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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม 

ด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร พ.ศ. 2557 
 

 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ
ในการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมและจัดหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ท าหน้าที่อบรมให้ความรู้       
ด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือผู้ที่สนใจ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา      
จึงออกประกาศฯ ไว้ดังนี้ 
 1. ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารลงวันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2555 
 2. ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้าน
หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ด าเนินการตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี ้

      
  ประกาศ ณ วันที่  18   เมษายน  พ.ศ. 2557 
    
  
                                                                   (นายบุญชัย  สมบูรณ์สุข) 
                                     เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 



 RL-F5-15   
แก๎ไข ครั้งท่ี 1/2557  

หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไข  
ในการขึน้ทะเบยีนหลกัสตูรและหนวํยฝกึอบรมดา๎นหลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหาร 

--------------------------------------------------- 
1.  ขอบขําย 

เอกสารนี้เป็นการก าหนดนิยาม ข๎อก าหนดหลักสูตร คุณสมบัติหนํวยฝึกอบรม วิธีการเพ่ือขึ้นทะเบียนหลักสูตร
และหนํวยฝึกอบรม เงื่อนไข การตรวจติดตาม การลดขอบขํายและการเพิกถอน การอุทธรณ์ และการรักษาความลับ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องในการยอมรับความสามารถในฐานะหนํวยฝึกอบรมด๎านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ได๎แกํ  

1.1 หลักสูตรความรู๎พื้นฐาน  
(1) กฎหมายอาหารและการขออนุญาต 
(2) การใช๎วัตถุเจือปนอาหาร 
(3)   การแสดงฉลากอาหาร 
(4)   การแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) 

1.2 หลักสูตรผู๎ควบคุมการผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
(1) ผู๎ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร๎อมบริโภคชนิดเหลวที่ผํานกรรมวิธีฆําเชื้อด๎วยความร๎อนโดยวิธีการ

พาสเจอร์ไรส์ 
(2) ผู๎ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ าและปรับกรด (Retorts 

supervisors)  

1.3 หลักสูตรผู๎ก าหนดกระบวนการฆําเชื้อด๎วยความร๎อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความ
เป็นกรดต่ าและปรับกรด (process authority) 

1.4 หลักสูตรส าหรับผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตด๎านอาหาร  
 (1) หลักสูตรผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ตามกลุํมผลิตภัณฑ์ 

 ก. ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์นม (นมโค,นมปรุงแตํง,นมเปรี้ยว,ผลิตภัณฑ์ของนม) 
 ข. ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
 ค. ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
 ง. ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 

       จ. ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 (2) ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตสถานทีผ่ลิตอาหารและการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง 

1.5 หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
(1)  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วิธีการผลิต      

เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษา 
(2)  การตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวํา     

  ด๎วยเรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(3)  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร๎อมจ าหนําย ตามประกาศกระทรวง  

  สาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่ 
  บรรจุในภาชนะพร๎อมจ าหนําย (Primary GMP) 

(4)  การตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร๎อมบริโภคชนิดเหลวที่ผํานกรรมวิธีฆําเชื้อด๎วยความร๎อนโดย 
  วิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการ  
  ผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร๎อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผํานกรรมวิธีฆําเชื้อด๎วยความร๎อนโดย  
  วิธีพาสเจอร์ไรส์ 
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(5)  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับ  
  กรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการ 
  เก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 

(6)  การตรวจสอบสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง เกลือบริโภค 
(7)  การตรวจสอบสถานที่ฉายรังสี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง อาหารฉายรังสี 
(8)  การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแชํเยือกแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วิธีการ    

  ผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแชํเยือกแข็ง 
(9)  หลักสูตรแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานข๎อก าหนด ISO 19011 ส าหรับผู๎ตรวจสอบและ 

  หัวหน๎าผู๎ตรวจสอบ 
1.6 หลักสูตรด๎านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

2.  เอกสารอ๎างอิง 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

3.  นิยาม 
3.1  ส านักงาน หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3.2  เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
3.3  หนํวยตรวจสอบ หมายถึง หนํวยงานที่ขึ้นทะเบียนไว๎กับส านักงานเพ่ือท าหน๎าที่ตรวจสอบสถานที่ผลิต

อาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
3.4  ผู๎ตรวจสอบ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
3.5  การตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดท าเป็นเอกสาร เพ่ือให๎ได๎หลักฐาน

การตรวจสอบ และรวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง เกณฑ์การตรวจสอบ
ของส านักงาน 

3.6  หนํวยฝึกอบรม หมายถึง หนํวยงานที่ขึ้นทะเบียนไว๎กับส านักงานเพ่ือท าหน๎าที่อบรมให๎ความรู๎แกํ
ผู๎เกี่ยวข๎องด๎านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ที่เก่ียวข๎องของส านักงาน 

3.7  ผู๎ยื่นค าขอ หมายถึง ผู๎ประสงค์จะขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรมกับส านักงาน ซึ่งเป็นหนํวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคล มีคุณสมบัติพร๎อมจะด าเนินการฝึกอบรมด๎านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 

3.8 ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตด๎านอาหาร หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการประเมิน
เอกสารค าขออนุญาตด๎านอาหาร ในขอบขํายประเภทอาหารตามกฎหมาย ที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงาน 

3.9 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม หมายถึง คณะบุคคลที่ได๎รับการแตํงตั้งโดยเลขาธิการ 
ท าหน๎าที่ประเมินเพ่ือให๎การขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม และเสนอให๎เลขาธิการลงนามเพ่ือขึ้นทะเบียน
หลักสูตรและหนํวยฝึกอบรมที่ผํานการประเมินแล๎ว ซึ่งจะรวมทั้งการเพิกถอนสภาพการขึ้นทะเบียน 

3.10 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลที่ได๎รับการแตํงตั้งโดยเลขาธิการให๎ท าหน๎าที่
พิจารณาค าอุทธรณ์ 
 

4.  ข๎อก าหนดหลักสูตร 
ผู๎ยื่นค าขอต๎องระบุเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการฝึกอบรม คณะวิทยากร เอกสารประกอบการฝึกอบรม         

สิ่งอ านวยความสะดวก และการประเมินผลการฝึกอบรม ดังตํอไปนี้ 
4.1  เนื้อหาหลักสูตร 

ต๎องมเีนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรม สอดคล๎องตามที่ส านักงานก าหนด ในภาคผนวก ก.  
4.2  รูปแบบการฝึกอบรม  

ผู๎ยื่นค าขอต๎องก าหนดรูปแบบการฝึกอบรม ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขสอดคล๎องตามที่ส านักงานก าหนด 
ดังตํอไปนี้ 
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(1) ชํวงต๎นของการฝึกอบรมต๎องมีการชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล 
(2) หลักสูตรต๎องออกแบบให๎มีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนและผู๎เข๎าอบรมในระดับสูง และก าหนดให๎        

ผู๎เข๎าอบรมต๎องเข๎ารํวมในกิจกรรมตํางๆตลอดหลักสูตร 
(3) หลักสูตรต๎องครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(4) ผู๎เข๎าอบรมต๎องมีสํวนรํวมในการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะในบทบาทผู๎ตรวจสอบ หรือบทบาทอ่ืน     

ทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการและหรืออบรมในพ้ืนที่จริง 
4.3  คณะวิทยากร 

ผู๎ยื่นค าขอต๎องแสดงหลักฐานข๎อก าหนดความรู๎ความสามารถของวิทยากร ดังตํอไปนี้ (ท้ังข๎อ ก และ ข) 
(1) การศึกษา 

ต๎องส าเร็จการศึกษาอยํางน๎อยระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือปริญญาตรีที่มี
พ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์  

(2) ความสามารถของวิทยากร     
ก. เป็นบุคคลที่ด าเนินการในกิจกรรมนั้นๆ และหรือการถํายทอดความรู๎เรื่องนั้นๆ อยูํอยํางตํอเนื่อง 

ไมนํ๎อยกวํา 1 ปี เพ่ือให๎มั่นใจวําคณะวิทยากรเป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถ เข๎าใจเนื้อหาหลักสูตรอยํางถูกต๎อง  
ข. เป็นบุคคลที่ได๎รับการฝึกอบรมจากหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน หรือ

หลักสูตรต๎นแบบของส านักอาหาร และผํานการทดสอบความรู๎ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร ยกเว๎นกรณีเป็นพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติอาหารที่ปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อที่ให๎การอบรมหรือเป็นวิทยากรให๎การอบรมใน
หัวข๎อที่เก่ียวข๎องนั้นๆ อยํางน๎อย 5 ปี  

กรณีเป็นวิทยากรในหลักสูตรแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานข๎อก าหนด ISO 19011 
ส าหรับผู๎ตรวจสอบและหัวหน๎าผู๎ตรวจสอบ สามารถใช๎วิทยากรตามหลักสูตร ผู๎ตรวจสอบ/หัวหน๎าผู๎ตรวจสอบ ตาม
มาตรฐานข๎อก าหนด ISO 9001 หรือ ISO 22000 ที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนจาก International Register of 
Certificated Auditors ; IRCA ได๎)  

กรณีที่วิทยากรมีการอบรมในหลักสูตรที่นอกเหนือจากที่ส านักงานฯก าหนดไว๎ ต๎องผํานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

ค. วิทยากรต๎องติดตามและปรับปรุงข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อก าหนดกฎหมายของส านักงานอยํางตํอเนื่อง 
เพ่ือให๎หลักสูตรฝึกอบรมเป็นปัจจุบัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู๎ 

