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การลงโทษดว้ยการออกหนงัสือเตอืนอย่างสรา้งสรรค ์

วันท่ี 23 กุมภาพนัธ ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel สุขุมวิท 4-6 ใกล ้BTS  สถานีนานา  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์นันทภพ ทองนุ่น 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที 
 (ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

การออกหนังสือเตือนปัญหาฝ่ายบุคคลต้องรู้และห้ามมองข้าม กรณีท่ีมีพนักงานขาดงานโดยไม่ได้บอกกล่าว 
ท่านจะมีวิธีการท าอย่างไร ครบ 3 วนัแล้วเลิกจ้างได้เลยหรือไม่ ? การตักเตือนลงโทษหรือออกหนังสือเตือนก่อนจะ
เลิกจ้างนั้นมีก่ีขัน้ตอนและอย่างไร อ านาจหน้าท่ีใดในการลงโทษพนักงานกระท าความผิด เทคนิคการสอบสวน
ข้อเทจ็จริง และสาระส าคัญของหนังสือเตือนท่ีสามารถน ามาบังคับใช้ทางกฎหมาย และถ้าลูกจ้างลาผิดระเบียบ 
นายจ้างไม่อนุมัติแต่ลูกจ้างยงัคงหยดุงาน นายจ้างจะด าเนินการอย่างไร และจิตวิทยาการเตือนนั้นส าคัญมาก ต้องใช้
ค าพูด จัดท่ีนั่งอย่างไร ? 

หัวข้อการสัมมนา 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และสิทธิของการลาตามกฎหมายแรงงาน 

·       สิทธิลาป่วย 

·       สิทธิลากิจ 

·       สิทธิลาพักร้อน 

·       สิทธิลาเพ่ือคลอดบุตร 

·       สิทธิลาราชการทหาร 

-  สิทธิลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ฯลฯ 

2. การตักเตือนและการออกหนังสือเตือนพนักงานท่ีกระท าความผิดในเบือ้งต้น 
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·       อ านาจการลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบุคคล 

·       เทคนิคในการสอบสวน/สอบข้อเทจ็จริง 

·       การตักเตือนพนักงานแบ่งออกเป็นก่ีประเภทอะไรบ้าง 

·       การตักเตือนพนักงานในเบือ้งต้นและก่อนออกหนังสือเตือนพนักงานต้องท าอย่างไรบ้างท่ีถกูต้องตาม
กฎหมาย 

·       แบบฟอร์มท่ีใช้ในการออกหนังสือเตือนมีสาระส าคัญอะไรบ้าง 

·        ในกรณีท่ีลูกจ้างยอมรับและเซ็นช่ือในหนังสือเตือน ฝ่ายบุคคลต้องท าอย่างไรต่อไป 

·       กรณีท่ีลูกจ้างไม่ยอมเซ็นช่ือรับทราบข้อความใบเตือน นายจ้างต้องท าอย่างไร 

3. การรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนลงโทษทางวินัย จะต้องทราบขัน้ตอนในการลงโทษและการรวบรวม
หลักฐานใดบ้าง 

·       การจัดท าแบบฟอร์มบันทึกการให้การพยาน 

·       รูปแบบของการสอบสวนสอดคล้องกับความผิดโทษทางวินัยมีอะไรบ้าง 

·       โทษทางวินัยท่ีมีการลงโทษพนักงานพืน้ฐานมีอะไรบ้าง 

·       การตรวจสอบข้อมลูพยานบุคคลว่ามีอะไรบ้าง 

·       วิธีการบันทึกค าให้การพยานและการอ้างเอกสารหรือวตัถพุยานเข้าสู่ส านวนการสอบสวน 

·       ท าอย่างไรเม่ือพยานขอแก้ไขค าให้การต่อศาล 

·               การอ่านบันทึกค าให้การพยานฟัง พยานต้องเซ็นรับทราบ และถ้าหากพยานไม่เซ็นรับทราบจะมีวิธีการใดบ้าง 

·       การพักงานระหว่างสอบสวน ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเม่ือใดและต้องมีการพักงานก่ีวนันับจากวนัท่ี
สอบสวน 

4. ฝึกปฏิบัติจริงการสอบข้อเทจ็จริงและการแจ้งหนังสือเตือน 
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วิทยากร           อาจารย์นันทภพ ทองนุ่น   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทนายความ 

ประวัติการศึกษา 

· ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
· เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
· หลักสูตรวิชาว่าความ ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย 

ประวัติการท างาน 

- หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพนักงานสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทดีคอม กรุ๊ป 

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท อีสเทิร์นเฮิร์บ จ ากัด 

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท อิมแพค็ เอก็ซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

- ผู้จัดการแผนกสวสัดิการและแรงงานสัมพันธ์ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จ ากัด 

- ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กรและส่ือสารภายใน ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทแอลเอฟ บิวตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 เขา้ฟรอีีก 1 ท่าน   11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
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(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

mailto:hrdzenter@gmail.com

