มาตรฐานขั้นต่่าการคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับ
การเลิกจ้างของไทยและประเทศในอาเซียน
(Thai & ASEAN Labor Laws in Term of Dismissal)1
นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น 2
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีช่านัญพิเศษ
การรวมตัวของอาเซียนแตกต่างจากสหภาพยุโรป
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ไม่มี
ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก รเหนื อ รั ฐ เป็ น เพี ย งการรวมตั ว ทางความมั่ น คง (ASC) เศรษฐกิ จ (AEC) สั งคม
และวัฒ นธรรม (ASCC) มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้า บริการ และเงิน ทุนในระดับ หนึ่ ง ถือหลัก
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม One Vision, One Identity, One Community ดังนั้ น
การรวมตัวกันของอาเซียน ไม่ได้ก่อให้เกิดองค์กรใหม่ ในขณะที่ สหภาพยุโรปเป็นการรวมตัวกันของ
ประเทศในยุโรป โดยมีโครงสร้างเป็นองค์กรเหนือรัฐ บริหารจัดการผ่านสภายุโรป (The European
Parliament) คณะมนตรี ยุ โ รป (Council of European) คณะกรรมาธิก ารยุ โรป (The European
Commission) และศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of Justice) ใช้เงินสกุลเดียวกัน ยกเลิก
พรมแดน ประชาชน สินค้า บริการ เงินทุน เคลื่อนย้ายได้โดยเสรี ปัจจุบันมี 28 ประเทศสมาชิก ถือหลัก
รวมตัวกันท่ามกลางความหลากหลาย “United in Diversity”
การบังคับใช้แรงงานของประเทศในอาเซียน
ภายหลั ง การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เมื่ อ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานในอาเซี ย น
จะก่อให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน เช่น วิศวกรชาวเวียดนามจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามมาทางานในประเทศไทยและมีข้อพิพาทกับบริษัทในประเทศไทยจะใช้กฎหมายแรงงานไทย
หรือกฎหมายแรงงานเวียดนามบังคับ อีกด้านหนึ่งวิศวกรชาวไทยจากประเทศไทยไปทางานที่ประเทศ
กัมพูชาเกิดข้อพิพาทขึ้น จะใช้กฎหมายประเทศใดบังคับ แม้ประเทศในอาเซียนจะมี มาตรฐานขั้นต่า
ในการคุ้มครองแรงงานลูกจ้างในสาระสาคัญ เหมือ น ๆ กัน แต่ละประเทศต่างก็มีรายละเอียดของ
การคุ้มครองแรงงานแตกต่างกันออกไป เช่น วันหยุดพักผ่อนประจาปีตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 30 วรรคหนึ่ ง ลู ก จ้ างท างานติ ด ต่ อ กั น ครบ 1 ปี มี สิ ท ธิ ห ยุ ด พั ก ผ่ อ นประจ าปี ปี ห นึ่ ง
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บทความนี้เป็ นสรุป สาระสาคัญ ของการประชุม เชิง ปฏิบัติก ารในโครงการเสริม สร้า ง มาตรฐานการอานวยความยุติธรรมของ
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ แผนกคดีแรงงาน ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวินทรี ชิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
2 นบ. รามคาแหง, นม. จุ ฬาฯ, นบท. สานักอบรมศึก ษากฎหมายแห่ งเนติบั ณฑิตยสภา ได้รับ ทุนกระทรวงยุติธ รรมและThe British
Counci lศึกษาต่อด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
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ไม่น้อยกว่า 6 วันทางาน แต่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานกัมพูชาบัญญัติว่า “ลูกจ้างที่ทางานติดต่อกัน
ครบ 1 ปี มี สิทธิห ยุด พักผ่อนประจาปี เดือนหนึ่ งไม่ น้อยกว่า 15 วัน หรือลูกจ้างมีสิทธิหยุด พั กผ่อน
ประจาปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 18 วัน คิดเป็น 3 เท่าของประเทศไทย ปัญหาว่าถ้าแรงงานไทยไปทางาน
ในประเทศกั ม พู ช าจะใช้ สิ ท ธิ ล าพั ก ผ่ อ นประจ าปี ขั้ น ต่ าได้ กี่ วั น หรื อ แรงงานกั ม พู ช ามาท างานใน
ประเทศไทยจะใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจาปีขั้นต่าได้กี่วัน
เนื่ อ งจากการรวมตั ว เป็ น อาเซี ย นมิ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด องค์ ก รเหนื อ รั ฐ อย่ างสหภาพยุ โรป ดั ง นั้ น
ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ยังคงมีอิสระในการใช้อานาจทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการ
1. อ่ า นาจตรากฎหมาย (Legislative Jurisdiction) ประเทศอาเซี ย นยั งคงมี อ านาจอิ ส ระ
ในการตรากฎหมายเท่าที่ไม่ขัดกับพันธะตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ประเทศไทยให้สัตยาบัน
ต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศประมาณ 18 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 80 ว่าด้วย
การแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ท้ า ยบท Final Articles Revision Convention, 1946 อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 116
ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญ ญั ติท้ายบท Final Articles Revision Convention, 1961 อนุสัญ ญาฉบับ ที่
104 ว่ า ด้ ว ยการยกเลิ ก การลงโทษทางอาญา (คนงานพื้ น เมื อ ง) Abolition of Penal Sanctions
(Indigenous Workers) Convention, 1955 อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 127 ว่ า ด้ ว ยน้ าหนั ก สู ง สุ ด
Maximum Weight Convention, 1967 อนุสัญญาฉบับที่ 14 ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจาสัปดาห์
(ภาคอุ ต สาหกรรม) Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 19 ว่ า ด้ ว ย
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (ค่าทดแทนกรณีเกิดอุบัตเิ หตุ) Equality of Treatment (Accident Compensation)
Convention, 1925 อนุสัญญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยอายุขั้นต่า (เหมืองใต้ดิน) Minimum Age (Underground
Work) Convention, 1965 อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ Forced Labour Convention,
1930 อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 88 ว่ า ด้ ว ยบริ ก ารจั ด หางาน Employment Service Convention, 1948
อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการมีงานทา Employment Policy Convention, 1946 อนุสัญญา
ฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน Equal Remuneration Convention, 1951 อนุสัญญาฉบับที่
182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก Worst Form of Child Labour Convention,
1999 อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่า Minimum Age Convention, 1973 อนุสัญญาฉบับที่
159 ว่าด้วยการจ้างงานและการฟื้นฟูอาชีพ (คนพิ การ) Vocational Rehabilitation and Employment
(Disabled Persons) Convention ค.ศ. 1983 อนุสัญญาฉบับที่ 187ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดาเนินงาน
ความปลอดภั ยและอาชี วอนามั ย Promotional Framework for Occupational Safety and Health
Convention ค.ศ. 2006 อนุ สัญ ญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล Maritime Labour Convention ค.ศ.
