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บริหารงาน

ชวยลดความสูญเสียไดอยางไร
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ไมมีการคัดกรอง รปภ. ที่ดีมาประจําหนวยงาน สงใครมาก็รับไวทําใหได รปภ. ที่ขาดคุณภาพ เกิดความ
หยอนยานในหนาที่
การใชกําลังคนที่ไมเหมาะสม มากหรือนอยเกินไป
ระบบ รปภ. มีจุดรั่วไหลงายตอการทุจริตในการนําทรัพยสินออกนอกบริษัท
เลือกแตบริษัท รปภ. ที่เสนอราคาตํ่าทําใหไดคนและระบบ รปภ. ที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมคุมคาเมื่อ
เกิดความสูญเสีย เปนตน
พบกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ที่นอกจากจะเปนผูบริหารงาน HR แลวยังมีประสบการณเปน Safety & Security
Manager ใหกับธุรกิจขามชาติชั้นนํามาถายทอดประสบการณ ชี้แนะ และวางระบบที่จะปดชองโหวในงาน รปภ.
ที่เปนรูปธรรมนําไปปฏิบัติได
วิทยากร

อาจารยปรีชา ชุมฤทธิ์

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายรักษาความปลอดภัย
ผูรับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยขององคการ
ผูบริหารของบริษัทรับจางรักษาความปลอดภัย

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

หัวขอการฝกอบรม

12 ประเด็นที่มักมีปญหาในการทําสัญญาวาจาง รปภ.
และแนวทางปรับแกใหรัดกุม
การกําหนดจํานวน รปภ. ที่มีประสิทธิภาพตอ
การรักษาความปลอดภัย
การกําหนดหนาที่แตละจุดรวมกับบริษัท รปภ.
ทําอยางไร รปภ. จึงจะมีประสิทธิภาพทั้งตอหนาและลับหลัง
ระบบการตรวจสอบทรัพยสิน เขา-ออกที่รัดกุม
แนวทางการกําหนดคาตอบแทนการวาจางบริษัท รปภ. ที่เหมาะสม
แนวทางในการเลือกบริษัทรับจาง รปภ. ที่ดี : เรื่องที่ “ผูวาจาง” และ
“ผูรับจาง” ตองรู
ระบบรายงาน รปภ. ที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสอบสวนเมื่อเกิดความเสียหาย
ขอควรระวังในการใชอุปกรณชวยรักษาความปลอดภัย และแนวทางแกไข
Workshop : การวิเคราะหหาจุดรั่วไหลของทรัพยสิน และวิธีปองกันที่มีประสิทธิภาพ
ขอแตกตางระหวางการใช รปภ. ของตนเองกับการจางผูรับเหมา
ใบสมัครหลักสูตร “บริหารงาน รปภ. ดีชวยลดความสูญเสียไดอยางไร”
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ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
4,000
280
120
3,500
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขทีป่ ระจําตัวผูเ สียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

