
ไทยร ีเซอรว์สิเซสไทยร ีเซอรว์สิเซส  ฝ่ายเทรนนิง่ฝ่ายเทรนนิง่  ((เวลาท าการ เวลาท าการ วนัจันทร์วนัจันทร์--ศกุร ์ศกุร ์  88..3300--1177..0000  น.)น.)  

โทร. โทร. 0022--660660--1234, 021234, 02--494494--7000 7000 กด 6กด 6  
  

 

ชอ่งทางส าหรับสอบถามขอ้มลู/ตดิตามขา่วสารการอบรม  Line ID: @trtn (โปรดใส ่@ หนา้ trtn) (20200102) 

ตารางการจดัอบรมตารางการจดัอบรมส าหรบัส าหรบัตวัแทนประกนัตวัแทนประกนัวนิาศภยัวนิาศภยั 

A0 =  การขอรบัใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยั  อายใุบอนุญาต 1 ปี (อบรม 6 ชม.) 

อบรมเวลา 9.00 – 16.00 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.30–9.00 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  A0 

20 มกราคม 2563 7 กมุภาพันธ ์2563 2 มนีาคม 2563 7 เมษายน 2563 

7 พฤษภาคม 2563 12 มถินุายน 2563 1 กรกฎาคม 2563 3 สงิหาคม 2563 

1 กนัยายน 2563 2 ตลุาคม 2563 2 พฤศจกิายน 2563 4 ธันวาคม 2563 

A1 =  การขอตอ่ใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยั คร ัง้ที ่1  อายใุบอนุญาต 1 ปี (อบรม 6 ชม.)  

อบรมเวลา 9.00 – 16.00 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.30–9.00 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  A1 

21 มกราคม 2563 3 มนีาคม 2563 8 พฤษภาคม 2563 

2 กรกฎาคม 2563 2 กนัยายน 2563 3 พฤศจกิายน 2563 

A2 =  การขอตอ่ใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยั คร ัง้ที ่2  อายใุบอนุญาต 1 ปี (อบรม 6 ชม.)  

อบรมเวลา 9.00 – 16.00 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.30–9.00 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  A2 

22 มกราคม 2563 4 มนีาคม 2563 11 พฤษภาคม 2563 

3 กรกฎาคม 2563 3 กนัยายน 2563 4 พฤศจกิายน 2563 

A3 =  การขอตอ่ใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัวนิาศภยั คร ัง้ที ่3  อายใุบอนุญาต 5 ปีครัง้แรก (อบรม 6 ชม.) 

อบรมเวลา 9.00 – 16.00 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.30–9.00 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  A3 

23 มกราคม 2563 5 มนีาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 

10 กรกฎาคม 2563 4 กนัยายน 2563 5 พฤศจกิายน 2563 

หมายเหตุ:   โปรดตรวจสอบจ านวนทีน่ ัง่อบรมกอ่นสมคัร  

การจัดอบรมแตล่ะครัง้จ านวนขัน้ต า่ครัง้ละ 15 คน  และสงูสดุไมเ่กนิ 35 คน 

 

 

 

ช่ือ-ท่ีอยู่ และTAX ID ส ำหรบักำรออกหนังสือรบัรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย  ตำมมำตรำ 50 ทวิ 
บรษิทั ไทยร ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั สำขำที ่00001  เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี  0105549052511 
48/22 ชัน้ 5 ซอยรุง่เรอืง ถนนรชัดำภเิษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร  10310 



ไทยร ีเซอรว์สิเซสไทยร ีเซอรว์สิเซส  ฝ่ายเทรนนิง่ฝ่ายเทรนนิง่  ((เวลาท าการ เวลาท าการ วนัจันทร์วนัจันทร์--ศกุร ์ศกุร ์  88..3300--1177..0000  น.)น.)  

