
 บริษทั ปิ� นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จาํกดั 

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO., LTD. 

27 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

โทรศัพท์ 0-24169779 , โทรสาร 0-24170154-9 , E-Mail : pmc.member27@gmail.com

Internet Download

☐  สมัครสมาชิกใหม่ / ☐  ต่ออายุสมาชิก 

กรอกรายละเอยีด ข้อมูลสมาชิก P.M.C. 
(กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน  เขยีนด้วยตัวบรรจง) 

ขา้พเจา้   ตาํแหน่ง 

ตวัแทนบริษทั 

ทีอ่ยู่ ( โปรดระบุช่ือและทีอ่ยู่สําหรับออกใบกาํกบัภาษี ) 

เลขท่ี      หมู่ท่ี     อาคาร/นิคมอุตสาหกรรม/ซอย 

ถนน                                          แขวง / ตาํบล  

 เขต / อาํเภอ       จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์   โทรสาร 

E-Mail   Website  

บริษทัดาํเนินธุรกิจประเภท   จาํนวนพนกังาน   คน 

ทีอ่ยู่ ( โปรดระบุทีอ่ยู่สําหรับจดัส่งพสัดุ ) ☐  ท่ีอยูเ่ดียวกบัท่ีอยูส่าํหรับออกใบกาํกบัภาษี 

เลขท่ี      หมู่ท่ี     อาคาร/นิคมอุตสาหกรรม/ซอย   

ถนน                                          แขวง / ตาํบล  

 เขต / อาํเภอ       จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์ 

โทรศพัท ์   โทรสาร 

มคีวามประสงค์จะขอสมคัรเป็นสมาชิก P.M.C. เป็นเวลา 1 ปี 

บุคคลธรรมดา      ☐ ค่าสมาชิกต่อปี 1,000 + Vat 7% รวมจ่ายสุทธิ 

   ☐ ตลอดชีพ  รวมจ่ายสุทธิ 

1,070.- บาท / ปี

1,605.- บาท 

นิติบุคคล    ☐ ค่าสมาชิกต่อปี รวมจ่ายสุทธิ 2,600.- บาท / ปี

   ☐ ตลอดชีพ  

  1,500 + Vat 7% 

 2,500 + Vat 7% - Tax 3%    

15,000 + Vat 7% -Tax 3% รวมจ่ายสุทธิ 15,600.- บาท 

☐   โอนเงินผา่นธนาคารกรุงไทย สาขายอ่ยสมุทรสาคร   ออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี  141-0-40263-0 

☐   โอนเงินผา่นธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาบางมด   ออมทรัพย ์ เลขท่ีบญัชี  046-280678-3 

☐   ทาํเช็คจ่ายในนาม บริษทั ป่ินทองกรุ๊ป แมนเนจเมน้ทแ์อนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ที่จ่าย 3% ในนาม 

บริษทั  ป่ินทองกรุ๊ป  แมนเนจเม้นท์แอนด์  คอนซัลแตนท์  จํากดั 

27 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

หมายเลขประจําตวัผู้เสียภาษ ี 0105541000644 

mailto:pmc.member@outlook.com


สิทธิประโยชน์สมาชิก PMC 

1. ได้รับส่วนลดพเิศษ 200 – 1,000 ในการเข้าฝึกอบรม / สัมมนาทุกหลกัสูตร

( PUBLIC TRAINING ) 

2. ได้รับส่วนลดพเิศษ 500 – 20,000 บาท ในการขอรับบริการจัดอบรม / สัมมนาภายในองค์กร

( INHOUSE TRAINING ) 

3. ได้รับส่วนลดพเิศษ 5% ส าหรับอุปกรณ์ PPE ( ตั้งแต่ยอดซ้ือ 3,000 บาทขึน้ไป )

4. ได้รับส่วนลดพเิศษ 10% ส าหรับบริการฉีดพ่นฆ่าเช้ือ ภายในอาคาร

( ตั้งแต่ยอดซ้ือ 5,000บาทขึน้ไป )

5. ได้รับส่วนลดพเิศษ 10% ส าหรับบริการตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม

( ตั้งแต่ยอดซ้ือ 8,000 บาทขึน้ไป )

6. ได้รับส่วนลดพเิศษ 10% ส าหรับบริการตรวจวดัด้านวศิวกรรมความปลอดภัย

( เฉพาะค่าบริการงานซ่อมบ ารุง ) ทีม่ียอดซ้ือขั้นต ่า 10,000 บาทขึน้ไป

7. ได้รับส่วนลดพเิศษ 25% ส าหรับสินค้า PHP ( ตั้งแต่ยอดซ้ือ ) 1,500 บาทขึน้ไป

8. สิทธิเข้าร่วมโครงการอ่ืน

- หลกัสูตรพเิศษต่าง ๆ ให้สมาชิกเข้ารับการอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร



สิทธิประโยชน์ หมายเหตุ 

1. ส่วนลดพเิศษ 200 – 1,000  บาท ในการเข้าฝึกอบรม /
สัมมนาทุกหลกัสูตร ( PUBLIC TRAINING )

* เง่ือนไขเป็นไปตามทีบ่ริษัทก าหนด

2. ส่วนลดพเิศษ 500 – 20,000 บาท ในการ
ขอรับบริการจัดอบรม/สัมมนาภายในองค์กร
( INHOUSE TRAINING )

สิทธิประโยชน์นีม้ีผลใช้  
ตั้งแต่ วนัที ่16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

3. ส่วนลดพเิศษ 5% ส าหรับอุปกรณ์ PPE, ตั้งแต่มูลค่า
3,000 บาทขึน้ไป

สมัครสมาชิก ออนไลน์ และ ติดตามสิทธิ
ประโยชน์ได้ที ่Link / QR Code 

4. ได้รับส่วนลดพเิศษ 10% ส าหรับบริการตรวจวดัด้าน
วศิวกรรมความปลอดภัย
( เฉพาะค่าบริการงานซ่อมบ ารุง )
ทีม่ียอดซ้ือขั้นต ่า 10,000 บาทขึน้ไป

5. ส่วนลดพเิศษ 10% ส าหรับบริการฉีดพ่นฆ่าเช้ือ
ภายในอาคาร ตั้งแต่มูลค่า 5,000 บาทขึน้ไป

6. ส่วนลดพเิศษ 10% ส าหรับบริการตรวจวดัด้าน
ส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่มูลค่า 8,000 บาทขึน้ไป

7. ส่วนลดพเิศษ 25% ส าหรับสินค้า PHP
ตั้งแต่ยอดซ้ือ 1,500 บาทขึน้ไป

QR CODE สมัครสมาชิกออนไลน์ 

8. สิทธิเข้าร่วมโครงการอ่ืน
- หลกัสูตรพเิศษต่าง ๆ ให้สมาชิกเข้ารับการอบรม

พร้อมมอบวุฒิบัตร 

QR CODE ติดตามสิทธิประโยชน์ 



ส่ิงที่ผ้สูมัครสมาชิกได้รับ ( ส าหรับนิตบุิคคล ) 
- สมาชิกจะไดรั้บส่วนลดพิเศษของสินคา้และบริการในเครือ PMC  ตามท่ีบริษทัก าหนด 
- สมาชิกจะสามารถเลือกรับ เซต ผลิตภณัฑด์า้นสุขอนามยัจาก PMC HealthPlus หรือ ผลิตภณัฑด์า้นความ 

ปลอดภยั PPE **(เลือกได้ 1 เซต) 

Set Hand Saniizer Gel 4 ชิ้น 

เจลแอลกอฮอล์ขนาด 480 มล. และ 1 ลิตร 

แอลกอฮอล์น าขนาด 50 มล. และ 1  ลิตร 

P.M.C. Fire Extinguisher

ถงัดับเพลิงชนิด เคมแีห้ง

ขนาด 2.2 ปอนด์ ( lbs. )  

Set Liquid oap 4 ชิ้น 

สบู่เหลวอนามยัขนาด 480 มล. และ 1 ลิตร 

สบู่เหลวฆ่าเชือ้  250 มล. และ 1 ลิตร 

P.M.C. Back Support 

เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยลดอาการปวดหลัง 

้

set super car

ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถ 200 มล.

ผลิตภัณฑ์ เคลือบเงาอเนกประสงค์ 100 มล. 

ผลิตภัณฑ์ เคลือบยางดํา 100 มล. (2 ขวด)



ส่ิงที่ผู้สมัครสมาชิกได้รับ ( ส าหรับบุลคลธรรมดา ) 

- สมาชิกจะไดรั้บส่วนลดพิเศษของสินคา้และบริการในเครือ PMC  ตามท่ีบริษทัก าหนด 
- สมาชิกจะสามารถเลือกรับ เซต ผลิตภณัฑด์า้นสุขอนามยัจาก PMC HealthPlus หรือ ผลิตภณัฑด์า้นความ 

Set Hand Sanitizer Gel 2 ช้ิน 

เจลแอลกอฮอล์ขนาด  

50 มล. และ 1 ลิตร 

Set Liquid Soap 2 ช้ิน 

สบู่ เหลวอนามยัขนาด  

480 มล. และ 1 ลิตร 



P.M.C. Member Premium Card 
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