
 

 

โดย ส ำนกัอำหำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  ร่วมกบั  มลูนิธิ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

รหัส หลักสูตร ค่าลงทะเบียน วันที่อบรม กลุ่มเป้าหมาย 

BK01 กฎหมายอาหารและการขออนุญาต    5,500  7 - 9  มีนาคม 60 ผู้ประกอบการผลิต/น าเข้า/จ าหน่าย  

ผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร   

และผู้สนใจทั่วไป 

IB02 การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ท่ัวไป และ Primary GMP *  2,500  14 มีนาคม 60  

 

ผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 

  และผู้สนใจทั่วไป 

IB03 การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP น ้าบริโภค * 2,500 16 มีนาคม 60 

IB04 การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรส์ * 4,500 21 – 22  มีนาคม 60 

IB07 การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรด

ต่้าและชนิดที่ปรับกรด * 

5,500 28 - 30 มีนาคม 60 

 

การอบรมหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  
ครัง้ที่ 1 / 2560 

ณ โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี 

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 

รับจ านวนจ ากัด  
100 คน ต่อหลักสูตร 

ปิดรับสมัครทุกหลักสูตร : 27 กุมภาพันธ์ 2560 



รำยละเอียดส ำคญั ต้องอ่ำน !!!!! 

           หมำยเหต ุ  
           1 . * กรณีผู้ตรวจสอบสถำนท่ีผลิตอำหำรท่ีจะขึน้ทะเบียนกบัส ำนักงำนฯ ต้องผ่ำนกำรอบรม และผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ตำมหลกัสตูรต่อไปน้ี 
                  (ก) หลกัสตูรกฎหมำยอำหำรและกำรขออนุญำต  
                  (ข) หลกัสตูรกำรตรวจประเมินสถำนท่ีผลิตตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำย (ทัง้น้ีต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลกัสตูรข้อ (ก) ก่อน)  

ศึกษำเพ่ิมเติมท่ี http://food.fda.moph.go.th/Unit_reles.php 
         2. * * ข้อแนะน ำ เพ่ือควำมเข้ำใจในกำรอบรม ผู้สนใจทัว่ไปควรเข้ำรบักำรอบรม “หลกัสตูรกฎหมำยอำหำรและกำรขออนุญำต” มำก่อน 
         3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมขัน้ต ำ่ท่ีจะสำมำรถจดัอบรมได้ คือ 20 คน/หลกัสตูร  หำกหลกัสตูรใดจ ำนวนถึงขัน้ต ำ่ท่ีจะสำมำรถจดัได้ เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งให้ทรำบทำงอีเมล  
         4. โปรดระบ ุอีเมล ท่ีใช้ติดต่อและใช้งำนเป็นประจ ำ เน่ืองจำกจะประสำนงำนและติดต่อ แจ้งข้อมลูกำรอบรมและส่งเอกสำรทำงอีเมล   
         5. ค่ำลงทะเบียน รวมอำหำรกลำงวนั อำหำรว่ำง เอกสำร และกระเป๋ำ 

            ขัน้ตอนการสมคัร 

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

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 านวนท่ีผู้จ ัดก าหนด  (20 คนต่อหลกัสูตร) คุณปาริชาต จะส่ง e-mail กลบัไปเพ่ือยืนยนัการอบรม และแจ้งรายละเอียดการ
ช าระเงินค่าลงทะเบียน 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 



 

 ใบสมัครและแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม 

โปรดอำ่นรำยละเอียดก่อนกรอกใบสมคัร และพิมพ์/เขียนตวับรรจงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของทำ่น 

1.  ชื่อหน่วยงาน                                                                                        เลขท่ี                         ต ำบล/แขวง                                .         
อ ำเภอ/เขต ...........                         ....     จงัหวดั                                   รหสัไปรษณีย์                         โทรศพัท์                           . 
โทรสำร                                                 .Website                                                                                                                      .  

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

3. กรณีผู้เข้าอบรมหลายท่าน มีผู้ประสานงาน/ฝ่ายบุคคล ช่ือ                                                          โทรศพัท์                               .                                                 

    e-mail ท่ีใช้ติดตอ่                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                                    

4. ช่ือผู้เข้าอบรม (กรุณำกรอกข้อมลูด้วยตวับรรจง)  

4.1 ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว)                                                                                        นำมสกลุ                                                                      . 

