
แบบลงทะเบียนการอบรม  เรื่อง การจัดการสารก่อภูมิแพ ้
หรือสารก่อภมูิไวเกินจากอาหาร (Allergen Control)  (รุ่นที่ 1/2562) 

 
  
 การฝึกอบรม เร่ือง  

การจดัการสารกอ่ภมูแิพ ้

หรอืสารกอ่ภมูไิวเกนิจากอาหาร  

(Allergen Control) 

 

ช่ือ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ..................................................................................................................................  

ต าแหน่ง  ................................................................................................. มือถือ ...............................................  

หน่วยงาน/บริษัท  .............................................................................................................................................  

ท่ีอยู่ ..................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์ ................................................................................. โทรสาร ............................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี....................................................................................... สาขา ......................................  

ท่านสะดวกรับหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมทาง    E-mail    โทรสาร 
 

E-mail [ส าหรับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม] .............................................................................................................  
ผลิตภัณฑ์ ............................................................................... ขนาดกิจการ *      S      M      L 
วุฒิการศึกษา/สาขา ..................................................... ประสบการณ์ท างานด้าน ..............................................  

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวมVAT 7%)  สมาชิก สถอ.  3,200   บาท  รหัสสมาชิก .......................................  
 (ราคารวม  3,200 + 224 (VAT7%) = 3,424 บาท) 
  บุคคลท่ัวไป  3,400   บาท   
ช าระโดย  (ราคารวม  3,400 + 238 (VAT7%) = 3,638 บาท) 
  เช็ค สั่งจ่ายในนาม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 

 โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพระป่ินเกล้า เลขที่  031-1-52938-0            
ช่ือบัญชี  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย ์
 

ออกใบเสร็จในนาม   ตาม ช่ือบริษัท และท่ีอยู่ข้างต้น      ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ...........................................................................................................................................................  
 

* S ทุนจดทะเบียน < 10 ล้านบาท,  M ทุนจดทะเบียน 10-100 ล้านบาท,  L ทุนจดทะเบียน > 100 ล้านบาท                 FM-TN-TN-04  
 

 

(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) 
วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 
โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ 

 
 

รุน่ที ่1/2562 

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรนิทร์  แขวงบางยี่ขนั  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ   10700 
โทรศัพท์  0-2422-8688 ต่อ 2202-2209  โทรสาร  0-2422-8518 , www.facebook.com/trainingNFI 
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ช ำระค่ำฝำก 

สง่เป็นรำยเดือน 

ใบอนุญำตที ่

29/2544  

ปณจ.บำงกอกน้อย 

62P080901 
www.nfi.or.th 

โรงแรม ไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตช่ัน 
กรุงเทพฯ โทร. 0-2344-1699 

จองห้องพัก O ไม่จอง 
 O  จองห้องพัก  
 เตียงเดี่ยว…......ห้อง / เตียงคู่..….......ห้อง 
Check in วันที่.......................................  
Check out วันที่.....................................  

 

รร. ไพร์ม โฮเทล 
 เซ็นทรัล สเตชั่น 



   

 
200% 

4437 

การจดัการสารกอ่ภูมแิพ ้

หรอืสารกอ่ภูมไิวเกนิ 

จากอาหาร  

(Allergen Control) 

 

Food Allergen หรือสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร เป็น
ประเด็นต่อเนื่องที่สามารถเป็นเหตุให้ถูกเรียกคืน ฟ้องร้องได้ง่ายในยุด
ปัจจุบัน และคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความส าคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นหนึ่งใน
กฎหมายของกฎหมายชั้นน าในทุกประเทศ ทั่วโลก แม้กระทั่งในประเทศ
ไทย ดังนั้น การจัดการให้ถูกต้องจึงเป็นส่ิงส าคัญยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ
แปรรูปอาหาร 

 

  
เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อก าหนดที่ชัดเจน เกิดการน าไปประยุกต์ใช้

ได้จริง และแม้กระทั่งเพื่อตรวจสอบระบบกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

มีความรู้พื้นฐานด้านอาหาร และผู้สนใจทั่วไป 
 

       

 วันอังคารที่  12  กุมภาพันธ์  2562 (1 วัน) 
 

  

ณ ห้อง station 1 ชั้น 15  โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล  
สเตชั่น กรุงเทพฯ (โทร. 0-2344-1699)     

(ค่าห้องพักรวมอาหารเช้า : เตียงเดี่ยว 1,600 บาท / เตียงคู่ 1,800 บาท) 

 

 
30 คน (ปิดรบัสมัครเมื่อครบจ านวน / 3 วันก่อนการอบรม)  

 

 

 

 หลังส่งใบสมัคร  กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อีกครัง้และ
กรุณาส่ง หลักฐานการช าระเงินมาทางแฟกซ์หรือทางไปรษณีย์
ล่วงหน้าก่อนการอบรม 

 

 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ หากแจ้งให้สถาบันฯ 
ทราบก่อนวนัที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนยีม 20% 
ของค่าลงทะเบียน  และหากแจ้งหลังวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  สถาบันฯ   
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทัง้หมด 

 

 ติดต่อมาที่    คุณกนกวรรณ ป่ินแก้ว   ฝ่ายฝึกอบรมเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร   
 2008 ซ.อรณุอมรินทร ์36 ถ.อรุณอมรินทร ์แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700    
 โทรศัพท ์  0-2422-8688 ต่อ 2206    
 โทรสาร   0-2422-8518   

E-mail : training@nfi.or.th / Line@ : @training-nfi 
Facebook : www.facebook.com/trainingNFI 

 

หมายเหตุ  * กรณีมีการยกเลิกหรือเล่ือนการอบรม  จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตัว๋รถ/เคร่ืองบิน             
ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นทุกกรณี 

 
 

 

* 

 

 

วันอังคารท่ี  12  กุมภาพันธ์  2562 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. - บทน า สารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร 
 - การจัดกลุ่มสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. - การจัดการผู้ขายในด้านสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร 
 - การประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบในด้านสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. - การแยกบุคลากร อุปกรณ์ พ้ืนที่จัดเก็บและพ้ืนที่ผลิต 
 - การจัดล าดับการเตรียมวัตถุดิบและการผลิต 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. - การทวนสอบความสะอาด 
 - การทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่อาจมีการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้ 
  หรือสารก่อภูมิไวเกินจากอาหาร 
16.30 – 17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม 

 
 

  
ฝ่ายฝึกอบรมฯ 
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2206-2207  E-mail : training@nfi.or.th 

 

 NEW 

 
 

 

คุณต่อเกียรติ ภู่แช่มโชติ   
วิทยากร/ ที่ปรึกษา/ ผู้ตรวจ-
ประเมินอาวุโส 

 
 

 

สมาชิก สถอ. 3,200 บาท 
บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

(ราคารวม VAT 7% สมาชิก สถอ. 3,424 บาท /  
บุคคลท่ัวไป 3,638 บาท  

และไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 
     

 

 

รุน่ที่ 1/2562 


