19 ตค 58) 

BK01 หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต 

1. ค าอธิบายหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ออกแบบเพ่ือใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการความรู้ด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ผู้ประกอบการผลิต/

น าเข้า/จ าหน่าย วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาและแนวคิดในการ

ควบคุมอาหารของประเทศไทย พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและการตีความ และการ

ขออนุญาตผลิตอาหาร (การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร การขออนุญาตน าเข้าอาหาร การขออนุญาตผลิตภัณฑ์และฉลาก

อาหาร การขออนุญาตโฆษณาอาหาร) เพ่ือให้ผู้ เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

2. รูปแบบการฝึกอบรม 

(1)  ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 

(2)  บรรยายภาคทฤษฎี 

(3)  ฝึกปฏิบัติตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย (Workshop) 

3. คุณสมบตัิของผู้เข้ารับการอบรม 

ไม่ก าหนด  (ข้อแนะน า : ผู้เข้าอบรมควรพักอยู่ในที่ทีจ่ัดฝึกอบรม หรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในการเข้ารว่มการฝึกอบรมได้ตรงต่อเวลา) 

4. วิทยากร 

(1) เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน และผ่านการ

ทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากรหรือเป็นเจ้าหน้าที่ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการเป็นวิทยากรกฎหมายอาหาร หรือปฎิบัติ

หน้าที่ที่ใช้กฎหมายอาหารในการด าเนินงาน อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี  

5. เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม 

ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 

และระยะเวลาการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 

1. ทราบความเป็นมาและแนวคิดในการควบคุมอาหารของไทย 

2. ทราบหลักการ แนวทางและเป้าหมายการคุ้มครองผู้บริโภค

ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

1.1 ความเป็นมาและแนวคิดในการควบคุมอาหารของ

ไทย 

3. เพ่ือให้เข้าใจขอบข่ายของการควบคุมอาหาร ค านิยามที่

เกี่ยวข้องอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ บทก าหนด

โทษ และหลักการพิจารณาตามพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ. 2522 

1.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  

     (1) ภาพรวมของพระราชบัญญัติอาหาร 

     (2) การบังคับใช้และบทลงโทษ  

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



แก้ไขครั้งที่ 3 (19 ตค 58) 

6. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

(1) เอกสารประกอบการบรรยาย 

(2) คู่มือพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

7. วิธีการประเมินวัดผล 

  หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน คือ 

 (1) การเข้าร่วมอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอด

หลักสูตร  

     (2) การสอบ มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หากยังไม่ผ่านให้ผู้นั้นเข้ารับ

การฝึกอบรมและทดสอบเฉพาะรายหลักสูตรนั้นใหม่ 

     ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการยื่นขออนุญาตแบบ Fast track ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 

8. ประกาศนียบัตร 

(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และผ่านการสอบข้อเขียน  (คะแนนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จหลักสูตร” 

(2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” 

เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินเอกสารค าขอแบบ Fast track ได)้ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 

4. สามารถอธิบายลักษณะของประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ได ้

5. สามารถอ่านประกาศกระทรวงสาธารณสุขและตีความได้ 

1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและการตีความ 

6. ทราบขั้นตอนและหลักฐานในการขออนุญาตผลิตอาหาร 

 

 

1.4 การขออนุญาตผลิตอาหาร 

     (1) การขออนุญาตสถานที่ผลิตและน าเข้าอาหาร 

     (2) การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและฉลากอาหาร 

     (3) การขออนุญาตโฆษณาอาหาร    



1 

 

 

ก ำหนดกำรอบรม 

SA02 หลักสูตรผู้ประเมินเอกสำรค ำขออนุญำต 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
 

วันท่ี  8 พฤศจิกำยน 2559  เวลำ 08.00 – 18.30 น. 

ณ โรงแรมริชมอร์น นนทบุรี 

เวลำ  
08.00 - 08.20 
08.20 - 08.30 
08.30 - 11.00 

 
11.00 – 12.00 

 
12.00 – 13.00 
13.00 – 15.30 

 
 
 
 

15.30 – 16.30 
 
 
 

16.30 - 17.30 
17.30 - 18.30 

ลงทะเบยีน  
ชี้แจงหลักสูตร  
1. คุณภำพมำตรฐำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
2. กำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
3. อภิปรำย เรื่อง พรบ.อ ำนวยควำมสะดวก กับแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลและกำรขออนุญำตอนุญำตอำหำร 

           - พรบ.อ านวยความสะดวก 
           - แนวทางการก ากับดูแลและการขออนุญาตอาหาร  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
4. แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม Workshop 
           - การจัดเตรียมและกรอกแบบประเมนิผลิตภัณฑ ์
           - การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
5. ทดสอบควำมรู้  
สอบซ่อม (แล้วแต่กรณ)ี 

      หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. 



