
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรตน้แบบของกองอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

“การตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติอาหารตามเกณฑ ์
วธิกีารผลติ เคร ือ่งมอื เคร ือ่งใชใ้น การผลติ                 
และการเกบ็รกัษา ผกัหรอืผลไมส้ดบางชนิด” 
วนัที ่4 เมษายน 2566 เวลา 09.00-18.00 น. 

หอ้งเรไร ช ัน้ 2 สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆง.................................................................................................................................. 
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เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีง .................................................................................................................................  
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ราคาท่านละ 2,336.45 + VAT 163.55 = 2,500 บาท 
 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

•วิธกีารช าระเงิน โอนเงินเขา้บญัช ีสมาคม
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางอาหารแห่ง
ประเทศไทย สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประเภทออมทรพัย ์1. ธนาคารทหารไทย เลขที ่
069-2-62661-7 หรอื 2.ธนาคารกรุงศรอียุธยา 
เลขที ่374-1-60907-6 แลว้ส่งหลกัฐานการโอนเงนิ
พรอ้มชือ่และทีอ่ยู่ส าหรบัการออกเอกสารใบเสรจ็รบัเงิน
มาทาง e-mail seminar@fostat.org 

 กรณีทีท่่านไม่สามารถเขา้รว่มการ
สมัมนาได ้กรุณาแจง้ยกเลกิก่อนวนัจรงิ 
3  วัน  หากเลยก าหนดด ังกล่าว 
สมาคมฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการคนื
เงินคา่ลงทะเบยีนท ัง้หมด 
 สมาคมฯไดร้บัการยกเวน้การหกัภาษี ณ ที่
จา่ย 3% ตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ 
ท.ป. ๔/๒๕๒๘    
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สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย  
ตูป้ณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร ์จตุจกัร กรุงเทพฯ 10903 
 

หากไม่มผูีร้บั!! กรุณาส่งต่อไปยงัผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมหรอืฝ่ายบุคคล 
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“การตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติอาหารตามเกณฑว์ธิกีารผลติ เคร ือ่งมอื 
เคร ือ่งใชใ้น การผลติและการเกบ็รกัษา ผกัหรอืผลไมส้ดบางชนิด” 



 

ค าอธบิายหลกัสูตร  
หลกัสูตรนีอ้อกแบบเพือ่ใชฝึ้กอบรมพนักงานเจา้หนา้ที ่และผูต้รวจประเมินสถานทีผ่ลติอาหาร
ตามหลกัเกณฑ ์GMP กฎหมาย เหมาะส าหรบัผูต้รวจประเมินฝึกหดั ผูต้รวจประเมิน หวัหนา้
ผูต้รวจประเมนิ และผูส้นใจทัว่ไป โดยมเีนือ้หาครอบคลุม กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ
สถานทีผ่ลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที ่386 พ.ศ.2560 เร ือ่ง ก าหนด
วธิกีารผลติ เคร ือ่งมอื เคร ือ่งใชใ้นการผลติและการเก็บรกัษาผกัหรอืผลไมส้ดบางชนิด และการ
แสดงฉลาก รวมถึงขอ้พจิารณา การใหค้ะแนน และวิธกีารตรวจสอบ ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เร ือ่ง ค าช ีแ้จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 
2560 เร ือ่ง ก าหนดวธิกีารผลติ เคร ือ่งมือ เคร ือ่งใชใ้นการผลติและการเก็บรกัษาผกัหรอืผลไม ้
สดบางชนิด และการแสดงฉลาก และขอ้ปฏิบตัิในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร เพือ่ให ้       
ผูต้รวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารสามารถประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนดเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ
สถานทีผ่ลติไดถู้กตอ้ง เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม  
ควรผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต  
 

หลกัเกณฑว์ธิกีารประเมนิวดัผล และประกาศนียบตัร  
หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลผูเ้ขา้อบรม เพือ่ใหไ้ดร้บัประกาศนียบตัร ตอ้งผ่านการประเมนิ ดงันี ้
(1)“ประกาศนียบตัรการสอบผ่านและส าเรจ็หลกัสูตร” 
ตอ้งมีระยะเวลาการอบรมและเขา้รว่มกจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาตลอดหลกัสูตร
และมคีะแนนสอบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70  
(2)“ประกาศนียบตัรการเขา้อบรม” 
ตอ้งมีระยะเวลาการอบรมและเขา้รว่มกจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาตลอดหลกัสูตร
และมีคะแนนสอบนอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 หากยงัไม่ผ่านใหผู้น้ั้นเขา้รบัการฝึกอบรมและทดสอบ
เฉพาะรายหลกัสูตรน้ันใหม่ (“ประกาศนียบตัรการเขา้อบรม” ไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดง
คุณสมบตัขิองผูต้รวจประเมนิสถานทีผ่ลติอาหารได)้ 
 

วทิยากร 
(1)  นักวชิาการอาหารและยา กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรอืบุคคลที่
ไดร้บัการฝึกอบรมจากหลกัสูตรและหน่วยฝึกอบรมทีข่ึน้ทะเบยีนกบัส านักงานหรอืจากหลกัสูตร
ตน้แบบของกองอาหาร และผ่านการทดสอบความรู ้ตามหลกัสูตรทีเ่ป็นวทิยากร 
(2)  เป็นบุคคลทีม่ีความรู ้ประสบการณ ์และด าเนินการในกจิกรรมการเป็นวทิยากรกฎหมาย
อาหาร หรอืปฏบิตัหินา้ทีท่ีใ่ชก้ฎหมายอาหารในการด าเนินงาน อยู่อย่างต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 2 ปี 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

หวัขอ้การอบรม 

ลงทะเบยีนโดย https://bit.ly/3GrS573 
หรอืสง่แบบตอบรบัมายงั ฝ่ายฝึกอบรม 

โทรศพัท ์0 2942 8528 , 083 902 3362  โทรสาร 0 2942 8527 

Email: training@fostat.org , seminar@fostat.org 
 

contact@fostat.org 

 ชีแ้จงหลกัสตูร 
 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบสถานทีผ่ลติอาหาร

ตามเกณฑว์ธิกีารผลติ เคร ือ่งมอื เคร ือ่งใชใ้นการผลติและ
การเก็บรกัษา ผกัหรอืผลไมส้ดบางชนิด 

 ขอ้พิจารณา การใหค้ะแนน และวิธีการตรวจสอบ ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร ือ่ง ค า
ช ีแ้จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 
2560 เร ือ่ง ก าหนดวธิกีารผลติ เคร ือ่งมอื เคร ือ่งใชใ้นการ
ผลติและการเก็บรกัษาผกัหรอืผลไมส้ดบางชนิด และการ
แสดงฉลาก 

 กจิกรรม Workshop เร ือ่ง ขอ้ปฏบิตัใินการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตอาหารและแนวทางการตรวจประเมินตาม
หลกัเกณฑว์ธิกีารผลติเคร ือ่งมอื เคร ือ่งใชใ้นการผลติและ
การเก็บรกัษา ผกัหรอืผลไมส้ดบางชนิด 

 ขอ้ปฏบิตัใินการตรวจสอบสถานทีผ่ลติอาหาร                                              
 ทดสอบความรู ้                                                                            

รบัใบประกาศฯ 
ทุกท่าน ตาม
หลกัเกณฑก์าร

วดัผล! 
 

 

กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย 
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