
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
หลกัสูตรตน้แบบของกองอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

“การตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติอาหาร 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่420) 
พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
อาหาร พ.ศ.2522 เร ือ่ง วธิกีารผลติ เคร ือ่งมอื
เคร ือ่งใชใ้นการผลติ และการเกบ็รกัษาอาหาร” 

  
วนัที ่ 19-23 ธนัวาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. 

โรงแรมมารวยการเ์ดน้ กรุงเทพมหานคร 
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คา่ลงทะเบยีนราคาท่านละ 9,345.80 + VAT 654.20 = 10,000 บาท    
 

การจดัอาหาร            มุสลมิ           มงัสวริตั ิ           ทัว่ไป 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

วิธีการช าระเงิน โอนเงินเข ้าบัญชี สมาคม
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ประเภทออมทรพัย ์   1.
ธนาคารกรุงศรอียุธยา เลขที่ 374-1-60907-6 
หรอื 2. ธนาคารทหารไทย เลขที ่069-2-62661-7 
แลว้ส่งหลกัฐานการโอนเงินพรอ้มชือ่และทีอ่ยู่ ส าหรบั
การออกใบเสรจ็รบัเงนิมาทีโ่ทรสาร : 02-942 8527 

หากท่านไม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้
โปรดแจง้ยกเลิกก่อนอบรม 3 วัน หากเลย
ก าหนดดงักล่าว สมาคมฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิค่าลงทะเบยีนทัง้หมด  สมาคมฯไดร้บั
การยกเวน้การหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ตาม
ค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. ๔/๒๕๒๘    
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สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย  
ตูป้ณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร ์จตุจกัร กรุงเทพฯ 10903 
 

หากไม่มผูีร้บั!! กรุณาส่งต่อไปยงัผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมหรอืฝ่ายบุคคล 
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“การตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบบัที ่420)พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 
เร ือ่ง วธิกีารผลติ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการผลติ และการเก็บรกัษาอาหาร” 

 

ค าอธิบายหลกัสูตร  เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความรูพ้ืน้ฐานในการตรวจประเมินตาม
หลกัเกณฑ ์GMP กฎหมาย ขอ้พจิารณาการใหค้ะแนน และวธิกีารตรวจประเมินตามขอ้ก าหนด
พืน้ฐาน,ขอ้ก าหนดเฉพาะการตรวจประเมินกระบวนการผลติน ้าบรโิภค ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 
น ้าแรธ่รรมชาต ิและน ้าแข็งบรโิภค,ขอ้ก าหนดเฉพาะการตรวจประเมนิกระบวนการผลติ นมพาสเจอ
ไรซ,์ขอ้ก าหนดเฉพาะการตรวจประเมินกระบวนการผลติอาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทชนิดทีม่ี
ความเป็นกรดต ่าและชนิดทีป่รบักรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่420) พ.ศ. 2563 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ.2522 เร ือ่ง วิธกีารผลิต เคร ือ่งมือเคร ือ่งใชใ้นการ
ผลิต และการเก็บรกัษาอาหาร รวมถึงขอ้ปฏิบตัิในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตาม
กฎหมาย เพือ่ใหผู้ต้รวจประเมนิสถานทีผ่ลติสามารถประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนดเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ
สถานทีผ่ลติอาหารไดถู้กตอ้ง เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
ระยะเวลาการอบรม จ านวน 5 วนั ระหว่างวนัที ่19 – 23 ธนัวาคม 2565 
 
รูปแบบการฝึกอบรม 
(1) ชีแ้จงหลกัสูตรภาพรวมและหลกัเกณฑก์ารประเมนิผล 
(2) บรรยายภาคทฤษฎ ี
(3) ภาคปฏบิตัติามใบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (Workshop) 
 
คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม ควรผ่านการฝึกอบรมในหลกัสูตรกฎหมายอาหารและการขอ
อนุญาต 
 
หลกัเกณฑว์ธิกีารประเมนิวดัผล และประกาศนียบตัร  
หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลผูเ้ขา้อบรม เพือ่ใหไ้ดร้บัประกาศนียบตัร ตอ้งผ่านการประเมนิ ดงันี ้ 
(1) “ประกาศนียบตัรการสอบผ่านและส าเรจ็หลกัสูตร” ตอ้งมีระยะเวลาการอบรม และเขา้รว่ม
กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาตลอดหลกัสูตร และ มีคะแนนสอบรายหลกัสูตรไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 70 
(2) “ประกาศนียบตัรการเขา้อบรม” ตอ้งมีระยะเวลาการอบรม และเขา้รว่มกจิกรรมไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของเวลาตลอดหลกัสูตร และมีคะแนนสอบรายหลกัสูตรนอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 หากยงั
ไม่ผ่านใหผู้น้ั้นเขา้รบัการฝึกอบรม และทดสอบเฉพาะรายหลกัสูตรน้ันใหม่ (“ประกาศนียบตัร
การเขา้อบรม” ไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบตัิของผูต้รวจประเมินสถานทีผ่ลิต
อาหารได)้ 
 

 
 
 

 

 
1.ความรูพ้ืน้ฐานการตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติอาหารตามหลกัเกณฑ ์
GMP กฎหมาย ตามขอ้ก าหนดพืน้ฐาน 
2. การตรวจประเมนิกระบวนการผลติน า้บรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนิท 
น า้แรธ่รรมชาต ิและน า้แข็งบรโิภค ทีผ่่านกรรมวธิกีารกรอง- ประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุและการตคีวาม 
3. การตรวจประเมนิกระบวนการผลติผลติภณัฑน์มพรอ้มบรโิภคชนิดเหลว
ที ่ผ่านกรรมวธิฆ่ีาเช ือ้ดว้ยความรอ้นโดยวธิ ีพาสเจอไรซ-์ การขออนุญาต
ผลติภณัฑอ์าหารและฉลากอาหาร 
4. การตรวจประเมนิกระบวนการผลติอาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทชนิด
ทีม่คีวามเป็นกรดต ่าและชนิดทีป่รบักรด 
5. การทดสอบความรู ้

หวัขอ้การอบรม 

 

ลงทะเบยีนโดย https://shorturl.asia/tPkqg หรอืสง่แบบตอบรบัมายงั ฝ่ายฝึกอบรม 
โทรศพัท ์0 2942 8528 , 083 902 3362   โทรสาร 0 2942 8527 

Email: training@fostat.org , seminar@fostat.org 
*** รบัจ านวนจ ากดั และปิดรบัสมคัรเมือ่ครบจ านวนทีก่ าหนด **** 

 
กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย 
 

รบัใบประกาศฯ 
ทุกท่าน                 

ตามหลกัเกณฑ ์    
การวดัผล! 

 

   ลงทะเบยีน ONLINE 

การเดนิทาง 
- โรงแรมตัง้อยู่รมิถนนพหลโยธนิ ฝ่ังตรงขา้ม มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์เยือ้งกบัประตู
พหลโยธนิ 
- รถประจ าสาย 107 114 126 129 185 26 34 39 503 512 513 522 542 59 
- รถตูท้ีผ่่านมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ฝ่ังพหลโยธนิ 
 


