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ส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่ตรี 
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โอเซะ ควสิเบร์ิก และ เทอ่ำ เอวิสท์กูเล็น (อนุมตั ิณ วนัที ่๑๖ เดอืน 
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โดยคณุสำมำรถคน้หำขอ้มูลเกีย่วกบัพวกเรำไดท้ำงเว็บไซต์ www.jurk.no 
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 ๑.๐ บทน ำ 

 ๑.๑ จุดมุง่หมำยของโบรชวัร์น้ี 

 

 

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรท ำงำนหมำยถงึอะไร 
กฎระเบียบในกฎหมำยเมือ่คณุจะเริม่ท ำงำน 



 ๔ 

กฎระเบียบเรือ่งเวลำเมือ่คณุมีงำนท ำ 
และกฎระเบียบเมือ่คณุสิน้สุดกำรท ำงำน 
นอกจำกน้ียงัมีกฎระเบียบเกีย่วกบักำรเลือกปฏบิตัใินทีท่ ำงำน 
ซึง่กฎระเบียบตำ่ง ๆ เหลำ่น้ีเป็นสิง่ส ำคญัทีค่ณุควรทรำบ 
มนัส ำคญัเพรำะคณุจะตอ้งรูว้ำ่ตอ้งกฎระเบียบอะไรบำ้งทีค่ณุจะ
ตอ้งปฏบิตัเิมือ่คณุอยูท่ีท่ ำงำน 
และส ำคญัทีค่ณุตอ้งรูว้ำ่กฎระเบียบอะไรบำ้งทีห่วัหน้ำของคณุจะ
ตอ้งปฏบิตั ิ
 

โบรชวัร์น้ีถูกเขยีนขึน้เพือ่ชว่ยเหลือบุคคลใหเ้ขำ้ใจกฎระเบียบซึ่
งน ำไปใชใ้นชีวติกำรท ำงำนของนอร์เวย์ 
กฎระเบียบเหลำ่น้ีไมไ่ดใ้หค้ ำตอบทีช่ดัเจนเสมอไป 
บอ่ยคร ัง้ทีค่ณุตอ้งคดิรวบรวมหลำย ๆ 
กฎระเบียบเพือ่ใหไ้ดค้ ำตอบทีช่ดัเจน 
ดงันัน้เรำจงึไดร้วบรวมค ำถำมบำงขอ้ทีค่ดิวำ่เป็นเรือ่งส ำคญัทีจ่ะ
ตอ้งพจิำรณำกนัเพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจในกฎระเบียบตำ่ง ๆ 
นอกจำกน้ีเรำยงัใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสถำนทีซ่ึง่คณุสำมำรถขอรบัค
วำมชว่ยเหลือไดเ้มือ่เกดิมีปญัหำยุง่ยำกขึน้ 
 

เรำหวงัวำ่โบรชวัร์น้ีจะสำมำรถชว่ยคณุได ้
 

 ๑.๒ กฎระเบียบเหลำ่น้ีถูกน ำไปใชก้บัใคร 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑-๒ 

กฎระเบียบเหลำ่น้ีถูกน ำไปใชส้ ำหรบัทุกคนทีจ่ะท ำงำนในประเท
ศนอร์เวย์ 

 
คณุสำมำรถคน้หำกฎระเบียบทุกอยำ่งไดท้ีเ่ว็บไซต์ 
www.lovdata.no 

 ๑.๓ กำรท ำงำนในประเทศนอร์เวย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนสว่นใหญท่ีอ่ำศยัอยูใ่นประเทศนอร์เวย์มีงำนท ำหรือมีควำมฝั
นทีจ่ะไดง้ำนท ำ 
งำนมีควำมส ำคญัส ำหรบักำรมีรำยไดเ้ป็นของตนเอง 
แตก็่เป็นสิง่ส ำคญัดว้ยทีง่ำนจะบูรณำกำรเขำ้กบัสงัคม 
เมือ่เรำพบปะบุคคลใหม ่ๆ 
บอ่ยคร ัง้ค ำถำมแรกทีถ่ำมคอืท ำงำนอะไรงำนยงัเป็นสว่นประกอ
บหลกัของตวัตนของเรำ 
 

http://www.lovdata.no/


 ๕ 

เรำเรียกวำ่กำรท ำงำนของกำรท ำงำน 
หวัหน้ำในทีท่ ำงำนถูกเรียกวำ่นำยจำ้ง 
คนทีท่ ำงำนใหก้บันำยจำ้งถูกเรียกวำ่พนกังำนหรือลูกจำ้ง 
ขอ้ตกลงทีค่ณุมีกบันำยจำ้งเกีย่วกบัเวลำและสถำนทีท่ ำงำน 
คณุจะไดร้บัเงนิเดอืนเทำ่ไหรถู่กเรียกวำ่สญัญำกำรจำ้งงำนหรือ
สญัญำ เมือ่เรำพูดถงึสิง่ตำ่ง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในทีท่ ำงำนเรำมกัเรียกวำ่ ชีวติกำรท ำงำน 
 
กฎหมำยวำ่ดว้ยสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเป็นกฎหมำยทีใ่ชก้ ั
บชีวติกำรท ำงำน 
ในกฎหมำยสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนระบุถงึหน้ำทีแ่ละสทิธิที่
ท ัง้นำยจำ้งและคุณมี 
 

ภำยใตก้ฎหมำยนอร์เวย์คณุมีสทิธิท์ีจ่ะไมถู่กเลือกปฏบิตั ิ
หำกคณุสงสยัวำ่คณุไดร้บักำรเลือกปฏบิตั ิ
คณุสำมำรถตดิตอ่ไปยงัส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำย
แกส่ตรีได ้
 

 ๒.๐ ท ำไมกฎระเบยีบถงึเป็นเชน่น้ี 

 ๒.๑ กฎหมำยคุม้ครองแรงงำนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

 

 

งำนส ำคญัมำกส ำหรบัคนสว่นมำก 
ถำ้ไมม่ีงำนท ำก็จะเกดิปญัหำเกีย่วกบัเรือ่งคำ่เชำ่บำ้นหรือเงนิกู้
ส ำหรบับำ้น 
ท ำใหเ้กดิควำมยุง่ยำกดำ้นเศรษฐกจิซึ่งคนจ ำนวนมำกจะมีอำกำ
รซมึเศรำ้ 
ดงันัน้สิง่ทีส่ ำคญัมำกคอืจะตอ้งคน้หำและตดัสนิวำ่อะไรเป็นสิง่ที่
ท ำไดห้รือท ำไมไ่ดใ้นชีวติกำรท ำงำน 
ซึง่ท ัง้คณุและนำยจำ้งจะไดรู้ว้ำ่อะไรทีพ่วกคณุจะตอ้งปฏบิตัแิละ
กฎระเบียบไหนทีถู่กน ำมำใชเ้พือ่ไมใ่หม้ีปญัหำเกดิขึน้ 
 

 ๒.๒ กฎหมำยกำรเลือกปฏบิตั ิ

 น่ำเศรำ้ทีย่งัมีกำรเลือกปฏบิตัเิป็นคร ัง้ครำวในชีวติกำรท ำงำน 
กำรเลือกปฏบิตัเิหมือนกบักำรปฏบิตัทิีแ่ตกตำ่งกนั 
 



 ๖ 

กำรอภปิรำย 
โซเฟียอยำกจะเริม่ตน้ท ำงำน 
อะไรทีโ่ซเฟียจะตอ้งท ำเพือ่จะไดง้ำน 
  

กำรปฏบิตัทิีแ่ตกตำ่งกนัจะหมำยถงึกำรปฏบิตัติอ่บำงคนไดด้อ้ย
กวำ่ผูอ้ืน่เน่ืองมำจำก ศำสนำ สีผวิ เช้ือชำตหิรือชำตกิ ำเนิด เพศ 
จติวญิญำณ ควำมพกิำร หรือสิง่อืน่ ๆ ทีค่ลำ้ยคลงึกนั 
  

กำรเลือกปฏบิตัทิ ำใหค้ณุไมไ่ดร้บัสทิธิแ์ละโอกำสเชน่เดยีวกบัค
นอืน่ ๆ 
คณุอำจจะไมไ่ดถู้กเรียกไปสมัภำษณ์งำนเพรำะคณุมีชือ่เป็นตำ่ง
ชำตหิรือคณุตอ้งออกจำกงำนเพรำะคณุต ัง้ครรภ์ 
นอกจำกน้ียงัมีตวัอยำ่งอืน่ ๆ อีกมำกมำย 
 

กำรเลือกปฏบิตัสิำมำรถท ำใหเ้กดิควำมเสียหำยแกบุ่คคลทีถู่กเลื
อกปฏบิตั ิ
นอกจำกน้ียงัท ำใหเ้กดิควำมเสียหำยตอ่สงัคมเน่ืองจำกท ำใหบู้ร
ณำกำรยำกและคนเกง่ไมไ่ดร้บัควำมช่วยเหลือใหม้ีงำนท ำ 
 

