
ทําเนียบผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน (Process Authority) 

ตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ขอกําหนดเฉพาะ 3 สําหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา

และชนิดปรับกรดที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยทําใหปลอดเชื้อเชิงการคา

คําชี้แจง

          1. ทําเนียบรายชื่อจัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด 

รวมทั้งเจาหนาที่ผูตรวจประเมินสถานที่ผลิตของประเทศ ในการเลือกใชบริการ หรือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการตรวจประเมิน

          2. ทั้งนี้ ผูไมมีรายชื่อในทําเนียบดังกลาวหากมีคุณสมบัติครบถวนตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ขอกําหนดเฉพาะ 3 

         3. ผูประกอบการและเจาหนาที่ผูตรวจประเมินจําเปนตองพิจารณาเพิ่มเติมถึงความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดกระบวนการฆาเชื้อฯ

 ไดจริงในทางปฏิบัติประกอบ เชน ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณตลอดจนความเชี่ยวชาญหรือประสบการณเฉพาะดานตามเทคโนโลยีของ

เครื่องฆาเชื้อชนิดตางๆ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน ขอบขายที่ขึ้นทําเนียบ

1 นายธนัฐ เกศรินทร ผูจัดการแผนกบริการวิศวกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 1.1, 1.2

2 นายอุทัย ประทุมทอง ผูจัดการแผนกบริหารโครงการ สถาบันอาหาร 1.1, 1.2

3 นายจักริน ปานออน นักวิชาการที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันอาหาร 1.1, 1.2

4 นายวรพล เพชรชวย นักวิชาการที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันอาหาร 1.1, 1.2

5 นายจิระศักดิ์ ประสงคไลเลิศกูล นักวิชาการที่ปรึกษา สถาบันอาหาร 1.1, 1.2

6 นายอธิคม  มาศรีนวล - - 1.1, 1.2

7 นายสุรชัย  นพขุนทด นักวิชาการที่ปรึกษา สถาบันอาหาร 1.1, 1.2

สําหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดปรับกรดที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยทําใหปลอดเชื้อเชิงการคา ก็ถือวาเปนผูกําหนดกระบวนการฆา

เชื้อดวยความรอน (Process Authority) เชนเดียวกัน



ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน ขอบขายที่ขึ้นทําเนียบ

8 นายธนากร  อัถมี นักวิชาการที่ปรึกษา สถาบันอาหาร 1.1, 1.2

9 นายนันทชัย เลาวงษ Customer Service Thermal Process Specialist บริษัท คราวน ฟูด แพ็คเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

10 นายสันติ  อารามรมย Food Technologist บริษัท คราวน ฟูด แพ็คเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

11 นายชนินทร  ยิ้มพลูแยม Thermal Process Technical Service บริษัท ฟูดส บัดด้ี เซอรวิส แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 1.1, 1.2

12 นายณรงค  เอื้อวัฒนะชาคร ผูจัดการโรงงาน บริษัท วราฟูดแอนดดริ๊ง จํากัด 1.1, 1.2

13 นางสาวกรกช  ชัยอิ่นคํา ผูจัดการแผนกประกันคุณภาพกระบวนการ บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด 1.1, 1.2

14 นายสุพันธ  แสนกลา ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

15 นางสาวสุธิตา เมืองเงิน ผูชวยผูจัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

16 นายธนยศ  พลศารทูล หัวหนาอาวุโสฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

17 นายนครินทร  เนื่องจํานงค หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

18 นายสมชาย  ขวาหาญ ผูอํานวยการฝายผลิต บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2

19 นายพีสอาจ  มีสมบูรณ ผูจัดการฝายผลิต บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2

20 นายนพปฏล  ลอยแกว ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท เอฟแอนดเอ็น แดรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2

21 นางสาวปรานี วงศทรัพยสกุล ผูชวยผูจัดการ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1.1, 1.2

22 นายวัชรพล  วงศธีรฤทธิ์ R&D SUPERVISOR บริษัท ผลิตภัณฑปลากระปองสยาม จํากัด 1.1, 1.2

23 นางสาวระพีผอง  ทิพยผอง Assistance Technical Process Manager บริษัท เทอรมอล โพรเซส สเปเชี่ยลลิส จํากัด 1.1, 1.2, 3

24 นายเอกชลอ  กลอมญาติ Assistant CTP Manager บริษัท จอหน บีน เทคโนโลยี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2, 3

25 นางสาวชลลดา ดีเหลือ ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด 1.1, 1.2

26 นายเอกสิทธิ์ โฆษิตวงษา ผูจัดการแผนกพัฒนากระบวนการผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด 1.1, 1.2

27 นายเกรียงชัย นิมมานสวัสดิ์ ผูจัดการโรงงาน 3 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด 1.1, 1.2

28 นายสมมาตร เห็นดีน Thermal Process Specialist บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

29 นางเบญจพร นันทธนะวานิช ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1.1, 1.2

30 นายคมเดช เทพรัตน ผูจัดการแผนกการตลาด บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1.1, 1.2

31 นางสาวเกศริน อวมกลับ ผูชวยผูจัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1.1, 1.2

32 นางกรวรรณ  ปลอดแคลว Process Authority บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

33 นางสาวอรทัย บูรณพาณิชพันธุ R&D Manager บริษัท Tipco F&B จํากัด 1.1, 1.2



ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน ขอบขายที่ขึ้นทําเนียบ

34 นางสาวกุลยา เอื้อกมลชาญ ผูจัดการสวนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

35 นางกัลยา สุขจัน ผูจัดการสวนงานคนควาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ฟูดสแอนดดริ๊งส จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

36 นางสาวแวววรรณ  วัฒนสิริวิทย Technical Manager/Director บริษัท ฟูดเซอรวิส แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 1.1, 1.2, 2, 3

37 นายฤทธิชัย  เชื้อหมอ Technician (Thermal Process) บริษัท ฟูดเซอรวิส แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 1.1, 1.2, 3

38 นางสาวอุบลรัตน  พวกอินแสง ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ไอ.เอส.เอ แวลู จํากัด และบริษัท ยูนิคอรด จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

39 นายสมชาย  พวงขจร ผูจัดการฝายควบคุมคณุภาพ บริษัท ไอ.เอส.เอ แวลู จํากัด และบริษัท ยูนิคอรด จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

40 นายออมสิน  สัตยกุล ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส จํากัด 1.1, 1.2

41 นายปรีดา นพบุตรกานต Technical Manager บริษัท สวอนอินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2, 3

42 นายอิทธิกิจ จิรภัทรสกุล Quality system manager บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2

43 นางสาวมัทนียา  แสงจันทร ผูจัดการแผนกพัฒนากระบวนการฆาเชื้อ บริษัท ทรอปคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

44 นางสาวพิชามญชุ แกวระทม Senior R&D Supervisor บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด 2

45 นางสาวปยะฉัตร  เขียวอราม  R&D Officer บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด 2

46 นางสาวบุญตา   ตั้งดํารงค รองผูจัดการสวนประกันคุณภาพ บริษัท โลหะกิจรุงเจริญทรัพย จํากัด 1.1, 1.2

47 นายอิทธิศักดิ์  โสภาคดิษฐ Central Production-Beverage บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

48 นางสาวขวัญฤดี  คุมเจริญ ผูจัดการแผนกศูนยความปลอดภัยอาหารและ

ผูจัดการแผนกประกันคุณภาพ

บริษัท ยูน-ิเพรสซิเดนท (ประเทศไทย) จํากัด 2, 3

49 นายสุรวัช  หะตั๋ง Technician Thermal Process บริษัท ฟูด เซอรวิส แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 1.1, 1.2, 2, 3

50 นางสาวหงสไทย ศรีชุม เจาหนาที่เทคนิคบริการลูกคา บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2

51 นางสิรินทร  รัตนพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรกิจ บริษัท ทรอปคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1.1

