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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข
ในการขึน้ ทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
--------------------------------------------------1. ขอบข่าย
เอกสารนี้เป็นการกาหนดนิยาม ข้อกาหนดหลักสูตร คุณสมบัติหน่วยฝึกอบรม วิธีการเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร
และหน่วยฝึกอบรม เงื่อนไข การตรวจติดตาม การลดขอบข่ายและการเพิกถอน การอุทธรณ์ และการรักษาความลับ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการยอมรับความสามารถในฐานะหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ได้แก่
1.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายอาหาร
(1) กฎหมายอาหารและการขออนุญาต
(2) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
(3) การแสดงฉลากอาหาร
(4) การแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA (Guideline Daily Amounts)
1.2 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตหรือผู้ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย หรือผู้ผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย
(1) ผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการ
พาสเจอร์ไรส์
(2) ผู้ ควบคุ มการผลิ ต อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ที่ มี ค วามเป็ น กรดต่ าและปรั บ กรด (Retorts
supervisors)
(3) การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป และหลักเกณฑ์ Primary GMP
(4) การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(5) การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(6) การขออนุญาตและวิธีการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1.3 หลักสูตรผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความ
เป็นกรดต่าและปรับกรด (Process authority)
1.4 หลักสูตรสาหรับผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตด้านอาหาร
(1) ผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มคือ
ก. ผลิตภัณฑ์นม (นมโค,นมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว,ผลิตภัณฑ์ของนม)
ข. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ค. ผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ง. ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
จ. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(2) ผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตสถานทีผ่ ลิตอาหารและการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง
1.5 หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
(1) การตรวจสอบสถานที่ ผ ลิ ต อาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP สุขลักษณะทั่วไป) และการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary GMP)

-2(2) การตรวจสอบสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า

ด้วยเรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(3) การตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ว ยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่ องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
โดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
(4) การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับ
กรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด
(5) การตรวจสอบสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เกลือบริโภค
(6) การตรวจสอบสถานที่ฉายรังสี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารฉายรังสี
(7) การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็ง
(8) หลักสูตรแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานข้อกาหนด ISO 19011 สาหรับผู้ตรวจสอบและ
หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
1.6 หลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารอื่นที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
2. เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และประกาศสาธารณสุขฉบับต่างๆ ด้านสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่เกี่ยวข้อง
3. นิยาม
3.1 สานักงาน หมายถึง สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
3.3 หน่วยตรวจสอบ หมายถึง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสานักงานเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
3.4 ผู้ตรวจสอบ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
3.5 การตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดทาเป็นเอกสาร เพื่อให้ได้หลักฐาน
การตรวจสอบ และรวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การตรวจสอบ
ของสานักงาน
3.6 หน่ ว ยฝึ กอบรม หมายถึง หน่ ว ยงานที่ ขึ้น ทะเบี ยนไว้ กับ ส านัก งานเพื่ อท าหน้า ที่อ บรมให้ ค วามรู้ แ ก่
ผู้เกี่ยวข้องด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน
3.7 ผู้ยื่นคาขอ หมายถึง ผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมกับสานักงาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคล มีคุณสมบัติพร้อมจะดาเนินการฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
3.8 ผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตด้านอาหาร หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการประเมิน
เอกสารคาขออนุญาตด้านอาหาร ในขอบข่ายประเภทอาหารตามกฎหมาย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงาน
3.9 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการ
ทาหน้าที่ประเมินเพื่อให้การขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม และเสนอให้เลขาธิการลงนามเพื่อ ขึ้นทะเบียน
หลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินแล้ว ซึ่งจะรวมทั้งการเพิกถอนสภาพการขึ้นทะเบียน
3.10 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการให้ทาหน้าที่
พิจารณาคาอุทธรณ์

-34. ข้อกาหนดหลักสูตร
ผู้ ยื่ น ค าขอต้อ งระบุ เ นื้ อหาหลั ก สู ต ร รู ป แบบการฝึ ก อบรม คณะวิ ท ยากร เอกสารประกอบการฝึ ก อบรม
สิ่งอานวยความสะดวก และการประเมินผลการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
4.1 เนื้อหาหลักสูตร
ต้องมีเนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรม สอดคล้องตามที่สานักงานกาหนด ในภาคผนวก ก.
4.2 รูปแบบการฝึกอบรม
ผู้ยื่ นคาขอต้องกาหนดรู ปแบบการฝึ กอบรม ที่มีห ลั กเกณฑ์เงื่อนไขสอดคล้ องตามที่ส านักงานกาหนด
ดังต่อไปนี้
(1) ช่วงต้นของการฝึกอบรมต้องมีการชี้แจงหลักสูตรภาพรวมและหลักเกณฑ์การประเมินผล
(2) หลั กสู ตรต้องออกแบบให้ มีปฏิสั มพันธ์ระหว่างผู้ สอนและผู้ เข้าอบรมในระดับสู ง และกาหนดให้
ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆตลอดหลักสูตร
(3) หลักสูตรต้องครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(4) ผู้ เข้าอบรมต้องมีส่ วนร่ วมในการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในบทบาทผู้ ตรวจสอบ หรือบทบาทอื่น
ทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการและหรืออบรมในพื้นที่จริง
4.3 คณะวิทยากร
ผู้ยื่นคาขอต้องแสดงหลักฐานข้อกาหนดความรู้ความสามารถของวิทยากร ดังต่อไปนี้
(1) การศึกษา
ต้องสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือปริญญาตรีที่มี
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
(2) ความสามารถของวิทยากร (ทัง้ ข้อ ก ข และ ค)
ก. เป็นบุคคลที่ดาเนินการในกิจกรรมนั้นๆ และหรือการถ่ายทอดความรู้เรื่องนั้นๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าคณะวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรอย่างถูกต้อง
ข. เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมจากหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงาน หรือ
หลักสูตรต้นแบบของสานักอาหาร และผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่เป็นวิทยากร ยกเว้นกรณีเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหารที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ให้การอบรมหรือเป็นวิทยากรให้การอบรมใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องนั้นๆ อย่างน้อย 5 ปี
กรณีเป็นวิทยากรในหลักสูตรแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานข้อกาหนด ISO 19011
สาหรับ ผู้ตรวจสอบและหั วหน้าผู้ตรวจสอบ สามารถใช้วิทยากรตามหลักสูตร ผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าผู้ตรวจสอบ ตาม
มาตรฐานข้อกาหนด ISO 9001 หรือ ISO 22000 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก International Register of
Certificated Auditors ; IRCA ได้)
กรณีที่วิทยากรมีการอบรมในหลักสูตรที่นอกเหนือจากที่สานักงานฯกาหนดไว้ ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
ค. วิทยากรต้องติดตามและปรับปรุง ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกาหนดกฎหมายของสานักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้หลักสูตรฝึกอบรมเป็นปัจจุบัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้
ง. สาหรับหลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ในการจัดอบรมของหน่วยฝึกอบรมที่ขอขึ้น
ทะเบี ย นหลั ก สู ตรดั งกล่ าว ต้ องมี วิท ยากรจากส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ พนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ต าม
พระราชบัญญัติอาหารจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้น
4.4 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
(1) ผู้ยื่นคาขอต้องจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรมส่งให้สานักงานเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบ
เอกสารหรือเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ ล่วงหน้าก่อนการจัดอบรมอย่างน้อย 45 วันทาการ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในครั้งแรกของการจัดฝึกอบรม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยได้รับความเห็นชอบไปแล้ว โดยมีเอกสาร
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