กฎหมำยนอร์เวย์จะปกป้องคุม้ครองท ัง้บุคคลและสงัคมจำกกำร
ถูกเลือกปฏบิตั ิ
 

 ๓.๐ อะไรเป็นสิง่ส ำคญัเมือ่คณุจะไดร้บังำนใหม ่

    

 สิง่แรกทีค่ณุตอ้งท ำกอ่นทีจ่ะไดง้ำน คอื กำรหำงำน 
ดงันัน้คณุควรจะคน้หำต ำแหน่งงำนวำ่ง 
คณุสำมำรถคน้หำต ำแหน่งงำนวำ่งไดท้ี ่เชน่ www.finn.no 

และ www.nav.no 
 
ถำ้คณุอยำกท ำงำนทีร่ำ้นคำ้ 
คณุสำมำรถเดนิไปทีร่ำ้นคำ้และดูหน้ำตำ่งของรำ้นคำ้ 
ซึง่บอ่ยคร ัง้ทีร่ำ้นคำ้แขวนป้ำยไวท้ีห่น้ำตำ่งเมือ่ตอ้งกำรบุคคลเพื่
อมำชว่ยงำน 
 

ถำ้คณุตอ้งกำรท ำงำนในสถำนทีท่ีค่ณุอยำกท ำ 
คณุสำมำรถสง่ใบสมคัรไปไดแ้มว้ำ่จะไมม่ีกำรประกำศต ำแหน่ง



 ๗ 

งำนวำ่ง 
แลว้ก็จะฉลำดมำกถำ้จะเดนิเขำ้ไปถำมหรือโทรศพัท์ถำมเกีย่วก ั
บตอ้งกำรพนกังำนเพิม่ 
รวมท ัง้คุณยงัสำมำรถสง่ใบสมคัรไปไดด้ว้ยเชน่กนั 
 

 ๓.๑ คณุจะเขยีนใบสมคัรงำนไดอ้ยำ่งไร 

 สิง่ส ำคญัคอืตอ้งเขยีนจดหมำยสมคัรงำนถำ้คณุอยำกทีจ่ะมีงำน
ท ำ จดหมำยสมคัรงำนเป็นจดหมำยถงึนำยจำ้ง 
ในจดหมำยสมคัรงำนจะเขยีนวำ่ท ำไมคุณถงึอยำกท ำงำนในต ำแ
หน่งงำนน้ี ท ำไมคณุถงึคดิวำ่คณุเหมำะสมกบังำนน้ี 
และอธบิำยเกีย่วกบัตวัคณุซึง่คุณสำมำรถหำอำ่นเคล็ดลบัเกีย่วก ั
บจดหมำยสมคัรงำนวำ่ควรจะเป็นอยำ่งไรไดใ้นเว็บไซต์  
www.nav.no   
 

 ๓.๒ กำรสมัภำษณ์งำน 

 หลงังำนทีค่ณุสง่จดหมำยสมคัรงำนไปแลว้ 
นำยจำ้งอำจจะเรียกคณุเขำ้มำสมัภำษณ์งำนซึง่เป็นกำรประชุมร
ะหวำ่งนำยจำ้งและคุณ 
โดยทีพ่วกเขำจะไดท้ ำควำมรูจ้กัคุณใหม้ำกขึน้ 
และนำยจำ้งจะไดพ้จิำรณำวำ่คุณจะไดร้บังำนท ำหรือไม่ 
 

มนัเป็นเรือ่งปกตทิีน่ำยจำ้งจะถำมคณุในระหวำ่งกำรสมัภำษณ์งำ
น บำงคร ัง้นำยจำ้งจะถำมวำ่ท ำไมคณุถงึตอ้งกำรงำนน้ี 
คณุคดิวำ่คณุจะท ำงำนน้ีไดด้อียำ่งไร 
และเกีย่วกบัคณุเคยมีประสบกำรณ์มำบำ้งหรือเปลำ่ 
คณุสำมำรถถำมนำยจำ้งเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุสงสยัในต ำแหน่งงำนน้ี
ไดด้ว้ยเชน่กนั 
 

ทีผ่ำ่นมำนัน้เรำเขยีนอธบิำยเล็กน้อยเกีย่วกบักฎหมำยนอร์เวย์ที่
จะปกป้องคุม้ครองคุณจำกกำรถูกเลือกปฏบิตั ิ
เมือ่บุคคลจะหำงำนและสมัภำษณ์งำน 
มีบำงสิง่บำงอยำ่งทีน่ำยจำ้งไมส่ำมำรถถำมคณุได ้
อะไรทีไ่มส่ำมำรถจะถำมไดด้งัทีร่ะบุไวใ้นกฎหมำย 

http://www.nav.no/


 ๘ 

กำรอภปิรำย 
คำรีน่ำไดร้บังำนใหมท่ีก่ีวี ่
อะไรทีค่ำรีน่ำควรจะไดร้บัจำกนำยจำ้งกอ่นเริม่งำน 

ยกตวัอยำ่งเชน่ 
นำยจำ้งไมส่ำมำรถถำมวำ่คณุก ำลงัต ัง้ครรภ์อยูห่รือไม่ 
 

 ๓.๓ ถำ้คุณไมไ่ดร้บักำรจำ้งงำน 

 

 

 

 

 

 

 

มนัเป็นเรือ่งปกตมิำกทีค่นจะหำงำนในหลำย ๆ ที ่กอ่นทีไ่ดง้ำน 
ถำ้ถูกปฏเิสธกำรจำ้งงำน มนัส ำคญัมำกทีจ่ะไมค่วรทอ้ถอย 
 

ถำ้คณุคดิวำ่คณุไมไ่ดร้บังำนท ำเน่ืองมำจำกกำรถูกเลือกปฏบิตั ิ
คณุสำมำรถตดิตอ่ทำงส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแ
กส่ตรีหรือส ำนกัควำมเทำ่เทียมกนัและตอ่ตำ้นกำรเลือกปฏบิตัเิพื่
อพจิำรณำวำ่เรำจะช่วยคณุไดอ้ยำ่งไรบำ้ง 

 

 

 
๔.๐ 
อะไรเป็นสิง่ส ำคญัทีจ่ะตอ้งคดิเมือ่คณุไดร้บักำรจำ้งงำน 

   

 ๔.๑ สญัญำกำรจำ้งงำนแบบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๔-๕ 

เมือ่คณุเริม่งำนใหมก็่จะมีหลำยสิง่หลำยอยำ่งใหค้ดิ 
ส ำคญัมำกทีค่ณุกบันำยจำ้งเขยีนสญัญำกำรจำ้งงำน (สญัญำ) 
จ ำไวว้ำ่ สญัญำกำรจำ้งงำน (สญัญำ) 
จะตอ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
คณุมีสทิธิไ์ดร้บัสญัญำกำรจำ้งงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 

 

 

มนัส ำคญัมำกทีจ่ะไดร้บัสญัญำกำรจำ้งงำนเพรำะวำ่สญัญำกำรจ้
ำงงำนอธบิำยถงึกำรจำ้งงำนเป็นเชน่ไร 
ถำ้คณุสงสยัเรือ่งกำรจำ้งงำน 
คณุก็สำมำรถดใูนสญัญำกำรจำ้งงำนได ้
 

 

 

๔.๒ อะไรทีจ่ะระบุในสญัญำกำรจำ้งงำน 
(สญัญำกำรจำ้งแรงงำน) 



 ๙ 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๔-๖ 

- ใครคอืหวัหน้ำ (นำยจำ้ง) และใครคอืพนกังำน (ลูกจำ้ง) 
- อะไรทีค่ณุจะตอ้งท ำ 
(หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบอะไรบำ้งทีค่ณุจะตอ้งท ำ) 
- เมือ่ไหรท่ีคุ่ณจะเริม่งำน 

- ทีไ่หนทีค่ณุจะท ำงำน 

- คณุจะตอ้งท ำงำนจ ำนวนกีช่ ั่วโมงในแตล่ะวนัและสปัดำห์ 

- คณุเป็นพนกังำนเต็มเวลำหรือพำร์ทไทม์ 

- คณุจะไดร้บัเงนิเดอืนเทำ่ไหร ่

- คณุจะไดร้บัเงนิเดอืนเมือ่ไหร ่

- เงนิเดอืนจะเขำ้บญัชีธนำคำรไหน 
- เกีย่วกบัต ำแหน่งงำนประจ ำ 
(คณุจะไมอ่อกจำกงำนกอ่นทีค่ณุหรือนำยจำ้งบอกเลกิกำรจำ้งงำ
น) หรือต ำแหน่งงำนชั่วครำว (คุณจะท ำงำนทีน่ ั่น 
ยกตวัอยำ่งเชน่ ครึง่ปี) 
- เกีย่วกบัคณุจะตอ้งมีกำรทดลองงำน 

