แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม /APPLICATION – FORM FOR TRAINING
หลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ/Gem and Jewelry Business Diploma Program (GJBD): รุ่น................
( ) อาทิตย์ (Sun)
( ) จ - ศ (Mon-Fri)
( ) จ/พ/ศ (Mon/Wed/Fri) รอบเย็น
หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร/Diamond Identification and Grading Course (DGC): รุ่น..................
( ) เสาร์ (Sat)
( ) จ - ศ (Mon-Fri)
( ) อ/พฤ (Tue/Thu) รอบเย็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์/Gemmologist Diploma Programme (FGA): ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (Mon – Fri): รุ่น................
หลักสูตรประกาศนียบัตรเพชร/Certified Diamond Grader Diploma (HRD): ทุกวันจันทร์ - เสาร์ (Mon – Sat): รุ่น.................
หลักสูตรธุรกิจทองคาและโลหะมีค่า/Gold and Precious Metals Business Course (GBC): ทุกวันเสาร์ (Sat): รุ่น.....................
หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับ/Jewelry Design Courses:
ระดับต้น/Fundamental Level
ระดับกลาง/Intermediate Level
ระดับสูง/Advanced Level
( ) จ-ศ (Mon – Fri)
( ) อาทิตย์ (Sun)
หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์/Jewelry Design by Computer:
JewelCAD Program…………………….…………
Rhinoceros Program…………………..………. Matrix Program…………………..……
หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ/Gem and Jewelry Photography Course : รุ่น......................
( ) เสาร์ - อาทิตย์ (Sat – Sun)
( ) จันทร์ – ศุกร์ (Mon – Fri)
หลักสูตรการทาเครื่องประดับระดับต้น/Jewelry Making Course : ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ (Sat – Sun) : รุ่น..................
หลักสูตรการตลาด/Marketing Course : รุ่น..................
หลักสูตรการตลาดออนไลน์/Digital Marketing Course : รุ่น...................
หลักสูตรการเจียระไนอัญมณี/Master Lapidary Course : รุ่น..................

วันที่สมัคร/Date of Application:…………………………………………………………………….……………………………………..………………………..……..
ชื่อ-สกุล (ไทย)………………………………..………………………….……… Name-Surname (English)……………………………..………………………..…
เลขที่บัตรประชาชน/Identification Card No:………………..…………………… อาชีพ/Occupation:….…………...….…….………………………...
วัน-เดือน-ปี ที่เกิด/Date of Birth:………………………………………………..…..…………… อายุ/Age:……………..……..…………..…….………….....
ที่อยู่ปัจจุบัน/Present Address:………………………………………………………………………………….………….……………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………..………………….………………………………………………………………………..
โทรศัพท์/Tel:……………….……………..…….………โทรสาร/Fax:…………….…….………… E-mail:…………….…………………………...…………………
สถานที่ทางาน/Place of work:……………….…………………………………...…………………….……………………………………………………………………
ตาแหน่ง/Position:……………………….…..…………….…… โทรศัพท์/Tel:…………...……….................โทรสาร/Fax:…..…………………………....…
วุฒิการศึกษาสูงสุด/Highest Level of Education:……………….…………………………………..………………………………………………………………
ประสบการณ์เรียน/ทางานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ/Do you have study/work experience in Gem and Jewelry Field?
มี/YES
ไม่มี/NO
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม/Tax invoice or Receipt for……………………………………………………………………………………………………………..
ชาระค่าลงทะเบียนเรียนโดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี : 245-207440-3
สถาบัน ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกาหนดการและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย 7 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากมีการยกเลิกการฝึกอบรมโดยสถาบันหรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม แต่สามารถเลื่อนเข้ารับการฝึกอบรมได้ ภายใต้เงื่อนไขของสถาบัน ซึ่งต้องแจ้งให้ทราบก่อนกาหนดการเปิดเรียนอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์ ทั้งนี้ ใบสมัครจะสมบูรณ์ได้ต้องแนบ
ระเบียบการคืนเงินค่าลงทะเบียนด้วย
The institute reserves the right to reschedule, to change and to update the terms of condition from time to time with 7 days notice. No refund policy for any
cancellation made. However, participants reserve the right to postpone the start date by giving at least 7 days notice, otherwise dismissal. The application form
must be completely refundable registration fee as well.

