MANAGEMENT SYSTEMS TRAINING SERVICES
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

Tel: +66 (02) 2481817
Fax: +66 (02) 2485707
Website: www.intertek.co.th
Email: tha.ba.training@intertek.com

REGISTRATION FORM
ื่ หล ักสูตร............................................................................................................................ ว ันทีอ
ชอ
่ บรม..................................................................................................
Training Date

Course Name

ื่ บริษ ัท.....................................................................................................................................................................................................................................................................
ชอ
(Company Name)

ทีอ
่ ยูส
่ ำหร ับออกใบเสร็จ / ใบกำก ับภำษี
(Address for receipt/Tax Invoice)

......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................
...........................................................................................................................รห ัสไปรษณีย.์ .............................................................................................................................
(Post Code)

ี ภำษี 13 หล ัก (โปรดระบุ) ........................................ สำน ักงำนใหญ่..........................  สำขำ (โปรดระบุ) ...............................
เลขประจำต ัวผูเ้ สย
(Head Office)

(Tax ID No.13)

(Branch)

ื่ ผูป
ชอ
้ ระสำนงำน.....................................................................อีเมลล์...............................................................................
(Email)

(Coorditor)

สถำนะภำพ (Status)

ั ........................................เบอร์แฟ็กซ.์ .........................................เบอร์มอ
โทรศพท์
ื ถือ...........................................

Delegate 3

Delegate 2

Delegate 1

(Telephone)

(Fax)

(Mobile)

 บุคคลทว่ ั ไป (Normal Person)
 สมำชกิ (Member)

ื่ -สกุล (ไทย) ...........................................................................Name-Surname (English) ...................................................................................................
ชอ
(For Certificate)

ตำแหน่ง.......................................................... อีเมล์..................................................................เบอร์มอ
ื ถือ.............................................................................
(Position)

(Mobile Number)

(Email)

ื่ -สกุล (ไทย) ...........................................................................Name-Surname (English) ...................................................................................................
ชอ
(For Certificate)

ตำแหน่ง.......................................................... อีเมล์.................................................................เบอร์มอ
ื ถือ.............................................................................
(Position)

(Mobile Number)

(Email)

ื่ -สกุล (ไทย) ...........................................................................Name-Surname (English) ...................................................................................................
ชอ
(For Certificate)

ตำแหน่ง.......................................................... อีเมล์.................................................................เบอร์มอ
ื ถือ..............................................................................
(Position)

(Email)

(Mobile Number)

เงือ
่ นไข : กำรชำระค่ำบริกำร
 สัง่ จ่ายเช็คในนาม Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd.
(ถือเช็คมาชาระหน ้างานพร ้อมหลักฐานหัก ณ ทีจ
่ า่ ย)
 โอนเงินผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขา อาคารวานิช
หมายเลขบัญชี 220-0-44082-0 ในนาม Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd.
(พร ้อมหลักฐานการ หัก ณ ทีจ
่ า่ ย หน ้างาน)
 กำรยืนย ันกำรโอนเงินชำระเงิน : กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการชาระเงิน ก่อนการอบรม 7ว ัน ทาการ


ื่ หลักสูตร ชือ
่ หน่วยงานและทีอ
พร ้อมระบุชอ
่ ยูส
่ าหรับออกใบเสร็จ และ ส่ง Email มาที่ pentip.parsartthong@intertek.com
ทีอ
่ ยูส
่ ำหร ับใบ ห ัก ณ ทีจ
่ ำ
่ ย : 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 หมำยเลขผูเ้ สียภำษี 0105539137557

่ และ ทีอ
*หากท่านต ้องการใบกากับภาษีในนามบริษัทฯ กรุณาส่งแฟกซ์ ชือ
่ ยูบ
่ ริษัทฯ ทีถ
่ ก
ู ต ้องมาด ้วย
หากไม่นามาท่านต ้องชาระเต็มจานวน*

 ชาระด ้วย Gift Voucher หมายเลข (โปรดระบุ)* ........................................................................................................................................................
*พร ้อมหลักฐาน Gift Voucher ฉบับจริง นามาหน ้างาน ณ วันอบรม
หากท่าน ไม่ นามาแสดงทางเจ ้าหน ้าทีข
่ ออนุญาตดาเนินการเรียกเก็บเป็ นเงินสดตามจานวนค่าใช ้จ่ายของหลักสูตรนั น
้ ๆ