 

 ๔.๓ งำนเต็มเวลำกบัพำร์ทไทม์ตำ่งกนัอยำ่งไร 

 ถำ้คณุท ำงำนเต็มเวลำ คณุจะท ำงำน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
นั่นคอืคุณท ำงำนในต ำแหน่งเต็มต ำแหน่ง 
หำกคณุท ำงำนพำร์ทไทม์นั่นหมำยควำมวำ่คณุท ำงำนเฉพำะบำ
งคร ัง้ครำว เช่น หน่ึงคนืตอ่สปัดำห์หรือวนัเสำร์เวน้เสำร์ 
งำนพำร์ทไทม์อำจเป็นไปไดว้ำ่คณุท ำงำน ๒๕, ๕๐, ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ เป็นตน้ 
 

 ๔.๔ พนกังำนชั่วครำว 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๔-๙ 

กำรเป็นพนกังำนประจ ำไมไ่ดห้มำยควำมวำ่คณุจะตอ้งสิน้สุดกำ
รท ำงำนกอ่นทีค่ณุหรือนำยจำ้งจะบอกเลกิจำ้ง 
กฎระเบียบหลกัในประเทศนอร์เวย์ตอ้งกำรใหค้นสว่นมำกเป็น
พนกังำนประจ ำ 

 กำรเป็นพนกังำนชั่วครำวหมำยควำมวำ่คุณท ำงำนแคช่่วงระยะเ
วลำหน่ึง อยำ่งเชน่ ท ำงำนแคช่่วงระยะเวลำ ๖ เดอืน 
ซึง่คณุจะตอ้งหำงำนใหมห่ลงัจำกระยะเวลำของกำรจำ้งงำนสิน้สุ
ดลง 
 



 ๑๐ 

กฎระเบียบหลกัคอืทกุคนจะไดเ้ป็นพนกังำนประจ ำ 
แตก็่มบีำงสถำนกำรณ์ทีน่ำยจำ้งไดร้บัอนุญำตใหจ้ำ้งคณุในต ำแ
หน่งของพนกังำนชั่วครำวได ้
 

สถำนกำรณ์เหลำ่น้ีทีน่ำยจำ้งไดร้บัอนุญำตใหจ้ำ้งคณุเป็นพนกัง
ำนชั่วครำวได ้
 

- งำนชว่งฤดรูอ้นหรือชว่ยในชว่งวนัครสิต์มำส ฯลฯ 
(นำยจำ้งไดร้บัอนุญำตใหจ้ำ้งคณุเป็นพนกังำนชั่วครำวในช่วงร
ะยะเวลำหน่ึงทีต่อ้งกำร ยกตวัอยำ่ง 
เก็บสตรอเบอร์รีใ่นช่วงฤดรูอ้น 
ท ำงำนทีส่วนสนุกทือเซ็นฟรดีในชว่งฤดรูอ้นหรือชว่ยงำนในรำ้
นคำ้ในช่วงเตรียมครสิต์มำสเมือ่มีลูกคำ้จ ำนวนมำก 
 

- งำนโครงกำร 
(นำยจำ้งไดร้บัอนุญำตใหจ้ำ้งคณุเป็นพนกังำนชั่วครำวถำ้คณุจะ
ท ำงำนเป็นโครงกำร ยกตวัอยำ่งเชน่ 
จดัท ำเอกสำรโบรชวัร์หรือปรบัปรุงอะพำร์ตเมนต์) 
 

- พนกังำนตวัแทน 
(นำยจำ้งไดร้บัอนุญำตใหจ้ำ้งคณุเป็นพนกังำนชั่วครำวถำ้คณุจะ
ท ำงำนแทนคนอืน่ทีล่ำป่วยหรือลำคลอด) 
 

-  กำรฝึกงำน 
(นำยจำ้งไดร้บัอนุญำตใหจ้ำ้งคณุเป็นพนกังำนชั่วครำวในกำรฝึ
กงำนซึง่เป็นกำรฝึกปฏบิตัทิีค่ณุจะท ำผำ่นโรงเรียนทีค่ณุเรียนอยู่
) 
 

- ชั่วครำวกำรท ำงำนผำ่นนำฟ 
(นำยจำ้งไดร้บัอนุญำตใหจ้ำ้งคณุเป็นพนกังำนชั่วครำวในโครง
กำรปฏบิตังิำนผำ่นนำฟ) 
 

- ส ำหรบัชว่งเวลำสูงสุด ๑๒ เดอืน 
(นำยจำ้งสำมำรถจำ้งคณุในช่วงเวลำช ั่วครำวน้ีในหน้ำทีค่วำมร ั
บผดิชอบทีแ่ตกตำ่งกนัออกไปตำมควำมตอ้งกำรของนำยจำ้ง) 
 

นอกเหนือจำกสถำนกำรณ์เหลำ่น้ีคณุจะไดร้บักำรวำ่จำ้งเป็นพนั
กงำนประจ ำ 



 ๑๑ 

กำรอภปิรำย 

คณุจ ำสิง่ส ำคญัขณะทีค่ณุอยูท่ีท่ ำงำนไดห้รือไม ่

ถำ้คณุสงสยัวำ่คณุเป็นพนกังำนชั่วครำวเมือ่คณุจะไดร้บัวำ่จำ้งเ
ป็นพนกังำนประจ ำ 
คณุสำมำรถตดิตอ่ไดท้ีส่ ำนกังำนใหท้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำย
แกส่ตร ี
 

 ๔.๕ ช่วงทดลองงำนคอือะไร 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๔-๖ 
ตวัอกัษรเอฟ 

ชว่งทดลองงำนคอืชว่งระยะเวลำส ัน้ ๆ 
หลงัจำกทีค่ณุไดร้บักำรวำ่จำ้งงำนซึ่งนำยจำ้งและคณุสำมำรถพิ
จำรณำวำ่คณุเหมำะสมกบังำนน้ีหรือไม ่
คณุท ำงำนเป็นปกตใินชว่งทดลองงำน 
ส ำหรบัคณุจะทดลองงำนนัน้ตอ้งมีกำรระบุไวใ้นสญัญำ 
ถำ้ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำนั่นหมำยควำมวำ่คณุไมม่ีกำรทดลองง
ำน โดยกำรทดลองงำนนัน้สำมำรถมีกำรตกลงกนัไดสู้งสุดถงึ ๖ 
เดอืน 
(กฎหมำยคุม้ครองแรงงำนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๕-๖ (๓) ๒) 
 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๕-๖ 

 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๕-๓ 
(๗) 

ถำ้คณุไมเ่หมำะสมกบังำนน้ีคณุก็สำมำรถลำออกไดใ้นช่วงทดล
องงำน ถำ้นำยจำ้งบอกเลกิจำ้งในชว่งทดลองงำน 
คณุจะตอ้งไดร้บักำรแจง้แบบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
ซึง่เอกสำรน้ีคุณจะตอ้งไดร้บัอยำ่งน้อย ๑๔ 
วนักอ่นทีก่ำรจำ้งงำนจะสิน้สุดลง 
  

 ๕.๐ กฎระเบียบอะไรบำ้งทีบ่งัคบัใชใ้นขณะทีค่ณุท ำงำน 

  



 ๑๒ 

  มีกฎระเบียบมำกมำยทีบ่งัคบัใชข้ณะทีค่ณุท ำงำน 
กฎระเบียบเกีย่วกบัวำ่คณุจะท ำอยำ่งไรเมือ่คณุป่วย เงนิเดอืน 
และพกัรอ้น 
 
เรำจะพจิำรณำเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎระเบียบน้ีซึง่คณุจะไดรู้ว้ำ่อะ
ไรทีบ่งัคบัใช้ 

 ๕.๑ ถำ้คณุท ำงำนลว่งเวลำ 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๐-๖ 

กำรท ำงำนลว่งเวลำคือคณุท ำงำนเกนิกวำ่ทีก่ฎหมำยระบุวำ่เป็นเ
วลำท ำงำนปกต ิ
 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๐-๔ 

กำรท ำงำนลว่งเวลำคือกำรท ำงำนมำกกวำ่ ๙ 
ช ั่วโมงตอ่วนัหรือมำกกวำ่ ๔๐ ช ั่วโมงตอ่สปัดำห์ 

 ถำ้คณุท ำงำนเกนิกวำ่ทีร่ะบุไว ้คณุมีสทิธิท์ีจ่ะไดร้บัเงนิเพิม่ 
คณุจะไดเ้งนิคำ่ลว่งเวลำ (จำ่ยมำกขึน้ตอ่ช ั่วโมงท ำงำนปกต)ิ 
 

