


 

 
ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  

ทะเบียนเลขท่ี 001/2557   
วันที่ออก 17 กันยายน 2557 และ วันที่หมดอายุ 17 กันยายน 2560 

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

1. ข้อมูลการติดต่อ 
ที่ตั้งส านักงาน 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120  
โทรศัพท์ 0-2678-1813 
โทรสาร 0-2678-1548 
E-mail ssc.thailand@sgs.com 
Website www.sgs.com 
 
2. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย 

ขอบข่ายการให้บริการ อัตราค่าใช้จ่าย 
2.1  การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 
17,000 บาท/Man-day 

2.2  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

17,000 บาท/Man-day 

 
3. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบ 
3.1 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการ

ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา 
1) คุณบุญฉวี เชื้อศิริวัฒน์           (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
2) คุณธีรนาถ ลิ้มปิโชติกุล           (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
3) คุณวันเพ็ญ ชัยเวชวิศิษฐ์         (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
4) คุณรัชดาภรณ์ จีนบุญ             (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
5) คุณณัชนลิน เจริญจิตร์            (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
6) คุณขนิษฐา พหลแพทย ์          (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
7) คุณศิริสรา อรุณขามแก้ว         (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
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บัญชีหมายเลข 1 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานท่ีผลติอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 



 

3.2 การตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 
220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที3่) 

1) คุณบุญฉวี เชื้อศิริวัฒน์           (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
2) คุณธีรนาถ ลิ้มปิโชติกุล           (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
3) คุณวันเพ็ญ ชัยเวชวิศิษฐ์         (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
4) คุณรัชดาภรณ์ จีนบุญ             (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
5) คุณณัชนลิน เจริญจิตร์            (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
6) คุณขนิษฐา พหลแพทย ์          (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
7) คุณศิริสรา อรุณขามแก้ว         (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

3.3 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (Primary GMP) 

1) คุณขนิษฐา พหลแพทย ์          (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณศิริสรา อรุณขามแก้ว         (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

3.4 การตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี 
พาสเจอร์ไรส์ 

1) คุณรัชดาภรณ์ จีนบุญ             (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
2) คุณณัชนลิน เจริญจิตร์            (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
3) คุณขนิษฐา พหลแพทย ์          (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
4) คุณศิริสรา อรุณขามแก้ว         (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

3.5 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด 

1) คุณรัชดาภรณ์ จีนบุญ             (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
2) คุณณัชนลิน เจริญจิตร์            (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
3) คุณขนิษฐา พหลแพทย ์          (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
4) คุณศิริสรา อรุณขามแก้ว         (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 กรณุาติดตามข้อมูลรายชื่อผูต้รวจสอบที่เป็นปัจจุบันท่ีเวปไซด์ ส านักอาหาร 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Unit_name.php 
 
หมายเหตุ : * หมายถึง ผู้ตรวจสอบที่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในการตรวจประเมินลูกค้า 2 รายแรก โดย

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  

ทะเบียนเลขที่ 002/2557  
วันที่ออก 17 กันยายน 2557 และ วันที่หมดอายุ 17 กันยายน 2560 

บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

1. ข้อมูลการติดต่อ 
ทีต่ั้งส านักงาน 127/25  อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.นนทรี  แขวงช่องนนทรี   

เขตยานนาวา  กทม. 10120  
โทรศัพท์ 0-2294-4889-๙๒ 
โทรสาร 0-2294-4467 
E-mail infothai@bsigroup.com 
Website www.bsigroup.com/en-TH/ 
 
2. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย 

ขอบข่ายการให้บริการ อัตราค่าใช้จ่าย 
2.1  การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 
10,000 บาท/Man-day 

2.2  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

8,000 บาท/Man-day 

 
3. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบ 
3.1 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการ

ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา 
1) คุณปวีณา มณีพล (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  
2) คุณศรีประไพ ปาจรียานนท์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
3) คุณสุธิดา สินสุวรรณ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
4) คุณณริศรา ตันติญานุกุล (ผู้ตรวจสอบ) * 

3.2 การตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 
220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที3่) 

