Reset

ใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
จป.หัวหน้างาน
จป.บริหาร
จป.เทคนิค
คณะกรรมการ (คปอ.)
หัวหน้าหน่วยงานฯ
วันทีอ่ บรม………………………………………………………….…………… (กรณีสมัครหลายรุน่ กรุณาแยกใบสมัคร)
กรุณาส่งใบสมัคร สําเนาบัตรปชช. และเอกสาร ทางแฟกซ์ 02-328-2160 หรือ training@trainerinthai.com แล้วนําใบสมัครตัวจริ งมาในวันอบรม

ข้าพเจ้า (นายจ้าง/ผูแ้ ทนนายจ้าง) ….......................................................................................ตําแหน่ง..................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ .......................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ .....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ........................................................................... ( ) สํานักงานใหญ่ ( ) สาขาลําดับที่ ...............
ชื่อผูป้ ระสานงาน .......................................................................................ฝา่ ย/แผนก...........................................................
โทรศัพท์................................... ต่อ ............. โทรสาร............................ E-mail : .................................................................
ประกอบกิจการ......................................................... จํานวนลูกจ้าง...........คน ประสงค์จะส่งลูกจ้างเข้าอบรม ตามรายชื่อดังนี้

1. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
2. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
3. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
4. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
5. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
6. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
7. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
8. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
9. (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
10. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน ..................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผูม้ รี ายชื่อข้างต้นนี้ เป็ นลูกจ้างของบริษทั และมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนด
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

ลงชื่อ...................................................นายจ้าง/ผูแ้ ทนนายจ้าง
(.................................................)

กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมสําเนาบัตรประชาชน และเอกสารเพิ่ มเติ ม ทางแฟกซ์ 02-328-2160 หรือ training@trainerinthai.com

หลักสูตร จป.หัวหน้ างาน, จป.บริ หาร ให้สง่ ใบสมัคร และ สําเนาบัตรประชาชน มาด้วย

หลักสูตร คณะกรรมการ คปอ. ให้สง่ ใบสมัคร, สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาประกาศแต่งตัง้ คปอ. มาด้วย

หลักสูตร จป.เทคนิ ค ให้สง่ ใบสมัคร, สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาการประกาศแต่งตัง้ เป็ น จป.หัวหน้ างาน มาด้วย

หลักสูตร หัวหน้ าหน่ วยงานฯ ให้ส่ง ใบสมัคร, สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาการประกาศแต่งตัง้ เป็ น จป. มาด้วย
**** ผูเ้ ข้าอบรมกรุณานํา ใบสมัครตัวจริ ง พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) มาให้ในวันแรกของการอบรมด้วย ****

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด โทร. 02 328 2110 ต่อ 14
F-TC-01(05)-REV-03

ขัน
้ ตอนการสมัครเขาอบรม
วิ ธีการสมัคร
กรุณาส่งใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
มาทางโทรสาร หมายเลข 02 328 2160 หรือ ทางอีเมล์ training@trainerinthai.com
และ นําใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาให้เจ้าหน้ าที่ในวันแรกของการฝึ กอบรม
เอกสารประกอบการสมัคร





ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ให้นายจ้าง หรือ ผูแ้ ทนของบริษทั ลงนาม พร้อมประทับตราบริษทั )
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ข้าอบรม
สําเนาหนังสือแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
สําเนาวุฒบิ ตั ร หลักสูตร เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

ขัน
้ ตอนการชําระเงิน
หลักสูตรการอบรม
จป.หัวหน้ างาน, จป.บริ หาร,
คณะกรรมการ คปอ.
จป.เทคนิ ค

อัตราค่าอบรม

+ ภาษี Vat
7%

หัก ณ ที่จ่าย

รวมจ่ายสุทธิ

รวมกรณี

3%

กรณี หกั ณ ที่จ่าย

ไม่มีหกั ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

2,500

175.00

75.00

2,600.00

2,675.00

5 ท่านขึน้ ไป

2,250

157.50

67.50

2,340.00

2,407.50

ราคาปกติ

3,500

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

5 ท่านขึน้ ไป

3,000

210.00

90.00

3,120.00

3,210.00

วิ ธีการชําระเงิ น:


ชําระเงินสด หรือ เช็ค ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 095 - 2 - 93155 - 7 ชื่อบัญชี บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด



กรุณาหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)



เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
(2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0105554120104 (สํานักงานใหญ่)
กรณีชาํ ระเงินล่วงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน มาที่ 02 - 328 - 2160
กรุณานําเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนัน้ จะต้องชําระค่าอบรมเต็มจํานวน
กรณียกเลิกการเขาอบรมกรุณาแจ้งล่วงหนา 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนัน้ จะต้องชําระค่าอบรมเต็มจํานวน
ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%