นั่นหมำยควำมวำ่คณุท ำงำนเกนิ ๑๐ ช ั่วโมง 
คณุจะไดร้บัเงนิปกตใินชั่วโมงแรกถงึช ั่วโมงที ่๙ 
แตช่ ั่วโมงสุดทำ้ยคณุจะไดร้บัเงนิคำ่ช ั่วโมงปกตริวมกบัคำ่ลว่งเว
ลำซึง่จะไดเ้พิม่มำกขึน้อยำ่งน้อย ๔๐ เปอร์เซ็นต์ 
 

ถำ้คณุท ำงำน ๕๐ ช ั่วโมงตอ่สปัดำห์ 
คณุจะไดร้บัคำ่ช ั่วโมงปกตสิ ำหรบั ๔๐ ช ั่วโมงแรก 
และคำ่ช ั่วโมงปกตริวมกบัคำ่ลว่งเวลำส ำหรบั ๑๐ ช ั่วโมงสุดทำ้ย 
(กฎหมำยคุม้ครองแรงงำนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๐-๖ (๑๑)) 
 

บำงคร ัง้คุณสำมำรถท ำงำนมำกกวำ่ทีต่กลงกนัไวโ้ดยไมไ่ดค้ำ่ลว่
งเวลำ 
 

 ตวัอยำ่ง 
นู่รำท ำงำนทีร่ำ้นคำ้ ๕ ช ั่วโมงทุกวนั 



 ๑๓ 

วนัหน่ึงนำยจำ้งไดถ้ำมนู่รำวำ่สำมำรถท ำงำน ๘ 
ช ั่วโมงไดไ้หมหรือไม ่
ถำ้นู่รำตอบตกลงทีจ่ะท ำงำนมำกกวำ่ทีร่ะบุไวใ้นสญัญำกำรจำ้งง
ำน นู่รำก็จะไดร้บัเงนิคำ่จำ้งทุกช ั่วโมงทีท่ ำงำน 
แตไ่มจ่ ำเป็นวำ่จะไดร้บัคำ่จำ้งลว่งเวลำเพรำะไมไ่ดท้ ำงำนมำกเ
กนิกวำ่ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด แตถ่ำ้นู่รำท ำงำนมำกกวำ่ ๙ 
ช ั่วโมงก็จะไดร้บัเงนิคำ่ลว่งเวลำเพิม่ขึน้ 
 

 ๕.๒ เมือ่คุณป่วย 

 ๕.๒.๑ คุณจะลำป่วยไดเ้มือ่ไหร ่

กฎหมำยประก ั
นสงัคม มำตรำ 
๘-๒๔ 

 

กฎหมำยประก ั
นสงัคม มำตรำ 
๘-๒๓ 

ถำ้คณุท ำงำนทีเ่ดยีวกนัอยำ่งน้อย ๒ เดอืน 
คณุก็สำมำรถลำป่วยเมือ่คณุป่วยได ้
กำรลำป่วยจะตอ้งแจง้นำยจำ้งเมือ่คณุป่วยโดยไม่จ ำเป็นตอ้งไป
พบแพทย์กอ่น 
คณุจะตอ้งโทรศพัท์หำนำยจำ้งทนัทีทีค่ณุรูว้ำ่คณุป่วยมำกจนไม่
สำมำรถไปท ำงำนได ้
 

 คณุสำมำรถใชก้ำรลำป่วยจ ำนวน ๓ วนั ตดิตอ่กนั (มำตรำ ๘-
๒๔ (๓))  ถำ้คณุป่วยเกนิ ๓ วนั 
คณุจะตอ้งไปพบแพทย์เพือ่ขอใบรบัรองแพทย์  (มำตรำ ๘-๒๔ 
(๔)) 
 

ลูกจำ้งทีม่ีบุตรมีสทิธิท์ีจ่ะหยุดอยูก่บับำ้นไดเ้มือ่ลูกป่วย 
(ประกนัสงัคม มำตรำ ๙-๕ ยอ่หน้ำ ๑. ตวัอกัษรเอ) 
กฎระเบียบน้ีสำมำรถใชไ้ดเ้ฉพำะกบัเด็กอำยุต ่ำกวำ่ ๑๒ ปี 
เทำ่นัน้ (กฎหมำยประกนัสงัคม มำตรำ ๙-๕ (๓)) 
 

กฎหมำยประก ั
นสงัคม มำตรำ 
๘-๒๖ 

 
 

บรษิทัสว่นมำกจะใหค้ณุกรอกขอ้มูลแบบฟอร์มเมือ่คณุกลบัมำ
ท ำงำนใหม ่
คณุจะตอ้งโทรศพัท์แจง้เมือ่คณุไมส่ำมำรถมำท ำงำนไดเ้พรำะว่
ำคณุป่วย 
แตว่ำ่ในวนัแรกทีค่ณุกลบัมำท ำงำนอีกคร ัง้คณุจะตอ้งกรอกขอ้มู
ลแบบฟอร์ม 
 

เมือ่คณุใชส้ทิธิล์ำป่วย คณุมีสทิธิท์ีจ่ะไดร้บัเงนิเดอืนจำกนำยจำ้ง 
 



 ๑๔ 

 ๕.๒.๒ เมือ่ไหรท่ีค่ณุตอ้งกำรลำป่วย 

 กำรลำป่วยเมือ่คณุตอ้งไปพบแพทย์ของคณุและแพทย์ของคณุก
รอกเอกสำรเกีย่วกบักำรป่วยของคณุซึง่ไมส่ำมำรถไปท ำงำนได ้
คณุตอ้งโทรศพัท์แจง้ไปทำงนำยจำ้งวำ่คณุไมส่ำมำรถไปท ำงำน
ได ้แตก่ระนัน้คณุก็ไปพบแพทย์เพือ่ขอใบรบัรองแพทย์ 
 

กฎหมำยประก ั
นสงัคม มำตรำ 
๘-๒๔ และ ๘-
๒๗ 

 

 

ถำ้คณุไมไ่ดท้ ำงำนในทีเ่ดยีวกนัมำกกวำ่ ๒ เดอืน 
คณุตอ้งไปพบแพทย์เพือ่ขอใบรบัรองแพทย์เสมอ 
ถำ้คณุป่วยมำกกวำ่ ๓ วนั 
คณุจะตอ้งไปพบแพทย์เพือ่ขอใบรบัรองแพทย์ในวนัที ่๔ 
ทีค่ณุป่วยตอ่เน่ือง ถำ้คณุป่วยและขำดงำนมำกกวำ่ ๔ คร ัง้ใน 
๑๒ เดอืนลำ่สุด 
คณุจะตอ้งไปพบแพทย์ดว้ยเชน่กนัเพือ่ขอใบรบัรองแพทย์ถำ้คุ
ณป่วยอีกคร ัง้ (ประกนัสงัคม มำตรำ ๘-๒๔ ยอ่หน้ำที ่๓ และ ๘-
๒๗ (๑)) 
 
เมือ่คณุลำป่วยคณุจะไดร้บัเงนิป่วยแทนเงนิเดอืนส ำหรบัวนัทีคุ่
ณลำป่วย ซึ่งนำยจำ้งหรือนำฟจะเป็นผูจ้ำ่ยเงนิป่วย 
ถำ้คณุมีปญัหำวำ่นำยจำ้งไมไ่ดจ้ำ่ยเงนิป่วย 
คณุสำมำรถตดิตอ่ส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่
ตรีได ้
 

 ๕.๒.๓ คณุมีสทิธิพ์กัรอ้นไหม 

กฎหมำยพกัรอ้
น  
มำตรำ ๑, ๑๐ 
และ๑๑ 
 

ทุกคนทีท่ ำงำนมีสทิธิไ์ดร้บัพกัรอ้น ถำ้คณุมีงำนท ำเมือ่ปีทีแ่ลว้ 
คณุมีสทิธิจ์ะไดร้บัเงนิพกัรอ้น 
มนัเป็นเงนิทีค่ณุจะไดร้บัทดแทนเงนิเดอืนในช่วงเวลำทีพ่กัรอ้น 
มีกฎระเบียบส ำหรบัเมือ่คณุมีสทิธิไ์ดร้บักำรพกัรอ้นและคณุจะไ
ดร้บัเงนิพกัรอ้นไดอ้ยำ่งไร 
 
หำกคณุมีขอ้สงสยัเกีย่วกบักฎระเบียบ 
คณุสำมำรถตดิตอ่ไปไดท้ีส่ ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหม
ำยแกส่ตรี 
 

 ๖.๐ กฎระเบียบทีบ่งัคบัใชเ้มือ่คณุสิน้สุดกำรท ำงำน 

 กฎระเบียบทีบ่งัคบัใชท้ ัง้เมือ่คณุสิน้สุดกำรท ำงำนเพรำะควำมต้
องกำรของคณุเอง 



 ๑๕ 

และเมือ่คณุตอ้งกำรลำออกจำกกำรเน่ืองจำกนำยจำ้งตอ้งกำรให้
ลำออก เรำจะพจิำรณำใหล้ะเอียดเกีย่วกบักฎระเบียบเหลำ่น้ี 
 

