Workshop การตรวจสอบทับทิมและแซปไฟร์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
บรรยายโดย อาจารย์ศุภรัตน์ พรหมวงศ์นันท
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร ITF-Tower ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เวลา
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

Source : Ruby and Sapphire: A Collector’s Guide

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

2,900 บาท/ท่าน
จำกัด 16 ที่นั่ง

หัวข้อ
ลงทะเบียน
สมบัติต่างๆ ของทับทิม และแซปไฟร์สีต่างๆ
-------------------พักรับประทานอาหารว่าง------------------เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพทับทิมและแซปไฟร์แบบต่างๆ เช่น
การเผา เป็นต้น
------------------- พักรับประทานอาหารกลางวัน------------------การจำแนกทับทิมและแซปไฟร์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
พร้อมสาธิตตัวอย่าง
-------------------พักรับประทานอาหารว่าง------------------ฝึกปฏิบัติตรวจสอบและแซปไฟร์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

หมายเหตุ
ภาคทฤษฎี
GIT
ภาคทฤษฎี
ภาคทฤษฎี
GIT
ภาคปฏิบัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มใบสมัคร
Workshop การตรวจสอบทับทิมและแซปไฟร์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร ITF-Tower ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
วันที่สมัคร: วันที่………เดือน……………………..…พ.ศ………….….
ชือ่ -นามสกุล………………………………………………………………..…………………….……..เลขที่บตั รประชาชน..............................................................
บริษัท / หน่วยงาน.............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้…………………………….……...................……โทรสาร…………….............….E-mail: ...................................................................
การออกใบเสร็จรับเงิน ออกในนาม

บุคคลธรรมดา

เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

บริษัท (ระบุ).................................................................................................
ประกอบอาชีพอื่น (ระบุ)……………………….………..…................…………

กรุณาสมัครและชำระเงินอย่างช้าภายใน วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินได้ที่ email: pnipaphorn@git.or.th หรือ Line@: @gittrainingcenter
* ผู้เข้าอบรมที่นำรถส่วนตัวมา กรุณาจอดชั้น 6 – 8 อาคารจอดรถ ITF สถาบันมีคูปองจำหน่ายเฉพาะชั้นที่ระบุเท่านั้น*

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่บญ
ั ชี : 245-207440-3

** กรณีที่ได้มกี ารชำระเงินไปแล้ว และไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ ท่านสามารถเปลีย่ นผูเ้ ข้าอบรมได้ **
** ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการขอเข้าเรียนรุ่นถัดไป และจะไม่คืนเงินในทุกกรณี **

** เพือ่ เป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่าน กรุณายืนยันการส่งใบสมัครกับเจ้าหน้าที่สถาบันทุกครั้ง **

ฝ่ายฝึกอบรม: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-634-4999 ต่อ 311 โทรสาร 02-634-4970 Line OA : @gittrainingcenter E-mail: pnipaphorn@git.or.th

กรุณากรอกข้อมูลทั้ง 2 หน้า ให้ครบถ้วน

กรุณาอ่ านและทาความเข้าใจข้ อมูลด้ านล่ าง เพื่อผลประโยชน์ ของผู้เข้ าอบรม
ข้อความเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับภาพถ่าย วีดีโอ บนอินเตอร์เน็ตหรือสื่อของสถาบัน
ข้าพเจ้า โดยต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนีเ้ รียกว่า “เจ้าของข้อมูล” ตกลงยินยอมให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถาบัน” สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยูก่ ับ สถาบันภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของสถาบัน
2. ข้อมูลที่จัดเก็บ
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 ภาพถ่าย วีดีโอ บนอินเตอร์เน็ตหรือสื่อต่างๆ ของสถาบัน
3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลาหรือตราบเท่าที่เจ้าของข้อมูลยังคงเป็นเจ้าของข้อมูล ของสถาบันอยู่ และสถาบันขอสงวน
สิทธิ์เก็บข้อมูลต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากเจ้าของข้อมูลยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสูส้ ิทธิตา่ งๆ ของสถาบัน เว้นแต่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนดให้สถาบันจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นอย่างอื่น สถาบัน อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุข้างต้น
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 สถาบันจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บคุ คลภายนอกโดยปราศจากการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
4.2 สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มี
อำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
5. ผลกระทบของการไม่ให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันไม่สามารถใช้ภาพถ่ายของผู้เข้าอบรม เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ได้
6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
สถาบันจะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 เพิกถอนความยินยอมแก่สถาบันในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งให้ สถาบันทราบผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยการเพิกถอน
คำยินยอมจะไม่ส่งผลต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า
7.2 ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกีย่ วกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้
ให้ความยินยอม
7.3 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนตามที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้
7.4 ขอให้สถาบันดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
7.5 ขอให้สถาบันระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามทีก่ ฎหมายกำหนด
7.6 แจ้งให้สถาบันดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.7 ร้องเรียนในกรณีทสี่ ถาบันหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของสถาบันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอม

ข้าพเจ้าไม่ยนิ ยอม

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าบริการ ให้กับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม **กรุณาอ่านและรับทราบในหลักเกณฑ์**
ข้อ 1 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และได้ลงทะเบียนชำระค่าบริการครบถ้วนแล้วหากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดไว้ ผู้สมัครสามารถยื่นคำ
ขอแจ้งให้สถาบันทราบล่วงหน้าภายใน 7 วัน ก่อนวันเริ่มต้นอบรมหลักสูตรนั้นๆ เพื่อขอเข้าฝึกอบรมในรุ่นถัดไปได้อีก 1 ครั้ง หากผู้สมัครไม่แจ้ง หรือไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่น
ถัดไปได้อีก ผู้สมัครตกลงยินยอมให้สถาบันยึดค่าบริการทั้งหมด และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ การขอคืนค่าบริการ
ข้อ 2 ในกรณีที่สถาบันยกเลิก โดยยังไม่ได้เริ่มต้นการฝึกอบรม หรือไม่สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรนั้นได้ตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดไว้ต ามข้อ 1 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครหรือผู้สนใจ
น้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง การปฏิวั ติ รัฐประหารความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือ
เกิดเหตุสุดวิสัย ไม่ว่าเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจักอาจป้องกันได้ สถาบันจะคืนค่าบริการให้กับผู้สมัครที่ชำระค่าบริการแล้วทั้งหมด โดยผู้สมัครต้องยื่นคำขอคืน
ค่าบริการต่อสถาบันภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สถาบันแจ้งให้ทราบ หรือนับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ประสงค์จะขอค่าบริการคืนตามข้อ 2 ผู้สมัครสามารถยื่นคำขอภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สถาบันแจ้งให้ทราบ หรือนับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น เพื่อขอเปลี่ยนวัน เวลาเข้า
ฝึกอบรมในรุ่นถัดไป หรือเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆที่สถาบันได้เปิดฝึกอบรมไว้ โดยคำนวณเปรียบเทียบอัตราค่าบริการแต่ละหลักสูตร หรื อหลักสูตรนั้นๆ หากหลักสูตรใดค่าบริการสูง
กว่าผู้สมัครตกลงชำระค่าบริการเพิ่มเติมให้ครบถ้วน หากหลักสูตรใดค่าบริการน้อยกว่าสถาบันจะคืนค่าบริการส่วนที่เหลือให้ผู้สมัครทั้งหมด
ข้อ 4 ผู้สมัครที่ชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว และได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดไปบ้างแล้ว ต่อมามีความประสงค์จะไม่เข้าฝึกอบรม หรือไม่มีเวลาเรียนจน
จบหลักสูตรนั้นๆ หรือถอนตัว หรือไม่สามารถหาผู้อื่นเข้ารับการฝึกอบรมแทนได้ ผู้สมัครตกลงยินยอมให้สถาบันยึดค่าบริการทั้งหมด และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น การให้
ผู้อื่นเข้ารับการฝึกอบรมแทนผู้สมัครต้องยื่นคำขอแจ้งให้สถาบันทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้สมัครไม่ได้เข้าฝึกอบรม
ข้อ 5 ผู้สมัครที่ชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว และได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดไปบ้างแล้วไม่เกิน 3 วัน/ครั้ง ต่อม าเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง
การปฏิวัติรัฐประหาร ความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือเกิดเหตุสุดวิ สัยไม่สามารถป้องกันได้ สถาบันจำเป็นต้องหยุดการฝึกอบรมเพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน สถาบันจะดำเนินการ ดังนี้
(1) สถาบันจะคืนค่าบริการส่วนที่เหลือให้ผู้สมัครทั้งหมด เมื่อหักจากวันที่เข้ารับฝึกอบรมแล้วไม่เกิน 3 วัน/ครั้ง โดยคำนวณอัตราเป รียบเทียบต่อวันของค่าบริการจนจบ
หลักสูตรนั้นๆ โดยผู้สมัครต้องยื่นคำขอคืนค่าบริการภายใน 7 วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น หรือนับแต่วันที่สถาบันแจ้งให้ทราบ
(2) หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะขอค่าบริการคืนตาม (1) ผู้สมัครต้องยื่นคำขอภายใน 7 วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น หรือนับแต่วันที่สถาบั นแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้า
ฝึกอบรมต่อจนจบหลักสูตรตามวันเวลาที่สถาบันได้กำหนดทดแทนใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป เมื่อเหตุการณ์สงบ หรือเหตุสุดวิสัยยุ ติลง
รับทราบและตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นทุกประการ
ฝ่ายฝึกอบรม: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-634-4999 ต่อ 311 โทรสาร 02-634-4970 Line OA : @gittrainingcenter E-mail: pnipaphorn@git.or.th

กรุณากรอกข้อมูลทั้ง 2 หน้า ให้ครบถ้วน