โทร. โทร. 0022--660660--1234, 021234, 02--494494--7000 7000 กด 6กด 6  
  

 

ชอ่งทางส าหรับสอบถามขอ้มลู/ตดิตามขา่วสารการอบรม  Line ID: @trtn (โปรดใส ่@ หนา้ trtn) (20200102) 

ตารางการจดัอบรมตารางการจดัอบรมส าหรบัส าหรบันายหนา้นายหนา้ประกนัประกนัวนิาศภยัวนิาศภยั 

B1 =  การขอตอ่ใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั คร ัง้ที ่1  อายใุบอนุญาต 1 ปี (อบรม 10 ชม.) 

อบรมเวลา 8.30 – 19.30 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.00–8.30 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  B1 

27 มกราคม 2563 11 กมุภาพันธ ์2563 10 มนีาคม 2563 7 เมษายน 2563 

12 พฤษภาคม 2563 9 มถินุายน 2563 7 กรกฎาคม 2563 7 สงิหาคม 2563 

8 กนัยายน 2563 7 ตลุาคม 2563 10 พฤศจกิายน 2563 14 ธันวาคม 2563 

B2 =  การขอตอ่ใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั คร ัง้ที ่2  อายใุบอนุญาต 1 ปี (อบรม 10 ชม.) 

อบรมเวลา 8.30 – 19.30 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.00–8.30 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  B2 

28 มกราคม 2563 12 กมุภาพันธ ์2563 11 มนีาคม 2563 8 เมษายน 2563 

13 พฤษภาคม 2563 10 มถินุายน 2563 8 กรกฎาคม 2563 10 สงิหาคม 2563 

9 กนัยายน 2563 8 ตลุาคม 2563 11 พฤศจกิายน 2563 15 ธันวาคม 2563 

B3 =  การขอตอ่ใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั คร ัง้ที ่3  อายใุบอนุญาต 5 ปีครัง้แรก (อบรม 10 ชม.) 

อบรมเวลา 8.30 – 19.30 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.00–8.30 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  B3 

29 มกราคม 2563 13 กมุภาพันธ ์2563 12 มนีาคม 2563 9 เมษายน 2563 

14 พฤษภาคม 2563 11 มถินุายน 2563 9 กรกฎาคม 2563 11 สงิหาคม 2563 

10 กนัยายน 2563 9 ตลุาคม 2563 12 พฤศจกิายน 2563 16 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุ:   โปรดตรวจสอบจ านวนทีน่ ัง่อบรมกอ่นสมคัร  

การจัดอบรมแตล่ะครัง้จ านวนขัน้ต า่ครัง้ละ 15 คน  และสงูสดุไมเ่กนิ 35 คน 

 วธิกีารนบัวา่ตอ่อายคุร ัง้ทีเ่ทา่ไร    ใหส้งัเกตทะเบยีนเลขที.่................ ในใบอนุญาตฯ 

  กรณีหมดอายภุายใน ปี  2563 กรณีหมดอายภุายใน ปี  2564 แสดงวา่   

  62xxxxxxxx 63xxxxxxxx ตอ่อายคุรัง้ที ่1   

  61xxxxxxxx 62xxxxxxxx ตอ่อายคุรัง้ที ่2   

  60xxxxxxxx 61xxxxxxxx ตอ่อายคุรัง้ที ่3   
         

 

 

ช่ือ-ท่ีอยู่ และTAX ID ส ำหรบักำรออกหนังสือรบัรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย  ตำมมำตรำ 50 ทวิ 
บรษิทั ไทยร ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั สำขำที ่00001  เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี  0105549052511 
48/22 ชัน้ 5 ซอยรุง่เรอืง ถนนรชัดำภเิษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร  10310 



ไทยร ีเซอรว์สิเซสไทยร ีเซอรว์สิเซส  ฝ่ายเทรนนิง่ฝ่ายเทรนนิง่  ((เวลาท าการ เวลาท าการ วนัจันทร์วนัจันทร์--ศกุร ์ศกุร ์  88..3300--1177..0000  น.)น.)  