-4ก. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม (Course Syllabus) ระบุถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาหลักสูตร เงื่อนไข
ของผู้เข้ารับการอบรม รายการเอกสารประกอบการฝึกอบรม เช่น เอกสารประกอบการบรรยาย คู่มือที่เกี่ยวข้อง ประกาศที่
เกี่ยวข้อง การประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต้น
ข. เอกสารประกอบการฝึกอบรมทั้งหมด
(2) ผู้เข้าอบรมควรได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบ
เอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้
4.5 สิ่งอานวยความสะดวก
(1) มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอเหมาะสมต่อการฝึกอบรม ได้แก่ ห้องอบรม ระบบแสงเสียงและ
อุปกรณ์จาเป็นสาหรับการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น
(2) หน่วยฝึกอบรมควรแนะนาให้ผู้เข้าอบรมพักอยู่ในที่ที่จัดฝึกอบรม หรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อประโยชน์
ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตรงต่อเวลา
(3) กรณีเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้จัดทาสื่อที่เหมาะสม และเปิดช่องทางให้ผู้เข้าอบรมได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรมด้วย
4.6 การประเมินผลการฝึกอบรม
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องดาเนินการดังนี้
(1) หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน คือ
ก. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร
ข. มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หากยังไม่ผ่านให้ผู้นั้น
เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบใหม่
(2) ข้อสอบ
ก. ข้ อ สอบต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร และสามารถวั ด ผลการเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรได้
ข. สัดส่วนของข้อสอบ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาการฝึกอบรม
ค. ควรมีข้อสอบ อย่างน้อย 2 ชุด และทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยส่งให้สานักงาน
พิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนนาไปใช้อย่างน้อย 45 วันทาการ
ง. ข้อสอบทุกหน้าให้ระบุ รหัสชุดข้อสอบ ชื่อหลักสูตร หมายเลขหลักสูตร (ถ้ามี) หน่วยฝึกอบรมวันที่
ออกข้อสอบ และเลขหน้าของข้อสอบ หรือกรณีเป็นข้อสอบออนไลน์ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงข้อมูลดังกล่าวได้
จ. ต้องไม่เปิดเผยคาตอบในลักษณะใดๆ อันเป็นผลให้ไม่สามารถวัดผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมได้
ฉ. ไม่นาข้อสอบที่ใช้ในหลักสูตรนี้ไปใช้ประโยชน์ในการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของหน่วยฝึกอบรม
(3) หลังจากการฝึกอบรมให้มีการประเมินหลักสูตรและความสามารถของวิทยากรผู้อบรมและสรุปผล
การประเมิน เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดอบรมครั้งต่อไป
4.7 ประกาศนียบัตร
ผู้ยื่นคาขอต้องจัดทาประกาศนียบัตรสาหรับผู้เข้าร่วมอบรมในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ก. ระบุว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงาน พร้อมทั้งระบุเลขที่การขึ้นทะเบียนหลักสูตร
ข. ระบุหมายเลขประกาศนียบัตรแต่ละฉบับ
ค. ระบุชื่อหน่วยฝึกอบรมตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงาน
ง. ระบุชื่อหลักสูตร หมายเลขหลักสูตร (ถ้ามี) และ วัน เดือน ปี ที่จัดอบรม
จ. ระบุชื่อผู้เข้าอบรม
ฉ. ระบุว่าผู้เข้าอบรม “สอบผ่านและสาเร็จหลักสูตรการอบรม” หรือ “เข้าร่วมอบรม”

-5ช. ผู้ลงนามในประกาศนียบัตรให้สอดคล้องกับเอกสารที่ใช้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนกับสานักงาน
ประกาศนียบัตรแบ่งเป็น
(1) ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งสามารถผ่านข้อเขียน จะได้รับ
“ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสาเร็จหลักสูตร”
(2) ผู้เข้าอบรมทีส่ อบไม่ผ่านข้อเขียน จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” เท่านั้น ประกาศนียบัตร
ดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้ชัดเจนว่าเป็น เพียงผู้ เข้าอบรมและต้องไม่ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นผู้ สาเร็จและสอบผ่าน
หลักสูตร ทั้งนีห้ น่วยฝึกอบรมต้องแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบว่า “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน
แสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ, คุณสมบัติวิทยากร, คุณสมบัติผู้ควบคุมการผลิต ตามที่สานักงานกาหนดหรือกฎหมาย
กาหนดได้
5. ข้อกาหนดหน่วยฝึกอบรม
5.1 หน่ วยฝึกอบรมต้องมีร ะบบงานที่ทาให้ มั่นใจว่าสามารถจัดการฝึกอบรมได้ส อดคล้องตามหลั กสู ตรที่
กาหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
(1) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการฝึกอบรม
(2) มีวิธีการคัดเลือกและประเมินวิทยากร
(3) มีวิธีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรมแต่ละครั้ง และบันทึกผล
(4) มีวิธีการออกหลักฐานการฝึกอบรม
(5) จัดเก็บบันทึกสาหรับการจัดหลักสูตรและการประเมินผลการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. สถานที่จัด วันเวลาที่จัด สื่อโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. ชื่อของคณะวิทยากร พร้อมหลักฐานตามข้อกาหนดความรู้ความสามารถของวิทยากร รวมทั้งชื่อ
ของผู้สอนฝึกหัด และชื่อของผู้สังเกตการณ์
ค. การชี้บ่งสถานะของเอกสารที่ใช้ในการอบรม
ง. ชื่อผู้เข้าอบรมทั้งหมด พร้อมกาหนดเลขรหัสประจาตัวผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ทราบรายชื่อหน่วย
ฝึกอบรมและผู้รับการอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียน สาหรับสานักงานฯในการสืบค้นต่อไป รวมทั้งผลการ
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมและผลการสอบของผู้เข้าอบรมแต่ละคน
จ. ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านและสาเร็จหลักสูตร
ฉ. ชื่อของผู้เข้าอบรมที่สอบซ่อม พร้อมทั้งผลการสอบซ่อมของแต่ละคน
ช. การชี้บ่งชื่อและหมายเลขของประกาศนียบัตรแต่ละใบของผู้ที่สอบผ่านและสาเร็จหลักสู ตร พร้อม
ทั้งจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จัดทาเป็นทะเบียนรายชื่อต่อไป ให้กาหนดระยะเวลา ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้น การจัดอบรม
5.2 หน่วยฝึกอบรมต้องแจ้งกาหนดการ พร้อมรายชื่อวิทยากรผู้สอน และเนื้อหาการจัดอบรมเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ให้สานักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทาการ ทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดแผนการประเมิน และทบทวน
ความสามารถของหน่วยฝึกอบรม
6. วิธีการเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม
6.1 การขอรับการขึ้นทะเบียน ให้หน่วยฝึกอบรมยื่นคาขอพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ตามแบบ
คาขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ในภาคผนวก ข.
6.2 เมื่อได้รับคาขอแล้ว สานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
หากมีร ายละเอี ย ดไม่ค รบถ้ว น หรื อจ าเป็ น ต้ องขอให้ ส่ ง หลั กฐานเพิ่มเติม ส านักงานจะแจ้ง ให้ ผู้ ยื่น คาขอทราบเพื่ อ
ดาเนินการตามที่ได้รับแจ้งและเจ้าหน้าที่จะพิจารณาคาขอต่อเมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วนตามที่แจ้งเพิ่มเติมไว้

