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สิทธิและสิทธิประโยชนของลูกจางผูทุพพลภาพภายใตหลักเกณฑวาดวยคาจางขั้นต่ําตาม
กฎหมาย 
บทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 
และอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย เบ้ืองตนคือ 28 ดอลลารตอชั่วโมง 
ลูกจางซึ่งเปนผูทุพพลภาพจะไดรับความคุมครองคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายแบบเดียวกั
น และมีสิทธิที่จะไดรับคาจางในอัตราที่ไมนอยกวา 28 ดอลลารตอชั่วโมงโดยเฉลี่ย 
อยางไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคในการจางงานที่อาจเปนไปไดซึ่งพบในผูทุพพลภาพบางคน 
บทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ําจึงไดจัดเตรียมขอตกลงพิเศษขึ้น 
เพ่ือท่ีบุคคลที่ทุพพลภาพซึ่งอาจมีผลผลิตแรงงานที่ดอยกวาอันเน่ืองมาจากความทุพพล
ภาพจะไดมีสิทธิที่จะเลือกใหผลผลิตแรงงานของตนไดรับการประเมิน 
เพ่ือพิจารณาวาพวกตนควรไดรับคาตอบแทนในอัตราที่ไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําต
ามกฎหมายหรือไม หรือในอัตราที่เทียบเทากับผลผลิตแรงงานของพวกตน 
 
เพื่อปองกันการนําไปใชในทางที่ผิด 
สิทธิในการเรียกรองใหมีการประเมินผลผลิตแรงงาน (“การประเมิน”) 
จึงตกเปนของบุคคลที่ทุพพลภาพไมใชนายจาง 
สําหรับบุคคลที่ทุพพลภาพซึ่งไมไดรับการคัดเลือกใหไดรับการประเมิน 
นายจางจะตองจายคาจางใหในอัตราที่ไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายที่สอ
ดคลองกับบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา 
 
หลักเกณฑและขั้นตอนในการเรียกรองใหมีการประเมิน 
บุคคลที่ทุพพลภาพจะตองถือ “บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” 
ซึ่งออกโดยสํานักทะเบียนกลางเพื่อการฟนฟูของสํานักงานแรงงานและสวัสดิการ 
เพื่อที่จะใชสิทธิในการเลือกการประเมิน แบบฟอรมใบสมัคร 
“บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” 
สามารถขอรับไดจากสํานักทะเบียนกลางเพ่ือการฟนฟูของสํานักงานแรงงานและสวัสดิ
การ องคกรที่ไมใชของรัฐบาลที่เกี่ยวของซึ่งดูแลเรื่องการฟนฟู 
หรือรับท่ีสํานักงานเขตของกระทรวงกิจการภายใน 
หรือสามารถดาวนโหลดไดจากหนาโฮมเพจของสํานักงานแรงงานและสวัสดิการ 
(www.lwb.gov.hk/eng/forms/) 
ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการออกและการตออายุ 
“บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” หากมีขอสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการสมัคร 
“บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” สามารถโทรสอบถามไดที่หมายเลข 2810 3859 
หรือ 2810 3861 หรือ 2810 3841 
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หลังจากที่ไดมีการนําบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํามาใชเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 
บุคคลท่ีไดรับการวาจางใหมซึ่งเปนผูทุพพลภาพอาจทําความตกลงกับนายจางกอนท่ีจะเ
ริ่มการจางงาน ใหจัดใหมีระยะทดลองงาน (“ระยะทดลองงาน”)หมายเหตุ 

