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1. บทน ำ แนวคดิ 

 
 

1.1 กำรลำออกและกำรไล่ออก (เลกิจำ้ง) 

 

กำรจำ้งงำน

สิน้สุดลง 

งานประจ าจะสิน้สุดลงเมือ่พนักงานลาออกหรอืเมือ่บุคคลดงักล่า

วถกูนายจา้งเลกิจา้ง 

ซึง่หมายความว่าความสมัพนัธใ์นการจา้งงานสิน้สุดลงและลูกจา้

งจะตอ้งหยุดเมือ่ระยะเวลาลาออกสิน้สุดลง 

นายจา้งสามารถยกเลกิความสมัพนัธใ์นการจา้งงานไดโ้ดยการ

ทีน่ายจา้งปลดลูกจา้ง 

 

Aml. 

(พระราชบญัญั

ตสิิง่แวดลอ้มใ

นการท างาน) 

มาตรา 
15-7  

 

ขอ้ก าหนดก าหนดเหตผุลทีน่ายจา้งอาจมใีนการเลกิจา้งพนักงา

นและวธิกีารเลกิจา้ง 

โดยจะมกีารลงรายละเอยีดเพิม่เตมิในโบรชวัรนี์ ้

อย่างไรก็ตามลูกจา้งสามารถลาออกจากต าแหน่งไดต้ลอดเวลา

และไม่จ าเป็นตอ้งมเีหตผุลในการลาออก 

 

Aml. มาตรา  

15-14 

 

การปลดต าแหน่งเป็นรปูแบบหน่ึงของการยกเลกิสญัญาจา้งงาน

ทีร่า้ยแรงกว่า 

เมือ่ถูกปลดต าแหน่งสญัญาการจา้งงานจะสิน้สุดลงและพนักงาน

จะตอ้งหยุดท างานในวนัเดยีวกนัน้ัน 

นายจา้งปลดพนักงานไดก็้ต่อเมือ่บุคคลดงักล่าวไดก้ระท าการฝ่

าฝืนหนา้ทีอ่ย่างรา้ยแรงหรอืฝ่าฝืนขอ้ผูกพนัของตนตามสญัญา

จา้ง 

ดงัน้ันการปลดพนักงานจงึตอ้งมเีร ือ่งหนักหนาจงึจะไล่พนักงาน

ออกได ้

 

 

 
1.2 กำรอนุญำตพกังำน 

การเลกิจา้งช ัว่ การอนุญาตพกังาน คอื 



 5 

คราว 
 

เมือ่หนา้ทีข่องพนักงานในการท างานและภาระผูกพนัดา้นคา่จา้ง

ของนายจา้งหยุดลงช ัว่คราวในขณะทีค่วามสมัพนัธใ์นการจา้งง

านยงัคงอยู่ 

พนักงานยงัคงเป็นลูกจา้งอยู่และมสีทิธแิละหนา้ทีท่ีจ่ะกลบัเขา้ท า

งานเมือ่การอนุญาตพกังานสิน้สุดลง 

 

 

 
 

 1.3 แหล่งทีม่ำของกฎหมำยแรงงำน 

 

ขอ้ตกลงกำร

จำ้งงำนและ

พระรำชบญั

ญตัสิภำพแว

ดลอ้มในกำร

ท ำงำน 

 

เมือ่บุคคลหน่ึงอยู่ในความสมัพนัธก์ารจา้งงาน 

สิง่แรกและส าคญัทีสุ่ดคอืสญัญาการจา้งงานและพระราชบญัญตัิ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของวนัที ่17 มถินุายน 2005 

เลขที ่62 (arbeidsmiljøloven av l7. juni 2005 nr. 62 

ย่อว่า aml.) ทีว่างระเบยีบในการลาออกและการไล่ออกไว ้
 

ขอ้ตกลงรว่ม

กนั 

ขอ้ตกลงการจา้งงานเป็นแหล่งทีม่าส าคญัในกฎหมายแรงงาน 

มนัเป็นขอ้ตกลงระหว่างสมาคมลูกจา้ง (สหภาพแรงงาน) 

และสมาคมนายจา้งหรอืนายจา้งเดีย่ว 

 

โบรชวัรนี์อ้า้งองิตามกฎทัว่ไปในพระราชบญัญตัสิภาพแวดลอ้ม

ในการท างานเทา่น้ัน 

ดงัน้ันคณุควรทราบว่ามขีอ้ตกลงการจา้งงานในการท างานของ

คณุหรอืไม่ 

ซ ึง่อาจส่งผลกระทบต่อเงือ่นไขในการท างานของคณุ 

 

 

 
2. ขอ้ก ำหนดของรูปแบบ 

เง่ือนไข 

Aml. มาตรา 

การเลกิจา้งจากนายจา้งตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดหลายประกา

ร: 
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15-4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเลกิจา้งจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 การเลกิจา้งจะตอ้งมอบใหก้บัพนักงานดว้ยตนเองหรอืส่งท

างจดหมายแบบลงทะเบยีน  

 การเลกิจา้งจะตอ้งระบุขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธขิองพนักงานใน

การเรยีกรอ้งใหม้กีารเจรจาและเพือ่ด าเนินการทางกฎหม

ายและก าหนดเวลาทีบ่งัคบัใช ้

 การเลกิจา้งจะตอ้งระบุขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธทิีจ่ะอยู่ในต าแห

น่งงานจนกว่าคดจีะไดร้บัการด าเนินการโดยศาลและก าห

นดเวลาในการเรยีกรอ้งสทิธนีิ ้

 

 

 การเลกิจา้งตอ้งระบุว่านายจา้งคอืใครและจ าเลยในคดใีนก

รณีทีม่ขีอ้พพิาท 

 หากการเลกิจา้งมสีาเหตมุาจากสถานการณข์องบรษิทั 

ตอ้งมขีอ้มูลเกีย่วกบัสทิธพิเิศษในกรณีของการจา้งงานให

ม่ 

 

หากลูกจา้งเรยีกรอ้งเชน่น้ัน 

นายจา้งตอ้งใหเ้หตผุลในการเลกิจา้ง  
 

Aml. มาตรา 

15-14  

 

ขอ้ก าหนดของรปูแบบเดยีวกนันีใ้ชใ้นกรณีทีถู่กไล่ออกจากนาย

จา้ง 

ผลทีต่ามมาของขอ้ผดิพลาดอย่างเป็นทางการในการยุตหิรอืกา
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รไล่ออกคอืก าหนดเวลาในการยืน่ฟ้องคดไีม่สิน้สุด 

 

กำรลำออก 

 

หากลูกจา้งยืน่ฟ้องและอา้งว่าการเลกิจา้งไม่ถกูตอ้งตามขอ้ก าห

นดเร ือ่งรปูแบบการเลกิจา้งภายในสีเ่ดอืนหลงัจากการเลกิจา้งเกิ

ดขึน้ โดยปกตจิะถอืว่าการเลกิจา้งไม่สมบูรณ ์กรณีจะเป็นเชน่นี ้

เชน่ หากลูกจา้งไดร้บัการไล่ออกจากนายจา้งดว้ยวาจา 

 

กำรเลกิจำ้ง แมว้่าลูกจา้งจะถกูไล่ออกอย่างไม่ถกูตอ้งตามขอ้ก าหนดเร ือ่งรูป

แบบการเลกิจา้ง 

แต่การเลกิจา้งอาจยงัคงมผีลอยู่แมว้่าพนักงานจะยืน่ฟ้องภายใน

สีเ่ดอืนหลงัจากการเลกิจา้งเกดิขึน้ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รปูแบบการเลกิจา้งทีถ่กูตอ้งอาจมหีนา้ตาแบบนี:้ 
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Lillevik, 21 กรกฎาคม 2020 

Lillevik, 2. กรกฎาคม 2020 

Lillevik Renhold AS Postboks 7 

1234 Lillevik 

 

ชือ่: มาทน่ีา โวเกเนส 

ทีอ่ยู:่ Lillevikveien 7, 5678 Storevik 

กำรเลกิจำ้ง 

คณุถกูไลอ่อกจากต าแหน่งคนท าความสะอาดใน Lillevik Renhold A / S 

โดยใหอ้อกในวนัที ่1 กนัยายน 2019 

หากคณุตอ้งการอา้งวา่การเลกิจา้งนัน้ไม่ชอบธรรม 

คณุมสีทิธิเ์รยีกรอ้งการเจรจาตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัสิภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน มาตรา 17-3 

การเรยีกรอ้งขอการเจรจาจะตอ้งสง่เป็นลายลกัษณอ์กัษรภายในสองสปัดาหห์ลงัจากได ้

รบัการบอกเลกิจา้ง  

การฟ้องรอ้งคดตีอ้งท าภายในแปดสปัดาหห์ลงัจากการเจรจาเสรจ็สิน้ 

หากไม่มกีารเจรจา การฟ้องรอ้งตอ้งท าภายในแปดสปัดาหห์ลงัจากการเลกิจา้งมขีึน้.  

หากคณุเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน จะตอ้งฟ้องคดภีายในหกเดอืนหลงัจากการเลกิจา้ง  

หากมกีารฟ้องรอ้งคดดีงักลา่วภายในแปดสปัดาหห์ลงัจากการเจรจาสิน้สดุลงหรอืจากก

ารเลกิจา้งเกดิขึน้ และภายในก าหนดระยะเวลาทีม่กีารแจง้ใหไ้ดท้ราบสิน้สดุลง 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะอยูใ่นต าแหน่งจนกวา่คดจีะไดร้บัการตดัสนิโดยค าพพิากษาหรอืการพจิา

รณาคดถีงึทีส่ดุ  

กรณีเป็นเชน่เดยีวกนัหากคณุไดแ้จง้ใหน้ายจา้งทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรกอ่นสิน้สดุร

ะยะเวลาทีม่กีารแจง้วา่จะมกีารฟ้องรอ้งคดภีายในก าหนดเวลาแปดสปัดาห.์  

นายจา้งและจ าเลยคอื Lillevik Renhold A / S โดย คาร ี ่โฮลม์ ผูจ้ดัการทัว่ไป. 

(หากการเลกิจา้งมคีวามชอบธรรมอนัเนือ่งมาจากสถานการณข์องบรษิทั 

จะตอ้งระบขุอ้มูลดงัตอ่ไปนีด้ว้ย:) 

คณุมสีทิธพิเิศษในต าแหน่งกรณีทีม่บีรษิทัใหม่ 

เวน้แตจ่ะเป็นต าแหน่งทีค่ณุไม่มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม 

สทิธพิเิศษจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตช่ว่งเวลาทีเ่ลกิจา้งและเป็นเวลาหนึง่ปีนับจากการสิน้สดุ

ของระยะเวลาของการแจง้  

 

ดว้ยความนับถอื, 

คาร ี ่โฮลม์, Lillevik Renhold A/S 
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2.1 ใหแ้รงงำน 

 
 จดุเร ิม่ตน้ของความสมัพนัธใ์นการจา้งงานคอืหลกัการเสนอและ

สนอง 

ลูกจา้งใหแ้รงงานใหน้ายจา้งเพือ่ตอบแทนการทีน่ายจา้งจา่ยคา่จ ้

าง 

 

หากพนักงานเชือ่ว่าเธอถกูเลกิจา้งโดยไม่เป็นธรรมและนายจา้ง

ปฏเิสธทีจ่ะใหเ้ธอท างาน 

สิง่ส าคญัคอืเธอยงัคงท างานของเธอตอ่ไป 

หน่ึงวธิใีนการท าเชน่นีค้อื 

ส่งขอ้ความหรอือเีมลไ์ปยงันายจา้งโดยระบุว่าเธอก าลงัโตแ้ยง้กา

รเลกิจา้งและจะยงัท างาน 

 

หากเธอไม่ท างานอาจเป็นการละเมดิสญัญาจา้งงานได ้

การละเมดิดงักล่าวอาจเป็นเหตใุหเ้ลกิจา้งไดโ้ดยอสิระ 

หากลูกจา้งไม่ท างานให ้เธออาจหมดสทิธิร์บัคา่จา้ง 
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3. ระยะเวลำของกำรลำออก 

 

 

 

 

 

Aml. มาตรา 

15-3 

 

เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องทุกฝ่าย 

กฎหมายมกีฎเกีย่วกบัระยะเวลาการลาออก 

ระยะเวลาในการลาออกคอืเวลาทีก่ารท างานด าเนินตอ่ไปหลงัจา

กทีม่กีารลาออกและจนกว่าพนักงานจะออกจากต าแหน่ง 

 

ระยะเวลาลาออกตามกฎหมายจะแตกตา่งกนัไปตามความอาวุโส

ของงานและอายุของพนักงาน 

ในบางกรณีพนักงานจะมรีะยะเวลาในการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้น

านขึน้เมือ่มกีารเลกิจา้งมาจากนายจา้ง 

ดา้นล่างนีเ้ป็นแบบฟอรม์ทีแ่สดงระยะเวลาการแจง้: 

 
  

   

 

 

ระยะเวลำของกำรจำ้ง

งำน 

 

 

ลูกจำ้งลำออก 

 

 

นำยจำ้งไล่ออก 

ระยะเวลาทดลองงานทีต่กลง

กนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

l4 วนั l4 วนั aml. มาตรา 15-3  

0-5 ปี l เดอืน l เดอืน aml. มาตรา 15-3  

5-l0 ปี 2 เดอืน 2 เดอืน aml. มาตรา 15-3  

l0 ปี และมากกวา่น้ัน 3 เดอืน 3 เดอืน aml. มาตรา 15-3  

 

มากกวา่ 10 ปี และ  

ลกูจา้งมอีายบุรบิูรณต์ามนี:้ 

50 ปี 3 เดอืน 4 เดอืน aml. มาตรา 15-3   

55 ปี 3 เดอืน 5 เดอืน aml. มาตรา 15-3  
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ระยะเวลำแจง้

