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ใบสมคัร 
OSR Level 1 for First Responder  

Co-Organized by IESG and OSCT Thailand 
วนัที ่27 - 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ โรงแรม ภรูมิาศ บชี แอนด ์สปา อ.บา้งฉาง จ.ระยอง และ 
คลงัเก็บอปุกรณ์ขจดัคราบน า้มนั IESG อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ี
……………………………………………………………….. 

ประเภทผูส้มคัร     สมาชกิสมาคมฯ     บคุคลทัว่ไป  

ขอ้มูลผูส้มคัร 

1. ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ)  ................................................................................................ 

 ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................ 

 โทรศพัท ์   ................................................................................................ 

 อเีมล ์   ................................................................................................ 

2. ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ)  ................................................................................................ 

 ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................ 

 โทรศพัท ์   ................................................................................................ 

 อเีมล ์   ................................................................................................ 

3. ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ)  ................................................................................................ 

 ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................ 

 โทรศพัท ์   ................................................................................................ 

 อเีมล ์   ................................................................................................ 

คา่ลงทะเบยีน (รับสมัครเพยีงแค ่20 ทีน่ั่งเทา่นัน้ โดยสมัครไดต้ัง้แตว่นันี ้ถงึ 9 เมษายน 2564 หรอืจนกวา่ทีน่ั่งจะเต็ม) 

- สมาชกิสมาคมฯ  ทา่นละ 18,000 บาท 

- บคุคลทัว่ไป  ทา่นละ 25,000 บาท 

รายละเอยีดการช าระคา่ลงทะบยีน 

- สัง่จา่ยเชค็ ในนาม “สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มของกลุม่อตุสาหกรรมน ้ามัน” 

- โอนเขา้บัญช ีธนาคารกรุงไทย ชือ่ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มของกลุม่อตุสาหกรรมน ้ามัน                 
สาขา การปิโตรเลยีม เลขที ่071-1-21881-1 (กรุณาสง่หลักฐานการโอนเงนิ พรอ้มทัง้ระบชุือ่หน่วยงาน มายัง

สมาคมฯ ทางอเีมล ์areerat.t@iesg.or.th หรอื ทางโทรสาร 02-2397917) 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

- กรุณาช าระคา่ลงทะเบยีนหลงัจากไดรั้บในเรยีกเก็บเงนิ (Invoice) จากสมาคมฯ 

- ในกรณีทีท่า่นยกเลกิการอบรม 

o สมาคมฯ จ าเป็นจ าตอ้งคดิคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ 50% ในกรณีทีท่า่นแจง้สมาคมฯ ไดรั้บทราบถงึ

ความจ าเป็นในการยกเลกิเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอเีมล ์areerat.t@iesg.or.th กอ่นวนังาน 

ลว่งหนา้ 10 วนัท าการ 

o สมาคมฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ 100% ในกรณีทีท่า่นแจง้สมาคมฯ ในการยกเลกิเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ทางอเีมล ์areerat.t@iesg.or.th กอ่นวนังาน ลว่งหนา้ 5 วนัท าการ 
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ชือ่และทีอ่ยูใ่นการออกหนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย  

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มของกลุม่อตุสาหกรรมน ้ามัน (ส านักงานใหญ)่ 

555 ส านักงาน ปตท.พระโขนง ถ.อาจณรงค ์แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260  

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 099-3-00014202-1 

หมายเหต ุสมาคมฯ ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% เนือ่งจาก สมาคมฯ เป็นองคก์รไมแ่สวงหาก าไร และมรีายได ้

จากการขายสนิคา้หรอืบรกิารไมเ่กนิ 1.8 ลา้นบาท/ปี  

ชือ่และทีอ่ยูใ่นการออกใบแจง้หนีแ้ละใบเสร็จรบัเงนิ  

หน่วยงาน ..................................................................................................................................  

ทีอ่ยู ่  ..................................................................................................................................  

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

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี  ......................................................................................................................  

 ส านักงานใหญ ่    สาขา....................  

ชือ่และหมายเลขโทรศพัทข์องเจา้หนา้ทีใ่นการตดิตอ่ดา้นการเงนิ  

ชือ่-สกลุ ...............................................................................  โทรศพัท ์........................................ 

อเีมล ์ ............................................................................... 