วัตถุประสงคของระยะทดลองงานคือเพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลท่ีทุพพลภาพไดปรับตัวใหเ
ขากับสภาพแวดลอมในการทํางานจริง และไดคุนเคยกับงานที่ทํากอนที่จะถูกประเมิน 
ชวงระยะทดลองงานคือ 4 
สัปดาหหรือจนกระทั่งถึงวันที่การประเมินบุคคลที่ทุพพลภาพจะส้ินสุดลง 
แลวแตวาชวงระยะเวลาใดจะส้ันกวา ในชวงระยะทดลองงาน 
บุคคลท่ีทุพพลภาพคือลูกจางซึ่งไดรับการวาจางจากนายจางตามสัญญาการจางงาน 
และควรไดรับเงินคาตอบแทนไมนอยกวา 50% ของอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย 
หากบุคคลท่ีทุพพลภาพและนายจางไดทําการสมัครรวมกันในการที่จะขยายระยะทดลอ
งงานออกไปกอนที่จะส้ินสุดระยะทดลองงาน 
กรมแรงงานก็สามารถขยายชวงระยะทดลองงานออกไปไดภายใตสถานการณพิเศษ 
หากตองการรายละเอียด โปรดโทรไปที่สายดวนสอบถามของกรมแรงงานท่ีหมายเลข 
2717 1771 
 

หมายเหตุ: 
 
 
 
 
  

หลังจากที่ไดมีการนําบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นตํ่ามาใชเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 
บุคคลที่ทุพพลภาพซ่ึงไดรับการวาจางแลวอาจเลือกเรียกรองใหมีการประเมินการทํางาน 
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงในแงของสัญญาการจางงานเกี่ยวกับประเภทของงานที่จะทําภา
ยใตสัญญาเม่ือมีการเรียกรองใหมีการประเมิน 
บุคคลที่ทุพพลภาพจะถูกประเมินโดยตรงโดยไมมีการผานชวงระยะทดลองงาน 
อยางไรก็ตาม 
หากขอกําหนดในสัญญาการจางงานมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเภทของงานที่จะทําภ
ายใตสัญญาเม่ือมีการเรียกรองใหมีการประเมิน 
บุคคลที่ทุพพลภาพอาจตกลงกับนายจางใหทําการประเมินในชวงระยะทดลองงาน 
กอนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช 

 

การประเมิน 
เน่ืองจากการประเมินมีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาวาระดับผลผลิตแรงงานของบุคคลที่ทุ
พพลภาพในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดภายใตสัญญาการจางงานวาไดรับผลกระทบจากค
วามทุพพลภาพของเขา/เธอหรือไม 
การประเมินจึงตองดําเนินการในสถานที่ทํางานจริงของบุคคลที่ทุพพลภาพผูน้ัน 
 
การประเมินควรจะดําเนินการโดยผูประเมินที่ไดรับการอนุมัติ (“ผูประเมิน”) 
บุคคลท่ีทุพพลภาพสามารถเลือกผูประเมินคนใดก็ไดใหทําการประเมิน 
ผูประเมินไมควรทําการประเมินผลผลิตแรงงานของบุคคลที่ทุพพลภาพซึ่งทํางานในองค
กร (บริษัทสาขา) เดียวกับผูประเมิน หรือองคกร (บริษัทสาขา) ที่ผูประเมินแนะนํา 
 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับผูประเมินไดระบุไวในบันทึกของผูประเมินที่ไดรับการอนุมัติ 
บุคคลที่ทุพพลภาพสามารถเรียกดูและคนหาผูประเมินที่ไดรับการอนุมัติผานหนาโฮมเพ
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จของกรมแรงงาน (www.labour.gov.hk) 
หรือเรียกดูบันทึกซึ่งมีอยูไดท่ีสํานักงานตอไปน้ีของกรมแรงงานในชั่วโมงทําการ (9.00 
ถึง 13.00 น. และ 14.00 ถึง 18.15 น. ตั้งแตวันจันทรถึงศุกร 
ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ): 

ฝายดูแลคาจางขั้นตํ่าตามกฎหมาย 
1/F, Harbour Building, 38 Pier Road, Central, Hong Kong 

กองดูแลการคัดเลือกการบรรจุเขาทํางาน 

สํานักงานในฮองกง: G/F, East Wing, Harbour Building, 38 Pier Road, Central, HK 
สํานักงานในเกาลูน: G/F, Ngau Tau Kok Government Offices, 21 On Wah Street, 

Ngau Tau Kok, Kowloon 
สํานักงานในนิวเทอรริท
อรีส: 

