≤≤≤ รายละเอียดคอร์ สแวร์ สาหรับผู้บริหาร 9 หลักสูตรและคอร์ สแวร์ อ่ นื
เรี ยนออนไลน์ ผ่านระบบอีเลิร์นนิง สอบถามได้ แบบตลอดเวลาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย บริการทาง
กฎหมาย เช่น ปรึกษากฎหมาย ร่างสัญญา ทาคดีทางออนไลน์ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้ อง
ค่าเรี ยนพร้ อมบริการทางกฎหมาย หลักสูตรละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) 1 ชุดวิชา ใช้
ระยะเวลาเรี ยนหนึง่ เดือน เรี ยนจบแล้ วเข้ าสอบได้ รับวุฒิบตั รจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
สมัครเรี ยนสองท่าน หรื อ สองหลักสูตร ขึ ้นไป ฟรี ค่าสมัครสอบ จานวน 1,200 บาทให้ กบั ทุกท่าน (ค่า
สอบเพื่อรับวุฒิบตั รจากมหาวิทยาลัยของรัฐ)
ทุกหลักสูตร รับฟรี การให้ บริ การคาปรึกษาทางกฎหมาย การทาคดีทางออนไลน์ฟรี (1 เดือน/ 1 คอร์ ส)
สมัครเรี ยน 3 ท่าน/ 3 หลักสูตรขึ ้นไป ฟรี โน๊ ตบุ๊คใหม่ แบรนด์ มาตรฐาน จานวน 1 เครื่ อง
≤ หลักสูตรที่ 1 คอร์ สแวร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
วิชาที่เรี ยนประกอบด้ วย กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปั ญญา บริการทางกฎหมายจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา ร่างสัญญา ข้ อตกลงที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปั ญญา ให้ คาปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
≤ หลักสูตรที่ 2.คอร์ สแวร์ กฎหมายดิจิทลั
วิชาที่เรี ยนประกอบด้ วย กฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายข้ อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายว่าด้ วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการทางกฎหมายดิจิทลั ร่างสัญญา ข้ อตกลงที่เกี่ยวกับ
กฎหมายนดิจิทลั เช่น ข้ อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายข้ อมูลส่วนบุคคล ร่างสัญญา ให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับ
กฎหมายดิจิทลั
≤ หลักสูตรที่ 3.คอร์ สแวร์ กฎหมายว่าด้ วยหนี ้
วิชาที่เรี ยนประกอบด้ วย กฎหมายว่าด้ วยหนี ้ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี ้ พ.ศ. 2562 บริการ
ทางกฎหมายด้ านการทวงหนี ้ ยื่นคาร้ องขอให้ ศาลมีคาพิพากษาตามยอมเกี่ยวกับมูลหนี ้ ร่างสัญญา ให้
คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายว่าด้ วยหนี ้
≤ หลักสูตรที่ 4.คอร์ สแวร์ กฎหมายว่าด้ วยหุ้นส่วนบริษัท
วิชาที่เรี ยนประกอบด้ วย กฎหมายว่าด้ วยหุ้นส่วนบริษัท บริการทางกฎหมายด้ านการจดทะเบียน
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท ยื่นคาร้ องขอให้ ศาลมีคาพิพากษาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการบริษัท ร่างสัญญา ให้
คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายว่าด้ วยหุ้นส่วนบริษัท
≤ หลักสูตรที่ 5.คอร์ สแวร์ กฎหมายว่าด้ วยละเมิด
วิชาที่เรี ยนประกอบด้ วย กฎหมายว่าด้ วยละเมิด กฎหมายประกันภัย บริการทางกฎหมายละเมิด
และที่เกี่ยวข้ อง เช่น การเรี ยกค่าเสียหายจากาการทาละเมิด ประกันภัย ยื่นคาร้ องขอให้ ศาลมีคาพิพากษาตาม
ยอมเกี่ยวกับมูลละเมิด ประกันภัย ให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายว่าด้ วยละเมิดและการประกันภัย