กำรบอกเลกิ 

 

ตามกฎเกีย่วกบัระยะเวลาการลาออกไม่ไดห้า้มสญัญาจา้งงานห

รอืขอ้ตกลงรว่มกนัของคณุจากระยะเวลาการบอกเลกิใหน้านขึ ้

น 

 

ระยะเวลำกำ

รบอกเลกิส ัน้

ลง 

Aml. มาตรา 

15-3  

 

 

โดยหลกัแลว้ไม่สามารถตกลงระยะเวลาบอกเลกิใหส้ัน้กว่าทีร่ะบุ

ไวใ้นกฎหมายได ้ส าหรบั บรษิทัทีผู่กพนัตามขอ้ตกลงรว่มน้ัน 

นายจา้งและตวัแทนในบรษิทัสามารถท าขอ้ตกลงเกีย่วกบัระยะเว

ลาการบอกเลกิใหส้ัน้ลงส าหรบัพนักงานกอ่นทีก่ารเลกิจา้งจะเกิ

ดขึน้ 

 

ระยะเวลำบอ

กเลกิเร ิม่เมือ่

ใด 

Aml. มาตรา  

15-3 (4) 

 

ระยะเวลาเร ิม่ตัง้แตว่นัแรกของเดอืนถดัไปหลงัจากทีก่ารเลกิจา้งเ

กดิขึน้  

ตวัอย่างเชน่ หากพนักงานยืน่ใบลาออกในวนัที ่23 

กมุภาพนัธร์ะยะเวลาการจะเร ิม่มผีลในวนัที ่1 มนีาคม 

หากระยะเวลาการแจง้ล่วงหนา้ 3 เดอืน 

โดยปกตแิลว้ลูกจา้งจะตอ้งไม่ออกจากต าแหน่งกอ่นวนัที ่1 

มถินุายน 

 

กำรเลกิจำ้งเ

กดิขึน้เมือ่ใด 

Aml. มาตรา 
15-4 (2) 

 

การเลกิจา้งเกดิขึน้เมือ่มกีารส่งถงึนายจา้งหรอืลูกจา้ง 

เงือ่นไขนีจ้ะมผีลเมือ่มคี าเลกิจา้งยืน่ใหก้บัพนักงานเป็นการส่วน

ตวัหรอืเมือ่พนักงานไปรบัหนังสอืเลกิจา้งภายในเวลาทีเ่หมาะสม

ทีท่ีท่ าการไปรษณียห์ลงัจากไดร้บัใบแจง้ใหไ้ปรบัจดหมายทีส่่งม

าแบบไปรษณียล์งทะเบยีน 

 

กำรเลกิจำ้งใ

นชว่งทดลอง

งำน 

Aml. มาตรา 
15-3 (7) 

 

ในชว่งทดลองงานจะมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 14 วนั 

จะมผีลเฉพาะในกรณีทีม่กีารแจง้ใหท้ราบกอ่นสิน้สุดระยะเวลาท

ดลองงานทีต่กลงกนัไว ้

ในกรณีทีม่กีารเลกิจา้งในชว่งทดลองงานระยะเวลาการแจง้เตอืน

จะเร ิม่นับตัง้แต่วนัทีก่ารเลกิจา้งเกดิขึน้ 

ตรงกนัขา้มกบัการเลกิจา้งทีเ่กดิขึน้นอกชว่งทดลองงาน 

อย่าลมืว่าระยะเวลาทดลองงานจะตอ้งตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์ั
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กษรในสญัญาจา้งงาน 

หากไม่มอีะไรระบุเกีย่วกบัระยะเวลาทดลองงานในสญัญาจา้งแส

ดงว่าคณุไม่มชีว่งระยะทดลองงานและระยะเวลาแจง้เตอืนปกตจิะ

มผีลบงัคบัใช ้

 

กำรเลกิจำ้งก

รณีพกังำน 

Aml. มาตรา  

15-3 (9) 

 

พนักงานทีถู่กพกังานโดยไม่ไดร้บัคา่จา้งอนัเน่ืองเกีย่วกบัการลด

การปฏบิตังิานหรอืการหยุดท างานอาจใชร้ะยะเวลาแจง้จากฝ่าย

เดยีว 14 วนั 

โดยไม่ค านึงถงึก าหนดระยะเวลาการแจง้เตอืนตามกฎหมายหรอื

ตามขอ้ตกลง 

ระยะเวลาการบอกกล่าวจะเร ิม่ตัง้แตว่นัทีน่ายจา้งไดร้บัแจง้ 

 

 

 

 

 
 

 

 
4. เง่ือนไขส ำหรบักำรเลกิจำ้ง 

 
 

4.1 บทน ำ    

 

Aml. มาตรา  

15-4 (3) 

 

เหตขุองการเลกิจา้งถกูก าหนดไวอ้ย่างเขม้งวดเป็นพืน้ฐานใน

การเลกิจา้ง 

ลูกจา้งสามารถเรยีกรอ้งขอรบัเหตผุลเป็นลายลกัษณอ์กัษรส า

หรบัการเลกิจา้งน้ัน 
 

เง่ือนไขเร ือ่ง

ควำมชอบธร

รม 

 

Aml. มาตรา  

15-7 (1) 

การเลกิจา้งจะตอ้งเป็นธรรม 

ในบทนีเ้ราจะพจิารณาถงึสิง่ทีอ่ยู่ในขอ้ก าหนดเร ือ่งความเป็นธ

รรม 

 

การเลกิจา้งจะตอ้งใหเ้หตผุลโดยอาจเป็นเงือ่นไขจากฝ่ังนายจ ้
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าง (ขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิาน 

เหตผุลจากฝ่ังตนเองและท านองคลา้ยกนันี)้ 

หรอืเงือ่นไขจากฝ่ังลูกจา้ง ท าลงานไม่ดแีละอืน่ ๆ) 
 

กำรประเมนิค

วำมเป็นธรรม 

 

กญุแจส าคญัในการประเมนิความเป็นธรรมคอืหลงัมกีารประเมิ

นโดยรวมเกีย่วกบัความตอ้งการของนายจา้งและลูกจา้งแลว้ถื

อว่าการจา้งงานสิน้สดุลงอย่างสมเหตสุมผลและเป็นธรรมชาติ

หรอืไม่ 

 

 

 
4.2 กำรประชมุหำรอื 

 

Aml. มาตรา  

15-1 

 

กอ่นทีน่ายจา้งจะตดัสนิใจเลกิจา้งน้ัน 

ก าหนดใหน้ายจา้งหารอืเกีย่วกบัประเด็นการเลกิจา้งกบัทัง้พนั

กงานและตวัแทนในบรษิทัเทา่ทีเ่ป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ

 

พนักงานจะถูกเรยีกเขา้รว่มการประชมุหารอืเมือ่นายจา้งพจิาร

ณาไล่พนักงานออก 

วตัถปุระสงคข์องการประชมุหารอืก็เพือ่ใหน้ายจา้งสามารถท า

การประเมนิทีจ่ าเป็นโดยค านึงว่าการเลกิจา้งน้ันมคีวามเป็นธร

รมหรอืไม่ 

 

ในการประชมุหารอืพนักงานจะไดร้บัโอกาสในการแสดงความ

คดิเห็นจากความฝ่ังเธอ  

หากคณุถกูเรยีกเขา้รว่มการประชมุและตอ้งการรกัษางานไว ้

สิง่ส าคญัคอืคณุตอ้งบอกเหตผุลทีค่ณุควรเก็บงานไวแ้ละผลที่

ตามมาถา้คณุตกงาน 

ปัจจยัส าคญัทีต่อ้งกล่าวถงึในการประชมุอาจไดแ้ก ่

คณุสมบตัแิละสภาพสงัคม 

 

พนักงานควรถูกเรยีกเขา้รว่มการประชมุล่วงหนา้เพยีงพอ 

เพือ่ใหเ้ธอมโีอกาสเตรยีมตวั 

ในการประชมุพนักงานสามารถน าตวัแทนทีบ่รษิทัหรอืทีป่รกึษ
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าคนอืน่ทีต่นเองเลอืกได ้

 

รายงานการประชมุจากการประชมุอภปิรายควรมกีารเขยีนขึ ้

น 

เน่ืองจากว่ามนัอาจเป็นหลกัฐานส าคญัหากเกดิขอ้พพิาทในภ

ายหลงั 

หากคณุเห็นดว้ยกบัรายงานการประชมุคุณและนายจา้งควรลง

นามทา้ยเอกสาร 

 JURK 

ขอแนะน าใหค้ณุลงนามเฉพาะในเอกสารทีค่ณุเขา้ใจและเห็น

ดว้ยเทา่น้ัน 

 

หากไม่มกีารจดัการประชมุจะมนัไม่กอ่ใหเ้กดิการเลกิจา้งทีม่ผี

ลถกูตอ้งตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตามมนัอาจบ่งชีว้่านายจา้งไม่ไดท้ าการประเมนิทีจ่ าเ

ป็นว่าการเลกิจา้งน้ันมคีวามเป็นธรรมหรอืไม่ 

ศาลอาจประกาศใหก้ารเลกิจา้งทีไ่ม่เป็นธรรมเป็นโมฆะ 

 

มนัเป็นขอ้ก าหนดทีจ่ะตอ้งจดัใหม้กีารประชมุหารอื 

"เท่ำทีจ่ะท ำได"้ เวน้แตลู่กจา้งไม่ตอ้งการ 
  

 

 

 

4.3 

กำรเลกิจำ้งเน่ืองจำกสภำนกำรณข์องบ

รษิทั 

 

Aml. มาตรา  

15-7 (1) 

 

ตวัอย่างการเลกิจา้งเน่ืองจากสถานการณข์องบรษิทั เชน่ 

อาจเกดิจากขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิานหรอืเหตผุลของบรษิทั 

นายจา้งไม่จ าเป็นตอ้งรกัษาต าแหน่งไวห้รอืสรา้งต าแหน่งเมือ่บ

รษิทัไม่มคีวามจ าเป็นอกีตอ่ไป 

แตเ่ธอตอ้งพสิูจนว์่าการเลกิจา้งเป็น 
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สิง่จ าเป็นเน่ืองจากการเงนิของบรษิทั 

มนัไม่จ าเป็นว่าบรษิทัตอ้งลม้ละลายหรอืมสีภาพการเงนิไม่ดถีงึ

จะท าใหก้ารเลกิจา้งถอืเป็นการเลกิจา้งทีเ่ป็นธรรม 

อย่างไรก็ตามนายจา้งตอ้งจดัท าเอกสารเกีย่วกบัความจ าเป็นข

องบรษิทัในการเลกิจา้ง 

 

ขอ้ก ำหนดเพิ่

มเตมิส ำหรบั

ควำมเป็นธรร

ม 

Aml. มาตรา  

15-7 (2)  

 

ในกรณีทีม่กีารเลกิจา้งอนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิ

านหรอืเหตผุลของบรษิทั 

การเลกิจา้งทีเ่ป็นธรรมจะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิ: 

 

 นายจา้งไม่มงีานอืน่ทีเ่หมาะสมทีจ่ะเสนอใหก้บัพนักงาน 

 

 บรษิทัไดป้ระเมนิความตอ้งการของบรษิทัเทยีบกบัขอ้เสี

ยทีเ่กดิจากการเลกิจา้งของพนักงาน 
 

 

 

 4.3.1 งำนอืน่ ๆ ทีเ่หมำะสม 

 
 

 

 

หากพนักงานถกูเลกิจา้งเน่ืองจากสถานการณข์องบรษิทั 

นายจา้งมหีนา้ทีต่อ้งตรวจสอบว่ามงีานอืน่ทีเ่หมาะสมในบรษิทั

ทีลู่กจา้งมคีวามสามารถทีจ่ะท าไดห้รอืไม่ 

งานไม่จ าเป็นตอ้งเป็นต าแหน่งทีม่เีงนิเดอืนและความรบัผดิชอ

บในระดบัเดยีวกนั 

แตง่านควรใกลเ้คยีงกบัเงนิเดอืนและงานทีลู่กจา้งมอียู่กอ่นแลว้ 

หากพนักงานปฏเิสธงานทีเ่หมาะสมกบัเธอดงักล่าวมนัจะยาก
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ส าหรบัเธอในการชนะคดดีว้ยการอา้งความเป็นโมฆะ 

 

หากมงีานอืน่ในบรษิทัทีเ่หมาะสมกบัคณุสมบตัลิูกจา้ง 

นายจา้งมหีนา้ทีต่อ้งเสนองานนีใ้หก้บัลูกจา้ง 

นอกจากนีย้งัใชใ้นกรณีทีพ่นักงานสามารถมคีณุสมบตัโิดยผ่

านการ 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรมตามปกต ิ(เชน่เดยีวกบังานใหม่ ๆ เป็นส่วนใหญ่) 

หากนายจา้งไม่ท าเชน่นีก้ารเลกิจา้งอาจไม่เป็นธรรม 

 

 

 4.3.2 

บรษิทัตอ้งท ำกำรประเมนิทีเ่ป็นรูปธรรม

และเหมำะสม 

 

ควำมสมดลุข

องผลประโย

ชน ์
 

Aml. มาตรา  

15-7 (2)  

 

แมว้่าการเลกิจา้งจะมเีหตผุลอย่างเป็นธรรมเพราะสถานการณ์

ของบรษิทั แตก็่ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมกบัพนักงานดว้ย 

นายจา้งตอ้งท าการประเมนิโดยใหน้ ้าหนักความตอ้งการของบ

รษิทักบัสิง่ทีก่ารเลกิจา้งมผีลกระทบแกลู่กจา้ง 

หากการเลกิจา้งน้ันมผีลกระทบต่อพนักงานมากแตม่ผีลกระท

บเพยีงเล็กนอ้ยตอ่นายจา้งถา้ลูกจา้งยงัคงท างานตอ่ 

การเลกิจา้งอาจไม่เป็นธรรม 

 

