
 

 
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน  

และผู้ตรวจประเมินฝึกหัดขอบข่าย GHPs GMP และระบบ HACCP 
 
 

2. ข้อมูลการศึกษา 
ระดับปริญญา คุณวุฒิ/สาขา สถาบัน ปีการศึกษาที่จบ 

    
    
    
    

 
3. การฝึกอบรม  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (Auditor/Lead Auditor) 

จากหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมในระดับสากล โดยระบุว่าได้เข้าร่วมหรือสำเร็จหลักสูตร
ดังกล่าว (attendance/successful) 

-  ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบการจัดการ หรือระบบการผลิต หรือข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ประเมินสุขลักษณะอาหารสถานประกอบการที่ทำการตรวจประเมิน เช่น หลักสูตร GHPs GMP และระบบ HACCP  

            GHPs                                      GMP                                HACCP      
            หลักสูตรอื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………..………………………………….… 
            หลักสูตรอื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………..…………………………….……… 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า 

 
4. ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วงระยะเวลา (เดือน/ปีพ.ศ.) รวมระยะเวลา(ปี) 

   

   

   

 

1. ข้อมูลของผู้ขอขึ้นทะเบียน เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน 
สำหรับเจ้าหน้าท่ีทะเบียน                            - 

ความประสงค์ขึ้นทะเบียน   หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน     ผู้ตรวจประเมิน     ผูต้รวจประเมินฝึกหัด  

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. ............................. 
 ข้าราชการ  พนักงานราชการ ตำแหน่ง...................................................ระดับ......................................................... 
สังกัด (กลุ่ม/ส่วน)................................................. หน่วยงาน (สำนัก/กอง/สนง.ปศข.)........................... .............................. 
โทรศัพท์มือถือ...............................................................อีเมล์.......................................... ................................................... 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1.5 นิ้ว 



5. ประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินหรือการตรวจสอบสถานประกอบการ 

ขอบข่ายท่ีตรวจประเมิน
สถานประกอบการ 

(GHPs/GMP/HACCP) 
หรือทำหน้าที่เป็น 

Inspector ณ สถาน
ประกอบการ 

ช่วง
ระยะเวลา 
(เดือน/ปี

พ.ศ.) 

ฐานะของการปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 
ช่วงระยะเวลา (เดือน/ปีพ.ศ.) 

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจ
ประเมิน
ฝึกหัด 

ผู้
สังเกตการณ์/
ผู้เข้าร่วมการ
ตรวจประเมิน 

จำนวน
ครั้ง 

จำนวนวัน จำนวน
ครั้ง 

จำนวนวัน จำนวน
ครั้ง 

จำนวนครั้ง 

        

        

        

        

        

 
หลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน 

1. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว 
2. สำเนาใบปริญญาบัตร และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

    3. สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
    4. เอกสารที่แสดงถึงการมีประสบการณ์เข้าร่วมตรวจประเมินตามที่ระบุไว้ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
    5. แบบประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน 

สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนลงนาม 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ................................................................ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
      (...............................................................) 
ตำแหน่ง........................................................... 
วันที่................................................................. 

สำหรับผู้บังคับบัญชาลงนาม 
(ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต)  

 
ลงชื่อ............................................................ .......... 
      (................................................................ ....) 
   ตำแหน่ง............................................................. 
วันที่..................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตรวจประเมิน 
ผู้รับการประเมิน : หน่วยงาน : 
สถานะ :  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน     ผู้ตรวจประเมิน วันที่ประเมิน : ครั้งที ่: 
ประเภทของการประเมิน : 

 ขึ้นทะเบียนใหม่    ประเมินสมรรถนะประจำปี    ประเมินสมรรถนะเพ่ือเลื่อนระดับ   ......................... 
ขอบข่ายมาตรฐานที่ประเมิน : 

 GHPs สถานประกอบการเพ่ือการส่งออก        GMP                            HACCP    
 การรับรองสินค้าเนื้อสัตว์อนามัยและไข่อนามัย          ................................           ................................. 

ชื่อสถานประกอบการ : 
ที่ตั้ง : 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมิน 
หัวข้อการประเมิน ผล* ความเห็น กรณี** 

1. ประสิทธิภาพการวางแผน การเตรียมตัว และ
ข้อมูลในการตรวจประเมิน 

  1,2 

2. การเปิดประชุม 
    2.1 การแนะนำตัวและคณะผู้ตรวจประเมิน 
    2.2 การยืนยันวัตถุประสงค์ ขอบข่าย และ
เกณฑ์การตรวจประเมิน 
    2.3 การสื่อสาร 
    2.4 การยนืยันเกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็นและ
ความปลอดภัยของข้อมูลและคณะผู้ตรวจประเมิน 
    2.5 การยืนยันแผนการตรวจประเมิน เวลา 
และสถานที่ปิดประชุม 
    2.6 การเปิดโอกาสให้ซักถาม 

  1 

3. ทักษะและเทคนิคการตรวจประเมิน 
    3.1 การตรวจประเมินอยู่ในขอบข่าย 
    3.2 การตรวจประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่มีอคติ 
    3.3 ความกระตือรือร้น 
    3.4 การมีจรรยาบรรณ 
    3.5 การสรุปผลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 
    3.6 การตั้งคำถาม การทวนสอบ รวบรวม 
ข้อมูลเชิงลึก และความหนักแน่น 

  1,2 

4. การประชุมคณะผู้ตรวจประเมิน 
    4.1 การเก็บข้อมูลเชิงบวก 

  1,2 



หัวข้อการประเมิน ผล* ความเห็น กรณี** 
    4.2 การรวบรวมสิ่งที่ตรวจพบ 
    4.3 ความเห็นพ้องกันในความไม่สอดคล้อง 
    4.4 การตรวจครอบคลุมขอบข่าย 
    4.5 การอภิปรายแนวทางการปิดประชุม 
5. การปิดประชุม 
    5.1 นำเสนอและอธิบายสิ่งที่ตรวจพบได้ชัดเจน 
    5.2 นัยสำคัญของการอธิบายสิ่งที่ตรวจพบ 
    5.3 ประสิทธิผลของระบบคุณภาพใน
วัตถุประสงค์การประชุม 

  1 

6. การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน   1,2 
7. ความชัดเจนและกระชับของการรายงาน 
    7.1 การพูดและการเขียนรายงาน 

  1,2 

8. ความสัมพันธ์กับคณะผู้ตรวจประเมิน   1,2 
9. ความสัมพันธ์กับลูกค้า   1,2 
10. ทักษะส่วนบุคคล 
    10.1 รับฟังความคิดเห็น 
    10.2 มีวุฒิภาวะ 
    10.3 สามารถเข้าใจความซับซ้อนของ
กระบวนการด้วยมุมมองที่กว้าง 

  1,2 

11. ความครอบคลุมและการตีความข้อกำหนด 
ของมาตรฐานที่ตรวจประเมิน 

  1,2 

สรุปผลการประเมิน :  ผ่าน    ไม่ผ่าน    อ่ืน ๆ ........................................................ ................................... 
ข้อเสนอแนะ : ................................................................................................................................................... ............
............................................................................................................................. ...........................................................

...............................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ : * ผล หมายถึง ผลการประเมิน โดยเลือกระบุตัวอักษร ได้แก่ 
                 Y คือ ยอมรับหรอืสอดคล้อง   N คือ ไม่ยอมรับหรือไม่สอดคล้อง   CF! คือ ข้อสังเกต โอกาสการปรับปรุง 
                 A คือ มีคำแนะนำ            N/A คือ ไม่มีการประเมิน 
               ** กรณ ีหมายถึง หัวข้อการประเมินของผู้รับการประเมิน ได้แก่ 
                  1 คือ หัวข้อการประเมินของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน   2 คือ หัวข้อการประเมินของผู้ตรจประเมิน 
ผู้ประเมิน 1 : .................................................................   
                 (……………………………………………………….) 
 

ผู้ประเมิน 2 : ………………………………………………………... 
                 (………………………………………………….…….) 
 

ผู้รับการประเมิน : ……………....………………………………... 
                 (……………………………………………………….) 
 

ผู้เห็นชอบ : …...……………………………………………...……... 
               (…..………………………………………………..…….) 
 


