


        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติวเขม้!!  
การขออนุญาตดา้นอาหารทางอินเทอรเ์น็ต 

(Auto E-Submission สบ.7 และ  
E- submission เสริมอาหาร) 

 

วนัที่  21 กรกฎาคม 2559    เวลา 08.30-16.30 น. 
 

ณ สํานกับริการคอมพิวเตอร ์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตบางเขน 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ชือ่-นามสกลุ (ตวับรรจง)................................................................................................................................ 

ตาํแหน่ง............................................................................................................................................................. 

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

ที่อยูใ่นการออกใบเสร็จรบัเงิน........................................................................................................................... 

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

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี........................................................E-mail:................................................................ 

โทรศพัท ์/ มือถือ.........................................................................โทรสาร........................................................  

คา่ลงทะเบียน (รวมคา่เอกสาร, อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั)    

สมาชกิ FoSTAT รหสั................ ราคาท่านละ 1,962.62 + VAT 137.38 = 2,100 บาท 
 
บคุคลทัว่ไป ราคาท่านละ 2,242.99 + VAT 157.01 =  2,400 บาท          

แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

วิธีการชําระเงิน โอนเงินเขา้บญัชธีนาคารกรุง
ศรี-อยุธยา สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ชือ่
บญัช ี สมาคมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางอาหาร
แห่งประเทศไทย เลขที่ 374-1-60907-6 ประเภท
บญัช ี เงินฝากออมทรพัย ์ แลว้ส่งหลกัฐานการโอนเงิน
พรอ้มชือ่และที่อยู่สําหรบัการออกเอกสารใบเสร็จรบัเงิน
มาที่ โทรสาร : 02-942-8527 

 กรณีที่ท่านไม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนา
ได  ้ กรุณาแจง้ยกเลิกก่อนวันจริง 3 วัน 
หากเลยกําหนดดงักล่าว สมาคมฯ 
ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ ์  ใ น ก า ร คื น เ งิ น
คา่ลงทะเบียนทัง้หมด 
สมาคมฯไดร้บัการยกเวน้การหกัภาษี ณ 
ที่จา่ย 3% ตามคําสัง่กรมสรรพากรที่ ท.ป. 
๔/๒๕๒๘    

FSF # 87 

สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแหง่ประเทศไทย  

ตูป้ณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร ์จตุจกัร กรุงเทพฯ  10903 

หากไมม่ผีูร้บั!! กรุณาสง่ต่อไปยงัผูจ้ดัการฝา่ยฝึกอบรมหรอืฝา่ยบุคคล 
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ติวเขม้!! การขออนุญาตดา้นอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต  

(E-submission) 
ปัจจุบนัเริ่มเปิดบริการ E-submission สําหรบั.... 

 อาหารทุกประเภทผลิตภณัฑท์ี่เขา้ขา่ยตอ้งยื่นแบบ auto e submission 
(ยกเวน้ ผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งยื่นสูตร/สว่นประกอบ, ฉลาก ประกอบการพิจารณา 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร, รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑร์อยลัเยลลี, กาแฟ, ชา
สมุนไพร, เครื่องดื่มเกลือแร,่ reprocess 7 ประเภท) 

 e submission เสริมอาหาร (เริ่มเปิดใชว้นัที่ 10 สิงหาคม 2559) 
 

อนาคต....จะขยายบริการใหค้รบทุกประเภทคาํขอภายในปี 2559 

หลกัสูตรนี้ออกแบบเพื่อใชฝ้ึกอบรมผูท้ี่ตอ้งการความรูใ้นการขออนุญาตอาหารผ่าน
ระบบ E-submission ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการผลิต/นําเขา้/จําหน่าย พนักงานเจา้หนา้ที่
ตาม พ.ร.บ.อาหาร วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผูส้นใจทั่วไป เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรม
สามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการยื่นคําขออนุญาตดา้นอาหารผ่านระบบ E-
submission ไดอ้ย่างรวดเร็วและถกูตอ้ง 

รูปแบบการฝึกอบรม 
(1) ชีแ้จงหลกัสตูร 
(2) บรรยายภาคทฤษฎี 
(3) ฝึกปฏิบตัิโดยการทดลองใชร้ะบบ E-submission  

เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม 
ระยะเวลารวมตลอดหลกัสตูร อย่างนอ้ย 6 ช ัว่โมง  

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
(1) คูม่ือการยื่นคาํขออนุญาตดา้นอาหารผ่านระบบ E-submission 
(2) คูม่ือการติดตัง้ Mozilla Firefox 
(3) คูม่ือการสมคัร OPEN ID 

คุณสมบตัิผูเ้ขา้อบรม 
ผูป้ระกอบการอาหาร   ผูป้ฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  อาจารย ์

นักวิชาการ ที่ตอ้งการความรูใ้นการขออนุญาตดา้นอาหาร และ บุคคลทัว่ไปที่สนใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ชีแ้จงหลกัสูตร 
- นโยบายและหลกัการการพฒันาระบบการยื่นคาํขอ

อนุญาตผลิตภณัฑส์ุขภาพทางอนิเทอรเ์น็ต (E-Submission) 
โดย..ปานศกัดิ ์ ปราโมกขช์น   
ผูอ้าํนวยการศนูยข์อ้มูลและสารสนเทศ สาํนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

- วิธีการยื่นคาํขออนุญาตดา้นอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต 
(E-Submission) 

โดย..ภวูดล ตีรณะชยัดีกลุ / ประสิทธิพ์งศ ์ อิ่มพูลทรพัย ์ 
โปรแกรมเมอรจ์ากศนูยข์อ้มูลและสารสนเทศ สาํนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

- การเตรียมแบบคาํขอและเอกสารหลกัฐานการขอ
อนุญาต 

โดย...นฤมล ฉัตรสง่า   
นักวิชาการอาหารและยาชาํนาญการพิเศษ กลุม่กาํกบัดแูล
กอ่นออกสู่ตลาด สาํนักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

โปรแกรมสมัมนา 

 

ลงทะเบยีนโดยสง่แบบตอบรบัมายงั ฝ่ายฝึกอบรม 
โทรศพัท ์ 02 942 8528 , 083 908 0797   โทรสาร 02 942 8527 

Email: training@fostat.org ; seminar@fostat.org 
*** รบัจาํนวนจาํกดั และปิดรบัสมคัรเมือ่ครบจาํนวนทีก่ําหนด **** 

จดัโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย 

 Food Science and Technology Association of Thailand 

รถโดยสารประจาํทาง 
สาย  63, 114, 206, 522 ลงประตงูามวงศว์าน 3 
 

การเดนิทางโดยรถสวสัดกิารมหาวทิยาลยั (ฟร)ี 
    - ประตวูภิาวด ีกองยานพาหนะ ขึน้ สาย 2   
    - ประตงูามวงศว์าน 1 ขึน้ สาย 3  
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