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ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก 
และประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบจาก 
วกิฤตทิางเศรษฐกจิในครัง้นีเ้ชน่เดยีวกนั ไมว่า่จะ 
เป็นในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการพาณิชย์ และภาคการส่งออก รวมทั้ง 
ปัญหาทางด้านแรงงานโดยเฉพาะการเลิกจ้าง

 ใ น ที่ นี้ ใ ค ร่ ที่ จ ะ ข อ ก ล่ า ว ถึ ง เ รื่ อ ง 
“การเลิกจ้าง” โดยเฉพาะ ซึ่งดูจะเป็นเรื่อง 
ไม่ไกลตัวนักสำหรับยุคเศรษฐกิจถดถอยเช่นน้ี 
ดังนั้น เราควรจะรู้ว่าเมื่อเราถูกเลิกจ้างแล้ว  
ตามกฎหมายเราจะได้เงินชดเชยอะไรบ้างจาก 
นายจา้ง กอ่นอืน่เรามารูจ้กัคำวา่ คา่ชดเชยกนักอ่น 
ว่าหมายถึงอะไรบ้าง

 ค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง 
แรงงานได้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

 ประเภทที ่๑ “คา่ชดเชย” หมายความวา่ 
เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง  
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลง 
จ่ายให้ลูกจ้าง 

 ประเภทที่  ๒ “ค่าชดเชยพิเศษ” 
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 
เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษ

  การที่จะใช้สิทธิรับเงินชดเชยในกรณี 
เลิกจ้างนั้น ประการแรกผู้ที่ถูกเลิกจ้างนั้น 
ต้องเป็น “ลูกจ้าง” ตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์๑ และถูกเลิกจ้างจากนายจ้าง 
แม้ว่าการเลิกจ้างที่ลูกจ้างจะไม่ได้กระทำผิด 

เมือ่ถกูเลกิจา้ง
สืบ เนื่ องจากปัญหาวิ กฤติ

ทาง เศรษฐกิจของประ เทศสหรัฐ 
อเมริกาหรือที่ เรียกกันโดยทั่วไปว่า 
“วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์” (critical 
hamburger) น้ันได้ส่งผลทำให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศตา่ง ๆ  ในทกุภมูภิาคของโลก 
เกิดการผันผวนและเกิดวิกฤติตามไปด้วย

๑๓๓

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
 นิติกร สำนักกฎหมาย

ค่าชดเชยที่ลูกจ้างจะพึงได้รับ

 ๑ มาตรา ๕๗๕  อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง  
เรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้.
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ต่อนายจ้างเลย แต่นายจ้างเองก็จะปฏิเสธ 
ความรับผิดของตนที่มีต่อลูกจ้างตามกฎหมาย 
แรงงานไม่ได้

 การบอกกล่าวการเลิกจ้างของนายจ้าง 
กรณีเลิกจ้างน้ัน กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าให้นายจ้าง 
บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าง  
เพื่อให้มีผลเลิกจ้างเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าง 
คราวถัดไปข้างหน้า แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว 
ลว่งหนา้เกนิ ๓ เดอืน หรอืถา้นายจา้งจะใหล้กูจา้ง 
ออกจากงานทันทีก็ได้แต่ต้องยอมจ่ายค่าจ้าง 
ล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง (ปพพ. มาตรา ๕๘๒)

เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยที่นายจ้างพึงจ่าย 

ให้แก่ลูกจ้าง๒

(๑) กรณีที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 
๑๒๐ วนั แตไ่มค่รบ ๑ ป ีใหจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้ง 
อัตราสุดท้าย ๓๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
ของการทำงาน ๓๐ วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง 
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๒) กรณีที่ ลู กจ้ างทำงานติดต่อกัน 
ครบ ๑ ป ีแตไ่มค่รบ ๓ ป ีใหจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้ง 
อัตราสุดท้าย ๙๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของ
การทำงาน ๙๐ วนัสดุทา้ยสำหรบัลกูจา้งซึง่ไดร้บั
ค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

 (๓) กรณีที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 
๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
อัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
ของการทำงาน ๑๘๐ วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง 
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