ง.  ส าหรับหลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ในการจัดอบรมของหนํวยฝึกอบรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรดังกลําว ต๎องมีวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตาม
พระราชบัญญัติอาหารจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดข๎างต๎น 

4.4  เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
(1) ผู๎ยื่นค าขอต๎องจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสํงให๎ส านักงานเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบ

เอกสารหรือเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ลํวงหน๎ากํอนการจัดอบรมอยํางน๎อย 45 วันท าการ เพ่ือพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบในครั้งแรกของการจัดฝึกอบรม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยได๎รับความเห็นชอบไปแล๎ว โดยมีเอกสาร
อยํางน๎อยดังตํอไปนี้ 

     ก. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม (Course Syllabus) ระบุถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาหลักสูตร เงื่อนไข
ของผู๎เข๎ารับการอบรม รายการเอกสารประกอบการฝึกอบรม เชํน เอกสารประกอบการบรรยาย คูํมือที่เกี่ยวข๎อง ประกาศที่
เกี่ยวข๎อง การประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต๎น  

     ข. เอกสารประกอบการฝึกอบรมทั้งหมด 
(2) ผู๎เข๎าอบรมต๎องได๎รับเอกสารประกอบการบรรยาย และคูํมือที่เกี่ยวข๎อง ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบ

เอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ ลํวงหน๎ากํอนเข๎ารับการฝึกอบรมอยํางน๎อย 1 สัปดาห์ เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู๎  
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4.5  สิ่งอ านวยความสะดวก 
(1) มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอเหมาะสมตํอการฝึกอบรม ได๎แกํ  ห๎องอบรม ระบบแสงเสียงและ

อุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการบรรยายและกิจกรรมกลุํม เป็นต๎น 
(2) หนํวยฝึกอบรมควรแนะน าให๎ผู๎เข๎าอบรมพักอยูํในที่ที่จัดฝึกอบรม หรือบริเวณใกล๎เคียง เพ่ือประโยชน์

ในการเข๎ารํวมการฝึกอบรมได๎ตรงตํอเวลา 
(3) กรณีเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให๎จัดท าสื่อที่เหมาะสม และเปิดชํองทางให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎มี

ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนและผู๎เข๎าอบรมด๎วย 
 

4.6  การประเมินผลการฝึกอบรม 
เพ่ือให๎มั่นใจวําผู๎เข๎าฝึกอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจอยํางถูกต๎อง ผู๎จัดการฝึกอบรมจะต๎องด าเนินการดังนี้ 
(1) หลักเกณฑ์การประเมินผลผู๎เข๎าอบรม ต๎องผํานการประเมิน 2 ด๎าน คือ 

ก. ต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมและมีระยะเวลาการฝึกอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร 
ข. มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 โดยสอบซํอมได๎ 1 ครั้ง หากยังไมํผํานให๎ผู๎นั้น

เข๎ารับการฝึกอบรมและทดสอบใหมํ 
(2) ข๎อสอบ 

ก. ข๎อสอบต๎องมีความสอดคล๎องกับเนื้อหาของหลักสูตร และสามารถวัดผลการเรียนรู๎ตาม
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรได ๎ 

ข. สัดสํวนของข๎อสอบ ให๎เหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาการฝึกอบรม  
ค. ควรมีข๎อสอบ อยํางน๎อย 2 ชุด  และทบทวนปรับปรุงอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง โดยสํงให๎ส านักงาน

พิจารณา ให๎ความเห็นชอบกํอนน าไปใช๎อยํางน๎อย 1 เดือน 
ง. ข๎อสอบทุกหน๎าให๎ระบุ รหัสชุดข๎อสอบ ชื่อหลักสูตร หมายเลขหลักสูตร (ถ๎ามี) หนํวยฝึกอบรมวันที่

ออกข๎อสอบ และเลขหน๎าของข๎อสอบ หรือกรณีเป็นข๎อสอบออนไลน์ต๎องสามารถตรวจสอบย๎อนกลับถึงข๎อมูลดังกลําวได๎ 
จ. ต๎องไมํเปิดเผยค าตอบในลักษณะใดๆ อันเป็นผลให๎ไมํสามารถวัดผลการเรียนรู๎ของผู๎เข๎าอบรมได๎ 
ฉ. ไมํน าข๎อสอบที่ใช๎ในหลักสูตรนี้ไปใช๎ประโยชน์ในการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของหนํวยฝึกอบรม 

(3) หลังจากการฝึกอบรมให๎มีการประเมินหลักสูตรและความสามารถของวิทยากรผู๎อบรมและสรุปผล
การประเมิน เพ่ือน าไปใช๎ในการปรับปรุงการจัดอบรมครั้งตํอไป 

 

4.7  ประกาศนียบัตร 
ผู๎ยื่นค าขอต๎องจัดท าประกาศนียบัตรส าหรับผู๎เข๎ารํวมอบรมในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ก็ได๎ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 
(1) ผู๎ที่เข๎ารับการอบรมและเข๎ารํวมกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด และผํานการสอบข๎อเขียน จะได๎รับ 

“ประกาศนียบัตรการสอบผํานและส าเร็จหลักสูตร” ประกาศนียบัตรดังกลําวต๎อง 
ก. ระบุวําเป็นหลักสูตรที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงาน พร๎อมทั้งระบุเลขที่การขึ้นทะเบียนหลักสูตร 
ข. ระบุหมายเลขประกาศนียบัตรแตํละฉบับ 
ค. ระบุชื่อหนํวยฝึกอบรมตามที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงาน  
ง. ระบุชื่อหลักสูตร หมายเลขหลักสูตร (ถ๎ามี) และ วัน เดือน ปี ที่จัดอบรม 
จ. ระบุชื่อผู๎เข๎าอบรม 
ฉ. ระบุวําผู๎เข๎าอบรมในข๎อ จ. สอบผํานและส าเร็จหลักสูตรการอบรม 

 (2) ผู๎ เข๎าอบรมที่ ไมํผํานการสอบข๎อเขียน จะได๎รับ “ประกาศนียบัตรการเข๎าอบรม” เทํานั้น 
ประกาศนียบัตร ดังกลําวต๎องมีข๎อความแสดงให๎ชัดเจนวําเป็นเพียงผู๎เข๎าอบรมและต๎องไมํท าให๎เข๎าใจ ได๎วําเป็นผู๎ส าเร็จ
และสอบผํานหลักสูตร (หนํวยฝึกอบรมต๎องแจ๎งให๎ผู๎เข๎าอบรมทราบวํา “ประกาศนียบัตรการเข๎าอบรม” ไมํสามารถใช๎เป็น
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู๎ตรวจสอบ, คุณสมบัติวิทยากร, คุณสมบัติผู๎ควบคุมการผลิต ตามที่ส านักงานก าหนดหรือ
กฎหมายก าหนดได๎)  
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5.  ข๎อก าหนดหนํวยฝึกอบรม 
5.1  หนํวยฝึกอบรมต๎องมีระบบงานที่ท าให๎มั่นใจวําสามารถจัดการฝึกอบรมได๎สอดคล๎องตามหลักสูตรที่

ก าหนด ดังนี้ 
(1) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการฝึกอบรม 
(2) มีวิธีการคัดเลือกและประเมินวิทยากร 
(3) มีวิธีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรมแตํละครั้ง และบันทึกผล 
(4) มีวิธีการออกหลักฐานการฝึกอบรม 
(5) จัดเก็บบันทึกส าหรับการจัดหลักสูตรและการประเมินผลการจัดฝึกอบรมแตํละครั้ง ไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  
ก. สถานที่จัด วันเวลาที่จัด สื่อโฆษณาตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง 
ข. ชื่อของคณะวิทยากร พร๎อมหลักฐานตามข๎อก าหนดความรู๎ความสามารถของวิทยากร รวมทั้งชื่อ

ของผู๎สอนฝึกหัด และชื่อของผู๎สังเกตการณ์ 
ค. การชี้บํงสถานะของเอกสารที่ใช๎ในการอบรม 
ง. ชื่อผู๎เข๎าอบรมทั้งหมด พร๎อมก าหนดเลขรหัสประจ าตัวผู๎เข๎ารํวมอบรม เพ่ือให๎ทราบรายชื่อหนํวย

ฝึกอบรมและผู๎รับการอบรมท่ีได๎ขึ้นทะเบียน ส าหรับส านักงานฯในการสืบค๎นตํอไป รวมทั้งผลการ
ประเมินการเข๎ารํวมกิจกรรมและผลการสอบของผู๎เข๎าอบรมแตํละคน 

จ. ร๎อยละของผู๎เข๎าอบรมที่สอบผํานและส าเร็จหลักสูตร 
ฉ. ชื่อของผู๎เข๎าอบรมที่สอบซํอม พร๎อมทั้งผลการสอบซํอมของแตํละคน 
ช. การชี้บํงชื่อและหมายเลขของประกาศนียบัตรแตํละใบของผู๎ที่สอบผํานและส าเร็จหลักสูตร พร๎อม

ทั้งจัดสํงให๎ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือให๎ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จัดท าเป็นทะเบียนรายชื่อตํอไป ให๎ก าหนดระยะเวลา ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรม  

5.2  หนํวยฝึกอบรมต๎องแจ๎งก าหนดการและเนื้อหาการจัดอบรมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นรูปแบบอิเล็ก
ทรอนิกไฟล์ให๎ส านักงานทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 สัปดาห์ ทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม เพ่ือเป็นข๎อมูลในการจัดแผนการ
ประเมินเพื่อทบทวนความสามารถของหนํวยฝึกอบรม 

6.  วิธีการเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม 
6.1  การขอรับการขึ้นทะเบียน ให๎หนํวยฝึกอบรมยื่นค าขอพร๎อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ตามแบบ

