สำหรับสมำชิก โครงกำร ME ปีที่ 8 (ก.ย.59–ส.ค.60)
บมจ.สหมงคลประกันภัย

โทรสาร (FAX) 02-276-7872
ไทยรี เซอร์วิสเซส โทร. 02-276-9112-4

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็ นตัวแทน/นายหน้ าประกันภัย ครัง้ ที่ 1-3
ตัวแทนประกันวิ นาศภัย
6 ชม.(9.00-15.30 น.)

A0: ขอรับใบอนุญาต

A1: ต่ออายุ ครั้งที่ 1

A2: ต่ออายุ ครั้งที่ 2

นายหน้ าประกันวิ นาศภัย
10 ชม.(8.30-19.00 น.)

B1: ต่ออายุ ครั้งที่ 1

B2: ต่ออายุ ครั้งที่ 2

B3: ต่ออายุ ครั้งที่ 3 การรับประทานอาหาร
กลางวัน+อาหารว่าง

นายหน้ าประกันชีวิต
10 ชม.(8.30-19.00 น.)

BL1: ต่ออายุ ครั้งที่ 1

BL2: ต่ออายุ ครั้งที่ 2

BL3: ต่ออายุ ครั้งที่ 3

วันที่อบรม

นาย

นาง

 ปกติ

 อิสลาม

 มังสวิรัติ  เจ

โปรดแสดงบัตรประชำชนตอนลงทะเบียน

สถานที่อบรม

 กรุงเทพฯ ไทยรี เซอร์วิสเซส ซ.รัชดาภิเษก 20 (รถไฟใต้ดนิ MRT สุทธิสาร ประตู 2)
 ภูมิภาค = จังหวัด_____________________(ระบุจงั หวัดตามตารางอบรม)

________________________
1.

A3: ต่ออายุ ครั้งที่ 3

นางสาว ชื่อ__________________________ นามสกุล__________________________________

(ชื่อ-นามสกุลเดิม___________________________) บัตรประชาชนเลขที่
2. ใบอนุญาตเป็นตัวแทน หรือนายหน้า เลขที่

-

-

-

-

-

-

หมดอายุวันที_่ ______________________

3. โทรศัพท์ที่ติดต่อได้_____________________________ E-mail________________________________________________
หมายเหตุ: การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี หากออกฉบับจริงแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ และกรณีออกใบเสร็จในนามบริษัท/นิติบค
ุ คล
จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เพื่อนาส่งในวันอบรม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบยอดชาระ

4. การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี

ชื่อผู้เข้าอบรม

บริษัท _____________________________________________

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ เลขที_่ __________________________________________________________________________
 โปรดเข้ำอบรมตรงเวลำ หำกเข้ำอบรมสำยเกิน 30 นำที หรืออยู่ไม่ครบทัง
้ หลักสูตร
ขอตัดสิทธิกำรเข้ำอบรมตำมระเบียบของ สำนักงำน คปภ. และสงวนสิทธิ์ไม่คน
ื ค่ำใช้จำ
่ ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
 กรณีที่ผส
ู้ มัครขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกกำรอบรม โปรดแจ้งล่วงหน้ำ 5 วันทำกำร
หำกเกินกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำอบรม

ใบรับชาระค่าอบรม

(สาหรับผู้เข้าอบรม)

ไทยรี เซอร์วิสเซส โทร. 02-276-9112-4 (เทรนนิ่ง)

ธ.กรุงศรีอยุธยา
COMP.CODE 44722
ไทยรี เซอร์วิสเซส

หลักสูตร

ฟรีค่ำธรรมเนียมรับชำระ

ชื่อ-สกุล _______________________________________________
Ref.1: โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _________________________________
Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน _________________________________
ค่าอบรม (รวม VAT 7% แล้ว) (ยอดชาระ)
กรุงเทพฯ
ภูมิภาค

 ตัวแทน ขอรับ / ต่ออายุครัง้ ที่ 1 – 3
 นายหน้ า ต่ออายุครัง้ ที่ 1 – 3

642 บาท (ก่อน VAT = 600.-)
1,498 บาท (ก่อน VAT = 1,400.-)

856 บาท (ก่อน VAT = 800.-)
1,605 บาท (ก่อน VAT = 1,500.-)