ต ำแหนง่                                                          เบอร์โทรศพัท์                                                  e-mail                                                       .  

สมคัรหลกัสตูร    1) BK01 กฎหมำยอำหำร     IB02 ผู้ตรวจ GMP ทัว่ไป และ Primary GMP           IB03 ผู้ตรวจ GMP น ำ้บริโภค  

    IB04 ผู้ตรวจ GMP นมพำสเจอร์ไรส์                IB07 ผู้ตรวจ GMP อำหำรในภำชนะบรรจท่ีุปิดสนิท   

4.2 ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว)                                                                                      นำมสกลุ                                                                         . 

ต ำแหนง่                                                          เบอร์โทรศพัท์                                                  e-mail                                                        .  

สมคัรหลกัสตูร    1) BK01 กฎหมำยอำหำร     IB02 ผู้ตรวจ GMP ทัว่ไป และ Primary GMP           IB03 ผู้ตรวจ GMP น ำ้บริโภค  

    IB04 ผู้ตรวจ GMP นมพำสเจอร์ไรส์                IB07 ผู้ตรวจ GMP อำหำรในภำชนะบรรจท่ีุปิดสนิท   

4.3 ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว)                                                                                        นำมสกลุ                                                                       . 

ต ำแหนง่                                                          เบอร์โทรศพัท์                                                  e-mail                                                         .  

สมคัรหลกัสตูร    1) BK01 กฎหมำยอำหำร     IB02 ผู้ตรวจ GMP ทัว่ไป และ Primary GMP           IB03 ผู้ตรวจ GMP น ำ้บริโภค  

    IB04 ผู้ตรวจ GMP นมพำสเจอร์ไรส์                IB07 ผู้ตรวจ GMP อำหำรในภำชนะบรรจท่ีุปิดสนิท   

4.4 ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว)                                                                                        นำมสกลุ                                                                       . 

ต ำแหนง่                                                          เบอร์โทรศพัท์                                                  e-mail                                                         .  

สมคัรหลกัสตูร    1) BK01 กฎหมำยอำหำร     IB02 ผู้ตรวจ GMP ทัว่ไป และ Primary GMP           IB03 ผู้ตรวจ GMP น ำ้บริโภค  

    IB04 ผู้ตรวจ GMP นมพำสเจอร์ไรส์                IB07 ผู้ตรวจ GMP อำหำรในภำชนะบรรจท่ีุปิดสนิท   

 
 

 

 
 

หมำยเหต ุ:  1.  ในกรณีผู้ เข้ำร่วมอบรมเป็นข้ำรำชกำร พนักงำนของรัฐ และพนักงำนรัฐวิสำหกิจ สำมำรถเข้ำร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลำ และมีสิ ทธิเบิก
คำ่ลงทะเบียนและคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ได้ตำมระเบียบรำชกำร เม่ือได้รับอนญุำตจำกผู้บงัคบับญัชำแล้ว ทัง้นี ้อตัรำคำ่ลงทะเบียนเป็นไปตำมสิทธิ 
ที่เบิกได้ตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลงัเลขที่ กค. 0409.7/ว.29 

  2.  ในกรณีผู้ เข้ำร่วมอบรมที่เดินทำงมำจำกตำ่งจงัหวดั จะต้องรับผิดชอบคำ่ที่พกั และคำ่เดินทำงเอง 

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : pin2418@gmail.com หรือ ย่ืนใบสมคัรท่ีคณุปำริชำต ิ ตกึ อย. อำคำร 3 ชัน้ 2 ห้อง 220 ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำท่ี โทร. 0-2590-7019 

หากมีผู้ตอบรับเข้าฝึกอบรมครบ 20 คนต่อหลักสูตร  คุณปาริชาต จะส่ง e-mail กลับไปเพื่อแจ้งให้ช าระค่าลงทะเบียน 

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 

มูลนิธิ 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) คู่มือการขออนุญาตรับเลขสารบบอาหาร 

(3) คู่มือพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พร้อมกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

(ฉบับปรับปรุง ปี 2556) 

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 จะได้รับ 

“ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จหลักสูตร” 

(2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็น

หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินค าขอแบบ Fast track ได)้ 

 