ค าขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม ด๎านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ในภาคผนวก ข. 
6.2  เมื่อได๎รับค าขอแล๎ว ส านักงานจะตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ์ของค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 

หากมีรายละเอียดไมํครบถ๎วน หรือจ าเป็นต๎องขอให๎สํงหลักฐานเพ่ิมเติม ส านักงานจะแจ๎งให๎ผู๎ยื่นค าขอทราบเพ่ือ
ด าเนินการตามที่ได๎รับแจ๎งและเจ๎าหน๎าที่จะพิจารณาค าขอตํอเมื่อได๎รับหลักฐานครบถ๎วนตามที่แจ๎งเพ่ิมเติมไว๎ 

6.3  เมื่อหลักฐานครบถ๎วนแล๎ว ส านักงานจะแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม เพ่ือ
ท าหน๎าที่ประเมิน ศักยภาพหนํวยฝึกอบรม ความสามารถในการถํายทอดของวิทยากร ขณะท าการฝึกอบรมและการ
จัดการ ณ สถานที่ฝึกอบรม 

6.4 ผู๎ยื่นค าขอต๎องจัดให๎มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน ภายใต๎การดูแลของหนํวยงานพ่ีเลี้ยง 
ซึ่งอาจเป็นส านักงานหรือหนํวยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานก็ได๎ เพ่ือเป็นการประกันหลักสูตรวําผู๎เข๎าอบรมจะ
ได๎รับความรู๎อยํางถูกต๎องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งแรกนี้ด๎วย รวมทั้งเพ่ือให๎คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรและหนํวยฝึกอบรมด าเนินการประเมิน และการออกประกาศนียบัตรให๎ออกในนามของหนํวยงานผู๎จัดฝึกอบรม            
                   ทั้งนี้หากคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม พบวํามีประเด็นการอบรมไมํครบถ๎วน ให๎
ด าเนินการเพ่ิมเติมประเด็นดังกลําวให๎สมบูรณ์ในระหวํางการอบรมได๎  และจะจัดท ารายงานผล โดยระบุรายละเอียด
ประเด็นที่ต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จเพ่ือขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม ,ประเด็นที่ปรับปรุงแก๎ไข ข๎อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาในครั้งตํอไป 
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6.5 หลังจากนั้น ส านักงานจะจัดท าเป็นทะเบียนรายชื่อ “หลักสูตรและหนํวยฝึกอบรมด๎านหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายอาหาร” เฉพาะขอบขาํยหลักสูตรที่ขอรับการขึ้นทะเบียน และจะประกาศเผยแพรํตํอผู๎เกี่ยวข๎องตํอไป 

6.6 ทะเบียนรายชื่อหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม ด๎านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร มีอายุคราวละ 3 ปี 
นับตั้งแตํวันที่ขึ้นทะเบียน 

7.  เงื่อนไข 
ผู๎ที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม ต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตํอไปนี้ 
7.1  ปฏิบัติตามข๎อก าหนดในเอกสารนี้ ตลอดเวลาที่ได๎รับการขึ้นทะเบียน รวมทั้งให๎ความรํวมมือในการตรวจ

ประเมินเอกสารและการตรวจประเมินผู๎สอนขณะท าการฝึกอบรมทุกครั้ง 
7.2  น าผลการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม ไปใช๎อ๎างอิงเฉพาะในหลักสูตรฝึกอบรมที่ได๎รับการขึ้น

ทะเบียนเทํานั้น 
7.3  ไมํน าผลการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรมไปใช๎ในทางที่ท าให๎เกิดความเสื่อมเสียตํอส านักงาน 

หรืออ๎างถึงการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม ซึ่งอาจท าให๎เกิดความเข๎าใจผิดในสาระส าคัญของการขึ้นทะเบียน
หรือไมํได๎รับอนุญาตจากส านักงาน 

7.4  ต๎องยุติการใช๎สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ๎างถึงการได๎รับการขึ้นทะเบียนนั้นทั้งหมด เมื่อมีการเพิกถอน 
ยกเลิกการขึ้นทะเบียน ไมํวําด๎วยสาเหตุใด 

7.5  ไมํน าเอกสารการขึ้นทะเบียน เครื่องหมายหรือรายงาน หรือสํวนหนึ่งสํวนใดของกิจกรรมดังกลําวไปใช๎
ในทางท่ีท าให๎เกิดความเข๎าใจผิดตํอส านักงาน 

7.6  แจ๎งส านักงานทันทีเมื่อท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลตํอการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
7.7  ส านักงานอาจมีการทบทวนการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอ

กิจกรรมการตรวจสอบทั้งด๎านความสามารถและหรือศักยภาพในการเป็นหนํวยฝึกอบรม 
7.8  สํงมอบเอกสารหลักฐานตํางๆ ให๎ส านักงาน เมื่อได๎รับการร๎องขอ 
7.9  การตํออายุการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม ให๎แจ๎งส านักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลํวงหน๎ากํอนใบรับรองสิ้นอายุ ไมํน๎อยกวํา 90 วัน 
7.10  การยกเลิกการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรมให๎แจ๎งส านักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 45 วัน 
7.11  การเพ่ิมเติมหรือขยายขอบขํายของการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม ให๎หนํวยฝึกอบรม ยื่น

ค าขอตํอส านักงาน และด าเนินการเชํนเดียวกับการขอขึ้นทะเบียน 
8.  การตรวจตดิตาม 

ส านักงานจะตรวจติดตามความเป็นปัจจุบันของเนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรมและความสามารถของ
หนํวยฝึกอบรม อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

9.  การลดขอบขําย และเพิกถอน  
9.1  หากหนํวยฝึกอบรม ไมํสามารถรักษาระบบตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข๎อ 7  และ/หรือไมํปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตํางๆ ที่ก าหนด ตามประกาศฯหลักเกณฑ์วิธีการตามเงื่อนไขฉบับนี้ ส านักงานอาจ
ด าเนินการดังตํอไปนี้  

(1) การลดขอบขํายการขึ้นทะเบียน  
หากตรวจสอบพบวํามีการเปลี่ยนแปลงส าคัญใดๆ ภายในหนํวยงานอันมีผลกระทบตํอความสามารถ

ในการเป็นหนํวยฝึกอบรมของหนํวยงานนั้น หรือกรณีหนํวยตรวจสอบแจ๎งเป็นลายลักษณ์ตํอส านักงาน 
(2) การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน จะใช๎ในกรณีดังตํอไปนี้  

ก. การตรวจติดตามของส านักงาน ชี้บํงวําหนํวยฝึกอบรมปฏิบัติไมํสอดคล๎องกับข๎อก าหนดใน
สาระส าคัญ  

ข. ไมํปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนที่ก าหนดโดยส านักงาน  
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9.2  กรณีท่ีถูกลดขอบขําย หรือเพิกถอน การขึ้นทะเบียน ส านักงานจะประกาศแกํสาธารณชนทราบ โดยผําน
ทางสื่อตํางๆตามความเหมาะสม เมื่อได๎รับข๎อมูลหรือหลักฐานจากข๎อ 9.1 หรือได๎ข๎อยุติในข๎อ 10 แล๎ว 

9.3  กรณีท่ีถูกลดขอบขําย หรือเพิกถอน การขึ้นทะเบียน ต๎องยุติการด าเนินการหรือกลําวอ๎างเพ่ือด าเนินการ
ฝึกอบรมผู๎ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และต๎องยุติการใช๎สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ๎างอิง
ถึงการได๎รับการยอมรับความสามารถทั้งหมดทันท ี

10.  การอุทธรณ์ 
10.1  หนํวยฝึกอบรมที่ถูกลดขอบขําย หรือเพิกถอน ตามข๎อ 9.1 อาจยื่นค าอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรตํอ

เลขาธิการ ได๎ภายใน 15 วันท าการ นับแตํวันที่ส านักงาน มีหนังสือแจ๎งผลการพิจารณาตัดสินหรือมาตรการนั้นให๎ทราบ 
10.2  ส านักงานจะแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพ่ือพิจารณาและแจ๎งผลการพิจารณาให๎ผู๎ยื่นค า

อุทธรณ์ทราบภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแตํวันที่ส านักงานได๎รับค าอุทธรณ์ หากระยะเวลาดังกลําวไมํเพียงพออาจขยาย
เวลาออกไปได๎ไมํเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมํเกิน 15 วันท าการ 

10.3  ในกรณีที่ผู๎ยื่นค าอุทธรณ์ไมํยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู๎ยื่นค าอุทธรณ์
สามารถยื่นอุทธรณ์ได๎เป็นครั้งที่ 2 ตํอเลขาธิการได๎ภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแตํวันที่ส านักงานมีหนังสือแจ๎งผล
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให๎ทราบ 

10.4  ระหวํางการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไมํสิ้นสุด ให๎ถือวําผลการพิจารณาเดิมมีผลใช๎บังคับอยูํ 
10.5  ผลการตัดสินของเลขาธิการให๎ถือเป็นที่สิ้นสุด 

11.  การรักษาความลับ 
11.1  ส านักงาน และผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด จะเก็บรักษาข๎อมูลตํางๆ ที่ได๎จากผู๎ยื่นค าขอและ/หรือผู๎ได๎รับการ

ขึ้นทะเบียน ไว๎เป็นความลับ ไมํน าไปเปิดเผยกับบุคคลอ่ืน เว๎นแตํจะได๎รับความยินยอมจากผู๎ยื่นค าขอและ/หรือผู๎ได๎รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