ขอ้โตแ้ยง้ว่าการเลกิจา้งเป็นธรรมอาจเป็นไปไดว้่าบรษิทัก าลงั

ขาดทุน 
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ความตอ้งการทีจ่ะเพิม่ผลก าไรหรอืขอ้จ ากดัทีจ่ าเป็นเพือ่ใหแ้น่

ใจว่าบรษิทัจะอยู่รอด 

 

ขอ้โตแ้ยง้ว่าการเลกิจา้งน้ันเป็นธรรมจะเป็นโอกาสทีลู่กจา้งจะ

หางานใหม่ไดภ้ายในเวลาอนัสมควร อายุของลูกจา้ง 

อายุงานและสิง่ทีท่า้ทายทางสงัคมทีลู่กจา้งและครอบครวัของเธ

อจะตอ้งเผชญิในกรณีทีถู่กไล่ออก 

 

 

 
4.3.3 กำรเลอืก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่การเลกิจา้งเกดิขึน้เน่ืองจากสถานการณข์องบรษิทั 

นายจา้งมกัจะมพีนักงานหลายคนใหเ้ลอืก 

นายจา้งไม่สามารถเลกิจา้งใครก็ได ้

การเลอืกว่าใครจะถกูไล่ออกก็ตอ้งมเีหตผุลอย่างเป็นธรรม 

 

นายจา้งจะตอ้งเลอืกแนวทางในการคดัเลอืกผูท้ีจ่ะถกูเลกิจา้งแ

ละตอ้งปฏบิตัติาม 

 

 

 

แนวทางเหล่านี ้หลกัเกณฑเ์หล่านีต้อ้งเป็นธรรม 

 

ปัจจยัทีน่ายจา้งควรค านึงถงึและทีเ่ป็นธรรมในกระบวนการคดัเ

ลอืก ไดแ้ก ่ความอาวุโส ความเหมาะสมของลูกจา้ง 

และสภาพสงัคม นายจา้งจะตอ้งท าการประเมนิอย่างกวา้ง ๆ 

โดยทีเ่กณฑก์ารคดัเลอืกตา่ง ๆ จะตอ้งช ัง่น ้าหนัก 

เกณฑก์ารคดัเลอืกอาจมนี ้าหนักทีแ่ตกตา่งกนัในสถานการณ์

ทีแ่ตกตา่งกนั  
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ควำมอำวโุส 

ความอาวุโสคอืระยะเวลาทีลู่กจา้งไดร้บัการว่าจา้งในบรษิทั 

มนัมกัเป็นองคป์ระกอบหลกัในกระบวนการคดัเลอืก 

บรษิทัตอ้งใชเ้วลาในการวดัความอาวุโส 

หากเป็นค าถามเกีย่วกบัความแตกตา่งในระดบัอาวุโสทีต่า่งกนั

มาก ถา้ลูกจา้งมคีณุสมบตัเิทา่เทยีมกนั 

ลูกจา้งทีม่อีาวุโสทีสุ่ดมกัจะมากอ่น 

กฎทีเ่ขม้งวดขึน้เกีย่วกบัความอาวุโสอาจเป็นผลมาจากขอ้ตก

ลงรว่มกนั 

 

ควำมเหมำะสมของพนกังำน 

นายจา้งยงัสามารถใหน้ ้าหนักถงึความเหมาะสมของลูกจา้ง 

ซึง่อาจรวมถงึความสามารถดา้นประสบการณใ์นวชิาชพีทีเ่กีย่

วขอ้ง ความเหมาะสมส่วนบุคคล  

บางคร ัง้อาจใหน้ ้าหนักคณุสมบตัมิากกว่าความอาวุโสของงาน

ก็ได ้ตวัอย่างเชน่ 

กรณีทีบ่รษิทัตอ้งการพนักงานทีม่คีวามรูใ้หม่และทนัสมยัมาก

ขึน้ในดา้นทีบ่รษิทั ก าลงัท าอยู่ 

 

สภำพสงัคม 

นายจา้งยงัสามารถเใหน้ ้าหนักปัจจยัทางสงัคมในกระบวนการ

คดัเลอืก 

ซึง่หมายความว่าผลกระทบหรอืผลลพัธอ์าจเป็นสิง่ทีส่ าคญัให ้

ลูกจา้งถกูไล่ออก ความส าคญั  
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ตวัอย่างเชน่ ภาระการพึง่พาของลูกจา้งสุขภาพ ภาระหนี ้

โอกาสในตลาดแรงงานและความคล่องตวัก็สามารถน ามาพจิา

รณาได ้ 

 

 

พนกังำนลำป่วย 

นายจา้งควรระมดัระวงัอย่างยิง่เกีย่วกบัการใหน้ ้าหนักการลาป่

วยหรอืการลาป่วยทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตในกระบวนการ

คดัเลอืก 

ตามพระราชบญัญตัสิภาพแวดลอ้มในการท างานลูกจา้งทีป่่วย

มคีวามคุม้ครองทัว่ไป 

ในขณะเดยีวกนัการลาป่วยของลูกจา้งอาจมคีา่ใชจ้า่ยสูงและเ

ป็นภาระส าหรบันายจา้ง 

หากนายจา้งมขีอ้สนันิษฐานทีด่พีอเกีย่วกบัการลาป่วยในอนา

คต 

ในบางกรณีอาจยงัเป็นธรรมทีจ่ะใหน้ ้าหนักเร ือ่งนีใ้นกระบวนก

ารคดัเลอืก 

 

ในกระบวนการคดัเลอืกนายจา้งไม่สามารถใหน้ ้าหนักถงึมุมม

องทางการเมอืงของลูกจา้ง การเป็นสมาชกิในสหภาพแรงงาน 

และท านองเดยีวกนันี ้มนัอาจเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ

นอกจากนีย้งัอาจเป็นการเลอืกปฏบิตัหิากนายจา้งใหค้วามส า

คญั เชน่ การตัง้ครรภ ์เพศ 

ศาสนาและชาตพินัธุใ์นการคดัเลอืก กล่าวคอื 

หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบิตั ิ

 

 

 

 4.4 

กำรเลกิจำ้งเน่ืองจำกสำเหตุมำจำกฝ่ังลู

กจำ้ง 
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Aml. มาตรา  

15-7  

 

หากลูกจา้งละเลยหนา้ทีห่รอืประพฤตตินอย่างน่ารงัเกยีจอาจส่

งผลใหถ้กูไล่ออกได ้

ดา้นล่างนีเ้ราจะคยุเกีย่วกบัเงือ่นไขจากฝ่ังของพนักงานทีอ่าจเ

ป็นเหตผุลในการเลกิจา้ง 
 

  

 4.4.1 

ประสทิธภิำพในกำรท ำงำนไม่เพยีงพอ 

 
 มาจากสญัญาการจา้งงานและรายละเอยีดงาน / 

ระเบยีบการท างานทีร่ะบุตัง้แตเ่ร ิม่ตน้ว่าอะไรคอืหนา้ทีแ่ละงานข

องลูกจา้ง 

 

 

ในบรษิทั 

 

นายจา้งสามารถก าหนดขอ้ก าหนดส าหรบัคณุภาพของงานที่

ลูกจา้งท า แตม่ขีอ้จ ากดั ว่าขอ้ก าหนดจะเขม้งวดไดแ้คไ่หน 

แมว้่านายจา้งจะไม่พอใจกบัการปฏบิตังิานของลูกจา้งแต่ก็ไม่ไ

ดใ้หเ้หตผุลทีเ่ป็นธรรมในการเลกิจา้งเขาโดยอตัโนมตั ิ

นายจา้งไม่อาจคาดหวงั "ใหพ้นักงานสมบูรณแ์บบ" ได ้

 

 

ประเดน็ในกำ

รพจิำรณำ 
สิง่ทีจ่ะถอืว่าเป็นประสทิธภิาพในการท างานทีไ่ม่เพยีงพอจะตอ้ง

ไดร้บัการพจิารณาโดยเฉพาะในทกุความสมัพนัธใ์นการจา้งง

านของแตล่ะบุคคล ปัจจยัทีม่นัียส าคญัส าหรบัการประเมนิ 

ไดแ้ก ่ความลม้เหลวในการปฏบิตังิานมลีกัษณะส าคญัหรอืไม่  

ไม่ว่าจะเป็นกรณีส่วนบุคคลหรอืว่าเกดิขึน้เป็นเวลานานหรอืไม่ 

และมคีวามเป็นไปไดห้รอืไม่ทีค่วามลม้เหลวน้ันจะมชี ัว่คราว 
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หากบรษิทัพยายามจดัใหม้กีารฝึกอบรมและค าแนะน าแกพ่นัก

งานโดยทีบุ่คคลทีม่ปัีญหาไม่ไดป้รบัปรงุใหด้ขีึน้ 

มนัอาจท าใหน้ายจา้งมคีวามชอบธรรมในการเลกิจา้งได ้

อย่าลมืว่าลูกจา้งตอ้งมโีอกาสทีจ่ะปรบัปรงุ 

หากบุคคลทีม่ปัีญหาไดร้บัโอกาสในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

การท างานโดยทีลู่กจา้งไม่จดัการปัญหาน้ัน 

อาจหมายความว่าการเลกิจา้งน้ันเป็นธรรม 

ในทางปฏบิตัจิะมคีวามส าคญัอย่างยิง่หากค าเตอืนเป็นลายลกั

ษณอ์กัษรแตท่ีลู่กจา้งไม่ไดป้ฏบิตัติาม 

 

ส าหรบับางต าแหน่งจ าเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมหรอืการสอนงาน

ต าแหน่งน้ัน ๆ 

หากนายจา้งไม่ไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมหรอืการสอนงานทีส่มเ

หตสุมผลอาจหมายความว่าการเลกิจา้งใด ๆ 

อนัพจิารณาจากการปฏบิตังิานทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอไม่

ธรรมก็เป็นได ้ 

 

 

 

 

 4.4.2 

กำรขำดงำนโดยไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำ

ย 

 

 เมือ่กล่าวถงึการไม่มาท างานสิง่ส าคญัคอืตอ้งแยกความแตกต่

างระหว่างการขาดงานอย่างถกูกฎหมายและไม่ถกูตอ้งตามกฎ

หมาย การขาดงานจะถูกตอ้งตามกฎหมายหากบุคคลน้ันป่วย 

(และปฏบิตัติามกฎส าหรบัการลาป่วยดว้ยตนเองและการลาป่ว

ยจากหมอ) และควรแจง้ใหท้ราบโดยเรว็ทีสุ่ด 
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การทีจ่ะใหน้ ้าหนักการขาดงานเป็นเหตผุลในกรณีทีม่กีารเลกิ

จา้งจะตอ้งเป็นการขาดในชว่งเวลาและ / 

หรอืมคีวามถีท่ีแ่น่นอนชดัเจน 

การขาดงานสามารถเป็นเหตผุลในการเลกิจา้งไดห้รอืไม่ขึน้อ

ยู่กบัลกัษณะของงานและเงือ่นไขในทีท่ างาน 

ในทีท่ างานทีโ่ดยปกตมิกัจะมาถงึงานสายเล็กนอ้ยน้ันการเขา้ง

านล่าชา้ไม่สามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการบอกเลกิจา้งได ้

ในทางกลบักนัจะถอืว่าการเลกิจา้งเป็นธรรมหากนายจา้งเขม้ง

วดกบัเวลาเขา้งาน 

มนัมนัียส าคญัเชน่กนัหากนายจา้งแจง้เตอืนเป็นลายลกัษณอ์ั

กษรเกีย่วกบัการขาดงานและใหโ้อกาสแกพ่นักงานในการปรบั

ปรงุ 

 

 
4.4.3 ปฏเิสธค ำส ัง่ 

 

 นายจา้งสามารถออกค าสัง่ใหพ้นักงานท างานตา่ง ๆ 

หากลูกจา้งไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ดงักล่าวนายจา้งอาจจะตอบโต ้

ดว้ยการเลกิจา้งหรอืไล่ออกได ้

 

ตวัอย่างของการไม่ท าตามค าสัง่คอืการทีพ่นักงานปฏเิสธทีจ่ะ

ท างานใดเป็นพเิศษ 

หรอืลูกจา้งปฏเิสธทีจ่ะท างานล่วงเวลาโดยไม่มเีหตผุลทีด่พีอ 

 

เหตอุนัเป็นธรรมในการปฏเิสธค าสัง่คอืค าสัง่น้ันผดิกฎหมาย 

นอกจากนีม้นัมนัียส าคญัคอืมคี าสัง่ทีช่ดัเจนว่าค าสัง่นายจา้งเ

ป็นอย่างไรและลูกจา้งไดร้บัแจง้หรอืไม่ว่าผลทีต่ามมาจะเป็นอย่

างไรหากไม่ 
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ปฏบิตัติามค าสัง่ 

 

 
4.4.4 ควำมซือ่สตัย,์ กำรลกัขโมย และ 

กำรสอดแนม  
 

ควำมซือ่สตัย ์ ลูกจา้งมหีนา้ทีต่อ้งดูแลผลประโยชนข์องบรษิทั 

น่ีเรยีกว่าหนา้ทีร่กัษาความซือ่สตัยก์ารละเมดิหนา้ทีแ่ห่งความ

ซือ่สตัยอ์าจเป็นเหตใุหเ้ลกิจา้งหรอืไล่ออกได ้

ตวัอย่างทัว่ไปของพฤตกิรรมนีค้อืลูกจา้งพูดถงึบรษิทัหรอืผลติ

ภณัฑข์องบรษิทัในลกัษณะทีเ่สือ่มเสยี 

หรอืลูกจา้งใหข้อ้มูลทีล่ะเอยีดออ่นเกีย่วกบัความลบัทางการคา้

แกคู่แ่ขง่ 

 

