
 
 

Internal Audit for Integrated  
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

การตรวจติดตามภายใน 
สําหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ 

และระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

บทนํา 

  หลกัสูตร Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 เหมาะสําหรบัองคก์รที�มี

การดาํเนินการของระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 อยู่แล้วและต้องการควบรวมการทํา Internal 

Audit ของระบบการบรหิารคณุภาพ  และระบบการจัดการสิ�งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเข้าด้วยกันเพื�อให้

การตรวจตดิตามภายในไดร้บัผลสมัฤทธิ �อย่างมปีระสทิธภิาพ ทั �งยงัเป็นการประหยดัเวลาและการใช้บุคลากรที�

คุม้คา่ครอบคลุมข้อกําหนดของระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม 

ISO 14001:2015 ซึ�งมโีครงสรา้ง 10 ข้อกําหนดแบบเดยีวกนั  

  ดงันั �นหลักสูตรนี�จึงเหมาะสําหรบัองค์กรที�ต้องการอบรมบุคลากรให้เข้าใจถึงเทคนิคการควบรวม 

Internal Audit ของทั �ง 2 ระบบและให้ความสําคญักบัเทคนิคการตรวจตดิตามภายใน Internal Audit การจดัทํา 

Audit Check Lists ที�ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในองค์กรตามข้อกําหนดของทั �งสองระบบ ไม่ว่าจะเป็น

ข้อกําหนดที�เป็นประเดน็เดยีวกนัและเป็นข้อกําหนดเฉพาะดา้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เทคนิคการเลือกทีม

ผู้ตรวจตดิตามภายใน เทคนิคการลงมอืการตรวจตดิตามภายในทั �งการสมัภาษณ์ผู้ปฏิบตั ิงานจรงิ เทคนิคการ

ตรวจตดิตามภายใน ณ สถานที�ทํางานจรงิ เทคนิคการตรวจตดิตามภายในระบบเอกสารสารสนเทศและบนัทึก

คณุภาพต่างๆ ที�เกี�ยวข้องและมนีัยสําคญั  เทคนิคการพจิารณาออก CAR หรอื PAR  เทคนิคและวิธีการเขียน

ใบ CAR และ PAR วิธีการแก้ไขปรบัปรุงเมื�อได้รบั CAR หรอื PAR วิธีการปิด CAR และ PAR เทคนิคการ

จดัทํารายงานผลการตรวจตดิตามภายใน พรอ้มทั �งเทคนิคการเตรยีมข้อมูลเพื�อนําเข้าสู่การประชุมทบทวนของ

ฝ่ายบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ และครบถ้วนสมบรูณ์  
 

วตัถปุระสงค์ 

    - เพื�อให้เกดิความเข้าใจเทคนิคการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 

9001:2015 และระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม ISO 14001:2015 เช่นการจดัทํา Audit Check Lists เทคนิคการ

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชิงรุก หลักสตูร 



พจิารณาออก CAR หรอื PAR และเทคนิคการเตรยีมข้อมูลเพื�อนําเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบรหิาร

อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล 

    - เพื�อส่งเสรมิใหบ้คุลากรมคีวามรู้ความสามารถในหลกัการเดยีวกันและชุดเดยีวกันมาทําหน้าที�ในการตรวจ

ตดิตามภายในทั �งสองระบบในเวลาเดยีวกนั  เพื�อลดข้อโต้แย้ง และเกดิการยอมรบัในการออก CAR หรอื PAR      

    - เพื�อนําไปสู่การปรบัปรงุแก้ไขอย่างมปีระสทิธภิาพและครบถ้วนตามข้อกําหนด 

    - เพื�อสรา้งความมั �นใจและบรรลุผลสําเรจ็ในการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวม Integrated ISO 

9001:2015 & ISO 14001:2015 ทั �งสองระบบให้กบับคุลากรที�ไดร้บัการอบรมและนําไปประยุกตใ์ช้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเกิดผลตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที�องคก์รกําหนดไว้อย่างถูกต้องสมบรูณ์ 
 

หลกัสูตรนี� เหมาะกบั 

QMR, EMR, ผู้จดัการฝ่าย, ผู้จดัการแผนก, หวัหน้างาน, ซุปเปอรไ์วเซอร,์ เจ้าหน้าที� DCC,  เจ้าหน้าที� QMS, 