-66.3 เมื่อหลักฐานครบถ้วนแล้ว สานักงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม เพื่อทา
หน้าที่ประเมิน ศักยภาพหน่วยฝึกอบรม ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร ขณะทาการฝึกอบรมและการจัดการ
ณ สถานที่ฝึกอบรม
6.4 ผู้ยื่นคาขอต้องจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน ภายใต้การดูแลของหน่วยงานพี่เลี้ยง
ซึ่งอาจเป็นสานักงานหรือหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานก็ได้ เพื่อเป็นการประกันหลักสูตรว่าผู้เข้าอบรมจะ
ได้รับความรู้อย่างถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมในครั้งแรกนี้ด้วย รวมทั้ง เพื่อให้คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมดาเนินการประเมิน และการออกประกาศนียบัตรให้ออกในนามของหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม
ทั้งนี้หากคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม พบว่ามีประเด็นการอบรมไม่ครบถ้วน ให้
ดาเนินการเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวให้สมบูรณ์ในระหว่างการอบรมได้ และจะจัดทารายงานผล โดยระบุรายละเอียด
ประเด็นที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ,ประเด็นที่ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไป
6.5 สานักงานจะจัดทาประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสูตรและ
หน่วยฝึกอบรมเฉพาะขอบข่ายหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียน และจะประกาศเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยทะเบียนรายชื่อ
หลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร มีอายุคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียน
7. เงื่อนไข
ผู้ที่ได้รับการขึน้ ทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1 ปฏิบัติตามข้อกาหนดในเอกสารนี้ ตลอดเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจ
ประเมินเอกสารและการตรวจประเมินผู้สอนขณะทาการฝึกอบรมทุกครั้ง
7.2 นาผลการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ไปใช้อ้างอิงเฉพาะในหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับ การขึ้น
ทะเบียนเท่านั้น
7.3 ไม่นาผลการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมไปใช้ในทางที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสานักงาน
หรืออ้างถึงการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ซึ่งอาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญของการขึ้นทะเบียน
หรือไม่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
7.4 ต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างถึงการได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นทั้งหมด เมื่อมีการเพิกถอน
ยกเลิกการขึ้นทะเบียน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
7.5 ไม่นาเอกสารการขึ้นทะเบียน เครื่องหมายหรือรายงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกิจกรรมดังกล่าวไปใช้
ในทางที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสานักงาน
7.6 แจ้งสานักงานทันทีเมื่อทาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลต่อการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
7.7 สานักงานอาจมีการทบทวนการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
กิจกรรมการตรวจสอบทั้งด้านความสามารถและหรือศักยภาพในการเป็นหน่วยฝึกอบรม
7.8 ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้สานักงาน เมื่อได้รับการร้องขอ
7.9 การต่ออายุการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ให้แจ้งสานักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าก่อนใบรับรองสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า 90 วัน
7.10 การยกเลิกการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมให้แจ้งสานักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน
7.11 การเพิ่มเติมหรือขยายขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ให้หน่วยฝึกอบรม ยื่น
คาขอต่อสานักงาน และดาเนินการเช่นเดียวกับการขอขึ้นทะเบียน
8. การตรวจติดตาม
สานักงานจะตรวจติดตามความเป็นปัจจุบันของเนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรมและความสามารถของ
หน่วยฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-79. การลดขอบข่าย และเพิกถอน
9.1 หากหน่วยฝึกอบรม ไม่สามารถรักษาระบบตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 7 และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนด ตามประกาศฯหลั กเกณฑ์วิธีการตามเงื่อนไขฉบับนี้ สานักงานอาจ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การลดขอบข่ายการขึ้นทะเบียน
หากตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาคัญใดๆ ภายในหน่วยงานอันมีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการเป็นหน่วยฝึกอบรมของหน่วยงานนั้น หรือกรณีหน่วยตรวจสอบแจ้งเป็นลายลักษณ์ต่อสานักงาน
(2) การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน จะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
ก. การตรวจติ ดตามของส านั กงาน ชี้บ่ งว่ า หน่ ว ยฝึ ก อบรมปฏิบั ติ ไม่ ส อดคล้ องกับ ข้อ ก าหนดใน
สาระสาคัญ
ข. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่กาหนดโดยสานักงาน
9.2 กรณีที่ถูกลดขอบข่าย หรือเพิกถอน การขึ้นทะเบียน สานักงานจะประกาศแก่สาธารณชนทราบ โดยผ่าน
ทางสื่อต่างๆตามความเหมาะสม เมื่อได้รับข้อมูลหรือหลักฐานจากข้อ 9.1 หรือได้ข้อยุติในข้อ 10 แล้ว
9.3 กรณีที่ถูกลดขอบข่าย หรือเพิกถอน การขึ้นทะเบียน ต้ องยุติการดาเนินการหรือกล่าวอ้างเพื่อดาเนินการ
ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างอิง
ถึงการได้รับการยอมรับความสามารถทั้งหมดทันที
10. การอุทธรณ์
10.1 หน่วยฝึกอบรมที่ถูกลดขอบข่าย หรือเพิกถอน ตามข้อ 9.1 อาจยื่นคาอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
เลขาธิการ ได้ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่สานักงาน มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตัดสินหรือมาตรการนั้นให้ทราบ
10.2 สานักงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาและแจ้ งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคา
อุทธรณ์ทราบภายใน 30 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่สานักงานได้รับคาอุทธรณ์ หากระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพออาจขยาย
เวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทาการ
10.3 ในกรณีที่ผู้ ยื่ น คาอุท ธรณ์ไ ม่ยอมรั บคาตัด สิ นของคณะกรรมการพิจารณาอุท ธรณ์ ผู้ ยื่นคาอุทธรณ์
สามารถยื่น อุทธรณ์ได้เป็น ครั้ งที่ 2 ต่อเลขาธิการได้ภ ายใน 15 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่สานักงานมีหนังสื อแจ้งผล
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทราบ
10.4 ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บังคับอยู่
10.5 ผลการตัดสินของเลขาธิการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การรักษาความลับ
11.1 สานักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากผู้ยื่นคาขอและ/หรือผู้ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนไว้เป็นความลับ ไม่นาไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ยื่นคาขอและ/หรือผู้ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร
11.2 สานักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคาขอและ/หรือผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน
อันเนื่องมาจากความลับนี้ได้แพร่งพรายสู่บุคคลภายนอกเว้นแต่เกิดจากความบกพร่องของสานักงาน
12. อื่นๆ
12.1 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม
สานักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอหรือหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดแล้วแต่กรณี
12.2 สานักงานไม่รับผิดชอบในการกระทาใดๆของผู้ยื่นคาขอหรือ หน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ได้
กระทาไปโดยไม่สุจริต หรือฝุาฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
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ข้อกาหนดเนือ้ หาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
สานักงานกาหนดเนื้อหารายละเอียดหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ไว้จานวน 6 หลักสูตร โดย
หน่วยฝึกอบรมที่ขอรับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมในขอบข่ายหลักสูตรที่ระบุในคาขอ ต้องจัดหลักสูตร
นั้นๆ ให้มีเนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรม สอดคล้องเป็นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้