2/F, Tsuen Wan Government Offices, 38 Sai Lau Kok Road, 
Tsuen Wan, New Territories 

 

การประเมินจะดําเนินการในวันที่ทําความตกลงไวกับบุคคลที่ทุพพลภาพ นายจาง 
และผูประเมิน 
หากบุคคลท่ีทุพพลภาพเลือกที่จะใหมีชวงระยะทดลองงานตามบทบัญญัติวาดวยคาจาง
ขั้นต่ํา ตามหลักการแลว 
การประเมินก็ควรที่จะดําเนินการในระหวางชวงระยะทดลองงานน้ัน 
 
รัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมของผูประเมิน 
บุคคลที่ทุพพลภาพและนายจางไมตองจายคาธรรมเนียมใดๆ ใหแกผูประเมิน 
หรือบุคคลอื่นใดสําหรับการประเมิน  
 
เกณฑสําหรับผูประเมินที่ไดรับการอนุมัติ 
ผูประเมินที่ไดรับการอนุมัติจะรวมถึงบุคคลที่ทํางานในหมวดหมูตอไปน้ี: 
 นักอาชีวบําบัด หรือนักกายภาพบําบัด 

หรือนักสังคมสงเคราะหท่ีไดขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 
ซึ่งไดปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา 7 ป จะตองมีประสบการณดานอาชีวบําบัด 
หรือดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการดูแลลูกจางที่ทุพพลภาพอยางนอย 3 ป 

 แพทยท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา 10 
ปในองคกรดานการฟนฟูสมรรถภาพการทํางาน ซึ่งกรมแรงงานรับรอง 
จะตองมีประสบการณดาน 
อาชีวบําบัดหรือดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการดูแลลูกจางท่ีทุพพลภาพอยางนอย 5 

ป 
 

บุคคลทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะตองผานการฝกอบรมท่ีจัดโดยกรมแรงงานในระดั
บซึ่งเปนที่นาพอใจ เพ่ือที่จะเปนผูประเมินที่ไดรับการอนุมัต ิ
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หลักการเบื้องตนของการประเมิน 
กอนท่ีจะทําการประเมิน 
ผูประเมินจะตองอธิบายใหบุคคลที่ทุพพลภาพและนายจางไดรับทราบเกี่ยวกับสิทธิและค
วามรับผิดชอบตามลําดับของพวกเขาภายใตขอกําหนดที่เกี่ยวของของบทบัญญัติวาดว
ยคาจางขั้นต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
สิทธิในการเรียกรองใหการประเมินตกเปนของบุคคลที่ทุพพลภาพไมใชนายจาง 
ผูประเมินควรมีความเปนกลางและไมลําเอียงตลอดการประเมิน 
เปนหนาที่ของผูประเมินท่ีจะรับรองวาจะไมเกิดความขัดแยงกันขึ้นระหวางหนาที่ของต
นท่ีเกี่ยวของกับการทําหนาที่ประเมินกับผลประโยชนอ่ืนๆ ของตน 
 
ขั้นตอนและวิธีการประเมิน 
ในการประเมิน 
ผูประเมินควรเก็บรวบรวมขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับงานของบุคคลท่ีทุพพลภาพ 
(รวมถึงลักษณะของงาน ขอกําหนด และขั้นตอนของงาน) โดยผานนายจาง 
บุคคลท่ีทุพพลภาพและบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวของ (หากเหมาะสม) 
ที่มีสวนชวยในการทําใหเกิดความเขาใจในงาน (เชน ลูกจางคนอ่ืนๆ 
ของนายจางที่ทํางานแบบเดียวกันหรือคลายคลึงกัน) 
และจากขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับงานที่ไดเก็บรวบรวมมา 
ผูประเมินควรใชความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนและตัดสินจากปจจัยตางๆ 
ที่เหมาะสม ไดแก ความเร็วในการทํางาน ปริมาณและคุณภาพของงาน 
หรือขอกําหนดอ่ืนๆ สําหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองพิจารณาในการประเมิน 
ดวยการอางอิงถึงปจจัยตางๆ ขางตนที่เลือกไว 
ผูประเมินควรท่ีจะประเมินระดับผลผลิตแรงงานของบุคคลที่ทุพพลภาพ 
ดวยการนําวิธีการที่เหมาะสมมาใช เชน 
การสังเกตและการวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานจากปจจัยขางตน 
หากหลังจากที่ผูประเมินไดพิจารณาถึงขอเท็จจริงและหลักฐานทั้งหมดแลว 
มีความเห็นวาผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่ทุพพลภาพ 
และระดับผลผลิตแรงงานในวันที่ประเมินไดรับผลกระทบในทางลบไมวาจะดวยเหตุผลใ
ดก็ตาม ที่เปนเหตุใหบุคคลที่ทุพพลภาพน้ันไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถ 
ผูประเมินก็สามารถท่ีจะปรับระดับผลผลิตแรงงานของบุคคลที่ทุพพลภาพใหเพ่ิมสูงขึ้นไ
ดอยางสมเหตุสมผล 
 