 บริการดาเนิ นการขอต่อใบอนุญาต

อายุบตั ร 1 ปี = 550 บาท

อายุบตั ร 5 ปี = 1,150 บาท

(ค่าบริการ 350 + ค่าธรรมเนียม คปภ. 200)

(ค่าบริการ 350 + ค่าธรรมเนียม คปภ. 800)

จานวนเงินเป็นตัวอักษร

(122016)

จานวนเงิน

เอกสารการสมัคร (1) ใบสมัคร+ใบรับชาระค่าอบรม (2) สาเนาบัตรประชาชน (3) สาเนาใบอนุญาต
โทรสาร. 02-276-7872 E-mail: technic@trtraining.co.th และโปรดยืนยันการสมัครที่ โทร. 02-276-9112-4
หน้า 1 จาก 2

สำหรับสมำชิก โครงกำร ME ปีที่ 8 (ก.ย.59–ส.ค.60)
บมจ.สหมงคลประกันภัย

โทรสาร (FAX) 02-276-7872
ไทยรี เซอร์วิสเซส โทร. 02-276-9112-4

บริกำรพิเศษ!!! : ตามคาเรียกร้อง เพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทาง ของคุณ

ไทยรี เซอร์วิสเซส (เทรนนิ่ง) บริการดาเนิ นการขอต่อใบอนุญาต กับทางสานักงาน คปภ.และจัดส่งเอกสารถึงมือคุณด้วยบริการ
ไปรษณี ย์ EMS ที่สะดวก ปลอดภัย และท่านสามารถติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารได้โดยตรงกับไปรษณีย์ไทย
ข้าพเจ้า ต้องการให้ทางไทยรี เซอร์วิสเซส ดาเนินการยื่น (เอกสารประกอบการดาเนินการฯ ตามรายละเอียดด้านล่าง)
ประเภทของใบอนุญาต

ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาต

ค่าบริการ*

(สนง. คปภ.)

(รวม VAT 7% แล้ว)

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้น
(ยอดชาระ)

200 บาท

350 บาท

550 บาท

800 บาท

350 บาท

1,150 บาท

ตัวแทน และนายหน้ า
ต่ออายุครั้งที่ 1 และ 2
ตัวแทน และ นายหน้ า
ต่ออายุครั้งที่ 3

* กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัท/นิติบุคคล จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เพื่อนาส่งในวันอบรม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบยอดชาระ

ข้าพเจ้า ไม่ต้องการให้ทางไทยรี เซอร์วิสเซส (เทรนนิ่ง) ดาเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาต
การชาระค่าธรรมเนียมอบรม และบริการดาเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
ข้าพเจ้าได้ชาระค่าธรรมเนียมการอบรม
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าได้ชาระค่าบริการดาเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
รวม

บาท
บาท
บาท

ลงชื่อ
(

ผู้สมัคร
)
วันที่ _____ / _____ / _____

กรุณานาเอกสารประกอบต่ออายุใบอนุญาตมายื่นในวันอบรม:
(1) ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า ใบปัจจุบัน (2) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (3) สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
(4) กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลแนบสาเนาการเปลี่ยน (5) กรณีใบอนุญาตใบปัจจุบันสูญหาย ให้แนบใบแจ้งความ

ชื่อ-ที่อยู่ และTAX ID สาหรับการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ
บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105549052511
48/15-16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
วิ ธีการนับว่าต่ ออายุครัง้ ที่เท่าไร เพื่อป้ องกัความผิดพลาดในการเข้าอบรมผิดหลักสูตร
ให้สงั เกตทะเบียนเลขที่................. ในใบอนุญาตฯ
กรณี ที่หมดอายุภายใน ปี 2560
590xxxxxxx
580xxxxxxx
570xxxxxxx

กรณี ที่หมดอายุภายใน ปี 2561
600xxxxxxx
590xxxxxxx
580xxxxxxx

แสดงว่า
ต่ออายุครัง้ ที่ 1
ต่ออายุครัง้ ที่ 2
ต่ออายุครัง้ ที่ 3

 ทางเลือก..ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.trtraining.co.th
หน้า 2 จาก 2
(122016)