ลูกจา้งมหีนา้ทีท่ีจ่ะไม่เปิดเผยความลบัเกีย่วกบัการผลติในอนา

คต การละเมดิหนา้ทีนี่ส้่วนใหญ่มกัจะท าใหถู้กไล่ออก 

นายจา้งไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัความสูญเสยีทางการเงนิอนัเป็นผล

มาจากการกระท าของลูกจา้ง 

การทีพ่นักงานไดใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบับรษิทัทีเ่ขาหรอืเธอไม่ควรใ

หอ้อกไปก็เป็นเหตผุลทีเ่พยีงพอ 

 

กำรลกัขโมย 

และ 

กำรสอดแนม  

การขโมยและการสอดแนมมโีทษทางอาญาและส่วนใหญ่มกัจะ

ท าใหถ้กูไล่ออกโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตามนายจา้งตอ้งสามารถพสิูจนไ์ดว้่าลูกจา้งไดก้ระท า

การขโมยหรอืสอดแนม 

 

 
4.4.5 โทษจ ำคุก 
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 หากพนักงานตอ้งออกจากงานเน่ืองจากตอ้งรบัโทษอาจเป็นเห

ตผุลทีเ่ป็นธรรมในการเลกิจา้ง 

การขาดงานอาจเป็นเหตใุหถ้กูเลกิจา้งหรอืไม่น้ันจะตอ้งพจิาร

ณาในแตล่ะสถานการณไป ระยะเวลาจ าคุกมคีวามส าคญัมาก 

โดยปกตคิอืพนักงานเองตอ้งรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีว่่าเธอไม่สาม

ารถปฏบิตังิานไดเ้น่ืองจากถกูจ าคกุ 

 

ในการประเมนิว่านายจา้งสามารถบอกเลกิจา้งลูกจา้งเน่ืองจาก

ถกูจ าคุกไดห้รอืไม่น้ัน 

มปัีจจยัหลายประการทีอ่าจมคีวามส าคญั 

ซึง่อาจรวมถงึระยะเวลาจ าคกุ สถานการณ ์

 

ทางการเงนิของบรษิทั 

และระยะเวลาทีพ่นักงานไดร้บัการว่าจา้ง 

ปัจจยัหลายประการคอืการทีพ่นักงานพยายามท าใหเ้กดิขอ้เสี

ยตอ่บรษิทัโดยแจง้เกีย่วกบัการตอ้งโทษจ าคกุใหเ้รว็ทีสุ่ดเทา่ที่

จะเป็นไปได ้

และโอกาสทีพ่นักงานจะหางานอืน่ไดห้ลงัจากจ าคกุ 

 

ในกรณีของการคมุขงักอ่นการพจิารณาคด ี

นายจา้งควรเพิม่ความระมดัระวงัในการเลกิจา้งลูกจา้งในกรณีเ

ชน่นีอ้าจเป็นความผดิทีย่งัไม่ไดร้บัการพสิูจนว์่าผดิจรงิและไม่

มคีวามชดัเจนว่าอยู่ในความรบัผดิชอบลูกจา้งตอ่การขาดงาน 

 

 4.4.6 

กำรกล ัน่แกลง้และกำรคุกคำมทำงเพศ 
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 พฤตกิรรมของพนักงานทีม่ตีอ่เพือ่นรว่มงานอาจจ าเป็นตอ้งได ้

รบัการลงโทษจากนายจา้งเชน่การเลกิจา้งหรอืการไล่ออก 

  

ตวัอย่างของพฤตกิรรมทีอ่าจน าไปสู่การลงโทษคอืหากพนักงา

นหยุดงาน การคุกคาม 

การล่วงละเมดิทางเพศโดยไม่พงึประสงค ์

หรอืกระท าการล่วงละเมดิต่อเพือ่นรว่มงาน 

ในกรณีทีม่กีารกระท าดงักล่าวนายจา้งสามารถเลกิจา้งหรอืไล่

ออก 

และไม่มเีงือ่นไขระบุว่าพฤตกิรรมของพนักงานจะมโีทษทางอา

ญา 

 

 
4.4.7 กำรใชส้ำรเสพตดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKAN 

 

 

 

หากลูกจา้งไม่มาท างานเน่ืองจากการใชส้ารเสพตดิอาจเป็นเห

ตใุหเ้ลกิจา้งหรอืไล่ออกได ้

กรณีทีลู่กจา้งมาท างานขณะมนึเมายาเสพตดิก็เชน่กนั 

ระดบัความมนึเมา 

ความถีแ่ละสถานการณส์่วนตวัและดา้นสงัคมของพนักงานก็เป็

นปัจจยัส าคญับางประการในการประเมนิว่าการลงโทษใดถกูก

ฎหมาย  

 

นายจา้งควรพยายามแกไ้ขปัญหาโดยรว่มมอืกบัตวัแทนในบร ิ

ษทั 

 

บรษิทัขนาดใหญ่หลายแห่งมุ่งมั่นทีจ่ะรว่มมอืกบั AKAN 

(Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og 

avhengighetsproblematikk) AKAN 
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เป็นขอ้เสนอส าหรบัพนักงานทีม่ปัีญหาการใชแ้อลกอฮอลแ์ละ

สารเสพตดิอืน่ ๆ 

และมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหพ้นักงานดงักล่าวไดร้บัความชว่ยเหลื

อเพือ่หลกีเลีย่งการเลกิจา้งหรอืถกูไล่ออก 
 

 
4.4.8 เพิม่เตมิเกีย่วค ำเตอืน 

 

 

 

 

มกีารเตอืนหรอืไม่น้ันอาจมคีวามส าคญัในการประเมนิว่าการเ

ลกิจา้งน้ันเป็นธรรมหรอืไม่ 

ค าเตอืนจะมคีวามส าคญัในการประเมนิได ้

พนักงานตอ้งไดร้บัเวลาอย่างเพยีงพอในการปรบัปรงุ 

แตไ่ม่ชดัเจนว่าค าเตอืนจะมใีหพ้นักงานนานแคไ่หน 

การเลกิจา้งอาจเป็นธรรมไดโ้ดยไม่มกีารเตอืนใด ๆ เลย 

ในขณะทีใ่นกรณีอืน่ ๆ 

อาจมกีารเตอืนหลายคร ัง้โดยไม่มเีหตผุลใด ๆ ในการเลกิจา้ง 

 

 
4.5 กำรใชดุ้ลยพนิิจ 

 

 

 
กำรประเมนิโดยใชด้ลุยพนิิจจะใชเ้ป็นเกณฑเ์มือ่บรษิทัตอ้

งการทีจ่ะเลกิจา้งพนักงานดเพราะความเลวรา้ยมาจากฝ่ังของ

พนักงาน 

แมว้่ามนัจะไม่เป็นเหตใุหค้วามชอบธรรมในการเลกิจา้งเสยีทเีดี

ยว 

แตอ่าจเป็นไปไดว้่าปัจจยัหลายประการทีก่ล่าวถงึขา้งตน้โดยร

วมเป็นเหตผุลในการเลกิจา้งพนักงาน 

 

 
4.5.1 ภำระกำรพสูิจน ์



 27 

 

 
นายจา้งตอ้งพสิูจนว์่าการเลกิจา้งน้ันเป็นธรรม 

ตามหลกัการแลว้ไม่ใชพ่นักงานทีจ่ะตอ้งพสิูจนไ์ดว้่าการเลกิจ ้

างน้ันไม่เป็นธรรมแมว้่าพนักงานจะเป็นฝ่ายโตแ้ยง้ก็ตาม 

 
 

 4.6 กำรเปลีย่นแปลงกำรเลกิจำ้ง 

 

สทิธขิองนายจ ้

างในการควบคุ

ม 

 

นายจา้งมสีทิธทิีจ่ะน า ควบคมุ จดัระเบยีบและแจกจา่ยงาน 

น่ีเรยีกว่าสทิธขิองนายจา้งในการควบคมุ 

บางคร ัง้นายจา้งอาจจ าเป็นตอ้งท าการเปลีย่นแปลงในทางธรุกิ

จ นายจา้งสามารถท าไดโ้ดยอาศยัสทิธใินการจดัการ 

 

สทิธขิองนายจา้งในการควบคมุมจี ากดั 

หน่ึงในน้ันคอืโดยสิง่ทีต่กลงกนัไวแ้ละตามกฎหมาย 

ซึง่หมายความว่านายจา้งจะตอ้งอยู่ในกรอบของความสมัพนัธใ์

นการจา้งงานทีร่ะบุไวใ้นสญัญาการจา้งงาน 

กฎหมายและขอ้ตกลงรว่มใด ๆ ตวัอย่างเชน่  

หากนายจา้งมอบหมายใหผู้จ้ดัการทัว่ไปไปเป็นผูช้ว่ยส านักงา

น ซึง่โดยปกตแิลว้มนัจะขดักบัสญัญาการจา้งงาน ดงัน้ัน 

จงึอยู่นอกสทิธขิองนายจา้งในการควบคมุ 

หวัขอ้การประเมนิทีน่ายจา้งตอ้งค านึงคอื 

การเปลีย่นแปลงน้ันเกนิกว่าทีต่กลงในสญัญาจา้งงาน 

กฎหมายหรอืขอ้ตกลงรว่มใด ๆหรอืไม่ 

 

หากนายจา้งท าการเปลีย่นแปลงในความสมัพนัธใ์นการจา้งงา

นทีอ่ยู่นอกเหนือสทิธใินการควบคมุและลูกจา้งไม่ยนิยอม 

จะถอืว่าเป็นกำรเปลีย่นแปลงกำรเลกิจำ้งทีม่าจากฝ่ังของน

ายจา้ง 
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กฎกำรแกไ้ข

เปลีย่นแปลง

กำรเลกิจำ้ง 

 

ในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงการเลกิจา้ง 

นายจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามกฎเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นกรณีเลกิจา้ง 

ตวัอย่างเชน่ 

กฎการประชมุการอภปิรายจะมผีลบงัคบัใชแ้ละนายจา้งตอ้งชีใ้

หเ้ห็นเหตผุลทีเ่ป็นธรรมส าหรบัการเปลีย่นแปลงการเลกิจา้ง 

 

ลูกจำ้งท ำอะไ

รไดบ้ำ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีทีม่แีกไ้ขเปลีย่นแปลงการเลกิจา้ง 

พนักงานมทีางเลอืกดงัตอ่ไปนี:้ 

 

1. 

พนักงานยอมรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวและเขา้สู่ต าแหน่งทีม่ี

การเปลีย่นแปลงทนัท ีโดยตกลงกบันายจา้ง 

 

2. พนักงานยอมรบัการเปลีย่นแปลง 

แตเ่ลอืกทีจ่ะออกจากงานก าหนดเวลาการเลกิจา้งจามต าแหน่ง

เดมิของเขา 

 

3. พนักงานไม่ยอมรบัการเปลีย่นแปลง 

และอาจเลอืกทีจ่ะฟ้องนายจา้ง 

หรอืเลกิท างานหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการเลกิจา้ง 

 

 

 
5. กำรคุม้ครองพเิศษจำกกำรเลกิจำ้ง 

 
 5.1 

กำรเจบ็ป่วยและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 

 

Aml. มาตรา 15-

8 

มกีฎพเิศษในการเลกิจา้งเน่ืองจากความเจ็บป่วย 
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 หากลูกจา้งขาดงานเน่ืองจากความเจ็บป่วยหรอือบุตัเิหต ุ

นายจา้งจะไม่สามารถเลกิจา้งบุคคลดงักล่าวในกรณีนีไ้ด ้

การคุม้ครองการถกูเลกิจา้งเน่ืองจากการเจ็บป่วยนีจ้ะมผีลเพยี

ง 12 เดอืนหลงัจากเกดิภาวะไรค้วามสามารถในการท างาน 

(ระยะเวลาคุม้ครอง) 

หลงัจากชว่งเวลานีก้ารลาป่วยอาจเป็นเหตผุลทีช่อบธรรมส าห

รบัการเลกิจา้ง 

ตราบเทา่ทีก่ารเลกิจา้งน้ันมเีหตผุลอย่างเป็นธรรมตามกฎหมา

ย 

 

Aml. มาตรา 4-6 

(1) 

 

เมือ่ลูกจา้งกลบัเขา้ท างานหลงัจากลาป่วยเป็นระยะเวลานานถงึ 

12 เดอืน 

ตามกฎทัว่ไปลูกจา้งจะไดร้บัอนุญาตใหท้ างานตอ่ไปไดต้ามปก

ตหิรอืตามความเหมาะสม 

จากน้ันนายจา้งและลูกจา้งอาจจ าเป็นตอ้งตกลงรว่มกนัเพือ่จดัเ

ตรยีมเพือ่ใหลู้กจา้งท างานตอ่ไปไดง่้ายขึน้ 

 

กำรอ ำนวยค

วำมสะดวก 

Aml. มาตรา 4-6 

(3) 

 

การอ านวยความสะดวกจะระบุไวใ้นแผนการตดิตามซึง่นายจา้ง

จะตอ้งจดัท าขึน้โดยไดร้บัความชว่ยเหลอืจากลูกจา้ง 

วตัถปุระสงคข์องแผนตดิตามคอืการท าแผนว่าพนักงานสามาร

ถท าอะไรไดบ้า้งและไม่ท าอะไร 

ในทีท่ างาน 

ตวัอย่างการอ านวยความสะดวกตามแผนตดิตามมีดงันี:้ 

 

 การอ านวยความสะดวกทางกายภาพ 

 เปลีย่นช ัว่โมงการท างาน 

ลกัษณะงานหรอืหนา้ทีข่องงาน 

 การฝึกอบรมและการฝึกอบรมใหม่ 
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Aml. มาตรา 2-3 

(2) bokstav f 

 

 

 