SA02 หลักสูตรผูป้ระเมนิเอกสารค าขออนญุาต 

ผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ 

 

1. ค าอธบิายหลกัสตูร 
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้านการประเมินเอกสารค าขอ

อนุญาตของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/น าเข้า/
จ าหน่าย และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจดทะเบียน
อาหาร แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งการ
ประเมินและรับรองเอกสารค าขอ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมทราบถึงข้อก าหนด สามารถตีความและ
น าไปใช้ในการตัดสินใจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายของเอกสารหลักฐานประกอบการ
ยื่นค าขออนุญาตด้านอาหาร 

2. รปูแบบการฝกึอบรม 

(1) ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
(2) บรรยายภาคทฤษฎ ี
(3) ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย (Workshop) 

3. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม 
ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายอาหารและการขออนุญาต        
(ข้อแนะน า : ผู้เข้าอบรมควรพักอยู่ในทีท่ี่จัดฝึกอบรม หรือบรเิวณใกล้เคียง เพื่อประโยชน์

ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตรงต่อเวลา) 

4. วทิยากร 

(1) เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงาน และผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ส านัก
อาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการเป็นวิทยากร
กฎหมายอาหาร หรือปฎิบัติหน้าที่ที่ใช้กฎหมายอาหารในการด าเนินงาน อยู่อย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อย 1 ปี  

 
 
 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



5. เนือ้หาและระยะเวลาการอบรม 

ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา และระยะเวลาการฝึกอบรม ดังต่อไปน้ี 

6. วธิีการประเมนิวดัผล 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลผูเ้ข้าอบรม 
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรมการอบรมโดยมีระยะการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร 
     - มีคะแนนสอบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 โดยสามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง 
        - ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการยื่นขออนุญาตแบบ Fast track ต้องได้คะแนน     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7. ประกาศนยีบตัร 

(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และผ่านการสอบ
ข้อเขียน (คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จ
หลักสูตร” 

(2) ผู้ เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ 
“ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ      
ผู้ประเมินเอกสารค าขอแบบ Fast track ได้) 

8. เอกสารอา้งองิ 

        พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 
 

วตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ทราบข้อก าหนดและสามารถตีความ 
น าไปใช้ในการตัดสินใจประเมินความ
สอดคล้องตามกฎหมาย ของเอกสาร
หลั กฐานประกอบการยื่ นค าขอ
อนุญาตด้านอาหาร ในด้านข้อมูล
ความปลอดภัยและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และความน่าเชื่อถือของ
เอกสาร  

1. แบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้องและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

2. หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจดทะเบียนอาหาร 
เช่น ชื่ออาหาร วัตถุเจือปนอาหาร การแสดงฉลาก
อาหาร มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

3. การประเมินและรับรองเอกสารค าขอและหลักฐาน
ทั้งหมดโดยใช้แบบประเมิน (Checklist) 



1 

ก ำหนดกำรอบรม 
SA04 หลักสูตรผู้ประเมินเอกสำรค ำขออนุญำต 

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 

วันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 08.00 – 18.30 น. 
ณ โรงแรมริชมอร์น นนทบุรี 

เวลำ  
08.00 - 08.20 
08.20 - 08.30 
08.30 - 11.00 

 
11.00 – 12.00 

 
 

12.00 – 13.00 
13.00 – 14.00 

 
14.00 – 15.00 

 
 

15.00 – 15.30 
 

15.30 - 16.30 
 
 
 

16.30 - 17.30 
17.30 – 18.30 

ลงทะเบียน  
ชี้แจงหลักสูตร  
1. คุณภำพมำตรฐำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
2. กำรก ำกับดูแลไอศกรีมตำมแนวทำง Re-process และกำรประเมิน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมด้วยตนเอง 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
3. กำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
4. ขั้นตอนและกำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนกำรขอเลขสำรบบอำหำร
ของไอศกรีม 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
5. แนวทำงและกำรจัดท ำฉลำกไอศกรีม 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
6. แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม Workshop 
           - การเตรียมและการกรอกแบบฟอร์ม 
           - การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
5. ทดสอบควำมรู้  
และสอบซ่อม (แล้วแต่กรณี) 

      หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. 



SA04 หลกัสตูรผูป้ระเมนิเอกสารค าขอ 

อนุญาตผลติภณัฑ์ไอศกรีม 

1. ค าอธบิายหลกัสตูร 
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้านการประเมินเอกสารค าขอ

อนุญาตของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ได้แก่ผู้ประกอบการผลิต/น าเข้า/จ าหน่าย และผู้สนใจทั่วไป 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจดทะเบียนอาหาร แบบฟอร์มต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งการประเมินและรับรองเอกสารค า
ขอ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมทราบถึงข้อก าหนด สามารถตีความและน าไปใช้ในการตัดสินใจประเมิน
ความสอดคล้องตามกฎหมายของเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตด้านอาหาร 

2. รปูแบบการฝกึอบรม 

(1) ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
(2) บรรยายภาคทฤษฎ ี
(3) ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย (Workshop) 

3. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม 

ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายอาหารและการขออนุญาต            
        (ข้อแนะน า : ผู้เข้าอบรมควรพักอยู่ในทีท่ีจ่ัดฝึกอบรม หรือบริเวณใกล้เคียง เพือ่ประโยชน์
ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตรงต่อเวลา) 

4. วทิยากร 

(1) เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงาน และผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ส านัก
อาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการเป็นวิทยากร
กฎหมายอาหาร หรือปฎิบัติหน้าที่ที่ใช้กฎหมายอาหารในการด าเนินงาน  อยู่อย่างต่อเนื่อง      
อย่างน้อย 1 ปี  

 
 
 
 
 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



 

5. เนือ้หาและระยะเวลาการอบรม 

ระยะเวลารวมตลอดหลกัสูตร อยา่งน้อย 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา และระยะเวลาการฝึกอบรม ดังต่อไปน้ี 

6. วธิีการประเมนิวดัผล 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลผูเ้ข้าอบรม 
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรมการอบรมโดยมีระยะการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร 
     - มีคะแนนสอบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 โดยสามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง 
        - ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการยื่นขออนุญาตแบบ Fast track ต้องได้คะแนน     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7. ประกาศนยีบตัร 

(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และผ่านการสอบ
ข้อเขียน (คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและ
ส าเร็จหลักสูตร” 

(2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้ รับ 
“ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ      
ผู้ประเมินเอกสารค าขอแบบ Fast track ได้) 

8. เอกสารอา้งองิ 

        พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอียดเนือ้หา 
ทราบข้อก าหนดและสามารถตีความ 
น าไปใช้ในการตัดสินใจประเมินความ
สอดคล้องตามกฎหมาย ของเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่ นค าขอ
อนุญาตด้านอาหาร ในด้านข้อมูล
ความปลอดภัยและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และความน่าเชื่อถือของ
เอกสาร  

1. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

2. หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจดทะเบียนอาหาร เช่น 
ชื่ออาหาร วัตถุเจือปนอาหาร การแสดงฉลากอาหาร 
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ไอศกรีม 

3. การประเมินและรับรองเอกสารค าขอและหลักฐานท้ังหมด
โดยใช้แบบประเมิน (Checklist) 



1 

 

 

ก ำหนดกำรอบรม 
SA03 หลักสูตรผู้ประเมินเอกสำรค ำขออนุญำต 

ผลิตภัณฑ์อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
 

วันท่ี  15 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 08.00 – 18.30 น. 

ณ โรงแรมริชมอร์น นนทบุรี 

เวลำ  
08.00 - 08.20 
08.20 - 08.30 
08.30 - 11.00 

 
11.00 – 12.00 

 
12.00 – 13.00 
13.00 – 15.30 

 
 
 
 

15.30 – 16.30 
 
 
 

16.30 - 17.30 
17.30 - 18.30 

ลงทะเบยีน  
ชี้แจงหลักสูตร  
1. คุณภำพมำตรฐำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
2. กำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
3. อภิปรำย พรบ.อ ำนวยควำมสะดวก กับแนวทำงกำรก ำกับ     
ดูแลและกำรขออนุญำตอนุญำตอำหำร 

           - พรบ.อ านวยความสะดวก 
           - แนวทางการก ากับดูแลและการขออนุญาตอาหาร  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
4. แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม Workshop 
           - การจัดเตรียมและกรอกแบบประเมนิผลิตภัณฑ ์
           - การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
5. ทดสอบควำมรู้  
สอบซ่อม (แล้วแต่กรณ)ี 

 หมายเหต ุ: พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. 



 

SA03 หลกัสตูรผูป้ระเมนิเอกสารค าขออนญุาต 

ผลติภณัฑ์อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ 
 

1. ค าอธบิายหลกัสตูร 
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้านการประเมินเอกสารค าขอ

อนุญาตของผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้แก่ผู้ประกอบการผลิต/น าเข้า/
จ าหน่าย และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจด
ทะเบียนอาหาร แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
รวมทั้งการประเมินและรับรองเอกสารค าขอ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมทราบถึงข้อก าหนด สามารถ
ตีความและน าไปใช้ในการตัดสินใจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายของเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นค าขออนุญาตด้านอาหาร 

2. รปูแบบการฝกึอบรม 

(1) ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
(2) บรรยายภาคทฤษฎ ี
(3) ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย (Workshop) 

3. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม 

    ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายอาหารและการขออนุญาต 
     (ข้อแนะน า: ผู้เข้าอบรมควรพักอยู่ในที่ที่จัดฝึกอบรม หรือบริเวณใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์ในการเข้าร่วม 

          การฝึกอบรมได้ตรงต่อเวลา) 

4. วทิยากร 

(1) เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียน
กับส านักงาน และผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้าหน้าที่
ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการเป็นวิทยากร
กฎหมายอาหาร หรือปฎิบัติหน้าที่ที่ใช้กฎหมายอาหารในการด าเนินงาน อยู่อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 1 ปี  

 
 

 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



5. เนือ้หาและระยะเวลาการอบรม 

ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมรายละเอียดเนื้อหา และระยะเวลาการฝึกอบรม ดังต่อไปน้ี 

6. วธิีการประเมนิวดัผล 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลผูเ้ข้าอบรม 
         - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรมการอบรมโดยมีระยะการฝึกอบรม       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร 
     - มีคะแนนสอบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 โดยสามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง 
        - ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการยื่นขออนุญาตแบบ Fast track ต้องได้คะแนน     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7. ประกาศนยีบตัร 

(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และผ่านการสอบ
ข้อเขียน (คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและ
ส าเร็จหลักสูตร” 

(2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ 
“ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ      
ผู้ประเมินเอกสารค าขอแบบ Fast track ได้) 

8. เอกสารอา้งองิ 

        พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 
 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอียดเนือ้หา 
ทราบข้อก าหนดและสามารถตีความ 
น าไปใช้ในการตัดสินใจประเมินความ
สอดคล้องตามกฎหมาย ของเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาต
ด้านอาหาร ในด้านข้อมูลความปลอดภัย
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความ
น่าเชื่อถือของเอกสาร  

1. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

2. หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจดทะเบียน
อาหาร เช่น ชื่ออาหาร วัตถุเจือปนอาหาร การ
แสดงฉลากอาหาร มาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุ
ท่ีปิดสนิท 

3. การประเมินและรับรองเอกสารค าขอและ
หลักฐานท้ังหมดโดยใช้แบบประเมิน (Checklist) 



1 

 

 

ก ำหนดกำรอบรม 

SA01 หลักสูตรผู้ประเมินเอกสำรค ำขออนุญำต 

ผลิตภัณฑ์นม  
 

วันท่ี  17 พฤศจิกำยน 2559  เวลำ 08.00 – 18.30 น. 

ณ โรงแรมริชมอร์น นนทบุรี 

เวลำ  
08.00 - 08.20 
08.20 - 08.30 
08.30 - 11.00 

 
11.00 – 12.00 

 
12.00 – 13.00 
13.00 – 15.30 

 
 
 
 

15.30 – 16.30 
 
 
 

16.30 - 17.30 
17.30 - 18.30 

ลงทะเบยีน  
ชี้แจงหลักสูตร  
1. คุณภำพมำตรฐำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
2. กำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
3. อภิปรำย พรบ.อ ำนวยควำมสะดวก กับแนวทำงกำรก ำกับ     
ดูแลและกำรขออนุญำตอนุญำตอำหำร 

           - พรบ.อ านวยความสะดวก 
           - แนวทางการก ากับดูแลและการขออนุญาตอาหาร  
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
4. แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม Workshop 
           - การจัดเตรียมและกรอกแบบประเมนิผลิตภัณฑ ์
           - การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 
5. ทดสอบควำมรู้  
สอบซ่อม (แล้วแต่กรณ)ี 

      หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. 



 

SA01 หลักสูตรผูป้ระเมนิเอกสารค าขออนญุาต 
ผลติภณัฑ์นม 

(นมโค,นมปรงุแตง่,นมเปรีย้ว,ผลิตภณัฑข์องนม) 
 

1. ค าอธบิายหลกัสตูร 
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้านการประเมินเอกสารค าขอ

อนุญาตของผลิตภัณฑ์นม (ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นมโค ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์นม
เปรี้ยว และผลิตภัณฑ์ของนม) ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/น าเข้า/จ าหน่าย และผู้สนใจทั่วไป 
โดยมีเนื้อหาครอบคลมุหลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจดทะเบียนอาหาร แบบฟอร์มต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งการประเมินและรับรองเอกสาร
ค าขอ เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมทราบถึงข้อก าหนด สามารถตีความและน าไปใช้ในการตัดสินใจ
ประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายของเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตด้าน
อาหาร 

2. รปูแบบการฝกึอบรม 

(1) ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
(2) บรรยายภาคทฤษฎ ี
(3) ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย (Workshop) 

3. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม 

ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายอาหารและการขออนุญาต  
(ข้อแนะน า : ผู้เข้าอบรมควรพักอยู่ในที่ที่จัดฝึกอบรม หรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อ

ประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตรงต่อเวลา) 

4. วทิยากร 

(1) เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียน
กับส านักงาน และผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้าหน้าที่
ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการเป็นวิทยากร
กฎหมายอาหาร หรือปฎิบัติหน้าที่ที่ใช้กฎหมายอาหารในการด าเนินงาน อยู่อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 1 ปี  

 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



5. เนือ้หาและระยะเวลาการอบรม 

ระยะเวลารวมตลอดหลกัสูตร อยา่งน้อย 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา และระยะเวลาการฝึกอบรม ดังต่อไปน้ี 

6. วธิีการประเมนิวดัผล 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลผูเ้ข้าอบรม 
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรมการอบรมโดยมีระยะการฝึกอบรม        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร 
     - มีคะแนนสอบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 โดยสามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง 
        - ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการยื่นขออนุญาตแบบ Fast track ต้องได้คะแนน     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7. ประกาศนยีบตัร 

(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และผ่านการสอบ
ข้อเขียน (คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและ
ส าเร็จหลักสูตร” 

(2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ 
“ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ      
ผู้ประเมินเอกสารค าขอแบบ Fast track ได้) 

8. เอกสารอา้งองิ 

        พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤตกิรรม รายละเอยีดเนื้อหา 
ทราบข้อก าหนดและสามารถตีความ 
น าไปใช้ ในการตัดสินใจประเมิน
ความสอดคล้องตามกฎหมาย ของ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค า
ขออนุญาตด้านอาหาร ในด้านข้อมูล
ความปลอดภัยและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และความน่าเชื่อถือของ
เอกสาร  

1. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

2. หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจดทะเบียนอาหาร เช่น 
ชื่ออาหาร วัตถุเจือปนอาหาร การแสดงฉลากอาหาร 
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยเฉพาะผลิตภัณฑ์
กลุ่มนม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์นมโค ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง 
ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว และผลิตภัณฑ์ของนม 

3. การประเมินและรับรองเอกสารค าขอและหลักฐาน
ทั้งหมดโดยใช้แบบประเมิน (Checklist) 



ก ำหนดกำรอบรม 

BK03 หลักสูตรกำรแสดงฉลำกอำหำร 
 

วันที่  22 พฤศจิกำยน 2559 

ณ โรงแรมริชมอร์น นนทบุรี 

เวลา รายการ 

08.00 - 08.30 

08.30 – 09.00 

 