2006 อนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) Discrimination (Employment
and Occupation) Convention ค.ศ. 1958 ประเทศไทยจะต้องตรากฎหมายแรงงานให้อนุวัตรตาม
พันธะที่ได้ทาไว้กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. อ่านาจบังคับใช้กฎหมาย (Executive Jurisdiction) ประเทศในอาเซียนยังคงมีอานาจใน
การบังคับใช้กฎหมายแรงงานภายในดินแดนของตน ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานยังคงมีอานาจใน
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การบังคับใช้กฎหมายแรงงานผ่านนายทะเบียนและเจ้าพนักงาน เช่น พนักงานตรวจแรงงาน พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงาน
3. อ่านาจทางการศาล (Judicial Jurisdiction) ประเทศในอาเซียนยังคงใช้อานาจตุลาการใน
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแรงงาน กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียนมาทางานในประเทศไทย
ศาลแรงงานไทยยังคงมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ก. กรณีเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียนมาท่างานในประเทศไทยต้องใช้กฎหมายแรงงานไทย
บังคับ
จะเห็นได้ว่า ก่อ นหน้าเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็เคยมีคดีพิพาทที่ลูกจ้างชาวต่างชาติ
ฟ้ องนายจ้ างโดยใช้ก ฎหมายแรงงานของไทย พิ จ ารณาและพิ พ ากษาคดีโดยศาลแรงงาน เช่น คดี
ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7717/2551 นายเจฟเฟรย์ อลัน แซนเดอร์ เป็นโจทก์ ฟ้องบริษัทฟาสโก้
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากั ด เป็นจาเลย คดีนี้โจทก์เป็นชาวออสเตรเลีย ทางานในตาแหน่งผู้จัดการ
โครงการ มีระยะเวลา 12 เดือน ได้เงินเดือนเดือนละ 150,000 บาท ฟ้องนายจ้างเพื่อเรียกร้องสินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ตามกฎหมายแรงงานของไทย คดีอีกเรื่องหนึ่ง เป็นคดีตาม
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2451/2550 นายอดัม คลาร์ค เป็นโจทก์ ฟ้องบริษัท หลักทรัพย์พัฒนสิน จากัด
(มหาชน) เป็นจาเลย คดีนี้ โจทก์เป็นลูกจ้างตาแหน่งผู้จัดการวิจัยต่างประเทศฟ้องนายจ้าง เรียกสินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าจ้างสาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปีในปีที่เลิกจ้างพร้อม
ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการฟ้องและดาเนินคดีภายใต้กฎหมายแรงงานไทย โดยศาลแรงงานกลางและศาลฎีกา
แผนกคดีแรงงาน
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานไทยไปยังประเทศอาเซียนต้องใช้กฎหมายแรงงานของประเทศนั้น
บังคับ
ในทานองเดียวกัน ในกรณีที่แรงงานไทยไปทางานในประเทศอาเซียน ก็ต้องใช้กฎหมายแรงงาน
ของประเทศอาเซียนนั้น ๆ บังคับกับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ความแตกต่างของกฎหมาย
แรงงานในประเทศอาเซียน อาจทาให้ ลดน้อยลง โดยนายจ้างและลูกจ้างอาจนาสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศตนมาใส่ไว้ในข้อตกลงในสัญญาจ้าง หากข้อตกลงนั้นไม่ขัดต่อมาตรฐานขั้น
ต่าตามกฎหมายแรงงานของประเทศนัน้ ๆ ก็มีผลผูกพันบังคับได้ ประเทศไทยรวมทั้งประเทศในอาเซียน
จะมีกฎหมายหรือคาตัดสินของศาลแรงงานไปในทานองว่า ข้อตกลงที่นายจ้างและลูกจ้างทาหากขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อตกลงนั้นจะไม่มีผลใช้บังคับ ต้องบังคับตามมาตรฐานขั้นต่า แต่ถ้า
หากข้อตกลงที่นายจ้างกับลูกจ้างทาขึ้นสูงกว่าหรือดีกว่ามาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมายข้อตกลงนั้นย่อมมี
ผลบั งคั บ ได้ เช่ น THE LABOR LAW OF THE KINGDOM OF CAMBODIA 1997 section 13, THE
LABOUR LAW OF LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 1994 section 6, THE LABOUR
CODE OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 1994 (revised edition 2002) section 29, THE
EMPLOYMENT ACT 1955 section 7, THE EMPLOYMENT ACT 1968 (revised edition 2009)
section 8 Etc.