โทร. โทร. 0022--660660--1234, 021234, 02--494494--7000 7000 กด 6กด 6  
  

 

ชอ่งทางส าหรับสอบถามขอ้มลู/ตดิตามขา่วสารการอบรม  Line ID: @trtn (โปรดใส ่@ หนา้ trtn) (20200102) 

ตารางการจดัอบรมตารางการจดัอบรมส าหรบัส าหรบันายหนา้นายหนา้ประก ัประกนันชวีติชวีติ 

BL1 =  การขอตอ่ใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ คร ัง้ที ่1  อายใุบอนุญาต 1 ปี (อบรม 10 ชม.) 

อบรมเวลา 8.30 – 19.30 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.00–8.30 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  BL1 

4 กมุภาพันธ ์2563 1 เมษายน 2563 1 มถินุายน 2563 

4 สงิหาคม 2563 1 ตลุาคม 2563 1 ธันวาคม 2563 

BL2 =  การขอตอ่ใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ คร ัง้ที ่2  อายใุบอนุญาต 1 ปี (อบรม 10 ชม.) 

อบรมเวลา 8.30 – 19.30 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.00–8.30 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  BL2 

5 กมุภาพันธ ์2563 2 เมษายน 2563 2 มถินุายน 2563 

5 สงิหาคม 2563 5 ตลุาคม 2563 2 ธันวาคม 2563 

BL3 =  การขอตอ่ใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ คร ัง้ที ่3  อายใุบอนุญาต 5 ปีครัง้แรก (อบรม 10 ชม.) 

อบรมเวลา 8.30 – 19.30 น. (ลงทะเบยีนเวลา 8.00–8.30 น.)  หา้มเขา้อบรมสายเกนิ 30 นาท ี

จัดอบรมที ่โรงแรม ฮพิ หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

วนัทีอ่บรม  BL3 

6 กมุภาพันธ ์2563 3 เมษายน 2563 8 มถินุายน 2563 

6 สงิหาคม 2563 6 ตลุาคม 2563 3 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุ:   โปรดตรวจสอบจ านวนทีน่ ัง่อบรมกอ่นสมคัร  

การจัดอบรมแตล่ะครัง้จ านวนขัน้ต า่ครัง้ละ 15 คน  และสงูสดุไมเ่กนิ 35 คน 

 วธิกีารนบัวา่ตอ่อายคุร ัง้ทีเ่ทา่ไร    ใหส้งัเกตทะเบยีนเลขที.่................ ในใบอนุญาตฯ 

  กรณีหมดอายภุายใน ปี  2563 กรณีหมดอายภุายใน ปี  2564 แสดงวา่   

  62xxxxxxxx 63xxxxxxxx ตอ่อายคุรัง้ที ่1   

  61xxxxxxxx 62xxxxxxxx ตอ่อายคุรัง้ที ่2   

  60xxxxxxxx 61xxxxxxxx ตอ่อายคุรัง้ที ่3   
         

 

 

 

ช่ือ-ท่ีอยู่ และTAX ID ส ำหรบักำรออกหนังสือรบัรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย  ตำมมำตรำ 50 ทวิ 
บรษิทั ไทยร ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั สำขำที ่00001  เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี  0105549052511 
48/22 ชัน้ 5 ซอยรุง่เรอืง ถนนรชัดำภเิษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร  10310 



 

 

หลกัสูตรขอรบัหลกัสูตรขอรบั--ขอตอ่อายใุบอนุญาตขอตอ่อายใุบอนุญาต  

เป็นตวัแทน/นายหนา้ประกนัภยั คร ัง้ที ่เป็นตวัแทน/นายหนา้ประกนัภยั คร ัง้ที ่11  --  33  

