
 
หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) 

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 
 

ระหว่างวันที่ 2024 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต

และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่่า และชนิดท่ีปรับกรด ได้ก่าหนดให้อาหาร

ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่่า และชนิดท่ีปรับกรดเป็นอาหารท่ีก่าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ

เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารเป็นการเฉพาะ และต้องจัดให้มี “ผู้ควบคุมการผลิต”อาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่่า และชนิดท่ีปรับกรดท่ีผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก

ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศ

ฉบับดังกล่าว โดยหลักสูตรนั้นต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 5 วันต่อเนื่อง 

และผ่านการทดสอบความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ส่านักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญและความจ่าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรผู้ควบคุมการผลิต (Retort supervisors) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรด
ต่่า และชนิดท่ีปรับกรด จึงได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมกับส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสากล 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ เพิ่มพูนทักษะ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิด
สนิทท่ีมีความเป็นกรดต่่าและ/หรืออาหารปรับกรด สามารถสอบผ่านเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานในการ
ควบคุมการผลิต (Retort supervisors) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556  
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดที่
มีความเป็นกรดต่่า และชนิดท่ีปรับกรด 

2. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในการผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่่าและชนิดท่ีปรับกรด 
 

 



คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  เทคโนโลยีทางอาหาร  วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในต่าแหน่งผู้ควบคุมการผลิต (Retort supervisors) หรือ ผู้ท่ีท่างานเกี่ยวข้อง
ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่่าและชนิดท่ีปรับกรด 

 
ระยะเวลาการอบรม 

วันท่ี 2024 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 5 วัน) 
 
ค่าลงทะเบียน 

ท่านละ 8,500 บาท 
 
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม 

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสอบผ่านข้อเขียนร้อย

ละ 70 (โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง) ใน 6 หัวข้อหลัก (หัวข้อท่ี 16) จึงจะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและ

ส่าเร็จหลักสูตร”การฝึกอบรม ส่วนอีก 8 หัวข้อของการอบรม (หัวข้อท่ี 714)  กรณีท่ีสอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 
(โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง) จะระบุเฉพาะหัวข้อที่สอบผ่านไว้ในประกาศนียบัตรเพิ่มเติมจาก 6 หัวข้อหลัก 

หมายเหตุ กรณีเป็นผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่่า ต้องสอบเพิ่มเติมในหัวข้อเครื่อง
ฆ่าเชื้อและหลักการท่างาน ตามชนิดท่ีมีการใช้งานจริง ณ สถานท่ีผลิต 

 

ส่วนผู้เข้าอบรมท่ีสอบไม่ผ่านร้อยละ 70 (รวมการสอบซ่อม 1 ครั้งแล้ว) ใน 6 หัวข้อหลัก จะได้รับเพียง 
“ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม”ซึ่งไม่สามารถใช้ เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้ ควบคุมการผลิต (Retort 
supervisors) ตามท่ีก่าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 ได้  
 
คณะวิทยากร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร   อยู่วิทยา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน ์ ต้ังดวงด ี        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร   เชี่ยวชาญ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสด์ิ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5. ดร.พัชทรา  มณีสินธ์ุ                สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
6. คุณปรีดา  นพบุตรกานต์                            บริษัท สวอน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จ่ากัด 
7. คุณดาลัด  ปโยราศิสกุล                             บริษัท สวอน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จ่ากัด 
8. คุณนฤมล ฉัตรสง่า                                    ส่านักอาหาร ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 



สถานที่การจัดอบรม 

อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี 
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

หัวข้อการอบรมภาคทฤษฎี 

1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร 
5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร 
6. อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และ การด่าเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
7. อาหารปรับกรด 
8. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งท่ีใช้ไอน้่า 
9. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งท่ีใช้ความดันเพิ่ม 
10. ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ท่างานเป็นชุดและเครื่องฆ่าเชื้อท่ีท่างานอย่างต่อเนื่อง 
11. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 
12. บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น 
13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรูป 
14. บรรจุภัณฑ์แก้ว 
15. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและหลักการเบ้ืองต้นของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
 

การอบรมภาคปฏิบัติ 

 กิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มท่างาน อภิปรายในหัวข้อท่ีก่าหนด และน่าเสนอข้อสรุปจากการอภิปราย 
 

ผู้ด าเนินการจัดอบรม 

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  ส่านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
โทร. 02 470 9630-4   โทรสาร  02 427 9633 
E-mail : icec@kmutt.ac.th 
 
 
 
 

 

mailto:icec@kmutt.ac.th


ก าหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) 
ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 

