Food Seminar

(Free of Charge)

กำรจ ัดกำรอุตสำหกรรมอำหำรทีด
่ ต
ี ำมหล ักสำกล GMP HACCP
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 31 ตุลำคม 2562 ณ ห้องประชุมพำโก้กำร์เด้นฮอลล์ โรงแรม เดอะ พำโก้ ดีไซด์ ภูเก็ ต

กำหนดกำร
8.00-8.30 น.

ลงทะเบียน

8.30-10.15 น.

หลักเกณฑ์ของสุขลักษณะทีด
่ ี และข ้อกำหนด
GMP HACCP สำหรับอุตสำหกรรมกำรผลิตทีด
่ ี

10.15-10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10.30-12.00 น. กำรประยุกต์ใช ้ระบบ GMP HACCP และ
กำรจัดกำรอุตสำหกรรมทีด
่ ต
ี ำมหลัก GMP HACCP
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.30 น. มำตรฐำนด ้ำนสุขำภิบำลอำหำร
(Food Sanitary Measures)
14.30-14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
14.45-15.30 น. กำรจัดกำรและควบคุมปั จจัยทีเ่ ป็ นสำเหตุทำให ้
อำหำรปนเปื้ อน
15.30-16.00 น. ถำม - ตอบ
วิทยำกร ศ.ดร. สุวม
ิ ล กีรติพบ
ิ ูล
่ วชำญและศำสตรำจำรย์ประจำสำขำจุลชีววิทยำทำงอำหำรและ
ผู ้เชีย
เทคโนโลยีชวี ภำพ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

GMP HACCP มำตรฐำนเริม
่ ต้น…สูเ่ วทีกำรค้ำโลก
ในปั จจุบันผู ้บริโภคมีควำมรู ้ในกำรเลือกสรรสินค ้ำและบริกำร โดยคำนึงคุณภำพ
และควำมปลอดภั ย มำกยิ่ ง ขึ้ น ท ำให ร้ ะบบพื้ น ฐำน GMP HACCP เป็ นสิ่ ง จ ำเป็ นที่
ผู ป
้ ระกอบกำรต อ
้ งให ค
้ วำมส ำคั ญ มำร่ ว มเรี ย นรู ห
้ ลั ก เกณฑ์ จั ด กำรสุ ข ลั ก ษณะที่ด ี
กำรประยุก ต์ใ ช ้ระบบ มำตรฐำนด ้ำนสุข ำภิบ ำล และกำรจั ด กำรควบคุม อำหำรปนเปื้ อน
เพือ
่ สร ้ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมอำหำรและกำรบริก ำรให ้สำมำรถแข่งขั นใน
เวทีโลกได ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ใครทีไ่ ม่ควรพลำดงำนนี้
ผู บ
้ ริห ำรและเจ ำ้ ของธุ ร กิจ อำหำร , ผู จ้ ั ด กำรโรงงำน, RD, QA, QC, Auditor, chef,
ผู ้ประกอบกำรโรงแรม, ผู ้จั ด กำรแผนก Food Hygiene, เจ ำ้ หน ำ้ ที่ค วบคุ ม กำรผลิต ,
เจ ้ำหน ้ำทีห
่ ้องปฏิบัตก
ิ ำร
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ั
แบบตอบร ับกำรเข้ำร่วมงำนสมมนำวิ
ชำกำร
“กำรจ ัดกำรอุตสำหกรรมอำหำรทีด
่ ต
ี ำมหล ักสำกล GMP HACCP”
วันพฤหัสบดีท ี่ 31 ตุลำคม 2562 ณ ห ้องประชุมพำโก ้กำร์เด ้นฮอลล์ โรงแรม เดอะ พำโก ้ ดีไซด์ ภูเก็ต
ธำน

(กรุณำกรอกข ้อมูลเป็ นภำษำอังกฤษ)

ธำน
Company Name.............................................................................................................................................
Address..........................................................................................................................................................

ธำน
.......................................................................................................................................................................
Tax ID………………….….…….…………….…..…Tax Branch……………………………………………....…...............................
Attendance name 1;
Name........................................................Last name……………………………………………....…...............................
Position............................................................Telephone........................................Ext.. ...........................
Mobile………………………………………………….…….. E-mail………………………………………….…………...........................
Attendance name 2;
Name........................................................Last name……………………………………………....…...............................
Position............................................................Telephone........................................Ext.. ...........................
Mobile………………………………………………….…….. E-mail………………………………………….…………...........................
Contact name..................................................Telephone.........................................Ext. ...........................
Mobile…………………………………………………………. E-mail…………………………………………….….…………….................

Reset

Submit

กรุณำกรอกข้อมูลและส่งใบสม ัครกำรอบรมโดยกด submit หรือส่งเอกสำรมำที่ Email ด ังนี้
1. คุณชุตม
ิ ำ สุขสวัสดิ์
Email: chutima.suksawat@alsglobal.com
หรือติดต่อโทร 076 625 630, 098 028 9365
2. คุณลักขณำ ทองจำรัส
Email: luckana.thongchamrat@alsglobal.com
หรือติดต่อโทร 074 895 060, 086 606 4652
หมำยเหตุ
- ขอสงวนสิทธิเ์ พียง 2 ท่ำน ต่อ 1 สถำนประกอบกำร (*หำกเกิน 2 ท่ำน ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเก็บค่ำใช ้จ่ำย 1,000 บำท/ท่ำน)
- ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรปิ ดรับสมัครโดยไม่แจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำ หำกผู ้สมัครเต็มจำนวน
- กรณีทท
ี่ ำ่ นลงทะเบียนไว ้แล ้ว ไม่สำมำรถเข ้ำร่วมงำนสัมมนำได ้ ขอควำมกรุณำแจ ้งเป็ นลำยลักษณ์อักษร ภำยในว ันที่ 22 ตุลำคม 2562
* หำกแจ ้งหลังจำกนีท
้ ำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเก็บค่ำใช ้จ่ำย 1,000 บำท / ท่ำน
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แผนทีโ่ รงแรม เดอะ พำโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต

้ ทำงกำรเดินทำง
สแกน QR code เพือ
่ ค้นหำเสน

The Pago Design Hotel | Phuket Town Thailand
88 Moo.2, Ratsada, Meung, Phuket Town, Phuket, Thailand 83000
Tel: +66 (0) 76 373 111
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