52 นายวชิระ  คงมนต Thermal Process Manager บริษัท เทอรมอล โพรเซส สเปเชี่ยลลิส จํากัด 1.1, 1.2, 3

53 นายทศพร  เตือนวีระเดช นักวิทยาศาสตรการอาหารชํานาญการ บริษัท คราวน ฟูด แพ็คเก็จจ้ิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2

54 นายวัชรเกียรติ  ศรีนาโค Assistance Technical Service Manager บริษัท เทอรมอล โพรเซส สเปเชี่ยลลิส จํากัด 1.1, 1.2, 3

55 นางสาวเสาวคนธ  วัฒนจันทร ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1.1, 1.2

56 นายกษิเดช  ฉันทกุล นักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1.1, 1.2

57 นายสุรชัย  ศรีเกิน หัวหนาแผนกวิจัยและพัฒนาฝายประกันคุณภาพ บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส จํากัด 1.1, 1.2



ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง บริษัท/หนวยงาน ขอบขายที่ขึ้นทําเนียบ

58 นายณัฐพงศ   โพชนุกูล Senior Food Technologist บริษัท เทอรมอล โพรเซส สเปเชี่ยลลิส จํากัด 1.1, 1.2, 3

59 นายฉัตรชัย ไขศรีแกว ผูชวยผูจัดการแผนกพัฒนากระบวนการฆาเชื้อ บริษัท ทรอปคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1.1

60 นายวิทูล ทบศรี Senior Thermal Process Manager บริษัท จอหน บีน เทคโนโลยี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2, 2, 3

61 นางสาวสุพัตตรา พิมพแดง Thermal Process Manager บริษัท จอหน บีน เทคโนโลยี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2, 3

62 นายอนุสรณ  เจียมจันทร ผูชวยผูจัดการแผนกพัฒนากระบวนการฆาเชื้อ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2, 3

63 นางสาวทิพสุดา  อาสาสรรพกิจ ผูชวยผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1.1, 3

64 นางสาวปารวีย  กุณะแสงคํา ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1.1

65 นางสาวณัฐณชิา  เบ็ญจวรรณ Innovation Business analyze ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1.1

66 นางสาววรรณิภา  สมผุด Research and development ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1.1

67 นายอรรณพ พิมพพิสุทธิกุล ซุปเปอรไวเซอร แผนกพัฒนากระบวนการฆาเชื้อ บริษัท ทรอปคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1.1

68 นายอชิระ  เจนภาษา เจาหนาที่พัฒนากระบวนการผลิตอาวุโส บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 1.1, 1.2, 2, 3

69 นายพรเทพ  มุททาหัตถากร ผูจัดการแผนก Thermal Process Specialist บริษัท ไอ.เอส.เอ แวลู จํากัด และบริษัท ยูนิคอรด จํากัด (มหาชน) 1.1

70 นายราชันย  เบ็ญหาวัน นักวิชาการ สถาบันอาหาร 1.1, 1.2, 3

71 นายวีรศกัดิ์  เอี่ยมสุวรรณมณี Thermal Process Engineer บริษัท จอหน บีน เทคโนโลยี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2, 3

72 นายจตุพร  ธรรมสถิตเลิศ Thermal Process Engineer บริษัท จอหน บีน เทคโนโลยี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2, 3

73 นางสาวพรทิพย  ปลัดศรีชวย เจาหนาที่เทคนิคบริการลูกคา บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด 1.1, 1.2, 3
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หมายเหตุ

ขอบขายที่ 1 การผลิตและฆาเชื้อหลังการบรรจุดวยเครื่องฆาเชื้อภายใตความดัน (Conventional Thermal Processing : Canning)

     1.1 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา (Low Acid Food)

ขอบขายที่ 2 การผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Processing and Packaging)

ขอบขายที่ 3 การผลิตและฆาเชื้อดวยเครื่องฆาเชื้อภายใตบรรยากาศปกติ (Cooker/Pasteurizer)

     1.2 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดปรับกรด (Acidified Food) 


