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TR-201 Rev.1 

ใบสมคัรลงทะเบยีนอบรม 
 

ชือ่หลักสตูร : ……………………………………………....……………………………… วันทีอ่บรม: ………………………………. 
 

ชอืผูป้ระสานงาน :  ……………………………………………..………………… ต าแหน่ง ………………….………………………. 
 

ชือ่บรษัิท :  ………………..……………..………………………..………..………………………………………………….. 

ทีอ่ยู ่:  ………………………………………………………………………..…..……………………………………………………. 
 

………………………………..…………………………………………..……………..…………………………..………………………...  
 

โทรศัพท ์ :…………….……………ตอ่.…… แฟกซ ์: ……….……………… อเีมล:์……..……………..….………………..……. 
 

จ านวนทีน่ั่งทีต่อ้งการส ารอง / ยนืยนัการเขา้อบรม : ………….…………   
 

รายชือ่ผูเ้ขา้อบรม (กรณุาพมิพห์รอืเขยีนตัวบรรจงใหช้ดัเจน เพือ่ความถกูตอ้งในการออกใบประกาศนยีบตัร) 
 

ล าดับ ชือ่-สกลุ(ไทย) ชือ่-สกลุ(องักฤษ) ต าแหน่ง โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ อเีมล ์
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ภาษาในเอกสารเรยีกเก็บเงนิทีต่อ้งการ   ไทย    อังกฤษ  (กรณุากรอกขอ้มลู ชือ่บรษิทัและทีอ่ยู ่เป็นภาษาองักฤษ ส าหรบัผูท้ ี่

ตอ้งการใหอ้อกใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษเีป็นภาษาองักฤษ)  

 

การช าระคา่บรกิาร: 

  สัง่จ่ายเชค็ ในนาม BSI Group (Thailand) Co.,Ltd. (พรอ้มหลักฐานการ หัก ณ ทีจ่่าย ) 

 โอนเงนิผา่น   บัญชกีระแสรายวัน ธนาคารกรงุเทพ หมายเลขบัญช ี086-3-501631 สาขาเซ็นทรัลพระราม 3  
 

เงือ่นไขการหักภาษี ณ ทีจ่่าย :   มหีลักฐานและจะน าสง่ในวันอบรม     อืน่ๆ.................................. 
 

❖การยนืยนัการโอนช าระเงนิ กรณุาสง่ส าเนาหลักฐานการช าระเงนิ กอ่นการอบรม 15 วัน พรอ้มระบชุือ่หลักสตูร  

   ชือ่หน่วยงานและทีอ่ยูส่ าหรับออกใบเสร็จ และสง่ Fax มาที ่0-2294-4467  (ใบแนบหลักฐาน หนา้ 2) 

 ❖ ทีอ่ยูส่ าหรบัใบหกั ณ ทีจ่า่ย: บรษิทั บเีอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ากดั   

                                             127/29 ปัญจธาน ีทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนนนทร ี แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพ  

                                               หมายเลขผูเ้สยีภาษ ี 0-1055-49094-51-6 

❖ หมายเหต ุ:  

1. หากทา่นส ารองทีน่ั่งแลว้ แต่ ไม ่สามารถเขา้ร่วมสัมมนาได ้กรณุาแจง้ใหท้ราบ ลว่งหนา้กอ่นการอบรม 14 วนั หากพน้ก าหนด ทา่น

ตอ้งช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน 

2. กรณีมใีบหัก ณ ทีจ่่าย กรณุาน า ฉบบัจรงิ มาในวันทีเ่ขา้อบรมดว้ย หากไมน่ ามาแสดง บรษัิทฯตอ้งขออนุญาต 
เก็บ Vat 7% เต็มจ านวน 

3. ส าหรับใบเสร็จรับเงนิ บรษัิทฯ จะออกให ้ณ วันทีเ่ขา้อบรม 

4. ราคาค่าอบรมรวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย,ใบประกาศนียบัตร อาหารกลางวันและอาหารวา่ง แลว้ 

 

ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ : โปรดตดิตอ่ สว่นงานอบรม คณุปุ๊ ก MB : 089-113-2236   Email : Orawan.chomklay@bsigroup.com 

infothai@bsigroup.com  

http://www.bsigroup.com/
mailto:Orawan.chomklay@bsigroup.com
mailto:infothai@bsigroup.com
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TR-201 Rev.1 

ใบแนบหลกัฐานการช าระเงนิ (Fax 0-2294-4467 ) 
 
ช าระคา่อบรมหลกัสตูร : …………………………….……………………. วนัทีอ่บรม: ………………… 
 
 

 
 

ทีอ่ยูใ่นการออกใบเสร็จ / ใบก ากบัภาษ ี(กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษหากทา่นตอ้งการใหใ้บเสร็จ/

ใบก ากบัภาษเีป็นภาษาองักฤษ) 
 

ชอืบรษัิท /Company Name : …………………………………….………..…………………………….……..…………………………… 

ทีอ่ยู ่/ Address : …………………………………………..…….…………………………….….……………………………………….. 

…………………………………………………..………............................………………..…………………………….……. 

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..………………..………………………………….………………….……. 

…………………………………………………………….………………..……………………………………..……………….……. 

…………………………………………………………….………………..……………………………………………………….……. 

 แนบหลักฐานการโอน หรอื ส าเนาเชค็สัง่จ่าย ทีน่ ี ่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. ขอสงวนสทิธิใ์นการส ารองทีน่ั่งใหก้บัผูส้นใจ ทีช่ าระคา่ลงทะเบยีนกอ่น 

2. กรณีทา่นช าระคา่ลงทะเบยีนแลว้ แตม่เีหตฉุุกเฉนิไมส่ามารถเขา้ฝึกอบรมในรุน่ทีร่ะบไุดโ้ปรดแจง้ใหส้ถาบนัฯ ทราบลว่งหนา้ เพือ่โอนสทิธิ

ของทา่นไปในรุน่ตอ่ไปโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่และจะไดจั้ดทีน่ั่งทีท่า่นสละสทิธิใ์นรุน่ทีร่ะบใุหก้บัผูส้นใจทา่นอืน่ทีอ่าจสะดวกในการเขา้

ฝึกอบรม 

3. หากทา่นตอ้งการใชส้ทิธคิปูองสว่นลด ทา่นตอ้งน าคปูองมาแสดงกอ่นเขา้อบรมเทา่นัน้ (หากไมน่ ามาทา่นตอ้งส ารองจา่ยคา่อบรม) 

4. หากทา่นตอ้งการใบก ากบัภาษีในนามบรษัิทฯ กรณุาสง่แฟกซ ์ชือ่และ ทีอ่ยูบ่รษัิทฯ ทีถ่กูตอ้งมาดว้ย หากไมน่ ามาทา่นตอ้งช าระเต็มจ านวน 

( กรณุาออกใบภาษีหกั ณ ที ่จา่ย บรษัิท บเีอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั,  127/29 ปัญจธาน ีทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนนนทร ี แขวงชอ่ง

นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพ 10120 หมายเลขผูเ้สยีภาษี  0-1055-49094-51-6 

5. สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดท้ี ่โทร. 0-2 294-4889-92 แฟกซ ์0-2 294 4467 Email : infothai@bsigroup.com  

6.    

 

 

 

http://www.bsigroup.com/