ตามกฎหมายพนักงานมหีนา้ทีต่อ้งมสี่วนรว่มในการจดัท าและ

ด าเนินการตามแผนตดิตามผล 

ภาระหนา้ทีข่องนายจา้งในการจ ากดัการจดัอ านวยความสะดว

กเป็นกรณีไปในกรณีทีพ่นักงานไม่รว่มมอืในแผนการตดิตาม

ผลและการเตรยีมการตอ่ไปนี ้

ภำระกำรพสูิ

จน ์

Aml. มาตรา 

15-8 (2) 

 

หากพนักงานถกูไล่ออกในชว่งระยะเวลาคุม้ครอง 12 

เดอืนจะถอืว่าการขาดงานเน่ืองจากการเจ็บป่วยเป็นสาเหตขุอ

งการถกูไล่ออก 

นายจา้งจะตอ้งพสิูจนว์่ามเีหตผุลวตัถปุระสงคอ์ืน่ในการเลกิจา้ง

มากกว่าการเจ็บป่วย 

 

พนักงานทีถู่กไล่ออกในชว่งระยะเวลาคุม้ครองและเชือ่ว่าการถู

กไล่ออกเน่ืองจากความเจ็บป่วยสามารถโตแ้ยง้การเลกิจา้งได ้

 

 
5.2 กำรต ัง้ครรภ/์กำรคลอดบุตร 

 

Aml. มาตรา 

15-9 

 

พนักงานทีต่ ัง้ครรภจ์ะไดร้บัความคุม้ครองเป็นพเิศษในการถกูเ

ลกิจา้ง การคุม้ครองนีห้มายความว่า 

ไม่อนุญาตใหน้ายจา้งเลกิจา้งลูกจา้งเน่ืองจากว่าเธอก าลงัตัง้ค

รรภ ์การตัง้ครรภไ์ม่ใชเ่หตผุลทีเ่ป็นธรรมส าหรบัการเลกิจา้ง 

 

ภำระกำรพสูิ

จน ์

 

หากพนักงานถกูเลกิจา้งเมือ่เธอก าลงัตัง้ครรภจ์ะถอืว่าการตัง้ค

รรภเ์ป็นสาเหตขุองการเลกิจา้ง 

นายจา้งจะตอ้งพสิูจนว์่ามเีหตผุลวตัถปุระสงคอ์ืน่ในการเลกิจา้ง 

มากกว่าการตัง้ครรภ ์



 31 

พนักงานทีล่าคลอดและการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรจะไม่สามารถถกู

ไล่ออกในระหว่างการลาเน่ืองจากขาดงาน 

พนักงานทีเ่ช ือ่ว่าการเลกิจา้งมสีาเหตมุาจากการตัง้ครรภห์รอื

การลาเพือ่เลีย้งดบูุตรสามารถโตแ้ยง้การเลกิจา้งได ้

หากคณุไม่แน่ใจว่าคุณถกูเลกิจา้งเพราะคุณก าลงัตัง้ครรภห์ร ื

อการลาเพือ่เลีย้งดบูุตรคณุสามารถอา่นเพิม่เตมิไดใ้นโบรชวัร ์

"การเลอืกปฏบิตั ิ(Diskriminering)" ของ JURK หรอืตดิต่อ 

JURK ได ้

 

 

ส ัน้ ๆ 

เกีย่วกบัเงินว่

ำงงำน 

(dagpenger

) 

 

5.3 ลำออกหรอืวำ่ถูกไล่ออก 

 

 ในความสมัพนัธใ์นการจา้งงานลูกจา้งอาจตอ้งเผชญิกบัสถาน

การณท์ีม่ทีางเลอืกว่าจะลาออกเองหรอืถูกไล่ออก 

ซึง่ผลทีต่ามมาก็จะแตกตา่งกนั 

 

ระยะเวลำรอ 

Ftrl. มาตรา 4-9 

 

หากลูกจา้งถกูเลกิจา้งบุคคลน้ันอาจมสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารการ

ว่างงานตัง้แตว่นัทีส่ามทีบุ่คคลน้ันตกงาน 

บุคคลดงักล่าวจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นคนหางานกบั NAV 

เพือ่รบัสทิธปิระโยชนก์รณีว่างงาน 

 

ขยำยเวลำรอ 
Ftrl. § 4-10 

 

หากพนักงานลาออกเองหรอืถูกไล่ออกเหตมุาจากฝ่ังลูกจา้งเอ

ง เธออาจเสีย่งทีจ่ะตอ้งรอนานถงึ 12 
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สปัดาหเ์พือ่รบัสวสัดกิารว่างงานดงักล่าว 

 
 

 

 

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสวสัดกิารว่างงานสามารถตดิตอ่ NAV 

ไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท ์55 55 33 33 

 

 

 6. 

กำรด ำเนินกำรกรณีขอ้พพิำทเกีย่ว

กบักำรเลกิจำ้ง  

 
 6.1 สทิธใินกำรเจรจำ 

 

Aml. § 17-3  

 

หากลูกจา้งถกูเลกิจา้งเขาหรอืเธอมสีทิธเิรยีกรอ้งใหม้กีารเจรจ

ากบันายจา้ง 

 

ภำยในสองอ

ำทติย ์
 

เพือ่ใหม้สีทิธใินการประชมุเจรจา 

ลูกจา้งตอ้งขอใหม้กีารประชมุเจรจาเป็นลายลกัษณอ์กัษรภาย

ในสองสปัดำหห์ลงัจากไดร้บัการเลกิจา้ง 

แมว้่าลูกจา้งจะเรยีกรอ้งใหม้กีารประชมุเจรจาหลงัจากก าหนดเ

วลานีน้ายจา้งก็อำจยอมรบัการเจรจาก็ได ้

นายจา้งมหีนา้ทีต่อ้งจดัการประชมุโดยเรว็ทีสุ่ดและไม่เกนิสองสั

ปดาหห์ลงัจากไดร้บัค าขอ 

แต่หากทุกฝ่ายเห็นดว้ยก็อาจมกีารประชมุในภายหลงั 

ส าหรบัการประชมุเจรจาน้ันลูกจา้งมสีทิธิน์ าตวัแทนจากทีท่ างา

น หรอืทีป่รกึษาอืน่ ๆ เชน่ ผูช้ว่ยดา้นกฎหมาย 

 

 ตวัอย่างจดหมายทีเ่รยีกรอ้งใหม้กีารเจรจาจากลูกจา้ง: 
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Lillevik, 30 มกราคม 2020 

 

 

นายจา้ง: Lillevik Renhold AS  

ทีอ่ยู่: Pb. 7, 1234 Lillevik 

 

เกีย่วกบัการเลกิจา้ง Marte Kirkerud ในวนัที ่20 มกราคม 2020 

ขา้พเจา้ Marte Kirkerud 

อา้งถงึการลาออกจากพวกทา่นตามทีล่งวนัที ่20 มกราคม 2020 

ดฉัินขอโตแ้ยง้การเลกิจา้งและคดิว่าไม่เป็นธรรม 

ดฉัินขอประชมุเจรจาตามพระราชบญัญตัสิภาพแวดลอ้มในการท างา

น (aml.) มาตรา 17-3 

 

การประชมุเจรจาจะตอ้งเป็นไปตามกฎใน aml. § 17-3 ฉบบัที ่3 

โดยจดัขึน้ไม่เกนิสองสปัดาหห์ลงัจากไดร้บัค าเรยีกรอ้งนี ้

 

ดฉัินขอค าอธบิายทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัเร ือ่งทีเ่ป็นเหตทุีท่ าใ

หม้กีารเลกิจา้งตามมาตรา15-4 ฉบบัที ่3 อา้งองิมาตรา 15-7 

และดฉัินขอเอกสารนีล้่วงหนา้กอ่นการประชมุ 
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นำยจำ้งกส็ำ

มำรถเรยีกรอ้

งกำรเจรจำ 

 

หากลูกจา้งไม่เรยีกรอ้งใหม้กีารประชมุเจรจา 

แตป่ระสงคจ์ะฟ้องรอ้ง นำยจำ้งสามารถเรยีกประชมุเจรจาได ้

นายจา้งจะตอ้งยืน่ขอ้เรยีกรอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรและไม่เกนิ

สองสปัดาหห์ลงัจากไดร้บัแจง้ว่าจะมกีารฟ้องรอ้ง 

นายจา้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารประชมุและลูกจา้งมหีน้

าทีต่อ้งเขา้รว่ม 

 

 
6.2 กำรประชมุเจรจำ 

 

Aml. มาตรา 

17-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคข์องการประชมุเจรจาต่อรองคอืใหลู้กจา้งชีแ้จงว่า

นายจา้งมเีหตผุลทีเ่ป็นธรรมในการเลกิจา้งหรอืไม่ 

รายงานการประชมุ (บทสรปุ) 

หรอืขอ้ตกลงจากการประชมุการเจรจาจะตอ้งรา่งและลงนามโ

ดยคูส่ญัญาและทีป่รกึษากอ่นการประชมุจะสิน้สุดลง 

โดยปกตนิายจา้งจะเขยีนรายงานการประชมุและจะระบุจดุยนืข

องคูส่ญัญาและ / หรอืสิง่ทีคู่ส่ญัญาตกลง 

สิง่ทีเ่ขยีนในโปรโตคอลทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรสามารถใชเ้ป็น

หลกัฐานไดใ้นภายหลงั 

ดงัน้ันมนัจงึเป็นเร ือ่งส าคญัทีค่ณุจะตอ้งไม่ลงนามในสิง่ทีค่ณุไ

ม่เห็นดว้ยหรอืไม่เขา้ใจ 

คณุยงัสามารถน าบทสรปุกลบับา้นและอา่นกอ่นลงนามไดด้ว้ย 

 

การเจรจาจะตอ้งไดข้อ้สรปุไม่เกนิสองสปัดาหห์ลงัจากการประ

ชมุเจรจาคร ัง้แรก  

การเจรจาสามารถขยายเวลาไดห้ากทัง้สองฝ่ายยนิยอมเห็นดว้

ย 
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6.3 คดคีวำมต่อศำล 

 
 หากนายจา้งไม่ถอนการเลกิจา้งในการประชมุเจรจา 

และลูกจา้งยงัตอ้งการจะโตแ้ยง้การเลกิจา้ง 

ลูกจา้งสามารถยืน่ฟ้องตอ่ศาลได ้

จากน้ันเธอตอ้งแจง้ใหน้ายจา้งทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรว่าเธ

อจะไปขึน้ศาลภายในก าหนดเวลาตา่ง ๆ ทีแ่น่นอน 

 

สิง่ส ำคญัคอืตอ้งตดิตอ่ทนายความหรอืสหภาพโดยเรว็ทีสุ่ดห

ลงัจากไดร้บัการเลกิจา้งสหภาพแรงงานสามารถใหค้วามชว่ยเ

หลอืและใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายในขณะทีค่ดกี าลงัอยู่ใ

นช ัน้ศาล 

ซึง่มนัเป็นทีค่าดไดว้่าตอ้งเป็นสมาชกิในสมาคมระยะเวลาหน่ึง

กอ่นทีจ่ะเกดิขอ้พพิาทกบันายจา้งขึน้ 

 

หน่วยงานตรวจสอบแรงงานของนอรเ์วย ์(Arbeidstilsynet) 

สามารถตอบค าถามทัว่ไปเกีย่วกบัการเลกิจา้งไดโ้ดยไม่เสยีค่า

ใชจ้า่ย คณุสามารถโทรตดิตอ่ไดท้ี ่73 19 97 00 

 
 

6.4 ก ำหนดเวลำด ำเนินคด ี

 6.4.1 

เมือ่ตรงตำมขอ้ก ำหนดเร ือ่งรูปแบบอย่ำ

งถูกตอ้ง 

 

Aml. มาตรา 

17-4  

 

หากนายจา้งใหเ้ลกิจา้งอย่างเป็นทางการและลูกจา้งตอ้งการต า

แหน่งคนื 

ลูกจา้งจะตอ้งฟ้องคดภีายในแปดสปัดาหห์ลงัจากการเจรจาสิน้

สุดลง หากไม่มกีารเจรจาใด ๆ เกดิขึน้ 



 36 

ก าหนดเวลาคอืแปดสปัดาหนั์บจากทีม่กีารแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรถงึลูกจา้ง 

 

คำ่สนิไหมท

ดแทน 
 

หากลูกจา้งเพยีงตอ้งการเรยีกรอ้งคา่ชดเชย 

ก าหนดเวลาในการด าเนินการทางกฎหมายคอืหกเดอืนนับจา

กการเลกิจา้ง 

 

ลูกจา้งและนายจา้งสามารถตกลงยดืระยะเวลาส าหรบัการด าเนิ

นการทางกฎหมายได ้

  
 6.4.2 

เมือ่ไม่ตรงตำมขอ้ก ำหนดเร ือ่งรูปแบบอ

ย่ำงถูกตอ้ง 

 

Aml. § 17-4  

 

Tvisteloven 

(พรบ. 

