High Solution Network Co.,Ltd.

Mountain Rescue Level 2
Category
Price
camp

ปลอดภัย-อุปกรณเสริมสราง
THB 30,000.00
งานอบรม

Description

•Duration of training 8days. Course free 30,000 baht/person with a
certificate issued by the IFMGA (International Federation Of Mountain
Guides Associations) institute, NNMGA (Nepal National Mountain Guide
Association) and CAMP SAFETY Italy
•This price includes accommodation, food and drinks. (free tent) If the
customer does not need accommodation or tent, you can choose to
organize your own.
•Place: Tambon Moosee, Pak Chong, Nakhon Ratchasima, Thailand.
Near Khoa Yai (See map attached)
•Training Date: Nov 29 - Dec 6, 2018
•Includes equipment training such as ropes, harnesses, helmets,
descenders & belay devices etc. We will not be providing personal
equipment such as gloves & headlamps.
•Trainee must have basic knowledge and skills for Rope Access as well
as being certified with First Aid certificates.
•In order to partake in the training program, the trainee must pass the pretest given at High Solution Network training center, Bangkok, Thailand.
There are a total of 4 timeslot for the pre-test, please see the schedule
below: Sep 27, Oct 12, Oct 19 and Oct 26 the results will be announced on
the Oct 31, 2018.
•There will be 30% deposit before taking the pre-test, however if the
trainee fails to pass, we will refund the full amount of the deposit within 30
days.
•**Early bird offer for participant booking before Sep 30th, course fee price
of only 28,500 THB also includes 1 Favourlight head lamp (H1632)

บริการรับเหมาทีเ่ กีย
่ วกับการทํางานบนทีส
่ ูง
Category

ปลอดภัย-อุปกรณเสริมสราง

Description

รับงานเชน ทาสี ขึ้นที่สูง ติดตั่งอุปกรณ จุดยึดหลังคา
ติดตอ 0818057892 คุณปกครอง
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ใหบริการแนะนําใหคําปรึกษาและทดลอง
ใชงานอุปกรณสําหรับการทํางานบนทีส
่ ูงฟรี
Category

ปลอดภัย-อุปกรณเสริมสราง

Description

ใหบริการแนะนําใหคําปรึกษาและทดลองใชงานอุปกรณสําหรับการ
ทํางานบนทีส
่ ูงฟรี

รับบริการอบรมการทํางานบนทีส
่ ูง
Category

ปลอดภัย-อุปกรณเสริมสราง

Description

เปดฝกอบรมการใหความรูเกี่ยวกับสินคา การสงเสริมมาตราฐานความ
ปลอดภัย

เพื่อใหม่น
ั ใจในความปลอดภัยของผูใชงาน ทั้งมืออาชีพและผูเริ่มตนใชงาน
หลักสูตรการปฏิบัติงานในพื้นทีส
่ ูง(Work At Height) : 39,000/กลุม
เหมาะสําหรับงานติดตั้งหรือซอมแซมหลังคา งานขึ้นโครงสราง และงาน
ปนเสาติดตั้งสัญญาณ เปนตน
(ผูเขาอบรม 15-20 ทาน ตอคอรส)

หลักสูตรการปฏิบัติงานดวยระบบเชือก(Rope Access & Work At
High) : 15,000/ทาน

เหมาะสําหรับผูท่ต
ี องการทํางานบนที่สูง ดวยระบบเชือกอยางมืออาชีพ
ระยะเวลาการอบรมตอครั้ง 6 วัน โดยแบงเปนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 5 วัน

และทดสอบ 1 วัน

(ผูเขาอบรม 10 ทาน ตอครั้ง)

หลักสูตรการปฏิบัติงานบนเชือก(Rope Work & Access Technic) :
9,900/ทาน

เหมาะสําหรับผูท่ต
ี องการโรยตัวปฏิบัติงานซอมบํารุงในแนวดิ่ง อาทิ โรยตัว

ทาสี ซอมแซมอาคารสูง งานทําความสะอาดกระจก ตรวจเช็คเครื่องจักรบนที่
สูง ซอมบํารุงลิฟต เปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลในพื้นที่สูง หรืองานที่ไมสามารถตั้ง
นั่งราน

ระยะเวลาการอบรม 2 วัน และการทดสอบ 1 วัน
(ผูเขาอบรม 10 ทาน ตอครั้ง)

หลักสูตรสําหรับผูควบคุมการทํางานบนทีส
่ ูง(Introductory for Rope
Work Inspector Course) : 990/ทาน

เหมาะสําหรับผูท่ม
ี ีหนาที่ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสูงที่ตองทํางานดวย

ระบบเชือก เชน จ.ป., เจาของอาคาร, ผูทํางานเกี่ยวกับระบบเซฟตี้อาคาร
สูง/โรงงาน ฯลฯ เพื่อใชตรวจสอบอุปกรณและระบบการทํางานของผูรับเหมา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
(ผูเขาอบรม 15-20 ทาน ตอรอบ)

ผลงานทีผ
่ านมาของงานอบรมการทํางานทีส
่ ูง
- บานริก
- CCContent
- ทรีภพ

- มีเดีย วิช่น
ั
- LightSource
- SCG
- Q-Con
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- และอื่น ๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ งานอบรมจะมีการออกใบ Certificed และ ID Card ใหในกรณีท่ี
ทดสอบผาน เทานั้น ถาทดสอบครั้งแรกไมผานจะมีใหสอบซอมหนึ่ งครั้งใน
รอบถัดไป โดยไมเสียคาใชจายใดๆ

จัดจําหนายอุปกรณการทํางานบนทีส
่ ูง
ปลอดภัย-อุปกรณเสริมสราง

Category
Description

ตัวแทนจําหน ายอุปกรณ Camp จากอิตาลีอยางเปนทางการ
จําหน าย
Harnesses
Harnesses accessories
Helmets
Helmets spare parts
Energy absorbers and lanyards
Anchoring devices
Mechanical devices
Semi-static ropes
Dynamic ropes
Accessory cords
Ropes accessories
Hooks and carabiners
Backpacks and bags

High Solution Network Co.,Ltd.
34, ซอย โพธิแ
์ กว 1 แยก 3 ถนนโพธิแ
์ กว, แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหา
นคร, 10240
Tel
Fax
Mobile Phone
Mobile Phone
Mobile Phone
E-Mail

Facebook
www.facebook.com/CampRockClimbingProfessional

02-138 8949
02-138 8950
089-886 7700
081-425 8849
081-917 8752
salescamp@highsolution.co.th
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