 ๖.๑ เมือ่คณุจะลำออกจำกงำน 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 

มำตรำ ๑๕-๔ 

 

 

ถำ้คณุตอ้งกำรลำออกจำกงำน 
คณุจะตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรแกน่ำยจำ้ง 
ถำ้คณุบอกปำกเปลำ่ก็จะมีผลบงัคบัใชไ้ดเ้ชน่กนั 
แตม่นัจะยำกทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นในภำยหลงั 
ส ำนกัใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่ตรีแนะน ำใหแ้จง้ลำออ
กเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเสมอ 
คณุไมจ่ ำเป็นตอ้งพูดหรือเขยีนวำ่ท ำไมคุณถงึลำออกซึง่ถูกเรียก
วำ่ ”กำรลำออก” หรือ ”แจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ” 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 

มำตรำ ๑๕-๓ 
 

หลงัจำกทีค่ณุแจง้ลำออกจำกงำนของคุณแลว้ 
คณุจะตอ้งท ำงำนในชว่งระยะแจง้ใหท้รำบซึง่เป็นชว่งเวลำทีคุ่ณ
จะตอ้งท ำไปตอ่ไปแมว้ำ่คณุไดแ้จง้ลำออกไปแลว้ 
ดงันัน้นำยจำ้งจะไดส้ำมำรถหำคนใหมซ่ึง่สำมำรถท ำงำนแทนไ
ด ้คณุจะไดร้บัเงนิเดือนเมือ่คณุท ำงำนในชว่งแจง้ลำออก 
 

ปกตแิลว้ในสญัญำกำรจำ้งงำน (สญัญำ) 
ของคณุจะระบุระยะแจง้ลำออกไว ้
ถำ้ไมไ่ดร้ะบุไวก็้ตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยของกำรแจง้กำรลำออ
ก กฎหมำยระบุวำ่คณุตอ้งแจง้ลว่งหน้ำ ๑ เดอืนกอ่นกำรลำออก 
ถำ้คณุท ำงำนเกนิ ๕ ปี คณุตอ้งแจง้ลว่งหน้ำ ๒ เดอืน 
ถำ้คณุท ำงำนเกนิ ๑๐ ปี คณุตอ้งแจง้ลว่งหน้ำ ๓ เดอืน 
 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 

มำตรำ ๑๕-๑๕ 
 

 

ถำ้คณุลำออกจำกงำน 
จะฉลำดมำกถำ้คณุขอเอกสำรรบัรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้งขอ
งคณุ 
เอกสำรรบัรองกำรท ำงำนเป็นเอกสำรหน่ึงซึง่แสดงวำ่คณุไดท้ ำง
ำนใหก้บันำยจำ้งของคณุ 
คณุมีสทิธิท์ีจ่ะไดเ้อกสำรรบัรองกำรท ำงำนซึง่จะระบุวำ่ระยะเวล
ำเทำ่ไหรท่ีค่ณุท ำงำนน้ี 
มีหน้ำทีร่บัผดิชอบอะไรบำ้งในขณะทีค่ณุท ำงำนทีน่ ั่น 
บอ่ยคร ัง้ทีน่ำยจำ้งจะเขยีนดว้ยเชน่กนัเกีย่วกบัคณุเป็นลูกจำ้งเช่
นไร 

กฎหมำยประก ั
นสงัคม มำตรำ 

ถำ้คณุลำออกจำกงำนโดยทีย่งัไมไ่ดม้ีงำนใหม ่
สิง่ส ำคญัทีค่ณุตอ้งรูค้ือคณุจะไมม่ีสทิธิไ์ดร้บัเงนิชดเชยจำกกำร



 ๑๖ 

กำรอภปิรำย 

เมือ่ไหรท่ีน่ำยจำ้งมีสทิธิท์ีจ่ะบอกเลกิจำ้งคุณได ้

๔-๑๐ 
 

วำ่งงำน (เงนิชดเชยเน่ืองจำกกำรวำ่งงำน) จำกนำฟกอ่น ๑๒ 
สปัดำห์ ถำ้คณุลำออกจำกงำนโดยทีย่งัไมไ่ดม้ีงำนใหม่ 
ส ำคญัทีว่ำ่คณุตอ้งบอกนำฟทนัที นำฟจะไมเ่ริม่ตน้นบั ๑๒ 
สปัดำห์กอ่นทีจ่ะไดร้บัแจง้จำกคุณวำ่คุณสิน้สุดจำกท ำงำน 
  

 ๖.๒ เมือ่นำยจำ้งตดัสนิใจวำ่คุณจะตอ้งออกจำกงำน 

  

 บำงคร ัง้นำยจำ้งตดัสนิใจวำ่คณุตอ้งออกจำกงำน 
เมือ่นำยจำ้งตดัสนิใจเช่นนัน้ เรียกวำ่ ”เลกิจำ้ง” หรือ ”ไลอ่อก” 
ในกฎหมำยสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนมกีฎระเบียบทีต่ดัสนิวำ่เมื่
อไหรท่ีค่ณุถูกเลกิจำ้งและเมือ่ไหรท่ีค่ณุถูกไลอ่อก 
เรำจะพจิำรณำใหล้ะเอียดเกีย่วกบักฎระเบยีบเหลำ่น้ี 
 

 ๖.๒.๑ เมือ่คณุถูกเลกิจำ้ง 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๕-๗ 

  

 

เมือ่นำยจำ้งจะบอกเลกิจำ้ง ตอ้งมีเหตผุลทีเ่พียงพอ 
ซึง่อำจจะเป็นเพรำะคณุท ำงำนทีผ่ดิพลำด (ยกตวัอยำ่งเชน่ 
คณุมำท ำงำนสำยเป็นประจ ำหรือไมส่ำมำรถท ำงำนในหน้ำทีท่ีไ่
ดร้บัผดิชอบของคณุได)้ 
หรือเป็นเพรำะทีท่ ำงำนของคณุมีปญัหำทำงกำรเงนิและตอ้งบอ
กเลกิจำ้งพนกังำนเพรำะรกัษำสถำนภำพทำงกำรเงนิ 

 
ถำ้เกดิเหตกุำรณ์เชน่น้ีกบัคณุ 
เรำขอแนะน ำใหค้ณุตดิตอ่ไปทำงส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้
นกฎหมำยแกส่ตรีอยำ่งเรง่ดว่นซึง่ทำงส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำ
งดำ้นกฎหมำยแกส่ตรีจะพจิำรณำเกีย่วสถำนกำรณ์กำรถูกเลกิจ้
ำงน้ีมีเหตผุลทีเ่พียงพอ 
 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๕-๑ 

 

กอ่นทีค่ณุจะถูกบอกเลกิจำ้ง 
นำยจำ้งจะขอใหค้ณุมำประชุมดงักฎระเบียบ 
ซึง่ถูกเรียกวำ่ ”กำรประชุมอภปิรำย” 
โดยจะพูดคยุเกีย่วกบัคณุอำจจะถูกเลกิจำ้งและพจิำรณำเกีย่วกบั
คณุจะสำมำรถท ำอยำ่งอืน่แทนกำรทีค่ณุจะตอ้งถูกเลกิจำ้ง 



 ๑๗ 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๕-๔ 

 

ถำ้นำยจำ้งของคุณตอ้งกำรใหค้ณุออกจำกงำนก็จะตอ้งใหเ้อกสำ
รเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่ถูกเรียกวำ่ ”เอกสำรกำรเลกิจำ้ง” 
 

หลงัจำกทีค่ณุไดร้บัเอกสำรกำรเลกิจำ้ง 
คณุจะตอ้งท ำงำนตอ่ไปในช่วงแจง้กำรเลกิจำ้ง 
ซึง่เหมือนกบัคณุลำออกไดต้วัของคณุเอง 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๗-๓ 
 

 

ถำ้คณุไมเ่ห็นดว้ยทีน่ำยจำ้งตอ้งกำรใหคุ้ณออกจำกงำน 
คณุมีสทิธิท์ีจ่ะขอประชุมกบันำยจำ้ง 
ซึง่เรียกวำ่ ”กำรประชุมเจรจำตอ่รอง” 
คณุจะตอ้งประชุมเจรจำตอ่รองใน ๒ 
สปัดำห์หลงัจำกทีค่ณุไดร้บัเอกสำรกำรเลกิจำ้ง 
คณุจะตอ้งเรียกรอ้งกำรประชุมเจรจำตอ่รองเป็นลำยลกัษณ์อกัษ
ร 
นั่นหมำยควำมวำ่คณุจะตอ้งเขยีนเอกสำรถงึนำยจำ้งเกีย่วกบัคุ
ณตอ้งกำรประชุมเจรจำตอ่รอง ถำ้คณุตอ้งกำรควำมชว่ยเหลือ 
ยกตวัอยำ่งเชน่ 
สหภำพแรงงำนของคณุหรือส ำนกัใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำ
ยแกส่ตรีซึง่ส ำคญัมำกทีค่ณุจะตอ้งตดิตอ่ในทนัทีทนัใดหลงัจำก
ทีค่ณุไดร้บัเอกสำรกำรเลกิจำ้ง 
ดงัเชน่จะไดร้บัควำมชว่ยเหลืออยำ่งทนัทีทีข่อกำรประชุมเจรจำ
ตอ่รองภำยใน ๒ สปัดำห์ 