 (๔) กรณีที่ ลู กจ้ างทำงานติดต่อกัน 
ครบ ๖ ป ีแตไ่มค่รบ ๑๐ ป ีใหจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้ง 
อัตราสุดท้าย  ๒๔๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 

ของการทำงาน ๒๔๐ วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง 
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๕) กรณีที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 
๑๐ ปีข้ึนไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
๓๐๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 
๓๐๐ วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง 
ตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

 การเลิกจ้างในกรณีที่นายจ้างจะต้อง 
จา่ยคา่ชดเชยนี ้หมายความวา่นายจา้งไมต่อ้งการ 
ใหล้กูจา้งทำงานตอ่ไปไมว่า่กรณใีด ๆ  และไมจ่า่ย 
คา่จา้งให ้ไมว่า่จะเปน็เพราะเหตสุิน้สดุสญัญาจา้ง 
หรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ 
ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุ
ที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปด้วย

ตารางแสดงอัตราค่าชดเชยเม่ือเทียบกับระยะเวลา 
การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน ค่าชดเชยที่มีสิทธิได้รับ

๑๒๐ วัน ไม่ถึง ๑ ปี
๑ ปี ไม่ถึง ๓ ปี
๓ ปี ไม่ถึง ๖ ปี
๖ ปี ไม่ถึง ๑๐ ปี
ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

๓๐ วันทำงาน
๙๐ วันทำงาน
๑๘๐ วันทำงาน
๒๔๐ วันทำงาน
๓๐๐ วันทำงาน

ข้อยกเว้นนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ 
ลูกจ้าง

 กฎหมายได้กำหนดไว้ในบางกรณีที่ 
นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
และสามารถเลกิจา้งไดท้นัทโีดยไมต่อ้งบอกกลา่ว
ล่วงหน้า ซึ่งได้แก่กรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้๓

 ๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘.
 ๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙.
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 (๑) กรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือ 
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

 (๒) กรณีท่ีลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับ
ความเสียหาย

 (๓) กรณีที่ลูกจ้างประมาทเลินเล่อ 
เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่าง 
ร้ายแรง

 (๔) กรณีท่ีลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเก่ียวกับ 
การทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง 
อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้าง 
ไดต้กัเตอืนเปน็หนงัสอืแลว้ เวน้แตก่รณทีีร่า้ยแรง 
นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน และหนังสือเตือน 
ให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่ลูกจ้าง 
ได้กระทำผิด

 (๕) กรณีที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา  
๓ วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่น 
หรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 (๖) กรณีที่ ลู กจ้ า ง ได้ รั บ โทษจำคุ ก 
ตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ (ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
หรือจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน)

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 เมื่อลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างแล้วหลังจากที่
ได้ค่าชดเชยจากนายจ้าง ลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับ 

“ ป ร ะ โ ย ช น์ ท ด แ ท น ใ น ก ร ณี ว่ า ง ง า น ” 
ตามกฎหมายประกันสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะ 
ว่างงานในกรณีใด ๆ ถ้าลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน 
ตามกฎหมายแล้วก็มีสิทธิเป็นผู้ได้รับประโยชน์ 
ทดแทนได้หมดทุกคน  แต่ลูกจ้างต้องเป็นบุคคล 
ซ่ึงจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ทดแทน
ตามกฎหมาย ซึ่งเงินสมทบตามกฎหมายกำหนด
ให้ผู้ประกันตนจ่ายให้กองทุนประกันสังคมเพื่อ 
การจา่ยประโยชนท์ดแทนในกรณวีา่งงานในอตัรา 
ร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้างของผู้ประกันตนทุกครั้ง 
ที่มีการจ่ายค่าจ้าง

 กฎหมายประกันสังคมได้กำหนดให้ลูกจ้าง 
ทีม่อีายไุมต่ำ่กวา่ ๑๕ ปบีรบิรูณแ์ละไมเ่กนิ ๖๐ ป ี
บรบิรูณเ์ปน็ผูป้ระกนัตนหรอืเมือ่มอีายคุรบ ๖๐ ป ี
บรบิรูณ ์แตย่งัเปน็ลกูจา้งของนายจา้งอยูก่ใ็หถ้อืวา่ 
ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป

เง่ือนไขในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
แก่ผู้ประกันตน

 ๑. ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธ ิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานมีสิทธิ 
ได้รับเงินทดแทนในอัตรา ดังต่อไปนี้

  (๑) ร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างรายวัน 
สำหรับการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างโดยให้ 
ได้รับครั้งละไม่กิน ๑๘๐ วัน

  (๒) ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างรายวัน
สำหรับการว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงาน 
หรือส้ินสุดสัญญาจ้างท่ีมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 
ไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น 
โดยครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน

  กรณีท่ีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนย่ืนคำขอ 
รับประกันทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุ 
ตาม (๑) หรอื (๑) และ (๒) เกนิกวา่ ๑ ครัง้ ภายใน 
๑ ปีปฏิทินให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี 

๑๓๕
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  (๑) ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกลับ 
เข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนอีก ให้สิ้นสุดการ 
รับประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่กลับเข้าทำงาน 
เป็นผู้ประกันตน

  (๒) ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนได้ 
ปฏิเสธการทำงานหรือปฏิเสธการฝึกงานที่  
เหมาะสมตามที่จัดหาให้โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้งดจ่ายประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่ปฏิเสธ

  (๓) ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่ไป 
รายงานตัวที่สำนักจัดหางานของรัฐโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรให้งดการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
ในเดือนที่ไม่ไปรายงานตัว

 จากกรณีที่ได้กล่าวไปแล้วจะเห็นได้ว่า 
เมื่อถูกเลิกจ้างลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจาก 
นายจ้างในจำนวนที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับ 
ระยะเวลาการทำงานของลกูจา้งแตล่ะคน และยงั 
มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน 
ประกันสังคมอีกทางหนึ่ง ในอดีตการถูกเลิกจ้าง 
ในประเทศไทยอาจจะดเูปน็เรือ่งไกลตวัเนือ่งจาก 
เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
และต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราก็ได้ 
รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกอยู่ไม่น้อย  
มีธุรกิจบางประเภทที่จะต้องปิดตัวลงไปอย่าง 
นา่เสยีดาย และการจะฟืน้ฟใูหเ้ศรษฐกจิของไทย 
ดีขึ้นดังเดิมนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร  
ซ่ึงเราเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าจะมีสถานประกอบการ
อีกกี่แห่งที่จะต้องปิดตัวลง ด้วยเหตุผลจากวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ดังนั้น การถูกเลิกจ้างจึง 
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป 
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ว่างงานทุกครั้งรวมกันได้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน แต่ถ้า 
หากเป็นกรณีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณี 
วา่งงานเพราะเหตตุาม (๒) เกนิกวา่ ๑ ครัง้ ภายใน 
๑ ปีปฏิทิน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี 
ว่างงานทุกครั้งรวมกันได้ไม่เกิน ๙๐ วัน

  กรณีที่ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนได้รับ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในระยะเวลา  
๑ ปีปฏิทินใดไม่ครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ให้ 
มสีทิธไิดร้บัประโยชนท์ดแทนโดยใหน้บัระยะเวลา 
ต่อเนื่องไปปีปฏิทินถัดไปได้ การจ่ายประโยชน์ 
ทดแทนในกรณวีา่งงานใหจ้า่ยเปน็รายเดอืน ถา้มี
เศษของเดือนให้คำนวณจ่ายเป็นรายวัน

 ๒. ใหล้กูจา้งซึง่เปน็ผูป้ระกนัตนทีม่สีทิธิ 
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานได้รับ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามข้อ ๑ 
ตั้งแต่วันที่ ๘ นับแต่วันว่างงานจากการทำงาน 
กับนายจ้างรายสุดท้าย เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งเป็น 
ผู้ประกันตนผู้ใดไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนัก 
จดัหางานของรฐัภายใน ๓๐ วนันบัแตว่นัวา่งงาน 
ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนผู้นั้น 
ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักจัดหางานของรัฐ

  ๓. สำนกังานงดการจา่ยประโยชนท์ดแทน 
ในกรณีว่างงานแก่ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนเมื่อ