มาตรฐานขั้นต่่าการคุ้มครองการเลิกจ้างในอาเซียน
ประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศอื่ น ๆ ต่างมีกฎหมายแรงงานบัญญัติคุ้มครองการเลิกจ้าง
ลูกจ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงในการทางานและรายได้ของลูกจ้าง ในที่นี้จะขอกล่าวถึงมาตรฐาน
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ขั้นต่าการคุ้มครองการเลิกจ้างใน 3 เรื่องสาคัญ ได้แก่ การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง ค่าชดเชย
และเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
1. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in Lieu of Notice)
การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีวัตถุประสงค์ให้ลูกจ้างเวลาระยะหนึ่งเพื่อบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการเลิกจ้าง โดยนายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ทั้งนี้
เพื่อให้ลูกจ้างมีเวลาเตรียมตัวรองรับสถานการณ์การตกงานและขาดรายได้ จะได้มีเวลาในการหางาน
ใหม่ได้ ในอาเซียนอาจแบ่งประเภทการบอกกล่าวล่วงหน้าได้เป็น 3 วิธี ได้แก่
วิธีแรก ใช้รอบการจ่ายค่าจ้างเป็นระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหน้า ได้แก่ ประเทศไทยมีบัญญัติ
ไว้ใน ป.พ.พ. บรรพ 3 ลักษณะจ้างแรงงาน มาตรา 582, 583 และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 17 มีสาระสาคัญว่า สัญญาจ้างมีกาหนดเวลา เมื่อครบกาหนดสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลงโดยไม่ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า กรณีสัญญาจ้างที่ไม่มีกาหนดเวลา นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนจะ
ถึงงวดการจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่ งเพื่อให้ มีผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อถึงงวดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป
ข้างหน้า แต่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินกว่าสามเดือน มิฉะนั้น นายจ้างต้องรับผิดจ่ายสินจ้างหรือ
ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง โดยมีข้อยกเว้น หากลูกจ้างกระทาความผิดอย่ างหนึ่ง
อย่ างใดตาม ป.พ.พ. มาตรา 583 หรือ พ.ร.บ. คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 นายจ้ าง
เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
การบอกกล่าวล่วงหน้าตามวิธีนี้จะสั้นหรือยาวไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับระยะห่างของรอบการจ่าย
ค่าจ้าง หากนายจ้างกาหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าจะยาวกว่าลูกจ้าง
ที่ทางานกับนายจ้างที่มีรอบการจ่ายค่าจ้างทุกระยะ 15 วันหรือสองครั้งต่อเดือน
วิธีที่สอง การบอกกล่าวล่วงหน้าแตกต่างกันไปตามประเภทการจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้า
ตามวิธีที่สอง นายจ้างมีหน้าที่บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการเลิ กจ้างแตกต่างกันตามประเภทของลูกจ้าง
หรือตามประเภทของสัญญาจ้าง เช่น
สาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยประชาชนลาว
THE LABOUR LAW OF LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 1994
มาตรา 15 สั ญ ญาจ้ า งที่ มี ก าหนดเวลาและสั ญ ญาจ้ า งไม่ มี ก าหนดเวลาอาจสิ้ น สุ ด ลงโดย
ความตกลงของนายจ้างและลูกจ้าง
สัญญาจ้างที่ไม่มีกาหนดเวลานายจ้างและลูกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาไม่น้อย
กว่า 45 วัน สาหรับลูกจ้างที่มีทักษะฝีมือและ 15 วัน สาหรับลูกจ้างไม่มีทักษะฝีมือ
มาตรา 16 หากนายจ้างเลิกจ้างลูก จ้างเนื่ องจากขาดทั กษะฝี มือที่ จาเป็ นหรือมี ปัญ หาด้าน
สุขภาพ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ระหว่างบอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน
โดยได้รับค่าจ้างสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อหางานใหม่
ดังนั้น การบอกกล่าวล่วงหน้าในสาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงแบ่งเป็นกรณี
ลูกจ้างที่มีทักษะฝีมือ กับลูกจ้างที่ไม่มีทักษะฝีมือ ลูกจ้างที่มีทักษะฝีมือจะได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้ อยกว่า 45 วัน ส่ว นลูกจ้างที่ไม่มีทั กษะฝีมือจะได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
นอกจากนี้การเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างขาดทักษะฝีมือที่จาเป็น หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ นายจ้างจะต้อง
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน มีข้อควรสังเกตว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานของสาธารณรัฐ
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สังคมประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังให้สิทธิลูกจ้างหยุดงานโดยได้รับค่าจ้างสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อหา
งานใหม่ในระหว่างระยะการบอกกล่าวล่วงหน้าอีกด้วย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
THE LABOUR CODE OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 1994 (as amended
2002)
มาตรา 38 กรณี เลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า งเพราะเหตุ อื่ น ที่ มิ ใช่ ก ารท าผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรง นายจ้ า งต้ อ ง
บอกกล่าวล่วงหน้า 45 วัน สาหรับสัญญาจ้างไม่มีกาหนดเวลา 30 วัน สาหรับสัญญาจ้างมีกาหนดเวลา
และ 3 วัน สาหรับสัญญาจ้างงานพิเศษ หรืองานตามฤดูกาล
มิฉะนั้น ต้องจ่ายเงินเท่ากับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกาหนดระยะเวลาการบอกกล่าว
ล่วงหน้าแตกต่างกันตามประเภทการจ้าง กล่าวคือ กรณีสัญญาจ้างที่ไม่มีกาหนดเวลา นายจ้างต้องบอก
กล่าวก่อนเลิกจ้างไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน กรณีสัญญาจ้างที่มีกาหนดเวลาต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ส่วนกรณีการจ้างงานพิเศษ อันได้แก่ การจ้างงานพิเศษหรืองานโครงการเฉพาะที่มี
