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 เน้ือหาหลกัสตูรโดยสงัเขป  
ข้อก ำหนดม ำตรฐ ำนคว ำมปลอดภยัด ำ้นอ ำห ำร FSSC22000 , ISO22000:2018 , GMP , HACCP  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข ำ้ร่วมอบรมมีคว ำมรู้และคว ำมเข ำ้ใจ เก่ียวกบัระบบม ำตรฐ ำนคว ำมปลอดภยัด ำ้นอ ำห ำร FSSC22000 
version 5  

2. เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข ำ้ร่วมอบรมส ำม ำรถน ำไปประยกุต์ใช้ในระบบขององค์กร  
3. เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข ำ้ร่วมอบรมส ำม ำรถประเมินคว ำมเส่ียงด ำ้นคว ำมปลอดภยัอ ำห ำรได้  

วิทยากร  
อาจารย์ กตกิา โบราณินทร์  
ก าหนดการและเน้ือหาการอบรม  
เวลา  

หวัข้อการอบรม  

09.00-9.30 น.  * มาตรฐานFSSC22000 คืออะไร? และ มี
ประโยชน์อย่างไร?  

09.30-10.30 น.  * การขอการรบัรองระบบ ต้องท าอย่างไร? 
และ จะรกัษาระบบไว้ได้อย่างไร?  
* ข้อก าหนดระบบ FSSC22000 version 5 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
* ข้อก าหนดระบบ ISO22000:2018 Food 
safety management system  

10.30-10.45 น.  พกัรบัประทานอาหารว่างภาคเช้า  
10.45-12.00 น.  * ข้อก าหนดระบบ ISO22000:2018 Food 

safety management system (ต่อ)  
12.00-13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00-14.30 น.  * ข้อก าหนด ISO/TS22002-4 Prerequisite 

programmes on food safety – Part 4  

 “ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยดำ้นอำหำร FSSC22000 version 5  

วนัท่ี 28 เมษายน  2563 

ร ุน่ภดัไปวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563 

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมโกลดอ์อรคิ์ด 
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* ข้อก าหนดส่วนเพ่ิม Additional 
requirement FSSC22000  
* การประเมินความเส่ียงด้านความ
ปลอดภยัอาหาร  

14.30-14.45 น.  พกัรบัประทานอาหารว่างภาคบ่าย  
14.45-16.00 น.  * ความเป็นของแท้ / อาหารปลอมปน (Food 

fraud)  
* การก่อการร้ายในอาหาร (Food defence)  
* สารก่อภมูแพ้ (Alergen)  
* เอกสารการท าระบบท่ีเก่ียวข้อง  

16.00-16.30  
 

 อตัรำคำ่ลงทะเบยีน/1ทำ่น 
 (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผำ่นบัญชธีนำคำร ดังนี ้

1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนำคำรกรงุเทพ บัญขอีอมทรัพย ์สำขำโลตัสรำมอนิทรำ 109 เลขที ่029-7110496 

    ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี 
E-mail info.ptstraining@gmail.com  
 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผำ่นบัญชธีนำคำร ดังนี ้

1.1 ธนำคำรกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และ Scan Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี E-mail : ptstraining3@gmail.com 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช ำระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จำ่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญำ 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.co.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสูตร ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยดำ้นอำหำร FSSC22000 version 5  

สง่เอกสำรใบสมคัร มำที ่Email: Info.ptstraining@gmail.com , 
ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   _________________________________________________รหสัไปรษณีย_์________________________ 
   ________________________เลขภาษ_ี____________________ _________________สาขา___________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

mailto:ptstraining@gmail.com

