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     REGISTRATION FORM 

ชือ่หลกัสตูร............................................................................................................................ วนัทีอ่บรม..................................................................................................
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ชือ่-สกลุ (ไทย) ...........................................................................Name-Surname (English) ................................................................................................... 

ต ำแหนง่.......................................................... อเีมล.์.................................................................เบอรม์อืถอื............................................................................. 
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 สัง่จา่ยเชค็ในนาม Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd.

     (ถอืเชค็มาช าระหนา้งานพรอ้มหลกัฐานหกั ณ ทีจ่า่ย) 

 โอนเงนิผา่นบญัชสีะสมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขา อาคารวานชิ
     หมายเลขบญัช ี220-0-44082-0 ในนาม Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. 
     (พรอ้มหลกัฐานการ หกั ณ ทีจ่า่ย หนา้งาน) 

 กำรยนืยนักำรโอนเงนิช ำระเงนิ : กรณุาสง่ส าเนาหลกัฐานการช าระเงนิ กอ่นการอบรม 7วนั ท าการ
พรอ้มระบชุือ่หลักสตูร ชือ่หน่วยงานและทีอ่ยูส่ าหรับออกใบเสร็จ และ สง่ Email มาที ่pentip.parsartthong@intertek.com

 ทีอ่ยูส่ ำหรบัใบ หกั ณ ทีจ่ำ่ย : Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd.
 539/2 Gypsum Metropolitan Tower, 11C Fl, Sri Ayudthaya Rd.,Tanon Phayathai Sub-District, 

 Ratchathewi,Bangkok 10400 Thailand หมำยเลขผูเ้สยีภำษ ี0105539137557  

*หากทา่นตอ้งการใบก ากบัภาษีในนามบรษัิทฯ กรณุาสง่แฟกซ ์ชือ่และ ทีอ่ยูบ่รษัิทฯ ทีถ่กูตอ้งมาดว้ย

หากไมน่ ามาทา่นตอ้งช าระเต็มจ านวน* 

 ช าระดว้ย Gift Voucher หมายเลข (โปรดระบ)ุ*  ........................................................................................................................................................ 
*พรอ้มหลกัฐาน Gift Voucher ฉบบัจรงิ น ามาหนา้งาน ณ วันอบรม
หากทา่น ไม ่น ามาแสดงทางเจา้หนา้ทีข่ออนุญาตด าเนนิการเรยีกเก็บเป็นเงนิสดตามจ านวนคา่ใชจ้า่ยของหลกัสตูรนัน้ๆ

หมำยเหต ุ: กรณุาน าสง่เอกสารส าคญัเพือ่ยนืยันการช าระเงนิ กอ่นถงึวนัอบรม 3 วนั  และน าเอกสารหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยฉบบั
จรงิมายืน่ใหต้อ่เจา้หนา้ทีห่นา้งานมฉิะนัน้ทางบรษัิท *ขอสงวนสทิธิก์ำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมทกุกรณี* 

เง ือ่นไข : กำรช ำระคำ่บรกิำร

ชือ่บรษิทั.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ทีอ่ยูส่ ำหรบัออกใบเสร็จ / ใบก ำกบัภำษ ี
 

......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................

...........................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................................................

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี13 หลกั (โปรดระบ)ุ ........................................ ส ำนกังำนใหญ.่.........................  สำขำ (โปรดระบ)ุ ...............................
 

ชือ่ผูป้ระสำนงำน.....................................................................อเีมลล.์..............................................................................

โทรศพัท.์.......................................เบอรแ์ฟ็กซ.์.........................................เบอรม์อืถอื........................................... 
 

Course Name Training Date 

(Address for receipt/Tax Invoice) 

(Post Code) 

(Coorditor) 

(Tax ID No.13) 

(Company Name) 

(Head Office) (Branch) 

(Email) 

(Telephone) (Fax) (Mobile) 

สถำนะภำพ (Status)

 บคุคลท ัว่ไป (Normal Person)

 สมำชกิ (Member)  

(For Certificate) 

(Position) (Email) (Mobile Number) 

ชือ่-สกลุ (ไทย) ...........................................................................Name-Surname (English) ................................................................................................... 

ต ำแหนง่..........................................................  อเีมล.์................................................................เบอรม์อืถอื............................................................................. 
(For Certificate) 

(Position) (Email) (Mobile Number) 

ชือ่-สกลุ (ไทย) ...........................................................................Name-Surname (English) ................................................................................................... 

ต ำแหนง่..........................................................  อเีมล.์................................................................เบอรม์อืถอื.............................................................................. 
 

(For Certificate) 

(Position) (Email) (Mobile Number) 

http://www.intertek.com/
mailto:pentip.parsartthong@intertek.com


Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd.  
 539/2 Gypsum Metropolitan Tower, 11C Fl, Sri Ayudthaya Rd., 
 Tanon Phayathai Sub-District, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand

MANAGEMENT SYSTEMS TRAINING SERVICES 

Tel: +66 (02) 2481817  
Fax: +66 (02) 2485707 
Website: www.intertek.co.th

Email: tha.ba.training@intertek.com

ใบแนบหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ (Fax 02-248-5707)

ช ำระคำ่อบรมหลกัสตูร : ......................................................................................................................... วนัทีอ่บรม: ..................................................... 

 

 
 

ทีอ่ยูใ่นการออกใบเสร็จ / ใบก ากบัภาษี 

ชือ่บรษัิท : ...........................................................................................................................................................................................................................................

ทีอ่ยู ่: .....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

ส ำหรบั แนบหลกัฐานการโอน หรอื ส าเนาเชค็สัง่จา่ย ทีน่ ี่

Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. 

539/2 Gypsum Metropolitan Tower, 11C Fl, Sri Ayudthaya Rd., 

Tanon Phayathai Sub-District Ratchathewi,Bangkok 10400 Thailand 

บรษิทั อนิเตอรเ์ทค อนิดสัทร ีแอนด ์เซอรท์ฟิิเคช ัน่ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั

เลขที ่539/2 อาคารมหานครยบิซัม่ ชัน้ 11 ถนนศรอียธุยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพ 10400 

หมำยเลขผูเ้สยีภำษ ี0105539137557 

     หมำยเหต:ุ 
1. Intertek BA ขอสงวนสทิธใินการจัดอบรมในกรณีทีม่ผีูส้มัครไมค่รบตามจ านวนที ่Intertek BA เห็นสมควร

รวมทัง้ Intertek BA ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวทิยากรผูท้ าการอบรม และ/หรอื ก าหนดการบรรยายตามทีเ่ห็นสมควร
2. เพือ่มใิหผู้อ้ ืน่เสยีสทิธ ิIntertek BA จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมให ้หลังจากลงทะเบยีนและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้

อยา่งไรก็ตามผูส้มัครสามารถโอนสทิธกิารเขา้อบรมใหแ้กผู่อ้ ืน่ได ้โดยตอ้งท าการแจง้โอนสทิธ ิเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Intertek BA ลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ กอ่นการอบรม

3. การกรอกใบสมัครเขา้มาในระบบ ไมใ่ชเ่ป็นการส ารองทีน่ั่งในการอบรม Intertek BA จะใหส้ทิธสิ าหรับผูท้ีส่มัครและช าระเขา้มากอ่น
4. การสมัครอบรมจะถอืวา่เรยีบรอ้ยหรอืเสร็จสิน้การสมัคร เมือ่ไดรั้บการยนืยันการช าระเงนิกลับจาก Intertek BA เทา่นัน้
5. เมือ่ผูส้มัครไดส้มัครเรยีบรอ้ยแลว้ ผูส้มัครจะไดรั้บขา่วสารประชาสมัพันธข์อง Intertek BA ทาง e-mail และ/หรอื SMS / Line Official

และ/หรอืสือ่อืน่ๆที ่Intertek BA  เห็นสมควร ทัง้นี ้Intertek BA  ไดท้ าการตรวจจับ Virus กอ่นการสง่ e-mail ขา่วสารไปยังทา่นทกุครัง้
ดังนัน้ถา้เครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่นเกดิผดิปกตอิันเนือ่งมากจากตดิ Virus หรอื Spam mail Intertek BA ไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้

6. Intertek BA ขอสงวนสทิธใินการจัดอบรมในกรณีทีม่ผีูส้มัครไมค่รบตามจ านวนที ่Intertek BA เห็นสมควร รวมทัง้ Intertek BA ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง
วทิยากรผูท้ าการอบรม และ/หรอื ก าหนดการบรรยายตามทีเ่ห็นสมควร

สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

โทร.0-2248-1817 ตอ่ 19,21-24 แฟกซ ์0-2248-5707 

Email: tha.ba.training@intertek.com
http://www.intertek.co.th

http://www.intertek.com/
mailto:pentip.parsartthong@intertek.com
mailto:pentip.parsartthong@intertek.com
mailto:weeraya.ponrat@intertek.com
mailto:natcharee.t@intertek.com
mailto:sataporn.kalantabut@intertek.com
pentip.parsartthong
Stamp
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