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ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 

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

วันท่ีอบรม ................................................................................  

 กรุณาสงใบสมัครทาง Email: nutthiya@ecot.or.th , nabdaw@ecot.or.th   

ขอมูลผูเขารับการฝกอบรม (กรณุาระบุคำนำหนา ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองครบถวนเพื่อปองกันความผิดพลาดในการออกวุฒิบัตร) 
 

 

1.ชื่อ: (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................นามสกุล......................................ตำแหนง........................................................ 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาน           -      -      -      -      -      -      -     -      -      -      -      -       เบอรโทร........................................ 

อาหาร                       อิสลาม                          ไมใชอิสลาม               แพอาหาร..................          

2.ชื่อ: (นาย/นาง/นางสาว) ...................... ...................................นามสกุล......................................ตำแหนง....................................................... 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาน           -      -      -      -      -      -      -     -      -      -      -      -       เบอรโทร........................................ 

อาหาร                       อิสลาม                          ไมใชอิสลาม               แพอาหาร..................          

3.ชื่อ: (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................นามสกุล......................................ตำแหนง....................................................... 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาน           -      -      -      -      -      -      -     -      -      -      -      -       เบอรโทร........................................ 

อาหาร                       อิสลาม                          ไมใชอิสลาม               แพอาหาร..................      
     

ขอมูลการติดตอบริษทั 

ชื่อบริษัท : ………………………………………………………………………………………… ประเภทกิจการ : ......................................................................... 

ที่อยู : ................................................................................................................................................................................................................. 

เลขประจำตัวผูเสียภาษี : .........................................................................   .. สำนักงานใหญ         สาขาลำดบัที่ ........................................... 

ชื่อผูประสานงาน : .............................................................................ฝาย/แผนก............................................................................................... 

โทรศัพท : ...................................... ตอ ......................... โทรสาร : ............................................ มือถือ : ............................................................ 

E-mail : .............................................................................................................................................................................................................. 

ที่อยูในการจัดสงเอกสาร                  ขอมูลเดียวกับที่อยูบริษัท 

ชื่อผูรับ................................................................................................เบอรโทรติดตอ ....................................................................................... 

ที่อยู.....................................................................................................................................................................................................................    
 

การใชความยินยอมขอมูลสวนบุคคล 

  ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ ใชและเปดเผยขอมูลสวนตัวขางตนสำหรับวัตถุประสงคในการฝกอบรม หลักสูตรคณะกรรมการสวัสดิการใน

สถานประกอบกิจการเทานั ้น เปนไปตามพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย (Thailand’s Personal Data 

Protection Act – PDPA หรือกฎหมาย/ระเบียบขอบังคบัอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   

    ไมอนุญาต 
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หลักสูตรการอบรม 
 

อัตราคาอบรม 
 

 Vat 7% 
 

หัก ณ ที่จาย 3% 
รวมจายสทุธ ิ

(กรณีหกั ณ ที่จาย) 

รวมจายสุทธ ิ
(กรณีไมหกั ณ ที่จาย) 

 

 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการ

ทำงาน 

 

 

ปกติ 

 

2,000.- 
 

140.- 
 

60.- 
 

2,080.- 
 

2,140.- 
 

2,800.- 
 

196.- 
 

84.- 
 

2,912 
 

2,996.- 
 

Online 

 

1,800.- 
 

126.- 
 

54.- 
 

1,872.- 
 

1,926.- 

ข้ันตอนการสมัครเขาอบรม 

วิธีการสมคัร 

        กรุณาสงใบสมัครเขารับการอบรม พรอมเอกสารการสมัคร 

        มาทีอี่เมล nutthiya@ecot.or.th , nabdaw@ecot.or.th  หรือ Line ID : nabdaw094 

        และ นำใบสมคัรพรอมเอกสารประกอบการสมัคร (ถามี) มาใหเจาหนาที่ในวันแรกของการฝกอบรม  

เอกสารประกอบการสมัคร 

         ใบสมัครเขารับการฝกอบรม  

         สำเนาบัตรประจำตวัประชาชนของผูเขาอบรม (ถามี) 

        
ขั้นตอนการชำระเงิน 

บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเมนท เซ็นเตอร จำกัด :  โทร. 02 385 7117 หรือ 094 484 5338 (K.สา) ID Line: nabdaw094 

 

วิธีการชำระเงิน 

    ชำระเปนเชค็สั่งจาย ในนาม บริษัท อคีอท ดีเวลลอปเมนท เซ็นเตอร จำกัด (ECOT DEVELOPMENT CENTER CO.,LTD)  

        หรือ โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเทพารักษ บัญชีออมทรัพย 

         เลขท่ีบัญชี 327-2-98830-9  ชื่อบัญชี บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเมนท เซ็นเตอร จำกัด  

    ชำระเปนเชค็สั่งจาย ในนาม บริษัท อคีอท ดีเวลลอปเมนท เซ็นเตอร จำกัด (ECOT DEVELOPMENT CENTER CO.,LTD)  

        หรือโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ๊ิกซี ศรีนครินทร บัญชีออมทรัพย 

        เลขที่บัญชี 087-3-12369-9 ชื่อบัญชี "บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเมนท เซ็นเตอร จำกดั" 

     กรุณาหัก ณ ที่จาย 3% ในนาม บริษัท อีคอท ดเีวลลอปเมนท เซ็นเตอร จำกัด (ECOT DEVELOPMENT CENTER CO.,LTD)  

          เลขที่ 999-220 หมู 6 ถนนเทพารักษ  ตำบลเทพารักษ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมทุรปราการ  10270 

          (999/220 Moo 6, Theparak Road, Theparak, Amphoe Mueang Samut Prakan, Samutprakarn 10270 Thailand)  

          เลขประจำตัวผูเสียภาษี  0115559025533 (สำนักงานใหญ) 

    กรณีชำระเงินลวงหนา กรณุาสง สำเนาใบโอนเงินมาที่อีเมลมาที่ nutthiya@ecot.or.th , nabdaw@ecot.or.th  

    กรุณานาํเอกสารหกัภาษี ณ ทีจ่าย % มาใหใ้นวนัอบรม หรือส่งทางไปรษณีย ์มิฉะนนั จะตอ้งชาํระค่าอบรมเตม็จาํนวน 

    กรณียกเลิกการเขา้อบรมกรุณาแจง้ล่วงหนา้  วนั ก่อนวนัอบรม มิฉะนนั จะตอ้งชาํระค่าอบรมเต็มจาํนวน 

   ค่าลงทะเบียนเขา้อบรม  สามารถนาํไปลดหย่อนภาษีได ้ % 