1) คุณปวีณา มณีพล (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  
2) คุณศรีประไพ ปาจรียานนท์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 กรณุาติดตามข้อมูลรายชื่อผูต้รวจสอบที่เป็นปัจจุบันท่ีเวปไซด์ ส านักอาหาร 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Unit_name.php 
 
หมายเหตุ : * หมายถึง ผู้ตรวจสอบที่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในการตรวจประเมินลูกค้า 2 รายแรก โดย

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหน้า 1/1 

บัญชีหมายเลข 2 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานท่ีผลติอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 



 

 
ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  

ทะเบียนเลขที่ 003/2557  
วันที่ออก 17 กันยายน 2557 และ วันที่หมดอายุ 17 กันยายน 2560 

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิพิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

1. ข้อมูลการติดต่อ 
ทีต่ั้งส านักงาน 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทรศัพท์ 0-2670-4800 
โทรสาร 0-2718-1940-1 
E-mail prthailand@th.bureauveritas.com 
Website www.bureauveritas.co.th/wps/wcm/connect/bv_coth/local 
 
2. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย 

ขอบข่ายการให้บริการ อัตราค่าใช้จ่าย 
2.1  การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 
18,000 บาท/Man-day 

2.2  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

18,000 บาท/Man-day 

 
3. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบ 
3.1 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการ

ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา 
1) คุณวุฒิสร รักเรืองเดช (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณศรายุท ศิวาศิริการุญ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
3) คุณธีระศักดิ์ ตั้งกสิกิจ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
4) คุณวรชัย ตั้งกมลชัยกุล (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
5) คุณรุจิภรณ์ พัฒนจันทร์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
6) คุณภคมน จันทคา (ผู้ตรวจสอบ) * 

3.2 การตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 
220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที3่) 

1) คุณรุจิภรณ์ พัฒนจันทร์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณภคมน จันทคา (ผู้ตรวจสอบ) * 
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บัญชีหมายเลข 3 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานท่ีผลติอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 



 

3.3 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด 

1) คุณวุฒิสร รักเรืองเดช (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณภคมน จันทคา (ผู้ตรวจสอบ) * 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 กรณุาติดตามข้อมูลรายชื่อผูต้รวจสอบที่เป็นปัจจุบันท่ีเวปไซด์ ส านักอาหาร 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Unit_name.php 
 
หมายเหตุ : * หมายถึง ผู้ตรวจสอบที่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในการตรวจประเมินลูกค้า 2 รายแรก โดย

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  

ทะเบียนเลขที่ 004/2557  
วันที่ออก 17 กันยายน 2557 และ วันที่หมดอายุ 17 กันยายน 2560 

บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

1. ข้อมูลการติดต่อ 
ทีต้ั่งส านักงาน 25/71 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร ์ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

11000 
โทรศัพท์ 0-2969-7720 
โทรสาร 0-2969-7726-7 
E-mail Admin_th@ursthailand.com 
Website www.ursthailand.com/product.php 
 
2. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย 

ขอบข่ายการให้บริการ อัตราค่าใช้จ่าย 
2.1  การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 
17,000 บาท/Man-day 

2.2  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

12,000 บาท/Man-day 

 
3. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบ 
3.1 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการ

ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา 
1) คุณนลินภัสร์ อรุณเลิศวงศ ์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณสุดานาฏ ทองเพ่ิม (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
3) คุณสุภาพร สอดห่วง (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
4) คุณเสฏฐวุฒิ ยอดนันทพัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

3.2 การตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 
220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที3่) 

1) คุณนลินภัสร์ อรุณเลิศวงศ ์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณสุดานาฏ ทองเพ่ิม (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
3) คุณสุภาพร สอดห่วง (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
4) คุณเสฏฐวุฒ ิยอดนันทพัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
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บัญชีหมายเลข 4 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานท่ีผลติอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 



 

3.3 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (Primary GMP) 

1) คุณสุภาพร สอดห่วง (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณเสฏฐวุฒิ ยอดนันทพัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

3.4 การตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี 
พาสเจอร์ไรส์ 

1) คุณสุดานาฏ ทองเพ่ิม (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณเสฏฐวุฒิ ยอดนันทพัฒน์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 กรณุาติดตามข้อมูลรายชื่อผูต้รวจสอบที่เป็นปัจจุบันท่ีเวปไซด์ ส านักอาหาร 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Unit_name.php 
 
