กำหนดกำรอบรม
่ "กำรยืนจดแจ
่
เรือง
้งเภสัชเคมีภณ
ั ฑ ์ ผ่ำนระบบอินเตอร ์เน็ ต"
วันที่ 1 กุมภำพันธ ์ 2560 เวลำ 9.00-16.30 น.
ณ ห ้องอบรมคอมพิวเตอร ์ 8401 อำคำรภักดีรำชำ ชัน้ 4
สถำบันวิชำกำรทีโอที ซอยงำมวงศ ์วำน 17 จ.นนทบุร ี

เวลำ 8.00 น. – 9.00 น.
เวลำ 9.00 น.- 10.30 น.

เปิ ดร ับลงทะเบียน
่
บรรยำยถึงทีมำและเหตุ
ผลของกำรปร ับปรุง
ระบบจดแจ ้งเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์
ผ่ำนระบบอินเตอร ์เน็ ต โดยผูแ้ ทนสำนักยำ

เวลำ 10.30น.- 11.00 น.

พักร ับประทำนอำหำรว่ำง

เวลำ 11.00 น -12.00 น

ทดสอบระบบและแนะนำกำรใช ้งำนระบบ

เวลำ 12.00 น.-13.00 น.

พักทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ 13.00 น.-16.00 น.

ทดสอบกำรใช ้งำนระบบ (ต่อ)

แบบตอบรับเข้าอบรม
เรื่อง "การยื่นจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต"
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 8401 อาคารภักดีราชา ชั้น 4
สถาบันวิชาการทีโอที ซอยงามวงศ์วาน 17 จ.นนทบุรี
1. (นาย/นาง/นางสาว)......................................นามสกุล....................................... เลขที่ ภ...............................
2. (นาย/นาง/นางสาว)......................................นามสกุล........................................เลขที่ ภ................................
บริษัท/หจก. ……………………………………....................................................................................………..……………
ที่อยู่สาหรับการออกใบกากับภาษี........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก……………………...........…………………….สาขา......................................................
โทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมประชุม(ที่จะใช้ในการติดต่อกลับ).............................................................................
E-mail………………………………...…..........................
มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรม โดยได้โอนเงิน
ค่าลงทะเบียน
 1 ท่าน 1,605 บาท (รวม VAT 7% = 105 บาท)
 2 ท่าน 3,210 บาท (รวม VAT 7% = 210 บาท)
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีในนาม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกไฟฉาย เลขที่ 036-2-64381-1
หมายเหตุ 1. หลังจากท่ านชาระค่าลงทะเบียนการประชุมผ่ านธนาคาร ขอความกรุณ า Fax ใบ Pay-inมายัง
หมายเลข 0-2863-5108 (ไม่รับชาระค่าลงทะเบียนหน้างาน)
2. ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 ข้อ8 (2) สมาคมฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
3. ค่าบริการดังกล่าวรวม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าห้องประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 วัน

***ขอให้ผู้ประกอบดาเนินการก่อนวันอบรม ดังต่อไปนี้
1. ขอให้สมัคร Open ID ให้เรียบร้อย (Open ID ที่เคยเข้า LPI หรือระบบจองคิวยา หรือระบบอื่นของพรีอุส
สามารถใช้งานได้)
2. ขอให้จัดกรอกเลขบัตรประชาชน เลขประจาตัวของนิติบุคคล ในการกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย เพื่อจะ
สะดวกต่อการมอบอานาจภายหลัง
3. จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้กรอก เช่น ใบ Cert เภสัชเคมีภัณฑ์ ที่จะนามาเข้าระบบมาด้วย เพื่อจะได้ทดลอง
นาเข้าระบบในช่วง test ระบบ

สถาบับันวิชาการ ทีโอที (TO
OT Academy) บริษัษท ทีโอที จํากัด (มหหาชน)

https://maaps.google.cco.th สถาบันั วิชาการ ทีโอที
โ (TOT Academy)
A
113.870747,1100.533802
สายรถเมล์ทผี่ า่ น
63 (ท่าน้ํานนทท์-อนุสาวรีย์ชัยฯ)
104 (ปากเเกร็ด-หมอชิตใใหม่)
ก –ท่าน้ํานนท์
น )
1144 ( แยกลําลูกกา
134 (บางบับัวทอง-หมอชิชิตใหม่)
177 วงกลมม (บางบัวทอง- เกษตร – ลาดพร้
191 (สนามบินน้นํา –เคหะคลองจั่น)
ล าว
5455 (ท่าน้ํานนทท์-สําโรง)
- มาบุญครอง
ค - สีลม- คลองสาน - วงเวียนใหญ่
- ศิริราช-- สายใต้ใหม่- บางบัวทอง)
เส้นทางเดิ
ท นรถ
1. จาก ถนนวิวิภาวดี เลี้ยวเเข้าถนนงามวงงศ์วานที่แยกบบางเขน ข้ามสสะพานลอยแคคราย กลับรถถที่
U-turrn เกือกม้า ข้ามสะพานลออยแคราย กลับมา
บ
จาก ทางด่ด่วนขาออก บาางโคล่ แจ้งวัฒนะ
ฒ หลังผ่านด่
น านชําระเงินทางด่
น วนขั้นที่ 2
ให้ลงทางลงแรก (ถถนนงามวงศ์วาน
ว ไปแครายย) ข้ามสะพานนลอยแคราย กกลับรถ U-turn เกือกม้า
ข้ามสสะพานลอยแคคราย กลับมา
จาก ถนนตตลิ่งชัน-สุพรรรณบุรี ข้ามสะพานพระนั่งเกกล้า ข้ามสะพพานข้ามแยกแแคราย
2. จากแยกแคราาย ผ่านสถานีนีบริการน้ํามันเอสโซ่
น
ลอดใต้ต้สะพานลอยคคนข้าม เข้า ซซอยงามวงศ์วาน 17
(ยังไม่ถึงทางด่วน ปากซอยยจะมีตู้ ATM กรุงไทยฯ) สุดซอยพบป้อมยามรั
ม กษากาารณ์

**ไไม่ใช่สํานักงาานใหญ่แจ้แ งวัฒนนะ**
งาานบริการลูกคาภายนอก
า
โทร 0 2596 1185