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

update 13/12/2016

แผนการอบรม Public Training 2560 กลุ่มหลักสูตร เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
จป.หัวหน้ างาน
(ทีมวิทยาการ)
ศูนย์ฝึก เทรนเนอร์
ศูนย์ฝึก เอ็นวาย
สวนหลวงร.9
รังสิ ต คลอง 2
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ค่ าลงทะเบียน
สมัคร 5 คน*
หมายเหตุ

11 - 12 ม.ค.
25 - 26 ม.ค.
8 - 9 ก.พ.
22 - 23 ก.พ.
8 - 9 มี.ค.
22 - 23 มี.ค.
4 - 5 เม.ย.
19 - 20 เม.ย.
3 - 4 พ.ค.
16 - 17 พ.ค.
31 พ.ค. - 1 มิ.ย.
13 - 14 มิ.ย.
28 - 29 มิ.ย.
2,500 บาท / ท่าน
2,250 บาท / ท่าน

จป.บริหาร
(อาจารย์ โสภณ พงษ์ โสภณ)
รร.คิงปาร์ค อเวนิว
ศูนย์ฝึก เอ็นวาย
ถ.ศรี นคริ นทร์
รังสิ ต คลอง 2

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
(ทีมวิทยาการ)
รร.คิงปาร์ค อเวนิว
ศูนย์ฝึก เอ็นวาย
ถ.ศรี นคริ นทร์
รังสิ ต คลอง 2

จป.เทคนิค
(ทีมวิทยาการ)
ศูนย์ฝึก เทรนเนอร์
สวนหลวงร.9

31 ม.ค. - 1 ก.พ.

18 - 19 ม.ค.

31 ม.ค. - 1 ก.พ.

18 - 19 ม.ค.

31 ม.ค. - 1 ก.พ.

28 ก.พ. - 1 มี.ค.

15 - 16 ก.พ.

28 ก.พ. - 1 มี.ค.

15 - 16 ก.พ.

28 ก.พ. - 1 มี.ค.

1 - 3 ก.พ.

28 - 29 มี.ค.

15 - 16 มี.ค.

28 - 29 มี.ค.

15 - 16 มี.ค.

28 - 29 มี.ค.

1 - 3 มี.ค.
29 -31 มี.ค.

25 - 26 เม.ย.

25 - 26 เม.ย.

26 - 28 เม.ย.

8 - 9 พ.ค.

23 - 24 พ.ค.

8 - 9 พ.ค.

23 - 24 พ.ค.

8 - 9 พ.ค.

24 - 26 พ.ค.

7 - 8 มิ.ย.

20 - 21 มิ.ย.

7 - 8 มิ.ย.

20 - 21 มิ.ย.

7 - 8 มิ.ย.

21 - 23 มิ.ย.

2,500 บาท / ท่าน
2,250 บาท / ท่าน

2,500 บาท / ท่าน
2,250 บาท / ท่าน

2,500 บาท / ท่าน
2,250 บาท / ท่าน

2,500 บาท / ท่าน
2,250 บาท / ท่าน

2,500 บาท / ท่าน
2,250 บาท / ท่าน

3,500 บาท / ท่าน
3,000 บาท / ท่าน

- อัตราค่าลงทะเบียน รวมเอกสารอบรม วิทยากร อุปกรณ์ อาหารกลางวัน อาหารว่าง และ วุฒบิ ตั ร (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%)
- ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ เมือ่ สมัครพร้อมกัน 5 คนขึน้ ไป/รุน่ /หลักสูตร

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: 02 328 2110 :: training@trainerinthai.com :: www.trainerinthai.com

แผนการอบรม Public Training 2560 กลุ่มหลักสูตร เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
จป.หัวหน้ างาน
(ทีมวิทยาการ)
ศูนย์ฝึก เทรนเนอร์
ศูนย์ฝึก เอ็นวาย
สวนหลวงร.9
รังสิ ต คลอง 2
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม

12 - 13 ก.ค.
25 - 26 ก.ค.

5 - 6 ก.ค.

9 - 10 ส.ค.

2 - 3 ส.ค.

23 - 24 ส.ค.

29 - 30 ส.ค.

6 - 7 ก.ย.
20 - 21 ก.ย.
4 - 5 ต.ค.
18 - 19 ต.ค.

จป.บริหาร
(อาจารย์ โสภณ พงษ์ โสภณ)
รร.คิงปาร์ค อเวนิว
ศูนย์ฝึก เอ็นวาย
ถ.ศรี นคริ นทร์
รังสิ ต คลอง 2
18 - 19 ก.ค.
16 - 17 ส.ค.

5 - 6 ก.ค.
2 - 3 ส.ค.
29 - 30 ส.ค.

คณะกรรมกาความปลอดภัย (คปอ.)
(ทีมวิทยาการ)
รร.คิงปาร์ค อเวนิว
ศูนย์ฝึก เอ็นวาย
ถ.ศรี นคริ นทร์
รังสิ ต คลอง 2
18 - 19 ก.ค.
16 - 17 ส.ค.

5 - 6 ก.ค.
2 - 3 ส.ค.
29 - 30 ส.ค.

