(สำหรับ PDA) ___ยืนยันรับใบลงทะเบียน ___ยืนยันกำรจัด ___ยืนยันช่องทำงชำระเงิน ___ยืนยันส่ง Invoice ___ยืนยันรับหลักฐำน ___แจ้งเตือนก่อนสัมมนำ

สมาคมเพือ่ การพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ สถาบันฝึ กอบรมวิชาชีพออนเนอร์
หลักสูตรฝึ กอบรม ภายใต้กฏหมายกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อนา้ และแนวปฏิบตั ิที่ดี
หลักสูตรฝึ กอบรม ภายใต้กฏหมายกรมโรงงานอุตสากกรรม
ผูค้ วบคุมประจาหม้อนา้ (ทบทวน 6 ชม.)

การใช้งานหม้อต้มนา้ มันร้อนอย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
การอนุรกั ษ์พลังงานในระบบไอนา้ เพื่อการลดต้นทุน

การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบหม้อนา้ ประจาปี

ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อนา้ และข้อกาหนดทางกฏหมาย

การจัดการนา้ ป้อนและของเสียจากหม้อนา้

หลักสูตร .............................................................................

อบรมวันที่ ........................................................................................

สถานที.่ .........................................................................................

กรุณาส่งใบลงทะเบียนนีม้ ายัง honor.training@gmail.com
*** เมือ่ ได้รับใบลงทะเบียนนีแ้ ล้ว PDA จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ ท่านสามารถสอบถามกลับมายัง PDA ได้อีกครั้ง เนื่องจากใบลงทะเบียนอาจตกหล่นทั้งทางอีเมล์ และ FAX

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (สาหรับการออกใบกากับภาษี)

ประเภทธุรกิจ

ทีอ่ ยู่ (สาหรับการออกใบกากับภาษี)
สาขา

เลขทะเบียนผู้เสียภาษี (สำหรับกำรออกใบกำกับภำษี)

จำนวนลูกจ้ำง

ตาแหน่ง

ผู้ประสานงาน
ฝ่ าย

โทรศัพท์

มือถือ

ท่านทราบข่าวการอบรมนีจ้ ากช่องทางใด

อีเมล์โดยตรงจากศูนย์ฝึกอบรม

(กรุณาคลิก๊ เลือกในช่องสี่เหลี่ยม)

www.อบรมหม้อไอน้า.com

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดผู้เข้าฝึ กอบรม

อีเมล์ส่งต่อจากบุคคลอื่น
Facebook
เว็บไซด์อนื่

อีเมล์
ค้นหาจาก Internet

ฝ่ าย HR ของบริษัทท่านเอง

อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................................

** กรุ ณาระบุชื่อ-นามสกุลทีช่ ัดเจน...สาหรับการจัดเตรียมใบลงทะเบียนและวุฒบิ ัตรทีถ่ ูกต้อง
** กรุ ณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือและ Email ทีช่ ัดเจน...สาหรับการนาส่ง Email ยืนยันการฝึ กอบรม

ท่านที่ 1 :
โทรศัพท์มือถือ

หมายเลขบัตรประชาชน

เสือ้ ยืด Boiler Operator SIZE

M รอบอก 38 นิว้

L รอบอก 40 นิว้

อำหำรพิเศษ

อิสลำม

อำหำรพิเศษ

อิสลำม

อำหำรพิเศษ

อิสลำม

XL รอบอก 42 นิว้

ท่านที่ 2 :
โทรศัพท์มือถือ

หมายเลขบัตรประชาชน

เสือ้ ยืด Boiler Operator SIZE

M รอบอก 38 นิว้

L รอบอก 40 นิว้

XL รอบอก 42 นิว้

ท่านที่ 3 :
โทรศัพท์มือถือ

หมายเลขบัตรประชาชน

เสือ้ ยืด Boiler Operator SIZE

M รอบอก 38 นิว้

L รอบอก 40 นิว้

ส่วนที่ 3: เงือ่ นไขการลงทะเบียนและการชาระค่าฝึ กอบรม
เงือ่ นไขการลงทะเบียน
1. กรณีทา่ นไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
- ท่านสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมหลักสูตรได้ โดยแจ้งให้ PDA ทราบก่อนวันอบรม 1 วัน
- PDA ขอสงวนสิทธิการคืนค่าลงทะเบียนหรือการโอนย้ายไปยังหลักสูตรอื่นๆ
2. กรณีทา่ นต้องการยกเลิกการลงทะเบียน
- หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 5 วันทาการ ท่านจะได้รบั ค่าลงทะเบียนคืน 50% (เนื่องจากเกิดค่าดาเนินการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่... โทร 038-631-001-02, 087-841-4499 (9.00 - 17.00 น.)
(หยุดวันอาทิตย์) แฟ๊ กซ์ 038-631-003