EMS, ISO 14001, เจ้าหน้าที� Safety, เจ้าหน้าที�ดแูลระบบการบรหิารคณุภาพ, เจ้าหน้าที�ดแูลระบบการจดัการ

สิ�งแวดล้อม 
 

วิธีการฝึกอบรม 

    - บรรยายเนื�อหา ข้อกําหนดและเทคนิคการตรวจตดิตามภายใน 

    - ตวัอย่างเอกสารประกอบ Audit Check Lists 

    - Workshop ลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

    - Pre-test, Post-test 
 

เนื�อหาหลกัสูตร 

บทที� 1: หลกัปรชัญาและความเป็นมาของระบบมาตรฐานสากล ISO  

  ความเป็นมาของระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 

  ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม ISO 14001:2015 

  หลกัปรชัญาของระบบมาตรฐานสากล Management Principle 

  วงจร PDCA กบัระบบมาตรฐานสากล 

บทที� 2: การควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

  ความหมายของการควบรวมระบบ Integrated Management System 

  สาเหตุของการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

  ประโยชน์ที�ไดร้บัจากการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

บทที� 3: ข้อกําหนดตามระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015  

  บรบิทขององคก์ร Context of the Organization 

  ความเป็นผู้นํา Leadership  

  การวางแผน Planning  

  การสนับสนุน Support 



  การปฏบิตักิาร  Operation 

  การประเมนิสมรรถนะ Performance Evaluation 

  การปรบัปรงุ Improvement 

บทที� 4: การวางแผนการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ  

  เทคนิคการตรวจตดิตามภายใน ISO 9001:2015 &  ISO 14001:2015 

  หลกัการสําคญัของการตรวจตดิตามภายในดว้ยการควบรวมระบบทั �งสอง 

  การจดัทําแผนการตรวจตดิตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

  คณุสมบตัขิองผู้ตรวจตดิตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

  การขึ�นทะเบยีนผู้ตรวจตดิตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

บทที� 5: เทคนิคการจดัทํา Audit Check Lists สําหรบัการควบรวมระบบ 

  องคป์ระกอบสําคญัที�ต้องมใีนแบบฟอรม์ Audit Check Lists 

  เทคนิคการทํา Audit Check Lists ของแต่ละหน่วยงานที�มปีระสทิธภิาพ 

  วธิกีารตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและบนัทกึในการตรวจตดิตามภายใน 

  เทคนิคการดาํเนินการตรวจตดิตามภายใน Integrated Internal Audit 

บทที� 6: เทคนิคการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ – บรบิทองค์กร 

  การวเิคราะห์บรบิทขององคก์ร Context of the Organization  

  การวเิคราะห์ประเดน็ปจัจยัภายนอกและภายใน Internal/External Factors 

  ความคาดหวงัและความต้องการของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี Interested Party 

  การวเิคราะห์ความเสี�ยงและโอกาส Risk and Opportunity 

  การวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนโอกาสและภยัคุกคาม SWOT Analysis 

  การกําหนดขอบเขตของระบบการบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล  

บทที� 7: เทคนิคการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ – การเป็นผู้นํา  

  ความมุ่งมั �นของผู้นําองคก์รจากวสิยัทศัน์ และพนัธะกจิ Vision & Mission 

  การประกาศนโยบายคณุภาพ Quality Policy 

  การประกาศนโยบายสิ�งแวดล้อม Environmental Policy 

  การกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นคณุภาพ Objective & Target 

  การกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิ�งแวดล้อม Objective & Target 

  การกําหนดบทบาท หน้าที�และความรบัผิดชอบต่อระบบการบรหิารคณุภาพ 

  การกําหนดบทบาท หน้าที�และความรบัผิดชอบต่อระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม 

  การแต่งตั �ง QMR – Quality Management Representative 

  การแต่งตั �ง EMR - Environmental Management Representative 

  การจดัตั �งคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ Quality Management Team 



  การจดัตั �งคณะกรรมการจัดการสิ�งแวดล้อม Environmental Management Team 

บทที� 8: เทคนิคการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ – การวางแผน  

  การวเิคราะห์และประเมนิปจัจยัภายในภายนอก Internal/External Factors 

  การวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม SWOT Analysis 

  การวเิคราะห์และประเมนิความเสี�ยง Risk Assessment 

  การกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร Objective & Target 

  การจดัทําแผนการบรหิารคณุภาพ Quality Management Plan 

  การพจิารณาประเดน็ดา้นสิ�งแวดล้อม Environmental Aspect 

  การพจิารณามุมดา้นวงจรชวีติผลติภณัฑ ์Life Cycle Aspect 

  การพจิารณาประเดน็สิ�งแวดล้อมที�มนีัยสําคญั Significant Aspect 

  การจดัทําแผนการจัดการสิ�งแวดล้อม Environmental Management Plan 

บทที� 9: เทคนิคการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ – การสนับสนุน  

  การวางแผนทรพัยากรที�จําเป็น ทั �ง บุคลากรและโครงสรา้งพื�นฐาน 

  การกําหนดคณุสมบตั ิความสามารถ และการพฒันาทกัษะของบคุลากร 

  การสํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรม การประเมนิผลการบนัทกึประวตักิารฝึกอบรม  

  การสรา้งความตระหนักและองคค์วามรูใ้นองคก์ร 

  การประเมนิบคุลากรที�มคีวามรูค้วามสามารถดา้นการจดัการสิ�งแวดล้อม 

  การจดัการฝึกอบรมดา้นการจดัการสิ�งแวดล้อม สารเคมแีละมลพษิ 

  การสรา้งความตระหนักในการจัดการสิ�งแวดล้อม Environmental Awareness 

  การสื�อสารดา้นการจดัการสิ�งแวดล้อมทั �งภายในและภายนอก Communication 

  ระบบเอกสารสารสนเทศและการควบคมุบนัทึกคณุภาพและการจัดการสิ�งแวดล้อม 

บทที� 10: เทคนิคการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ – การปฏบิตังิาน  

  การปฏบิตังิานของฝ่ายขาย กระบวนการในการรบัคาํส ั �งซื�อ การทบทวนคาํสั �งซื�อ 

  การจดัทําแบบสํารวจความพงึพอใจของลูกคา้ Customer Satisfaction 

  การคดัเลอืกและประเมนิผู้ขายรายใหม่และผู้ขายรายปจัจุบนัของฝ่ายจดัซื�อ 

  การตรวจรบัวตัถุดบิ การจดัเกบ็ การถนอมรกัษา Receiving, Handling 

  การควบคมุการผลติ การวางแผนการผลติและประสทิธภิาพการผลติของฝ่ายผลติ 

  การควบคมุคณุภาพ การชี�บง่และสอบกลับ การสอบเทยีบเครื�องมอืวดัของฝ่ายควิซี 

  การควบคมุสิ�งที�ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด การรองรบัข้อรอ้งเรยีนจากลูกคา้ 

  การวเิคราะห์ การปรบัปรงุอย่างต่อเนื�อง Continuous Improvement 

  การเตรยีมแผนปฏบิตังิานดา้นการจดัการสิ�งแวดล้อม Operation Planning 

  การจดัทําแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Preparing 



  การมอบหมายบทบาท หน้าที�และความรบัผดิชอบดา้นการจดัการสิ�งแวดล้อม 

บทที� 11: เทคนิคการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ–ประเมนิสมรรถนะ  

  การวดัความพงึพอใจของลูกคา้ 

  การวดัสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองคก์ร 

  การวดัประสทิธภิาพและการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

  การวดัความมปีระสทิธภิาพของระบบการบรหิารคณุภาพและการจัดการสิ�งแวดล้อม 

  การกําหนดเกณฑ์การวัด KPI ของกระบวนการ EMP 

  การตรวจวดัคา่ส ิ�งแวดล้อมตามที�กําหนด ความรอ้น, แสงสว่าง, เสยีง, นํ�า, อากาศ 

  การจดัทําทะเบยีนกฎหมาย ข้อตกลงและพนัธะสญัญา 

  การตรวจประเมนิ ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพนัธะสญัญา 

บทที� 12: เทคนิคการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ – การปรบัปรงุ  

  ความไม่สอดคล้องกบัข้อกําหนดและกจิกรรมการแก้ไข  

  การปรบัปรงุอย่างต่อเนื�อง Continual Improvement 

บทที� 13: เทคนิคการจดัทํารายงานการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ  

  การจดัทํารายงานการตรวจตดิตามภายในและการสรปุผล 

  หลกัในการพจิารณาตดัสนิใจออก CAR หรอื PAR เมื�อพบข้อบกพรอ่ง 

  เทคนิคในการเขยีนใบ CAR และ PAR  

บทที� 14: เทคนิคในการตดิตามผลและการปิด CAR และ PAR 

  แนวทางในการปรบัปรงุแก้ไข เมื�อมกีารออกใบ CAR และ PAR 

  เทคนิคในการตดิตามผลหลงัการออกใบ CAR และ PAR 

  หลกัการพจิารณาปิด CAR และ PAR ที�ถูกต้อง 

บทที� 15: เทคนิคการสรปุผลการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ 