ขอ้พพิาท) § 

1-3 
 

หากการเลกิจา้งไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดอย่างเป็นทางการ 

จะไม่มกีารจ ากดัเวลาในการด าเนินคดทีางกฎหมาย 

อย่างไรก็ตามพนักงานไม่ควรรอนานเกนิไปเพราะเธออาจเสยี

สทิธิใ์นการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนหากรอนานกว่าทีค่วร 

 

Aml. § 15-5  การเลกิจา้งทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดอย่างเป็นทางการและ 

 

 

 

มกีารโตแ้ยง้ภายในสีเ่ดอืนหลงัจากทีลู่กจา้งถกูเลกิจา้ง 

โดยหลกัการแลว้ศาลจะประกาศว่าท าไม่ถกูตอ้งตามขอ้ก าหน

ดเร ือ่งรปูแบบ 

 

หากปรากฏว่ามนัไม่สมเหตสุมผลอย่างเห็นไดช้ดั เชน่ 

มนักนิเวลานานเกนิไปโดยคูค่วามแตล่ะฝ่ายรบัการเลกิจา้งไปแ
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ลว้ 

ศาลอาจตดัสนิว่าการเลกิจา้งน้ันไม่ใชว่่าไม่ถกูตอ้งตามรปูแบบ

ไดอ้ยู่ด ี(การเลกิจา้งมผีลสมบูรณถ์กูตอ้งตามกฎหมาย) 

 
 

6.5 สทิธใินกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 

Aml. มาตรา 

15-11  

 

 

หากลูกจา้งเรยีกรอ้งใหม้กีารเจรจากบันายจา้งภายในสองสปัดา

หห์ลงัจากไดร้บัการเลกิจา้ง 

ลูกจา้งมสีทิธิท์ างานตอ่ไปจนกว่าการเจรจาจะสิน้สุดลง 

 

หน้ำทีใ่นกำร

ท ำงำนและภ

ำระกำรจำ่ยค่

ำจำ้งยงัคงด ำ

เนินตอ่ไป 

Aml. มาตรา 

15-11 

และมาตรา 

17-4  

 

 

หากลูกจา้งน าคดขีึน้ตอ่ศาลภายในแปดสปัดาหห์ลงัจากการเจร

จาไดส้ิน้สุดลงและไดร้บัการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกอ่นระยะเ

วลาการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้สิน้สุดลง 

ลูกจา้งมสีทิธิท์ีจ่ะท างานตอ่ในขณะทีข่อ้พพิาทก าลงัอยู่ในช ัน้ศ

าล สทิธใินการด ารงต าแหน่งหมายความว่า 

ทัง้หนา้ทีข่องลูกจา้งและสทิธใินการท างานยงัคงอยู่และนายจา้ง

ก็มหีนา้ทีจ่า่ยคา่จา้ง 

สทิธนีิม้อียู่จนกว่าคดจีะถกูตดัสนิโดยศาลใหม้คี าพพิากษาถงึที่

สุด 

อย่างไรก็ตามนายจา้งสามารถไปศาลและเรยีกรอ้งค าตดัสนิใหลู้

กจา้งออกจากต าแหน่งได ้

Aml. มาตรา 

15-11  

 

ในบางกรณีลูกจา้งถกูหา้มไม่ใหเ้ขา้ท างานแมว้่าเธอจะมสีทิธิอ์ยู่

ในต าแหน่งก็ตาม 

หากลูกจา้งถกูหา้มไม่ใหม้าทีท่ างานหลงัจากหมดระยะเวลาการ

แจง้เตอืนการเลกิจา้ง 

เขาหรอืเธอจะตอ้งเรยีกรอ้งใหก้ลบัเขา้ท างาน 

(กลบัเขา้ท างานอกีคร ัง้) ภายในสีส่ปัดาหข์องการสัง่หา้ม 

ขอ้เรยีกรอ้งจะตอ้งส่งไปยงัศาลและศาลจะมคี าวนิิจฉัยเกีย่วกบัก
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ารกลบัเขา้มาใหม่หากศาลสรปุว่าการหา้มน้ันไม่ชอบดว้ยกฎห

มาย 

 

 

Aml. มาตรา 

15-11  

 

สทิธใินการด ารงต าแหน่งต่อไปจะไม่มผีลในกรณีทีถ่กูเลกิจา้ง 

ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มในมาตรการตลาดแรงงานส าหรบัพนักงานทีไ่ด ้

รบัการว่าจา้ง 

ส าหรบัลูกจา้งช ัว่คราวหรอืในกรณีทีลู่กจา้งไดร้บัการว่าจา้งในช่

วงทดลองงาน 

เพือ่ทีจ่ะไดร้บัสทิธใินการด ารงต าแหน่งในกรณีเหล่านีจ้ะตอ้งมี

ค าตดัสนิของศาลและเป็นลูกจา้งทีต่อ้งเรยีกรอ้งสทิธนีิ ้

 
 6.6 

สิง่ทีส่ำมำรถเรยีกรอ้งไดร้ะหวำ่งคดอียู่ใ

นช ัน้ศำล 

 
 

6.6.1 ใหก้ำรเลกิจำ้งไม่มผีล 

 

Aml. มาตรา 

15-12  

 

 

ศาลจะประเมนิว่าลูกจา้งถกูเลกิจา้งโดยไม่เป็นธรรมหรอืไม่ 

หากกรณีเป็นเชน่นีลู้กจา้งสามารถมสีทิธิร์กัษางานไว ้

แมว้่าศาลจะสรปุว่าการเลกิจา้งน้ันไม่เป็นธรรม 

แตศ่าลอาจยงัคงตดัสนิใหค้วามสมัพนัธใ์นการจา้งงานสิน้สุดลง

ไดเ้น่ืองจากมคีวามไม่สมเหตสุมผลอย่างชดัเจนหากการจา้งงา

นด าเนินตอ่ไป 

 
 

6.6.2 กำรชดเชย 

 

Aml. มาตรา 

15-12  

ลูกจา้งสามารถเรยีกรอ้งคา่ชดเชยในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนกฎเกีย่

วกบัการเลกิจา้ง 



 39 

  

จ านวนเงนิชดเชยสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: 

 

สูญเสยีรำยไ

ด ้

 

 หากลูกจา้งประสบความสูญเสยีทางการเงนิ 

อาจมกีารเรยีกรอ้งค่าชดเชยส าหรบัรายไดท้ีสู่ญเสยีไป 

กำรสูญเสยีร

ำยไดท้ีจ่ะไดร้ ั

บในอนำคต 

 

 

 

 หากลูกจา้งไม่ไดก้ลบัไปท างานเธอสามารถเรยีกรอ้งคา่ช

ดเชยส าหรบัการสูญเสยีรายไดใ้นอนาคต 

ไม่ว่าจะมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าวหรอืไม่ 

และคา่ตอบแทนจะมากเพยีงใดน้ันขึน้อยู่กบัการประเมนิเ

ฉพาะรายไป เชน่ 

ของโอกาสในการไดง้านใหม่ในอนาคต 

 

 

 

กำรชดเชยค

วำมสูญเสยีที่

ไม่ใชท่ำงกำ

รเงิน 

 

 การชดเชย (ชดใช)้ 

ส าหรบัการสูญเสยีสามารถอา้งไดโ้ดยลูกจา้งไม่ขึน้อยู่กบั

ว่าเธอจะไดร้บัความเสยีหายทางการเงนิหรอืไม่ 

คา่ตอบแทนประเภทนีจ้ะชดเชยความไม่สะดวกหรอืความ

กงัวลใด ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัลูกจา้ง 

  ลูกจา้งควรพยายามจ ากดัการสูญเสยีรายไดใ้นอนาคตขอ

งตวัเองโดยการพยายามหางานใหม่ 

 
 7. 

กำรด ำเนินกำรกรณีขอ้พพิำทเร ือ่ง

ถูกไล่ออก 

 

Aml. มาตรา 

15-14 

ดงัทีก่ล่าวไวใ้นบทน า 

ความสมัพนัธใ์นการจา้งงานจะสิน้สุดลงทนัททีีถ่กูไล่ออก 
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 ดงัน้ันจงึไม่ง่ายทีพ่นักงานจะถูกไล่ออกเมือ่เทยีบกบัการถกูเลกิ

จา้ง ผลทีต่ามมาก็แตกตา่งกนัเชน่กนั 

เน่ืองจากการไล่ออกหมายความว่าพนักงานจะตอ้งออกจากงา

นโดยมผีลทนัท ี

ในขณะทีพ่นักงานทีถ่กูเลกิจา้งจะยงัคงอยู่ในต าแหน่งจนกว่าจ

ะถงึระยะเวลาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

  

Aml. มาตรา 

15-11  

 

หากมขีอ้โตแ้ยง้ว่าการไล่ออกน้ันชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ 

ขอ้พพิาทดงักล่าวจะไดร้บัการปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัในกรณีของ

การเลกิจา้ง 

อย่างไรก็ตามพนักงานไม่มสีทิธทิีจ่ะอยู่ในต าแหน่งงานในระหว่

างมขีอ้พพิาท 

เวน้แตศ่าลจะตดัสนิว่าเขาหรอืเธอสามารถท าได ้

หากพนักงานเชือ่ว่าการเลกิจา้งน้ันไม่ชอบดว้ยกฎหมายก็เป็น

พนักงานทีต่อ้งน าคดไีปสู่ศาล 

 

Aml. มาตรา 

15-14  

 

 

 

 

 

 

ศาลอาจประกาศใหก้ารไล่ออกไม่ถกูตอ้งหากไม่ชอบดว้ยกฎห

มาย แมว้่าการไล่ออกจะไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

แตศ่าลอาจตดัสนิใหยุ้ตคิวามสมัพนัธใ์นการจา้งงานได ้

กรณีนีอ้าจเกดิขึน้ไดห้ากศาลพบว่ามเีงือ่นไขการเลกิจา้งทีเ่ป็

นธรรม 

 

Aml. มาตรา 

15-14, 

มาตรา 17-3 

และมาตรา 

กฎหลกัทีว่่าการไล่ออกทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดอย่างเป็นทา

งการจะตอ้งถกูประกาศว่าไม่ถกูตอ้งไม่มผีลกบัการเลกิจา้ง 

หากพนักงานถกูเลกิจา้งบุคคลทีม่ปัีญหาจะตอ้งด าเนินการภา

ยในแปดสปัดาหห์ลงัจากทีม่กีารเลกิจา้งหรอืการเจรจาไดข้อ้ส
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17-4  รปุ 

หากไม่มกีารเจรจาเกดิขึน้เสน้ตายคอืแปดสปัดาหนั์บจากทีม่กี

ารเลกิจา้ง 

ลูกจา้งและนายจา้งสามารถตกลงกนัไดถ้งึระยะเวลาทีน่านขึน้

ส าหรบัการด าเนินการทางกฎหมาย 

หากพนักงานตอ้งการเรยีกรอ้งคา่ชดเชยเทา่น้ันระยะเวลาในก

ารด าเนินการทางกฎหมายคอืหกเดอืน 

 

Aml. มาตรา 

15-14 

 

แมใ้นกรณีการเลกิจา้งทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายลูกจา้งสามารถเ

รยีกรอ้งคา่ชดเชยได ้

 
 

 8. 

สทิธพิเิศษในต ำแหน่งใหม่ทีเ่หมำะส

ม 

 

พนกังำนประ

จ ำ 

 

Aml. มาตรา 

14-2 

 

หากลูกจา้งถกูเลกิจา้งเพราะสถานการณใ์นบรษิทั 

เขาหรอืเธอมสีทิธพิเิศษในต าแหน่งทีจ่ะมใีหม่ทีเ่หมาะสมในบร ิ

ษทั ซึง่จะเป็นต าแหน่งทีลู่กจา้งมคีณุสมบตัเิหมาะสม 

นอกจากนีย้งัมเีงือ่นไขส าหรบัสทิธพิเิศษดงักล่าวคอื 

ลูกจา้งไดท้ างานในบรษิทัเป็นเวลาอย่างนอ้ย 12 

เดอืนในชว่งสองปีทีผ่่านมา 

สทิธใินต าแหน่งใหม่ทีเ่หมาะสมจะมผีลตัง้แตช่ว่งเวลาทีอ่อกแล

ะเป็นเวลาหน่ึงปีนับจากระยะเวลาการแจง้เตอืนสิน้สุดลง 

 

ลูกจำ้งช ัว่คร

ำว 

Aml. มาตรา 

14-2  

 

 

พนักงานทีท่ างานในชว่งเวลาหน่ึง (midlertidig) 

หรอืท างานเฉพาะในลกัษณะช ัว่คราวก็มสีทิธพิเิศษเชน่กนั 

อย่างไรก็ตามสทิธพิเิศษนีไ้ม่มผีลกบัพนักงานช ัว่คราวแบบ 

vikar 

 

หากลูกจา้งไดร้บัการเสนอต าแหน่งใหม่ทีเ่หมาะสม 
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เธอตอ้งตอบตกลงรบังานนีภ้ายใน 14 วนั 

ถา้ไม่เชน่น้ันสทิธนีิก็้เป็นอนัตกไป 

หากมลีูกจา้งหลายคนทีม่สีทิธพิเิศษนี ้

การเลอืกของนายจา้งจะตอ้งมคีวามชอบธรรม นายจา้งจะตอ้ง 

 

 

 

 

ค านึงถงึเงือ่นไขเชน่เดยีวกบักรณีทีถู่กเลกิจา้ง 

อย่างขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิาน ความอาวุโสของงาน 

คณุสมบตัแิละสภาพสงัคม 

Aml. มาตรา 

17-3 

และมาตรา 

17-4 

 

หากขอ้พพิาทเกดิขึน้เน่ืองจากลูกจา้งอา้งว่านายจา้งไม่ไดป้ก

ป้องสทิธติามล าดบัความส าคญั 

ลูกจา้งสามารถเรยีกรอ้งใหเ้จรจาและยืน่ฟ้องได ้

ก าหนดเวลาในการอา้งสทิธิใ์นการเจรจาคอื 14 วนั 

ก าหนดเวลาในการยืน่ฟ้องคอืแปดสปัดาห ์

และหากพนักงานตอ้งการเรยีกรอ้งเพยีงค่าชดเชยเทา่น้ันก าห

นดเวลาคอืหกเดอืน 

ก าหนดเวลาในการเรยีกรอ้งการเจรจาหรอืการฟ้องรอ้งนับจาก

เวลาทีน่ายจา้งปฏเิสธการเรยีกรอ้งสทิธพิเิศษในต าแหน่งใหม่นี ้

ลูกจา้งและนายจา้งสามารถตกลงขยายก าหนดเวลาส าหรบักา

รด าเนินการทางกฎหมายได ้

  
 