โรงแรมฮพิ (หว้ยขวาง)  โทร. 02-276-5777 

(โปรดแสดงบตัรประชาชนตอนลงทะเบยีน + หา้มสายเกนิ 30 นาท)ี 

 
รถประจ าทาง ปอ./ยโูร: 12, 514, 517, 137, 36, 73, 185, 206, 529 

ธรรมดา: 54, 36ก., 74, 98, 117, 136, 163, 179 

ลงป้ายหนา้โรงแรมดเิอมเมอรัลด ์(ถ.รัชดาภเิษก)  เดนิทางซา้ยเขา้ซอยเนยีมอทุศิ 

(ซอยขา้งโรงแรมดเิอมเมอรัลด)์ โรงแรมฮพิอยูด่า้นขวา ถัดจากโรงแรมเดอะพาลาสโซ 

รถไฟใตด้นิ 

MRT 

สถานหีว้ยขวาง  ออกทางประต ู3 (โรงแรมดเิอมเมอรัลด)์ เดนิเลยีบรมิถนน   

เลีย้วขวาเขา้ซอยเนยีมอทุศิ (ซอยขา้งโรงแรมดเิอมเมอรัลด)์ โรงแรมฮพิอยูด่า้นขวา 

ถัดจากโรงแรมเดอะพาลาสโซ 

รถสว่นตวั จอดรถดา้นขา้งโรงแรม (ประทับตราบตัรจอดรถทีล็่อบบี ้ชัน้ 1) 

  

โรงแรม 
HIP 

โรงแรม 
พาลาซโซ ่

7-11 

ลาน
จอด
รถ 

7-11 

โรงแรม
ดเิอม

เมอรลัด ์ ซ
อ
ย
เน
ยี
ม
อ
ทุ
ศิ

 

โรงแรม
ส าหรบัจดั
อบรม 

ทา่นทีน่ ารถมา 
สามารถจอดไดท้ี ่

ลานจอดรถฝั่งตรง

ขา้ม โรงแรม Hip 

Link แผนที ่ 
https://goo.gl/GBJ2VA 
 

https://goo.gl/GBJ2VA


ไทยร ีเซอรว์สิเซสไทยร ีเซอรว์สิเซส  ฝ่ายเทรนนิง่ฝ่ายเทรนนิง่  ((เวลาท าการ เวลาท าการ วนัจันทร์วนัจันทร์--ศกุร ์ ศกุร ์ 88..3300--1177..0000  น.)น.) 

      โทร. 02-660-1234, 02-494-7000  กด 6 

(20200102) 

 ใบสมคัรเข้ำรบักำรอบรมหลกัสตูรเพ่ือขอรบั/ขอต่อใบอนุญำตเป็นตวัแทน/นำยหน้ำประกนัภยั  ครัง้ท่ี 1-3   ปี 2563 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั  
6 ชม.(9.00-16.00 น.)  A0: ขอรบัใบอนุญำต  A1: ต่ออำย ุครัง้ที ่1  A2: ต่ออำย ุครัง้ที ่2  A3: ต่ออำย ุครัง้ที ่3 

นำยหน้ำประกนัวินำศภยั  
10 ชม.(8.30-19.30 น.)  B1: ต่ออำย ุครัง้ที ่1  B2: ต่ออำย ุครัง้ที ่2  B3: ต่ออำย ุครัง้ที ่3 

 

นำยหน้ำประกนัชีวิต  
10 ชม.(8.30-19.30 น.)  BL1: ต่ออำย ุครัง้ที ่1  BL2: ต่ออำย ุครัง้ที ่2  BL3: ต่ออำย ุครัง้ที ่3  

 

 
 
 

1.  นำย   นำง   นำงสำว ชื่อ____________________________  นำมสกุล__________________________________ 
(ชื่อ-นำมสกุลเดมิ___________________________) เลขทีบ่ตัรประชำชน - - - -  

2. ใบอนุญำตเป็นตวัแทน หรอืนำยหน้ำ เลขที ่ - -  หมดอำยุวนัที ่________________________ 

3. โทรศพัทม์อืถอืผูเ้ขำ้อบรม __________________________ E-mail_______________________________________________ 

ต้องกำรออกใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ำกบัภำษีในนำม (ใบเสรจ็รบัเงนิจะลงวนัทีเ่ดยีวกบัวนัโอนเงนิ และไมส่ำมำรถแกไ้ขได)้ กรณุาเลอืก 1 ขอ้ 

