
www.hrcenter.co.th

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร�ที่ 14 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น. 
(เป�ด Login 08.00 น.)

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลท่ัวไป 1,500 บาท + VAT 105 รวม 1,605 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 7 ส.ค. 2563 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วิทยากร

อาจารย�อรรถพล มนัสไพบูลย�
ท่ีปรึกษากฎหมายแรงงาน

และทนายความคดีแรงงาน 
สํานักงานกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด 

ฎีกาติดดาว 
คดีแรงงาน
สุดยอด 33 ฎีกา
ที่ใช�เป�นหลักในการ
บริหารงานบุคคล   

เหมาะสําหรับ 
 เจ�าของสถานประกอบกิจการ / 

นายจ�าง / ผู�จัดการฝ�าย HR / HR 
ไว�ใช�เป�นคู�มืออ�างอิงในการ
บริหารงานบุคคล

ชุดการเรียนรู�กฎหมายแรงงาน 
เข�าใจง�าย บรรยายสนุก

ฎีกาติดดาว ตอนท่ี 2   วิทยากรไดคัดสรร
คําพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานท่ีเปนหลักในการบริหาร
งานบุคคล พรอมการวิเคราะห เจาะลึกตัวอยางขอเท็จจริง
ในทางปฏิบัติ ดวยการตระหนัก “เมื่อขอเท็จจริงเปลี่ยน 
ผลของคําตัดสินอาจเปลี่ยน” เพ่ือใหผูเขาสัมมนาสามารถ
นําไปใชไดอยางถูกตอง 
  ชี้แนะหลักการบริหารในทางปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย ปองกันความผิดพลาดในการบริหารงานบุคคล

แถมสมาชิก
ฟรี 1 ป�

HOT
DEAL

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�



หัวข�อการฝ�กอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

1.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

2.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

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

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “ฎีกาติดดาว คดีแรงงาน ตอนท่ี 2” (วันท่ี 14 ส.ค. 2563)

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร
• เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934

หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

1. จางอยางไร ไมเปน “ลูกจาง” (ฎีกาท่ีเปนตัวอยางท้ังในการ
เขียนสัญญาจาง และการบริหารปฏิบัติจริง – ฎีกาป 2551)

2. แลกวันหยุด เพ่ือการบริหารงานผลิต (ฎีกาท่ีนายจางอานแลว 
ตองกังวลตอสิ่งท่ีเคยทํา อาจถูกลูกจางท้ังโรงงานฟองเรียก
คาทํางานในวันหยุดยอนหลัง – ฎีกาป 2548)

3. ขอหามทางวินัย จะครอบคลุม มีอํานาจลงโทษการทําผิดใน
เร่ืองสวนตัวท่ีไมเก่ียวกับการทํางานไดหรือไม (ฎีกาป 2542)

4. ตบ! ชก! ลูกจางทะเลาะวิวาท นายจางจะลงโทษอยางไร ไมให
ขัดกฎหมายแรงงาน (ฎีกาป 2546)

5. นายจางทําสัญญาหรือมีขอตกลงใหพนักงานขายรับผิดชอบ 
ถาขายสินคาแลวเก็บเงินลูกคาไมได (ฎีกาป 2550)

6. ลูกจางพูดโทรศัพท สบถคําวา “ควาย” ใสลูกคา เมื่อวางสาย
โทรศัพทแลว ลูกคาไมไดยิน ลูกจางทําผิดรายแรงหรือไม หาก
เลิกจาง นายจางตองจายคาชดเชยหรือไม (ฎีกาป 2557)

7. ลูกจางปฏิเสธการตรวจสารเสพติด (ฎีกาป 2557)
8. นายจางไมจายเงินคาลวงเวลาใหกับลูกจางระดับผูจัดการ 

(เปนฎีกาท่ีนาสนใจยิ่ง นายจางท่ีไมศึกษากฎหมาย ทําผิดกัน
เปนสวนใหญ – ฎีกาป 2556)

9. ไมระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุเลิกจาง ไมอาจยกข้ึนตอสู 
(ฎีกาป 2556)

10. มีหนังสือลาออก แตลูกจางฟองนายจางวา เลิกจาง ลูกจาง
ชนะคดี (ในทางปฏิบัติ นายจางทําผิดพลาดในการเจรจากับ
ลูกจาง เร่ืองใหลาออกกันเปนจํานวนมาก – ฎีกาป 2556)

11.  เลนอินเทอรเน็ตในเวลางาน (ฎีกาป 2557)
12.  นายจางส่ังใหลูกจางทํางาน ลูกจางอางไมใชหนาท่ี ไมทํา 

ลงโทษทางวินัยไดหรือไม (เปนตัวอยางท่ีดี ความหมายทาง
กฎหมายของ “งานอ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย” – 
ฎีกาป 2556)

13. การนับอายุงาน เพ่ือจายคาชดเชย ตองนับวันท่ีลูกจางเคย
ขาดงานดวยหรือไม (ฎีกาป 2553)

14. วันหยุดท่ีแทรกอยูในระหวางวันลาปวย นายจางตองจาย
คาจางหรือไม (ฎีกาป 2547)

15. ลูกจางลาปวยเท็จ ถือวาทุจริตหรือไม (ฎีกาป 2530)
16. หักคาจางในวันท่ีขาดงานหรือมาทํางานสายไดหรือไม 

(ฎีกาป 2541)
17. จางงานลูกจางแบบมีกําหนดเวลา ตองจายคาชดเชยและ

คาบอกกลาวลวงหนาหรือไม (ฎีกาป 2541)
18. ทําผิดครั้งแรก ผิดเร่ืองลากิจ ทําผิดครั้งท่ีสอง ผิดเร่ืองลาปวย 

เปนการทําผิดซํ้าคําเตือนหรือไม เลิกจางตองจายคาชดเชย
หรือไม (ฎีกาป 2546)

และอีกหลากหลายคดีแรงงานประเด็นสําคัญ 
รวมเป�นสุดยอด 33 ฎีกาสําคัญท่ีต�องรู�

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดสงเอกสารทางไปรษณีย


