
ฉันจะตองจายคาปรับหรือไม

จะเกิดอะไรขึ้นกับเอกสารหรือทรัพยสินสวนตัวของฉัน

ที่อยูกับบริษัท / นายจาง หากฉันตัดสินใจวาจะลาออก

คําแนะนําสําหรับแรงงาน
ขามชาติที่ถูกเลิกจาง

$

จะเกิดอะไรขึ้นถาฉันตัดสินใจที่จะลาออก 

แตฉันยังไมไดรับคาจาง
$

ฉันมีสิทธิอะไรบางเมื่อถูกเลิกจาง

ในสัญญาจางงานของคุณจะมีสวนที่แสดงขอกําหนดขั้นตํ่าที่คุณตองปฏิบัติตาม เพื่อยกเลิกสัญญาโดยที่ไมตอง 

ชําระคาปรับ ตัวอยางเชน สัญญาอาจกําหนดใหคุณตองแจงใหนายจางทราบลวงหนาอยางนอยหนึ่งเดือน กอน 

ทีค่ณุจะลาออกจากงานปจจบุนั หากคณุปฏบิติัตามเงือ่นไขการสิน้สดุสญัญาจางงานท่ีระบุไว คุณสามารถยกเลกิ 

สัญญาจางไดโดยที่ไมตองจายคาปรับใด ๆ 

ในกรณีที่ทรัพยสินหรือเอกสารสวนตัวของคุณอยูกับนายจางหรือบริษัทที่คุณทํางานดวย ไมวาดวยเหตุผลใด 

ก็ตาม คุณควรจะไดรับสิ่งเหลานี้คืนภายใน 3 วันหลังจากวันสุดทายของการจางงาน

 

นอกจากนี้ คุณควรไดรับหนังสือรับรองการทํางานในวันสุดทายที่เปนพนักงาน

คุณควรไดรับคาจางทั้งหมดภายใน 3 วันหลังจากวันสุดทายของการจางงาน ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม
 

•

•

•

•

หมายเหต ุ:  คุณไมจําเปนตองทิ้งเอกสารสวนตัวหรือของสวนตัวใด ๆ ไวกับนายจางของคุณ เวนเสีย 

แตวามนัจะถกูเกบ็ไวเปนระยะเวลาหนึง่เพ่ือจดุประสงคดานการจดัการท่ีเกีย่วกบัการยายถิน่ เชน นายจาง 

ของคุณอาจขอเอกสารสวนตัวของคณุเพ่ือทําเรือ่งตออายุใบอนุญาตทํางาน หรอืการรายงานตวั 90 วนั

ในขณะที่คุณไดรับการวาจางงานอยูนั้น  คุณควรเขาถึงเอกสารสวนตัวและของใชสวนตัวของคุณได 

ตลอดเวลา

o 

o 

เอกสารนี้เปนสวนหนึ่งของ โครงการเสริมสรางศักยภาพของภาคธุรกิจในการ 
ขจัดการแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานในหวงโซอุปทาน (CREST) และ 
โครงการเสรมิสรางศักยภาพของภาคธรุกจิในการขจดัการแสวงหาผลประโยชน 
จากแรงงานในหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมแฟชั่น (CREST Fashion) 



หากฉันตัดสินใจลาออก ใครจะเปนผูรับผิดชอบในการ
จัดเตรียมและจายคาใชจายในการเดินทางกลับไปยัง
ประเทศของฉัน

นายจางอาจยกเลิกสัญญาจางงานของคุณในกรณีเหลานี้

ตามกฎหมายไทย หากคุณถูกไลออกหรือหากสัญญาจางงานของคุณไมไดรับการตอสัญญา นายจางของคุณ 