09.00 - 12.00 

 

 

 

   

 

12.00 - 13.00 

13.00 - 14.00 

 

 

14.00 - 17.30 

 

17.30 - 18.00 

18.00- 18.30 

ลงทะเบียน  

1. ทิศทำงกำรก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์อำหำรเกี่ยวกับกำรแสดงฉลำก         

โดย นักวิชาการอาหารและยา 

2. กฏหมำยและแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงฉลำกอำหำร  

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหาร    

ในภาชนะบรรจุ  

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่๓๖๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที ่๒) 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เก่ียวข้องกับการแสดงข้อความ/ค าเตือนบนฉลาก 

โดย นักวิชาการอาหารและยา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

3. บทลงโทษกำรฝ่ำฝืนประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่ว่ำด้วย เร่ือง กำรแสดงฉลำก  

ของอำหำรในภำชนะบรรจุ 

โดย นักวิชาการอาหารและยา 

4. แบ่งกลุม่ท ำกิจกรรม Workshop กำรอ่ำนฉลำก และกำรจัดท ำฉลำกอำหำร 

โดย นักวิชาการอาหารและยา 

6. สอบวัดควำมรู ้

7. สอบซ่อม  (แล้วแต่กรณี)    
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม 15 นาที ช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 และ ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น.   

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



แก้ไขคร้ังที่ 2 (19 ตค. 58) 

 BK03 หลักสูตรการแสดงฉลากอาหาร 

1. ค าอธิบายหลักสูตร 

  หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ท่ีต้องการความรู้ด้านการแสดงฉลากอาหาร  
ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/น าเข้า/จ าหน่าย พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522     
ผู้ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม 
และผู้สนใจท่ัวไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากอาหาร        
การอ่านฉลาก และการจัดท าฉลากอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทราบ เข้าใจ และ
สามารถจัดท าฉลากอาหารได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. รูปแบบการฝึกอบรม 

(1) ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
(2) บรรยายภาคทฤษฎี 
(3) ฝึกปฏิบัติตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย (Workshop) 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
ควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายอาหารและการขออนุญาต        

              (ข้อแนะน า : ผู้เข้าอบรมควรพักอยู่ในท่ีที่จัดฝึกอบรม หรอืบริเวณใกลเ้คียง เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมได้
ตรงต่อเวลา) 

4. วิทยากร 
(1) เป็นบุคคลท่ีได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมท่ีขึ้นทะเบียนกับ

ส านักงาน และผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรท่ีเป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีส านักอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง หรือปฎิบัติ
หน้าท่ีท่ีใช้กฎหมายอาหารในการด าเนินงาน อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี  

5. เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม 
ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

รายละเอียดเนื้อหา และระยะเวลาการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



แก้ไขคร้ังที่ 2 (19 ตค. 58) 

6. วิธีการประเมินวัดผล 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม 
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรมการอบรมโดยมีระยะการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร 
     - มีคะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสามารถสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง 

7. ประกาศนียบัตร 

(1) ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีก าหนด และผ่านการสอบข้อเขียน 
(คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จหลักสูตร” 

(2 )  ผู้ เข้ าอบรมท่ีไม่ผ่ านการสอบข้อเขียน (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้ รับ 
“ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านัน้  

8. เอกสารอ้างอิง 

        พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 
1. ทราบและเข้าใจวิธีการแสดงฉลากอาหารตามท่ี

กฎหมายก าหนด 
2. สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการ

ตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีได้ถูกต้อง และครบถ้วน 
3. สามารถจัดท าฉลากอาหารได้อย่างถูกต้อง 

เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1. กฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากอาหาร 
2. อาหารท่ีต้องแสดงฉลากอาหาร 
3. รูปแบบและเงื่อนไขการแสดงฉลาก 
4. ค าเตือนในการแสดงฉลาก 
5. ตัวอย่างฉลากอาหารท่ีถูกต้อง 



ก ำหนดกำรอบรม 

BK04 หลักสูตรกำรแสดงฉลำกโภชนำกำร  
และกำรแสดงฉลำกแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) 

 