 
ในกำรประชุมเจรจำตอ่รองนัน้ท ัง้คุณและนำยจำ้งจะพูดคยุกนัถึ
งเหตผุลทีค่ณุถูกเลกิจำ้งวำ่มีเหตผุลทีด่พีอและพยำยำมคน้หำกำ
รแกป้ญัหำทีด่ดีว้ยกนั 
 

 ๖.๒.๒ กำรไลอ่อก 

กฎหมำยคุม้คร
องแรงงำนและ
สภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๕-๑๔ 
 

ถำ้คณุท ำบำงอยำ่งทีไ่มซื่อ่สตัย์หรือสรำ้งควำมเสียหำยใหก้บังำน
ของคณุ คุณก็สำมำรถถูกไลอ่อกได ้
กำรไลอ่อกนัน้รำ้ยแรงกวำ่กำรเลกิจำ้ง 
ซึง่ถำ้คณุถูกไลอ่อกคุณจะตอ้งออกในวนันัน้เลย 
คณุจะไดร้บัเฉพำะกำรไลอ่อกในกรณีทีร่ำ้ยแรงเทำ่นัน้ 

 

กอ่นทีค่ณุจะถูกไลอ่อก คณุจะประชุมกบันำยจำ้งของคณุ 
คณุจะไดร้บัเอกสำรแจง้เกีย่วกบัคณุถูกไลอ่อกและคณุมีสทิธิท์ีจ่
ะไดร้บัจดหมำยอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัเหตผุลวำ่ท ำไ
มคณุถงึถูกไลอ่อก 



 ๑๘ 

ขอ้ส ำคญัทีค่วรจ ำ 
- จะตอ้งไมเ่ขยีนเซ็นต์เอกสำรใด ๆ ทีค่ณุไมเ่ขำ้ใจ 

- คณุไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็นต์เอกสำรใด ๆ 
ทีค่ณุไมเ่ขำ้ใจหรือไมเ่ห็นดว้ย ท ัง้ ๆ 
ทีน่ำยจำ้งขอรอ้งใหคุ้ณเซ็นต์ 
- คณุตอ้งขอเวลำทีจ่ะอำ่นเอกสำร 
เคล็ดลบัคอืใหค้ณุขอเอกสำรนัน้กลบับำ้นเพือ่ทีจ่ะไดอ้ำ่นอยำ่
งเงยีบสงบ 
และเพือ่คณุจะไดข้อใหผู้อ้ืน่ชว่ยพจิำรณำกอ่นทีค่ณุจะเซ็นต์ล
งไป 

คณุมีสทิธิจ์ะไดร้บักำรประชุมกบันำยจำ้งของคณุ 
คณุจะตอ้งรอ้งขอเพือ่จะประชุมภำยใน ๒ 
สปัดำห์หลงัจำกถูกไลอ่อก 
(กฎหมำยคุม้ครองแรงงำนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
มำตรำ ๑๗-๓) 
 

ถำ้คณุถูกไลอ่อก 
คณุสำมำรถทีจ่ะตดิตอ่กบัสหภำพแรงงำนของคณุหรือส ำนกังำน
ใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่ตรีเพือ่ขอรบักำรชว่ยเหลือว่
ำคณุจะท ำอยำ่งไร 
มนัส ำคญัมำกทีค่ณุจะตอ้งตดิตอ่ทนัทีทีค่ณุไดร้บัแจง้วำ่ถูกไลอ่อ
ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๗.๐ กำรกีดกนัทำงสงัคม 

 กำรกีดกนัทำงสงัคมเมือ่บำงคนไดร้บักำรเงนิเดอืนทีแ่ยก่วำ่คนอื่
น ๆ 
ท ำงำนมำกกวำ่คนอืน่หรือไมไ่ดร้บักำรฝึกอบรมทีเ่พียงพอในเรื่
องควำมปลอดภยัทำงกฎระเบียบในทีท่ ำงำน 
โดยเฉพำะพนกังำนตำ่งดำ้วทีพ่บวำ่มีกำรกีดกนัทำงสงัคม 

 

ส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่ตรีคดิวำ่มนัส ำคญั
มำกทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นมีกำรกีดกนัทำงสงัคมซึง่เป็นสิง่ทีร่ำ้ยแรง 
ถำ้คณุรูจ้กับำงคนทีป่ระสบกำรณ์เช่นน้ี 
สำมำรถตดิตอ่ไดท้ีส่ ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแก่
สตรีซึง่จะสำมำรถชว่ยพจิำรณำเกีย่วกบักำรกีดกนัทำงสงัคมได ้

 



 ๑๙ 

ถำ้คณุคดิวำ่บุคคลนัน้ถูกกดักนัทำงสงัคมก็สำมำรถตดิตอ่ไดท้ีจ่ ั
สบุส ซึง่จะแจง้ไปทีก่รมควบคมุแรงงำนไดด้ว้ยเชน่ 
เพือ่จะไดต้รวจสอบเกีย่วกบัเหตกุำรณ์กีดกนัทำงสงัคม 
 

 ๘.๐ สหภำพแรงงำน 

 สหภำพแรงงำนเป็นองค์กำรทีค่ณุสำมำรถเป็นสมำชกิไดซ้ึง่ท ำห
น้ำทีท่ีส่ ำคญัเมือ่คณุมีงำนท ำ คุณอำจจะเคยไดย้นิเกีย่วกบั 
ศนูย์สมำคมองค์กรอำชีพ องค์กรแหง่ชำตใินประเทศนอร์เวย์ 
สหภำพแรงงำน หรือ องค์กรหลกัมหำวทิยำลยัและวทิยำลยั 
เหลำ่น้ีเป็นสว่นหน่ึงของสหภำพแรงงำนทีส่ำมำรถหำได ้
 
สหภำพแรงงำนบอ่ยคร ัง้ทีแ่บง่แยกประเภทของงำน 
ยกตวัอยำ่งเชน่ 
สหภำพแรงงำนหน่ึงส ำหรบัพยำบำลและสหภำพแรงงำนอืน่ส ำ
หรบัครู 
 

ถำ้คณุเป็นสมำชกิของสหภำพแรงงำนซึ่งท ำหน้ำทีใ่หค้ณุไดร้บัเ
งนิเดอืนทียุ่ตธิรรม เวลำท ำงำนหรือควำมสมัพนัธ์ในงำน 
สหภำพแรงงำนมีตวัแทนซึง่สำมำรถชว่ยเหลือคณุไดเ้มือ่คณุมีปั
ญหำขดัแยง่ในทีท่ ำงำน 
ถำ้คณุตอ้งกำรทนำยชว่ยเหลือเน่ืองมำจำกเกดิเหตกุำรณ์บำงสิง่
บำงอยำ่งทีท่ ำงำน 
สหภำพจ ำนวนมำกมีทนำยควำมของตนเองซึง่บำงทีก็สำมำรถช่
วยเหลอืคณุได ้
 

 ๙.๐ คณุสำมำรถขอรบัควำมชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบำ้ง 

นำฟ หำกคณุเป็นผูห้ำงำนหรือสิน้สุดกำรท ำงำนของคณุ 
คณุควรทีจ่ะตดิตอ่กบันำฟในเขตทีค่ณุอำศยัอยู ่
บำงทีอำจจะมีหลกัสูตรกำรหำงำนหรือสิง่เสนออืน่ ๆ 
ทีค่ณุจะไดร้บัใหม ่ๆ www.nav.no 

เป็นเว็บไซต์ทีค่ณุสำมำรถหำต ำแหน่งงำนวำ่ง 
กำรเขยีนจดหมำยสมคัรงำน ประวตัสิว่นตวั ฯลฯ  
 

สหภำพแรงงำ
น 

ถำ้คณุเป็นสมำชกิของสหภำพแรงงำน 
คณุสำมำรถไดร้บักำรชว่ยเหลือจำกสหภำพแรงงำนหำกคณุมีปั



 ๒๐ 

ญหำในทีท่ ำงำน 
คณุควรทีจ่ะหำสหภำพแรงงำนทีเ่หมำะสมกบัคณุ 
บอ่ยคร ัง้ทีส่หภำพแรงงำนส ำหรบัอำชีพของคณุ ยกตวัอยำ่งเช่น 
พยำบำล คณุครู เป็นตน้ 
ส ำหรบักำรหำสหภำพแรงงำนทีเ่หมำะสม คณุสำมำรถตดิตอ่ที ่
๔ สหภำพแรงงำนหลกัของประเทศนอร์เวย์ 
พวกเขำสำมำรถชว่ยเหลือคณุทีจ่ะคน้หำสหภำพแรงงำนทีเ่หมำ
ะสมกบัคณุได ้โดย ๔ สหภำพแรงงำนหลกั ไดแ้ก่ 
 