หมายเหตุ : * หมายถงึ ผู้ตรวจสอบที่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในการตรวจประเมินลูกค้า 2 รายแรก โดย

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  

ทะเบียนเลขที่ 005/2557  
วันที่ออก 17 กันยายน 2557 และ วันที่หมดอายุ 17 กันยายน 2560 

บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จ ากัด 
 

1. ข้อมูลการติดต่อ 
ทีต่ั้งส านักงาน 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงปากเกร็ด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์ 0-2964-9919 
โทรสาร 0-2964-9920 
E-mail sita@ajathailand.com 

Website ajathailand.com 
 
2. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย 

ขอบข่ายการให้บริการ อัตราค่าใช้จ่าย 
2.1  การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 
13,000 บาท/Man-day 

2.2  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

13,000 บาท/Man-day 

 
3. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบ 
3.1 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการ

ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา 
1) คุณเปรมฤดี สุขสงค์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณศิริวรรณ แซ่จัง  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
3) คุณอรนุช ว่องพิชัยพงศ์ (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

3.2 การตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 
220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที3่) 

1) คุณอรนุช ว่องพิชัยพงศ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณอภิรัตน์ เทียมเดช (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 กรณุาติดตามข้อมูลรายชื่อผูต้รวจสอบที่เป็นปัจจุบันท่ีเวปไซด์ ส านักอาหาร 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Unit_name.php 
 
หมายเหตุ : * หมายถึง ผู้ตรวจสอบที่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในการตรวจประเมินลูกค้า 2 รายแรก โดย

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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บัญชีหมายเลข 5 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานท่ีผลติอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 



 

 
ทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  

ทะเบียนเลขที่ 006/2557 
วันที่ออก 17 กันยายน 2557 และ วันที่หมดอายุ 17 กันยายน 2560 

ส านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 

1. ข้อมูลการติดต่อ 
ทีต่ั้งส านักงาน 35 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองห้า ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

10120 
โทรศัพท์ 0-2577-9000 
โทรสาร 0-2577-9009 
E-mail tistr@tistr.or.th 
Website www.tistr.or.th/tistr/indexweb.php?pages=page_weborg_servOCB 
 

2. ขอบข่ายการให้บริการและอัตราค่าใช้จ่าย 
ขอบข่ายการให้บริการ อัตราค่าใช้จ่าย 

2.1  การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 

12,000 บาท/Man-day 

2.2  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

10,000 บาท/Man-day 

 

3. ขอบข่ายมาตรฐานการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบ 
3.1 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการ

ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา 
1) คุณกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
3) คุณนรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
4) คุณพรพินิต การกลจักร  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
5) คุณศกลวรรณ จงสงวนดี  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  
6) คุณสมชาย โกมลยิ่งเจริญ  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  

3.2 การตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที3่) 

1) คุณกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
3) คุณพรพินิต การกลจักร  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
4) คุณศกลวรรณ จงสงวนดี  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  
5) คุณสมชาย โกมลยิ่งเจริญ  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  
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บัญชีหมายเลข 6 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง ทะเบียนรายช่ือหน่วยตรวจสอบสถานท่ีผลติอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 



 

3.3 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (Primary GMP) 

1) คุณกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
3) คุณพรพินิต การกลจักร  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
4) คุณสมชาย โกมลยิ่งเจริญ  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  

3.4 การตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาส
เจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี 
พาสเจอร์ไรส์ 

1) คุณกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
2) คุณสมชาย โกมลยิ่งเจริญ  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  

3.5 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด 

1) คุณกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) * 
2) คุณกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
3) คุณนรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ) 
4) คุณศกลวรรณ จงสงวนดี  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  
5) คุณสมชาย โกมลยิ่งเจริญ  (หัวหน้าผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ)  

 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 กรณุาติดตามข้อมูลรายชื่อผูต้รวจสอบที่เป็นปัจจุบันท่ีเวปไซด์ ส านักอาหาร 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Unit_name.php 
 
หมายเหตุ : * หมายถึง ผู้ตรวจสอบที่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในการตรวจประเมินลูกค้า 2 รายแรก โดย

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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