1.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐาน
1.1 (1) หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต รวมระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ทราบความเป็นมาและแนวคิดในการควบคุม
อาหารของประเทศไทย
2. ทราบหลั กการ แนวทางและเปูา หมาย การ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคภายใต้ พระราชบั ญ ญั ติ
อาหาร พ.ศ.2522
3. เพื่อให้เข้าใจขอบข่ายของการควบคุมอาหาร
ค านิ ย ามที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อ านาจหน้ า ที่ ข อง
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ บทก าหนดโทษ และ
หลักการพิจารณาตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522
4. สามารถอธิบายลักษณะของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขได้
5. สามารถอ่านและตีความประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและได้
6. ทราบขั้นตอนและหลักฐานในการขออนุญาต
ผลิตอาหาร

รายละเอียดเนือ้ หา
1. ความเป็นมาและแนวคิดในการควบคุมอาหารของ
ประเทศไทย

ระยะเวลา
อย่างน้อย
1 ชั่วโมง

2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
1) ภาพรวมของพระราชบัญญัติอาหาร
2) การบังคับใช้และบทลงโทษ

3 ชั่วโมง

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและการตีความ

3 ชั่วโมง

4. การขออนุญาตผลิตอาหาร
1) การขออนุญาตสถานที่ผลิตและนาเข้าอาหาร
2) การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและฉลากอาหาร
3) การขออนุญาตโฆษณาอาหาร

รวม 5 ชั่วโมง
1.5 ชั่วโมง
2.5 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

1.1 (2) หลักสูตรการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร รวมระยะเวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

1.ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุเจือปนอาหาร
รวมถึงวิธีการใช้ที่เหมาะสม
2.สามารถจั ดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบของเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง และ
ครบถ้วน

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร (คืออะไร ทาไม
ต้องใช้ มีอันตรายหรือไม่)
2. สภาพปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารและแนวทางแก้ไข
3. กฎหมายวัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทยและสากล
4. การตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
ในอาหาร และการเตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ระยะเวลา
อย่างน้อย
6 ชั่วโมง
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3.สามารถควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารได้
อย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม เป็ น ไปตามที่
กฎหมายกาหนด

รายละเอียดเนือ้ หา

ระยะเวลา
อย่างน้อย

1) ตรวจสอบคุณภาพหรือมาตรฐาน ฉลาก คู่มือการใช้
วัตถุเจือปนอาหารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ตรวจสอบสูตรอาหารให้มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
เป็นไปตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกาหนด
2) ตรวจสอบสารที่ห้ามใช้ในอาหารตามกฎหมาย
5. การควบคุมการผลิต
1) อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ที่เหมาะสม
2) วิธีการคลุกผสม
3) การบันทึกการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

1.1 (3) หลักสูตรฉลากอาหาร รวมระยะเวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ทราบและเข้าใจวิ ธีการแสดงฉลากอาหาร
ตามที่กฎหมายกาหนด
2. สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่ อการ
ตรวจสอบของเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง และ
ครบถ้วน
3. สามารถแสดงฉลากอาหารได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

รายละเอียดเนือ้ หา

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากอาหาร
2.อาหารที่ต้องแสดงฉลากอาหาร
3.รูปแบบและเงื่อนไขการแสดงฉลาก
4.คาเตือนในการแสดงฉลาก
5.ตัวอย่างฉลากอาหารที่ถูกต้อง

ระยะเวลา
อย่างน้อย
3 ชั่วโมง

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

รายละเอียดเนือ้ หา

1. ทราบและเข้าใจวิธีการแสดงฉลากโภชนาการ
และฉลากแบบ GDA (Guideline Daily
Amounts) ตามที่กฎหมายกาหนด
2. สามารถจั ด เตรีย มเอกสารหลั กฐานเพื่ อการ
ตรวจสอบของเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง และ
ครบถ้วน
3. สามารถแสดงฉลากโภชนาการและฉลากแบบ
GDA (Guideline Daily Amounts)ได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

1. อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ
2.รูปแบบและเงื่อนไขการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ
3.วิธีการกาหนดปริมาณอาหารหนึ่งหน่วยบริโภคกับจานวน
หน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ
4.สารอาหารที่แนะนาให้ควรบริโภคประจาวันสาหรับคน
ไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
5.หลักเกณฑ์ในการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลาก
อาหาร
6.บันได 10 ขั้น สู่ฉลากโภชนาการ
7.การพัฒนาฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางโภชนาการ

ระยะเวลา
อย่างน้อย
3 ชั่วโมง

-101.2 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตหรือผู้ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย
1.2 (1) หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการ
พาสเจอร์ไรส์ รวมระยะเวลาอย่างน้อย 15 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระยะเวลา
อย่างน้อย
1. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่าน
15 ชั่วโมง
กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์
(กรณีอบรมเพื่อ
2. ระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์
ฟื้นฟูความรู้
3. การทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต สาหรับผู้ผา่ น
โดยใช้อุปกรณ์การล้างแบบระบบปิด (Cleaning In Place: CIP)
การฝึกอบรมไป
4. การบารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต
แล้วใช้
5. สุขาภิบาลอาหาร และบุคลากร
ระยะเวลา
6. การปรับสภาพน้าใช้ในโรงงาน
อย่างน้อย 8
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชั่วโมง)
รายละเอียดเนือ้ หา

เพื่อให้ผู้ควบคุมกระบวนการผลิต
มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มพร้ อ มบริ โ ภคชนิ ด
เหลวที่ ผ่ า นกรรมวิ ธี ฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ย
ความร้ อ นโดยวิ ธี พ าสเจอร์ ไ รส์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา
กาหนด

1.2 (2) หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด ( retort
supervisors) รวมระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

เพื่อให้ผู้ควบคุมกระบวนการ
ผลิต มีความรู้ความสามารถใน
การควบคุมกระบวนการผลิต
อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิด
สนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า
และชนิดปรับกรด ตามที่
กฎหมายกาหนด

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการเบื้องต้นของอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท
2. จุลชี ววิท ยาของการถนอมอาหารในภาชนะบรรจุชนิ ดที่ปิ ดสนิ ทด้ว ย
ความร้อน
3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุชนิดที่ปิดสนิท
๔. หลั กเกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ดี ในการผลิ ต อาหาร (GMP) หรื อ หลั ก การ
สุขาภิบาลโรงงานอาหาร
๕. อุปกรณ์การผลิต เครื่องมือวัดและการดาเนิน การก่อน-ระหว่าง-หลังใน
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
๖. การจัดการควบคุมภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก
๗. การบันทึกข้อมูลและเอกสาร
8. เครื่องฆ่าเชื้อและหลักการทางาน (กรณีเ ป็นผู้ ผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ชนิ ด ที่ มี ความเป็ น กรดต่ าต้ องผ่ า นการฝึ กอบรมและ
ทดสอบความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อเครื่องฆ่าเชื้อและหลักการทางาน ตาม
ชนิดที่มีการใช้งานจริง ณ สถานที่ผลิต)

ระยะเวลา
อย่างน้อย
ไม่น้อยกว่า 5
วันต่อเนื่อง

หมายเหตุ ใบประกาศนียบัตรของหลักสูตรต้องระบุหัวข้อที่สอบผ่าน แบ่งเป็น 1) หัวข้อพื้นฐาน 2) หัวข้อเครื่องฆ่าเชื้อ 3) หัวข้อ
ภาชนะบรรจุ

-111.2 (3) หลักสูตรการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทัว่ ไป และ Primary GMP รวมระยะเวลาการฝึกอบรม
อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในการ
ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารตามที่
ประกาศฯกาหนด และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

1. อันตรายและแนวทางควบคุมอันตรายในอาหาร
2. หลักการวิธีการที่ดีในการอาหารให้ปลอดภัย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 193 พ.ศ. 2543 เรื่ อ งวิ ธี ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP สุขลักษณะทั่วไป)
และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปร
รูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary GMP)
3. ตัวอย่างสภาพปัญหา แนวทางปรับปรุงแก้ไขและแนวทางปฎิบัติใน
กระบวนการผลิต

ระยะเวลา
อย่างน้อย
6 ชั่วโมง

1.2 (4) หลักสูตรการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท รวมระยะเวลาการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในการ
ควบคุ ม กระบวนการผลิ ต อาหารตามที่
ประกาศฯก าหนด และสามารถน าไป
ประยุ กต์ ใ ช้ ในการผลิ ต อาหารได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและปลอดภัย

1. หลักการวิธีการที่ดีในการผลิตน้าบริโภคให้ปลอดภัยตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 220 พ.ศ. 2544 เรื่องวิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาน้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
2. การออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อลดอันตราย
3. การควบคุมดูแลปูองกันอันตรายตามหลักเกณฑ์ GMP น้าบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- การดูแลน้าดิบ
- การกรองกายภาพ / เคมี
- การกรอง / ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
- การล้างภาชนะ และการบรรจุ
4. ตัวอย่างสภาพปัญหา แนวทางปรับปรุงแก้ไขและแนวทางปฎิบตั ิใน
กระบวนการผลิต

ระยะเวลา
อย่างน้อย
6 ชั่วโมง

1.2 (5) การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในการ 1. หลั กการวิ ธี การที่ ดี ในการผลิ ตให้ ป ลอดภั ย ตามข้ อ ก าหนดใน
ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารตามที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ
ประกาศฯกาหนด และสามารถนาไป
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารได้อย่าง 2. ตัวอย่างสภาพปัญหา แนวทางปรับปรุงแก้ไขและแนวทางปฎิบัติ
ถูกต้องและปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต

ระยะเวลา
อย่างน้อย
6 ชั่วโมง

-121.2 (6) การขออนุญาตและวิธกี ารขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

1. เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจถึ ง ระเบี ย บการขอ
อนุญาตผลิตและนาเข้า ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์เ สริมอาหาร รวมทั้งหลักเกณฑ์
กฎระเบียบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารไห้ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคานวณและ
ตรวจสอบสูตรส่วนประกอบ รวมถึงฉลากของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ถูกต้อง

1. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2.ระเบียบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและฉลาก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3.การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและแบบฟอร์มที่จาเป็นในการ
ขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและปัญหาที่พบ
4.การคานวณสารสาคัญและวัตถุเจือปนอาหารที่เป็น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร
5. ตัวอย่างสภาพปัญหา แนวทางปรับปรุงแก้ไขและแนวทาง
ปฏิบัติในกระบวนการผลิต

