ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

ใบสมัครเข้ าอบรมสัมมนา
ลาดับใบสมัคร
………………

หลักสู ตร The Best Personality รุ่น 20
วันที่อบรม : วันพฤหัสบดี -วันศุกร์ ที่ 16-17 พฤษภาคม 2562
วิทยากร อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์ เดน สุ ขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่ องที่ 5)
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท …………………………..………ประเภทกิจการ …………………………………….
ที่อยู่หน่ วยงาน/บริษัท (เพื่อใช้ ในการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง หากมีสาขา กรุณาแจ้ ง )
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………..…………………………………………………..………..
โทรศัพท์ …………………………………………โทรสาร…………………………………….…………….
ชื่ อผู้ประสานงาน/ติดต่ อ………………..………………………………………………………..………….
E-mail:……………………………………………………………………………………………………….
รายชื่ อผู้เข้ าอบรม (กรุณาเขียนชื่ อ สกุล ให้ ครบถ้วนถูกต้ อง เพื่อลงใบประกาศฯ)

1. คำนำหน้ำ-ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………
2. คำนำหน้ำ-ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………
3. คำนำหน้ำ-ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………
4. คำนำหน้ำ-ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………
5. คำนำหน้ำ-ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………
** มอบใบประกำศนียบัตรแก่ผเู ้ ข้ำอบรมครบ ตำมชัว่ โมงที่หลักสู ตรกำหนด ทุกท่ำน **
จานวนผู้สมัคร ………. ท่ าน

รวมเป็ นเงินสุ ทธิ ………….……….. บาท

1

ORIENTAL PHOENIX CONSULTANT CO.,LTD.

ค่าใช้ จ่ายในการลงทะเบียนต่ อท่ าน

หลักสู ตร

หลักสู ตร The Best Personality ( 2 วัน)
(สาหรับเอกชน)
หลักสู ตร

หลักสู ตร The Best Personality ( 2 วัน)
(สาหรับรัฐบาล)

ราคา/ท่าน
(บาท)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% (บาท)

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
3% (บาท )

ชาระรวมสุ ทธิ
(บาท)

4,807.69

336.54

144.23

5,000

ราคา/ท่าน
(บาท)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% (บาท)

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
1% (บาท )

ชาระรวมสุ ทธิ
(บาท)

4,716.98

330.19

47.17

5,000

* บริ กำร : อำหำรเบรค 2 มื้อ อำหำรกลำงวัน บุฟเฟ่ นำนำชำติ , คูม่ ืออบรม,ใบประกำศฯ
** กรณี ผูเ้ ข้ำอบรมมำจำกต่ำงจังหวัด กรุ ณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ จองโรงแรมรำคำพิเศษ
*** กำรแต่งกำย โทรสอบถำมเพือ่ เตรี ยมตัวและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ กับเจ้ำหน้ำที่อีกครั้ง
ขั้นตอนและวิธีการชาระเงิน
1. หากสนใจ กรุณา โทรสอบถามเจ้ าหน้ าที่ เพื่อสารองที่นั่ง ก่ อนชาระเงิน
2. ชาระโดยโอนผ่ านบัญชีธนาคาร
ชื่ อบัญชี บริษัท ออเรียนทอล ฟี นิกซ์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ธนาคาร กสิ กรไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 758-2-15909-9
3. เมื่อโอนเงินผ่ านธนาคารแล้วกรุณาส่ งใบชาระเงิน (pay in) มาที่
1) อีเมล (E-Mail) : ophconsultant@gmail.com หรื อ info@ophconsultant.com
2) ID Line : 0914369887
4. โทรแจ้ งยืนยันการชาระค่าอบรมกับเจ้ าหน้ าที่ 091-4369887 , 081-587-5686 ,098-290-0043
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หมายเหตุ
1. กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เอกชน) หัก ณ ที่จ่าย 1 % (รัฐบาล)
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร 073557004231
บริษัท ออเรียนทอล ฟี นิกซ์ คอนซัลแตนท์ จากัด
เลขที่ 89/302 หมู่ 1 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
2. นาแบบฟอร์ มการชาระภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ เจ้ าหน้ าที่ในวันอบรม
3. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ การยกเลิกเข้ าอบรมสาหรับผู้ลงทะเบียนและชาระเงินแล้ ว
แต่ สามารถเปลีย่ นแปลงผู้เข้ าอบรมแทน โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษรแก่ เจ้ าหน้ าที่ล่วงหน้ า อย่ างน้ อย 3 วัน
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