Email: honor.training@gmail.com www.อบรมหม้อไอน้า.com
Facebook: @BoilerOperator Line: honor.boiler
(สำหรับ PDA) :: มอบ :: ___ใบเสร็จ ___Invoice

XL รอบอก 42 นิว้

ช่องทางการชาระเงิน
ฝาก / โอน เงินสด หรือเช็คเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิง่ จากัด”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านฉาง บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 497-0-53170-5
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 875-7-00486-9
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
*** เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุ ณาส่ง Pay-in และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
มายัง honor.training@gmail.com ก่อนวันฝึ กอบรมอย่างน้อย 3 วัน
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีท่ถี กู ต้อง และกรุณานาใบ Pay-in พร้อมหนังสือรับรองฯ
ฉบับจริงมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ ในวันฝึ กอบรม
(หากไม่มีหนังสือรับรองฯ ในวันสัมมนา บริษัทขอเก็บค่าสัมมนาเต็มจานวน)

:: รับ :: ___เช็ค ___เงินสด ___Pay-in ___หนังสือรับรอง 50 ทวิ ___Coupon ___อื่นๆ ......................

อัตราค่าบริการฝึ กอบรม
นิตบิ ุคคล

อัตราค่าอบรม / 1 ทีน่ ่ัง

มูลค่าเพิ่ม
7%

หัก ณ ที่
จ่าย 3%

บุคคลธรรมดา
สุทธิ
(บาท)

มูลค่าเพิ่ม
7%

จ่ายสุทธิ
(บาท)

● Regular Training Fee (อัตราค่าอบรมปกติ) หลักสูตรตามกฏหมายกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อนา้
และแนวปฏิบตั ิทดี่ ี (ทบทวนทุกๆ 2 ปี )

Classroom

2,500.-

175.-

75.-

Online

1,999.-

139.39.-

59.97.-

การใช้งานหม้อต้มนา้ มันร้อนอย่างไร
ให้ปลอดภัยฯ (ทบทวนทุกๆ 2 ปี )

Classroom

2,500.-

175.-

75.-

Online

1,999.-

139.39.-

59.97.-

2,600.-

175.-

2,078.42.- 139.39.2,600.-

175.-

2,078.42.- 139.39.-

2,675.2,138.39
2,675.2,138.39

● Regular Training Fee (อัตราค่าอบรมปกติ) หลักสูตรตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูค้ วบคุมประจาหม้อนา้
(ทบทวน 6 ชม.) ประจาปี

Classroom

2,500.-

175.-

75.-

Online

1,999.-

139.39.-

59.97.-

การอนุรกั ษ์พลังงานในระบบไอนา้
เพื่อการลดต้นทุน

Classroom

3,000.-

210.-

90.-

3,120.-

210.-

3,210.-

Online

0

0

0

0

0

0

การเตรียมความพร้อม
ในการตรวจสอบหม้อนา้ ประจาปี

Classroom

3,000.-

210.-

90.-

3,120.-

210.-

3,210.-

Online

0

0

0

0

0

0

ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อนา้
และข้อกาหนดทางกฏหมาย

Classroom

3,000.-

210.-

90.-

3,120.-

210.-

3,210.-

Online

2,499.-

174.93.-

74.97.-

การจัดการนา้ ป้อนและของเสีย
จากหม้อนา้

Classroom

3,000.-

210.-

90.-

Online

2,499.-

174.93.-

74.97.-

ผูค้ วบคุมประจาหม้อนา้ ฯ
(มาตรฐาน 36 ชม.)

Classroom

6,500.-

455.-

195.-

6,760.-

455.-

6,955.-

Classroom

6,900.-

483.-

207.-

7,176.-

483.-

7,383.-

2,600.-

175.-

2,078.42.- 139.39.-

2,675.2,138.39

2,598.96.- 174.93.- 2,673.93.3,120.-

210.-

3,210.-

2,598.96.- 174.93.- 2,673.93.-