11.2  ส านักงานจะไมํรับผิดชอบตํอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู๎ยื่นค าขอและ/หรือผู๎ได๎รับการขึ้นทะเบียน 
อันเนื่องมาจากความลับนี้ได๎แพรํงพรายสูํบุคคลภายนอกเว๎นแตํเกิดจากความบกพรํองของส านักงาน 

12.  อื่นๆ 
12.1 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข๎องกับการขึ้นทะเบียนหนํวยฝึกอบรม 

ส านักงานจะแจ๎งให๎ผู๎ยื่นค าขอหรือหนํวยตรวจสอบที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนทราบ เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดแล๎วแตํกรณี 

12.2  ส านักงานไมํรับผิดชอบในการกระท าใดๆของผู๎ยื่นค าขอหรือหนํวยฝึกอบรมที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนที่ได๎
กระท าไปโดยไมํสุจริต หรือฝุาฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
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ภาคผนวก ก. 
ขอ๎ก าหนดเนือ้หาหลกัสตูรการฝกึอบรมดา๎นหลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหาร 

ส านักงานก าหนดเนื้อหารายละเอียดหลักสูตรด๎านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ไว๎จ านวน 6 หลักสูตร โดย
หนํวยฝึกอบรมที่ขอรับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรมในขอบขํายหลักสูตรที่ระบุในค าขอ ต๎องจัดหลักสูตร
นั้นๆ ให๎มีเนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรม สอดคล๎องเป็นไปตามข๎อก าหนดดังตํอไปนี้ 

1.1 หลักสูตรความรู๎พื้นฐาน  
1.1 (1) หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต รวมระยะเวลาการฝึกอบรมอยํางน๎อย 12 ชั่วโมง  

       1.1 (2)  หลกัสตูรการใชว๎ตัถเุจอืปนอาหาร รวมระยะเวลาฝกึอบรมอยาํงนอ๎ย 6 ชัว่โมง  

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. ทราบความเป็นมาและแนวคิดในการควบคุมอาหาร
ของประเทศไทย 

2. ทราบหลักการ แนวทางและเปูาหมาย การคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคภายใต๎ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

1.1 ความเป็นมาและแนวคิดในการควบคุมอาหารของ
ประเทศไทย 

 

1 ชั่วโมง 
 

3. เพื่อให๎ เข๎าใจขอบขํายของการควบคุมอาหาร       
ค านิยามที่ เกี่ยวข๎อง อ านาจหน๎าที่ของพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ บทก าหนดโทษ และหลักการพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

1.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
     1) ภาพรวมของพระราชบญัญัติอาหาร 
     2) การบังคับใช๎และบทลงโทษ  
 

3 ชั่วโมง 
 
 

4. สามารถอธิบายลักษณะของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขได ๎

5. สามารถอํานและตีความประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและได ๎

1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและการตีความ  
 

3 ชั่วโมง 

6. ทราบขั้นตอนและหลักฐานในการขออนุญาตผลิต
อาหาร 

1.4 การขออนุญาตผลติอาหาร 
     1) การขออนุญาตสถานที่ผลิตและน าเข๎าอาหาร 
     2) การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและฉลากอาหาร 
     3) การขออนุญาตโฆษณาอาหาร    

รวม 5 ชั่วโมง 
1.5 ชั่วโมง 
2.5 ชั่วโมง 
 1 ชั่วโมง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1.ทราบและเข๎าใจเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร
รวมถึงวิธีการใช๎ที่เหมาะสม 

2.สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบของเจ๎ าหน๎ าที่ ได๎ ถูกต๎อง  และ
ครบถ๎วน 

3.สามารถควบคุมการใช๎วัตถุเจือปนอาหารได๎
อยํางถูกต๎อง เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

1. ความรู๎ทั่วไปเก่ียวกับวัตถุเจือปนอาหาร (คืออะไร ท าไมต๎อง
ใช๎ มีอันตรายหรือไมํ) 

2.  สภาพปัญหาการใช๎วัตถุเจือปนอาหารและแนวทางแก๎ไข 
3.  กฎหมายวัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทยและสากล 
4. การตรวจสอบความเหมาะสมของการใช๎วัตถุเจือปนอาหาร

ในอาหาร และการเตรียมเอกสารไว๎ให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบ 
1) ตรวจสอบคุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลาก คูํมือการใช๎

วัตถุเจือปนอาหารให๎เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
2) ตรวจสอบสูตรอาหารให๎มีการใช๎วัตถุเจือปนอาหาร

เป็นไปตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายก าหนด 
3) ตรวจสอบสารที่ห๎ามใช๎ในอาหารตามกฎหมาย  

5. การควบคุมการผลิต 
1) อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ที่เหมาะสม 
2) วิธีการคลุกผสม 
3) การบันทึกการใช๎วัตถุเจือปนอาหาร 

6 ชั่วโมง 
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1.1 (3)  หลักสูตรฉลากอาหาร รวมระยะเวลาฝึกอบรมอยํางน๎อย 3 ชั่วโมง  

1.1 (4)  หลักสูตรแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) รวมระยะเวลา
ฝึกอบรมอยํางน๎อย 3 ชั่วโมง  

 
1.2 หลักสูตรผู๎ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
         1.2 (1) หลักสูตรผูค๎วบคมุการผลติ ผลิตภัณฑน์มพรอ๎มบรโิภคชนดิเหลวทีผ่าํนกรรมวธิฆีาํเชือ้ดว๎ยความรอ๎นโดยวธิกีารพาส

เจอร์ไรส์ รวมระยะเวลาอยํางน๎อย 15 ชั่วโมง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

เพื่อให๎ผู๎ควบคุมกระบวนการผลติ 
มีความรู๎ความสามารถในการ
ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์นมพร๎อมบริโภคชนิด
เหลวที่ผํานกรรมวิธีฆําเชื้อด๎วย
ความร๎อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา
ก าหนด 

1. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนมพร๎อมบริโภคชนิดเหลวที่ผําน
กรรมวิธีฆําเชื้อด๎วยความร๎อนโดยวิธีพาสเจอไรส ์

2. ระบบการฆําเชื้อด๎วยความรอ๎นโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 
3. การท าความสะอาดและฆาํเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการ

ผลิต โดยใช๎อุปกรณ์การล๎างแบบระบบปิด (Cleaning In Place: 
CIP) 

4. การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลติ 
5. สุขาภิบาลอาหาร และบุคลากร 
6. การปรับสภาพน้ าใช๎ในโรงงาน 
7. กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

15 ชั่วโมง  
(กรณีอบรมเพื่อฟื้นฟู

ความรู๎ส าหรับผูผ๎ํานการ
ฝึกอบรมไปแล๎ว  

ใช๎ระยะเวลาอยาํงน๎อย 
8 ชั่วโมง) 

 
 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. ทราบและเข๎าใจวิธีการแสดงฉลากอาหารตามที่
กฎหมายก าหนด 

2. สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบของเจ๎าหน๎าที่ได๎ถูกต๎อง และครบถ๎วน 

3. สามารถแสดงฉลากอาหารได๎อยํางถูกต๎อง 
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

1. กฏหมายที่เกี่ยวข๎องกับการแสดงฉลากอาหาร 
2. อาหารที่ต๎องแสดงฉลากอาหาร 
3. รูปแบบและเงื่อนไขการแสดงฉลาก 
4. ค าเตือนในการแสดงฉลาก 
5. ตัวอยํางฉลากอาหารที่ถูกต๎อง 

3 ชั่วโมง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. ทราบและเข๎าใจวิธีการแสดงฉลากโภชนาการ
และฉลากแบบ GDA (Guideline Daily 
Amounts) ตามที่กฎหมายก าหนด 

2. สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบของเจ๎าหน๎าที่ได๎ถูกต๎อง และครบถ๎วน 

3. สามารถแสดงฉลากโภชนาการและฉลากแบบ 
GDA (Guideline Daily Amounts)ได๎อยําง
ถูกต๎อง เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

1. อาหารที่ต๎องแสดงฉลากโภชนาการ 
2. รูปแบบและเงื่อนไขการแสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการ 
3. วิธีการก าหนดปริมาณอาหารหนึ่งหนํวยบริโภคกับจ านวน

หนํวยบริโภคตํอภาชนะบรรจุ 
4. สารอาหารที่แนะน าให๎ควรบริโภคประจ าวนัส าหรับคน

ไทยอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) 
5. หลักเกณฑ์ในการกลําวอ๎างทางโภชนาการบนฉลาก

อาหาร 
6. บันได 10 ข้ัน สูํฉลากโภชนาการ 
7. การพัฒนาฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางโภชนาการ 

3 ชั่วโมง 
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1.2 (2) หลักสูตรผู๎ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด (retorts 
supervisors) รวมระยะเวลาอยํางน๎อย 5 วันตํอเนื่อง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

เพื่อให๎ผู๎ควบคุมกระบวนการผลติ มี
ความรู๎ความสามารถในการควบคุม
กระบวนการผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเปน็กรด
ต่ าและชนิดปรับกรด ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข๎องและหลักการเบื้องต๎นของอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท 

2. จุลชีววิทยาของการถนอมอาหารในภาชนะบรรจุชนิดทีป่ิดสนิท
ด๎วยความร๎อน  

3. หลักการใช๎ความร๎อนในการฆําเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุชนิดที่
ปิดสนทิ  

๔. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หรือ หลักการ
สุขาภิบาลโรงงานอาหาร  

๕. อุปกรณ์การผลิต เครื่องมือวัดและการด าเนินการกํอน-ระหวําง-
หลังในกระบวนการฆําเชื้อด๎วยความร๎อน  

