
Register : 8.30-9.00 am

Auditor : Mr.Chaicharn Thungsukkasam

JQA Registered ISO 9001 Lead Auditor

JQA Registered ISO 14001 Lead Auditor

IATF 16949 Auditor

Remark  :    These above prices exclude 7% VAT and WHT 3%.

Special price is for our customers who have the certification by JQA.

When the application cannot reach the minimum number, the seminar will be cancelled.

*Please inform us at least five days in advance in the case of cancellation. 
Otherwise, 50% of fee will be incurred as adjustment of seminar fee.

Please fill out the attached application then return to e-mail (seminar@jqaasia.co.th) 

or fax number 02-664-4064. The closing date for the application shall be one week before the seminar. 

If you need any further information or have any question, please contact us at Phone number: 02-664-4004

Date & Time Program Conference Price
Special Price for JQA 

customers

31 January 2022

(9.00 – 16.30)

ZOOM

(Host by JQA ASIA)
3,700 THB / person 3,200 THB / person



เนือ้หาหลักสูตร :
1. อธิบายเนือ้หารายละเอยีดของ IATF 16949:2016 –Sanctioned Interpretations (SI) ฉบับล่าสุด
2. อธิบายเนือ้หารายละเอยีดของ IATF 16949:2016 –Frequently Asked Question (FAQ) ฉบับ
ล่าสุด
3. ข้อควรระวังและประเดน็หลักเมือ่จัดท ารายงานมาตรการแก้ไข (nc CARA)
4. กจิกรรมกลุ่ม (การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกีย่วกับปัญหาในการด าเนินการ IATF 16949 
พร้อมทัง้แนวทางการแก้ไข)

セミナー内容 :

1. IATF 16949:2016 –Sanctioned Interpretations (SI) の最新版の詳細内容の説明

2. IATF 16949:2016 –Frequently Asked Question (FAQ) の最新版の詳細内容の説明

3. 是正処置報告書(nc CARA)作成時の注意点とポイント。

4. 演習（IATF 16949の活用に関する課題と解決方法を議論する）



To: JQA ASIA (Thailand) Co., Ltd.                                            JQA Seminar Application Form 

Fax: 0-2664-4064                                      บริษัท เจคิวเอ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
E-mail: seminar@jqaasia.co.th                       253 ชัน้ที่ 14 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 

 

ชื่อหลักสตูร ____________________________________________ วันที่อบรม ________________ 
(กรณีสมคัรมากกวา่ 1 หลกัสตูร โปรดแยกใบสมคัร) 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบรษัิทและที่อยู ่
(ส  าหรบัออกใบเสรจ็รบัเงิน/
ใบก ากบัภาษี) 
**กรุณาระบเุป็นภาษาองักฤษ** 

 

 

 

 

 
ผูป้ระสานงาน 

ชื่อ แผนก 

โทรศพัท ์ แฟกซ ์

E-mail 
 

ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

จ านวนรวมทัง้สิน้ (ทกุแผ่น)  ______  คน 

โปรดระบรุายละเอียดผูเ้ขา้รว่มสมัมนาใหช้ดัเจนเพื่อความถกูตอ้งในการจดัท าใบประกาศณียบตัร  

ล ำดับ ช่ือ (โปรดระบุทัง้ 2 ภำษำ) นำมสกุล (โปรดระบุทัง้ 2 ภำษำ) ต ำแหน่ง ชำย หญิง 
1 Eng:    

□ 
 

□  Thai:   

 Email:   

2 Eng:    

□ 
 

□  Thai:   

 Email:   

3 Eng:    

□ 
 

□  Thai:   

 Email:   

กรณีที่จ  านวนผูเ้ขา้สมัมนามากกวา่ในตารางขา้งตน้ สามารถระบเุพ่ิมเติมในใบสมคัรแผ่นใหมแ่ลว้แนบมาพรอ้มกบัใบสมคัรนี ้
 

รูปแบบกำรช ำระเงนิค่ำสัมมนำ 

โปรดระบโุดยท าเครือ่งหมาย √ ลงใน □ ดา้นลา่งนี ้

□ ช  าระเป็นเช็คหรอืเงินสดที่หนา้งานพรอ้มดว้ยใบหกัภาษี ณ ที่จา่ย หรอืสง่มาทางไปรษณียท์ี่ บรษัิท เจคิวเอ เอเชีย (ประเทศไทย) จ  ากดั 

□ ช  าระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารและแฟกซ ์Pay in Slip มาที่เบอร ์02-664-4064 หรือสง่มาทางอีเมล ์seminar@jqaasia.co.th โดยระบวุา่  

“คา่สมัมนา” พรอ้มกบัแจง้ช่ือบรษัิทของทา่น แลว้สง่ใบหกัภาษี ณ ที่จา่ยมาทางไปรษณีย ์

 

 

 

 
 

หมำยเหตุ โปรดอ่ำน 
 กรณีที่ช ำระเงนิโดยกำรโอนเงนิผ่ำนธนำคำร กรุณำช ำระเงินก่อนวันสัมมนำ 
 หลังจำกได้รับใบสมัครสัมมนำแล้ว ทำงบริษัทจะส่งแผนทีข่องสถำนที่จัดอบรมทำง E-mail 

 ส ำหรับใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ำกับภำษี  จะจัดส่งไปยังแผนกบัญชีทำงไปรษณีย ์
 กรณียกเลิกหรือลดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมสัมมนำโดยไม่แจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน จะต้องช ำระค่ำสัมมนำคร่ึงหน่ึงของอัตรำเต็ม 

ชื่อบัญชี บริษัท เจควิเอ เอเชยี (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขทีบ่ัญชี 015-1-43314-3 

บัญชี ออมทรัพย ์ธนำคำรกรุงไทย สำขำสงิห ์คอมเพลก็ซ ์

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี 0155544053749 

mailto:seminar@jqaasia.co.th
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