บริษท
ั ศู นย ์ห้องปฏิบ ัติการและการวิจย
ั ทางการแพทย ์และการเกษตรแห่ งเอเซีย จาก ัด
ASIA Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

ที่

VLA-034/2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2561

่
่ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ ์เสริมอาหารจากสมุนไพรเพือ่
เรือง
ขอเชิญเข ้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรือง
่ น “Herbal Dietary Supplement, Authenticity, Quality, Safety and Regulation for sustainable
ความยังยื
development”

เรียน

่ ผลิตภัณฑ ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
ท่านผู ้ผลิต นักวิชาการ และ ผู ้สนใจในเรือง

่ ส่
่ งมาด้วย ตารางการสัมมนานานาชาติ HDS on AQSR under the SELAMAT network
สิงที
ตามที่ สมาคมผู ้ตรวจร ับรองและวิเคราะห ์คุณภาพ และ บริษท
ั AMARC จากัด ได ้ ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย
่
SELAMAT Network (www.selamat.net) จะสัมมนานานาชาติ ในหัวข ้อเรือง การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ ์เสริม
่
่ น 2561 (Herbal Dietary supplement, Authenticity, Quality, Safety &
อาหารจากสมุนไพรเพือความยั
งยื
Regulation 2018) โดยมีประเด็นการนาเสนอ (Theme) ว่า “The Harness of Sciences behind the Herbal Dietary

่
Supplement for sustainable development” เพือสนั
บสนุ นแผนแห่งชาติว่าด ้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-

่ รณาการการผลิต การใช ้ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ตามหลักการของ MSTQ (Metrology,
และเพือบู
่ ความเชียวชาญด้
่
่
standard, testing and quality) โดยวิทยากรทีมี
านสมุนไพร จากต่างประเทศและผู เ้ ชียวชาญ
จากประเทศไทย และการจ ัดนิ ทรรศการ ด้านการวิเคราะห ์ทดสอบและประเมินคุณภาพสมุนไพร ในด ้านต่างๆ
่ อชนน
้ั าของโลก โดยกาหนดสัมมนาในวน
ตาม MSTQ โดยผู ้ผลิตเครืองมื
ั ศุกร ์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ. โรงแรม ดิ
เอ็มเมอร ัล ถ. ร ัชดาภิเษก กทม.
2564

่
ในการนี ้ จึงขอเรียนเชิญ ท่านทีสนใจ
เข ้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยผู ้เข ้าร่วม สัมมนาสมาชิกสมาคมผู ้ตรวจ
่
ร ับรองและวิเคราะห ์คุณภาพ สามารถลงทะเบียนในอัตราพิเศษ ราคา 1,300 บาท และอัตรา 1,500 บาท สาหร ับบุคคลทัวไป
้
่ างาน ราคา 1,700 บาท ท่านสามารถดูรายละเอียดของ
ภายในเดือนกันยายน 2561 สาหร ับผู ้ลงทะเบียน หลังจากนี และที
หน้
้ การ
้
โปรแกรมการสัมมนาและลงทะเบียนได ้ที่ www.selamat.net หรือที่ http://www.amarc.co.th/index.php/en/ ทังนี
่
ลงทะเบียนสาหร ับคนไทยผ่านระบบออนไลน์และชาระเงินผ่านการโอนบัญชีพร ้อมส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาตามทีระบุ
ไว ้

่
้ั ้
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและพิ
จารณาเข ้าร่วมสัมมนาในครงนี

(ดร. วินัย ปิ ติยนต ์)

นายกสมาคม ผูต้ รวจรบั รองและวิเคราะห ์คุณภาพ
เลขานุ การคณะกรรมการจัดประชุม AMARC-SELAMAT 2018