9. เอกสารอ้างอิง 

       พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

      (สืบค้นเอกสารฉบับปัจจุบันได้จากเวปไซด์) 

      http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/index.php 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 

4. สามารถอธิบายลักษณะของประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ได ้

5. สามารถอ่านประกาศกระทรวงสาธารณสุขและตีความได้ 

1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและการตีความ 

6. ทราบขั้นตอนและหลักฐานในการขออนุญาตผลิตอาหาร 

 

 

1.4 การขออนุญาตผลิตอาหาร 

     (1) การขออนุญาตสถานที่ผลิตและน าเข้าอาหาร 

     (2) การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและฉลากอาหาร 

     (3) การขออนุญาตโฆษณาอาหาร    

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/index.php


 

ก ำหนดกำรอบรม 

BK01 กฎหมำยอำหำรและกำรขออนุญำต 
 

ระหว่ำงวันที่  7 - 9 มนีำคม  2560 
 

วันที่  7  มีนาคม 2560  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  8  มีนาคม 2560  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 9  มีนาคม 2560  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 



แก้ไขครัง้ที่ 2 (19 ตค. 58) 

IB02 หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลติอาหารตามเกณฑ ์
GMP ทั่วไป และ Primary GMP 

1. ค าอธิบายหลักสูตร 
  หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ 
GMP กฎหมาย เหมาะส าหรับผู้ตรวจสอบฝึกหัด ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าผู้ตรวจสอบ และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุม อันตรายและแนวทางควบคุมอันตรายในอาหาร   ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบ
ตามค าสั่งส านักงานที่  204/2550  เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และฉบับ แก้ไขเพ่ิมเตมิ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย         
และข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อก าหนดเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. รูปแบบการฝึกอบรม 
(1) ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
(2) บรรยายภาคทฤษฎี 
(3) ฝึกปฏิบัติตามกรณีศึกษา (Workshop) 

3. คุณสมบตัิของผู้เข้ารับการอบรม 
           ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต 

4. วิทยากร 
(1) เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน และ

ผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร     
อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี  

5. เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 
1. เ พ่ือให้ทราบประเภทของอันตรายทางด้าน

กายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ในอาหารและแนว
ทางการป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนในการ
ผลิตอาหาร 

2.ทราบข้อก าหนดและสามารถตีความ รวมทั้ง
น า ไป ใช้ ในการตั ดสิ น ใจให้ คะแนนในการ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

1. อันตรายและแนวทางควบคุมอันตรายในอาหาร 
2. ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบตามค าสั่ง
ส านักงานที่  204/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิต
อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.
2543 และฉบับ แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูป  

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



แก้ไขครัง้ที่ 2 (19 ตค. 58) 

 

6. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  ประกอบด้วย 
(1) เอกสารประกอบการบรรยาย  
(2) คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป  
(3) คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP  

7. วิธีการประเมินวัดผล 
  หลักเกณฑ์การประเมนิผลผู้เข้าอบรม ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน คือ 

 (1) การเข้าร่วมอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเวลาตลอดหลักสูตร  
     (2) การสอบ มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หากยังไม่
ผ่านให้ผู้นั้นเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเฉพาะรายหลักสูตรนั้นใหม่ 

8. ประกาศนียบัตร 
(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และผ่านการสอบข้อเขียน จะ

ได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จหลักสูตร” 
(2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น       

(ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินค าขอแบบ Fast track ได้) 

9. เอกสารอ้างอิง 
 (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 239 พ.ศ.2544 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543      

 (2) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 204/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิต
อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

    (3)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 

3. ทราบข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร และปฏิบัติตนได้อย่างหมาะสม 

ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
3. ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 

1)  การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
2)  ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานที่ผลิต

อาหาร 
4.  ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 



 

ก ำหนดกำรอบรม 
IB02 หลักสูตรกำรตรวจสอบสถำนทีผ่ลิตอำหำรตำมเกณฑ์  

GMP ทั่วไป และ Primary GMP 
วันที่  14  มีนำคม 2560 

 
เวลา รายการ 

08.00 - 08.30 

08.30 - 08.45 

08.45 – 09.15 

 

09.15 - 12.00 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 

13.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

15.00 – 16.00 

 