จป.เทคนิค
(ทีมวิทยาการ)
ศูนย์ฝึก เทรนเนอร์
สวนหลวงร.9
19 - 21 ก.ค.
30 ส.ค. - 1 ก.ย.

26 - 27 ก.ย.

13 - 14 ก.ย.

26 - 27 ก.ย.

13 - 14 ก.ย.

26 - 27 ก.ย.

27 - 29 ก.ย.

25 - 26 ต.ค.

11 - 12 ต.ค.

25 - 26 ต.ค.

11 - 12 ต.ค.

25 - 26 ต.ค.

30 ต.ค. - 1 พ.ย.

21 - 22 พ.ย.

8 - 9 พ.ย.

21 - 22 พ.ย.

8 - 9 พ.ย.

21 - 22 พ.ย.

22 - 24 พ.ย.

2 - 3 พ.ย.
พฤศจิกายน

15 - 16 พ.ย.
29 - 30 พ.ย.

ธันวาคม

13 - 14 ธ.ค.

ค่ าลงทะเบียน

2,500 บาท / ท่าน

2,500 บาท / ท่าน

2,500 บาท / ท่าน

2,500 บาท / ท่าน

2,500 บาท / ท่าน

2,500 บาท / ท่าน

3,500 บาท / ท่าน

สมัคร 5 คน*

2,250 บาท / ท่าน

2,250 บาท / ท่าน

2,250 บาท / ท่าน

2,250 บาท / ท่าน

2,250 บาท / ท่าน

2,250 บาท / ท่าน

3,000 บาท / ท่าน

หมายเหตุ

14 - 15 ธ.ค.

14 - 15 ธ.ค.

- อัตราค่าลงทะเบียน รวมเอกสารอบรม วิทยากร อุปกรณ์ อาหารกลางวัน อาหารว่าง และ วุฒบิ ตั ร (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%)
- ค่าลงทะเบียนราคาพิเศษ เมือ่ สมัครพร้อมกัน 5 คนขึน้ ไป/รุน่ /หลักสูตร

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: 02 328 2110 :: training@trainerinthai.com :: www.trainerinthai.com

19 - 21 ธ.ค.

TRAINER IN THAI TRAINING CENTER
บางกะป

ทางดวน (พระราม 9)

ถนนมมอเตอรเวย (ชลบุร)ี
มาทาง
ถนนกาญจนาภิเษก
ลงตรง “อ่อนนุช”

ถนนกาญจนาภิเษก
(บางนา – บางปะอิน)

สวนหลวงร.9

3 ก.ม.
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

สถานีอุดมสุข

ซอย 30

ถนนอุดมสุข

ลาดกระบัง >

ถนนออนนุช
ถนนศรีนครินทร

ถนนสุขุมวิท

ถนนออนนุช

คลอง

ศูนยฝกอบรม
บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

ทางดวน
(บางนา)

ถนนบางนา-ตราด

เข้ าซอยเฉลิมพระเกียรติ 30
ประมาณ 700 เมตร

ถนนบางนา-ตราด

ชลบุรี >

สมุทรปราการ

GPS 13.683834, 100.674182
ศูนยฝกอบรม บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
เลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุเทพ 10250 โทรศัพท 02-328-2110 แฟกซ 02 328 2160

บางกะป >

สอบถามเสนทางโทร: 02-2748-1035

บางกะป >

แผนที่โรงแรมคิงปารค อเวนิว ถนนศรีนครินทร

ทางดวนพระราม 9

เลขที่ 69 ซอยศรีนครินทร 40 (ตรงขามหางซีคอนสแควร) ถนนศรีนครินทร
GPS 13.693881, 100.644393
ชลบุรี >

มอเตอรเวย

ถนนพัฒนาการ

ถนนออนนุช

ถนนอุดมสุข

ทางดวนบางนา—ชลบุรี

ถนนบางนา-ตราด

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

กม.4

ถนนเทพารักษ

ถนนบางนา-ตราด

ถนนวงแหวนตะวันออก

ถนนศรีนครินทร

ถนนสุขุมวิท

ซอยศรีนครินทร 40
เขาซอยประมาณ 300 เมตร

ลาดกระบัง >

กม.9

ชลบุรี >

แผนที่ศูนยฝกอบรม NY TRAINING CENTER (รังสิต-นครนายก ซอย 66 คลอง 2 )

ถนนวงแหวนตะวันออก

ศูนยฝกอบรม
NY TRAINING
CENTER

< บางนา

หมูบานชมฟา

คลองสาม

ถนนรังสิต-นครนายก
ซอยรังสิต-นครนายก 66

< ปทุมธานี

ถนนพหลโยธิน

บางปะอิน>

สอบถามเสนทางโทร: 02-9916292

ศูนยฝก
 อบรม NY TRAINING CENTER
145 ซอยรังสิต-นครนายก 66 ตําบล ประชาธิปตย อําเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทร 02-9916292, 02-9916294-5
GPS 13.991338, 100.660589

นครนายก >

