
แบบลงทะเบียนการอบรม  เร่ือง  ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ  
และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง (Food Labeling) (อพัเดทปี 2560) 

  
 

 

ช่ือ-นามสกุล (ตวับรรจง) ....................................................................................................................................  

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

หน่วยงาน/บริษทั  ...............................................................................................................................................  

ท่ีอยู ่.....................................................................................................................................................................  

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

โทรศพัท ์.................................................................................. โทรสาร .............................................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ........................................................................................ สาขา ......................................  

ท่านสะดวกรับหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมทาง    E-mail    โทรสาร 
 

E-mail [ส าหรับแจง้ยืนยนัการเขา้ร่วมอบรม] ...............................................................................................................  
ผลิตภณัฑ ์................................................................................. ขนาดกิจการ *      S      M      L 
วฒิุการศึกษา/สาขา ....................................................... ประสบการณ์ท างานดา้น ...............................................  

ค่าลงทะเบียน (ยงัไม่รวมVAT 7%)  สมาชิก สถอ.  3,200   บาท  รหสัสมาชิก .......................................  
 (ราคารวม  3,200 + 224 (VAT7%) = 3,424 บาท) 
  บุคคลทัว่ไป  3,400   บาท   
ช าระโดย  (ราคารวม  3,400 + 238 (VAT7%) = 3,638 บาท) 
  เช็ค ส่ังจ่ายในนาม อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร 

 โอนเงนิเข้าบญัชี ธ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพระป่ินเกลา้ เลขท่ี  031-1-52938-0            
ช่ือบญัชี  อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร ประเภทบญัชี ออมทรัพย์ 
 

ออกใบเสร็จในนาม   ตาม ช่ือบริษทั และท่ีอยูข่า้งตน้      ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

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

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

 

(ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

การฝึกอบรม  เร่ือง 

64P050501 

Scan 
สมคัรอบรม 

Online 

โรงแรม เอส.ด.ีอเวนิว  กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2434-0400 

ห้องพัก 
O ไมจ่องหอ้งพกั 
O  จองหอ้งพกั  
     เตยีงเดีย่ว…....ห้อง / เตยีงคู่ ..….....ห้อง 
Check in วนัท่ี ......................................  
Check out วนัท่ี ....................................  

 

แผนท่ี รร.เอส.ดี 
สแกน QR Code  

ได้เลยคะ 

ไปท่าพระ 

ร.พ.ศิริราช 

โรงแรม 
เอส.ด.ี อเวนิว เซ็นทรลั ป่ินเกลา้ 

เมอรร์ี่คิงส ์

ถ.จรญัสนทิวงศ์ 

ถ.สรินิธร 

ไปพทุธมณฑล 

ขนสง่สายใตเ้ก่า 

ร.พ.ยนัฮ ี
พาตา้ 

สะพานพระป่ินเกลา้ สะพานกรุงธน 
แมน่ ำ้เจำ้พระยำ 

ไปสะพานพระราม 7 

MRT สถานีบางยีขั่น 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 

ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร          

 0-2422-8688 ต่อ 2207           

 training@nfi.or.th           

 @training-nfi   

 www.nfi.or.th 

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

(Food Labeling) 

 

ณ ห้องธานี ชั้น 1 
โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว   
ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ 
 
 
 

วันอังคารที่  18 พฤษภาคม  2564  

 
 

Update ปี 2560 



   

 

 หลังส่งใบสมัคร  กรุณาตดิตอ่ทางโทรศพัทก์บัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้และกรุณาส่ง

หลักฐานการช าระเงนิมาทางแฟกซห์รอืทางไปรษณียล์ว่งหนา้ก่อนการอบรม 
 

 ในกรณีที่ทา่นไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจง้ใหส้ถาบนัฯ ทราบก่อน
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 สถาบนัฯ ขอหกัคา่ธรรมเนียม 20% ของคา่ลงทะเบียน       
และหากแจง้หลงัวนัที ่11 พฤษภาคม 2564  สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ค่าลงทะเบยีนทัง้หมด 