16.00 - 17.00 

17.00 – 18.00 

ลงทะเบียน  

ชี้แจงหลักสูตร 

1.  อันตรำยและแนวทำงควบคุมอันตรำยในอำหำร  

โดย นักวิชาการอาหารและยา  

2.  ข้อพิจำรณำ กำรให้คะแนน และวิธีกำรตรวจสอบตำมค ำสั่งส ำนักงำนที่  204/2550    

เรื่อง กำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 

193) พ.ศ.2543 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่  

342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำอำหำร 

แปรรปูที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ ำหน่ำย  

โดย นักวิชาการอาหารและยา  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

2.  ข้อพิจำรณำ กำรให้คะแนน และวิธีกำรตรวจสอบตำมค ำสั่งส ำนักงำนที่ 204/2550     

เรื่อง กำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่  

193) พ.ศ.2543 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่  

342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีกำรผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำอำหำร 

แปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ ำหน่ำย  (ต่อ) 

โดย นักวิชาการอาหารและยา  

3. ข้อปฏิบัติในกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร                                              

โดย นักวิชาการอาหารและยา  

4. ทดสอบควำมรู ้                                                                                

5. สอบซ่อม                                                                                            
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที เวลา 10.00 - 10.15 และ 15.00 - 15.15 น.   

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



IB03 หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์  

GMP น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

1. ค้าอธิบายหลักสูตร 
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ 

GMP กฎหมาย เหมาะส าหรับผู้ตรวจสอบฝึกหัด ผู้ตรวจสอบ และหัวหน้าผู้ตรวจสอบ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ GMP น้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อก าหนดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าบริโภค   
ไดถู้กต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. รูปแบบการฝึกอบรม 
(1) ชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
(2) บรรยายภาคทฤษฎี 
(3) ฝึกปฏิบัติ (Workshop)  

3. คุณสมบตัิของผู้เข้ารับการอบรม 
ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร กฎหมายอาหารและการขออนุญาต 

4. วิทยากร 
(1) เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน และ

ผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร  
(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร หรือ

เป็นวิทยากรในเรื่องนี ้อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี  

5. เนื อหาและระยะเวลาการอบรม 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื อหา 
1.เข้าใจเทคโนโลยีการผลิตน้ าบริโภคในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท  
2.ทราบอันตรายในการผลิตน้ าบริ โภคใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และแนวทางการ
ควบคุม 

3.ทราบข้อก าหนดและสามารถตีความ รวมทั้ง
น าไปใช้ในการตัดสินใจให้คะแนนในการ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

4. ทราบข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตน้ าบริโภคท่ี
ปลอดภัย 

2. ระบบการผลิตน้ าและการควบคุมคุณภาพ 
3. ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบตาม ค าสั่ง

ส านักงานที่ 205/2550เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ า
บริ โภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 

4. ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 
    1)  การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
    2)  ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
    3)  ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



6. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  ประกอบด้วย 
(1) เอกสารประกอบการบรรยาย  

 (2) คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
 

7. วิธีการประเมินวัดผล 

  หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน คือ 

 (1) การเข้าร่วมอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา

ตลอดหลักสูตร  

     (2) การสอบ มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หากยังไม่ผ่านให้   

ผู้นั้นเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเฉพาะรายหลักสูตรนั้นใหม่ 

8. ประกาศนียบัตร 

(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และผ่านการสอบข้อเขียน จะได้รับ 

“ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จหลักสูตร” 

(2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น (ไม่สามารถ

ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินค าขอแบบ Fast track ได้) 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

(ฉบับที่ 3) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544      

(2) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 205/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิต           
น้ าบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 

(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก 
 
 

 
 



ก ำหนดกำรอบรม 

IB03 หลักสูตรกำรตรวจสอบสถำนทีผ่ลิตอำหำรตำมเกณฑ์  

GMP น  ำบรโิภคในภำชนะบรรจุที่ปดิสนิท 
วันที่ 16  มีนำคม 2560 

 

เวลา รายการ 

08.00 - 08.30 

08.30 – 09.00 

09.00 - 11.30 

 

11.30 - 12.00 

 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.30 

 

 

14.30 – 15.30 

 