๖. การจัดการควบคุมภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก 
๗. การบันทึกข๎อมูลและเอกสาร 
8. เครื่องฆําเชื้อและหลักการท างาน (กรณีเป็นผู๎ผลิตอาหารใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า ต๎องผํานการ
ฝึกอบรมและทดสอบความรู๎เพิ่มเติมในหัวข๎อเครื่อง     ฆําเชื้อ
และหลักการท างาน ตามชนิดที่มีการใช๎งานจริง ณ สถานที่ผลิต) 

ไมํน๎อยกวํา 5 วนั
ตํอเนื่อง 

1.3  หลักสูตรผู๎ก าหนดกระบวนการฆําเชื้อด๎วยความร๎อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุชนิดที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ า
และชนิดที่ปรับกรด (process authority) รวมระยะเวลาอยํางน๎อย 5 วันตํอเนื่อง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

เพื่อให๎ผู๎ก าหนดกระบวนการฆําเชื้อด๎วยความร๎อน
ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่
มีความเป็นกรดต่ าและชนิดทีป่รบักรด (process 
authority) มีความรู๎ความสามารถในการ
ด าเนินการทางวทิยาศาสตร์เกี่ยวกับการก าหนด
กระบวนการฆําเชื้อด๎วยความรอ๎น รวมทั้งการ
ก าหนดปัจจัยวิกฤตตาํงๆ ที่มผีลกระทบตํอการฆํา
เชื้อส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิด
สนิท ตามที่กฎหมายก าหนด 

1. หลักการใช๎ความร๎อนในการฆําเชื้ออาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท  

2. จุลินทรีย์กับการให๎ความร๎อน 
3. หลักการค านวณเพื่อก าหนดกระบวนการฆําเชื้อด๎วย

ความร๎อน (thermal process calculation) 
4. การประเมินกระบวนการฆําเชื้อด๎วยความร๎อนกรณี

เบี่ยงเบน และผู๎ก าหนดกระบวนการฆําเชื้อด๎วยความ
ร๎อน (Process Deviation Evaluation & Thermal 
Process Authority) 

5. อาหารปรับกรด 
6. การศึกษาการกระจายความร๎อน และการแทรกผําน

ความร๎อนในอาหาร 

ไมํน๎อยกวํา 5 
วันตํอเนื่อง 

1.4. หลักสูตรส าหรับการประเมินเอกสารค าขออนุญาตด๎านอาหาร  
       1.4 (1) หลักสตูรผูป๎ระเมนิเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ตามกลุํมผลิตภัณฑ์ รวมระยะเวลาอยํางน๎อย 6 ชั่วโมง
ตํอกลุํมผลิตภัณฑ์ 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ 
น าไปใช๎ในการตัดสินใจประเมินความ
สอดคล๎องของตามกฎหมาย ของ

1.1 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข๎องและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
1.2  หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจดทะเบียนอาหาร เชํน ชื่ออาหาร 
วัตถุเจือปนอาหาร การแสดงฉลากอาหาร มาตรฐานคุณภาพและความ

อยํางน๎อย 6 
ชั่วโมงตํอ
ผลิตภัณฑ ์ 
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หมายเหตุ : ผู๎เข๎ารํวมอบรมหลักสูตรส าหรับผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตด๎านอาหาร ต๎องผํานการอบรมหลักสูตรกฎหมายอาหารและ 
              การขออนุญาตกํอน 
             : ใบประกาศนียบัตรต๎องแสดงผลการอบรม (Transcript) เป็นหลักฐาน ซึ่งประกอบด๎วย คะแนนสอบรวมและร๎อยละของคะแนนสอบ 
              รวมที่ได๎ทั้งหลักสูตร  

1.4 (2) ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง รวมระยะเวลาอยํางน๎อย   
6 ชั่วโมง 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค า
ขออนุญาตด๎านอาหาร ในด๎านข๎อมูล
ความปลอดภัยและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และความนําเชื่อถือของ
เอกสาร  

ปลอดภัยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทตํางๆ ได๎แกํ 
(1) ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์นม ได๎แกํ นมโค, นม

ปรุงแตํง,นมเปรี้ยว,ผลิตภัณฑ์ของนม 
(2) ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท 
(3) ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิท 
(4) ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 
(5) ผู๎ประเมินเอกสารค าขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

1.3 การประเมนิและรบัรองเอกสารค าขอและหลักฐานทัง้หมดโดยใช๎แบบ
ประเมิน (Checklist) 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1.ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ 
น า ไปใช๎ ในการตัดสิน ใจประเมินความ
สอดคล๎องของตามกฎหมาย ของเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตด๎าน
อาหาร ในด๎านข๎อมูลความปลอดภัยและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความนําเชื่อถือ
ของเอกสาร 

1.1 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข๎องและเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 
1.2 หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อขออนุญาตสถานทีผ่ลติ
อาหาร 
1.3 การประเมินและรับรองเอกสารค าขอและหลักฐานทั้งหมด
โดยใช๎แบบประเมิน (Checklist)  

6 ชั่วโมง 

2. มีความรู๎เรื่องการวางผังโรงงานอยํางมี
ระบบ ให๎สอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร 

2.1 ความรู๎พื้นฐานเก่ียวกับการวางผังโรงงาน การใช๎เนื้อที่ การ
ไหลของวัสดุ การยืดหยุํน มาตราสํวน  

3. ทราบขั้นตอนและหลักฐานที่ใช๎ในการ
พิจารณาแบบแปลนแผนผัง 

3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง 
3.2 เอกสารหลักฐานที่ใช๎ในการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง 

4. ทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแบบ
แปลนแผนผงั และสามารถตรวจสอบและให๎
ข๎อเสนอการปรับปรุงแบบแปลนแผนผังให๎
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดได๎ 

4.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแบบแปลนแผนผัง ตัวอยาํง 
และกรณีศึกษา ได๎แก ํ
- แบบแปลนแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่ง

ปลูกสร๎างบริเวณใกล๎เคียง 
- แบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร๎างภายในบริเวณ

ที่ดินของโรงงาน 
- แบบแปลนแผนผังด๎านหน๎าของอาคาร 
- แบบแปลนแผนผังด๎านข๎างของอาคาร 
- แบบแปลนแผนผังด๎านตัดของอาคาร 
- แบบแปลนแผนผังแสดงการแบํงกั้นห๎องบริเวณผลิต

และติดตั้งเคร่ืองจักร 
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1.5 หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  
ผู๎เข๎ารํวมอบรมหลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ต๎องผํานการอบรมหลักสูตรกฎหมาย

อาหารและการขออนุญาตกํอน 

1.5 (1) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  รวมระยะเวลาฝึกอบรมอยํางน๎อย 6 ชั่วโมง  

1.5 (2)  หลกัสตูรการตรวจสอบสถานทีผ่ลติน้ าบรโิภคในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาํดว๎ย
เรือ่ง น้ าบรโิภคในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ รวมระยะเวลาฝกึอบรมอยาํงนอ๎ย 6 ชัว่โมง 

1.5 (3) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร๎อมจ าหนํ าย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุวาํดว๎ยเรื่อง วิธีการผลติ เครื่องมอืเครือ่งใชใ๎นการผลติ และการเกบ็รักษาอาหารแปรรปูทีบ่รรจใุนภาชนะพร๎อมจ าหนําย 
(Primary GMP) รวมระยะเวลาฝึกอบรมอยํางน๎อย 6 ชั่วโมง  

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. เพื่อให๎ทราบประเภทของอันตรายทางด๎าน
กายภาพ เคมี และจุลนิทรีย์ในอาหารและ
แนวทางการปูองกันและควบคุมการ
ปนเปื้อนในการผลิตอาหาร 

2. ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ รวมทั้ง
น าไปใช๎ในการตัดสนิใจให๎คะแนนในการ
ตรวจสอบได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 

3. ทราบข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร และปฏิบตัิตนได๎อยํางหมาะสม  

1. อันตรายและแนวทางควบคมุอันตรายในอาหาร 
2. ข๎อพิจารณา การให๎คะแนน และวิธีการตรวจสอบตามค าสั่ง

ส านักงานที่ 204/2550 เร่ือง การตรวจประเมินสถานทีผ่ลิต
อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.
2543 และฉบบัแก๎ไขเพิ่มเติม 

3. ข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 
1)  การเตรียมตัวกํอนออกตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
2)  ข๎อปฏิบัติระหวํางและหลังการตรวจสถานที่ผลติอาหาร 
3)  ข๎อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เก่ียวข๎องทั้งหมด 

6 ชั่วโมง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. เข๎าใจเทคโนโลยีการผลิตน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท  

2. ทราบอันตรายในการผลิตน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท และแนวทางการ
ควบคุม 

3.ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ 
รวมทั้งน าไปใช๎ในการตัดสนิใจให๎คะแนน
ในการตรวจสอบได๎อยาํงถูกต๎องตาม
กฎหมาย 

4. ทราบข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่
ผลิตอาหาร และปฏิบัตตินได๎อยําง
เหมาะสม 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการควบคุมการผลิตน้ าบริโภคที่ปลอดภัย 
2. ระบบการผลติน้ าและการควบคุมคุณภาพ 
3. ข๎อพิจารณา การให๎คะแนน และวิธีการตรวจสอบตาม ค าสั่ง

ส านักงานที่ 205/2550เร่ือง การตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบบัที ่220) พ.ศ.2544 

4. ข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 
1)  การเตรียมตัวกํอนออกตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
2)  ข๎อปฏิบัติระหวํางและหลังการตรวจสถานที่ผลติอาหาร 
3)  ข๎อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เก่ียวข๎องทั้งหมด 

6 ชั่วโมง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. เพื่อให๎ทราบประเภทของอันตรายทางด๎าน
กายภาพ เคมี และจุลนิทรีย์ในอาหารและ
แนวทางการปูองกันและควบคุมการ
ปนเปื้อนในการผลิตอาหาร 