  เทคนิคการจดัทํารายงานสรปุผลการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ  

  หวัใจสําคญัของสรปุผลการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ 

บทที� 16: การประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร Management Review Meeting 

  การจดัเตรยีมข้อมูลสรปุผลการตรวจตดิตามภายในสําหรบัการควบรวมระบบ  

  เทคนิควธิกีารรายงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบรหิารเกี�ยวกับการตรวจตดิตามภายใน  

  สิ�งที�ไดร้บัจากการทบทวนฝ่ายบรหิาร Output เกี�ยวกับการตรวจตดิตามภายใน 

 

 

 

 

 



วิทยากร  อาจารยก์หุลาบ เจียมจิตรพานิช
 ผู้เช ี�ยวชาญด้าน 

 ระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบรหิารความเสี�ยง  

ระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบรหิารงานจดัซื�อ การบรหิารฝ่ายขายระบบการบญัชแีละการสอบ

บญัช ีการวเิคราะห์งบการเงนิ การจดัทํางบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบรหิารคณุภาพทั �วทั �งองคก์ร การบรหิาร

คลงัสนิค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

 ประวตักิารศกึษา

 ปรญิญาโท : คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ

 ปรญิญาตร ี: คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคําแหง

 ประสบการณ์

ตวัแทนฝ่ายบรหิารระบบการบรหิารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015 

การกําหนดบรบิทองคก์ร Context of Organization การวเิคราะห์ SWOT, การบรหิารความเสี�ยง Risk Management, 

การจดัทําคู่มอืคุณภาพ Quality Manual, ระบบควบคุมเอกสาร Document Control, การตรวจตดิตามภายใน Internal 

  Audit, การประชมุทบทวนฝ่ายบรหิาร Management Review, การตรวจประเมนิเพื�อรบัรองระบบจาก Certified Body

ตวัแทนฝ่ายบรหิารระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015 

กําหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายองคก์ร, การวเิคราะห์ประเด็นปจัจยัภายในภายนอก ความคาดหวงัและความต้องการ

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี การวเิคราะห์ความเสี�ยงและโอกาสด้านสิ�งแวดล้อม การกําหนดบรบิทองค์กร Context of 

Organization การประเมนิความเสี�ยงที�มนียัสําคญั Significant Aspect การวเิคราะห์ในมุมด้านวงจรชวีติผลติภณัฑ์  

Life Cycle Aspect การจดัทําคู่มอืระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม Environmental Manual, การควบคุมเอกสาร

สารสนเทศ การตรวจวดัค่าสิ�งแวดลอ้ม ทั �งนํ�า อากาศ ความรอ้น เสยีงและแสงสว่าง การเตรยีมพร้อมสําหรบัสภาวะ

ฉุกเฉิน การตรวจวดัความสอดคล้องและการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืขอ้ตกลงกบัลูกค้า การตรวจ

ตดิตามภายใน Internal Audit, การจดัประชมุการทบทวนฝ่ายบรหิาร Management Review, การรองรบัการตรวจ

ประเมนิจากผู้ตรวจสอบภายนอกเพื�อรบัรองระบบ Certified Body เพื�อให้มั �นใจสมรรถนะและความสอดคล้องกบัระบบ

 การจดัการสิ�งแวดล้อม

 ผู้จดัการฝ่ายการบรหิารคุณภาพทั �วทั �งองค์กร TQM Manager :  

การวเิคราะห์ความได้เปรยีบในการแขง่ขนั Five Forces Model  การจดัทํา Balanced Scorecard การกําหนดกลยทุธ์

องค์กร Business Strategy การบรหิารคุณภาพทั �วทั �งองคก์รโดยทุกคนมสี่วนร่วม Total Quality Management การ

เพิ�มประสทิธภิาพการผลติแบบลนี Lean Manufacturing & Visual Control Management,  การทํากจิกรรม 5ส, การ

ทํากจิกรรมกลุ่มยอ่ย QCC   

ผู้จดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ :   

กําหนดแผนการควบคุมคุณภาพและการรบัประกนัคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ วตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององคก์ร Objective & Target เทคนคิการควบคุมคุณภาพวตัถุดบิรบัเขา้ งานระหว่างผลติ การตรวจปลอ่ยสนิค้า