ระหว่างวันที่ 2024 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
07.30-08.00 ลงทะเบียน  30 นาท ี
08.00-08.15 พิธีเปิดการอบรม  15 นาท ี
08.15-08.30 การชี้แจงหลักสูตรในภาพรวม และหลักเกณฑ์การประเมินผล รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา 15 นาท ี
08.30-10.00 1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท  รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ 1.5 ชม. 
10.00-10.15 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
10.15-11.45 2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร  รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ 1.5 ชม. 
11.45-12.45 ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน -----  1 ชม. 
12.45-13.30 สอบความรู้หัวข้อ 1 และ 2 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาท ี
13.30-15.00 3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ 

    ปิดสนทิ 
รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา 1.5 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
15.15-16.30 4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจอุาหาร รศ. ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ 1ชม.15 นาท ี
16.40-17.40 ติวหัวข้อ 1 และ 2 + สอบซ่อม   1 ชม. 
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
08.00-08.15 ลงทะเบียน  30 นาท ี
08.15-09.00 สอบความรู้หัวข้อ 3 และ 4 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาท ี
09.00-10.30 6. อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และ การด่าเนินการ 

   ของระบบฆ่าเชื้อด้วยความรอ้น 
ผศ. ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงด ี 1.5 ชม. 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
10.45-12.00 5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร คุณดาลัด ปโยราศสิกุล 1ชม.15 นาท ี
12.00-13.00 ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----  1 ชม. 
13.00-13.45 สอบความรู้หัวข้อ 5 และ 6 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาท ี
13.45-15.15 7. อาหารปรับกรด  รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา 1.5 ชม. 
15.15-15.30 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
15.30-16.30 8. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอน้า่ ผศ. ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงด ี 1 ชม. 
16.30-17.15 ชมวีดีโอแสดงการท่างานของเครื่องฆ่าเชื้อ (ของสถาบันอาหาร)  45 นาท ี
17.25-18.25 ติวหัวข้อ 3 และ 4 + สอบซ่อม   1 ชม. 

    
    
    
    



ก าหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) 
ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 

ระหว่างวันที่ 2024 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
08.00-08.15 ลงทะเบียน  15 นาท ี
08.15-09.00 สอบความรู้หัวข้อ 7 และ 8 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาท ี
09.00-10.30 9. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ความดันเพิ่ม ผศ. ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงด ี 1.5 ชม. 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
10.45-12.15 11.ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ ผศ. ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงด ี 1.5 ชม. 
12.15-13.15 ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----  1 ชม. 
13.15-14.00 สอบความรู้หัวข้อ 9 และ 11 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาท ี
14.00-15.00 10.ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ท่างานเป็นชุดและเครื่องฆ่าเชื้อ 

    ที่ท่างานแบบต่อเนื่อง 
คุณปรีดา  นพบุตรกานต์ 1 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
15.15-16.45 12. บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น  คุณปรีดา  นพบุตรกานต์ 1.5 ชม. 
16.50-17.50 ติวหัวข้อ 5, 6, 7 และ 8 + สอบซ่อม   1 ชม. 

  วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
08.00-08.10 ลงทะเบียน  15 นาท ี
08.10-09.00 สอบความรู้หัวข้อ 10 (20 นาที) และ 12 (25 นาท)ี  50 นาท ี
09.00-10.30 13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรูป  ดร.พัชทรา  มณีสนิธุ ์ 1.5 ชม. 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
10.45-12.15 14. บรรจุภัณฑ์แก้ว  รศ. ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ 1.5 ชม. 
12.15-13.15 ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----  1 ชม.  
13.15-14.00 สอบความรู้หัวข้อ 13 และ 14 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาท ี
14.00-15.00 15. กฎหมายที่เก่ียวข้องและหลักการเบื้องต้นของการผลิต 

     อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท 
คุณนฤมล ฉัตรสง่า 1 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
15.15-16.15 15. กฎหมายที่เก่ียวข้องและหลักการเบื้องต้นของการผลิต 

     อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท (ต่อ) 
คุณนฤมล ฉัตรสง่า 1 ชม. 

16.20-17.20  ติวหัวข้อ 9, 10, 11, 12, 13, 14  + สอบซ่อม   1 ชม. 
    
    
    
    



 

ก าหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) 
ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 

ระหว่างวันที่ 2024 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ 

  วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
08.15-08.30 ลงทะเบียน  15 นาท ี
08.30-09.00 สอบความรู้หัวข้อ 15 (สอบ 25 นาที)  30 นาท ี
09.00-09.15 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
09.15-12.00 กิจกรรม Workshop                        ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี  / รศ. ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ 2 ชม.45 นาท ี
12.00-13.00 ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----  1 ชม. 
13.00-14.00 พิธีปิดและแจกประกาศนยีบัตร (ส่าหรับผูท้ี่ไม่ต้องสอบซ่อม)  1 ชม. 
14.00-15.00 สอบซ่อมหัวข้อที่ค้างอยู่ทั้งหมด  1 ชม. 