 

 ติดต่อมาที ่   คุณกนกวรรณ ป่ินแก้ว  ฝ่ายฝึกอบรมเพือ่อุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
  2008 ซ.อรุณอมรนิทร ์36 ถ.อรุณอมรินทร ์แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700    
 โทรศัพท ์ 0-2422-8688 ต่อ 2206      โทรสาร   0-2422-8518   

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

หมายเหต ุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเล่ือนการอบรม  จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน  
 หากมีการจองต๋ัวรถ/เคร่ืองบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทุกกรณี 

 

 

 

 

 
 

 

อ.จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ        
ข้าราชการเกษียณ 
กองควบคุมอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) 

 
 

 

สมาชกิ NFI  3,200 บาท 
บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

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

และไมต่อ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 
200% 

4437 

www.nfi.or.th 

 

ในปัจจบุนัอาหารส าเรจ็รูปท่ีผลติหรือน าเขา้เพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศอยา่ง
ถกูกฎหมาย คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยเรื่อง ฉลาก ซึ่งออกตามใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด ฉบับ 367/ 2557)
ก าหนดใหต้อ้งแสดงฉลากใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง นอกจากนีอ้าหารบางชนิดตอ้ง
แสดงฉลาก โภชนาการหรือกรอบข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติมอีกดว้ย  เพ่ือสรา้ง
ความเช่ือมั่นและความน่าเช่ือถือใหก้ับสินคา้ ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจดา้นอาหาร ผูบ้ริโภค ผูท่ี้ท  าการสอนเก่ียวกับฉลากอาหารและผูท่ี้ออกแบบ
ฉลากอาหาร ตอ้งมีความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีว่าด้วยฉลากอาหารและ
กระบวนการท่ีจะไดร้บัอนญุาตฉลากอาหารดว้ย 

 

  
1. เพ่ือใหผู้ ้เข้ารับการอบรมมีความเขา้ใจกระบวนการท่ีจะไดร้บัอนุญาต
ฉลากอาหาร 

2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมีความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีว่าดว้ยฉลาก
อาหารและฉลากโภชนาการ 

3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัมาประยกุตใ์ชก้ับฉลาก
สนิคา้ของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และใชข้อ้มูลในฉลากเพ่ือ
ช่วยในการตดัสินใจเลือกซือ้อาหารใหเ้หมาะกับสภาวะของร่างกายเพ่ือ
สขุภาพท่ีดีกว่า 

 

 

เจา้หนา้ท่ีพฒันาผลติภณัฑ,์ เจา้หนา้ท่ีควบคมุคณุภาพ, เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการ
ผลติ, ผูบ้รหิารและบคุคลท่ีสนใจทั่วไป  

 

       

 วันอังคารที ่ 18  พฤษภาคม  2564  (1 วนั) 
 

 

  

ณ หอ้งธานี ชัน้ 1  โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี 
กรุงเทพฯ (โทร. 0-2434-0400)  
 (ค่าหอ้งพกัรวมอาหารเชา้ : เตยีงเดีย่ว / เตยีงคู่ 1,500 บาท) 

 

     
40 คน (ปิดรบัสมคัรเม่ือครบจ านวน / 3 วนัก่อนการอบรม)  

 

ฉลากอาหาร  

ฉลากโภชนาการ  

และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง  

(Food Labeling) 

 

วันอังคารที ่ 18  พฤษภาคม  2564 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. การแสดงฉลากอาหาร 

10.30 - 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น. การแสดงฉลากอาหาร (ต่อ) 

12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. การแสดงฉลากอาหาร 

14.30 - 14.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.15 น. การแสดงค่าพลังงาน น ้าตาล ไขมัน และโซเดยีมแบบจีดเีอ 

16.15 – 16.30 น. ตอบขอ้ซกัถาม และปิดการอบรม 

 
 

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

 

 NEW 