15.30 - 16.30 

16.30 – 17.30 

ลงทะเบียน  

ชี้แจงหลักสูตร 

1. ระบบกำรผลิตน  ำบริโภคและกำรควบคุมคุณภำพ   

โดย นักวิชาการอาหารและยา  

 2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมกำรผลิตน  ำบริโภคที่ปลอดภัย   

โดย นักวิชาการอาหารและยา  

พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                                                    

3. ข้อพิจำรณำและกำรให้คะแนนวิธีกำรตรวจสอบสถำนท่ีผลิตน  ำบริโภค  

(Case Study) 

โดย นักวิชาการอาหารและยา  

4. ข้อปฏิบัติในกำรตรวจสอบสถำนท่ีผลิตอำหำร                                      

โดย นักวิชาการอาหารและยา  

5. ทดสอบควำมรู้                                                                               

6. สอบซ่อม                                                                                        

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม 15 นาที ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 และ ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น.   

 

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



IB04 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรส์ 

1. ค าอธิบายหลักสูตร 
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ 

GMP กฎหมาย เหมาะส าหรับผู้ตรวจสอบฝึกหัด ผู้ตรวจสอบ และหัวหน้าผู้ตรวจสอบ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรส์ เพ่ือให้  
ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อก าหนดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
2. รูปแบบการฝึกอบรม 

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

 
3. คุณสมบตัิของผู้เข้ารับการอบรม 

           ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต 
 

4. วิทยากร 
(1) เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน และ

ผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และด าเนินการในกิจกรรมการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร     
อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี  

 
5. เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม 

ระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรม 
ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม รายละเอียดเนื้อหา 
1. เข้าใจเทคโนโลยีการผลิตนมพาสเจอร์

ไรส์ และแนวทางการควบคุมการ
ผลิ ต  เพื่ อ ใ ห้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ มี ค ว า ม
ปลอดภัย 

2. ทราบข้อก าหนดและสามารถตีความ 
รวมทั้งน าไปใช้ในการตัดสินใจให้
คะแนนในการตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
2. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
3. ระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ 
4. การท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต โดย

ใช้อุปกรณ์การล้างแบบระบบปิด (Cleaning In Place: CIP) 
5. การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิต 
6. การสุขาภิบาล 
7. การปรับสภาพน้ าใช้ 
 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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6. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  ประกอบด้วย 

(1) เอกสารประกอบการบรรยาย  
 (2) คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่าน

กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์  

7. วิธีการประเมินวัดผล 

  หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน คือ 

 (1) การเข้าร่วมอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา

ตลอดหลักสูตร  

     (2) การสอบ มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หากยังไม่ผ่านให้   

ผู้นั้นเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเฉพาะรายหลักสูตรนั้นใหม่ 

8. ประกาศนียบัตร 

(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และผ่านการสอบข้อเขียน จะได้รับ 

“ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จหลักสูตร” 

(2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น (ไม่สามารถ

ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินค าขอแบบ Fast track ได้) 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
 (1) ฉบับที่ 298 พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
พร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
 (2) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 122/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม รายละเอียดเนื้อหา 

3. ทราบข้อปฏิบัติ ในการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตอาหาร และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 

8. ข้อพิจารณาการให้คะแนนและวิธีการตรวจสอบตามค าสั่งส านักงานที่ 
122/2550 เร่ือง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภค
ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

9. ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 
1) การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
2) ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 

       3) ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P298.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P298.pdf
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/law/data/announ_moph/P298.pdf


ก ำหนดกำรอบรม 
IB04 กำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำรตำม 

 GMP นมพำสเจอร์ไรส์ 
วันที่  21- 22   มีนำคม  2560 

 
เวลา รายการ 

วันที่  21  มีนาคม  2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
08.00 – 08.45 น. 
08.45 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 

 
10.00 – 12.00 น. 

 
 
 
 

12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.00 น. 

 
14.00 – 15.00 น. 

 
 
 
 

15.00 – 16.00 น. 