วันที่  24 พฤศจิกำยน  2559 

ณ โรงแรมริชมอร์น นนทบุรี 

เวลา รายการ 

08.00 - 08.30 

08.30 – 10.30 
 

10.30 - 12.00 

 

 

12.00 - 13.00 

13.00 - 17.30 
 

17.30 – 18.00 

18.00 – 18.30 

ลงทะเบียน  

1. กฏหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำรแสดงฉลำกโภชนำกำรและฉลำกแบบ GDA 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 

2. รูปแบบและเงื่อนไขกำรแสดงฉลำกโภชนำกำร และฉลำกแบบ GDA  

อำหำรที่ต้องแสดงฉลำก  ค ำเตือนในกำรแสดงฉลำก และตัวอย่ำงฉลำก 

โภชนำกำร และฉลำกแบบ GDA ที่ถูกต้อง 

โดย นักวิชาการอาหารและยา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน       

3. แบ่งกลุม่ท ำกิจกรรม Work Shop กำรอ่ำนฉลำก และกำรจัดท ำฉลำก
โภชนำกำร และฉลำกแบบ GDA 
โดย นักวิชาการอาหารและยา 

5.สอบวัดควำมรู้  

6. สอบซ่อม (แล้วแต่กรณ)ี   

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม 15 นาที ช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 และ ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น.   

 

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



แก้ไขคร้ังที่ 2 (19 ตค. 59) 

BK03 หลักสูตรการแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA  

(Guideline Daily Amounts) 

1. ค าอธิบายหลักสูตร 

  หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ท่ีต้องการความรู้ด้านการแสดงฉลากโภชนาการ 
และการแสดงฉลากแบบ GDA ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/น าเข้า/จ าหน่าย พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 ผู้ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย 
วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจท่ัวไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA การอ่านฉลาก และการจัดท าฉลาก
อาหารโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทราบ เข้าใจ 
และสามารถจัดท าฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA ได้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. รูปแบบการฝึกอบรม 

(1) ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
(2) บรรยายภาคทฤษฎี 
(3) ฝึกปฏิบัติตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย (Workshop) 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
ควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายอาหารและการขออนุญาต 

(ข้อแนะน า : ผู้เข้าอบรมควรพักอยู่ในท่ีท่ีจัดฝึกอบรม หรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตรงต่อเวลา) 

4. วิทยากร 
(1) เป็นบุคคลท่ีได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมท่ีขึ้นทะเบียนกับ

ส านักงาน และผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรท่ีเป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีส านักอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง หรือปฎิบัติ
หน้าท่ีท่ีใช้กฎหมายอาหารในการด าเนินงาน อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี  

 
 
 
 
 
 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



แก้ไขคร้ังที่ 2 (19 ตค. 59) 

5. เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม 
ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

รายละเอียดเนื้อหา และระยะเวลาการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 
 

6. วิธีการประเมินวัดผล 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม 
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรมการอบรมโดยมีระยะการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร 
     - มีคะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสามารถสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง 

7. ประกาศนียบัตร 

(1) ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีก าหนด และผ่านการสอบข้อเขียน 
(คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จหลักสูตร” 

(2 )  ผู้ เข้ าอบรมท่ีไม่ผ่ านการสอบข้อเขียน (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้ รับ 
“ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น  

8. เอกสารอ้างอิง 

        พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 

1. ทราบและเข้าใจวิธีการแสดงฉลาก
โภชนาการและฉลากแบบ GDA ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

2. สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ
การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีได้ถูกต้อง 
และครบถ้วน 

3. สามารถแสดงฉลากโภชนาการและ
ฉลากแบบ GDA (Guideline Daily 
Amounts)ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

1. อาหารท่ีต้องแสดงฉลากโภชนาการและฉลากแบบ GDA 
2. การจัดท าฉลากโภชนาการ รูปแบบและเงื่อนไขการแสดง

กรอบข้อมูลโภชนาการ 
3. วิธีการก าหนดปริมาณอาหารหนึ่งหน่วยบริโภคกับจ านวน

หน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ 
4. สารอาหารที่แนะน าให้ควรบริโภคประจ าวันส าหรับคนไทย

อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) 
5. หลักเกณฑ์ในการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหาร 
6. บันได 10 ขั้น สู่ฉลากโภชนาการ 
7. การจัดท าฉลากแบบ GDA 



 

 