ศนูย์สมำคมองค์กรอำชีพ www.ys.no 
องค์กรแหง่ชำตใินประเทศนอร์เวย์ www.lo.no 
องค์กรหลกัมหำวทิยำลยัและวทิยำลยั www.unio.no 
องค์กรนกัวชิำกำร www.akademikerne.no   
 

ส ำนกังำนตรวจ
สอบแรงงำน 

ส ำนกังำนตรวจสอบแรงงำนเป็นหน่วยงำนของรฐัซึง่จะตรวจสอ
บบรษิทัวำ่ไดป้ฏบิตัติำมกฎระเบียบของกฎหมำยแรงงำนหรือไ
ม ่เว็บไซต์  www.arbeidstilsynet.no 
ระบุขอ้มูลไวม้ำกมำยเกีย่วกบักฎระเบียบอะไรทีบ่งัคบัใชใ้นกำร
ท ำงำน 
สำมำรถทีจ่ะแจง้ส ำนกังำนตรวจสอบแรงงำนถำ้รูว้ำ่มีทีไ่หนทีเ่กิ
ดกำรกีดกนัทำงสงัคมหรือสิง่ทีค่ลำ้ยกนัเกดิขึน้ 

 
เบอร์โทรศพัท์ ๗๓ ๑๙ ๙๗ ๐๐ 
 

ทนำยควำม/ช่ว
ยเหลือฟร ี

 

 

 
ส ำนกังำนใหค้ ำ
ปรกึษำทำงดำ้
นกฎหมำยแกส่
ตร ี

 

คนจ ำนวนมำกไดร้บัทนำยควำมฟรี (ชว่ยเหลือฟรี) 
ซึง่ขึน้อยูก่บัรำยไดข้องคณุและคดทีีเ่กดิขึน้ 
คณุสำมำรถตดิตอ่ทนำยควำมซึง่ท ำงำนในบรเิวณทีค่ณุตอ้งกำร
ควำมชว่ยเหลือ 
เพือ่คน้หำวำ่อะไรทีค่ณุจะไดร้บัควำมช่วยเหลือและรำคำเทำ่ไห
ร ่คณุสำมำรถคน้หำทนำยควำมไดท้ ั่วประเทศทีน่ี่ 
www.advokatenhjelperdeg.no 
 

ส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่ตรีเป็นหน่วยงำน
ฟรีทีน่กัเรียนกฎหมำยใหค้วำมชว่ยเหลือฟรีในกรณีตำ่ง ๆ 
ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำยและกฎระเบียบทีป่ระเทศนอร์เวย์ 
เพรำะวำ่ทุก ๆ 
ค ำตอบจะมีคณุภำพปลอดภยัจำกจดหมำยและใชเ้วลำ ๓ 

http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.advokatenhjelperdeg.no/


 ๒๑ 

สปัดำห์กอ่นทีค่ณุจะไดร้บัค ำตอบ 
ส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่ตรีเสนอใหค้วำมช่
วยเหลือส ำหรบัทุกคนทีเ่ป็นผูห้ญงิ 
 
ส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่ตรีไมส่ำมำรถท ำค
ดคีวำมไปสูศ่ำลได ้ดงันัน้คณุตอ้งมีทนำยควำม 
 

จดหมำยสง่ถงึส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่ตรีที่ 
ชปิเปอร์กำตำ้ ๒๓, ๐๑๕๔ ออสโล 
 

โทรศพัท์ ๒๒ ๘๔ ๒๙ ๕๐ 
วนัจนัทร์ เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ นำฬกิำ 
วนัพุธ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ นำฬกิำ 
โทรศพัท์ ๒๒ ๘๔ ๒๙ ๕๐ โทรสำร ๒๒ ๘๔ ๒๙ ๕๑ 
 

แผนกตอ้นรบัลูกคำ้ 
ชปิเปอร์กำตำ้ ๒๓ ช ัน้ ๔ 
วนัจนัทร์ เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ นำฬกิำ 
วนัพุธ เวลำ ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ นำฬกิำ 
 
ส ำนกังำนใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำยแกส่ตรีไมต่อบเรือ่งทำ
งกฎหมำยทำงอีเมล 
 

ยูสบูส ยูสบูสเป็นองค์กรของนกัเรียนทีช่่วยเหลือทำงกฎหมำยในคดงีำ่ย 
ๆ ด ำเนินกำรในเขตออสโล 
 

รบัเรือ่งทำงโทรศพัท์หรือตดิตอ่บุคคล 
โดยไมร่บัค ำถำมทำงกฎหมำยทำงอีเมล 
ซึง่จะไมต่อบค ำถำมทำงอีเมลดว้ยเชน่กนั 
 

รบัเรือ่งตำมวนัและเวลำดงัน้ี 
วนัจนัทร์ เวลำ ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ นำฬกิำ 
วนัองัคำร เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ นำฬกิำ 
 

โทรศพัท์ ๒๒ ๘๔ ๒๙ ๐๐ 
 

สถำนทีต่ดิตอ่ ชปิเปอร์กำตำ้ ๒๓, ๐๑๕๔ ออสโล 
 



 ๒๒ 

ยูสเยว้ปำในภำ
คกลำงของประ
เทศนอร์เวย์ 

 

ยูสเยว้ปำในภำคกลำงของประเทศนอร์เวย์เป็นองค์กรของนกัเรี
ยนทีใ่หค้วำมชว่ยเหลือฟรีในคดีงำ่ย ๆ ทีท่รอนด์เฮม 
 

รบัเรือ่งทำงโทรศพัท์หรือผำ่นทำงบุคคล 
รบัค ำถำมทำงกฎหมำยผำ่นทำงอีเมลและเว็บไซต์ 
โดยรบัเรือ่งทุกวนัชว่งระหวำ่งเวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ 
 

โทรศพัท์ ๗๓ ๕๑ ๕๒ ๕๐ 
สถำนทีต่ดิตอ่ บีสเพกำตำ้ ๙ ซี, ๗๐๑๒ ทรอนด์เฮม 
อีเมล์  jushjelpa@jushjelpa.no 
เว็บไซต์ www.jushjelpa.no 
 

ยูสเยว้ปำในภำ
คเหนือของประ
เทศนอร์เวย์ 

 

ยูสเยว้ปำในภำคเหนือของประเทศนอร์เวย์ใหค้วำมชว่ยเหลือซึง่
ด ำเนินกำรโดยนกัเรียนกฎหมำย ใหบ้รกิำรฟรีในคดีงำ่ย ๆ 
ทีท่รุมเซอ 
 

รบัเรือ่งผำ่นทำงโทรศพัท์หรือผำ่นทำงบุคคล 
ยูสเฮลปำรบัเรือ่งวนัจนัทร์ถงึวนัพฤหสับด ีระหวำ่งเวลำ ๑๐.๐๐ 
– ๑๔.๐๐ นำฬกิำ 
 
โทรศพัท์ ๗๗ ๖๔ ๔๕ ๕๙ 
สถำนทีต่ดิตอ่ ทำร์มนิอลกำตำ้ ๓๘, ๙๐๑๙ ทรุมเซอ 
อีเมล์ postmottak@jusshjelpa.uit.no 
 

องคก์รเผยแพร่
ทำงกฎหมำยที่
บำร์เกน้ 

องค์กรเผยแพรท่ำงกฎหมำยทีบ่ำร์เกน้ใหค้วำมชว่ยเหลือซึง่ด ำเ
นินกำรโดยนกัเรียนกฎหมำย ใหบ้รกิำรในคดงีำ่ย ๆ ในบำร์เกน้ 
 

รบัเรือ่งผำ่นทำงโทรศพัท์ อีเมล์ หรือทำงเว็บไซต์ 
รบัเรือ่ง 
วนัจนัทร์และวนัองัคำร เวลำ ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ นำฬกิำ 
วนัพุธและวนัพฤหสับด ีเวลำ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ นำฬกิำ 
 

โทรศพัท์ ๕๕ ๕๘ ๙๖ ๐๐ 
สถำนทีต่ดิตอ่ ซีดเนสเฮอวเกน้ ๑๐, ๕๐๐๗ บำร์เกน้ 
อีเมล  telefonvakt@jussformidlingen.no 
เว็บไซต์ www.jussformidlingen.no 
 

mailto:jushjelpa@jushjelpa.no
http://www.jushjelpa.no/
mailto:postmottak@jusshjelpa.uit.no
mailto:telefonvakt@jussformidlingen.no
http://www.jussformidlingen.no/