ลงทะเบียน  
ชี้แจงหลักสูตร  
1.กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตนมพำสเจอร์ไรส์ 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
2.หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตและข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนและวิธีกำรตรวจสอบตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนที่ 122/2550 เรื่อง กำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่
ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอร์ไรส์ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข           
(ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549  (รับนมดิบ-ปรุงผสม) 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                                                        
3. ระบบกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีกำรพำสเจอร์ไรส์   
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
4.หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตและข้อพิจำรณำกำรให้คะแนนและวิธีกำรตรวจสอบ ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนที่ 122/2550 เรื่อง กำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่
ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอร์ไรส์ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข           
(ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 (บรรจุ-ขนส่ง) 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
5. กำรปรับสภำพน้ ำใช้ในโรงงำน   
โดย นักวิชาการอาหารและยา  

วันที่  22  มีนาคม  2560   เวลา 08.30 - 17.00 น. 
08.30 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 

 
 

10.00 – 10.30 น. 
 

10.30 – 11.15 น. 
 

11.15 – 12.15 น. 
 

12.15 – 13.15 น. 
13.15 – 15.00 น. 

 
15.00 – 16.00 น. 
16.00 – 17.00 น. 

ลงทะเบียน 
6. กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรผลิต โดยใช้อุปกรณ์กำรล้ำงแบบ
ระบบปิด (Cleaning In Place : CIP)     
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
7.สุขำภิบำลอำหำร บุคลำกร และสุขลักษณะกำรปฏิบัติงำน 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
8. กำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์กำรผลิต 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
9. ข้อปฏิบัติในกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร                                            
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                                  
10. แบ่งกลุ่มระดมสมองท ำ Case study กำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตฯ 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
11. ทดสอบควำมรู้                                                                              
12. สอบซ่อม                                                                                     

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

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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IB07 หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ 

การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าและชนิดปรับกรด 
1. ค่าอธิบายหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความ
เป็นกรดต่่า ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ทั้งที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร และผู้ตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับส่านักอาหาร เหมาะส่าหรับผู้ตรวจสอบฝึกหัด ผู้ตรวจสอบ และ
หัวหน้าผู้ตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อก่าหนดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

(1) เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าและชนิดที่ปรับกรดและ
แนวทางการควบคุมการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 

(2) ข้อก่าหนดและการตีความ รวมทั้งน่าไปใช้ในการตัดสินใจให้คะแนนในการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

(3) ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
2. รูปแบบการฝึกอบรม 

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

3. คุณสมบตัิของผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรนี้เหมาะส่าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีพ้ืนฐานการเรียนหลักสูตร Food Processing มาก่อน หาก

ไม่มีพ้ืนฐานควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Thermal Processing) ก่อนเข้ารับ
การอบรม  ข้อแนะน่า: ผู้เข้าอบรมควรพักอยู่ในที่ที่จัดฝึกอบรม หรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตรงต่อเวลา 

4. วิทยากร 
(1) ส่าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือปริญญาตรีที่มีพ้ืนฐาน

ด้านวิทยาศาสตร์ 
(2) ความรู้และประสบการณ์เชิงเทคนิคของวิทยากร อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

(2.1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่จะสอน และต้องมีพ้ืนฐานความเข้าใจถึง
ความส่าคัญของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่่าและปรับสภาพกรดเป็น
อย่างดี มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับจากวงการการศึกษาและอุตสาหกรรม 
(2.2) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการก่ากับดูแลอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น
กรดต่่าและชนิดที่ปรับกรดหรือเป็นผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี
(2.3) หรือเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ หรือหลักสูตรBetter Process Control 
School (BPCS) ในก่ากับของ USFDA หรือ หลักสูตรที่ใกล้เคียงมาก่อนและมีประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญและด่าเนินการในกิจกรรมการเป็นวิทยากรหรือเป็นอาจารย์สอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่า และชนิดที่ปรับกรด อยู่
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 

มลูนิธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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5. เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม 

รวมระยะเวลาฝึกอบรมอย่างน้อย  15 ชั่วโมงประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 
และระยะเวลาการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดเนื้อหา 
1. เข้าใจเทคโนโลยีการผลิตอาหารใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความ
เป็นกรดต่่าและชนิดที่ปรับกรดและ
แนวทางการควบคุมการผลิต เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. จุลชีววิทยาของการถนอมอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยความร้อน 
3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
4. อาหารปรับกรดและการควบคุมกระบวนการผลิต 
5. หลักการท่างานและจุดที่ต้องควบคุมของเครื่องฆ่าเชื้อแต่ละชนิด 
6. ภาชนะบรรจุและการปิดผนึก 
7. การบันทึกข้อมูลและเอกสาร 