1. อันตรายและแนวทางควบคมุอันตรายในอาหาร 
2. ข๎อพิจารณา การให๎คะแนน และวิธีการตรวจสอบตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช๎ในการผลิตและการเก็บรักษา

6 ชั่วโมง 
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1.5 (4) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลติผลติภณัฑน์มพร๎อมบริโภคชนิดเหลวที่ผํานกรรมวิธีฆําเชื้อด๎วยความร๎อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภณัฑน์มพร๎อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผํานกรรมวิธีฆําเชื้อด๎วยความร๎อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ รวมระยะเวลาฝึกอบรมอยํางน๎อย 
3 วัน 

1.5 (5) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาํดว๎ยเรื่อง วิธีการผลติ เครื่องมือเครือ่งใชใ๎นการผลติ และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด รวมระยะเวลาฝึกอบรมอยํางน๎อย  18.5 ชั่วโมง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. หลกัการเบือ้งตน๎ของการผลติอาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิและกฎหมายทีเ่กีย่วข๎อง 1 ชัว่โมง 
เพื่อให๎ทราบความส าคัญและสามารถ
แบํงชนิดของอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนทิได ๎

1.1 หลักการเบื้องต๎นของอาหารในภาชนะปิดสนิท  
1) ความส าคัญของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
2) เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค  
3) การแบํงชนิดอาหารตามคาํ pH ได๎แกํ LACF, Acidified Food 

และ Acid Food 
 

 

2. ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ 
รวมทั้งน าไปใช๎ในการตัดสนิใจให๎คะแนนใน
การตรวจสอบได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 

3. ทราบข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่
ผลิตอาหาร และปฏิบัตตินได๎อยําง
เหมาะสม 

อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร๎อมจ าหนําย 
3. ข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 

1) การเตรียมตัวกํอนออกตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
2) ข๎อปฏิบัติระหวํางและหลังการตรวจสถานที่ผลติอาหาร 
3) ข๎อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เก่ียวข๎องทั้งหมด 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. เข๎าใจเทคโนโลยีการผลิตนมพาสเจอร์
ไรส์ และแนวทางการควบคุมการ
ผลิต เพื่อให๎ผลิตภัณฑ์มีความ
ปลอดภัย 

2. ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ 
รวมทั้งน าไปใช๎ในการตัดสนิใจให๎
คะแนนในการตรวจสอบได๎อยําง
ถูกต๎องตามกฎหมาย 

3. ทราบข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบ
สถานทีผ่ลิตอาหาร และปฏบิัตตินได๎
อยํางเหมาะสม 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข๎องในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพาสเจอร์
ไรส ์

2. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
3. ระบบการฆําเชื้อด๎วยความรอ๎นโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ 
4. การท าความสะอาดและฆาํเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการ

ผลิต โดยใช๎อุปกรณ์การล๎างแบบระบบปิด (Cleaning In Place: 
CIP) 

5. การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต 
6. การสุขาภิบาล 
7. การปรับสภาพน้ าใช ๎
8. ข๎อพิจารณาการให๎คะแนนและวิธีการตรวจสอบตามค าสั่ง

ส านักงานที่ 122/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานทีผ่ลิต
ผลิตภัณฑน์มพร๎อมบริโภคชนิดเหลวที่ผํานกรรมวิธีฆําเชื้อด๎วย
ความร๎อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

9. ข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร 
1) การเตรียมตัวกํอนออกตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
2) ข๎อปฏิบัติระหวํางและหลังการตรวจสถานที่ผลติอาหาร 
3) ข๎อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เก่ียวข๎องทั้งหมด 

3 วัน  
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2. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ๎งกบัการผลติอาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ 1 ชัว่โมง 
มีความรู๎เกี่ยวกับสาระส าคัญของ
กฎหมายได๎และสามารถตีความ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับอาหารใน
ภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทได ๎

2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับอาหารในภาชนะปิดสนทิ  
1) นิยามทีส่ าคัญ  
2) สาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับอาหารในภาชนะบรรจุที่

ปิดสนทิ 
 

 3) หลักฐานประกอบการขออนุญาต (ที่เพิ่มเติมจากปกติ)  
3.จลุชวีวทิยาของการถนอมอาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิดว๎ยความร๎อน  (Microbiology of thermally 
processed foods) 

45 นาท ี

เพื่อให๎ทราบประเภทของจุลินทรีย์
และแนวทางการปูองกันและควบคุม
การปนเปื้อนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทด๎วยความร๎อน 
 

3.1 จุลชีววิทยาของการแปรรูปอาหารด๎วยความร๎อน  
3.2 จุลินทรีย์ที่ส าคญัที่เกี่ยวข๎องกับการแปรรปูอาหารดว๎ยความร๎อน  
3.3 ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญของแบคทีเรีย  
3.4 คลอสตริเดียม โบทูลนิัมและโรคโบทูลิซึ่ม  
3.5 การควบคุมแบคทีเรียด๎วยคําวอเตอร์แอคติวิตี้  
3.6 การเสื่อมเสียของอาหารที่ผํานการฆําเชื้อด๎วยความร๎อนแบบเชิง

การค๎า 
 

4. อาหารปรบักรด และอาหารทีม่สีภาพเปน็กรดโดยธรรมชาต ิ(Acidified foodsand Acid food) 45 นาท ี
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิและ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการผลิตได๎ 

4.1 นิยามของอาหารปรับกรด  
4.2 ความหมายของ pH  
4.3 การวัดคํา pH  
4.4 การผลิตอาหารปรบักรด  
4.5 ข๎อบังคับที่เก่ียวข๎องกับอาหารปรับกรด  

5. หลกัการสขุาภบิาลโรงงานอาหาร (Principles of Food plant sanitation)                                        45 นาท ี
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิและ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการผลิตได๎ 

5.1 แหลํงที่มาของจุลินทรีย ์  
5.2 การควบคุมการปนเปื้อนจากจุลนิทรีย์  
5.3 การท าความสะอาดและการใชส๎ารฆําเชื้อ  
5.4 การสุขาภิบาลของน้ าที่ใช๎หลํอเย็นบรรจุภัณฑ์  
5.5 การสุขาภบิาลของระบบการน าน้ ากลับมาใช๎ใหมํ(นอกเหนือไปจาก

น้ าหลํอเย็นบรรจุภัณฑ์) 
 

6.หลกัการใชค๎วามร๎อนในการฆาํเชือ้อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ (Principles of thermal processing) 2 ชัว่โมง 
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิและ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการผลิตได ๎

6.1 พื้นฐานของการใช๎ความร๎อนในการฆําเชื้อ  
6.2 การก าหนดกระบวนการฆําเชื้อด๎วยความร๎อน  
6.3 วิธีการฆําเชื้อด๎วยความร๎อน  
6.4 การพิจารณาเอกสารผลการศึกษาการกระจายความร๎อนและการ

ไลํอากาศในเครื่องฆําเชื้อ 
 

6.5 การพิจารณาเอกสารผลการศึกษาอัตราการแทรกผํานความร๎อน
ไปยังจดุร๎อนช๎าของอาหาร 

 

6.6 การพิจารณาอุณหภูมิ เวลาที่เหมาะสมในการฆําเชื้อ  
7. อปุกรณก์ารผลติ เครือ่งมือวดัและการด าเนนิการกํอน-ระหวาํง-หลงัในกระบวนการฆาํเชือ้ดว๎ยความร๎อน 
(Equipment, Instrumentation and Operation for Thermally Processing Systems) 

1.5 ชัว่โมง 

มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการ ระบบ
การท างาน ของอุปกรณ์และเครื่องมือ
แตํละเครื่องได๎ 

7.1 อุปกรณ์ส าหรับระบบการฆําเชือ้ด๎วยความร๎อน  
7.2 เครื่องมือวัดส าหรับระบบการฆาํเชื้อด๎วยความร๎อน  
7.3 การด าเนินการในบริเวณของการฆําเชื้อด๎วยความร๎อน  
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8. เครือ่งฆาํเชือ้แบบนิง่ทีใ่ชไ๎อน้ า (Still Steam Retorts)                                                                  1 ชัว่โมง 
สามารถด าเนินการกับเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส าหรับเครื่องฆําเชื้อความ
ดัน/รีทอร์ต ได๎อยํางเหมาะสม ทั้งการ
ติดตั้ง การใช๎งาน และข๎อควรระวัง
ตํางๆ 

8.1 รายละเอียดของเคร่ืองฆําเชื้อ  
8.2 การติดตั้งและการใชง๎านเคร่ืองฆําเชื้อ  
8.3 ข๎อควรระวังในกระบวนการฆําเชื้อ  

9. เครือ่งฆาํเชือ้แบบนิง่ทีใ่ชค๎วามดนัเพิม่ (Still Retorts Processing with Overpressure)                         1 ชัว่โมง 
สามารถด าเนินการกับเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส าหรับเครื่องฆําเชื้อความ
ดัน/รีทอร์ต ได๎อยํางเหมาะสม ทั้งการ
ติดตั้ง การใช๎งาน และข๎อควรระวัง
ตํางๆ 

9.1 รายละเอียดของเคร่ืองฆําเชื้อ  
9.2 การติดตั้งและการใชง๎านเคร่ืองฆําเชื้อ  
9.3 ชนิดของเคร่ืองฆําเชื้อที่ใช๎ความดันเพิ่ม  
9.4 ข๎อควรระวังในกระบวนการฆําเชื้อ  

10. เครื่องฆําเชื้อแบบหมุนขณะฆําเชื้อ (Agitating/Rotary Retorts) เครื่องฆําเชื้อแบบใช๎น้ ารับแรงดัน 
(Hydrostatic Retorts) และอื่นๆ 

