ใบสมัครเข้ ารับการอบรม ปี 2562
หลักสู ตรต่ อขอรับหรือขอต่ ออายุใบอนุญาตเป็ นผู้ประเมินวินาศภัย
หลักสู ตรการอบรม
เพือ่ ต่ อขอรับหรือขอต่ ออายุใบอนุญาตเป็ นผู้ประเมินวินาศภัย

วันทีจ่ ดั อบรมผู้ประเมิน
เริ่มลงทะเบียน 8.30 – 9.00 น.
(สายไม่ เกิน 30 นาที)

9 – 10 ก.พ.62
11 – 12 พ.ค.62
6 – 7 ก.ค.62
9 - 10 พ.ย.62

(วันเสาร์ ) 9.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.

1. หลักการประกันภัย เงื่อนไข ความคุม้ ครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย (3 ชม.)

(วันอาทิตย์) 9.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.

1. กฎหมายที่เกี่ยวกับการประเมินวินาศภัย (2 ชม.)

2. หลักการตรวจสอบประเมินราคาทรัพย์สินที่เกิดวินาศภัยและรู ปแบบการเขียนรายงาน (2 ชม.)
3. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานประเมินวินาศภัยอย่างมืออาชีพ (1 ชม.)

2. หลักจรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ ระเมินวินาศภัย (1 ชม.)
3. วิธีการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผูป้ ระเมินวินาศภัย (2 ชม.)
4. กรณี ศึกษา (1 ชม.)

หมายเหตุ : (หลักสู ตรขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประเมินฯ รวม 12 ชม. และ ขอต่ อใบอนุญาตเป็ นผู้ประเมินฯ รวม 3 ชม. ) ผู้สมัครควรสมัครล่ วงหน้ าก่ อนวันเข้ ารับการอบรมอย่ างน้ อย 5 วันทาการ
สถานทีอ่ บรม : บริษัท ที.ไอ.ไอ จากัด เลขที่ 3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร 0105531078233
1.  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ..................................................................................................................... นามสกุล..........................................................................................................................
2. เลขบัตรประชาชน ( ______ - _____ _____ _____ _____ - _____ _____ _____ _____ _____ - _____ _____ - _____) บัตรหมดอายุวนั ที่ ................................/................................./......................
3. เลขบัตรผูป้ ระเมิน (………….....................................................…………………………………..........….) บัตรหมดอายุวนั ที่....................................../......................................../..............................
4. วุฒิการศึกษา ได้รับปริ ญญา..........................................................สาขา.................................................................จาก............................................................วันที่................../....................../................
อื่นๆ(ระบุ)....................................................................................สาขา................................................................จาก.............................................................วันที่................/..................../...................
5. การออกใบเสร็ จ  บริ ษทั / สังกัด (กรุณากรอกชื่อบริษัท)................................................................................................................  สานักงานใหญ่  สาขา......................................................
เลขผูเ้ สี ยภาษี…………………….......………………………........(ออกใบเสร็ จ ในนามบริ ษทั สามารถทาการหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%จากยอดที่ไม่รวม VAT)) หรื อออกใบเสร็ จในนาม  บุคคลทัว่ ไป
ที่อยูเ่ ลขที่........................................................หมู่ที่.......................................ตรอก/ซอย.....................................................................................ถนน.................................................................................
แขวง/ตาบล...........................................................เขต/อาเภอ....................................................................จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................
เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ (กรุ ณากรอก) …………………...................... ……………….……...............….............… E-mail.…………………...………… .......................................................... …….….……………….....
หล ักสูตร(การชาระค่าอบรม)

ค่าอบรม

เพือ
่ ขอรับอายุใบอนุญาตเป็ นผู ้ประเมินวินาศภัย (2 วัน/ 12 ชม.)

4,500 + vat 7% = 4,815 บาท (รวมหนังสือ อาหารว่าง อาหารกลางวัน )

เพือ
่ ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผู ้ประเมินวินาศภัย (3 ชม.)

2,000 + vat 7% = 2,140 บาท (รวมหนังสือ อาหารว่าง)

 ชาระเงินด้วยตนเอง (สถาบันประกันภัยไทย วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.)
่ “บริษัท ที.ไอ.ไอ. จากัด”
 โอนเงินเข้าบ ัญชี ชือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พระราม 4 (อาคารสิรน
ิ รัตน์) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขทีบ
่ ัญชี 096 –2–17109–4

6.โปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (1) ใบสมัคร

(2) สาเนาบัตรผู้ประเมิน(ถ่ ายหน้ า+หลัง)

(3) สาเนาบัตรประชาชน

(4) ใบโอนเงิน (เขียน ชื่อ-สกุล)

มาที่โทรสาร (Fax) 02-671-7443 หรื อทาง E-mail trainingbrokeragent@tiins.com กรุ ณาโทรศัพท์กลับ เพื่อยืนยันการสมัครและเอกสารทุกครั้ง
ที่เบอร์ 02-671-7440-1 ต่ อ 530 คุณประภานิช (คุณมิลค์ ) หรือ 081-8264934
ถ้ าหากเลยกาหนดเวลาดังกล่ าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคื นเงินค่ าอบรม

ลงชื่อผู้สมัคร.................................................................. (วันที่.............................)

ประว ัติการปฏิบ ัติงานประเมินวินาศภ ัย

ลาด ับที่

ว ัน / เดือน / ปี

สาน ักงาน / ตาแหน่งหน้าที่

ล ักษณะงานทีท
่ า

ลงชื่อผู้สมัคร.......................................................

