










ผู้บริโภค



“ผู้ประกอบกิจการ”
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่
จ าหน่ายอาหาร และให้หมายความ
รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม 
ก ากับ หรือดูแลการด าเนินการของ
สถานที่จ าหน่ายอาหารนั้น 

“ผู้สัมผัสอาหาร”
บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่
กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ 
จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึง
การล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์







(1) กรมอนามัย ด าเนินการได้เลย

(2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องแจ้งกรมอนามัย
ก่อนด าเนินการ

(3) หน่วยงานอื่นๆ (Third party) เช่น  
(3.1) สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน 
ซึ่งมีหลักสูตรการสอนวิชาสุขาภิบาลอาหาร 
สุขอนามัยอาหาร อาหารปลอดภัย หรือเทียบเท่า
(3.2) หน่วยงานราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(3.3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ 
(3.4) นิติบุคคลฯ

ต้องขอความเห็นชอบ
จากกรมอนามัย
ก่อนด าเนินการ





ผู้ประกอบกิจการ
(ผปก.)

ผู้สัมผัสอาหาร
(ผสอ.)

หน่วยงานจัดการอบรม
(ผปก./ผสอ.)



หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
จ านวน 6 ชั่วโมง 

หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
จ านวน 3 ชั่วโมง

กรมอนามัย
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ

“ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ”



หลักสูตร ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ

1. ผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง “ผู้ประกอบกิจการ”
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึง
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก ากับ หรือ
ดูแลการด าเนินการของ
สถานที่จ าหน่ายอาหารนั้น

- สถานประกอบ
กิจการด้านอาหาร
ครอบคลุม สถาน
ประกอบกิจการ ตาม
พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข
พ.ศ.2535 หมวด 8

2. ผู้สัมผัสอาหาร 3 ชั่วโมง “ผู้สัมผัสอาหาร”
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่
กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ 
จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึง
การล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์



ภาคทฤษฎี จ านวน 5 ชั่วโมง
(1) หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตราย

ที่เกิดจากอาหารและน้ าที่ไม่สะอาดปลอดภัย 
(2) มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร 
(3) สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร 
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการ

ด้านอาหาร 
(5) การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการ

ด้านอาหาร 
ภาคปฏิบัติ จ านวน 1 ชั่วโมง 
(สาธิตและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่
หน่วยงานจัดการอบรมเห็นว่าเหมาะสม)

ภาคทฤษฎี จ านวน 2 ชั่วโมง
(1) หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร 
(2) สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร 
(3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร
ภาคปฏิบัติ จ านวน 1 ชั่วโมง
(สาธิตและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่
หน่วยงานจัดการอบรมเห็นว่าเหมาะสม)



หน่วยงานจัดการอบรม คุณสมบัติวิทยากร

1. กรมอนามัย 

ศูนย์อนามัย

สสจ.

อปท.

วิทยากร ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 หรือ 2 อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับ

การสุขาภิบาลอาหาร หรือมีประสบการณ์ในการสอนวิชาการสุขาภิบาลอาหารในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

(BFSI) หรือ หลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (FSI) ของกรมอนามัย และมีประสบการณ์ในการ

ท างานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. หน่วยงานที่ได้รับ

ความเห็นชอบ

จากกรมอนามัย

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการ

ท างานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร หรือมีประสบการณ์ในการสอนวิชาการสุขาภิบาลอาหารใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหต ุ: กรณีส าเรจ็การศึกษาจากสาขาอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ จะต้องผ่านการเรียนรายวิชา 
“สขุาภิบาลอาหาร สขุอนามยัอาหาร อาหารปลอดภยั เป็นต้น” ไม่ต า่กว่า 3 หน่วยกิต



หลักสูตรการอบรม
ผู้ประกอบกิจการ

หลักสูตรการอบรม
ผู้สัมผัสอาหาร

การประเมินผล
➢ การทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

แบบทดสอบปรนัยสี่ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ
(ผ่าน 40 ข้อ)

➢ ระยะเวลาเข้ารับการอบรม ร้อยละ 80

การรับรองผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
➢ มอบวุฒิบัตร และหรือ บัตรประจ าตัว

การประเมินผล
➢ การทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

แบบทดสอบปรนัยสี่ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ
(ผ่าน 16 ข้อ)

➢ ระยะเวลาเข้ารับการอบรม ร้อยละ 80

การรับรองผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
➢ มอบวุฒิบัตร และหรือ บัตรประจ าตัว



หลักสูตร จ านวนวิทยากรไม่น้อยกว่า (คน)

การอบรมผู้ประกอบกิจการ 2

การอบรมผู้สัมผัสอาหาร 3

หลักสูตร จ านวนไม่เกิน (คน)

การอบรมผู้ประกอบกิจการ 50

การอบรมผู้สัมผัสอาหาร 100

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

จ านวนวิทยากรในการอบรม 



ขั้นตอนการแจ้งกรมอนามัย/จัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สสจ.