1 ชัว่โมง 

สามารถด าเนินการกับเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส าหรับเครื่องฆําเชื้อความ
ดัน/รีทอร์ต ได๎อยํางเหมาะสม ทั้งการ
ติดตั้ง การใช๎งาน และข๎อควรระวัง
ตํางๆ 

10.1 รายละเอียดของเคร่ืองฆําเชื้อ  
10.2 การติดตั้งและการใชง๎านเคร่ืองฆําเชื้อ  
10.3 ข๎อควรระวังในกระบวนการฆําเชื้อ  

11. ระบบการผลติและบรรจแุบบปลอดเชือ้ (Aseptic Processing and Packaging Systems) 1 ชัว่โมง 
สามารถด าเนินการกับเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส าหรับระบบการผลิตและ
บรรจุแบบปลอดเชื้อ ได๎อยําง
เหมาะสม ทั้งการติดตัง้ การใช๎งาน 
และข๎อควรระวังตํางๆ 

11.1 ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ  
11.2 ระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ  
11.3 การบํมผลิตภัณฑ ์  
11.4 ข๎อมูลส าคัญที่ต๎องบนัทึก  
11.5 ข๎อบังคับเกี่ยวกับระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ  

12. การจดัการดแูลบรรจภุณัฑอ์าหาร (Food container handling) 1 ชัว่โมง 
เพื่อให๎มีความความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ประเภทและแนวทางในการจัดการ
ดูแลบรรจุภัณฑ ์

 

12.1 นิยามของบรรจุภัณฑ์ทีป่ิดสนิท  
12.2 บรรจุภัณฑ์อาหาร  
12.3 เงื่อนไขในการผลิตอาหารกระปอ๋งที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค  
12.4 ขั้นตอนการผลิตที่สํงผลตํอความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์  
12.5 การปูองกันการปนเปื้อนและเสือ่มเสียของผลิตภัณฑ์หลังการฆาํ

เชื้อ 
 

12.6 แนวทางในการจัดการดูแลบรรจุภัณฑ์  
13. การปดิผนกึบรรจภุณัฑโ์ลหะและพลาสตกิแบบตะเขบ็สองชัน้ (Double Seamed Metal and Plastic 
Containers) 

1 ชัว่โมง 

สามารถเลือกใช๎บรรจุภัณฑ์ไห๎
เหมาะสมกับผลติภัณฑ์ได ๎
 
 
 
 

13.1 สํวนประกอบพื้นฐานของบรรจภุัณฑ์ที่ปิดผนึกแบบตะเข็บสองชั้น  
13.2 โครงสร๎างของตะเข็บสองชั้น  
13.3 ข๎อบกพรํองที่เป็นอันตรายของตะเข็บสองชั้น   
13.4 ข๎อบกพรํองทางโครงสร๎าง   
13.5 การประเมินความสมบูรณ์ของตะเข็บสองชั้น  
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14. บรรจุภณัฑแ์กว๎ (Glass Containers) 30 นาท ี
มีความความเข๎าใจเกี่ยวกับประเภท
และแนวทางในการจัดการดูแลบรรจุ
ภัณฑ์ 

 

14.1 บรรจุภัณฑ์ขวดแก๎ว  
14.2 การปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ขวดแก๎ว   
14.3 ความส าคัญของภาวะสุญญากาศตํอการปิดผนึก  
14.4 ชนิดของการปิดผนึกให๎เกิดภาวะสุญญากาศ(ด๎วยฝาโลหะ)  
14.5 การตรวจประเมินการปิดฝา  

 
 

15. บรรจุภณัฑอ์อํนตวัและกึง่อํอนตวั (Flexible and Semi-rigid Containers) 30 นาท ี
มีความความเข๎าใจเกี่ยวกับประเภท
และแนวทางในการจัดการดูแลบรรจุ
ภัณฑ์ 

 

15.1 การจ าแนกบรรจุภัณฑ ์  
15.2 วิธีการปิดผนึกด๎วยความร๎อน  
15.3 การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ทีป่ิดผนึกแล๎ว   
15.4 บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช ๎  
15.5 บันทึกการตรวจสอบการปิดผนกึบรรจุภัณฑ์   

16. การบนัทกึข๎อมลูและเอกสาร (Records and Record keeping)                                                    45 นาท ี
เพื่อให๎ทราบความส าคัญของการ
บันทึกข๎อมูล รูปแบบของการบนัทึก
ข๎อมูลและน าไปประยุกต์ใชไ๎ด๎ 

16.1 ความส าคัญของบนัทึกข๎อมูล  
16.2 ความรับผิดชอบในการเก็บบนัทกึข๎อมูล  
16.3 บันทึกข๎อมูลที่ต๎องเก็บรักษา  
16.4 อ านาจในการเข๎าถึงบันทึกข๎อมูล  
16.5 รูปแบบของบนัทึกข๎อมูล  
16.6 ความถี่ในการตรวจสอบ   

17. ข๎อก าหนดของมาตรฐานการตรวจสถานทีผ่ลติอาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีวามเปน็กรดต่ าและ
ชนดิทีป่รบักรดและขัน้ตอนการปฏบิตังิานการตรวจสอบสถานทีผ่ลติอาหาร(Workshop) 

3 ชัว่โมง 

ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ 
รวมทั้งน าไปใช๎ในการตัดสนิใจให๎
คะแนนในการตรวจสอบได๎อยําง
ถูกต๎องตามกฎหมาย 

17.1 ข๎อพิจารณา การให๎คะแนน และวิธีการตรวจสอบตามบัญชีแนบ
ท๎ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556เรื่อง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับ
กรด 

 

ทราบข๎อปฏิบัติ ในการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตอาหาร และปฏิบัติตนได๎
อยํางเหมาะสม 

17.2 การเตรียมตัวกํอนออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร  
17.3 ข๎อปฏิบัติระหวํางและหลังการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร  
17.4 ข๎อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เก่ียวข๎องทั้งหมด  

1.5 (6) หลักสตูรการตรวจสอบสถานทีผ่ลติเกลือบรโิภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาํดว๎ยเรือ่ง เกลอืบริโภค รวม
ระยะเวลาการฝกึอบรมอยาํงนอ๎ย 6 ชัว่โมง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. เพื่อให๎ผู๎ตรวจสอบมีความรู๎พื้นฐานเพียงพอ
ส าหรับการตรวจสอบสถานที่ผลิตเกลือบริโภค และ
การบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

1.1 การผลิตเกลือไอโอดีน อนัตราย และแนวทางการ
ควบคุมปูองกันอันตรายในผลิตเกลือบริโภค  

1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

6 ชั่วโมง 

2. ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ รวมทั้ง
น าไปใช๎ในการตัดสินใจให๎คะแนนในการตรวจสอบ
ได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 

2.1 ข๎อพิจารณา การให๎คะแนน และวิธีการตรวจสอบตาม
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๔๒๘/
๒๕๕๓ เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค 
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1.5 (7) หลักสตูรการตรวจสอบสถานทีฉ่ายรงัส ีตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาํดว๎ยเรือ่ง อาหารฉายรงัส ีรวม
ระยะเวลาการฝกึอบรมอยาํงนอ๎ย 6 ชัว่โมง 

 
1.5 (8) หลักสูตรการตรวจสอบสถานทีผ่ลติอาหารแชเํยอืกแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง วิธีการผลิต 

เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแชํเยือกแข็ง รวมระยะเวลาการฝึกอบรมอยํางน๎อย 12 ชั่วโมง 

 
 
 
 

3. ทราบข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิต
เกลือบริโภค และปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสม 

3.1 การเตรียมตัวกํอนออกตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
3.2 ข๎อปฏิบัติระหวํางและหลังการตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
3.3 ข๎อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เก่ียวข๎อง

ทั้งหมด 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. เพื่อให๎ผู๎ตรวจสอบมีความรู๎พืน้ฐานเพียงพอ
ส าหรับการตรวจสอบสถานที่ฉายรังสี กระบวนการ
ฉายรังสี และการบังคบัใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

1.1 ความรู๎ทั่วไปเก่ียวกับการฉายรังสีอาหารและกฎหมายที่
เก่ียวข๎อง 

1.2 อันตราย และแนวทางการควบคุมปูองกันอันตรายในการ
ฉายรังสีอาหาร 

6 ชั่วโมง 

2. ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ รวมทั้ง
น าไปใช๎ในการตัดสนิใจให๎คะแนนในการตรวจสอบ
ได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 

2.1 ข๎อพิจารณา การให๎คะแนน และวิธีการตรวจสอบตาม 
ประกาศส านักงาน เรื่อง การตรวจประเมินวิธีการ 
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการฉายรังสีและการเก็บรักษา
อาหารฉายรังสี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
อาหารฉายรังสี ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2555 

3. ทราบข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร และปฏิบตัิตนได๎อยํางเหมาะสม 

3.1 การเตรียมตัวกํอนออกตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
3.2 ข๎อปฏิบัติระหวํางและหลังการตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
3.3 ข๎อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เก่ียวข๎องทั้งหมด 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

1. เพื่อให๎ผู๎ตรวจสอบมีความรู๎พืน้ฐานเพียงพอ
ส าหรับการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารอาหารแชํ
เยือกแข็ง และการบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

1.1 อันตราย และแนวทางการควบคุมปูองกันอันตรายใน
ผลิตอาหารแชํเยือกแข็ง 

1.2 เทคโนโลยีการผลิตอาหารแชํเยือกแข็ง 
1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

