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3 ตุลาคม 2559
เรื่อง ขอเรียนเชิญสมัครสมาชิก
เรียน กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเบื้องต้น จานวน 1 ชุด
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 119 พุทธศักราช 2518 เป็นองค์กรที่ดาเนินการโดยมิได้มุ่งหวังผลกาไร
ทั้งนี้ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) ได้จัดบริการหลายด้านไว้บริการ
ให้แก่มวลสมาชิกหลายรูปแบบ
พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารข้อมู ลเบื้องต้นเกี่ยวกับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ
อุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย ) มาเพื่อท่านประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว หากท่านประสงค์ที่จะใช้บริการดังกล่าว
ข้างต้นของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย )
ขอได้โปรดติดต่อที่สานัก
เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างฯ (อีคอนไทย) ซึ่งพร้อมจะให้บริการแด่ท่านด้วยความยินดียิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย)
ประธาน
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

สานักเลขาธิการฯ

โปรดติดต่อ คุณอัมพลิกาณ์ , คุณเพ็ชรัตน์ , คุณชุติพงศ์
โทรศัพท์ 0-2651-9182-3 ,0-2651-9164-65 โทรสาร 0-2651-9181
E-mail : econ@econthai.com

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริการแก่สมาชิกสมทบ
ของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
(อีคอนไทย)
***************************************
1. ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาททั้งในและนอกสถานที่
2. บริการทนายความเพื่อว่าความให้กับสมาชิก
3. ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการ
ค้าและอุตสาหกรรมไทย จัดขึ้น
4. ให้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของนายจ้าง
5. ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
6. เป็นตัวกลางจัดหาตาแหน่งงานต่าง ๆ ที่ขาดแคลนในท้องตลาดให้กับสมาชิกโดยคิดค่าธรรมเนียมในราคา
พิเศษ
7. รับทาใบกาหนดหน้าที่งาน จัดโครงสร้างค่าจ้าง สารวจค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก
8. จัดฝึกอบรมทางด้านการจัดการ การผลิต การตล าดและการขาย การบัญชีและการเงิน รวมทั้งกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกในรูปแบบของการฝึกอบรมภายในองค์กรและรูปแบบของการสัมมนา
9. ให้การปรึกษาในการทาวีซ่า และขอใบอนุญาตการทางานให้กับเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังให้
คาแนะนาในการขออนุมัติใบอนุญาตต่าง ๆ ในการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน
10. บริการให้ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น
11. บริการอื่น ๆ ที่สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเห็นว่าเหมาะสม

********************************************************

การชาระค่าบารุงสมาชิก สมาชิกสมทบ และสมาชิกสามัญ (สมาคมนายจ้าง)
อ้างถึงข้อบังคับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
หมวดที่ 6
ข้อที่ 13,14,15 และ 16 ตามรายละเอียดดังนี้
ข้อ 13 ค่าสมาชิกและค่าบารุงประจาปี ของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
(1)
ค่าสมัคร
ก.
สมาชิกสามัญ
2,000 บาท ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ข.
สมาชิกสมทบ
1,000 บาท ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
(2)
ค่าบารุงประจาปี
ก.
สมาชิกสามัญ
5,000 บาท ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ข.
สมาชิกสมทบ
3,000 บาท ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ข้อ 14 วิธีการชาระค่าบารุงสมาชิกและค่าบารุงประจาปีให้กระทาดังนี้
(1) ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ชาระพร้อมกับการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบ
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกให้คืนเงินค่าสมัครนี้แก่ผู้สมัครเต็มจานวน
(2) ค่าบารุงประจาปี ให้เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
(3) ค่าบารุงประจาปี ครั้งแรก ให้ชาระพร้อมกับการยื่นใบสมัคร โดยให้จ่ายเต็มจานวน และถ้าหากคณะกรรมการ
ไม่เห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิกให้คืนเงินค่าบารุงประจาปีแรกนี้ให้แก่ผู้สมัครเต็มจานวน
(4) ค่าบารุงประจาปี ของปีที่สองให้ชาระตามส่วนของเดือนที่เห็นเหลืออยู่นับจากวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่เข้าสมัครเป็นสมาชิก และเศษของเดือนให้ถือเป็นหนึ่งเดือน
(5) ค่าบารุงประจาปี ของปีที่สามและปีต่อ ๆ ไปให้ผ่อนชาระเต็มจานวนตามอัตราที่กาหนดไว้
(6) การชาระค่าบารุงประจาปีให้ชาระภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งนี้ ยกเว้นค่าบารุงประจาปีแรกซึ่งต้อง
ชาระพร้อมการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(7) การชาระค่าบารุงประจาปีให้ชาระเป็นเงินสด หรือเช็ค
กรณีชาระเป็นเช็ค โปรดสั่งจ่าย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
231/9 ซอยสารสิน ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2651-9182-3,02-6519164-65 โทรสาร 02-651 – 9181

หมายเหตุ เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อบังคับ หากท่านสมาชิก ชาระค่าบารุงสมาชิกโดยการโอนเข้าบัญชี โปรด
ดาเนินการได้ดังนี้
ชื่อบัญชี / โปรดสั่งจ่าย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
สานักงาน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
082 – 2 – 49044 – 1
โปรดส่งใบ PAY IN ไปที่หมายเลขโทรสาร 02- 651 – 9181 ภายในวันโอนเข้าบัญชีที่
(แผนกบัญชี) เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกต่อไป
หมายเหตุ สภาฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ
ที่จ่าย ตามคาสั่งสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 8 (2) ซึ่งมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2528
(ประมวลรัษฎากรหน้าที่ 632 ข้อ 8 (2) )

ข้อ 15 สมาชิกภาพของผู้สมัครจะยังไม่มีผลโดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ชาระค่าสมัครและค่าบารุง
ประจาปีครบถ้วนสมบูรณ์ตามอัตราที่กาหนดแล้ว
ข้อ 16 สมาชิกที่ค้างชาระค่าบารุงไม่มีสิทธิ์ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ แต่ยังมีสิทธิ์ตามข้อ 11 (5) (6) และจะไม่ได้รับ
ผลประโยชน์หรือค่าบริการใด ๆ จากสภาองค์การนายจ้างจนกว่าจะได้ชาระค่าบารุงที่ค้างอยู่นั้นครบถ้วนสมบูรณ์
ตามอัตราที่กาหนดแล้ว
การยกเลิกสมาชิกโปรดทาหนังสือแจ้งให้สานักเลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูลเบื้องต้น สิทธิที่ได้รับ จากการเป็นสมาชิกสมาคมนายจ้างฯ (สมาชิกสามัญ)
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
( ECONTHAI)
**********************************************
สมาชิกสามัญ (สมาคมนายจ้างฯ)
1. สามารถเข้าเป็นกรรมการสภาองค์การนายจ้าง
2. สามารถเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี เช่น
2.1 คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน
2.2 คณะกรรมการค่าจ้าง
2.3 คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
2.4 คณะกรรมการสวัสดิการ
2.5 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3.
สามารถเป็นผู้แทนในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งใน
คณะกรรมการไตรภาคี
3.1 คณะกรรมการประกันสังคม
3.2 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
3.3 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
4.
สามารถเป็นผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง เข้าประชุ มในคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ที่ทางราชการแต่งตั้งและเชิญประชุม
5.
เป็นผู้แทนสมาคมนายจ้างที่เป็นสมาชิกของสภาฯ เข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงาน ศาลแรงงานภาค และ
ศาลแรงงานจังหวัด ตามที่คณะกรรมการกาหนด
6.
สามารถรับคาปรึกษา ในเรื่องของการบริหารแรงงานในองค์กรทุกปัญหา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากจะต้องดาเนินคดีในศาลแรงงานหรือต้อง
เข้าไปปรึกษาในการเจรจาต่อรอง การขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
7.
สมัครเข้าเป็นผู้แทนหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อ อบรม-ดูงานใน
กรณีทีสภาองค์การนายจ้างต่างประเทศ องค์การแรงงานสากล ให้ทุนใน
การอบรม หรือดูงานเป็นครั้งคราว เป็นต้น
***********************************