  บริษทั ________________________________________________________ (ส ำหรับน ติ ตินคคค สสำมำัถหรบกภำษีสณสทีจ่่ำยส3%) 
      เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี _____________________________________   ส ำนกังำนใหญ่ /  สำขำที ่________________ 

      ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________ 

 ช่ือผูเ้ขำ้อบรม ทีอ่ยู ่__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

ขำ้พเจำ้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทั ไทยร ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั เกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูของขำ้พเจำ้ เพือ่ประโยชน์ในกำร
สมคัรเขำ้รบักำรอบรม จดัเตรยีมขอ้มลูกำรอบรม น ำสง่ขอ้มลูใหก้บัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกำรด ำเนินกำรอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ลงชือ่  ผูส้มคัร 

(  ) 

 วนัที ่___________________________  
 

 

 

 

         ธนำคำรกสิกรไทย  Comp.code: 32873 หลกัสูตร ค่ำอบรม 
(รวมอาหารกลางวนั+อาหารวา่ง+เอกสารประกอบอบรมของบรษิทั) 

o ผ่ำนสำขำ ธ.กสกิรไทย (ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระตำมทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็)  ตวัแทน  6 ชม. 1,284 บำท [ ก่อน VAT = 1,200 ] 
o Mobile Banking / ATM (ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระตำมทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็) 

( กสกิรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / กรุงศร ี/ ทหำรไทย / ไทยพำณิชย ์) 
 นำยหน้ำ 10 ชม. 2,140 บำท [ ก่อน VAT = 2,000 ] 

 
 

 

 

วนัท่ีอบรม (โปรดระบุ) 

____________________________________ 

สถำนท่ีอบรม = โรงแรมฮิพ ห้วยขวำง(MRT หว้ยขวาง ทางออก 3)
กำรรบัประทำนอำหำรกลำงวนั+อำหำรว่ำง 
    ปกต ิ  อสิลำม   มงัสวริตั ิ  เจ 

เอกสำรกำรสมคัร     (1) ใบสมคัร     (2) ส ำเนำบตัรประชำชน     (3) ส ำเนำใบอนุญำต     (4) หลกัฐำนช ำระค่ำอบรม 
E-mail: technic@thaireservices.com / Fax: 02-276-7872 และโปรดยนืยนักำรสมคัรที่ โทร. 02-660-1234, 02-494-7000  กด 6 

เงือ่นไขการสมคัรอบรม 
 โปรดเขา้อบรมตรงเวลา  หากเขา้อบรมสายเกนิ  30 นาท ีหรอืโปรดเขา้อบรมตรงเวลา  หากเขา้อบรมสายเกนิ  30 นาท ีหรอือยูไ่มค่รบท ัง้หลกัสตูรอยูไ่มค่รบท ัง้หลกัสตูร  ขอตัดสทิธิก์ารเขา้

อบรมตามประกาศ ส านักงาน คปภ. และสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 กรณีผูส้มัครขอเลือ่น/ยกเลกิการอบรม โปรดแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วันท าการ หากเกนิก าหนด ขอสงวนสทิธิก์าร

คนืคา่อบรมทกุกรณี 

ช่ือ-ท่ีอยู่ และTAX ID ส ำหรบักำรออกหนังสือรบัรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย  ตำมมำตรำ 50 ทวิ 

บรษิทั ไทยร ีเซอรว์สิเซส จ ำกดั   สำขำที ่00001 เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี  0105549052511 
48/22 ชัน้ 5 ซอยรุง่เรอืง ถนนรชัดำภเิษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร  10310 

ช ำระผำ่น Mobile Banking 
 + เลอืก “จำ่ยบลิ” 
 + พมิพค์ ำวำ่ ไทยร ีเซอรว์สิเซส 
 + กดคน้หำ 

โปรดแสดงบตัรประชาชนตอนลงทะเบยีน 
และลงลายมอืชือ่ดว้ยตนเอง 