ระยะเวลา
อย่างน้อย
6 ชั่วโมง

1.3 หลักสูตรผูก้ าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุชนิดที่ปิดสนิทที่
มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) รวมระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้ผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนในการผลิ ต อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด
สนิ ท ชนิ ด ที่ มี ค วามเป็ น กรดต่ าและชนิ ด ที่
ปรับ กรด (Process Authority) มี ความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกาหนดกระบวนการ
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมทั้งการกาหนดปัจจัย
วิ ก ฤตต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การฆ่ า เชื้ อ
ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในภาชนะบรรจุ ที่
ปิดสนิท ตามที่กฎหมายกาหนด

ระยะเวลา
อย่างน้อย
1. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า
ปิดสนิท
5วันต่อเนื่อง
2. จุลินทรีย์กับการให้ความร้อน
3. หลักการคานวณเพื่อกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อน (thermal process calculation)
4. การประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนกรณี
เบี่ยงเบน และผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Process Deviation Evaluation & Thermal Process
Authority)
5. อาหารปรับกรด
6. การศึกษาการกระจายความร้อน และการแทรกผ่านความ
ร้อนในอาหาร
รายละเอียดเนือ้ หา

-131.4. หลักสูตรสาหรับการประเมินเอกสารคาขออนุญาตด้านอาหาร
ในกรณีที่จะเข้าระบบการพิจารณาอนุญาตอย่างรวดเร็ว (Fast Track) ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสาหรับการประเมิน
เอกสารคาขออนุญาตด้านอาหาร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาตก่อน
1.4 (1) หลักสูตรผูป้ ระเมินเอกสารคาขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
ต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ทราบข้ อ ก าหนดและสามารถ
ตี ค วาม น าไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ
ประเมิ น ความสอดคล้ อ งของตาม
กฎหมาย ของเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการยื่นคาขออนุญาตด้าน
อาหาร ในด้านข้อมูลความปลอดภัย
และคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
ความน่าเชื่อถือของเอกสาร

ระยะเวลา
อย่างน้อย
1. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อย่างน้อย 6
2. หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อจดทะเบียนอาหาร เช่น ชื่ออาหาร ชั่วโมงต่อ
วัตถุเจือปนอาหาร การแสดงฉลากอาหาร มาตรฐานคุณภาพและความ ผลิตภัณฑ์
ปลอดภัย
(ก) ผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตผลิตภัณฑ์นม ได้แก่ นมโค, นม
ปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว,ผลิตภัณฑ์ของนม
(ข) ผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
(ค) ผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท
(ง) ผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
(จ) ผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3. การประเมินและรับรองเอกสารคาขอและหลักฐานทั้งหมดโดยใช้แบบ
ประเมิน (Checklist) เฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้แก่
รายละเอียดเนือ้ หา

หมายเหตุ : ใบประกาศนียบัตรต้องแสดงผลการอบรม (Transcript) เป็นหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วย คะแนนสอบรวมและร้อยละของคะแนน
สอบรวมที่ได้ทั้งหลักสูตร

1.4 (2) ผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง รวมระยะเวลาอย่างน้อย
6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.ทราบข้อกาหนดและสามารถตีความ นาไปใช้
ในการตัดสินใจประเมินความสอดคล้องของตาม
กฎหมาย
2. มีความรู้เรื่องการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร
3. ทราบขั้ น ตอนและหลั ก ฐานที่ ใ ช้ ใ นการ
พิจารณาแบบแปลนแผนผัง
4. ทราบหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ บบ
แปลนแผนผั ง และสามารถตรวจสอบและให้
ข้ อ เสนอการปรั บ ปรุ ง แบบแปลนแผนผั ง ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดได้

ระยะเวลา
อย่างน้อย
1. แบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้องและเอกสารหลั กฐานประกอบการ 6 ชั่วโมง
พิจารณา
2. หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารเพื่อ ขออนุญาตสถานที่ผลิต
อาหาร
3. การประเมินและรับรองเอกสารคาขอและหลักฐานทั้งหมด
โดยใช้แบบประเมิน (Checklist)
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางผังโรงงาน การใช้เนื้อที่ การ
ยืดหยุ่น มาตราส่วน
5. ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและเอกสารหลั ก ฐานที่ ใ ช้ ใ นการ
พิจารณาแบบแปลนแผนผัง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแบบแปลนแผนผัง ตัวอย่าง
และกรณีศึกษา
รายละเอียดเนือ้ หา

-141.5 หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ผู้เข้าร่วมอบรมหลั กสูต รการตรวจสอบสถานที่ผ ลิต อาหารตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมาย ต้ องผ่า นการอบรมหลักสูต ร
กฎหมายอาหารและการขออนุญาตก่อน
1.5 (1) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทัว่ ไป (GMP ทั่วไป) และ การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (Primary GMP) รวมระยะเวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

1. เพื่อให้ทราบประเภทของอันตรายทางด้าน 1. อันตรายและแนวทางควบคุมอันตรายในอาหาร
กายภาพ เคมี และจุ ลิน ทรีย์ ในอาหารและ 2. ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบตามคาสั่ง
แนวทางการปู อ งกั น และควบคุ ม การ
สานักงานที่ 204/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่
ปนเปื้อนในการผลิตอาหาร
ผลิ ต อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่
2. ทราบข้อกาหนดและสามารถตีความ รวมทั้ง
193)
พ.ศ.2543 และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ
น าไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจให้ ค ะแนนในการ
ข้อพิ จ ารณา การให้คะแนน และวิ ธี การตรวจสอบตาม
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555
3. ทราบข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิต
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการ
อาหาร และปฏิบัติตนได้อย่างหมาะสม
เก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย
3. ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร
1) การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
2) ข้อปฏิบัติ ระหว่ า งและหลัง การตรวจสถานที่ ผ ลิ ต
อาหาร
3) ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด

ระยะเวลา
อย่างน้อย
6 ชั่วโมง

1.5 (2) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท รวมระยะเวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

1. เข้าใจเทคโนโลยีการผลิตน้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท
2. ทราบอันตรายในการผลิตน้าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท และแนวทางการ
ควบคุม
3.ทราบข้อกาหนดและสามารถตีความ
รวมทั้งนาไปใช้ในการตัดสินใจให้คะแนน
ในการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
4. ทราบข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่
ผลิตอาหาร และปฏิบัตติ นได้อย่าง
เหมาะสม

1. กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม การผลิ ต น้ าบริ โ ภคที่
ปลอดภัย
2. ระบบการผลิตน้าและการควบคุมคุณภาพ
3. ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบตาม คาสั่ง
สานักงานที่ 205/2550เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิต
น้าบริโ ภคในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544
4. ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร
1) การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
2) ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
3) ข้ อ ควรระวั ง ในการบั น ทึ ก และรายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งหมด

ระยะเวลา
อย่างน้อย
6 ชั่วโมง

-151.5 (3) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้ว ยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ รวมระยะเวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
ระยะเวลา
อย่างน้อย
1. เข้าใจเทคโนโลยีการผลิตนมพาสเจอร์ 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 12 ชั่วโมง
ไรส์ และแนวทางการควบคุมการ
2. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
ผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความ
3. ระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์
ปลอดภัย
4. การทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
2. ทราบข้อกาหนดและสามารถตีความ
โดยใช้อุปกรณ์การล้างแบบระบบปิด (Cleaning In Place: CIP)
รวมทั้งนาไปใช้ในการตัดสินใจให้
5. การบารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
คะแนนในการตรวจสอบได้อย่าง
6. การสุขาภิบาล
ถูกต้องตามกฎหมาย
7. การปรับสภาพน้าใช้
3. ทราบข้อปฏิบัติในการตรวจสอบ
8. ข้อพิจารณาการให้คะแนนและวิธีการตรวจสอบตามคาสั่งสานักงาน
สถานทีผ่ ลิตอาหาร และปฏิบัตติ นได้
ที่ 122/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นม
อย่างเหมาะสม
พร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส์ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 298)
พ.ศ.2549
9. ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร
1) การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร
2) ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
3) ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

1.5 (4) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด รวมระยะเวลาฝึกอบรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมง
ระยะเวลา
อย่างน้อย
1. เข้าใจเทคโนโลยีการผลิต
1. หลักการเบื้องต้นของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและกฎหมาย 15 ชั่วโมง
อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท
ที่เกี่ยวข้อง
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิด 2. จุลชีววิทยาของการถนอมอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิทด้วยความร้อน
ที่ปรับกรด และแนวทางการ
3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ควบคุมการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ 4. อาหารปรับกรดและการควบคุมกระบวนการผลิต
มีความปลอดภัย
5. หลักการทางานและจุดที่ต้องควบคุมของเครื่องฆ่าเชื้อแต่ละชนิด
6. ภาชนะบรรจุและการปิดผนึก
7. การบันทึกข้อมูลและเอกสาร
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

-16วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

2. ทราบข้อกาหนดและสามารถ
ตีความ รวมทั้งนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจให้คะแนนในการ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
3. ทราบข้อปฏิบัติในการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร
และปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม

ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจุ ที่ปิ ดสนิท ตามบั ญชี แนบท้า ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบั บ ที่
349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการ
เก็บรักษาอาหาร ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่
ปรับกรด
1. การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร
2. ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร
3. ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ระยะเวลา
อย่างน้อย

1.5 (5) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เกลือบริโภค
รวมระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระยะเวลา
อย่างน้อย
1. การผลิตเกลือไอโอดีน อันตราย และแนวทางการควบคุม 6 ชั่วโมง
ปูองกันอันตรายในผลิตเกลือบริโภค
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบตามคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๔๒๘/๒๕๕๓ เรื่อง การ
ตรวจประเมิ นสถานที่ ผลิ ตเกลื อบริโภคตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค
4. การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร
5. ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
6. ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รายละเอียดเนือ้ หา

1. เพื่ อให้ผู้ ต รวจสอบมี ความรู้พื้ น ฐานเพี ย งพอ
ส าหรับ การตรวจสอบสถานที่ ผ ลิ ต เกลื อบริ โ ภค
และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทราบข้อกาหนดและสามารถตีความ รวมทั้ง
นาไปใช้ในการตัดสินใจให้คะแนนในการตรวจสอบ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ทราบข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิต
เกลือบริโภค และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

1.5 (6) หลักสูตรการตรวจสอบสถานทีฉ่ ายรังสี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง อาหารฉายรังสี รวมระยะเวลา
การฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

1. เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบมี ค วามรู้ พื้ น ฐาน
เพีย งพอส าหรับ การตรวจสอบสถานที่ ฉาย
รังสี กระบวนการฉายรังสี และการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทราบข้ อ ก าหนดและสามารถตี ค วาม
รวมทั้งนาไปใช้ในการตัดสินใจให้คะแนนใน
การตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ทราบข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่
ผลิตอาหาร และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฉายรังสีอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. อันตราย และแนวทางการควบคุมปูองกันอันตรายในการฉายรังสี
อาหาร
3. ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบตาม ประกาศ
สานักงาน เรื่อง การตรวจประเมินวิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ฉายรังสีและการเก็บรักษาอาหารฉายรังสี ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2555
4. การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร
5. ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
6. ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ระยะเวลา
อย่างน้อย
6 ชั่วโมง

-171.5 (8) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็ง รวมระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบมี ค วามรู้ พื้ น ฐาน
เพียงพอสาหรับการตรวจสอบสถานที่ผลิ ต
อาหารอาหารแช่เยือกแข็ง และการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทราบข้ อ ก าหนดและสามารถตี ค วาม
รวมทั้งนาไปใช้ในการตัดสินใจให้คะแนนใน
การตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ทราบข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่
ผลิตอาหาร และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลา
อย่างน้อย
1. อันตราย และแนวทางการควบคุมปูองกันอันตรายในผลิตอาหาร 12 ชั่วโมง
แช่เยือกแข็ง
2. เทคโนโลยีการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อพิจ ารณา การให้คะแนน และวิ ธีการตรวจสอบตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 193 พ.ศ. 2543 เรื่ องวิ ธี การผลิ ต
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการผลิ ต และการเก็ บ รั ก ษาอาหาร (GMP
สุขลักษณะทั่วไป)
5. การเตรียมตัวก่อนออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
6. ข้อปฏิบัติระหว่างและหลังการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
7. ข้อควรระวังในการบันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รายละเอียดเนือ้ หา

1.5 (8) หลักสูต รแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานข้อกาหนด ISO 19011 ส าหรับ ผู้ต รวจสอบและหัว หน้า
ผู้ตรวจสอบ รวมระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 28 ชั่วโมง
ระยะเวลา
อย่างน้อย
ทราบเทคนิคการตรวจสอบ นาไป 1. กระบวนการตรวจสอบ (คานิยาม หลักการ ประเภท ขั้นตอนการเตรียมการ 28 ชั่วโมง
ประยุกต์ ใช้ในฐานะผู้ต รวจสอบที่ ตรวจสอบ)
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละ 2. ผู้ตรวจสอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับข้อกาหนดสากล
3. การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (ขั้นตอนและเทคนิคการตรวจสอบ)
4. กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียดเนือ้ หา

