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ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) .....................................................................................................................................  

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

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

ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................  

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

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ........................................................................................ สาขา .......................................  

ท่านสะดวกรับหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมทาง    E-mail    โทรสาร 
 

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

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

 โอนเงินเข้าบญัชี ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า เลขที่  031-1-52938-0            
ชื่อบัญชี  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
 

ออกใบเสร็จในนาม   ตาม ชื่อบริษัท และที่อยู่ข้างต้น      ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

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

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

 

(ไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

การฝึกอบรม  เร่ือง 

วันอังคารที ่28 เมษายน 2563 
ณ ห้องปิ่นเกล้า ชัน้ 3  

อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ 
 
 
 

มาตรการป้องกัน 

การก่อการร้ายทางอาหาร 
 

(Food defense and Food security) 

 

Scan 
ส ารองที่นั่ง 

แผนที่ อาคาร Thai Food Heritage  
 

จองห้องพัก รร.เอส.ดี.อเวนิว  กทม. 
โทร. 0-2434-0400 
O ไมจ่องห้องพัก  O  จองห้องพัก  
     เตยีงเดีย่ว…....ห้อง / เตยีงคู่ ..….....ห้อง 
 

Check in วันท่ี .......................................  
Check out วันท่ี .....................................  
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 หลังส่งใบสมัคร  กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งและ
กรุณาส่ง หลักฐานการช าระเงนิมาทางแฟกซ์หรือทางไปรษณีย์ล่วงหน้า
ก่อนการอบรม 

 

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ หากแจ้งให้สถาบันฯ 
ทราบก่อนวันที่ 21 เมษายน 2563 สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 20%           
ของค่าลงทะเบียน  และหากแจ้งหลังวนัที่ 21 เมษายน 2563  สถาบันฯ             
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทัง้หมด 

 

 ตดิต่อมาที่    คุณพรชนก  สุกิจวรรณี  ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร   
 2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700    
 โทรศัพท์   02-422-8688 ต่อ 2208 โทรสาร   0-2422-8518 

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

 

หมายเหตุ  * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม  จะแจง้ล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน  
 หากมีการจองตั๋วรถ/เคร่ืองบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี 

 
 

 

       เม่ือเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดง
ให้เห็นว่ายุทธวิธีในการก่อการร้ายได้มีการแผ่ขยายออกไปอย่าง
กว้างขวาง รวมถึงการก่อการร้ายผ่านทางอาหารและการก่อการร้ายทาง
ชีวภาพ ท าให้หลายประเทศ เตรียมรับมือและเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อ
ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายมากขึ้น  โดยให้ความสนใจกับการก่อการ
ร้ายผ่านทางอาหารมากเป็นพิเศษ เพราะมองว่าเป็นยุทธวิธีที่นิยมใช้ใน
กลุ่มผู้ก่อการร้าย  การพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยทาง
อาหาร เพื่อใช้เป็นการป้องกันการก่อการร้ายผ่านทางอาหาร ที่เรียกว่า 
“Food Defense”   
 การน าระบบ “Food Defense” มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ
และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางของ USFDA จึงเป็นการ
ป้องกัน รวมทั้งช่วยฟื้นฟูความเชื่อม่ันของผู้บริโภค ที่ มีต่อความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร 

 

  
เพ่ือให้มีความเข้าใจในข้อก าหนดที่ชัดเจน เกิดการน าไปประยุกต์ใช้

ได้จริง และแม้กระทั่งเพื่อตรวจสอบระบบกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์, ผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไป 
 

       

 วันอังคารท่ี  28  เมษายน  2563 (1 วัน) 
 

  

ณ ห้องปิ่นเกล้า ช้ัน 3 อาคาร Thai Food Heritage         
สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ (ค่าห้องพักรวมอาหารเช้า                        
โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว : เตียงเดี่ยว / เตียงคู่  1,500 บาท) 

 

 

40 คน  
(ปิดรับสมัครเมื่อครบจ านวน / 3 วันก่อนการอบรม) 

 
 

 

 
 

 

คุณต่อเกียรติ ภู่แช่มโชติ   
วิทยากร/ ที่ปรึกษา/ ผู้ตรวจ-ประเมิน
อาวุโส   
 

 
 

 

 
 

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

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

และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) 

 

 

วันอังคารท่ี  28  เมษายน  2563 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. - บทน าสู่ Food Defense/ Food Security/ Food Safety 

 - Food Defense/ Site Security Risk Assessment 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. - Food Defense/ Food Security Guideline (USFDA) 

 - Workshops – Food Defense Team, Area Risk Assessment & Food Defense Plan 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. Food Defense Checklist USFDA 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 15.30 น. Workshops – Food Defense Audit  

15.30 – 16.30 น. Table Top Exercise for Incident management related to food defense issue  
16.30 – 17.00 น. Introduce other food defense standard; PAS 96  

17.00 – 17.15 น. สรุปและตอบข้อซักถาม 

 

 

 

* 

www.nfi.or.th 