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิ น 12 เดือน นายจ้างต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าก่ อนเลิก จ้ างไม่ น้ อยกว่า 3 วัน
มีข้อยกเว้น ว่า หากลูกจ้างทาผิด วินั ยร้ายแรง นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า
วิธีที่สาม บอกกล่าวแตกต่างกันตามอายุงาน ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าตามอายุงาน
กล่าวคือ ลูกจ้างที่มีอายุงานน้อยจะได้รับการบอกกล่าวล่ว งหน้าสั้นกว่าลูกจ้างที่มีอายุงานมาก วิธีคิด
แบบนี้ดูมีเหตุผลมากที่สุด เพราะลูกจ้างที่มีอายุงานน้อยมักเป็นคนหนุ่มสาวมีโอกาสในการหางานได้ง่าย
และเร็วกว่า ส่วนลูกจ้างที่มีอายุงานมากมักมีอายุตัวมาก โอกาสในการหางานใหม่จะยากและนานกว่า
ประเทศอังกฤษกาหนดระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าตาม The Employment Right Act 1996
sec. 86, 87 กาหนดการบอกกล่าวล่วงหน้าตามอายุงาน กล่าวคือ ลูกจ้างที่มีอายุงาน 1 เดือน แต่
ไม่ครบ 2 ปี มีสิทธิได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 2 ปี แต่
ไม่ครบ 12 ปี มีสิทธิได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 สัปดาห์ต่ออายุงาน 1 ปี ลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต่ 12
ปีขึ้นไปจะได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์3 ประเทศเยอรมันมีกฎหมายแรงงาน
ก าหนดระยะเวลาบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า ตามอายุ งานเช่ น กั น 4 ประเทศในอาเซี ย นที่ ใช้ วิ ธี คิ ด แบบนี้
ในการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง เช่น
ประเทศมาเลเซีย
THE EMPLOYMENT ACT 1955
มาตรา 11 สัญญาจ้างที่มีกาหนดเวลาหรือจ้างทางานอย่างใดโดยเฉพาะ ย่อมจบสิ้นลง เมื่อครบ
กาหนดเวลาหรือเมื่องานแล้วเสร็จ
กรณีสัญญาจ้างไม่มีกาหนดเวลา หากมีข้อตกลงเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาบอกกล่าวเท่ากัน
ทั้งสองฝ่าย ระยะการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นไปตามข้อตกลง
3

ดู Bower,John, Employment Law , 5th London : Blackstone Press Limited, 2000, p 222
4 ดู Weiss,Manfred & Schmidt,Marlene, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Hague: Kluwer Law
International 2008 p.103
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หากไม่ได้ตกลงกันไว้ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ สาหรับอายุงานไม่ครบ 2 ปี
6 สัปดาห์ สาหรับอายุงานครบ 2 ปี ไม่ครบ 5 ปี 8 สัปดาห์ สาหรับอายุงาน 5 ปีขึ้นไป
การบอกกล่าวล่ว งหน้ าต้องทาเป็ นหนั งสือ และมีรายละเอี ยดตามที่ กฎหมายกาหนด ทั้งนี้
นายจ้างอาจจ่ายเงินเท่ากับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก็ได้
กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานของประเทศมาเลเซียกาหนดระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าไว้
เป็น สองกรณี กรณี แรก หากนายจ้างกับลูกจ้างทาข้อตกลงเป็นหนังสือกาหนดระยะเวลาบอกกล่าว
ล่วงหน้าหากเลิกสัญญาไว้เท่ากัน ระยะเวลาเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ กรณีที่สอง หากไม่เป็นไปตาม
กรณี แรก ระยะเวลาการบอกกล่าวล่ว งหน้าก่อนเลิกจ้างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอายุงานของลูกจ้าง
กล่าวคือ ลูกจ้างที่มีอายุงานไม่ครบ 2 ปี นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ลูกจ้างที่
มีอายุครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ลูกจ้างที่มีอายุงาน
ครบ 5 ปีขึ้นไป นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ประเทศสิงคโปร์
THE EMPLOYMENT ACT 1968 (revised edition 2009)
มาตรา 9 สัญญาจ้างมีกาหนดเวลาหรือจ้างให้ทางานเฉพาะ ย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนดเวลา
หรืองานทาแล้วเสร็จ
สัญญาจ้างไม่มีกาหนดเวลา ย่อมมีผลตลอดไปจนกว่าจะบอกเลิกสัญญาจ้าง
มาตรา 10 นายจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้หากตกลงกันไว้ให้เป็นไปตามที่ตกลง หากไม่ได้ตกลง
กันไว้ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า
1 วัน สาหรับลูกจ้างอายุงานน้อยกว่า 26 สัปดาห์
1 สัปดาห์ สาหรับลูกจ้างอายุงาน 26 สัปดาห์ แต่ไม่ถึง 2 ปี
2 สัปดาห์ สาหรับลูกจ้างอายุงาน 2 ปี ไม่ถึง 5 ปี
4 สัปดาห์ สาหรับลูกจ้างอายุงาน 5 ปีขึ้นไป
มาตรา 11 นายจ้างอาจจ่ายเท่ากับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก็ได้
มาตรา 76 ข้อตกลงให้บอกกล่าวล่วงหน้าน้อยกว่านี้ตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับ
มาตรา 79 ระหว่างบอกกล่ าวล่ วงหน้ า ลู กจ้างมี สิ ท ธิห ยุ ด งานโดยได้รับ ค่ าจ้ างไม่น้ อ ยกว่า
สัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อหางานใหม่
มาตรา 89 นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างในกรณีทดลองงาน ลูกจ้างทาผิด
ร้ายแรง หรือเพราะเหตุสุดวิสัยไม่สามารถชาระหนี้ได้
กฎหมายการจ้างงานของสิงคโปร์กาหนดการบอกกล่าวล่วงหน้าทานองเดียวกันกับประเทศ
มาเลเซีย กล่าวคือ หากนายจ้างกับลูกจ้างตกลงเป็นหนังสือกาหนดระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหน้าไว้
ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นไปตามที่ตกลง แต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหน้า
จะมากหรือน้อยเป็นไปตามอายุงานของลูกจ้าง ลูกจ้างที่อายุงานน้อยกว่า 26 สัปดาห์ นายจ้างต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ลูกจ้างที่มีอายุงาน 26 สัปดาห์ แต่ไม่ถึง 2 ปี นายจ้างต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ลูกจ้างอายุงานครบ 2 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้ อยกว่า 2 สัป ดาห์ ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 5 ปีขึ้นไป นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
4 สัปดาห์
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นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างในกรณีทดลองงาน ลูกจ้างทาผิดร้ายแรง หรือ
เพราะเหตุสุดวิสัยไม่สามารถชาระหนี้ได้ นอกจากนี้ ระหว่างบอกกล่าวล่วงหน้า ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน
โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อหางานใหม่ ซึ่งบัญญัติทานองเดียวกับสาธารณรัฐสังคม
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศกัมพูชา
THE LABOR LAW OF THE KINGDOM OF CAMBODIA 1997
มาตรา 75 ระยะเวลาขั้นต่าของการบอกกล่าวล่วงหน้า มีดังนี้ 7 วัน สาหรับลูกจ้างอายุงาน
น้อยกว่า 6 เดือน 15 วัน สาหรับลูกจ้างอายุงาน 6 เดือนไม่ถึง 2 ปี 1 เดือน สาหรับลูกจ้างอายุงาน 2 ปี
ไม่ถึง 5 ปี 2 เดือน สาหรับลูกจ้างอายุงาน 5 ปี ไม่ถึง 10 ปี 3 เดือน สาหรับลูกจ้างอายุงานมากกว่า
10 ปี
มาตรา 76 ข้อตกลงให้บอกกล่าวล่วงหน้าน้อยกว่านี้ ตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับ
มาตรา 79 ระหว่างบอกกล่ าวล่ วงหน้ า ลู กจ้างมี สิ ท ธิห ยุ ด งานโดยได้รับ ค่ า จ้ างไม่น้ อ ยกว่า
สัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อหางานใหม่
มาตรา 89 นายจ้างไม่ต้ องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง ในกรณีทดลองงาน ลูกจ้างทาผิด
ร้ายแรงหรือเพราะเหตุสุดวิสัยไม่สามารถชาระหนี้ได้
ตามกฎหมายแรงงานกัมพูชา ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
ของลูกจ้าง กล่าวคือ ลูกจ้างที่มี อายุงานน้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน
เลิกจ้างไม่น้อยกว่า 7 วัน ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 6 เดือนแต่ไม่ครบ 2 ปี มีสิทธิได้รับการบอกกล่าว
ล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างไม่น้อยกว่า 15 วัน ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี มีสิทธิได้รับการ
บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 5 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ
ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างไม่น้อยกว่า 2 เดือน ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ
ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างไม่น้อยกว่า 3 เดือน นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิก
จ้างในกรณีทดลองงาน ลูกจ้างทาผิดร้ายแรงหรือเพราะเหตุสุดวิสัยไม่สามารถชาระหนี้ได้ นอกจากนี้
ยังให้สิทธิลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อหางานใหม่ ในระหว่าง
ระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหน้าอีกด้วย
2. ค่าชดเชย (Severance Pay)
ค่าชดเชยเป็ น เงิน ช่ว ยเหลื อการถู ก เลิก จ้าง มั ก จะให้ ม ากหรือ น้ อยตามอายุ งานของลู กจ้ าง
ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีการบัญญัติคุ้มครองการเลิกจ้างในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยหรือเงินที่จ่ายใน
ทานองนี้ไว้ เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ลูกจ้าง ประเทศไทยมีการบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 มาตรา 118/1 และมาตรา 119 มีสาระสาคัญว่า หากนายจ้างเลิกจ้าง
ลูกจ้างที่ทางานติด ต่อกันครบ 120 วันขึ้นไปนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
กล่าวคือ
1) ลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
30 วัน หรือค่าจ้างสาหรับการทางาน 30 วันสุดท้าย กรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานคานวณเป็น
หน่วย
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2) ลูกจ้างที่ทางานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน หรือ
ค่าจ้างสาหรับการทางาน 90 วันสุดท้าย กรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานคานวณเป็นหน่วย
3) ลูกจ้างที่ทางานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วันหรือ
ค่าจ้างสาหรับการทางาน 180 วันสุดท้าย กรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานคานวณเป็นหน่วย
4) ลูกจ้างที่ทางานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วันหรือ
ค่าจ้างสาหรับการทางาน 240 วันสุดท้าย กรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานคานวณเป็นหน่วย
5) ลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วันหรือ
ค่าจ้างสาหรับการทางาน 300 วันสุดท้าย กรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานคานวณเป็นหน่วย
มีข้อยกเว้น นายจ้างอาจเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่ าชดเชยได้ ในกรณีจ้างงานโครงการงาน
ครั้งคราว งานตามฤดูกาลที่ทาสัญญาจ้างเป็นหนังสือตั้งแต่เริ่มจ้าง และเลิกจ้างเมื่อครบกาหนด และ
งานนั้นมีกาหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี (พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 วรรคสาม และ
วรรคท้าย) หรือกรณีลูกจ้างลูกจ้างกระทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 119 สาหรับ
ประเทศในอาเซียนที่มีการคุ้มครองการจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินจากการเลิกจ้างในทานองนี้ ได้แก่
สาธารณรัฐประชาชาธิปไตยประชาชนลาว
THE LABOUR LAW OF LAO PEOPLE ’S DEMOCRATIC REPUBLIC 1994
มาตรา 15 นายจ้างต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน (Compensation) ให้ลูกจ้าง
ก. เท่ากับ 10 % ของเงินเดือน สาหรับการทางานในแต่ละเดือน กรณีลูกจ้างอายุงาน 1 - 3 ปี
ข. เท่ากับ 15 % ของเงินเดือน สาหรับการทางานในแต่ละเดือน กรณีลูกจ้างอายุงาน 3 ปีขึ้นไป
มาตรา 19 หากเลิ ก จ้ า งเพราะลู ก จ้ า งท าผิ ด ตามที่ ก ฎหมายก าหนด นายจ้ า งไม่ ต้ อ งจ่ า ย
ค่าสินไหมทดแทน แต่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวกาหนดการจ่ายเงินกรณีนายจ้างเลิกจ้าง
ลูกจ้าง เท่ากับ 10 % ของเงินเดือน สาหรับการทางานในแต่ละเดือน กรณีลูกจ้างอายุงาน 1 - 3 ปี และ
เท่ากับ 15 % ของเงินเดือน สาหรับการทางานในแต่ละเดือน กรณีลูกจ้างอายุงาน 3 ปีขึ้นไป โดยมี
ข้อยกเว้น นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินจากการเลิกจ้างดังกล่าวข้างต้นได้ หากลูกจ้างทาผิดตามที่กฎหมาย
กาหนด แต่นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
THE LABOUR CODE OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 1994 (as amended
