แบบฟอร ์มลงทะเบียน

BK01 รนุ่ ที่ 2

BK01 รุน
่ ที่ 2

่
ชือ-นามสกุ
ล (ตัวบรรจง) ................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน........................................................ตําแหน่ ง...............................................................
หน่ วยงาน/บริษท
ั ..............................................................................................................................................
ที่อยูใ่ นการออกใบเสร็จรับเงิน .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ........................................................ E-mail : ...........................................................
โทรศัพท ์/มือถือ ........................................................................ โทรสาร ........................................................
ค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางว ัน)

ค่าลงทะเบียนราคาท่านละ 5,140.19 + VAT 359.81 = 5,500 บาท
มุสลิม

วิ ธี การชํ าระเงิ น โอนเงิ นเข า้ บั ญ ชี สมาคม
วิ ทยาศาสตร แ์ ละเทคโนโลยี ทางอาหารแห่ งประเทศไทย
สาขามหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ประเภทออมทรัพย ์
1.ธนาคารทหารไทย เลขที่ 069-2-62661-7 หรือ
2. ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 981-9-31699-5 แลว้
่
่ อยู่ สํ าหรับออก
ส่งหลักฐานการโอนเงิ นพร อ้ มชือและที
ใบเสร็จรับเงินมาทาง e-mail หรือโทรสาร 02-942 8527

มังสวิรต
ั ิ

่
ทัวไป

กฎหมายอาหารและการขออนุ ญาต

ว ันที่ 25-27 มิถน
ุ ายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
่ ั โฮเทล
โรงแรมริชมอนด ์ สไตลิช คอนเวนชน

หากท่ านไม่ สามารถเข ้าร่ วมการสัมมนาได ้
โปรดแจ ง้ ยกเลิ กก่ อนอบรม 3 วัน หากเลย
์
กําหนดดังกล่าว สมาคมฯขอสงวนสิทธิในการ
้
คืนเงินค่าลงทะเบียนทังหมด สมาคมฯได ้รับ
การยกเว น
้ การหักภาษี ณ ที่ จ่ า ย 3%
ตามคํ า สั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๔/
๒๕๒๘


สมาคมวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู ้ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร ์ จตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10903

สิ่งตีพิมพ์

การจัดอาหาร

หลักสู ตรต้นแบบของสํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หากไม่มีผูร้ บ
ั !! กรุณาส่งต่อไปยังผู จ
้ ด
ั การฝ่ายฝึ กอบรมหรือฝ่ายบุคคล

์ , คุณญาณพล ขาวพลศรี,
วิทยากร : คุณวรพจน์ ฤทธิดี
คุณนฤมล ฉัตรสง่า และคุณณัฏฐา ณ รังษี
คําอธิบายหลักสู ตร : หลักสูตรนี ออกแบบเพื
้
่อใช ้ฝึ กอบรมผู ้ที่ต ้องการมีความรู ้ในหลักการพืนฐาน
้
ดา้ นกฎหมายอาหารและการขออนุ ญาต ไดแ้ ก่ ผูป้ ระกอบการผลิต/นํ าเข ้า/จําหน่ าย ผูต้ รวจ
ประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่ วยฝึ กอบรม และผูส้ นใจทั่วไป โดย
มีเนื ้อหาครอบคลุมความเป็ นมาและแนวคิดในการควบคุมอาหารของประเทศไทย พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและการตีความ และหลักการและวิธีการขอ
อนุ ญาตผลิตอาหาร (หลักการและวิธีการขออนุ ญาตสถานที่ผลิตอาหารและการนํ าเข ้าอาหาร
หลักการและวิธก
ี ารขออนุ ญาตผลิตภัณฑ ์และฉลากอาหาร หลักการและวิธีการขออนุ ญาตโฆษณา
อาหาร) เพื่อใหผ้ ูเ้ ข ้าฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข ้าใจที่ถูกต ้อง เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร และสามารถ
ประยุกต ์ใช ้ความรูต้ ลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวข ้องในการดําเนิ นงานไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง และเป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ ์วิธีการประเมินวัดผล และประกาศนี ยบัตร
หลักเกณฑ ์การประเมินผลผู ้เข ้าอบรม เพื่อให ้ได ้รับประกาศนี ยบัตร ต ้องผ่านการประเมิน ดังนี ้
(1) “ประกาศนี ยบัตรการสอบผ่านและสําเร็จหลักสูตร” ต ้องมีระยะเวลาการอบรม และเข ้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร ้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร และ มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่นอ้ ย
กว่าร ้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได ้ 1 ครัง้
(2) “ประกาศนี ยบัตรการเข ้าอบรม” ต ้องมีระยะเวลาการอบรม และเข ้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
ร ้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร และมีคะแนนสอบรายหลักสูตรน้อยกว่าร ้อยละ 70 โดย
สอบซ่อมได ้ 1 ครัง้ หากยังไม่ผ่านใหผ้ ูน้ ้ันเข ้ารับการฝึ กอบรม และทดสอบเฉพาะรายหลักสูตร
นั้นใหม่ (“ประกาศนี ยบัตรการเข ้าอบรม” ไม่สามารถใช ้เป็ นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูต้ รวจ
ประเมินสถานที่ผลิตอาหารได ้)
้
***** สําหรับผู ต
้ รวจประเมิ นสถานที่ผลิ ตอาหาร ที่ต้องการขึนทะเบี
ยนเป็ นหน่ วย
ตรวจประเมิ น และรับ รองก บ
ั สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ า นต้อ งได้
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบ
ั ร้อยละ 70 จึงจะนํ าไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการยื่น
้
ขึนทะเบียนได้
วิทยากร
(1) นักวิชาการอาหารและยา สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือบุคคลที่
้
ได ร้ บ
ั การฝึ กอบรมจากหลัก สู ต ร และหน่ วยฝึ กอบรมที่ ขึนทะเบี
ย นกับ สํ า นั ก งานหรื อ จาก
หลักสูตรต ้นแบบของสํานักอาหาร และผ่านการทดสอบความรู ้ ตามหลักสูตรที่เป็ นวิทยากร
(2) เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และดําเนิ นการในกิจกรรมการเป็ นวิทยากรกฎหมาย
อาหาร หรือปฏิบต
ั ิหน้าที่ที่ใช ้กฎหมายอาหารในการดําเนิ นงาน อยู่อย่างต่อเนื่ องอย่างน้อย 2 ปี
่ แบบตอบร ับมาย ัง ฝ่ายฝึ กอบรม
ลงทะเบียนโดย https://goo.gl/JPMB5K หรือสง
ั
โทรศพท์
0 2942 8528 , 083 908 0797 โทรสาร 0 2942 8527
Email: training@fostat.org , seminar@fostat.org
*** ร ับจํานวน 100 ท่าน และปิ ดร ับสม ัครเมือ
่ ครบจํานวนทีก
่ ําหนด ****

“กฎหมายอาหารและการขออนุ ญาต”

หัวข้อการอบรม
- ความเป็ นมาและแนวคิดในการควบคุมอาหารของประเทศไทย
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและการตีความ
- การขออนุ ญาตสถานที่ผลิตและนํ าเข ้าอาหาร
- การขออนุ ญาตผลิตภัณฑ ์อาหารและฉลากอาหาร
- การขออนุ ญาตโฆษณา
- การทดสอบความรู ้
รับใบประกาศฯ
ทุกท่าน ตาม
หลักเกณฑ ์การวัดผล!

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สมาคมวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