ตองจัดเตรียมและจายคาเดินทางกลับใหคุณ

หากคุณยกเลิกสัญญากอนครบกําหนดอยางสมบูรณ นายจางของคุณไมตองรับผิดชอบตอคาใชจายในการ 

เดินทางกลับของคุณ เวนแตในกรณีตอไปนี้

•

•

หากคุณละเมิดนโยบายของบริษัท หรือขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาจางงาน และคุณไดรับหนังสือเตือน 

เปนลายลกัษณอกัษร 2 ฉบบัทีเ่ปนเรือ่งเดยีวกนัภายใน 1 ป และคุณยงัไมปรบัปรุงตนเองใหสอดคลองกบัหนงัสือ 

เตือนฉบับแรก (สิ่งที่ระบุไว ในหนังสือเตือนใหพนักงานปรับปรุงตองไมขัดตอหลักกฎหมายไทย) ในกรณีท่ีมีการ 

ละเมดินโยบายของบรษิทัอยางรายแรง ไมมคีวามจาํเปนตองออกหนังสอืแจงเตือนเปนลายลกัษณอกัษร นายจาง 

ก็สามารถไลออกได 

หากคุณถูกตัดสินใหจําคุกตามกฎหมายไทย

หากคุณมีอายุครบ 55 ปและไมสามารถขยายเวลาใบอนุญาตทํางานได

หากคุณไดรับการจางงานมาแลว 4 ป ผานทางชองทาง MOU และนายจางของคุณไมไดตอสัญญาใหคุณ

•

•
•
•

หากคณุยกเลกิสญัญาจางงานอันเปนผลมาจากการละเมดิสทิธแิรงงานทกุรปูแบบ คณุควรรายงานเร่ืองนี้ 

ตอศาลแรงงานหรือพนกังานตรวจแรงงานโดยตรง หรอืผานหนวยงานอืน่ ๆ เชน องคกรพฒันาเอกชน 

ตาง ๆ หนวยงานทีม่อีาํนาจหนาทีใ่นประเทศไทยจะเปนผูพจิารณากรณขีองคุณ หากเจาหนาท่ีจากหนวยงาน 

รฐัยนืยนัวาขอกลาวหาของคณุเปนความจรงิ และพบวานายจางมคีวามผิด ทางเจาหนาทีจ่ะออกคาใชจาย 

ในการเดินทางกลับใหกับคุณ

ตามกฎหมายไทย แรงงานขามชาติสามารถยกเลิกสัญญาจางงานของตนไดโดยไมจําเปนตองระบุเหตุผล 

ยกเวนแรงงาน MOU ที่การเปลี่ยนนายจางสามารถทําไดภายในประเทศโดยไมตองกลับไปประเทศตนทาง 

แตมีเงื่อนไขดังตอไปนี้

 1. นายจางเลิกจางแรงงานหรือนายจางเสียชีวิต

 2. นายจางลมละลาย

 3. นายจางทํารายรางกายหรือจิตใจของแรงงาน

 4. นายจางไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 5. สภาพแวดลอมในที่ทํางานเปนอันตรายตอรางกายและหรือจิตใจของแรงงานรวมถึงอาจกอใหเกิด  

  การบาดเจ็บและไมถูกตามสุขลักษณะ

 6. นายจางใหมเต็มใจที่จะจายเงินชดเชยใหกับนายจางเดิมสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นในขั้นตอน

  การสรรหาและนําเขาแรงงานขามชาติ

o 

การเปลี่ยนนายจางในประเทศไทยสําคัญ



$ ฉันมีสิทธิไดรับเงินชดเชยประเภทใดบาง หากฉันตัดสินใจ

ที่จะลาออกหรือเมื่อนายจางไลฉันออกจากงาน 

1. การยกเลิกสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

นายจางของคุณอาจยกเลิกสัญญาของคุณดวยเหตุผลหลายประการ ซึ่งมักเกิดจากปจจัยที่ 

นอกเหนือความควบคุมและความรับผิดชอบของคุณ (กรณีที่นายจางเลิกจางโดยไมตองจายคา 

ชดเชยมีอยูดานลาง) คุณมีสิทธิไดรับเงินชดเชยจากการเลิกจางดังนี้ 

หากคุณทํางานตอเนื่องกันกับนายจางคนนี้เปนระยะเวลา 120 วัน แตนอยกวา 1 ป คุณจะไดรับเงินกอน 