2002)
มาตรา 42 หากเลิกจ้างลูกจ้างที่ทางานครบ 12 เดือนขึ้นไป นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้าง 0.5 เดือน ต่ออายุงาน 1 ปีให้แก่ลูกจ้าง
ถ้าเลิกจ้างเพราะลูกจ้างทาผิดวินัยร้ายแรงหรือทาผิดซ้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด นายจ้าง
ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ 12 เดือน เท่ากับค่าจ้างครึ่งเดือนต่ออายุงาน 1 ปีให้แก่ลูกจ้าง โดยมี
ข้อยกเว้น นายจ้างอาจเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย ถ้าลูกจ้างทาผิดวินัยร้ ายแรงหรือทาผิดซ้าตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด

9

ประเทศมาเลเซีย
THE EMPLOYMENT ACT 1955
มาตรา 60 J ลู ก จ้างที่ ถู ก เลิ ก จ้ างมี สิ ท ธิ ได้ รับ ผลประโยชน์ จ ากการเลิ ก จ้าง (Termination
Benefits) ตาม Employment (Termination & lay off Benefits) Regulations 1980
1) เท่ากับค่าจ้าง 10 วัน ทุกอายุงาน 1 ปี สาหรับลูกจ้างอายุงานน้อยกว่า 2 ปี
2) เท่ากับค่าจ้าง 15 วัน ทุกอายุงาน 1 ปี สาหรับลูกจ้างอายุงาน 2 ปี ไม่ถึง 5 ปี
3) เท่ากับค่าจ้าง 20 วัน ทุกอายุงาน 1 ปี อายุงาน 5 ปีขึ้นไป หากอายุงานไม่ครบปีให้คานวณ
ตามส่วน
ประเทศมาเลเซี ย มี ก ฎหมายแรงงานก าหนดให้ น ายจ้ างจ่ ายเงิน จากการเลิ กจ้ างในท านอง
ค่าชดเชย โดยลูกจ้างที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี จะได้รับเท่ากับค่าจ้าง 10 วัน ทุกอายุงาน 1 ปี ลูกจ้างที่
มีอายุงานครบ 2 ปี ไม่ถึง 5 ปี จะได้เท่ากับค่าจ้าง 15 วัน ทุกอายุงาน 1 ปี ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 5 ปี
ขึ้นไปจะได้เท่ากับค่าจ้าง 20 วัน ทุกอายุงาน 1 ปี ในกรณีที่ลูกจ้างมีอายุงานไม่ครบ 1 ปี การจ่ายเงินจะ
คานวณจ่ายให้ตามส่วน
ประเทศกัมพูชา
THE LABOR LAW OF THE KINGDOM OF CAMBODIA 1997
มาตรา 89 หากเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินจากการเลิกจ้าง (Dismissal Indemnity)
ให้แก่ลูกจ้าง
ก. เท่ากับค่าจ้างและค่าตอบแทน 7 วัน กรณีลูกจ้างอายุงาน 6 เดือน ไม่ถึง 12 เดือน
ข. เท่ากับค่าจ้างและค่าตอบแทน 15 วัน ทุกอายุงาน 1 ปี สูงสุดไม่เกินค่าจ้างและค่าตอบแทน
6 เดือน
ประเทศกัมพูชามีกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างจ่ายเงินจากการเลิก จ้างตามอายุงานของ
ลูกจ้าง กล่าวคือ ลูกจ้างที่อายุงานครบ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน จะจ่ายเท่ากับค่าจ้างและค่าตอบแทน
10 วัน ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 1 ปี จ่ายเท่ากับค่าจ้างและค่าตอบแทน 15 วัน ทุกอายุงาน 1 ปี สูงสุด
ไม่เกินค่าจ้างและค่าตอบแทน 6 เดือน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
THE ACT OF THE REPUBLIC INDONESIA NUMBER 13 YEAR 2003 CONSERNING
MANPOWER
โดยทั่ ว ไปในสาธารณรัฐ อิน โดนี เซีย นายจ้ างจะเลิ ก จ้างลูก จ้างได้ ต่ อเมื่ อได้ รับ อนุ ญ าตจาก
ศาลอุ ต สาหกรรมสั ม พั น ธ์ (Industrial Relations Court) เสี ย ก่อ น นายจ้างต้ องพยายามเจรจากั บ
ลูกจ้างทั้งเป็นปัจเจกและผ่านผู้แทนสหภาพแรงงานกรณีลูกจ้างทาผิดฝ่าฝืนข้อบังคับต้องมีการเตือนเป็น
หนังสือ 3 ฉบับ เมื่อลูกจ้างทาผิดอีก นายจ้างจะขออนุญาตศาลอุตสาหกรรมสัมพันธ์ให้เลิกจ้างกรณี
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
มาตรา 156 อัตราค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน กรณีอายุงานต่ากว่า 1 ปี ค่าจ้าง 2 เดือน
กรณีอายุงานครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี ค่าจ้าง 3 เดือน กรณีอายุงานครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ค่าจ้าง 4
เดือน กรณีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี ค่าจ้าง 5 เดือน กรณีอายุงานครบ 4 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี
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ค่าจ้าง 6 เดือน กรณีอายุงานต่ากว่า 5 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ค่าจ้าง 7 เดือน กรณีอายุงานครบ 6 ปี ไม่ครบ
7 ปีค่าจ้าง 8 เดือน กรณีอายุงานครบ 7 ปี แต่ไม่ครบ 8 ปี ค่าจ้าง 9 เดือน กรณีอายุงานครบ 8 ปี ขึ้นไป
รัฐบัญญัติของสาธารณรัฐอินโดนีเชีย ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 2003 ด้านแรงงาน กาหนดให้นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ตามอายุงานของลูกจ้างตั้งแต่เท่ากับค่าจ้าง 1 เดือนสาหรับลูกจ้างที่มีอายุ
งานต่ากว่า 1 ปี จนถึงค่าจ้าง 9 เดือนสาหรับลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการ
คุ้มครองจ่ายเงิน รางวัลอายุงานเท่ ากับ ค่าจ้าง 2 เดือ น กรณี อายุงานครบ 3 ปี ไม่ครบ 6 ปี ค่ าจ้าง
3 เดือน กรณีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 9 ปี ค่าจ้าง 4 เดือน กรณีอายุงานครบ 9 ปี แต่ไม่ครบ 12 ปี
ค่าจ้าง 5 เดือน กรณี อายุงานครบ 12 ปี แต่ไม่ครบ 15 ปี ค่าจ้าง 6 เดือน กรณี อายุงานครบ 15 ปี
แต่ไม่ครบ 18 ปี ค่าจ้าง 7 เดือน กรณีอายุงานครบ 18 ปี แต่ไม่ครบ 21 ปี ค่าจ้าง 8 เดือน กรณีอายุ
งานครบ 21 ปี แต่ ไม่ ค รบ 24 ปี ค่ าจ้าง 9 เดื อน กรณี อ ายุงานครบ 24 ปี ขึ้ น ไป รวมทั้ งค่ าสิน ไหม
ทดแทนอื่น ๆ ได้แก่ ค่าจ้างสาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปีที่ยังไม่ได้ใช้ ค่าขนย้ายลูกจ้างและครอบครัว
กลับไปยังสถานที่ที่ตกลงว่าจ้าง ค่าเสียหายด้านสวัสดิการที่พักและสุขภาพเท่ากับ 15 % ของค่าชดเชย
ค่าเสียหายอื่นที่ลูกจ้างพึงได้รับตามข้อบังคับหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เป็นต้น
3. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม (Unfair Dismissal)
ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่บัญญัติให้การคุ้มครองลูกจ้างในเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
เนื่องจากแต่เดิมการจ้างงานถือหลัก “จ้างและเลิกจ้างตามอาเภอใจ” หรือ To hire & to fire at will
ท าให้ ลู กจ้ างขาดความมั่ น คงในการท างาน เลิ ก จ้างไม่ เป็ น ธรรมสร้างขึ้น เพื่ อเป็ น หลัก ประกั น ด้ าน
