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วิทยากร

อาจารย�อรรถพล มนัสไพบูลย�
ท่ีปรึกษากฎหมายแรงงาน 

และทนายความคดีแรงงาน
สํานักงานกฎหมาย 
บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด 

การเลิกจ�าง
ที่ไม�เป�นธรรม

เหมาะสําหรับ 
 เจ�าของสถานประกอบ

กิจการ นายจ�าง / 
ผู�จัดการฝ�าย HR / 
HR และลูกจ�างทุกคน

  การเลิกจางไมเปนธรรมคืออะไร เมื่อนายจางเลิกจาง
ลูกจาง ไดจายคาชดเชยและคาบอกกลาวลวงหนาตาม
กฎหมายแลว ทําไมจึงยังตองจายคาเสียหายจากการ
เลิกจางไมเปนธรรมอีก

  ลูกจางทํางานลาชา ไมมีผลงาน เฉ่ือยชา ทํางานไมมีประสิทธิภาพ 
ทํางานรวมกับคนอื่นไมได มีทัศนคติไมดี ฯลฯ เลิกจาง โดยจาย
คาชดเชยและคาบอกกลาวลวงหนาใหตามกฎหมายแลว ทําไมจึงเปน
เลิกจางไมเปนธรรม

  นายจางดําเนินธุรกิจขาดทุนทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีปญหา
กระทบรอบดาน เพ่ือพยุงใหองคกรดําเนินธุรกิจตอไปได จําเปนตอง
เลิกจาง ลดพนักงานบางสวน ทําไมกลายเปนเลิกจางไมเปนธรรม

แล�วเลิกจ�างอย�างไร 
จึงจะเป�นการเลิกจ�างเป�นธรรม

ชุดการเรียนรู�
กฎหมายแรงงาน
อย�างเจาะลึก 
คร่ึงวันจบ 

ครบทุกประเด็น
เน�นทางปฏิบัติ

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�



หัวข�อการฝ�กอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

1.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

2.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การเลิกจางที่ไมเปนธรรม” (วันท่ี 1 ต.ค. 2563)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

• ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร
• เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934

หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

1. การเลิกจางไมเปนธรรมคืออะไร
2. คาเสียหายท่ีนายจางตองจายหากเปนการเลิกจางไมเปนธรรม ตองจายเปน

จํานวนเงินเทาใด มีหลักการคํานวณอยางไร
3. แยกหลักการท่ีเปนเลิกจางไมเปนธรรมและเลิกจางเปนธรรม เปนรายหัวขอ 

ทั้งสาเหตุมาจากฝายลูกจางและนายจาง พรอมการอธิบาย ชี้แนะทางปฏิบัติ 
เลิกจาง ทําอยางน้ีเปนเลิกจางไมเปนธรรม แตถาเติมวิธีปฏิบัติบางอยางจะเปน
เลิกจางเปนธรรม พรอมคําพิพากษาฎีกาอางอิง

4. ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาท่ีสําคัญ ที่ใชเปนหลักในการปฏิบัติไมใหผิดพลาด
1) แมนายจางไดใชหลักเกณฑการเลิกจางดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แตนายจางไมไดประกาศหลักเกณฑที่ใชนี้ใหลูกจางทราบลวงหนา 
เปนการเลิกจางไมเปนธรรม (ฎีกาป 2550)

2) แมเลิกสัญญาโดยชอบ ปฏิบัติตามสัญญา ก็อาจเปนเลิกจางไมเปนธรรม 
(ฎีกาป 2545)

3) การปรับลดลูกจางตองเปนทางเลือกท่ีจําเปน และนายจางไมมีทางเลือกอื่น
ที่ดีกวา โดยมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการคัดเลือกลูกจางท่ีจะ
เลิกจาง แตนายจางไมไดประกาศหลักเกณฑในการใชคัดเลือกใหลูกจาง
ทราบ เปนการเลิกจางไมเปนธรรม (ฎีกาป 2558, ป 2559)

4) นายจางเคยมีกําไร แตเร่ิมขาดทุนไมมาก เลิกจาง ลดลูกจาง เปนเลิกจาง
ไมเปนธรรมหรือไม (ฎีกาป 2546)

5) คําส่ังซื้อลดลง เลิกจางลูกจาง เพ่ือลดคาใชจายบางสวน เปนเลิกจาง
เปนธรรมหรือไม (ฎีกาป 2549, ป 2556)

6) บางแผนกของนายจางขาดทุน แตภาพรวมมีกําไร นายจางลดขนาดแผนกท่ี
ขาดทุน เลิกจางลูกจางบางสวน เปนเลิกจางเปนธรรมหรือไม (ฎีกาป 2558)

7) นายจางยุบบางแผนก เลิกจางลูกจางท้ังหมดในแผนกน้ัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
แตไมไดโอนยายลูกจางใหไปทํางานแผนกอ่ืน เปนเลิกจางเปนธรรมหรือไม 
(ฎีกาป 2557)

8) นายจางไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางองคกร 
ตองเลิกจางลูกจางบางสวน และไมสามารถหางานท่ีเหมาะสมใหลูกจางได 
เปนเลิกจางเปนธรรมหรือไม (ฎีกาป 2544, ป 2556) – ตัวอยางน้ี
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติการลดลูกจางเน่ืองจากภาวะผลกระทบ
โควิด-19 ได

9) ลูกจางไมยอมโอนไปเปนลูกจางของบริษัทอื่น ทั้ง ๆ ที่อายุงานนับตอเน่ือง 
คาจางไมนอยกวาเดิม นายจางเลยเลิกจาง เปนเลิกจางเปนธรรมหรือไม 
(ฎีกาป 2553, ป 2562)

10) กอนหนาลูกจางถูกเลิกจาง นายจางไมเคยลงโทษทางวินัยดวยการตักเตือน 
ครั้นเวลาเลิกจางนายจางอางผลการประเมินต่ํากวามาตรฐาน เปนเลิกจาง
ไมเปนธรรมหรือไม (ฎีกาป 2559)

11) นายจางใหลูกจางเกษียณกอนกําหนด เปนการเลิกจางไมเปนธรรมหรือไม 
(ฎีกาป 2559)

12)  ลูกจางทํางานลาชา ไมมีผลงาน เฉ่ือยชา ทํางานไมมีประสิทธิภาพ 
ทํางานรวมกับคนอ่ืนไมได มีทัศนคติไมดี ฯลฯ (ฎีกาป 2548)

13)  ปกครองลูกนองเขมงวด เขากับลูกนองไมได หากเลิกจาง เปนเลิกจาง
ไมเปนธรรมหรือไม (ฎีกาป 2525)

14)  ลูกจางปวย สาย ขาด ลา บอย เปนเลิกจางไมเปนธรรมหรือไม 
(ฎีกาป 2529, ป 2531, ป 2558)

15) ลูกจางไมสามารถใชเทคโนโลยีได เลิกจางเปนธรรมหรือไม (ฎีกาป 2548)
16) เลิกจางลูกจางในระหวางการทดลอง เปนเลิกจางไมเปนธรรมหรือไม 

(ฎีกาป 2560) 

พร�อมคําพิพากษาฎีกาใหม� ๆ  ป� 2560 – 2561 – 2562 
เปรียบเทียบแนวการพิจารณาของศาลที่อาจเปล่ียนไป