 ๒๓ 

ส ำนกังำนผูป่้ว
ยและผูแ้ทนผูป่้
วยในเขตออสโ
ลและอำกำร์ฮืส 

ส ำนกังำนผูป่้วยและผูแ้ทนผูป่้วยเป็นหน่วยงำนรฐับำลซึ่งจะดแูล
ประชำชนในออสโลใหไ้ดร้บัควำมช่วยเหลือเมือ่ตอ้งกำรมำจำก
หน่วยงำนรฐับำลอืน่ ๆ 
และทีอ่ืน่ซึง่ท ำงำนรว่มกบัหน่วยงำนใหบ้รกิำรทำงสงัคม 
หน่วยงำนดแูล หน่วยงำนทำงดำ้นสุขภำพและอืน่ ๆ 
 
โทรศพัท์ ๒๓ ๑๓ ๙๐ ๒๐ 
สถำนทีต่ดิตอ่ ลลิเละ เกร็นเซ็น ๗, ๐๑๕๙ ออสโล 
อีเมล post@ombudet.no 
 

ส ำนกังำนควำม
เทำ่เทียมกนัแล
ะกำรเลือกปฏบิ ั
ต ิ
 

ส ำนกังำนควำมเทำ่เทียมกนัและกำรเลือกปฏบิตัไิดด้ ำเนินกำรใ
หค้ ำปรกึษำและแนะน ำแนวทำงในกรณีทีค่ณุสงสยัเกีย่วกบัคณุ
ถูกเลือกปฏบิตั ิ
โดยคณุสำมำรถขอรบัควำมชว่ยเหลือเพือ่คน้หำแนวทำงกำรแก้
ปญัหำตำ่ง ๆ ได ้
 

โทรศพัท์ ๒๓ ๑๕ ๗๓ ๐๐ 
สถำนทีต่ดิตอ่ มำรีบูสกำเตะ๊ ๑๓, ออสโล ช ัน้ ๔ 
อีเมล  post@ldo.no 
เว็บไซต์ www.ldo.no 
 

องค์กรตอ่ตำ้น
กำรเลือกปฏบิตัิ
จำกภำครฐั 

องค์กรตอ่ตำ้นกำรเลือกปฏบิตัจิำกภำครฐัเป็นองค์กรอำสำสมคัร
ทีท่ ำหน้ำทีต่อ่ตำ้นกำรเลือกปฏบิตัจิำกภำครฐั 
 

โทรศพัท์ ๒๒ ๒๐ ๘๗ ๓๗ 
เว็บไซต์ www.omod.no 
 

สมำคมส ำหรบัเ
พศ 
ควำมหลำกหลำ
ยทำงเพศ  
และวยัรุน่ทีม่ีค
วำมหลำกหลำย
ทำงเพศ 

 

สมำคมส ำหรบัเพศ ควำมหลำกหลำยทำงเพศ  
และวยัรุน่ทีม่ีควำมผดิแปลกทำงรสนิยมเพศ 
ซึง่ท ำกำรตอ่ตำ้นกำรเลือกปฏบิตัจิำกเลสเบี้ยน เกย์ สองเพศ 
และผูแ้ปลงเพศ 
ซึง่ใหข้อ้มูลแกค่ณุในกรณีทีคุ่ณมีขอ้สงสยัเกีย่วกบัทำงเพศ 
 

สมำคมส ำหรบัเพศ ควำมหลำกหลำยทำงเพศ   
โทรศพัท์ ๒๓ ๑๐ ๓๙ ๓๙ 
สถำนทีต่ดิตอ่ ทูลบูกำตำ้ ๒๔, ๐๑๕๗ ออสโล 
อีเมล post@foreningenfri.no 

mailto:post@ombudet.no
mailto:post@ldo.no
http://www.ldo.no/
http://www.omod.no/


 ๒๔ 

 

วยัรุน่กบัควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
โทรศพัท์ ๒๓ ๑๐ ๓๙ ๓๖ 
สถำนทีต่ดิตอ่ โทลบูกำตำ้ ๒๔, ๐๑๕๗ ออสโล 
อีเมล post@skeivungdom.no 
 

สมำคมควำมห
ลำกหลำยทำงเ
พศ 

 

 

สมำคมทีม่ีควำมหลำกหลำยทำงเพศเป็นกลุม่เครือขำ่ยของเลสเ
บี้ยน เกย์ รกัรว่มสองเพศ แปลงเพศ สองเพศ 
หรือรสนิยมผดิแปลก 
 

โทรศพัท์ ๒๓ ๒๑ ๔๕ ๙๘ 
สถำนทีต่ดิตอ่ ทอร์กกำตำ้ ๑, ๐๑๘๑ ออสโล 
อีเมล์ post@skeivverden.no 
เว็บไซต์ www.skeivverden.no 
 

องคก์รสว่นรว
มเพือ่คนพกิำร 

องคก์รสว่นรวมเพือ่คนพกิำร (FFO) 
เป็นศนูย์รวมขององคก์รมำกมำยซึง่ท ำงำนเกีย่วกบัควำมบกพร่
องทำงควำมพกิำรจำกหลำย ๆ อยำ่ง 
จำกควำมบกพรอ่งในกำรอำ่นจนถงึตำบอด 
มีศนูย์สทิธมินุษยชนซึง่ใหข้อ้มูลเพือ่ค ำแนะน ำเกีย่วกบัเรือ่งสทิ
ธมินุษยชน 
 

โทรศพัท์ ๒๓ ๙๐ ๕๑ ๕๐ 
สถำนทีต่ดิตอ่ มำรีบูสกำเตะ๊ ๑๓, ๐๑๘๓ ออสโล 
อีเมล post@ffo.no 
 

ศูนย์ตอ่ตำ้นชน
ชัน้ 

ศนูย์ตอ่ตำ้นชนชัน้เป็นองค์กรซึ่งตอ่ตำ้นกำรเลือกปฏบิตัอินัเน่ือ
งมำจำกสำเหตขุองเช้ือชำต ิสีผวิ และศำสนำ เป็นตน้ 

 

โทรศพัท์ ๒๓ ๑๓ ๙๐ ๐๐ 
สถำนทีต่ดิตอ่ สตร์ูกำตำ้ ๒๕, ๐๑๘๔ ออสโล 
อีเมล epost@antirasistisk-senter.no 
เว็บไซต์ www.antirasistisk.no 
 

ศูนย์มีรำ่ ศนูย์ส ำหรบัสตรีตำ่งดำ้วซึง่ใหก้ำรช่วยเหลือเมือ่คณุปญัหำเรือ่ง
บุตรกบัหน่วยงำนคุม้ครองเด็ก 
 

mailto:post@skeivungdom.no
http://www.skeivverden.no/
mailto:post@ffo.no
mailto:epost@antirasistisk-senter.no
http://www.antirasistisk.no/


 ๒๕ 

โทรศพัท์ ๒๒ ๑๑ ๖๙ ๒๐ 
สถำนทีต่ดิตอ่ สตร์ูกำตำ้ ๕๓ เอ, ๐๑๘๒ ออสโล 
อีเมล post@mirasenteret.no 
 

คำรีตำส ศนูย์ใหค้ ำปรกึษำและแนะน ำเรือ่งกำรอพยพ กฎหมำย 
กำรท ำงำน และสุขภำพ  
มีหลกัสูตรเรียนภำษำนอร์เวย์ซึง่ผูใ้หค้ ำปรกึษำสำมำรถพูดไดห้
ลำยภำษำแตกตำ่งกนัออกไป 
 

โทรศพัท์ ๒๒ ๖๐ ๑๖ ๓๐ 
สถำนทีต่ดิตอ่ สตร์ูกำตำ้ ๓๘, ๐๑๘๒ ออสโล 
(ทำงเขำ้จำกเฮอวมนัส์กำตำ้) 
อีเมล infosenter@caritas.no 
เว็บไซต์ www.caritas.no 
 

องค์กรลนิ - 
ควำมเสมอภำค 
กำรรวมกลุม่ 
และเครือขำ่ย 

เป็นองค์กรอำสำสมคัรทีท่ ำงำนเกีย่วกบัควำมเสมอภำคและกำร
รวมกลุม่ของชนกลุม่น้อย 
โดยใหช้ว่ยเหลอืฟรีเกีย่วกบักำรสรำ้งเครือขำ่ยและหลกัสูตรภำ
ษำนอร์เวย์ 
 

โทรศพัท์ ๒๑ ๖๔ ๖๔ ๖๓ 
สถำนทีต่ดิตอ่ ทรกิเวะ ลีส พลสั ๑ ทำงเขำ้ ซี ชัน้ ๒, ๑๐๕๑ 
ออสโล 
อีเมล post@linorg.no 
เว็บไซต์ www.linorg.no 
 

 

mailto:post@mirasenteret.no
http://www.caritas.no/
http://www.linorg.no/
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