AMARC-SELAMAT 2018-1
แบบตอบรับการเข้ าร่ วมการสัมมนานานาชาติ
เรื่ อง
การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรเพื่อความยัง่ ยืน
“Herbal Dietary Supplement, Authenticity, Quality, Safety and Regulation for Sustainable Development”
วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ รัล ถนน รัชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
ผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
 คานาหน้ า...............ชื่อ........................................................ นามสกุล....................................................................
Title………….. First name………………..………..………….Last name……………………………………............
 ตาแหน่ง/Position...................................................... ...หน่วยงานที่สงั กัด/Agency.................................................
 ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ /Address......................................................................................................... ..................
............................................................................................ .................รหัสไปรษณีย์/Post code..............................
โทรศัพท์ (Tel)........................................................... E-mail……………………………………………………………...
ค่ าสัมมนา
 1,700 บาท / 1 ท่ าน
 Promotion พิเศษ
1. หากลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ค่าสมัคร 1,500 บาท / 1 ท่าน
2. สาหรับสมาชิกสมาคมผู้ตรวจรับรองและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ ค่าสมัคร 1,300 บาท / 1 ท่าน / บริษัท
*ราคาข้ างต้ นรวม เอกสาร และ อาหารว่างและอาหารกลางวัน
**ผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะได้ รับ ใบรับรองการเข้ าร่วมสัมมนาจาก SELAMAT NETWORK

วิธีการชาระเงินค่ าสัมมนา (งดรับเช็คส่ วนตัว)
O โอนเงินผ่านธนาคารธนชาต ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 177-2-06128-1
O เช็ค สัง่ จ่ายในนาม บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบตั กิ ารและวิจยั ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จากัด (งดรับเช็คส่วนตัว)
O ชาระเงินที่หน้ างานสัมมนา (เงินสด)
โปรดแนบ หลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail : vinai@amarc.co.th , vpitiyont@hotmail.com หรื อ Fax : 0-2934-0661

AMARC-SELAMAT 2018-1
ข้ อมูลออกใบกากับภาษี / ใบเสร็จ (หากมี โปรดระบุ)
ชื่อบริษัท / บุคคล......................................................................................................... ..........................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี / เลขบัตรประชาชน......................................................................... ...................................
O สานักงานใหญ่

O สาขา

O บุคคลทัว่ ไป

ที่อยู่ / Address......................................................................................................... ...........................................
................................................................ ................................................................................................ ................
............................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................ ....................................................................................
รหัสไปรษณีย์/Post code............................
ติดต่ อสอบถามเพิ่มเติม
ดร.วินยั ปิ ตยิ นต์
E-mail : vinai@amarc.co.th , vpitiyont@hotmail.com
โทร. 081-834-5110

บริษท
ั ศู นย ์ห้องปฏิบต
ั ิการและการวิจย
ั ทางการแพทย ์และการเกษตรแห่ง เอเซีย จํากัด
ASIA Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

หลักเกณฑและอัตราการสนับสนุน
การจัดสัมมนาทางวิชาการ International conference on
“Herbal Dietary Supplement (HDS), Authenticity, Quality, Safety & Regulation 2018” Theme: “The
Harness of Sciences behind the Herbal Dietary Supplement for sustainable development” 9th
November 2018 Time:8.00 am.- 05.20 pm. @ the Convention 2, 3rd floor, The Emerald Hotel,
Bangkok, Thailand.
การสนับสนุนออกบูธแสดงสินคาเปนเวลา 1 วัน

ประโยชนที่ไดรบ
ั /แพ็คเกจ

อัตราการออกบูธ

ผูส
 นับสนุนหลัก Luncheon symposium + Booth +ผูเ ขารวม 5 ทาน
ผูส
 นับสนุนทัว่ ไป พืน
้ ที่แสดงสินคาขนาด 2 x 2 เมตร +ผูเ ขารวม 2 ทาน