 

9. หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน 

(ใบผ่ำนงำน) 
 

 

9.1 จำกกำรเลกิจำ้ง 

 

Aml. มาตรา 

15-15 

เมือ่การจา้งงานสิน้สุดลง ลูกจา้งมสีทิธไิดร้บัใบผ่านงาน 

ในการไดร้บัใบรบัรองน้ัน 
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 โดยหลกัแลว้ลูกจา้งจะตอ้งท างานตลอดระยะเวลาจนถงึวนัออก 

เวน้แตจ่ะมกีารตกลงกนัว่าพนักงานจะไม่ท างานในชว่งเวลานี ้

ใบรบัรองตอ้งมขีอ้มูลเกีย่วกบัชือ่ วนัเดอืนปีเกดิ ผลงานทีท่ า 

ระยะเวลาการจา้งงาน 

 

หากเป็นเร ือ่งธรรมดาว่าพนักงานทีท่ีท่ างานสามารถขอใบรบัร

องทีล่ะเอยีดกว่านี ้ก็เรยีกรอ้งแบบน้ันไดไ้ด ้

 
 

9.2 จำกกำรไล่ออก 

 
 พนักงานทีถู่กเลกิจา้งก็มสีทิธิไ์ดร้บัใบรบัรองเชน่กนั 

แตน่ายจา้งสามารถเขยีนในใบรบัรองว่าลูกจา้งถกูเลกิจา้งโดย

ไม่ตอ้งระบุเหตผุล 

  

 

 
 

10. ขอ้ตกลงสิน้สุดงำน (กำรชดเชย) 

 

10.1 บทน ำ 

 เมือ่ความสมัพนัธใ์นการจา้งงานสิน้สุดลงนายจา้งและลูกจา้งสา

มารถท าขอ้ตกลงขัน้สุดทา้ยได ้

ขอ้ตกลงดงักล่าวเรยีกอกีอย่างว่าขอ้ตกลงการชดเชย 

(เมือ่ออกงาน) ขอ้ตกลงนีไ้ม่ไดม้ทีีม่าจากกฎหมาย 

แตเ่ป็นสิง่ทีทุ่กฝ่ายเห็นดว้ยเอง 

 

สิง่ทีบ่่งบอกลกัษณะของขอ้ตกลงขัน้สุดทา้ยคอืคูส่ญัญาทัง้สอง

ฝ่ายตกลงในวนัทีส่ิน้สุดความสมัพนัธใ์นการจา้งงานและเงือ่นไ

ขโดยละเอยีดเพิม่เตมิในน้ัน 

วตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงนีค้อืการยุตขิอ้พพิาทแรงงานระหว่าง

ลูกจา้งและนายจา้ง 
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ขอ้ตกลงการชดเชยสามารถท าไดท้ัง้เมือ่พนักงานลาออกเองหร ื

อเมือ่ถกูเลกิจา้งหรอืถกูไล่ออก 

นอกจากนีย้งัสามารถท าขอ้ตกลงนีก้อ่นทีจ่ะมกีารเลกิจา้งเกดิขึ ้

น 

 

ในทางปฏบิตัโิดยทัว่ไปขอ้ตกลงนีจ้ะเป็นผลจากการเจรจาหลงัจ

ากการประชมุเจรจา 

ในบางอตุสาหกรรมเป็นเร ือ่งปกตทิีพ่นักงานจะไดร้บัเงนิชดเชย

หลงัจากความสมัพนัธใ์นการจา้งงานสิน้สุดลง 

 
 

10.2 เนือ้หำในขอ้ตกลงสิน้สุดงำน 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างของเนื้

อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงนีจ้ะผูกมดันายจา้งและลูกจา้ง 

ดงัน้ันจงึเป็นเร ือ่งส าคญัทีข่อ้ตกลงดงักล่าวจะตอ้งชดัเจนและไม่

คลุมเครอืและทัง้สองฝ่ายยอมรบัในเนือ้หา 

ขอ้ตกลงนีจ้ะมคีวามแตกตา่งกนัไป 

ตวัอย่างสิง่ทีส่ามารถตกลงกนัไดใ้นขอ้ตกลงสิน้สุดงาน: 

 พนักงานไดร้บัเงนิชดเชยจ านวนหน่ึง 

 เวลาช าระเงนิส าหรบัแพ็คเกจสุดทา้ย 

 วนัทีล่าออก 

 สทิธใินเงนิบ านาญและสทิธปิระกนัจากนายจา้ง 

 การชดเชย 

 หากพนักงานไดร้บัการยกเวน้จากหนา้ทีใ่นการท างานใน

ชว่งเวลากอ่นการออกจากงาน 

 หากพนักงานสละสทิธิใ์นน าเร ือ่งการเลกิจา้งขึน้ศาล 
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การตดัสนิใจ(

ขอ้ตกลงทีผ่่าน

การเจรจาแลว้) 

 

เมือ่ท าขอ้ตกลงสิน้สุดงาน 

นายจา้งสามารถป้องกนัไม่ใหลู้กจา้งฟ้องรอ้งตอ่ศาลได ้

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้ตกลงนีม้กัเรยีกว่า 

"ขอ้ตกลงทีผ่่านการเจรจาแลว้"  

ในขอ้ตกลงนีส้ิง่ส าคญัคอืตอ้งจ าไวว้่าการสละสทิธิโ์ดยสิน้เชงิใ

นการฟ้องรอ้งอาจเป็นขอ้เสยีเปรยีบของอกีฝ่ายหน่ึง 

ขอ้ตกลงทีผ่่านการเจรจาแลว้นีอ้าจมผีลกระทบต่อสทิธขิองลูกจ ้

างในการรบัสวสัดกิารประกนัสงัคม 

สิง่ทีต่กลงกนัไวใ้นนีร้วมถงึวนัทีล่าออกและการจา่ยเงนิชดเชยอ

าจมผีลกระทบต่อจ านวนและการจา่ยผลประโยชนจ์าก NAV 

เชน่ เงนิว่างงาน (dagpenger) 

JURK ขอแนะน าใหคุ้ณตดิตอ่ NAV 

หากคณุมคี าถามเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนป์ระกนัสงัคมทีเ่กีย่วขอ้

งกบัขอ้ตกลงขัน้สุดทา้ย 

 
 10.3 

ขอ้ตกลงทีผ่่ำนกำรเจรจำแลว้ทีไ่ม่มผีล

สมบูรณ ์

 ขอ้ตกลงทีผ่่านการเจรจาแลว้นีไ้ม่ไดถู้กบญัญตัใินพระราชบญั

ญตัสิภาพแวดลอ้มการท างานหรอืกฎหมายแรงงานอืน่ ๆ 

แตเ่ป็นไปตามหลกัการในกฎหมายลกัษณะสญัญา 

ขอ้ตกลงขัน้สุดทา้ยอาจถอืไดว้่าไม่มผีลเชน่เดยีวกบัวธิอีืน่ ๆ 

ทีก่ล่าวมา หากขอ้ตกลงทีผ่่านการเจรจาถอืว่าไม่มผีล 

คูส่ญัญาทีท่ าขอ้ตกลงจะไม่ผูกพนักบัขอ้ตกลงน้ัน 

คณุสามารถตดิต่อ JURK 

หากคณุมคี าถามเกีย่วกบักฎทีท่ าใหข้อ้ตกลงนีไ้ม่มผีลสมบูรณ ์
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มนัไม่ง่ายทีจ่ะท าใหข้อ้ตกลงนีไ้ม่มผีลสมบรูณ ์

มกีารใหน้ ้าหนักทีเ่ป็นปัจจยัหลายประการในการประเมนิ 

ตวัอย่างเชน่ 

ไม่ว่าพนักงานจะไดร้บัการเลอืกหรอืมเีวลาไตรต่รองกอ่นทีจ่ะมกี

ารลงนามในขอ้ตกลง 

ไม่ว่าเธอจะไดร้บัแจง้ถงึสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งการเจรจาหรอืไม่ 

เธอไดร้บัอนุญาตใหน้ าทีป่รกึษาเขา้รว่มการประชมุหรอืไม่และเ

ธออยู่ในสถานะทางการเงนิทีแ่ย่กว่าการทีเ่ธอไม่ไดท้ าขอ้ตกลง

หรอืไม่ 

 
 

10.4 ยดืระยะเวลำรอ 

ขยายเวลารอ เพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธใินเงนิว่างงานคณุตอ้งลงทะเบยีนเป็นคนหางา

นกบั NAV 

โดยหลกัการแลว้ลูกจา้งสามารถรบัสวสัดกิารว่างงานไดส้ามวนั

หลงัจากทีเ่ธอตกงาน น่ีเรยีกว่า เวลารอ 

อย่างไรก็ตามในบางคร ัง้พนักงานตอ้งรอนานกว่าจะไดร้บัสวสัดิ

การว่างงาน เรยีกว่ายดืเวลารอนานขึน้ 

 

Ftrl. (พรบ. 

ประกนัสงัคม) 

§ 4-10  

 

ในกรณีทีลู่กจา้งลาออกหรอืออกไปโดยไม่มเีหตุอนัสมควรจะมี

การขยายระยะเวลารอจากเวลาทีม่กีารยืน่ขอสทิธปิระโยชนก์อ่น

ทีลู่กจา้งไดร้บัเงนิว่างงาน 

เชน่เดยีวกบักรณีทีลู่กจา้งถกูเลกิจา้งหรอืไล่ออกเน่ืองจากเหตุที่

เกดิจากฝ่ายลูกจา้งเอง 

 

ขยายเวลารอ 

ออกไป 12 

อาทติย ์

ระยะเวลารอคอยทีข่ยายเพิม่นีจ้ะเร ิม่นับจากเวลาทีม่กีารยืน่ค าร ้

องขอเงนิชว่ยเหลอืและก าหนดไวท้ี ่12 

สปัดาหใ์นสถานการณท์ีก่ล่าวถงึขา้งตน้ 
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หากลูกจา้งไดท้ าขอ้ตกลงสิน้สุดงาน (การชดเชย) 

พรอ้มกบัสทิธคิา่จา้ง (เงนิงวดสุดทา้ย) 

ระยะเวลารอทีข่ยายออกไปจะเร ิม่นับจากเวลาทีเ่งนิงวดสุดทา้ยนี้

ไม่ไดท้ดแทนรายไดท้ีเ่ราเสยีไป 

ทีเ่ป็นแบบนีเ้พราะว่าในชว่งทีลู่กจา้งไดร้บัเงนิงวดสุดทา้ยน้ันไม่เ

ป็นไปตามเงือ่นไขส าหรบัรายไดท้ีสู่ญเสยีไป  

JURK 

ขอเรยีนใหท้ราบว่าแมใ้นกรณีทีลู่กจา้งไม่ไดข้ยายระยะเวลารอต

ามกฎหมาย ตวัอย่างเชน่ ในกรณีทีม่กีารลดปรมิาณจะ 

 

 

 

ไม่สามารถรบัเงนิว่างงานไดจ้นกว่าจะไดร้บัการจา่ยเงนิงวดสุดท ้

าย 

 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบักฎเกีย่วกบัการขยายเวลารอออกไป 

คณุสามารถอา่นขอ้มูลเหล่านีไ้ดจ้ากเว็บไซตข์อง NAV 

 

 
11. กำรพกังำน 

 

11.1 บทน ำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีทีม่กีารพกังานลูกจา้งจะไดร้บัการยกเวน้จากหนา้ทีผู่ก

พนัในการท างานไม่ว่าจะเต็มจ านวนหรอืลดช ัว่โมงการท างานต่

อวนัหรอืต่อสปัดาห ์

นายจา้งสามารถพกังานลูกจา้งไดเ้น่ืองจากสถานการณท์ีบ่รษิทั 

เชน่ ขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิาน 

ในส่วนนายจา้งเองก็ไดร้บัการยกเวน้จากภาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งจา่
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 ยคา่จา้งลูกจา้งส าหรบัช ัว่โมงการท างานทีลู่กจา้งไม่ไดท้ า 

 

ภำระหน้ำทีใ่

นกำรท ำงำน

และคำ่จำ้งสิ ้

นสุดลงช ัว่คร

ำว 

 

 

 

Aml. มาตรา 

15-3 

ในฐานะทีถ่กูพกังานลูกจา้งยงัคงไดร้บัการว่าจา้งอยู่โดยมสีทิธแิ

ละหนา้ทีท่ีจ่ะกลบัเขา้ท างานเมือ่การพกังานสิน้สุดลง 

สิง่ส าคญัคอืตอ้งจ าไวว้่าหนา้ทีค่วามซือ่สตัยข์องทัง้สองฝ่ายยงัมี

อยู่ในระหว่างการพกังาน 

ลูกจา้งยงัคงมอีสิระในการสมคัรงานใหม่และลาออกจากงาน 

หากลูกจา้งประสงคจ์ะลาออกในชว่งเวลาพกังาน 

ก าหนดระยะเวลาการแจง้คอื 14 

วนัไม่ว่าจะมกีารตกลงกนัล่วงหนา้ในชว่งใดก็ตาม 

ก าหนดระยะเวลาการบอกกล่าวค านวณจากตอนทีน่ายจา้งไดร้ ั

บหนังสอืแจง้ลาออก 

 

มนัมคีวามแตกตา่งสามารถท าไดร้ะหว่างการพกังานเต็มและพกั

งานบางสว่น 

การพกังานเต็มหมายความว่าพนักงานไดร้บัการยกเวน้จากภาร

ะผูกพนัในการท างานอย่างสิน้เชงิ 

การพกังานบางส่วนหมายความว่าพนักงานมชี ัว่โมงการท างาน

ลดลงน่ันคอืการผสมผสานระหว่างการท างานและการพกังาน 

 
 

