www.hrcenter.co.th

การบริหารคณะกรรมการ

สวัในสถานประกอบการ
สดิการ

คณะกรรมการสวัสดิการฯ เปนขอบังคับตาม
กฎหมายที่ทุกกิจการที่มีพนักงานตั้งแต 50 คนขึ้นไป
ตองจัดตั้ง และดําเนินการใหถูกตอง แตหลายกิจการ
กลับไมไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ทั้ง ๆ ที่ไหน ๆ ก็
ตองดําเนินการตามกฎหมายแลว ก็ควรบริหารให
คณะกรรมการชุดนี้เปนประโยชนตอทั้งกิจการและ
พนักงานโดยตรง ปญหาคือทําอยางไร ?

รุนที่

46

มอบวุฒิบัตร

หลักสูตรนี้จะทําใหทานทราบวา :สถานประกอบการที่ไดรับรางวัลแรงงานสัมพันธดเี ดนระดับ
ประเทศ บริหารคณะกรรมการสวัสดิการกันอยางไร
กรรมการสวัสดิการฯ ชวยสรางสรรคแรงงานสัมพันธในสถาน
ประกอบการ หรือสรางผลงานใหกับองคการ ไดอยางไร
การประชุมรวมกับคณะกรรมการสวัสดิการฯ ใหประสบ
ความสําเร็จ จําเปนตองมีเทคนิคอยางไร การบริหารโดยให
คณะกรรมการสวัสดิการฯ มีสวนรวมอยางเหมาะสม คือ
สุดยอดกลยุทธการบริหารงานบุคคล ที่ HR มืออาชีพ หรือ
เจาของกิจการควรรู แลวตองทําอยางไร
วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
วิทยากร

อาจารย อรรถพล มนัสไพบูลย

กรรมการ บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด
อดีต ผูบริหารงานแรงงานสัมพันธสถานประกอบการ
ดีเดน ดานแรงงานสัมพันธระดับประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
คณะกรรมการสวัสดิการ
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการแผนกพนักงานสัมพันธ
เจาหนาที่แรงงานสัมพันธ
เจาหนาที่ฝายบุคคลผูดูแลเรื่องสวัสดิการ

















หัวขอการฝกอบรม

เทคนิคการตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
การจัดรูปแบบโครงสรางคณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่เหมาะสมตอองคการ
ปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับสวัสดิการ หรือคณะกรรมการสวัสดิการฯ
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการฯ
สวัสดิการคืออะไร (สวัสดิการตามกฎหมาย, สวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมาย
พรอมวัตถุประสงคของสวัสดิการแตละประเภท)
ควรจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามกฎหมายในเรื่องใดบาง
ปญหาในการบริหารสวัสดิการที่ควรทราบ
ขอเรียกรองดานสวัสดิการอะไรบาง ที่อาจกลายเปนปญหาขอพิพาทแรงงาน
การลด หรือ การเพิ่มสวัสดิการ มีวิธีการ และขอกฎหมายที่ควรระวัง อยางไร
HR หรือฝายจัดการ ควรเขาไปมีสวนรวมในคณะกรรมการสวัสดิการฯ อยางเหมาะสมไดอยางไร
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ควรมีวาระอะไรบาง และควรดําเนินการประชุมอยางไร
ผูบริหารควรกลาวอะไรกับคณะกรรมการสวัสดิการฯ ชุดใหม ในการประชุมครั้งแรก
กลยุทธการสรางแรงงานสัมพันธเชิงรุก โดยอาศัยคณะกรรมการสวัสดิการฯ
จะปองกันไมใหคณะกรรมการสวัสดิการฯ เอาแตเรียกรองขอสวัสดิการเพิ่มขึ้นไดอยางไร
กรณีศึกษาจากเรื่องจริง
- บริหารคณะกรรมการสวัสดิการฯ อยางไร ไมกลายเปนสหภาพแรงงาน
- สถานประกอบการที่ไดรับรางวัลดีเดนดานแรงงานสัมพันธระดับประเทศบริหารคณะกรรมการสวัสดิการฯ อยางไร ที่
ทําใหเปนจุดเดนดานแรงงานสัมพันธ
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1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

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
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