อปท.

จัดส่งเอกสารการแจ้ง

- หนังสือ/บันทึกข้อความ
จากหน่วยงาน

- แผนการจัดการอบรม

ประสงค์จัดอบรม
ผปก./ผสอ.

แจ้งกรมอนามัย
อย่างน้อย

15 วันท าการ

หน่วยงาน
จัดอบรม

- ผปก.
- ผสอ.

หน่วยงานจัดส่ง
สรุปผลการอบรม

- บัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการอบรม

- สรุปผลการจัดอบรม
ภายใน 30 วัน

มอบหลักฐาน
แก่ ผปก./ผสอ.
ที่ผ่านการอบรม

กรมอนามัย
ศูนย์อนามัย

ติดตามให้ค าแนะน า
การจัดอบรม

ช่องทางการจัดส่งเอกสารแก่กรมอนามัย
1. ระบบสารบรรณ
2. foodhandler@anamai.mail.go.th
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

(นายเอกชัย  ชัยเดช)
โทรศัพท:์ 02-5904178, 081-5699044

กรมอนามัย
จัดส่งแบบทดสอบความรู้

ทางช่องทางที่หน่วยงานแจ้ง

mailto:foodhandler@anamai.mail.go.th


1. ขั้นตอนการขอความเหน็ชอบ  

เป็นหน่วยงานจัดอบรม

2. ขั้นตอนด าเนินการจัดอบรม

หลักสตูร ผปก. / ผสอ.

3. ขั้นตอนการก ากบั ติดตาม และ

ประเมินผล



• หน่วยงานตรวจสอบ

คุณสมบัตติามประกาศฯ

• ประสานงานและจัดส่ง

เอกสารให้กรมอนามัย

ตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนการยื่นเอกสาร   

• สถานที่ย่ืนเอกสาร                      

ส านักสขุาภิบาลอาหารและน า้

อาคาร 3 ช้ัน 3 กรมอนามัย

• ในวัน และเวลาราชการ

• ตรวจสอบเอกสาร                   

(1 วันท าการ)

• การพิจารณาหน่วยงานที่ย่ืนค า

ขอฯ (ภายใน 15 วัน ต้ังแต่วันรับ      

เอกสารค าขอฯ ที่ถูกต้อง)

• กรณผ่ีาน ประกาศรายชื่อ             

1.หนังสอืถึงหน่วยงาน                       

2. http://foodsan.anamai.moph.go.th

• กรณไีม่ผ่าน ออกหนังสอืแจ้ง

เหตุผลไปทางหน่วยงาน

ช่องทางจัดส่งเอกสาร/แจ้งผล
foodhandler@anamai.mail.go.th
ผู้ประสาน: นายเอกชัย ชัยเดช

นายสุชาติ  สุขเจริญ
โทรศัพท์: 02-5904178

mailto:foodhandler@anamai.mail.go.th


มอบหลกัฐาน

แก่ ผปก./ผสอ.

ที่ผ่านการอบรม

ระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ

เป็นหน่วยงานจดัการอบรมฯ  5 ปี

ช่องทางการจดัส่งเอกสารแก่กรมอนามยั

1. ระบบสารบรรณ/หนังสอืราชการ

2. E-mail : ekkachai.c@anamai.mail.go.th

ผู้ประสาน: นายเอกชัย ชัยเดช โทรศัพท:์ 02-5904178, 081-5699044





หน่วยงานที่สามารถด าเนินการยื่นขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย 
ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผูส้ัมผัสอาหาร ได้แก่

(1) สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งมีหลักสูตรการสอนวิชา
สุขาภิบาลอาหาร สุขอนามัยอาหาร อาหารปลอดภัย หรือเทียบเท่า

(2) หน่วยงานราชการที่มีฐานะเป็นนิตบิุคคล
(3) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกจิสัมพันธ์
(4) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิตบิุคคลอื่น 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมผู้ประกอบกจิการและผู้สัมผัสอาหาร



(1) มีบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีท าหน้าที่บริหารจัดการอบรมอยา่งน้อย 1 คน
(2) มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 17 (1)
(3) มีเอกสารประกอบการอบรมที่มีเนื้อหา และรายละเอียดตามหลักสูตรการอบรม               

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารไม่น้อยกว่าที่กรมอนามัยก าหนด

