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เรียน
ออนไลน
ผานโปรแกรม

ฎีกาติดดาว

คดีแรงงาน

สุดยอด 33 ฎีกา
ที่ใชเปนหลักในการ
บริหารงานบุคคล
ชุดการเรียนรูกฎหมายแรงงาน
เขาใจงาย บรรยายสนุก

เหมาะสําหรับ

 เจาของสถานประกอบกิจการ /
นายจาง / ผูจัดการฝาย HR / HR
ไวใชเปนคูมืออางอิงในการ
บริหารงานบุคคล

ฎีกาติดดาว ตอนที่ 2 วิทยากรไดคัดสรร
คําพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานที่เปนหลักในการบริหาร
งานบุคคล พรอมการวิเคราะห เจาะลึกตัวอยางขอเท็จจริง
ในทางปฏิบัติ ดวยการตระหนัก “เมื่อขอเท็จจริงเปลี่ยน
ผลของคําตัดสินอาจเปลี่ยน” เพื่อใหผูเขาสัมมนาสามารถ
นําไปใชไดอยางถูกตอง
 ชี้แนะหลักการบริหารในทางปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย ปปองกน
องกันความผิดพลาดในการบริหารงานบุคคล
พิเศษผูเขาหลักสูตรนี้
จะไดรับหนังสือ

“รวมฎีกาดานแรงงาน
ที่นาสนใจ” ฟรี 1 เลม
วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
(เปด Login 08.00 น.)

วิทยากร

อาจารยอรรถพล มนัสไพบูลย

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน
และทนายความคดีแรงงาน
สํานักงานกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลทั่วไป 1,700 บาท + VAT 119 รวม 1,819 บาท
กรุณาชําระคาฝกอบรมภายในวันที่ 4 พ.ค. 2564 เพื่อรับเอกสารกอนการบรรยาย

หัวขอการฝกอบรม

1. จางอยางไร ไมเปน “ลูกจาง” (ฎีกาที่เปนตัวอยางทั้งในการ
เขียนสัญญาจาง และการบริหารปฏิบัติจริง – ฎีกาป 2551)
2. แลกวันหยุด เพื่อการบริหารงานผลิต (ฎีกาที่นายจางอานแลว
ตองกังวลตอสิ่งที่เคยทํา อาจถูกลูกจางทั้งโรงงานฟองเรียก
คาทํางานในวันหยุดยอนหลัง – ฎีกาป 2548)
3. ขอหามทางวินัย จะครอบคลุม มีอํานาจลงโทษการทําผิดใน
เรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวกับการทํางานไดหรือไม (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
(เปนฎีกาที่นาสนใจยิ่ง นายจางที่ไมศึกษากฎหมาย ทําผิดกัน
เปนสวนใหญ – ฎีกาป 2556)
9. ไมระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุเลิกจาง ไมอาจยกขึ้นตอสู
(ฎีกาป 2556)

10. มีหนังสือลาออก แตลูกจางฟองนายจางวา เลิกจาง ลูกจาง
ชนะคดี (ในทางปฏิบัติ นายจางทําผิดพลาดในการเจรจากับ
ลูกจาง เรื่องใหลาออกกันเปนจํานวนมาก – ฎีกาป 2556)
11. เลนอินเทอรเน็ตในเวลางาน (ฎีกาป 2557)
12. นายจางสั่งใหลูกจางทํางาน ลูกจางอางไมใชหนาที่ ไมทํา
ลงโทษทางวินัยไดหรือไม (เปนตัวอยางที่ดี ความหมายทาง
กฎหมายของ “งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย” –
ฎีกาป 2556)
13. การนับอายุงาน เพื่อจายคาชดเชย ตองนับวันที่ลูกจางเคย
ขาดงานดวยหรือไม (ฎีกาป 2553)
14. วันหยุดที่แทรกอยูในระหวางวันลาปวย นายจางตองจาย
คาจางหรือไม (ฎีกาป 2547)
15. ลูกจางลาปวยเท็จ ถือวาทุจริตหรือไม (ฎีกาป 2530)
16. หักคาจางในวันที่ขาดงานหรือมาทํางานสายไดหรือไม
(ฎีกาป 2541)
17. จางงานลูกจางแบบมีกําหนดเวลา ตองจายคาชดเชยและ
คาบอกกลาวลวงหนาหรือไม (ฎีกาป 2541)
18. ทําผิดครั้งแรก ผิดเรื่องลากิจ ทําผิดครั้งที่สอง ผิดเรื่องลาปวย
เปนการทําผิดซํ้าคําเตือนหรือไม เลิกจางตองจายคาชดเชย
หรือไม (ฎีกาป 2546)

และอีกหลากหลายคดีแรงงานประเด็นสําคัญ
รวมเปนสุดยอด 33 ฎีกาสําคัญที่ตองรู
หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “ฎีกาติดดาว คดีแรงงาน ตอนที่ 2” (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
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• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091
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• เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
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