2. ทราบข้อก่าหนดและสามารถตีความ 
รวมทั้งน่าไปใช้ในการตัดสินใจให้
คะแนนในการตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าและ
ชนิดที่ปรับกรด 

3. ทราบข้อปฏิบัติในการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตอาหาร และปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 

1. การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
2. ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
3. ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 
6. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

(1) เอกสารประกอบการบรรยาย 
(2) คู่มือการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่า และชนิดที่

ปรับกรด 
7. วิธีการประเมินวัดผล 

  หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน คือ 
 (1) การเข้าร่วมอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา

ตลอดหลักสูตร  
     (2) การสอบ มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หากยังไม่ผ่านให้   
ผู้นั้นเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเฉพาะรายหลักสูตรนั้นใหม่ 
8. ประกาศนียบัตร 

(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก่าหนด และผ่านการสอบข้อเขียน จะได้รับ 
“ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส่าเร็จหลักสูตร” 

(2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียน จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น (ไม่สามารถ
ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินค่าขอแบบ Fast track ได้) 



ก ำหนดกำรอบรม 
IB07 หลักสูตรกำรตรวจสอบสถำนที่ผลติอำหำรตำมเกณฑ ์

กำรผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ ำและชนิดปรับกรด 
วันที่ 28 – 30 มีนำคม 2560 

 
เวลา รายการ 

วันที่ 28  มีนาคม 2560  เวลา 08.00 - 17.00 น. 
08.30 - 08.50 
08.50 - 09.00 
09.00 - 12.00 

 
 

12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 

 
14.00 - 14.30 

 
14.30 - 15.30 

 
15.30 – 16.30 

ลงทะเบียน  
ชี้แจงหลักสูตร  
1. ควำมรู้พื้นฐำนกำรผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ ำและชนิด
ปรับกรด   
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
2. ภำชนะบรรจุ กำรปิดผนึก และกำรควบคุมคุณภำพ   
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
3. กระบวนกำรก่อนกำรฆ่ำเชื้อ 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
4. อำหำรปรับกรด 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
5. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ประเภทอำหำรที่เข้ำข่ำยกำรบังคับใช้ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2556”  
โดย นักวิชาการอาหารและยา  

วันที่  29  มีนาคม  2560   เวลา 08.00 - 17.00 น. 
08.30 – 09.00 
09.00 – 11.30 

 
11.30 – 12.00 

 
 

12.00 – 13.00 
13.00 – 14.30 

 
 

14.30 – 15.30 
 

15.30 – 16.30 
 

ลงทะเบียน 
6. อำหำรที่มีควำมเป็นกรดต่ ำที่ผลิตโดยใช้ Retort 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
7. อำหำรที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ ที่ผลิตด้วยระบบกำรผลิตแบบปลอดเชื้อ  (Aseptic 
System) 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
7. อำหำรที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ ที่ผลิตด้วยระบบกำรผลิตแบบปลอดเชื้อ  (Aseptic 
System) (ต่อ) 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
8. ข้อปฏิบัติในกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร 
 โดย นักวิชาการอาหารและยา  
9. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  เรื่อง ข้อปฏิบัติในกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำรและแนวทำง   
กำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำรชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ ำและชนิดที่ปรับกรด”  
โดย นักวิชาการอาหารและยา  

 
 
 
 
 

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 



ก ำหนดกำรอบรม (ต่อ) 
IB07 หลักสูตรกำรตรวจสอบสถำนที่ผลติอำหำรตำมเกณฑ ์

กำรผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ ำและชนิดปรับกรด 
 

วันที่  30  มีนาคม  2560  เวลา 08.30 - 15.00 น. 
08.30 – 09.00 
09.00 - 10.00 

 
10.00 - 10.30 

 
10.30 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 

ลงทะเบียน 
10. กำรบันทึกข้อมูลและเอกสำร 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
11. สรุปควำมคิดรวบยอด  (Conclusive Thoughts) 
โดย นักวิชาการอาหารและยา  
พักรับประทานอาหารว่าง 
12. สอบวัดควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13. สอบซ่อม 

 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที เวลา 10.15-10.30 และ 14.45-15.00 น. 
 
 
 

มลูนิธิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION 
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