≤ หลักสูตรที่ 6.คอร์ สแวร์ กฎหมายแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาที่เรี ยนประกอบด้ วย กฎหมายจ้ างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
ระงับข้ อพิพาทในองค์กร การจัดการความขัดแย้ ง บริการทางกฎหมายแรงงาน การจัดทาข้ อบังคับการทางาน
การระงับข้ อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ย ให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายแรงงาน
≤ หลักสูตรที่ 7.คอร์ สแวร์ กฎหมายว่าด้ วยซื ้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื ้อ
วิชาที่เรี ยนประกอบด้ วย กฎหมายว่าด้ วยซื ้อขาย การเช่าทรัพย์ การเช่าซื ้อ บริ การทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขาย การเช่าทรัพย์ การเช่าซื ้อ ร่างสัญญาซื ้อขายและที่เกี่ยวข้ อง ให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับ
กฎหมายว่าด้ วยซื ้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื ้อ
≤ หลักสูตรที่ 8.คอร์ สแวร์ ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
วิชาที่เรี ยนประกอบด้ วย ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย การร่างสัญญาภาษาไทย – อังกฤษ
สอนการร่างสัญญาโดยละเอียดเพื่อให้ มีผลบังคับได้ ตามกฎหมาย ไม่ถกู เอาเปรี ยบจากคูส่ ญ
ั ญา ปกป้องธุรกิจ
ของตนเอง บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสัญญา การร่างสัญญาภาษาไทย – อังกฤษและที่เกี่ยวข้ อง ให้
คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาสัญญาทุกประเภท
≤ หลักสูตรที่ 9.คอร์ สแวร์ การระงับข้ อพิพาท
วิชาที่เรี ยนประกอบด้ วย การระงับข้ อพิพาทในศาล-นอกศาล การอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ย
การระงับความชัดแย้ งในองค์กร สอนเทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิคการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยออนไลน์ใน
ศาลและนอกศาล สอนการทาสัญญาประนีประนอมยอมความให้ มีผลบังคับได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย บริ การ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการระงับข้ อพิพาท ให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการระงับข้ อพิพาท
≤ เข้ าห้ องเรี ยนออนไลน์ได้ ตลอดอายุสมาชิก โดยสมาชิกสมัครเรี ยน 1 วิชา มีอายุใช้ งานระบบ 90 วัน
≤ บริการทางกฎหมายออนไลน์ฟรี ตลอดหลักสูตรการเรี ยน (1 คอร์ ส = 1 เดือน)
≤ ≤ ≤ สอบถามเพิ่มเติม อาจารย์พิชยั Tel./Line : 0862310999
e-mail: pichai0862310999@gmail.com

* สมัครเรียนและรับบริการได้ทนั ที โดยโอนเงินค่าเรียนคอร์สละ/ท่านละ 25,000 บาท
ในนาม “พิชยั โชติชยั พร”
เข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์รามคาแหง เลขทีบ่ ญ
ั ชี 009-053-3969
หรือ ธ.กรุงไทย สาขาเทพารักษ์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 226-145-6824
*ทค. เป็ นคาย่อ ของทนายความ ซึง่ ข้อบังคับสภาทนายความ อนุญาตให้ใช้เป็ นการทัวไป
่
*อาจารย์ผสู้ อนและทนายความ คุณวุฒปิ ริญญาตรี โท เอกด้านกฎหมาย เนติบณ
ั ฑิตไทย

คอร์สแวร์อื่นที่น่าสนใจมีดงั นี้
1.คอร์สแวร์นกั กฎหมายมืออาชีพ The Lawyer
1.1 คอร์ส “เป็ นนักกฎหมายมืออาชีพภายใน 1 เดือน” สอนทาคดีออนไลน์ดว้ ยตนเอง
การจัดการคดีแพ่ง คดีอาญา คดีท รัพย์สนิ ทางปญั ญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีมรดก การ
ยืน่ คาร้องขอให้ศาลมีคาพิพากษาก่อนฟ้องคดี (ไม่ตอ้ งเสียค่าทนายความ ค่าขึน้ ศาล)
≤ ราคาเริม
่ ต้นคอร์สละ 25,000 บาท (สองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
1.2 คอร์ส The Lawyer V. 1.1 และ 1.2
The Lawyer V. 1.1 เรียนจบนิติศาสตรบัณ ฑิต และได้รบั ใบอนุ ญ าตเป็ นทนายความ
และเป็ นเนติบณ
ั ฑิต พร้อมฝึ กอบรมวิชาชีพกฎหมายในขณะเรียนเมื่อจบหลักสูตรเปิ ดสานักงาน
กฎหมายได้ทนั ที มีบริการเพิม่ เติมการฝึ กอบรมคอร์สเรียนเข้มข้นเพื่อสอบเป็ นอัยการ และผู้
พิพากษา
≤ ราคาคอร์สละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
The Lawyer V. 1.2 เรียนจบนิติศาสตรบัณ ฑิต และได้รบั ใบอนุ ญ าตเป็ นทนายความ
พร้อมฝึ กอบรมวิชาชีพกฎหมายในขณะเรียนเมื่อจบหลักสูตรเปิ ดสานักงานกฎหมายได้ทนั ที มี
การช่วยดูแลเบือ้ งต้นในการเปิดสานักงานเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Coach) ให้จบทางานได้ดว้ ยตนเอง
≤ ราคาคอร์สละ 240,000 บาท (สองแสนสีห
่ มืน่ บาทถ้วน)
2.คอร์สภาษาอังกฤษ
2.1 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
2.2 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
2.3 ภาษาอังกฤษสาหรับครูสอนภาษา
2.4 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
2.5 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเทีย
่ว
ทัง้ 5 หลักสูตร ได้รบั ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐ (หลักสูตร 1 ปี)
≤ เรียน 5 วิชา คือ 1.ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.การใช้ภาษาอังกฤษ 3. การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 4.การเขียนภาษาอังกฤษ 5.ภาษาอังกฤษสาหรับแต่ละอาชีพ
≤

≤

ราคาคอร์สละ 75,000 บาท (เจ็ดหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)

≤

สอบถามเพิม่ เติมได้ตามทีอ่ ยูข่ า้ งต้น - โทร./ไลน์ 0862310999