ความมั่นคงในการทางาน (Job Security) ให้แก่ลูกจ้าง โดยนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้ต่อเมื่อเป็นการ
เลิกจ้างที่เป็นธรรมเท่านั้น ปัจจุบัน The Employment Right Act 1996,sec.94 บัญญัติคุ้มครองสิทธิ
ว่า “ลูกจ้างมีสิทธิที่จะไม่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม” หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ไ ม่เป็นธรรม อาจมี
การเยียวยาโดยนายจ้างต้องรับลูกจ้างกลับเข้าทางานในตาแหน่งหน้าที่เดิม (Reinstatement) หรือ
ไม่ต่ากว่าเดิม (Re - engagement) และชดใช้ค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่
เป็นธรรม (Financial Compensation)
สาหรับประเทศไทยมีกฎหมายบัญ ญั ติไว้ต าม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 มีสาระสาคัญคือ หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน เมื่อศาลแรงงานไต่สวนแล้วเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างไม่เป็นธรรมจริงจะ
มีคาพิพากษาเยียวยาลูกจ้างให้นายจ้างรับกลับเข้าทางานในตาแหน่งหน้าเดิมหรือไม่ต่ากว่าเดิม โดยให้
นับอายุงานต่อเนื่ อง หรืออาจให้ น ายจ้างใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมสาหรับจานวน
ค่าเสียหายเป็น ดุลพินิ จของศาลแรงงาน โดยกาหนดจากอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทางานของ
ลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง และเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้าง
ได้รับประกอบการพิจารณา อนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานได้วางแนวในทานองว่า การเลิกจ้างที่ไม่เป็น
ธรรมหมายถึง การเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุ หรือมีสาเหตุอยู่บ้างแต่ยังไม่สมควรและเพียงพอที่ จะเลิกจ้าง
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2299/2528)
ประเทศในอาเซียนต่างมีบทบัญญัติในเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองลูกจ้างเช่นกัน เช่น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
THE LABOUR LAW OF LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 1994
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มาตรา 20 หากเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ชอบ นอกจากค่าสินไหมทดแทนแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิในเรื่อง
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม อาจขอให้นายจ้างรับกลับเข้าทางานในตาแหน่งหน้าที่เดิมหรือในงานที่เหมาะสมได้
และเรียกค่าเสียหายได้
ค่าเสียหายเท่ากับ 15% ของเงินเดือน ตลอดเวลาที่ทางาน สาหรับลูกจ้างอายุงานไม่ครบ 3 ปี
เท่ากับ 20 % ของเงินเดือน ตลอดเวลาที่ทางาน สาหรับลูกจ้างอายุงาน 3 ปีขึ้นไป
ตามกฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง
นอกจากต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้างใช้เงินการเลิกจ้างทานองค่าชดเชยแล้ว หากการเลิกจ้าง
นั้นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบ ลูกจ้างยังมีสิทธิในเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม อาจขอให้นายจ้างรับกลับเข้า
ทางานในตาแหน่งหน้าที่เดิม หรือในงานที่เหมาะสมและเรียกค่าเสียหายได้ค่าเสียหายเท่ากับ 15% ของ
เงินเดือน ตลอดเวลาที่ทางาน สาหรับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม กรณีลูกจ้างอ ายุงาน
ไม่ครบ 3 ปีจะเท่ากับ 15 % ของเงินเดือนตลอดเวลาที่ทางาน สาหรับลูกจ้างอายุงาน 3 ปีขึ้นไป จะ
เท่ากับ 20 % ของเงินเดือนตลอดเวลาที่ทางาน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
THE LABOUR CODE OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 1994 (as amended
2002)
มาตรา 41 หากนายจ้ า งเลิ ก สั ญ ญาฝ่ า ยเดี ย วโดยไม่ ช อบ นายจ้ า งมี ห น้ าที่ รับ ลู ก จ้ า งกลั บ
เข้าทางานในตาแหน่งหน้าที่เดิม ใช้ค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างในช่วงที่ลูกจ้างไม่ได้ทางาน และค่าจ้าง
อย่างน้อย 2 เดือนให้แก่ลูกจ้าง
หากลูกจ้างไม่ต้องการกลับเข้าทางาน นายจ้างต้องจ่ายตามวรรคหนึ่งและค่าชดเชยตามมาตรา
42
หากนายจ้างไม่ต้องการให้ลูกจ้างกลับเข้าทางานและลูกจ้างตกลง นายจ้างต้องจ่ายตามวรรค
สองและเงินตามจานวนที่นายจ้างลูกจ้างตกลง
ประมวลกฎหมายแรงงานสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม บั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ลู ก จ้ า ง
ในเรื่องเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเช่นกัน กล่าวคือ หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ชอบ นายจ้างมีหน้าทีร่ บั
ลูกจ้างกลับเข้าทางานในตาแหน่งเดิม ต้องใช้ค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างในระหว่างที่ลูกจ้างตกงาน และ
ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างน้อย 2 เดือนให้แก่ลูกจ้าง หากศาลพิพากษาให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทางาน
แต่นายจ้างไม่ต้องการรับลูกจ้างกลับเข้าทางาน นายจ้างจะต้องทาความตกลงกับลูกจ้างโดยจ่ายเงินตาม
ข้อตกลงเพิ่มให้แก่ลูกจ้างเพื่อแลกกับการไม่รับลูกจ้างกลับเข้าทางานตามเดิม
ประเทศมาเลเซีย
THE INDUSTRIAL RELATION ACT 1967
มาตรา 20 หากลูกจ้างเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม มีสิท ธิยื่นคาร้องต่อกรมแรงงาน
สัมพันธ์ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างเพื่อมีการไกล่เกลี่ย
หากไม่สาเร็จมีสิทธิดาเนินคดีที่ Industrial Court เพื่อขอให้นายจ้างรับกลับเข้าทางานตามเดิม
หรือค่าเสียหายเป็นค่าจ้างตั้งแต่ถูกเลิกจ้างและค่าจ้าง 1 เดือน สาหรับทุกอายุงาน 1 ปี (ค่าเสียหาย อาจ
ลดลง หากลูกจ้างมีส่วนผิด)
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ประเทศมาเลเซี ย มี บ ทบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองลู ก จ้ า งในเรื่ อ งเลิ ก จ้ า งไม่ เป็ น ธรรมในกฎหมาย
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ลูกจ้างที่เห็นว่าตนเองถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมมี
สิทธิยื่นคาร้องต่อกรมแรงงานสัมพันธ์ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อมีการไกล่เกลี่ยระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง หากไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ ลูกจ้างสิทธิดาเนินคดีที่ศาลอุตสาหกรรม Industrial Court
เพื่อขอศาลมีคาสั่งให้นายจ้างรับกลับเข้าทางานตามเดิม หรือค่าเสียหายเป็นค่าจ้างตัง้ แต่ถกู เลิกจ้าง และ
ค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน สาหรับทุกอายุงาน 1 ปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนี้
อาจลดลงได้ เช่น ในกรณีที่ลูกจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย ซึ่งเป็นหลักอย่างเดียวกันกับอังกฤษ
ประเทศสิงคโปร์
THE EMPLOYMENT ACT 1968 (revised edition 2009)
มาตรา 14 หากเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างอาจยื่นคาร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวง
แรงงานเพื่อให้นายจ้างรับกลับเข้าทางานตามเดิม มีการไต่สวน หากเห็นว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จะมี
คาสั่ง ดังนี้
ก. รับกลับเข้าทางาน
ข. จ่ายค่าจ้างจนกว่าจะรับกลับ และ
ค. ใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้ างไม่เป็นธรรมคาสั่งเป็นอันยุติไม่อาจฟ้องคดีได้ หากนายจ้าง
ฝ่าฝืนคาสั่งต้องรับโทษทางอาญา
ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ในกรณี ที่นายจ้าง
เลิกจ้างลูกจ้าง และลูกจ้างเห็น ว่าการเลิกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิขอ ให้ทางฝ่าย
บริหารแรงงานเยียวยาได้ โดยลูกจ้างมีสิทธิยื่นคาร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเพื่อให้นายจ้างรับ
กลับเข้าทางานตามเดิม ภายหลังมีการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว หากเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเป็นการ
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม รัฐมนตรีมีอานาจออกคาสั่ง ให้นายจ้างรับกลั บเข้าทางาน จ่ายค่าจ้างจนกว่าจะรับ
กลับ และใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คาสั่งของรัฐมนตรีเป็นอันยุติ ไม่อาจฟ้องคดีได้
นายจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามคาสั่งของรัฐมนตรี หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษทางอาญา
ประเทศกัมพูชา
THE LABOR LAW OF THE KINGDOM OF CAMBODIA 1997
มาตรา 91 หากมีการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยไม่มีเหตุอันสมควร คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิ
เรียกค่าเสียหาย (Damages) นอกเหนือจากสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Compensation in
Lieu of Prior Notice) และเงินจากการเลิกจ้าง (Dismissal Indemnity) ได้ด้วย
ตามกฎหมายแรงงานของประเทศกัมพูชา ในกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(เลิกจ้างที่ไม่เป็น ธรรม) นอกจากมีสิทธิได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินจากการเลิกจ้างทานอง
ค่าชดเชยแล้ว ลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรอีกด้วย
สาธารณรัฐอินโดนิเชีย
THE ACT OF THE REPUBLIC INDONESIA NUMBER 13 YEAR 2003 CONSERNING
MANPOWER
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สาธารณรัฐอิ น โดนี เชี ย ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ในเรื่อ งเลิ กจ้ างไม่ เป็ น ธรรม เนื่ อ งจากได้ มี ก ารสร้า ง
หลักประกันความมั่นคงในการทางาน โดยกาหนดให้โดยทั่วไปนายจ้างจะเลิก จ้างลูกจ้างได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากศาลอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations Court) เสียก่อน การเลิกจ้างลูกจ้างจึงถูก
ตรวจสอบโดยศาล หากศาลเห็นว่ายังไม่มีเหตุที่สมและเพียงพอศาลจะไม่อนุญาตให้เลิกจ้าง จะให้เลิก
จ้างได้ต่อเมื่อเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควร ก่อนการเลิกจ้างนายจ้างจะต้องพยายามเจรจากับ
ลูกจ้าง ทั้งที่เป็นปัจเจกและผ่านผู้แทนสหภาพแรงงานเพื่อให้เกิดการตกลงเลิกสัญญาตามความพึงพอใจ
ของนายจ้างและลูกจ้าง กรณีลูกจ้างที่ลูกจ้างกระทาผิดฝ่าฝืนข้อบังคับ นายจ้างจะต้องตักเตือนเป็น
หนังสือ 3 ฉบับ เมื่อลูกจ้างทาผิดอีก นายจ้างจึงจะขออนุญาตจากศาลให้เลิกจ้างลูกจ้าง
ประเทศฟิลิปปินส์
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มาตรา 279 กรณีสัญญาจ้างงานทั่วไป นายจ้างไม่มีสิทธิเลิกจ้าง เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร
(just cause) หรือเป็นไปตามกฎหมายนี้ หากฝ่าฝืนลูกจ้างมีสิทธิกลับเข้าทางานในตาแหน่งหน้าที่เดิม
โดยไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ในระหว่างถูกเลิกจ้างจนกว่าจะรับกลับเข้าทางาน
ประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศฟิลิฟปินส์มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองลูกจ้างในเรื่อง
หลั ก ประกั น ความมั่ น คงในการท างานท านองเรื่ อ งเลิ ก จ้ า งที่ ไม่ เป็ น ธรรม โดยก าหนดหลั ก เก ณฑ์
ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง เว้นเสียแต่มีเหตุผลอันสมควรหรือเป็นไปตามกฎหมาย หากนายจ้างฝ่าฝืน
ลูกจ้างมีสิทธิกลับเข้าทางานในตาแหน่งหน้าที่เดิม โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในระหว่างถูกเลิกจ้างจนกว่า
นายจ้างจะรับลูกจ้างกลับเข้าทางานตามเดิม
บทสรุป
การรวมตัวของอาเซี ยนมิได้ก่อให้เกิดองค์กรเหนือรัฐแตกต่างไปจากสหภาพยุโรป ประเทศใน
อาเซียนยังคงมีอานาจอธิปไตยทั้งในด้านการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีแรงงาน ถึงแม้จะไม่มีกฎหมายแรงงานอาเซียน แต่ประเทศต่างๆในอาเซียนต่างมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่าเกี่ยวกับการคุ้มครองการเลิกจ้างอย่างน้อยใน 3 เรื่องสาคัญ ได้แก่
การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง การจ่ายเงินจากการเลิกจ้างเช่น ค่าชดเชย และการหลักประกันใน
เรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โดยมีปรัชญาหรือแนวความคิดพื้นฐานทานองเดียวกัน เพียงแต่แตกต่าง
กันบ้างในรายละเอียด

  