ลงชื่อผู้สมัคร/ Signature _________________________________
ฝ่ายฝึกอบรม: ชั้น 3 ไอทีเอฟ ทาวเวอร์
เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 02-634-4999 Ext. 301-306, 311-313 Fax. 02-634-4999 Ext. 304
E-Mail: jewelry@git.or.th Website: www.git.or.th
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หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าบริการ ให้กับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ 1 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และได้ลงทะเบียนชาระค่าบริการครบถ้วนแล้ว
หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวันเวลาที่สถาบันกาหนดไว้ ผู้สมัครสามารถยื่นคาขอแจ้งให้
สถาบันทราบล่วงหน้าภายใน 7 วัน ก่อนวันเริ่มต้นอบรมหลักสูตรนั้นๆ เพื่อขอเข้าฝึกอบรมในรุ่นถัดไปได้
อีก 1 ครั้ง หากผู้สมัครไม่แจ้ง หรือไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นถัดไปได้อีก ผู้สมัครตกลงยินยอมให้
สถาบันยึดค่าบริการทั้งหมด และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์
การขอคืนค่าบริการ
ข้อ 2 ในกรณี ที่ ส ถาบั น ยกเลิ ก โดยยังไม่ ได้เริ่มต้ นการฝึ กอบรม หรือไม่ส ามารถจัดฝึ กอบรม
หลักสูตรนั้นได้ตามวันเวลาที่สถาบันกาหนดไว้ตามข้อ 1 เนื่องจากมี จานวนผู้สมัครหรือผู้สนใจน้อย ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณ หรือเกิดเหตุ การณ์ไม่สงบทางการเมือง การปฏิวัติ รัฐประหาร
ความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ไม่ว่าเหตุใดๆ
อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจักอาจป้องกันได้ สถาบันจะคืนค่าบริการให้กับผู้สมัครที่ชาระ
ค่าบริการแล้วทั้งหมด โดยผู้สมัครต้องยื่นคาขอคืนค่าบริการต่อสถาบันภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สถาบัน
แจ้งให้ทราบ หรือนับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ประสงค์จะขอค่าบริการคืนตามข้อ 2 ผู้สมัครสามารถยื่นคาขอภายใน 7
วัน นับแต่วันที่สถาบันแจ้งให้ทราบ หรือนับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น เพื่อขอเปลี่ยนวัน เวลาเข้าฝึกอบรมในรุ่น
ถัดไป หรือ เข้าฝึ กอบรมในหลั กสู ตรอื่น ๆที่ ส ถาบันได้เปิดฝึ กอบรมไว้ โดยค านวณเปรียบเที ยบอัตรา
ค่า บริการแต่ ละหลักสูต ร หรื อหลักสูต รนั้น ๆ หากหลักสูตรใดค่าบริ การสูงกว่าผู้สมัค รตกลงชาระ
ค่าบริการเพิ่มเติมให้ครบถ้วน หากหลักสูตรใดค่าบริการน้อยกว่าสถาบันจะคืนค่าบริการส่วนที่เหลือ
ให้ผู้สมัครทั้งหมด
ข้อ 4 ผู้สมัครที่ชาระค่าบริการครบถ้วนแล้ว และได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตามวัน
เวลาที่ ส ถาบั น กาหนดไปบ้ างแล้ ว ต่อมามีความประสงค์จะไม่เข้าฝึ กอบรม หรือไม่มีเวลาเรียนจนจบ
หลักสูตรนั้นๆ หรือถอนตัว หรือไม่สามารถหาผู้อื่นเข้ารับการฝึกอบรมแทนได้ ผู้สมัครตกลงยินยอมให้
สถาบั น ยึ ดค่ าบริ การทั้ งหมด และไม่ส ามารถเรี ย กร้องค่าเสี ย หายใด ๆ ทั้ งสิ้ น การให้ ผู้ อื่นเข้ารับ การ
ฝึกอบรมแทนผู้สมัครต้องยื่นคาขอแจ้งให้สถาบันทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้สมัครไม่ได้เข้าฝึกอบรม
ข้อ 5 ผู้สมัครที่ชาระค่าบริการครบถ้วนแล้ว และได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตามวัน
เวลาที่สถาบันกาหนดไปบ้ างแล้วไม่เกิน 3 วัน/ครั้ง ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง การปฏิวัติ
รัฐประหาร ความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่
สามารถป้ องกันได้ สถาบั นจาเป็น ต้องหยุดการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สถาบันจะ
ดาเนินการ ดังนี้
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(1) สถาบั นจะคืนค่าบริการส่วนที่เหลือให้ผู้สมัครทั้งหมด เมื่อหั กจากวันที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมแล้วไม่เกิน 3 วัน/ครั้ง โดยคานวณอัตราเปรียบเทียบต่อวันของค่าบริการ
จนจบหลักสูตรนั้นๆ โดยผู้สมัครต้องยื่นคาขอคืนค่าบริการภายใน 7 วัน นับแต่เหตุ
นั้นเกิดขึ้น หรือนับแต่วันที่สถาบันแจ้งให้ทราบ
(2) หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะขอค่าบริการคืนตาม (1) ผู้สมัครต้องยื่นคาขอภายใน 7
วั น นั บ แต่ เหตุ นั้ น เกิ ด ขึ้ น หรื อ นั บ แต่ วั น ที่ ส ถาบั น แจ้ งให้ ท ราบ เพื่ อ ให้ ผู้ ส มั ค ร
สามารถเข้าฝึกอบรมต่อจนจบหลักสูตรตามวันเวลาที่สถาบันได้กาหนดทดแทนใหม่
โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป เมื่อเหตุการณ์สงบ หรือเหตุสุดวิสัยยุติลง
ข้อ 6 การชาระค่าบริการ สามารถผ่อนชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตได้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สถาบันกาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ

รับทราบและตกลงปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร
(.........................................................)
วันที่................./................................/.................
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