เปิดรับสมัคร

...สมาชิกรายปี

Thailand Call Center Academy เปิดรับสมัครสมาชิก
ร่วมรับรู้ความรู้ใหม่ๆ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายในการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆตลอดปี

ไม่พลาด!!.. เข้าร่วมงานสัมมนา
ส่วนลดพิเศษ!! สูงสุด 10%

(นับจากวันที่สมัคร)

ซึ่งจัดขึ้นปีละ1 ครั้ง
ในการอบรมหลักสูตร Call Center ทั้ง In-house และ Public Training

อัตราค่าสมัครสมาชิก
ิ
ประเภทสมาชก

นิตบ
ิ ค
ุ คล

ค่าธรรมเนียม

ภาษีห ัก ณ ที่

ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่

รายปี

จ่าย 3%

7%

3,000

90

210

้ า่ ย
รวมค่าใชจ

3,120

ิ ธิพเิ ศษสาหร ับสมาชก
ิ ประเภท นิตบ
สท
ิ ค
ุ คล : 3,120 บาท/ปี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ฟรี!! บัตรเข ้าร่วมงานสัมมนา Let’s Talk about Thailand’s Call Center จานวนรวม 2 ทีน
่ ั่ง มูลค่า 3,000 บาท
้
รับส่วนลด 20% เพิม
่ เติม เมือ
่ ซือบัตรเข ้าร่วมงานสัมมนา Let’s Talk about Thailand’s Call Center
รับส่วนลด 10% In-house Training
รับส่วนลด 10% Public Training
้ พืน
รับส่วนลด 10% ในการซือ
้ ทีโ่ ฆษณาบน www.callcenterthailand.net
รับทราบข่าวสารเกีย
่ วกับการฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมและโครงการทางด ้าน Call Center
ข่าวสาร อบรมสัมมนาฟรี ตามสถานทีต
่ า่ งๆ

ิ
ใบสม ัครสมาชก
ประเภท นิตบ
ิ ค
ุ คล (บริษ ัท - องค์กร)

่ บริษ ัท (ภาษาไทย) ____________________________________________________________________________
ชือ
่ บริษ ัท (ภาษาอ ังกฤษ) __________________________________________________________________________
ชือ
ทีอ
่ ยู่ ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย ์ ___________________ โทรศัพท์ ______________________ โทรสาร ___________________________
Website ________________________________________________________________________________________
ประเภทธุรกิจและบริการหลัก _________________________________________________________________________
จานวนพนั กงาน Call Center ___________ คน
่ ผูป
ชือ
้ ระสานงาน _________________________________________________________________________________
ตาแหน่ง ________________________________________________________________________________________
ฝ่ าย

__________________________________________________________________________________________

E-Mail Address ___________________________________________________________________________________
โทรศัพท์

_____________________________ โทรสาร

_____________________________

Mobile Phone ____________________________

วิธก
ี ารชาระเงิน


เงินสด / Cash




่ จากัด”
เช็คสัง่ จ่ายเช็คสัง่ จ่าย “บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชัน
โอนเข ้าบัญชี / Pay In บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1
่ บัญชี “บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชัน
่ จากัด” เลขทีบ
ชือ
่ ญ
ั ชี 085–238878–5

-

กรอกใบสมัครแล ้วส่ง กลับมายังโทรสารหมายเลข 02-589-5111
กรุณาส่งหลักฐานการชาระเงิน ทางโทรสารหมายเลข 02-589-5111 และโทรศัพท์แจ ้งที่ 02-589-3001
(ภายในวันเดียวกัน)
ทีอ
่ ยูร่ ะบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย เลขที่ 130/1 ซอย 30 ถนนเทศบาลนิมต
ิ เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม.10900 เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0105550081261

-

ิ
เอกสารประกอบการยืน
่ สม ัครเป็นสมาชก
1. ใบสมัครสมาชิก Thailand Call Center Member Club
2. สาเนาหนังสือรับรองบริษัท
3. สาเนาใบทะเบียนภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ (ภ.พ.20)
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