1.6 หลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารอื่นที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้ความรู้ด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
ตามที่กฎหมายกาหนด

รายละเอียดเนือ้ หา
เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายเฉพาะเรื่องที่มีการกาหนด

ระยะเวลา
อย่างน้อย
ตามที่กฎหมาย
กาหนด

-18ภาคผนวก ข.
คาขอขึน้ ทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
เขียนที่ .....................................................................
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
1.ในนามของ....................................................................................................................................................................................................
ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยงานฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
ที่อยู่ ณ เลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ............................................... หมู่ที่ ......................................
ตาบล/แขวง ................................... อาเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ .........................................
โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ........................................................... E-mail …………....……...………………...……..
Website ………….........................………….....………………….……..……......……….........................………….....………..………………..….……..……........
2. โดยมี...........................................................................................................................................................................ดาเนินการจัดอบรม
ณ เลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ................................................... หมู่ที่ ...........................................
ตาบล/แขวง ................................... อาเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ .........................................
โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ........................................................... E-mail …………....……...………………....……..
Website ………….........................………….....………………….……..……......……….........................………….....………..………………..….……..……........
3. ผู้มีอานาจลงนามในใบประกาศนียบัตร…...……………….................................................................................................................…….………
4. สานักงานสาขา หรือภูมิภาค ที่ต้องการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม (ถ้ามี)
ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................. สาขา .............................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ................................................... หมู่ที่ ..........................................
ตาบล/แขวง ................................... อาเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ .........................................
โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร .............................................. E-mail …………....……...………………..…….………....................
Website ………….........................………….....………………….……..……......……….........................………….....………..………………..….……..……........
5. มีวัตถุประสงค์
 ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม ตามขอบข่ายการฝึกอบรมในหลักสูตร
 (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐาน
 (1) กฎหมายอาหารและการขออนุญาต
 (2) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
 (3) การแสดงฉลากอาหาร
 (4) การแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA (Guideline Daily Amounts)
 (2) หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตหรือผู้ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย
ชื่อหลักสูตร.................................................................................................................................................................................
 (3) หลักสูตรผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและ
ปรับกรด (Process Authority)
 (4) หลักสูตรสาหรับผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตด้านอาหาร หัวข้อ.......................................................................................
 (5) หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ชื่อหลักสูตร...................................................................................................................................................................................
 (6) หลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารอื่นที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
ชื่อหลักสูตร...................................................................................................................................................................................
 ขอขยายขอบข่ายการขึ้นทะเบียน ได้แก่.............................................................................................................................................
 ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด (ระบุการเปลี่ยนแปลง)..........................................................................................................................
6. สถานะทางกฎหมาย
 หน่วยงานของรัฐ
 หน่วยงานเอกชน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………….……………………........................

-197. จานวนวิทยากร ทั้งหมด ......................... คน
หลักสูตร........................................................... จานวน........................คน
หลักสูตร........................................................... จานวน........................คน
หลักสูตร........................................................... จานวน........................คน
หลักสูตร........................................................... จานวน........................คน
8. ผูป้ ระสานงานทีส่ ามารถติดต่อได้ (ควรเป็นตัวแทนฝุายบริหารหรือบุคคลทีเ่ ข้าใจระบบขององค์กร)
1) ชื่อ: Name…………………………………..…………………………….ตาแหน่ง: Position…………………….…………………………..….…………………………
โทรศัพท์ : Tel…………………………………………………..…………โทรสาร: Fax……………………………………….………………………..……………………
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ………………………………………………………E-mail address……………….………………………………….…………………………….
2) ชื่อ: Name…………………………………..…………………………….ตาแหน่ง: Position…………………….…………………………..….…………………………
โทรศัพท์ : Tel…………………………………………………..…………โทรสาร: Fax……………………………………….………………………..……………………
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ………………………………………………………E-mail address……………….………………………………….…………………………….
9. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ จานวน 1 ชุด เรียงลาดับตามรายการต่อไปนี้
๙.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารแสดงสถานการณ์เป็นนิติบุคคล และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ยื่นคาขอ ใน
กรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๙.2 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคาขอ กรณีผู้ยื่นคาขอมิได้เป็นผู้มีอานาจลงชื่อให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือมอบอานาจ (พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท)
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจหรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่าซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานราชการ เช่น สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาใบขับขี่ สาเนาบัตรข้าราชการ สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสมาคมต่างด้าว เป็นต้น
๙.3 สาเนาแผนที่ตั้งสานักงานใหญ่ และ สานักงานสาขาในประเทศไทยที่ขอรับการขึ้นทะเบียนโดยละเอียด
๙.4 โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน ที่แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงวิทยากร
๙.5 เนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรม สอดคล้องตามที่สานักงานกาหนด ในภาคผนวก ก. ซึ่งระบุรูปแบบการฝึกอบรม รายชื่อ
วิทยากร เอกสารประกอบการฝึกอบรม ประกาศที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลการฝึกอบรม
๙.6 สาเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถของวิทยากร ได้แก่
(1) วุฒิการศึกษา
(2) หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ในหลักสูตรที่เป็นวิทยากร
(3) หลักฐานแสดงประสบการณ์การทางานในกิจกรรมที่เป็นวิทยากร
๙.7 สาเนาเอกสารขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure)
(1) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการฝึกอบรม
(2) วิธีการคัดเลือกและประเมินวิทยากร
(3) วิธีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรมแต่ละครั้ง และบันทึกผล
(4) วิธีการออกหลักฐานการฝึกอบรมเป็นไปตามรูปแบบที่สานักงานกาหนด ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา
๙.8 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
๙.9 ข้อสอบ
๙.10 ตัวอย่างประกาศนียบัตร
๙.11 เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนะนาหน่วยงาน (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(ก) ผู้ที่ลงนามเป็นผู้ที่รับมอบหมายให้กระทาการใดๆ ในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน
(ข) สิ่งที่ปรากฏอยู่ในคาขอฯ เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าจะจัดหาเ อกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ของ
หน่วยงานส่งมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการขอรับการรับรอง
ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ (ผู้มีอานาจลงนาม) :
(
ตาแหน่ง :

)

ประทับตราหน่วยงาน :
วัน/เดือน/ปี :