 

หมายเหตุ  ส าหรับผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลังพิธีแจกประกาศนียบัตร  หน่วยฝึกอบรมจะส่งประกาศนียบัตรไปให้ทาง 
              ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร 



แบบลงทะเบียนการฝึกอบรม หลักสตูรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) 

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าและชนิดที่ปรับกรด ตามที่ก่าหนดในบัญชีหมายเลข 3 
ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349 ) พ.ศ. 2556  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต 

และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มคีวามเป็นกรดต่่า และชนิดที่ปรับกรด 
ระหว่างวันที่ 2024 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 
 

(โปรดกรอก ด้วยการพิมพห์รือเขียนด้วยตัวบรรจง) 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว): .............................................................................................................. 
Name – Surname (Mr./Mrs./Ms.):  ........................................................................................................ 
ต่าแหน่งงาน: ...........................................................................................   แผนก/ฝ่าย: .........................................................................................
ระยะเวลาท่างาน: .....................ปี.............เดือน     ชื่อหน่วยงาน: .......................................................................................................................... 
ที่อยู่หน่วยงาน:  ...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 
การศึกษาสูงสุด: .........................................................................................   สาขาวิชา : ......................................................................................... 
สถาบันการศึกษา: .....................................................................................................................................................................................................    
โทรศัพท์มือถือ: .........................................................................................   โทรศัพท์หน่วยงาน: ......................................................................... 
โทรสาร: .........................................................................................   E-mail: ......................................................................................................... 
ข้อจ่ากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ O มุสลมิ  O อื่นๆ........................ 
 
วิธีการช่าระเงิน:  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จ่านวน 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี:   มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2    
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ่ากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 

หรือแคชเชียร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 
 

กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มายัง คุณวรารักษ์  วิลัย   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.  โทรศัพท์ 02-470-9630 
โดยทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th     โทรสาร 02-427-9633   ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 

 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ กอ่นการช่าระเงิน เพ่ือส่ารองท่ีนั่ง (รับสมัครจ่านวน 100 ท่าน) 
2. กรุณาช่าระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการช่าระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 มิเช่นนัน้จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
3. ทางมหาวิทยาลัย จะต้องส่งคู่มืออบรมไปให้ผู้เข้าอบรมศึกษาก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยจะส่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล ์
   ดังนั้น โปรดระบุ E-mail ที่สามารถจัดส่งให้ชัดเจน และกรุณาศึกษาเอกสารอย่างจริงจังก่อนการอบรม 
4. กรุณาน่ารูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แบบสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ่านวน 2 รูป มาในวันอบรมด้วย 
5. กรุณาน่าบัตรประจ่าตัวประชาชนมาแสดงในวันอบรมด้วย 
6. กรุณาน่าแบบลงทะเบียนฉบับจริง มายื่นกับเจ้าหน้าท่ีในวันอบรมด้วย 
7. ค่าลงทะเบียน จ่านวน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย       

3 % และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที.่.......................................................... 
 

 

ติดรูป 

(เป็นข้อบังคับ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

     ส่งหลักฐานการช่าระเงินค่าลงทะเบียน เข้าร่วมการฝึกอบรม Retort Supervisors: 20 24 กุมภาพันธ ์2560 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน 
1. วันที่ช่าระเงินค่าลงทะเบียน ตามหลักฐานการช่าระเงิน: ………………………………………………………………. 
2. จ่านวนเงินที่ช่าระ: ตัวเลข.....................................บาท  ตัวอักษร.............................................................................บาท 
3. ชื่อผู้สมัคร 1……………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………… 
  3……………………………………………………………………… 4……………………………………………………………………… 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กรุณาวางส าเนาหลักฐานการลงทะเบียน ในต าแหน่งนี ้

ออกใบเสร็จในนาม (กรุณาระบุรายละเอียด ให้ชัดเจน และท าเครื่องหมาย √ หน้ารูปแบบ การรบัใบเสร็จที่ท่านต้องการ ) 

 
 
 
 
 
การรับใบเสร็จ O ผู้เข้าอบรมจะรับใบเสร็จในวันแรกของการอบรม        O กรุณาส่งใบเสรจ็รับเงิน ทางไปรษณีย์ มายัง  

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ส่ง/ผู้ประสานงาน 
ต่าแหน่ง/แผนก ................................................................................... 

โทรศัพท์ ...................................................................... E-mail: ........................................................................ 
วันที่ .............................................. 

 

 
  

 

 
 

  

เมื่อช่าระค่าลงทะเบียนแล้ว กรณุาส่งเอกสารฉบับนี้มายัง คุณวรารักษ์  วิลัย   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. 
ทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 02-427-9633  โทรศัพท์ 02-470-9630  ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 
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