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รายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม กรณีช าระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
1. การช าระค่าธรรมเนียมการอบรม มี 2 กรณ ีรายละเอียดดังนี้ 
 1) กรณีเป็นนิติบุคคล (หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชน) 
 

รายละเอียด จ านวนเงิน 
ค่าลงทะเบียน 99,000 
บวก Vat 7% 6,930 

รวม 105,930 
หัก ณ ที่จ่าย 3% (2,970) 

รวมเงินต้องจ่ายสุทธิ 102,960 
 
หมายเหตุ  - กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จ านวนเงิน 2,970 บาท  
   ในนาม บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0107537001421   
   เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310  
 - กรุณาน าส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% มาท่ี 
   คุณกนกพรรณ กันจู 092-2813200 สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)  
   เลขที่ 2170 ห้อง 1003 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  
   เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
   
  
 2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  
   

รายละเอียด จ านวนเงิน 
ค่าลงทะเบียน 99,000 
บวก Vat 7% 6,930 

รวมเงินต้องจ่ายสุทธิ 105,930 
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ท่านสามารถช าระค่าธรรมเนียมการอบรมได้ โดย 

1.1 ช าระโดยการโอนเงินหรือช าระโดยสั่งจ่ายเช็ค   
- เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)  
  สาขากรุงเทพทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 879-7-00939-9 
- เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)  
  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 028-2-96811-8  

1.2 น าส่งเช็คโดยตรงไดท้ี่ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เลขที่ 2170 ชั้น 10 ห้อง 1003 กรุงเทพทาวเวอร์  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันท าการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น 

 

2. ท่านที่ต้องการใหส้ถาบันฯ ออกใบเสร็จรับเงิน  
 กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้พร้อมแนบหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม และ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีเป็นนิติบุคคล) เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินมาได้ที่ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจ
เชิงบวก (iSAB) เลขที่ 2170 ชั้น 10 ห้อง 1003 กรุงเทพทาวเวอร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  /  
E-Mail : i-sab@outlook.com  /  Fax : 02-3080733  /   
ID Line : isab2014 
  
  สถาบันฯ จะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ ภายใน 7 วัน หลังจากช าระเงิน  

 

 

ชื่อ  

ที่อยู่  
 

ชื่อผู้สมัคร  

เบอร์โทรศัพท์  

อีเมล์  

ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี)  

เบอร์โทรศัพท์  

อีเมล์  

 

ติดต่อผู้ประสานงาน 
คุณวาสนา ทรงเสี่ยงไชย (หมู)  Tel.  085-4884743    
คุณเบญญาสิริณัฐ ธนพรโชคไชย (หมวย)   Tel.  063-4740300      
คุณกนกพรรณ กันจู (บลู)   Tel.  092-2813200  

แบบฟอร์มข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
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