สําเร็จรูป การจดัการขอ้ร้องเรยีนของลูกค้า Customer Complaint การวเิคราะห์สาเหตแุละแก้ไขปญัหาคุณภาพ Root 

Causes Analysis  เทคนคิการป้องกนัไม่ให้ของเสยีหลดุไปยงัลกูค้า Poka-yoke การสร้างจติสํานกึและยกระดบั

คุณภาพ Quality Awareness เพื�อสร้างความเช ื�อถอื Trust & Reliability และความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูค้า Customer 

Satisfaction 

 

 



ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายขาย :  กําหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมายและการบรหิารงานขาย การวเิคราะห์ SWOT,  การวางกลยทุธ์

ธุรกจิ Business Strategy,  การขยายตลาดและเพิ�มยอดขาย, การสร้างความพงึพอใจใหลู้กค้า Customer 

Satisfaction, การสร้างกําไรและการชนะใจลูกค้า Margin & Excellence Awards, การตลาดยคุใหม่ใหป้ระสบ

ความสําเร็จด้วยโซเชยีล Digital Marketing  

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื�อ :  กําหนดแผนการจดัซื�อและดําเนนิการจดัซื�อให้เกดิประสทิธภิาพ การเจรจาทางการค้ากบัคูค่้าท ั �ง

ในประเทศและต่างประเทศ เทคนคิการนําเขา้ส่งออก การบรหิารคลงัสนิค้า การใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี  การสร้าง

 พนัธมติรทางการค้า การลดต้นทุน Cost down และ VE,VA

ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี

การบรหิารการบญัช ีการจดัทํางบการเงนิ การวเิคราะห์งบการเงนิ การวเิคราะห์ต้นทุน การสอบบญัช ีและการจดัทํา

งบประมาณประจําปี การจดัทํา Budget Plan ระยะสั �น ระยะกลางและระยะยาวใหส้อดคล้องกบัแผนธุรกจิขององค์กร 

Business Plan การควบคุมภายใน และการสอบบญัชเีพื�อการรบัรองงบการเงนิตามมาตรฐานการสอบบญัชแีห่ง

ประเทศไทย  

ความสามารถพเิศษ:   

ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาองักฤษและภาษาญี�ปุ่น ทั �งการนําเขา้และสง่ออก 

  ด้านการสนทนาภาษาญี�ปุ่น ทั �งที�ใชใ้นชวีติประจําวนั และใชใ้นการทํางาน 

 

กาํหนดการ วนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน �� ก.พ.���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� โรงแรมบูเลอวารด์ สขุมุวทิ ซ.� 
สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 
 

หมายเหต ุ   – คา่ลงทะเบยีน รวมคา่เอกสาร, อาหาร เคร ื�องดื�ม นํ�าชา กาแฟ 

                 – คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาสามารถหกัลดหย่อนภาษีได ้���%      
       

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร ์จํากดั 

34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

  e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

หลกัสตูร    Internal Audit for  Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

   การตรวจตดิตามภายในสาํหรบัการควบรวมระบบการบรหิารคณุภาพ 
     และระบบการจดัการสิง่แวดล�อมอย�างมปีระสทิธภิาพ 
กําหนดการ      วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท ซ.5 
 

รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จ่าย 
บุคคลทั�วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 

สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 12 ก.พ.2563  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 

  สมัคร 3 คนขึ�นไป ท่านละ 3,200 
3,200 + 224 = 3,424 

 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนขึ�นไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

� ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถูกตอ้งในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชื �อ......................................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี....................................................... 

 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที �..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น............................................................ช ั�น.................... 

ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................แขวง/ตาํบล.................................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.............................................โทรสาร............................................... 

ผูป้ระสานงาน.........................................................มือถอื....................................E-mail : ................................................................ 
� ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่   ต้องการ  ไม่ต้องการ 

 กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย 3%  ในนาม บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร์  จํากดั เลขที� 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2   

            หมูท่ ี� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120 เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

     ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี 364-236239-5 

                            ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

      กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบยีนหรอืหลกัฐานการโอนเงนิ มาที� fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร์ จาํกดั 

��/��� หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ � หมู่ท ี� � ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี�����  
โทร. ��-���-����, ���-���-����, ���-���-���� โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

…......…../.....…..../……… 


