
บัญชีหมายเลข 3 
แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง หลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร และการขึ้นบัญชีหน่วยฝึกอบรม พ.ศ. 2564 
 

ค ำขอขึ้นบัญชหีน่วยฝึกอบรมด้ำนหลักเกณฑ์ของกฎหมำยอำหำร 
 

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

1.ในนำมของ....................................................................................................................................................................................................
ขอขึ้นบัญชหีน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  
ที่อยู่ ณ เลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ............................................... หมู่ที่ ...................................... 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ......................................... 
โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ........................................................... E-mail …………....……...………………...……..  
Website ………….........................………….....………………….……..……......……….........................………….....………..………………..….……..……........ 
2. โดยม.ี..........................................................................................................................................................................ด ำเนินกำรจัดอบรม  
ณ เลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ................................................... หมู่ที่ ........................................... 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ......................................... 
โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ........................................................... E-mail …………....……...………………....……..  
Website ………….........................………….....………………….……..……......……….........................………….....………..………………..….……..……........ 
3. ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบประกำศนียบัตรกำรอบรม.….................................................................................................................…….……… 
4. ส ำนักงำนสำขำ หรือภูมิภำค ที่ต้องกำรขึ้นบัญชีหน่วยฝึกอบรม (ถ้ำมี) 
ช่ือหน่วยงาน ............................................................................................. สาขา ............................................................................................. 
ที่อยู่เลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ................................................... หมู่ที่ .......................................... 
ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ ......................................... 
โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร .............................................. E-mail …………....……...………………..…….……….................... 
Website ………….........................………….....………………….……..……......……….........................………….....………..………………..….……..……........ 
5. มีวัตถุประสงค์ 
       ขอข้ึนบัญชหีน่วยฝึกอบรม ตามขอบข่ายท่ีส านักงานก าหนดให้ขึ้นบัญชี 

(1)  หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ าแร่ธรรมชาติ และน้ าแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง 
(2)  หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์ 
(3)  หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าหรือชนิดปรับกรด  

3.1 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลติอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด (หลักสูตรรวม)  
3.2 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด วิธีการผลิต

แบบปลอดเชื้อ (Aseptic Process)  
3.3 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ปรับกรด  

(4)  หลักสูตรผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
(5)  หลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหารอื่นท่ีส านักงานก าหนด 

     ขอขยายขอบข่ายการขึ้นบัญช ีได้แก่..........................................................................................................................................................  
     ขอต่ออายุการขึ้นบัญช ี
     ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด (ระบุการเปลีย่นแปลง)................................................................................................................................. 

6. สถำนะทำงกฎหมำย 
        หน่วยงานของรัฐ                หน่วยงานเอกชน                  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………….……………….…........................ 
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7. จ ำนวนวิทยำกร ทั้งหมด ......................... คน  
     หลักสูตร........................................................... จ านวน........................คน 
      หลักสูตร........................................................... จ านวน........................คน 
      หลักสตูร........................................................... จ านวน........................คน 
 
 

8. ผู้ประสำนงำนทีส่ำมำรถติดต่อได้ (ควรเป็นตัวแทนฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลที่เข้ำใจระบบขององค์กร)  
1) ช่ือ: …………………………………..………………………….……………….ต าแหน่ง: ……………….………………………….……………..….………………………… 
    โทรศัพท์ : …………………………………………………………..…………โทรสาร: …….…………………………………….………………………..…………………… 
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ : …………………………………………………………E-mail …………………………………………………………….……………………………. 
2) ช่ือ: …………………………………..………………………….……………….ต าแหน่ง: ……………….………………………….……………..….………………………… 
    โทรศัพท์ : …………………………………………………………..…………โทรสาร: …….…………………………………….………………………..…………………… 
    โทรศัพทเ์คลื่อนที่ : …………………………………………………………E-mail …………………………………………………………….……………………………. 
 
 

9. พร้อมกับค ำขอน้ี ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบค ำขอ จ ำนวน 1 ชุด เรียงล ำดับตำมรำยกำรต่อไปน้ี  
๙.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารแสดงสถานการณ์เป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ยื่นค าขอ      

ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจาก      
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

๙.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นค าขอ กรณีผู้ยื่นค าขอมิได้เป็นผู้มีอ านาจลงช่ือใหจ้ัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้  
      (1) หนังสือมอบอ านาจ (พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท)  
      (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจหรือเอกสารอื่นท่ีเทียบเท่าซึ่งเป็นที่ยอมรับของ

หน่วยงานราชการ เช่น ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาใบขับขี่ ส าเนาบัตรข้าราชการ ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสมาคมต่างด้าว เป็นต้น  
๙.3 ส าเนาแผนท่ีตั้งส านักงานใหญ่ และ ส านักงานสาขาในประเทศไทยท่ีขอรับการขึ้นบัญชโีดยละเอียด 
๙.4 โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานผู้ขอรับการขึ้นบัญช ีที่แสดงหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงวิทยากร 
๙.5 เนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรม สอดคล้องตามที่ส านักงานก าหนดในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งระบุ

รูปแบบการฝึกอบรม รายชื่อวิทยากร เอกสารประกอบการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม 
๙.6 ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถของวิทยากร ได้แก่ 

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

9.7 ส าเนาเอกสารขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure)  
(1) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการฝึกอบรม 
(2) วิธีการคัดเลือกและประเมินวิทยากร 
(3) วิธีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการฝึกอบรมแต่ละครั้ง และบันทึกผล 
(4) วิธีการออกหลักฐานการฝึกอบรมเป็นไปตามรูปแบบที่ส านักงานก าหนด ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา 

9.8 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
9.9 ข้อสอบ 
9.10 ตัวอย่างประกาศนียบัตร 
9.11 เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนะน าหน่วยงาน (ถ้ามี) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  
(ก) ผู้ที่ลงนามเป็นผู้ที่รับมอบหมายให้กระท าการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน  
(ข) สิ่งที่ปรากฏอยู่ในค าขอฯ เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าจะจัดหาเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ของ
หน่วยงานส่งมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการขอรับการรับรอง 
 

ลงชื่อผู้ยื่นค าขอ (ผู้มีอ านาจลงนาม) : 

                                              (                                                      ) 

ต าแหน่ง :  

ประทับตราหน่วยงาน : 

วัน/เดือน/ปี : 

 