ที่เทียบเทากับเงินคาจางอัตราลาสุด 30 วัน

หากคณุทํางานตอเนือ่งกนักบันายจางคนน้ีเปนระยะเวลา 1 ป แตนอยกวา 3 ป คุณจะไดรบัเงินกอน 

ที่เทียบเทากับเงินคาจางอัตราลาสุด 90 วัน

หากคณุทํางานตอเนือ่งกนักบันายจางคนน้ีเปนระยะเวลา 3 ป แตนอยกวา 6 ป คุณจะไดรบัเงินกอน 

ที่เทียบเทากับเงินคาจางอัตราลาสุด 180 วัน

หากคณุทํางานตอเนือ่งกนักบันายจางคนน้ีเปนระยะเวลา 6 ป แตนอยกวา 10 ป คุณจะไดรบัเงินกอน 

ที่เทียบเทากับเงินคาจางอัตราลาสุด 240 วัน

หากคณุทํางานตอเนือ่งกนักบันายจางคนน้ีเปนระยะเวลามากกวา 10 ป คุณจะไดรบัเงนิกอนที่เทยีบเทา 

กับเงินคาจางอัตราลาสุด 300 วัน

หากคณุทํางานตอเนือ่งกนักบันายจางคนน้ีเปนระยะเวลามากกวา 20 ป คุณจะไดรบัเงนิกอนที่เทยีบเทา 

กับเงินคาจางอัตราลาสุด 400 วัน

o 

o 

o 

o 

o 

o 

คุณไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยจากการเลิกจาง หากคุณถูกไลออกเน่ืองดวยเหตุผลดังตอไปน้ี

ขอยกเวนที่นายจางไมตองจายคาชดเชยเมื่อถูกไลออกสําคัญ

คุณปฏิบัติหนาที่อยางไมซื่อสัตย หรือเจตนากระทําความผิดทางอาญาตอนายจางของคุณ

คุณตั้งใจสรางความเสียหายใหกับนายจางของคุณ

คุณประมาทเลินเลอทําใหนายจางของคุณไดรับความเสียหายอยางรายแรง

คุณละเมิดนโยบายของบริษัท หรือละเมิดขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาจางงาน และคุณไดรับ 

หนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร 2 ฉบับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตองปรับปรุงเรื่องเดียวกันภายใน 1 ป 

แตคณุยงัไมปฏิบัติตาม (สิ่งที่นายจางเตือนใหปรับปรุงเปนหนังสือตองไมขัดตอกฎหมายไทย)

คุณละเลยหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนระยะเวลา 3 วันอยางตอเนื่อง (รวมวันหยุด) 

ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหคุณถูกจําคุก

•
•
•
•

•
•



นอกจากนี้ ถานายจางของคุณไมไดแจงใหคุณทราบลวงหนาอยางนอย 60 วันกอนที่จะเลิกจางคุณตามกรณี 
ขางตน คุณยังมีสิทธิที่จะไดรับ

ไอโอเอ็มประเทศไทย ชั้น 18 อาคารรัจนการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทร: (+66) 2 343 9300 (สํานักงานใหญ) | อีเมล: crestthailand@iom.int

เอกสารน้ีไดรับเงินทุนสนับสนุน
จาก IKEA Supply AG และ

2. การปรับโครงสรางธุรกิจใหม

หากคุณถูกเลิกจางเนื่องจากนายจางปรับโครงสรางสายการผลิตใหม หรือนําเทคโนโลยีใหม 

มาใช คุณมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยตอไปนี้ 

3. การซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการของธุรกิจ

หากบรษิทัทีค่ณุทาํงานอยูถกูควบรวมกจิการกบับรษัิท/องคกร/กจิการอืน่ และคณุไมตองการ 
ทํางานใหกับนายจางรายใหมหรือนิติบุคคลที่เขามาบริหารรายใหม

