
พิเศษผู�เข�าหลักสูตรนี้
จะได�รับหนังสือ 

“รวมฎีกาด�านแรงงาน
ที่น�าสนใจ” ฟรี 1 เล�ม

www.hrcenter.co.th

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 
15 ธันวาคม 2564
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 1,700 บาท + VAT 119 รวม 1,819 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 8 ธ.ค. 2564 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วิทยากร
อาจารย�อรรถพล มนัสไพบูลย�
ท่ีปรึกษากฎหมายแรงงาน และ 

ทนายความคดีแรงงานสํานักกฎหมาย 
บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด 

คดีแรงงาน
ตอนที่ 1

เหมาะสําหรับ 
 เจาของสถานประกอบกิจการ 

นายจาง / ผูจัดการฝาย HR / 
HR / ผูบริหาร หรือหัวหนางาน
ท่ีตองการรูกฎหมายแรงงาน
และลูกจางทุกคน

ชุดการเรียนรูกฎหมายแรงงาน 
เขาใจงาย บรรยายสนุก

คัดสรรคําพิพากษาศาลฎีกา ศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ คดีแรงงาน 
ที่ตัดสินใหม� 7 ป�ล�าสุด (พ.ศ. 2557–2563) เฉพาะที่สําคัญอย�างย่ิง ที่สมควร
ติดดาว มาเล�า มาวิเคราะห� เปรียบเทียบ และปรับกับการบริหารงานบุคคล

เรียน
ออนไลน�

ครึ่งวัน
อยูไหน ก็เรียนได

ฎีกาติดดาว

สุดยอด 
25 คดีแรงงาน

คราะห เปรยบเท



หัวข�อการฝ�กอบรม

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

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “คดีแรงงานตอนท่ี 1 สุดยอด 25 คดีแรงงาน” (วันท่ี 15 ธ.ค. 2564)

1. ลูกจางปฏิเสธตอสัญญาท่ีครบกําหนด เปนเลิกจางหรือไม (สัญญาจาง
แบบมีกําหนดเวลา ฉบับละป หมดแลวตอ นายจางเสนอตอสัญญา 
ลูกจางไมตอสัญญา ครบกําหนดเวลา ตองจายคาชดเชยหรือไม – 
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ป 2561)

2. คลายเร่ืองแรก แตขอเท็จจริงไมเหมือน สัญญามีกําหนดระยะเวลา 
กอนครบกําหนด ลูกจางสงอีเมลแจงนายจางวา เมื่อครบกําหนด
สัญญาจางแลว ไมตอสัญญากับนายจางอีก ผลแหงคดีจะเหมือน
คดีแรกหรือไม (ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ป 2562)

3. ลูกจางรายเดือนลาปวยเท็จ ถือเปนการทุจริตตอหนาท่ีหรือไม 
(ศาลฎีกา ป 2562)

4. นายจาง ผูจัดการ HR โปรดติดตามคดีนี้ เอาใบลาออกไปย่ืนใหลูกจาง
เขียน (ลูกจางฟองถูกขมขูเปนละเมิดเรียกคาเสียหาย ลูกจางชนะคดี – 
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ป 2562)

5. บานเมืองไมเอาผิด แตนายจางเลิกจาง (นายจางแจงตํารวจจับลูกจาง
ขอหาลักทรัพย อัยการไมสั่งฟอง แตนายจางเลิกจาง เปนการเลิกจาง
เปนธรรมหรือไม – ศาลฎีกา ป 2560)

6. เลิกจางพนักงานขายท่ีมาทํางานสาย (พนักงานขาย ผลงานดูยอดขาย 
แตมาสายบอยครั้ง เลิกจาง เปนการเลิกจางเปนธรรมหรือไม – 
ศาลฎีกา ป 2560)

7. บีบใหออกหรือไม (นัดพบท่ีโรงแรม นายจางมา 4 ลูกจางมา 1 เปนการ
ลาออกโดยสมัครใจ หรือถือเปนการบีบบังคับใหเซ็นใบลาออก 
เปนเลิกจาง – ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ป 2560)

8. นายจางฟองเรียกคาเสียหายท่ีจางผูเช่ียวชาญมาสอนงานใหลูกจางได
หรือไม (นายจางฝกสอนและจางผูเช่ียวชาญมาฝกสอน มีสัญญากับ
ลูกจางไดรับการฝกสอนแลว ทํางานกับนายจางตามกําหนดเวลา 
แตลูกจางลาออกกอน – ศาลฎีกา ป 2560)

9. “ลูกจางลาปวยพรอมกัน” (ลูกจางรวมตัวกันปวยพรอมกันตามหนังสือเวียน
ชักชวน พรอมมีใบรับรองแพทย – ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ป 2560)

10. คดีละเมิดท่ีลูกจางฟองนายจาง เกิดอุบัติเหตุในการทํางาน (นายจางส่ังให
ลูกจางทํางานเคล่ือนยายเคร่ืองจักร ลูกจางทํางานประมาท เกิดระเบิด
ไฟลุกทวมตัวไดรับอันตรายสาหัส ลูกจางจะฟองนายจางใหรับผิดในความ
เสียหายไดหรือไม – ศาลฎีกา ป 2560)

11. คดีนี้หากเกิดขึ้นเม่ือ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
บังคับใชแลว แนวทางการตัดสินจะเปนเชนน้ีไหม (หนังสือเลิกจางระบุ
ความผิด 7 ขอ และใหฝายบุคคลสงหนังสือเลิกจางผานอีเมลใหพนักงาน
ในแผนกทราบ ลูกจางฟองนายจาง – ศาลฎีกา ป 2560)

12. ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี ขอทุนนายจางศึกษาตอปริญญาโท ไดรับ
อนุมัติ ในระหวางการศึกษา นายจางตรวจพบวาขอมูลที่เสนอขอทุน
เปนเท็จ นายจางเลิกจาง ถือวาเปนทุจริตตอหนาท่ี หรือเปนการจงใจทําให
นายจางไดรับความเสียหายหรือไม นายจางตองจายคาชดเชยหรือไม / 
ผูจัดการฝาย HR เรียกเงินจากลูกจางตางดาวคนละรอย เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ตํารวจสํานัก….. อํานวยความสะดวกไมตองกดบัตรคิว เปนการทุจริต
ตอหนาท่ีหรือไม ฯลฯ (ศาลฎีกา ป 2561)

และ อีกหลากหลายคดีแรงงานประเดน็สาํคญั รวมเปนสดุยอด 25 คดีแรงงาน

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

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

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

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

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