หมำยเหตุ : กรุณานาส่งเอกสารสาคัญเพือ
่ ยืนยันการชาระเงิน ก่อนถึงวันอบรม 3 ว ัน และนาเอกสารหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยฉบับ
ิ ธิก
จริงมายืน
่ ให ้ต่อเจ ้าหน ้าทีห
่ น ้างานมิฉะนัน
้ ทางบริษัท *ขอสงวนสท
์ ำรเข้ำร ับกำรฝึ กอบรมทุกกรณี*
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Fax: +66 (02) 2485707
Website: www.intertek.co.th
Email: tha.ba.training@intertek.com

ใบแนบหล ักฐำนกำรชำระเงิน (Fax 02-248-5707)
ชำระค่ำอบรมหล ักสูตร : ......................................................................................................................... ว ันทีอ
่ บรม: .....................................................
ทีอ
่ ยูใ่ นการออกใบเสร็จ / ใบกากับภาษี
่ บริษัท : ...........................................................................................................................................................................................................................................
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : .....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
สำหร ับ แนบหลักฐานการโอน หรือ สาเนาเช็คสัง่ จ่าย ทีน
่ ี่

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

่ ั เซอร์วส
บริษ ัท อินเตอร์เทค อินด ัสทรี แอนด์ เซอร์ทฟ
ิ ิ เคชน
ิ เซส (ประเทศไทย) จำก ัด
่ ชัน
้ 11 ถนนศรีอยุธยา
เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซัม
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
หมำยเลขผูเ้ สียภำษี 0105539137557

หมำยเหตุ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intertek BA ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้สมัครไม่ครบตามจานวนที่ Intertek BA เห็นสมควร
รวมทัง้ Intertek BA ขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลงวิทยากรผู ้ทาการอบรม และ/หรือ กาหนดการบรรยายตามทีเ่ ห็นสมควร
้
เพือ
่ มิให ้ผู ้อืน
่ เสียสิทธิ Intertek BA จะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมให ้ หลังจากลงทะเบียนและชาระเงินเรียบร ้อยแล ้ว ไม่วา่ ด ้วยกรณีใดๆทัง้ สิน
อย่างไรก็ตามผู ้สมัครสามารถโอนสิทธิการเข ้าอบรมให ้แก่ผู ้อืน
่ ได ้ โดยต ้องทาการแจ ้งโอนสิทธิ เป็ นลายลักษณ์อักษรมายัง Intertek BA ล่วงหน ้า
อย่างน ้อย 3 วันทาการ ก่อนการอบรม
การกรอกใบสมัครเข ้ามาในระบบ ไม่ใช่เป็ นการสารองทีน
่ ั่ งในการอบรม Intertek BA จะให ้สิทธิสาหรับผู ้ทีส
่ มัครและชาระเข ้ามาก่อน
้ การสมัคร เมือ
การสมัครอบรมจะถือว่าเรียบร ้อยหรือเสร็จสิน
่ ได ้รับการยืนยันการชาระเงินกลับจาก Intertek BA เท่านัน
้
เมือ
่ ผู ้สมัครได ้สมัครเรียบร ้อยแล ้ว ผู ้สมัครจะได ้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ Intertek BA ทาง e-mail และ/หรือ SMS / Line Official
่ อืน
และ/หรือสือ
่ ๆที่ Intertek BA เห็นสมควร ทัง้ นี้ Intertek BA ได ้ทาการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครัง้
้
ดังนัน
้ ถ ้าเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนือ
่ งมากจากติด Virus หรือ Spam mail Intertek BA ไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
Intertek BA ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้สมัครไม่ครบตามจานวนที่ Intertek BA เห็นสมควร รวมทัง้ Intertek BA ขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลง
วิทยากรผู ้ทาการอบรม และ/หรือ กาหนดการบรรยายตามทีเ่ ห็นสมควร

สอบถำมรำยละเอียดเพิม
่ เติมได้ท ี่
โทร.0-2248-1817 ต่อ 19,21-24 แฟกซ ์ 0-2248-5707
Email: tha.ba.training@intertek.com
http://www.intertek.co.th