ก ำหนดกำรอบรม 

BK05 กำรขออนุญำตผลิตและวิธีกำรขอจดทะเบียนผลิตภัณฑเ์สริมอำหำร 

 

วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 

ณ โรงแรมริชมอร์น นนทบุรี 

เวลำ รำยกำร 

08.00 - 08.30 

08.30 – 09.00 

09.00 – 10.30 

 

10.45 – 12.00 

 

 

12.00 - 13.00 

13.00 – 14.30 

 

 

14.30 – 16.30 

 

 

16.30 – 17.10 

17.10 – 17.50 

ลงทะเบียน  

ชี้แจงหลักสูตร  

1. กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร                 

โดย นักวิชาการอาหารและยา 

2.กำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนและแบบฟอร์มที่จ ำเป็นในกำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์ 

  เสริมอำหำรและปัญหำที่พบ 

โดย นักวิชาการอาหารและยา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน      

3.กำรค ำนวณสำรส ำคัญและวัตถุเจือปนอำหำรที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์   

เสริมอำหำร 

โดย นักวิชาการอาหารและยา 

4. แบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม Workshop กำรค ำนวณสำรส ำคัญและวัตถุเจือปนอำหำรที่

เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อำหำร                                                                  

โดย นักวิชาการอาหารและยา 

ทดสอบควำมรู้ 

สอบซ่อม  
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม 15 นาที ช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 และ ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น.   

 

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



แก้ไขคร้ังที่ 2 (19 ตค. 58) 

 BK05 หลักสตูรการขออนุญาตผลิตและวิธีการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

1. ค าอธิบายหลักสูตร 

 หลักสูตรนี้ออกแบบเพ่ือใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตและวิธีการขอจด

ทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ทั้งผู้ประกอบการผลิต/น าเข้า/จ าหน่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.อาหาร 

พ.ศ.2522 ผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และ

ผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การยื่นขอ

อนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและแบบฟอร์มที่จ าเป็นในการขออนุญาต การ

ค านวณสารส าคัญและวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร  เพ่ือสร้างความเข้าใจถึง

ระเบียบการขออนุญาตผลิตและน าเข้า ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งหลักเกณฑ์

กฎระเบียบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไห้ถูกต้อง และสามารถค านวณและตรวจสอบสูตร

ส่วนประกอบ รวมถึงฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ถูกต้อง เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. รูปแบบการฝึกอบรม 

(1) ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 

(2) บรรยายภาคทฤษฎี 

(3) ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย (Workshop) 

3. คุณสมบตัิของผู้เข้ารับการอบรม 

ควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายอาหารและการขออนุญาต 

(ข้อแนะน า : ผู้เข้าอบรมควรพักอยู่ในท่ีท่ีจัดฝึกอบรม หรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตรงต่อเวลา) 

4. วิทยากร 

(1) เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน และผ่านการ

ทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการที่เก่ียวข้อง หรือปฎิบัติหน้าที่ที่ใช้กฎหมาย

อาหารในการด าเนินงาน อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี  

 

 

 

 

 

 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



แก้ไขคร้ังที่ 2 (19 ตค. 58) 

5. เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม 
ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 

และระยะเวลาการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 

 

6. วิธีการประเมินวัดผล 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม 
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรมการอบรมโดยมีระยะการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาตลอดหลักสูตร 
     - มีคะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสามารถสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง 

7. ประกาศนียบัตร 

(1) ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีก าหนด และผ่านการสอบข้อเขียน 
(คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จหลักสูตร” 

(2) ผู้เข้าอบรมท่ีไม่ผ่านการสอบข้อเขียน (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70) จะได้รับ “ประกาศนียบัตร
การเข้าอบรม” เท่านั้น  

8. เอกสารอ้างอิง 

        พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงระเบียบการขอ
อนุญาตผลิตและน า เข้ า  ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้ง
หลักเกณฑ์กฎระเบียบการยื่นขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไห้ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถค านวณ
และตรวจสอบสูตรส่วนประกอบ รวมถึง
ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ถูกต้อง 

1. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
2.ระเบียบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและฉลากผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร 
3.การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและแบบฟอร์มที่จ าเป็นในการขอ
อนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและปัญหาที่พบ 
4.การค านวณสารส าคัญและวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
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