กำหนดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560
วันอำทิตย์ ที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2561
ณ ห้ องประชุม GH 203 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน ชมบูธผู้สนับสนุนหลัก
08.00– 08.30 น. แถลงผลงำนประจำปี 2560
 รำยงำนสถำนะกำรเงิน
 กำรรับรองงบกำรเงินปี พ.ศ. 2560
08.30-09.00 น. พิธีเปิ ดกำรประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี 2560
นพ.สุ รโชค ต่างวิวฒั น์
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
09.00-12.00 น. กำรบรรยำยพิเศษเรื่ อง
 กฎหมำยร้ ำนยำ (GPP) พร้ อมกรณีศึกษำของร้ ำนยำที่
ผิดกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพเภสัชกรรม
ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ คณะกรรมการอาหารและยา
ภก.จิระ วิภาสวงศ์ ประธานชมรมเภสัชกรสาธารณสุ ขฯ
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง สานักงานสาธารณสุ ข จ.สมุทรสงคราม
ภก.ณัฐที เทียนศิริ
ผูด้ าเนินรายการ
 ภำษีร้ำนยำ แนวปฏิบัตทิ ถี่ ูกต้อง
คุณจรัญญำ แสงสุ ขดี ที่ปรึ กษาการวางแผนภาษี
12.00-14.00 น. แยกห้ องประชุม Satellite Symposium
รหัส 01 ห้อง MR 224-225 รับจานวน 180 คน
รหัส 02 ห้อง MR 211-213 รับจานวน 200 คน (เต็ม)
รหัส 03 ห้อง MR 214-217 รับจานวน 280 คน
14.00 ชมกำรออกร้ ำนแสดงผลิตภัณฑ์ ของบริษัทยำ
(ห้ อง GH 201 – 202)
 สมำชิกร่ วมสั งสรรค์ประจำปี

 ควำมรู้ วิชำกำรที่ทันสมัย
 รับของที่ระลึกมำกมำย :กระเป๋ำ

แบบตอบรับเข้ ำประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี 2560
ชื่อ -นามสกุล ...............................................................................
รหัสสมาชิกฯ........................................ ภ....................................
เลขบัตรประชาชน .......................................................................
ที่อยู่ เลขที่...................................................……………………..
......................................................................................................
อีเมล์.........................................................มือถือ...........................

อัตรำค่ ำลงทะเบียนกำรประชุม
(ไม่ ขำยบัตรหน้ ำงำน)

เลือกได้ ฟังเพียง 1 เรื่ อง เท่ำนั้น (แต่ละห้ องรับจำนวนจำกัด)

 อย่ ำพลำด  ลงทะเบียนล่ วงหน้ ำ 
ชำระภำยใน ชำระภำยใน
ผู้ลงทะเบียน
1 ธ.ค. 60 ถึง 1 ก.พ. 61
31 ม.ค. 61 ถึง 16 ก.พ.
61
อัตรำสมำชิก
500 บำท
650 บำท
เภสัชกรทัว่ ไป /
700 บำท
900 บำท

 รหัส 01 “Managing diabetes in the digital age”
นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์
บริ ษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ตดิ ตำม
นิสิต นักศึกษำ
คณะเภสัชศำสตร์

 เต็ม รหัส 02 “นวัตกรรมกำรดูแลป้องกันและรักษำแผลเป็ น ”
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุ วนิช
บริ ษทั เอ.เมนาริ นี(ประเทศไทย) จากัด

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนผ่ ำนเว็บไชด์ สมำคม

กรุณำทำเครื่ องหมำย  เลือก Satellite Symposium ทีส่ นใจ

 รหัส 03 “ Dietary Fat and Atherosclerosis”
ดร.นพ.พัฒนา เต็งอานวย โรงพยาบาลพญาไท 2
บริ ษทั แบลคมอร์ส จากัด

ท่านที่สมัครผ่านเว็บไซต์ โปรดระบุ
Satellite Symposium ในช่องหมายเหตุด้วย
**โปรดนำส่ งแบบตอบรับพร้ อมแนบสำเนำกำรชำระเงิน**
 E-mail : thailand.cpa@gmail.com