12 ชั่วโมง 

2. ทราบข๎อก าหนดและสามารถตีความ รวมทั้ง
น าไปใช๎ในการตัดสนิใจให๎คะแนนในการตรวจสอบ
ได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 

2.1 ข๎อพิจารณา การให๎คะแนน และวิธีการตรวจสอบตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 
2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร๎อม
จ าหนําย 

3. ทราบข๎อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร และปฏิบตัิตนได๎อยํางเหมาะสม 

3.1 การเตรียมตัวกํอนออกตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
3.2 ข๎อปฏิบัติระหวํางและหลังการตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
3.3 ข๎อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เก่ียวข๎อง

ทั้งหมด 
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1.5 (9) หลักสูตรแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานข๎อก าหนด ISO 19011 ส าหรับผู๎ตรวจสอบและหัวหน๎าผู๎
ตรวจสอบ รวมระยะเวลาการฝึกอบรมอยํางน๎อย 28 ชั่วโมง 

 
1.6. หลักสูตรด๎านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

ทราบเทคนิคการตรวจสอบ น าไปประยุกต์ใช๎ใน
ฐานะผู๎ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สอดคล๎องกับข๎อก าหนดสากล 

1.1 กระบวนการตรวจสอบ (ค านิยาม หลักการ 
ประเภท ขั้นตอนการเตรียมการตรวจสอบ) 

1.2 ผู๎ตรวจสอบ บทบาทและหน๎าที่ความ
รับผิดชอบ 

1.3 การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (ขั้นตอน
และเทคนิคการตรวจสอบ) 

1.4 กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัต ิ

28 ชั่วโมง 

วตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม รายละเอยีดเนือ้หา 
ระยะเวลา 
อยาํงนอ๎ย 

เพื่อให๎ความรู๎ด๎านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

เนื้อหาหลักสูตรสอดคล๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายเฉพาะเร่ืองที่มีการก าหนด 

ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ภาคผนวก ข. 
ค าขอขึน้ทะเบยีนหลกัสตูรและหนวํยฝกึอบรม ดา๎นหลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหาร 

 

เขียนที่ ..................................................................... 
วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

1. ขา๎พเจา๎ ................................................................................... อายุ ....................... ปี สัญชาติ .................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขท่ี .................................................................... ออกให๎ ณ ................................................................................... 
บ๎านเลขท่ี .................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ..................................................... หมูํท่ี ......................................... 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ......................................... 
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................โทรสาร ............................................................ 
E-mail address …………....……...………………..……...................……….. 

2. ขอขึน้ทะเบยีนหลกัสตูรและหนวํยงานฝกึอบรมดา๎นหลกัเกณฑข์องกฎหมายอาหาร ในนามของ................................................................. 
 

โดยมี .................................................................................................................................................................................. เป็นผูด๎ าเนินกิจการ 
ณ เลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ................................................... หมูํท่ี ........................................... 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ......................................... 
โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร .............................................. E-mail …………....……...………………....................…….……….. 

3. ส านักงานสาขา หรือภูมิภาค ที่ต๎องการขึ้นทะเบียนหนํวยฝึกอบรม (ถ๎ามี)  
ช่ือหนํวยงาน ............................................................................................. สาขา ............................................................................................. 
ที่อยูํเลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ................................................... หมูํท่ี .......................................... 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ......................................... 
โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร .............................................. E-mail …………....……...………………..…….……….................... 

4. มีวัตถุประสงค์ 
        ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหนํวยฝึกอบรม ตามขอบขํายการฝึกอบรมในหลักสูตร  
            (1) หลักสูตรความรู๎พื้นฐาน 

   (1)  กฎหมายอาหารและการขออนุญาต    
   (2)  การใช๎วัตถุเจือปนอาหาร 
   (3)  การแสดงฉลากอาหาร  
   (4) การแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) 

 (2) หลักสูตรผู๎ควบคุมการผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
ช่ือหลักสูตร..................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…... 

 (3) หลักสูตรผู๎ก าหนดกระบวนการฆําเช้ือด๎วยความร๎อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ าและ
ปรับกรด (process authority) 
            (4) หลักสูตรส าหรับผูป๎ระเมินเอกสารค าขออนุญาตด๎านอาหาร หัวข๎อ........................................................................................ 

 (5) หลักสูตรการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
ช่ือหลักสูตร..................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………............……... 
            (6) หลักสูตรด๎านหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอาหารอื่นท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

ช่ือหลักสูตร..................................................................................................................................................................................... 
        ขอขยายขอบขํายการขึ้นทะเบียน ได๎แกํ.............................................................................................................................................  
        ขอตํออายุการขึ้นทะเบียน 
        ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด (ระบุการเปลี่ยนแปลง)........................................................................................................................... 
 

5. สถานะทางกฎหมาย 
        หนํวยงานของรัฐ                หนํวยงานเอกชน                  อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………….……………………........................ 

(ชื่อผู๎ขออนญุาตนติิบุคคล) 
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6. จ านวนวิทยากร ทั้งหมด ......................... คน  
     หลักสตูร........................................................... จ านวน........................คน 
      หลักสูตร........................................................... จ านวน........................คน 
      หลักสตูร........................................................... จ านวน........................คน 
      หลักสูตร........................................................... จ านวน........................คน 
 
 

7. ผูป๎ระสานงานทีส่ามารถตดิตอํได ๎ (ควรเปน็ตวัแทนฝาุยบรหิารหรอืบคุคลทีเ่ขา๎ใจระบบขององคก์ร)  
1)  ช่ือ: Name………………………………………………………….ต าแหนํง: Position…………………….……………………………………………………… 

โทรศัพท์ : Tel………………………………………………………โทรสาร: Fax…………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : Mobile phone…………………………………E-mail address……………………………………………………………………. 

2)   ช่ือ: Name………………………………………………………….ต าแหนํง: Position…………………….…………………………………………………..… 
โทรศัพท์ : Tel………………………………………………………โทรสาร: Fax…………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : Mobile phone…………………………………E-mail address……………………………………………………………………. 

 
 

8. พรอ๎มกบัค าขอนี ้ขา๎พเจา๎ไดแ๎นบเอกสารและหลกัฐานประกอบค าขอ จ านวน 1 ชดุ เรยีงล าดบัตามรายการตอํไปนี ้ 
๘.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารแสดงสถานการณ์เป็นนิติบุคคล และผู๎มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู๎ยื่นค าขอ 

ในกรณีเป็นนิติบุคคลตํางด๎าวจะต๎องไดร๎ับใบอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบธุรกิจของคนตํางด๎าวจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ 

๘.2 ส าเนาทะเบียนบ๎านและส าเนาบัตรประชาชนของผู๎ยื่นค าขอ กรณีผู๎ยื่นค าขอมิได๎เป็นผู๎มีอ านาจลงช่ือให๎จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้  
(1) หนังสือมอบอ านาจ (พร๎อมอากรแสตมป์ 30 บาท)  
(2) ส าเนาทะเบียนบ๎าน และส าเนาบัตรประชาชนของผู๎มอบอ านาจและผู๎รับอ านาจหรือเอกสารอื่นที่เทียบเทํา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ

หนํวยงานราชการ เชํน ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาใบขับขี่ ส าเนาบัตรข๎าราชการ ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสมาคมตํางด๎าว เป็นต๎น  
๘.3 ส าเนาแผนท่ีตั้งส านักงานใหญํ และ ส านักงานสาขาในประเทศไทยท่ีขอรับการขึ้นทะเบียนโดยละเอียด 
๘.4 โครงสร๎างองค์กรของหนํวยงานผู๎ขอรับการขึ้นทะเบียน ที่แสดงหน๎าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในหนํวยงาน รวมถึงวิทยากร 
๘.5 เนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรม สอดคล๎องตามที่ส านักงานก าหนด ในภาคผนวก ก. ซึ่งระบุรูปแบบการฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากร เอกสารประกอบการฝึกอบรม ประกาศท่ีเกี่ยวข๎อง และการประเมินผลการฝึกอบรม 
๘.6 ส าเนาหลักฐานแสดงความรู๎ความสามารถของวิทยากร ได๎แกํ 

(1) วุฒิการศึกษา 
(2) หลักฐานการผํานการฝึกอบรมและทดสอบความรู๎ในหลักสูตรที่เป็นวิทยากร 
(3) หลักฐานแสดงประสบการณ์การท างานในกิจกรรมที่เป็นวิทยากร 

๘.7 ส าเนาเอกสารขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure)  
(1) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการฝึกอบรม 
(2) วิธีการคัดเลือกและประเมินวิทยากร 
(3) วิธีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรมแตํละครั้ง และบันทึกผล 
(4) วิธีการออกหลักฐานการฝึกอบรมเป็นไปตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด ทั้งในด๎านรูปแบบและเนื้อหา 

๘.8 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
๘.9 ข๎อสอบ 
๘.10  ตัวอยํางประกาศนียบัตร 
๘.11  เอกสารเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์แนะน าหนํวยงาน (ถ๎ามี) 

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา  
(ก) ผู๎ที่ลงนามเป็นผู๎ที่รับมอบหมายให๎กระท าการใดๆ ในฐานะตัวแทนของหนํวยงาน  
(ข) สิ่งที่ปรากฏอยูํในค าขอฯ เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน หากเอกสารไมํสมบูรณ์ ข๎าพเจ๎าจะจัดหาเอกสารที่ถูกต๎องสมบูรณ์ของ
หนํวยงานสํงมาให๎ครบถ๎วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการขอรับการรับรอง 
 

ลงชื่อผู๎ยื่นค าขอ (ผู๎มีอ านาจลงนาม) : 

                                              (                                                      ) 

ต าแหนํง :  

ประทับตรา : 

วัน/เดือน/ปี : 
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