50,000 บาท
25,000 บาท

หมายเหตุ : บริษัทหรือหนวยงานที่ใหการสนับสนุนจะตองจัดเตรียมอารตเวิรค และตราสัญลักษณสําหรับการทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ
ผูสนับสนุนหลัก
• ชื่อหรือตราสัญลักษณของหนวยงานไดรับการประชาสัมพันธในฐานะผูแสดงสินคาบน Back drop
•

สิทธิเขารวมในพิธีเปดงานโดยไมเสียคาใชจาย

•

สามารถสงเจาหนาที่เขารวมสัมมนา 5 คน

ผูสนับสนุนทั่วไป
• ชื่อหรือตราสัญลักษณของหนวยงานอยูบนแผนโฆษณา
•

สิทธิเขารวมในพิธีเปดงานโดยไมเสียคาใชจาย

•

สามารถสงเจาหนาที่เขารวมสัมมนา 2 คน

ขอสงวนสิทธิ์การเลือกบูธใหบริษัทที่ทําการชําระเงินกอน หากมีผูจองหลายบริษัทอาจตองมีการจับฉลาก
วิธีการชําระเงิน
1. โอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเซีย จก.
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา ลาดพราว 118 เลขที่บญ
ั ชี 177-2-06128-1
2. สงหลักฐานการโอนเงินแบบฟอรมนี้ให (ดร.วินัย ), (คุณพรวีนัส) Mobile : 086-3986987
และสงมาที่ E-mail : vinai@amarc.co.th, vpitiyont@hotmail.com, ponvenus.c@hotmail.com
3. จายเปนเช็คในนาม บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเซีย จํากัด
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บริษท
ั ศู นย ์ห้องปฏิบต
ั ิการและการวิจย
ั ทางการแพทย ์และการเกษตรแห่ง เอเซีย จํากัด
ASIA Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

SELAMAT CONFERENCE
แบบแจงความจํานงสนับสนุนจัด และแสดงผลิตภัณฑในงานประชุมวิชาการ
International conference on “Herbal Dietary Supplement (HDS), Authenticity, Quality, Safety &
Regulation 2018” Theme: “The Harness of Sciences behind the Herbal Dietary Supplement for
sustainable development” 9th November 2018 Time:8.00 am.- 05.20 pm. @ the Convention 2,
3rd floor, The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand.

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................
ในนาม (บริษัท/หางหุน
 สวน).......................................................................................................
ที่อยู.........................................................................................................................................
โทรศัพท..................................โทรสาร................................Email : ………………………………….
มีความประสงคสนับสนุนการประชุมวิชาการ ดังนี้
ประโยชนทไ
ี่ ดรับ/แพ็คเกจ

อัตราการออกบูธ

ผูส
 นับสนุนหลัก Luncheon symposium + Booth +ผูเ ขารวม 5 ทาน
ผูส
 นับสนุนทัว่ ไป พืน
้ ที่แสดงสินคาขนาด 2 x 2 เมตร +ผูเ ขารวม 2 ทาน

50,000 บาท
25,000 บาท

รวมเปนเงิน........................................บาท
ลงชื่อ.....................................................ผูแจงความจํานง
(………………………………………………………………….)
ตําแหนง........................................................................
โดยชําระเงินเปน
เงินสด จํานวนเงิน...............................................บาท เมื่อวันที่ ......................................
โอนเงินเขาบัญชี จํานวนเงิน................................บาท เมื่อวันที่ .......................................
เช็คธนาคาร......................................สาขา.......................เลขที่บัญชี.............................
ลงวันที่......................................จํานวนเงิน...................................บาท
หมายเหตุ
1. หากทานสนใจกรุณาสงใบจองไดที่ Email : vinai@amarc.co.th, vpitiyont@hotmail.com,
ponvenus.c@hotmail.com
2. ทานที่แจงความประสงคจะขอสนับสนุนการประชุมกรุณาชําระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
3. ใบตอบรับการสนับสนุนการจัดประชุมจะไดรับการดําเนินการตามลําดับของการชําระเงิน
2

