
บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 

คา่บรกิารฝึกอบรม รวม คา่วทิยากร, คา่เอกสารอบรม, วฒุบิตัรการฝึกอบรม อุปกรณ์ และ อาหารกลางวนั และ อาหารวา่ง  

ราคาพเิศษ กรณสีมคัรพรอ้มกนั 3 ทา่นขึน้ไป/รุน่/หลกัสตูร 

เดือน 
หลกัสูตร รวม 4 ผู้ (3 วนั) 
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน  

ผู้ช่วยเหลอื และผู้ปฏิบัตงิาน  

หลกัสูตร  
ผู้ช่วยเหลอื และ

ผู้ปฏิบัตงิาน  (2 วนั) 

หลกัสูตร  
ผู้ควบคุมงาน  

(2 วนั) 

หลกัสูตร  
ผู้อนุญาต  

(1 วนั) 

มกราคม 14 - 16 ม.ค. - - - 

กมุภาพนัธ์ 2 - 4 ก.พ. 10 - 11 ก.พ. 15 - 16 ก.พ. 15 ก.พ. 

มีนาคม 17 - 19 มี.ค. 10 - 11 มี.ค. 15 - 16 มี.ค. 15 มี.ค. 

เมษายน 7 - 9 เม.ย. 21 - 22 เม.ย. 1 - 2 เม.ย. 1 เม.ย. 

พฤษภาคม 4 - 6 พ.ค. 14 - 15 พ.ค. 12 - 13 พ.ค.  12 พ.ค.  

มิถุนายน 16 - 18 มิ.ย. 11 - 12 มิ.ย. 9 - 10 มิ.ย. 9 มิ.ย. 

กรกฎาคม 7 - 9 ก.ค. 16 - 17 ก.ค. 14 - 15 ก.ค. 14 ก.ค. 

สิงหาคม 18 - 20 ส.ค. 6 - 7 ส.ค. 4 - 5 ส.ค. 4 ส.ค. 

กนัยายน 8 - 10 ก.ย. 17 - 18 ก.ย. 15 - 16 ก.ย. 15 ก.ย. 

ตุลาคม 20 - 22 ต.ค. 7 - 8 ต.ค. 14 - 15  ต.ค. 14 ต.ค. 

พฤศจิกายน 10 - 12 พ.ย. 19 - 20  พ.ย. 17 - 18 พ.ย. 17 พ.ย. 

ธันวาคม 1 - 3  ธ.ค. 15 - 16  ธ.ค. 8 - 9 ธ.ค. 8 ธ.ค. 

ราคาปกติ 6,500 บาท 4,500 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท 

ราคาพิเศษ 6,000 บาท 4,000 บาท 2,500 บาท 1,800 บาท 

แผนการฝกอบรม Public Training ประจําป 2564 

หลักสูตร ความปลอดภยัในการทํางานในท่ีอับอากาศ 

คณุสมบติัผูเ้ข้าอบรม 
หลกัสตูรผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือ และผู้ปฏิบติังาน หลกัสตูร 4 ผู้ 

อาย ุ18 ปีขึน้ไป มสีขุภาพสมบรูณ์ รา่งกายแขง็แรง 
และมใีบรบัรองแพทยส์ามารถทาํงานในทีอ่บัอากาศได ้

สถานท่ีฝึกอบรม 
ศนูยฝึ์กอบรม เทรนเนอร ์อิน ไทย   
ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30  
(สวนหลวงร.9) เขตประเวศ กทม. 



ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ” 

ใบลงทะเบียนเข้าอบรม 

รายช่ือผูเ้ข้าอบรม 

บรษิทั..................................................................................ผูป้ระสานงาน........................................................... 

ทีอ่ยู.่.................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................... ต่อ ....................  แฟกซ ์.............................e-mail..................................... 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................................... (   )  สาํนกังานใหญ่   (    ) สาขาลาํดบัที.่............ 

หลกัฐานประกอบการสมคัร:  

 (1) สาํเนาบตัรประชาชนผูเ้ขา้อบรม 

 (2) สาํเนาใบรบัรองแพทย ์ระบุวา่ “สามารถทาํงานในทีอ่บัอากาศได”้ (เฉพาะหลกัสตูร”ผูอ้นุญาต” ไมต่อ้งใช)้ 

ช่ือและท่ีอยู่บริษทัสาํหรบัออกใบกาํกบัภาษี 

ขัน้ตอนการสมคัรอบรม 

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทรศพัท 02 328 2110 :: 

ลาํดบั คาํนําหน้า - ช่ือ - นามสกลุ ตาํแหน่ง เลขบตัรประชาชน 
1.    
2.    

