สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
REGULATORY AFFAIRS PHARMACY ASSOCIATION (THAILAND)
40 ซอยสุขมุ วิท 38 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 085-4848537 แฟกซ์ 02-9593538 email: rapatinfo2@gmail.com

เลขที่ ส.ภ.ท.ท. 32/2562
เรื่อง

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสาหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่
พ.ศ. 2562”

เรียน
สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และผู้สนใจ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) กาหนดการประชุม 2) ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ 3) KTB payment slip
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง“การ
เตรียมความพร้อมสาหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562” ใน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ.
ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 1
พฤษภาคม 2562 โดยมีการแก้ไขบางมาตราในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้การกากับดูแล
เครื่องมือแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยามาร่วมบรรยายตามกาหนดการประชุมที่แนบมา เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมในครั้ง
นี้จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจานวน 5.25 หน่วยกิต (รหัสกิจกรรม 2006-2-000-004-06-2562)
สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง““การเตรียมความพร้อมสาหรับ
พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562” ใน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00-16:30 น. ณ. ห้อง
แมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนสาหรับสมาชิกสมาคมปี 2562 ท่านละ 1,600 บาท
ค่าลงทะเบียนสาหรับผู้สนใจที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคม ท่านละ 2,200 บาท โปรดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน website:
rapatregistration.com และชาระเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผ่าน KTB bill payment
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนหลังวันดังกล่าว หรือมีผู้เข้าประชุมเต็มตามจานวนที่กาหนดก่อนวันปิดรับ
ลงทะเบียน หากมีคาถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนและชาระเงิน กรุณาติดต่อ คุณทัศนีย์ โทร 085-484-8537 วันจันทร์ศุกร์ 9:00-16:00 น.
ขอแสดงความนับถือ

เภสัชกรหญิงกุลประภา เอื้อชัยกุล
นายกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)

การประชุมวิชาการ เรือ่ ง
“การเตรียมความพร้อมสาหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562”
โดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00 -16:30 น.
ณ. ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
ร่างกาหนดการ
8:30-8:50 น.
8:50 -9:00 น.
9:00-10:00 น.
(1 หน่วยกิต)

10:00-10:15 น.
10:15-11:45 น.
(1.5 หน่วยกิต)

11:45-12:00 น.
12:00 -13:00 น.
13:00 -14:45 น.
(1.75 หน่วยกิต)

14:45- 15:00 น.
15:00-16:00 น.
(1 หน่วยกิต)

16:00-16:30 น.

ลงทะเบียน
เปิดประชุม
โดย ภญ. กุลประภา เอื้อชัยกุล นายกสมาคมฯ
ภาพรวม หลักการ และเหตุผลที่มาของ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
โดย ภญ. กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พักรับประทานอาหารว่าง
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ฉบับเดิม พ.ศ. 2551 และ
พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
โดย ภญ. ศันสนีย์ ปิ่นทอง เภสัชกรชานาญการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถาม ตอบ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แผนดาเนินการของกฎหมายลาดับรอง และ รายละเอียดการจดแจ้งเครื่องมือแพทย์
โดย ภญ. รพิศพรรณ อินทญาติ เภสัชกรปฏิบัติการ
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พักรับประทานอาหารว่าง
ข้อแนะนาการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้ประกอบการ
โดย ภญ. กรภัทร ตรีสารศรี ภญ. ศันสนีย์ ปิ่นทอง ภญ. รพิศพรรณ อินทญาติ
ถาม ตอบ

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เอกสารประกอบการประชุมครั้งนีเ้ ป็น e-file กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ Tablet และแบตเตอรี่สารองเพื่อ download ระหว่างการ
ประชุม หากสมาคมฯได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากรล่วงหน้า จะแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบทาง email เพื่อ download
เอกสารล่วงหน้า

ขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์ www.rapatregistration.com
การประชุมวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสาหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562”
ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ปี 2562

1,600 บาท

ผู้สนใจไม่ใช่สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ปี 2562

2,200 บาท

โปรดทราบ เพื่อความสะดวกในการลงข้อมูลหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งเลขที่ของใบประกอบโรคศิลป์ใน
website โดยไม่ต้องใส่ “ ภ.” นาหน้า หากท่านไม่มีใบประกอบโรคศิลป์กรุณาลงเป็น “ na ”
ค่าลงทะเบียนและการชาระเงิน
• ทางสมาคมฯ ไม่รับการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนในวันประชุม กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารโดยใช้ KTB payment
slip ที่แนบมาหรือพิมพ์จาก website เท่านั้น หากมีคาถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการชาระเงินกรุณา
ติดต่อ คุณโย 085-484-8537 วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.
• ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารการประชุมต่างๆ
• ค่าลงทะเบียนนี้เป็นค่าลงทะเบียนสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528
ข้อ 8 (2) สมาคม จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันประชุม
• สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าลงทะเบียนหากได้ลงทะเบียนแล้ว ยกเว้นกรณีที่จานวนผู้เข้าประชุมเต็มตาม
กาหนด
• การลงทะเบียนจะเป็นแบบผู้โอนเงินมาก่อนได้รับสิทธิก่อน
• หากไม่ระบุชื่อและข้อมูลเลขประจาตัวสาหรับการออกใบเสร็จรับเงิน ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการ
ลงทะเบียนเนื่องจากไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินตามประกาศของกรมสรรพากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. เข้าสู่ระบบลงทะเบียน www.rapatregistration.com
2.การลงทะเบียน
สาหรับสมาชิกสมาคมฯ - กรุณาเข้าสู่ระบบ โดยใส่ username & password ก่อนทาการลงทะเบียนทุกครั้ง
เพื่อรับสิทธิ์ค่าลงทะเบียนสาหรับสมาชิกสมาคมฯ จากนั้น เลือกเมนูหัวข้อ "ลงทะเบียนประชุม”
สาหรับผู้ไม่ใช่สมาชิกสมาคม - เลือกเมนูหัวข้อ "ลงทะเบียนประชุม”

.

3. กดเลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าประชุม
“การเตรียมความพร้อมสาหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562”
4. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชาระเงินโดยกดที่ปุ่ม “ดาวน์โหลดฟอร์มการชาระเงินที่นี่” เพื่อนาไปชาระ
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารก่อน แล้วจึงกลับมาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในขั้นตอนถัดไป

5. ภายหลังการชาระเงินโดยแบบฟอร์มการชาระเงินที่ธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับเข้ามายัง
www.rapatregistration.com อีกครั้ง โดยเลือกกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนการประชุม”

6. กรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมอัพโหลด (Upload) หลักฐานการชาระเงิน
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลสาหรับใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ สานักงานใหญ่หรือเลขที่สาขา
รวมทั้งเลขประจาตัวผู้เสียภาษีสาหรับนิติบุคคล หรือ กรณีบุคคลธรรมดาใส่ชื่อและเลขประจาตัวบัตรประชาชน

7. กดปุ่ม "บันทึก"

8. ภายใน 3 วันสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านบริเวณด้านล่างหัวข้อการประชุมที่ได้ลงทะเบียนไว้ (หากไม่พบชื่อ
กรุณาติดต่อ rapatseminar@gmail.com หรือ ติดต่อคุณโย 085-484-8537 วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.

