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ศึกษากฎหมายแรงงานแบบสนุก ๆ
กับ 2 ทนายคดีแรงงาน

คําพิพากษาฎีกา
คดีแรงงานเพือ่ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ตอน

การทําผิดทางวินัย
และ การลงโทษทางวิ นั ย

สัมมนาความรูดานกฎหมายแรงงาน

แบบสนุก มันส ฮา ไดสาระ
> โดยยกคําพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน
> คําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
คดีแรงงาน

case study ที่องคกรตาง ๆ ทําผิดพลาด
กันเปนสวนใหญ ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่
เจาของประกอบกิจการ นายจาง HR ลูกจาง
และนักศึกษากฎหมายแรงงาน ควรตองรูเพื่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหถูกตองตาม
กฎหมาย และเปนธรรม

> เรื่องเลาคดีแรงงาน
> การพิจารณาประเด็นคดีในศาลแรงงาน
> คําพิพากษาฎีกาคดีแรงงานที่สําคัญใหมลาสุด
(ขอเท็จจริงตางกัน ผลแหงคดีตางกันไกล)

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

นําสัมมนาโดย 2 วิทยากร
ซึ่งเปนทนายความคดีแรงงาน อดีตผูบริหารงานบุคคล

ทนายอรรถพล มนัสไพบูลย

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน และทนายความคดีแรงงาน
สํานักงานกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

ทนายชูเกียรติ เกตุชู

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน และทนายความคดีแรงงาน
สํานักงานกฎหมาย โจ แอนด สมิท

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท + VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท + VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 11 ก.ค. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
ตัวอยางบางสวน คําพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน เรื่องสําคัญ ที่ไมควรพลาด
ฎีกาชิงลาออกหนีความผิด / การเขียน ระเบียบกติกา การงดการใหสิทธิประโยชนเพื่อแกปญหาเรื่องนี้
ฎีกาหนังสือพักงานที่มีขอความเตือนรวมอยูดวย แตไมใชการเตือน จึงไมมีหนังสือเตือนที่ถูกซํ้า / แนะนํา
การเขียนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อแกปญหานี้
ฎีกาขอหามทางวินัย ที่ไมเปนวินัย การปลอยปละละเลย เมื่อมีพนักงานทําผิด นายจางจะลงโทษ จะกลาย
เปนการเลือกปฏิบัติ ลงโทษไมได หรือเมื่อทําผิด ก็คือ ผิด ลงโทษได
ฎีกาหนังสือเตือนที่ไมถูกตอง หนังสือเตือนที่ถูกตองรัดกุม ครบประเด็น
ฎีกาการเลิกจางที่มีปญหา การเลิกจางที่ไมมีปญหา การลาออกแทนการเลิกจาง
ฎีกาหลากหลาย คดีแรงงานที่สําคัญเปรียบเทียบ ที่ 2 ทนาย คนควา เจาะประเด็นอยางลึก เพื่อหลักสูตร
สัมมนานี้โดยเฉพาะ
case study เสวนา ถาม – ตอบ คําถาม พรอมแนะนําแนวทางปฏิบัติ
เปนหลักสูตรตอยอดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
จากหลักสูตรเดิมของวิทยากรที่มีอยูหรือเคยบรรยาย
ทุกคําพิพากษาฎีกา ทุกคดีแรงงานที่เกี่ยวโยง วิทยากร 2 ทนาย จะแนะนําแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความถูกตอง และใหเกิดสันติสุข ในวงการแรงงาน
หลักสูตรฝกอบรม “การทําผิดทางวินัยและการลงโทษทางวินัย” (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
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โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
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เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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