4.    
3.    

5.    

หลกัสตูร  (   )  หลกัสตูรรวม 4 ผู ้      (   )  ผูช้ว่ยเหลอืและผูป้ฏบิตั ิ      (   )  ผูค้วบคุมงาน     (   )  ผูอ้นุญาต   

วนัท่ีอบรม ……………………………… 

 สง่ใบสมคัรเขา้อบรม พรอ้มเอกสารประกอบการสมคัร  

     (1) สาํเนาบตัรประชาชน (2) สาํเนาใบรบัรองแพทย ์ 

     ทัง้น้ี ใบรบัรองแพทย ์สามารถนํามาใหใ้นวนัอบรมได ้(เฉพาะหลกัสตูร “ผูอ้นุญาต” ไมต่อ้งใชใ้บรรัองแพทย)์ 

     มาทาง Fax 02 - 328 - 2160 หรอื Email: training@trainerinthai.com 

 กฎหมายกาํหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมภาคปฏบิตั ิจะตอ้ง  
(1) มอีายไุมต่ํ่ากวา่ 18 ปี และ (2) มสีขุภาพสมบรูณ์ รา่งกายแขง็แรง ไมเ่ป็นโรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจโรคหวัใจ 
หรอืโรคอื่น ซึง่แพทยเ์หน็วา่การเขา้ไปในทีอ่บัอากาศอาจเป็นอนัตรายต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
ดงันัน้ ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งตรวจสขุภาพใหเ้สรจ็สิน้ก่อนการอบรม และนําใบรบัรองแพทยม์าแสดงในวนัอบรม 
โดยใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบุวา่ “สามารถทาํงานในทีอ่บัอากาศได ้(Fit to work)” 
  



หมายเหต ุ

 อตัราคา่ลงทะเบยีน รวมคา่อุปกรณ์ เอกสารอบรม วทิยากร อาหารกลางวนั อาหารวา่ง และ วฒุบิตัร 

 คา่ลงทะเบยีนราคาพเิศษ เมือ่สมคัรพรอ้มกนั 3 คนขึน้ไป/รุน่/หลกัสตูร 

 จาํนวนผูเ้ขา้อบรมไมเ่กนิ 30 คนต่อรุน่  

 กรณุาสาํรองทีน่ัง่ล่วงหน้าที ่02 328 2110 หรอื www.trainerinthai.com 

วิธีการชาํระเงิน:   

 ชาํระเงนิสด หรอื สัง่จา่ยเชค็ ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

 หรอื โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกสิกรไทย สาขาซคีอนสแควร ์ บญัชอีอมทรพัย ์  

 เลขทีบ่ญัช ี095 - 2 - 93155 - 7   ชื่อบญัช ีบริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั      

 กรณุาหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี0105554120104 (สาํนกังานใหญ่) 

 ทีอ่ยู:่  2 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 

 2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250 

 กรณชีาํระเงนิล่วงหนา กรุณา Fax สาํเนาใบโอนเงนิ มาที ่02 - 328 - 2160  

 กรณุานําเอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% กรณุานํามาใหใ้นวนัอบรม 

 กรณเีลื่อน / ยกเลกิการเขาอบรมกรณุาแจง้ล่วงหน า 7 วนัก่อนวนัอบรม 

 คา่อบรม สามารถนําไปลดหยอ่นภาษ ีได ้200% 

ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ” 

อตัราค่าลงทะเบียนอบรม 

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทรศพัท 02 328 2110 :: 

หลกัสตูร  

หลกัสตูร รวม 4 ผู ้
(ผู้อนุญาต ผู้ควบคมุ  
ผู้ช่วยเหลือ , ผู้ปฏิบติั)  

  หลกัสตูร  
ผูช่้วยเหลือ , ผู้ปฏิบติั  

  หลกัสตูร  
ผูค้วบคมุงาน 

 ราคาปกติ  ราคาพิเศษ   ราคาปกติ  ราคาพิเศษ   ราคาปกติ  ราคาพิเศษ   ราคาปกติ  ราคาพิเศษ  

ค่าลงทะเบียน 6,500 6,000 4,500 4,000 3,000 2,500 2,000 1,800 

+ Vat 7% 455 420 315 280 210 175 140 126 

หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 195 180 135 120 90 75 60 54 

รวมจ่ายสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

6,760 6,240 4,680 4,160 3,120 2,600 2,080 1,872 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

6,955 6,420 4,815 4,280 3,210 2,675 2,140 1,926 

หลกัสตูร  
ผูอ้นุญาต  