 Fax : 02-713-5541  Line ID : cpathai

ปิ ดรับลงทะเบียน 16 ก.พ. 61

(ชุ ดนักศึกษำในวันงำน)

400 บำท

500 บำท

1. ติดต่ อขอรับ username และ password ได้ ที่สมำคม
(กรณีทยี่ งั ไม่ มี username และ password)

2. ลงทะเบียนออนไลน์ เปิ ดเว็ปไซด์ www.pharcpa.com
3. เลือกหัวข้อ บริกำรสมำชิก (แถบด้ ำนบน)
คลิก
หัวข้ อ ลงทะเบียนกำรประชุม
4. เลือกหัวข้อ กำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
คลิกที่กรอบด้ ำนล่ ำง สมัครเข้ ำร่ วมประชุม
5. กรอก username และ password
6. กรอกรำยละเอียดข้ อมูลส่ วนบุคคล และตรวจสอบ
ข้ อมูลในใบสมัคร
7. สั่ งพิมพ์ ใบชำระเงิน(ชำระเงินภำยใน 3 วันหลังทำรำยกำร)

วิธีที่ 1 ผ่ ำนระบบ SCB EASY ในระบบมือถือ
(ใช้ เลขอ้ำงอิง Ref.1 และ Ref.2 . ในขั้นตอนลงทะเบียนข้ อ 7)
1 เข้ ำระบบ SCB EASY
ไปที่ ธุรกรรมของฉัน
2 เลือกเมนู จ่ ำยบิล
3 พิมพ์ “สมำคมเภสัชกรรมชุ มชน” ตำแหน่ ง ค้นหำผู้ให้ บริ กำร
และ สัญลักษณ์
ค้นหำมุมด้ ำนซ้ ำยล่ำง
4 พบสั ญ ลัก ษณ์
พร้ อมชื่ อ สมำคมเภสั ช กรรมชุ ม ชน
(ประเทศไทย) เลขบัญชี 0093105089
5 กรอก Ref.1 (เลขทีส่ มำชิก) xxxxx (จำกใบชำระเงิน :ข้ อ 7 )
และ Ref.2 (หมำยเลขใบสมัคร) xxxxxx
6 พิมพ์ จำนวนเงินค่ำลงทะเบียนตรวจสอบควำมถูกต้อง
กด ยืนยัน

วิธีที่ 2 จ่ ำยที่ ธนำคำรไทยพำณิชย์
( ใช้ ใบชำระเงินตำมขั้นตอนลงทะเบียน :ข้ อ7 )
นำใบชำระเงิน ทีเ่ คำท์เตอร์ ธนำคำร (เสียค่ำธรรมเนียม)

วิธีที่ ที่ 3 จ่ ำยที่ ธนำคำรกรุงเทพ
ชื่ อบัญชี “สมำคมเภสั ชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)”
เลขที่ 172-0-89527-3 สำขำสุ ขุมวิท 43 (สะสมทรัพย์)
(ไม่ต้องลงทะเบียนทีเ่ ว็บไชด์ ชำระเงินพร้ อมนำส่ งแบบตอบรับ)
พร้ อม ส่ งเอกสำรกำรโอนเงินมำที่
• E–mail : Thailand.cpa@gmail.com
• Fax : 02-713-5541
• Line ID : cpathai
สอบถำมเพิ่มเติมโทร. 02-713-5261-62 ,089-1377-384

ติดแสตมป์
3 บาท

วิธีการชาระเงิน

กำรประชุ มใหญ่ สำมัญประจำปี
พ.ศ. 2560
 กฎหมำยร้ ำนยำ (GPP) พร้ อมกรณีศึกษำของร้ ำน

ยำทีผ่ ดิ กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพเภสั ชกรรม


ภำษีร้ำนยำ แนวปฏิบัติทถี่ ูกต้ อง

กำรศึกษำต่ อเนื่อง 3 หน่ วยกิต

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ

