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การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนอย่างสร้างสรรค์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel สุขุมวิท 4-6 ใกล้ BTS สถานีนานา ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร อาจารย์ นันทภพ ทองนุ่น

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 3 ท่ านเข้ าฟรีอีก 1 ท่ านทันที
(ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท)

หลักการและเหตุผล
การออกหนังสื อเตือนปั ญหาฝ่ ายบุคคลต้ องรู้ และห้ ามมองข้ าม กรณี ที่มีพนักงานขาดงานโดยไม่ ได้ บอกกล่ าว
ท่ านจะมีวิธีการทาอย่ างไร ครบ 3 วันแล้ วเลิกจ้ างได้ เลยหรื อไม่ ? การตักเตือนลงโทษหรื อออกหนังสื อเตือนก่ อนจะ
เลิกจ้ างนั้นมีกี่ขนั้ ตอนและอย่ างไร อานาจหน้ าที่ใดในการลงโทษพนักงานกระทาความผิด เทคนิคการสอบสวน
ข้ อเท็จจริ ง และสาระสาคัญของหนังสื อเตือนที่สามารถนามาบังคับใช้ ทางกฎหมาย และถ้ าลูกจ้ างลาผิดระเบียบ
นายจ้ างไม่ อนุมัติแต่ ลูกจ้ างยังคงหยุดงาน นายจ้ างจะดาเนินการอย่ างไร และจิตวิทยาการเตือนนั้นสาคัญมาก ต้ องใช้
คาพูด จัดที่นั่งอย่ างไร ?
หัวข้ อการสัมมนา
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และสิ ทธิ ของการลาตามกฎหมายแรงงาน
·

สิ ทธิ ลาป่ วย

·

สิ ทธิ ลากิจ

·

สิ ทธิ ลาพักร้ อน

·

สิ ทธิ ลาเพื่อคลอดบุตร

·

สิ ทธิ ลาราชการทหาร

- สิ ทธิ ลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ฯลฯ
2. การตักเตือนและการออกหนังสื อเตือนพนักงานที่กระทาความผิดในเบือ้ งต้ น
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com
(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

·

อานาจการลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาและฝ่ ายบุคคล

·

เทคนิคในการสอบสวน/สอบข้ อเท็จจริ ง

·

การตักเตือนพนักงานแบ่ งออกเป็ นกี่ประเภทอะไรบ้ าง

·

การตักเตือนพนักงานในเบือ้ งต้ นและก่ อนออกหนังสื อเตือนพนักงานต้ องทาอย่ างไรบ้ างที่ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย

·

แบบฟอร์ มที่ใช้ ในการออกหนังสื อเตือนมีสาระสาคัญอะไรบ้ าง

·

ในกรณี ที่ลูกจ้ างยอมรั บและเซ็นชื่ อในหนังสื อเตือน ฝ่ ายบุคคลต้ องทาอย่ างไรต่ อไป

·

กรณี ที่ลูกจ้ างไม่ ยอมเซ็นชื่ อรั บทราบข้ อความใบเตือน นายจ้ างต้ องทาอย่ างไร

3. การรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนลงโทษทางวินัย จะต้ องทราบขัน้ ตอนในการลงโทษและการรวบรวม
หลักฐานใดบ้ าง
·

การจัดทาแบบฟอร์ มบันทึกการให้ การพยาน

·

รู ปแบบของการสอบสวนสอดคล้ องกับความผิดโทษทางวินัยมีอะไรบ้ าง

·

โทษทางวินัยที่มีการลงโทษพนักงานพืน้ ฐานมีอะไรบ้ าง

·

การตรวจสอบข้ อมูลพยานบุคคลว่ ามีอะไรบ้ าง

·

วิธีการบันทึกคาให้ การพยานและการอ้ างเอกสารหรื อวัตถุพยานเข้ าสู่สานวนการสอบสวน

·

ทาอย่ างไรเมื่อพยานขอแก้ ไขคาให้ การต่ อศาล

·
·

การอ่ านบันทึกคาให้ การพยานฟั ง พยานต้ องเซ็นรั บทราบ และถ้ าหากพยานไม่ เซ็นรั บทราบจะมีวิธีการใดบ้ าง
การพักงานระหว่ างสอบสวน ต้ องแจ้ งให้ ลูกจ้ างทราบเมื่อใดและต้ องมีการพักงานกี่วนั นับจากวันที่
สอบสวน

4. ฝึ กปฏิ บัติจริ งการสอบข้ อเท็จจริ งและการแจ้ งหนังสื อเตือน
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อาจารย์ นันทภพ ทองนุ่น ผู้จัดการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล และทนายความ

ประวัติการศึกษา
· ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
· เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบัณฑิตยสภา
· หลักสูตรวิชาว่ าความ สานักฝึ กอบรมวิชาว่ าความ สภาทนายความแห่ งประเทศไทย
ประวัติการทางาน
- หัวหน้ าส่ วนฝึ กอบรมและพนักงานสัมพันธ์ กลุ่มบริ ษัทดีคอม กรุ๊ ป
- ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนา บริ ษัท อีสเทิร์นเฮิ ร์บ จากัด
- ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนา บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิ บิชั่น แมเนจเม้ นท์ จากัด
- ผู้จัดการแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ บริ ษัท เคซี อี เทคโนโลยี จากัด
- ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์ กรและสื่ อสารภายใน ศูนย์ การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา
- ผู้จัดการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล บริ ษัทแอลเอฟ บิวตี ้ (ประเทศไทย) จากัด

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีอีก 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
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(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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