ไดรับเงินชดเชยอันเนื่องมาจากการยกเลิกสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามที่ระบุไว ในขอ
1. การยกเลิกสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

ไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว ในสัญญาจางงานของคุณ

คุณจะไดรับเงินชดเชยพิเศษเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว ในขอ 1. การยกเลิกสัญญาโดยไมมีเหตุผล 
อนัสมควร เมือ่คณุทาํงานใหกบันายจางเปนระยะเวลาตอเนือ่งกนัต้ังแต 6 ปขึน้ไป และถกูเลกิจางในกรณี 
การปรับโครงสรางธุรกิจใหมเทานั้น โดยคาชดเชยพิเศษนี้ ไดรับเทากับคาจาง 15 วัน คํานวนจากปที่ 6 
เปนตนไป แตจะไดรับสูงสุดไมเกินคาจางอัตรา 360 วัน ตัวอยางเชน ถาคุณทํางานกับนายจางรายนี้ 
มาตลอด 7 ป เงนิชดเชยพเิศษจากการเลกิจางของคุณจะคํานวณจากการจางงาน 2 ป (ปท่ี 6 และปที ่7 ) 
คูณดวยคาจางอัตราลาสุดของคุณ 15 วัน

o 

คาชดเชยเทียบเทากับคาจางอัตราลาสุดของคุณ 60 วันเพิ่มเติม นอกจากเงินชดเชยที่กลาวไปแลว o 

คณุสามารถยกเลกิสญัญาซึง่ก็คอืการลาออกไดโดยยืน่หนงัสอืเปนลายลกัษณอกัษร ไปยงันายจางของ 
คุณภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศ

เมือ่คณุลาออกดวยเหตุผลนี ้ คณุมสีทิธไิดรบัเงนิชดเชยตามอตัราทีร่ะบไุวในขอ 1. การยกเลกิสัญญา 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

o 

o 

o 

o 

4. การยายที่ทํางาน

หากนายจางของคุณยายสถานที่ทํางานใหม นายจางของคุณตองแจงใหคุณทราบลวงหนา 
อยางนอย 30 วัน หากนายจางของคุณไมไดแจงคุณลวงหนาอยางนอย 30 วัน คุณมีสิทธิ 
ที่จะไดรับ

เงินชดเชยจากการเลิกจาง: คาชดเชยเทียบเทากับคาจางอัตราลาสุดของคุณเปนจํานวน 30 วัน หาก 
คุณปฏิเสธที่จะยายไปทํางานยังที่ตั้งใหม

โดยคาชดเชยนี้ตองจายภายใน 7 วัน นับจากวันสุดทายของการจางงาน

หากคณุปฏเิสธท่ีจะยายไปทํางานในท่ีตัง้ใหม เนือ่งจากการยายนัน้สงผลกระทบตอการดํารงชวีติ คณุมี 
สทิธท่ีิจะยกเลกิสญัญาโดยไมมคีาปรบั โดยการยืน่หนงัสอืถึงนายจางเปนลายลกัษณอกัษรภายใน 30 วนั 
นับจากวันที่ประกาศยายที่ทํางาน ในกรณีนี้ คุณจะไดคาชดเชยการยกเลิกสัญญาโดยไมมีเหตุผลอัน 
สมควร ตามที่ระบุไว ในขอ 1. การยกเลิกสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และหากนายจางไมแจง 
ใหคุณทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันในการยายสถานที่ทํางานใหม คุณจะไดรับคาชดเชยจากการ 
ไมบอกลวงหนาอกีเปนอตัราจาง 30 วนั
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