(4) ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองหนว่ยงานที่ได้รับความเห็นชอบใหเ้ป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้
ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เว้นแต่พ้นก าหนด 3 ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง
หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบใหเ้ป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

(5) ไม่มีผู้ซึ่งเป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนหนว่ยงานจัดการอบรมที่ถูกเพิกถอน
หนังสือรับรองหนว่ยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นหนว่ยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและ 
ผู้สัมผัสอาหารมาแล้ว เว้นแต่พ้นก าหนด 3 ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง



(1) เอกสารการรับรองสถานะความเป็นหน่วยงาน หรือนิติบุคคล 
(ก) กรณีของหน่วยงานราชการ แสดงเอกสารหรือหนังสือที่ออกโดยหัวหน้าหน่วยงาน
(ข) กรณีนิติบุคคล แสดงเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล และบทบาทในเรื่องการจัดอบรมฯ

(2) หนังสือมอบอ านาจด าเนินการของหน่วยงานจัดการอบรม และส าเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน

(3) แผนที่แสดงที่ตั้งของหน่วยงานจัดการอบรม
(4) เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอบรม
(5) เอกสารการแต่งตั้งวิทยากร แบบสรุปรายชื่อแสดงคุณสมบัติวิทยากรพร้อมหัวข้อวิชาที่บรรยาย 
(6) เอกสารแสดงประวัติวิทยากร และหนังสือรับรองหรือยืนยันการเป็นวิทยากรตามคุณสมบัติ
(7) เอกสารหรือคู่มือประกอบการจัดการอบรมตามหลักสูตรที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด
(8) เอกสารแสดงรายละเอียดของสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
(9) แผนการจัดการอบรมตามหลักสูตรที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด
(10) ตัวอย่างวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองที่มอบใหผู้้ผา่นการอบรม



เอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
B-1 แบบฟอร์มยื่นค าขอความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรม

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
B-2 เอกสารการรับรองสถานะความเป็นหน่วยงาน หรือนิติบุคคล
B-3 เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
B-4 หนังสือมอบอ านาจของหน่วยงาน หรือนิติบุคคล
B-5 แผนท่ีแสดงที่ตั้งของหน่วยงานจัดการอบรม
B-6 เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอบรม
B-7 เอกสารการแต่งตั้งวิทยากร
B-8 แบบสรุปรายชื่อ และคุณสมบัติวิทยากร พร้อมหัวข้อวิชาที่ขออนุมัติบรรยาย
B-9 หนังสือรับรองหรือยืนยันการเป็นวิทยากร
B-10 เอกสารแสดงประวัติวิทยากร
B-11 เอกสาร หรือคู่มือประกอบการจัดการอบรมตามหลักสูตรฯ
B-12 เอกสารแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการฝึกอบรม
B-13 แบบฟอร์มแผนการจัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
B-14 แบบฟอร์มแผนการจัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
B-15 แบบฟอร์มทะเบียนผู้ผ่านการอบรม
B-16 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดการอบรม
B-17 ตัวอย่างวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองที่มอบให้ผู้ผ่านการอบรม









อปท.

สสจ.

กรมอนามัย
ศูนย์อนามัย

หน่วยจัดอบรม
ที่ขึ้นทะเบียน

➢ จัดท าแผน
➢ จัดอบรม
➢ สรุป

➢ จัดท าแผน
➢ จัดอบรม
➢ สรุป

➢ จัดอบรม
➢ สรุป

➢ จัดท าแผน
➢ จัดอบรม
➢ สรุป

➢ ออกบัตรประจ าตัว
➢ ออกวุฒิบัตร

➢ ออกวุฒิบัตร

➢ ออกวุฒิบัตร

➢ ออกวุฒิบัตร

ลงทะเบียน

➢ ผปก.
➢ ผสอ.

พื้นที่ อปท.



บทเฉพาะกาล :
ส าหรับผู้ผ่านการอบรม
➢ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส าหรบัผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
➢ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส าหรบัผู้สมัผัสอาหาร 
ของกรมอนามัย และ
➢ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบ้ังคับ และยังไม่ครบ 3 ปี 
ให้ถือว่าผ่านการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สมัผัสอาหารตามประกาศนี้













ที่อยู่หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า

อาคาร 3 ชั้น 3 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0-2590-4178 , 4177

โทรสาร : 0-2590-4186, 4188

E-mail : foodhandler@anamai.mail.go.th

http://foodsan.anamai.moph.go.th

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1. นายเอกชัย  ชัยเดช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

2. นายสุชาติ  สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

http://foodsan.anamai.moph.go.th/