11.2 กอ่นกำรพกังำน 

 
 ไม่มกีฎหมายบญัญตักิารพกังาน 

อย่างไรก็ตามขอ้ตกลงหลกัของ LO-NHO มกีฎเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้

แตจ่ะใชก้บัผูท้ีเ่ป็นภาคขีองขอ้ตกลงเทา่น้ัน 

อย่างไรก็ตามถอืว่านายจา้งทกุคนตามกฎทัว่ไปควรปฏบิตัติาม

หลกัการของขอ้ตกลงหลกัหรอืขัน้ตอนในการเลกิจา้ง 
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กำรแจง้ทีเ่ป็น

ลำยลกัษณอ์ ั

กษร 

ตามขอ้ตกลงหลกัจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 14 

วนักอ่นการพกังานจะเร ิม่ขึน้ 

  

การแจง้ตอ้งระบุระยะเวลาทีพ่นักงานจะพกังาน 

หากนายจา้งไม่ทราบว่าจะตอ้งมกีารด าเนินการพกังานนานเท่าใ

ด 

การแจง้เตอืนจะตอ้งมชีว่งเวลาทีจ่ะประเมนิความจ าเป็นในการพั

กงาน 

ระยะเวลานีจ้ะตอ้งไม่เกนิหน่ึงเดอืนหลงัจากเร ิม่การพกังาน 

 

จะตอ้งมกีารประชมุหารอืกบัตวัแทนบรษิทักอ่นทีจ่ะมกีารแจง้ 

ในกรณีทีเ่กดิการพกังานพนักงานจะไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งใหม้กีาร

ประชมุเจรจาต่อรองภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสภาพแวดลอ้มการ

ท างานหรอืสทิธิอ์ยู่ในต าแหน่งในขณะทีข่อ้พพิาทก าลงัด าเนินอ

ยู่ 

 

หากนายจา้งพลาดชว่งเวลาการแจง้เตอืนหรอืไม่จดัประชมุหาร ื

อการพกังานน้ันจะไม่ถอืเป็นสิง่ผดิกฎหมายโดยอตัโนมตัดิว้ยเห

ตผุลดงักล่าว 

อย่างไรก็ตามน่ีจะเป็นเหตใุหว้จิารณไ์ดเ้พราะอาจเป็นสญัญาณ

ของการตดัสนิทีไ่ม่เป็นธรรม 

ดงัน้ันมนัจงึเป็นปัจจยัในการประเมนิความเป็นธรรม (ดูดา้นล่าง) 

หากนายจา้งไม่ปฏบิตัติามหลกัการเหล่านี ้

 

 
 

11.3 «เหตุทีเ่ป็นธรรม» 

 

ขอ้ตกลงหลกั  

มาตรา 7-1 

นายจา้งตอ้งมเีหตผุลทีถู่กตอ้งซึง่ท าใหจ้ าเป็นตอ้งมกีารพกังาน 

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ส าหรบัการพกังานตอ้งเป็นธรรมทีจ่ะใหพ้นัก
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วรรค 2 
 

งานจะไดร้บัการว่าจา้งอกีและนายจา้งไดท้ าการประเมนิทีเ่หมาะ

สมแลว้ 

 

 

เหตทุีเ่ป็นธรรมส าหรบัการพกังานอาจเป็นเหตกุารณ ์เชน่ 

ขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิาน การหยุดงาน ไฟไหม ้

น ้าทว่มและเหตุการณท์ีไ่ม่คาดคดิอืน่ ๆ 

ในสถานทีท่ างานซึง่ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดใ้นชว่งเวลา

ช ัว่คราว 

การขาดการหมุนเวยีนและการพจิารณาทางการเงนิน้ันไม่เพยีง

พอ - 

พืน้ฐานส าหรบัการพกังานตอ้งเกดิจากการขาดงานทีน่ายจา้งไ

ม่ไดร้บัผลกระทบ 

 

ความจ าเป็นในการพกังานตอ้งเป็นลกัษณะช ัว่คราว 

นอกจากนีน้ายจา้งตอ้งมเีหตอุนัควรทีจ่ะเช ือ่ว่าเหตกุารณต์า่ง ๆ 

จะดขีึน้หลงัจากระยะเวลาหน่ึง 

หากไม่มแีนวโนม้ทีใ่นการปรบัปรงุสถานการณท์ี ่

แทจ้รงิการพกังานจะไม่มคีวามชอบธรรม 

ในกรณีเชน่นีโ้อกาสเดยีวของนายจา้งทีจ่ะไม่ตอ้งมภีาระผูกพนั

คา่จา้งน้ัน 

จากการเลกิจา้งตอ้งมาเป็นเหตมุาจากสถานการณข์องบรษิทั 

การพกังานตอ้งไม่ใชเ้ป็นทางเลอืกในการปลดพนักงาน 

 

ขอ้ก าหนดส าหรบัความเป็นธรรมมผีลบงัคบัใชต้ลอดระยะเวลา

ทีพ่นักงานถูกพกังานจากงาน 

ซึง่หมายความว่านายจา้งจะตอ้งประเมนิอย่างสม ่าเสมอว่ามเีหตุ

ส าหรบัการพกังานอย่างตอ่เน่ืองหรอืไม่ 
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และแจง้ใหพ้นักงานทราบตลอดเวลา 

 

ตามขอ้ตกลงหลกั 

การพกังานทีเ่กนิหกเดอืนจะตอ้งไดร้บัการตกลงระหว่างลูกจา้ง

และนายจา้งเพือ่ใหส้ามารถด าเนินการตอ่ไปไดอ้ย่างถูกกฎหมา

ย 

 

หากพนักงานเชือ่ว่าการพกังานหลงัจากผ่านไประยะเวลาหน่ึงไ

ม่เป็นธรรมอกีต่อไป 

ในขัน้ตน้น้ันจะเป็นการดทีีจ่ะขอประชมุกบันายจา้ง 

 

 

 

 
 

11.4 กำรเลกิจำ้งและกำรพกังำน 

 
 

11.4.1 ลูกจำ้งลำออก 

 
 พนักงานทีถู่กพกังานโดยไม่ไดร้บัคา่จา้งสามารถลาออกไดโ้ดย

มรีะยะเวลาแจง้ล่วงหนา้ 14 

วนัโดยไม่ตอ้งค านึงถงึระยะเวลาการแจง้ตามกฎหมายหรอืตามข ้

อตกลง 

ระยะเวลาการแจง้เตอืนจะเร ิม่นับในวนัทีน่ายจา้งไดร้บัการแจง้ว่า

จะลาออก 

 

หากคณุมคี าถามเกีย่วกบัภาระการจา่ยคา่จา้งของนายจา้งในกร

ณีทีล่าออกในระหว่างการพกังาน คณุสามารถตดิต่อ 

Arbeidstilsynet 
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11.4.2 กำรเลกิจำ้งระหว่ำงชว่งพกังำน 

 
 หากนายจา้งเลกิจา้งลูกจา้งในระหว่างชว่งพกังาน 

ปกตแิลว้ลูกจา้งจะมหีนา้ทีแ่ละสทิธใินการท างานจนวนัเลกิจา้ง 

ในท านองเดยีวกนันายจา้งจะมภีาระจา่ยคา่จา้งจนกว่าจะถงึวนัเลิ

กจา้ง 

และจะมผีลบงัคบัใชแ้มว้่านายจา้งจะไม่มงีานใหเ้สนอก็ตาม 

 

กรณีนีจ้ะเป็นเฉพาะเมือ่พนักงานลาออกเอง 

โดยมรีะยะเวลาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 14 วนั 

หากนายจา้งจะเลกิจา้งลูกจา้งจะตอ้งใชก้ฎการเลกิจา้งตามปกต ิ

จดุประสงคก็์เพือ่นายจา้งจะไดไ้ม่สามารถพกังานลูกจา้งเพือ่หลี

กเลีย่งกฎเกีย่วกบัระยะเวลาการแจง้การเลกิจา้ง 

 
 

11.5 คำ่จำ้งชว่งพกังำน 

 

พรบ. 

เงนิค่าจา้งชว่ง

พกังาน 

มาตรา 3 (1) 

 

Ftrl. 4-7 
 

ตามกฎทัว่ไปนายจา้งตอ้งจา่ยคา่จา้งส าหรบั 15 

วนัแรกของการท างานชว่งเวลาพกังาน 

หลงัจากพน้ชว่งเงนิเดอืนจากนายจา้ง 

ลูกจา้งสามารถรบัเงนิว่างงานจาก NAV ได ้

 

หากการพกังานเกดิจากไฟไหม ้อบุตัเิหตุ 

หรอืสถานการณท์างธรรมชาตจิะไม่มผีลบงัคบัใช ้

ภาระผูกพนัการจา่ยคา่จา้งจะส่งตรงไปยงั NAV 
 

 

 

 

 

 

ลูกจา้งควรรายงานตอ่ NAV 

โดยเรว็ทีสุ่ดหลงัจากแจง้ใหท้ราบถงึการพกังาน 

Ftrl มาตรา ระยะเวลาการพกังานกบัเงนิว่างงานจ ากดัไวท้ี ่26 
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4-7 สปัดาหภ์ายในระยะเวลา 18 เดอืน 

 
 11.6 Permittering som skjult oppsigelse 

 
 หา้มใชก้ารพกังานเพือ่หลกีเลีย่งกฎในการเลกิจา้ง 

ประสบการณท์ีผ่่านแสดงใหเ้ห็นว่านายจา้งเลอืกทีจ่ะพกังานลูก

จา้งโดยหวงัว่าลูกจา้งจะไดง้านใหม่ 

และดว้ยวธินีีเ้องนายจา้งหลกีเลีย่งการจา่ยเงนิเดอืนทีลู่กจา้งควร

จะไดร้บัในชว่งเวลากอ่นก าหนดการเลกิจา้ง 

ซึง่อาจเป็นการแอบแฝงการเลกิจา้ง 

 

ในกรณีทีน่ายจา้งทราบว่าการพกังานจะเกดิขึน้ในระยะยาวนาย

จา้งจะตอ้งเลกิจา้งพนักงานเน่ืองจากสถานการณข์องบรษิ ั

และจา่ยคา่จา้งในชว่งเวลากอ่นก าหนดการเลกิจา้ง 

 

หากพนักงานเชือ่ว่าควรไดร้บัการเลกิจา้งและไม่ใชก่ารพกังาน 

เขาหรอืเธอสามารถขอประชมุกบันายจา้งหรอืตดิตอ่ทนายควา

มได ้
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12 คุณขอรบัควำมชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หน 

 
 12.1 JURK 

 JURK 

เป็นมาตรการชว่ยเหลอืทางกฎหมายทีเ่ป็นอสิระซึง่นักศกึษากฎ

หมายจะใหค้วามชว่ยเหลอืฟรใีนกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายแ

ละขอ้บงัคบัในนอรเ์วย ์

เน่ืองจากค าตอบทัง้หมดตอ้งมั่นใจว่ามคีณุภาพ JURK 

จงึตอบเป็นจดหมาย เรามเีวลาพจิารณาเคสสามสปัดาห ์JURK 

เสนอการชว่ยเหลอืส าหรบัทุกคนทีนิ่ยามตวัเองว่าเป็นผูห้ญงิ 

 

JURK ไม่สามารถน าคดไีปสู่ศาลไดเ้พราะเราเป็นนักศกึษา 

 

คณุสามารถอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั JURK ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องเรา 

www.jurk.no.  

 

จดหมำยส่งไปที:่ JURK, Skippergata 23, 0154 Oslo 

 

http://www.jurk.no/
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พวกเรำรบั

เคสใหม ่ๆ: 

กำรรบัโทรศพัทท์ีเ่บอร ์22 84 29 50 

วนัจนัทรเ์วลา 12.00 – 15.00 น. 

วนัพุธเวลา  09.00-12.00 และ 17.00 – 20.00 น. 

โทร: 22 84 29 50  

 

กรณีกำรตอ้นรบัลูกคำ้เมือ่มำพบเป็นกำรสว่

นตวั 

Skippergata 23, 4.etg  

วนัจนัทรเ์วลา 12.00 – 15.00 น.น. 

วนัพุธเวลา  17.00 – 20.00  

 

คณุยงัสามารถส่งเร ือ่งผ่านเว็บไซตข์องเรา 

www.jurk.no. 

 

JURK ไม่ตอบค าถามทางกฎหมายทางอเีมล 
 

 
 12.2 

มำตรกำรชว่ยเหลอืทำงกฎหมำยและหน่

วยงำนสำธำรณะอืน่ ๆ  
  

Jussbuss 

หมายเลขโทรศพัท:์ 22 84 29 00 

เว็บไซต:์ www.jussbuss.no 

 

Jussformidlingen 

หมายเลขโทรศพัท:์ 55 58 96 00 

เว็บไซต:์ www.jussformidlingen.no 

http://www.jurk.no/
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Jusshjelpa i Nord-Norge 

หมายเลขโทรศพัท:์ 77 64 45 59 

เว็บไซต:์ www.jusshjelpa.no 

 

Arbeidstilsynet 

หมายเลขโทรศพัท:์ 73 19 97 00 

เว็บไซต:์ www.arbeidstilsynet.no 

 

Rettshjelpssentralen 

หมายเลขโทรศพัท:์ 22 69 86 10 

เว็บไซต:์ www.kirkensbymisjon.no/rettshjelpsentralen 

 

Advokatvakten 

เว็บไซต:์ 

www.advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/ 

 
 



JURK

Prinsens gate

Karl Johans gate

Sk
ip

pe
rg

at
a

Dr
on

ni
ng

en
s g

at
e

Fr
ed

 O
lse

ns
 g

at
e

St
ra

nd
ga

ta

Jernbanetorget

KONTAKT OSS

Telefon: 
22 84 29 50

Adresse: 
Juridisk rådgivning for kvinner
Skippergata 23
0154 Oslo

www.jurk.no
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