ผลการประเมิน 
ผูประเมินจะตองใหใบรับรองการประเมิน (“ใบรับรอง”) 
แกบุคคลที่ทุพพลภาพและนายจาง 
ซึ่งระบุถึงระดับของผลผลิตแรงงานของบุคคลที่ทุพพลภาพในทันทีที่สามารถทําได 
หลังจากที่ไดทําการประเมินแลว 
การประเมินจะถือวาสมบูรณเมื่อผูประเมินไดมีการลงชื่อในใบรับรองน้ัน 
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หลังจากที่เสร็จส้ินการประเมินแลว บุคคลที่ทุพพลภาพจะตองไมไดรับการประเมินใดๆ 
เพ่ิมเติมในงานเดียวกันและนายจางคนเดียวกัน 
หากการประเมินเสร็จสมบูรณภายในชวงระยะทดลองงาน 
หรือหากลูกจางซึ่งทุพพลภาพไมจําเปนตองผานชวงระยะทดลองงาน 
นับตั้งแตวันแรกหลังจากท่ีลูกจางซึ่งทุพพลภาพและนายจางไดมีการลงชื่อรวมกันในใบ
รับรองแลว 
ระดับคาจางขั้นต่ําที่มีผลใชบังคับกับลูกจางซึ่งทุพพลภาพจะตองไมนอยกวาระดับของผ
ลผลิตแรงงานที่ประเมินไวซึ่งระบุไวในใบรับรอง กลาวคือ: 
 

ระดับคาจางขันตําของลูกจ
างซึ่งทุพพลภาพหลังจากก
ารประเมินแลว 

= 
ระดับของผลผลิตแรงงานที
ประเมินซึ่งระบุไวในใบรับร
องการประเมิน 

× 
อัตราคาจางขันตําต
ามกฎหมาย (28 
ดอลลารตอชั่วโมง) 

 
เมื่อการประเมินเสร็จสมบูรณหลังจากหมดชวงระยะทดลองงานแลว 
หลังจากที่ลูกจางซึ่งทุพพลภาพและนายจางไดมีการลงชื่อรวมกันในใบรับรองแลว 
คาจางขั้นต่ําที่เทียบเทากับระดับของผลผลิตแรงงานซึ่งระบุไวในใบรับรองจะมีผลยอนห
ลังนับจากวันแรกหลังจากท่ีหมดชวงระยะทดลองงานแลว 
 
โปรดทราบวาหลังจากการประเมินแลว ลูกจางซึ่งทุพพลภาพจะยังคงตองถือ 
“บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” 
เพื่อที่จะไดรับคาจางขั้นต่ําที่เทียบเทากับระดับของผลผลิตแรงงานที่ประเมินซึ่งระบุไวใ
นใบรับรองเพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป “บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” ใดๆ 
ก็ตามซึ่งใกลท่ีจะหมดอายุแลว 
จําเปนที่จะตองตอบัตรใหมโดยเร็วที่สุดเทาที่ทําไดกอนที่บัตรจะหมดอายุ มิฉะน้ันแลว 
นายจางจําเปนที่จะตองจายคาจางใหกับลูกจางในอัตราที่ไมนอยกวาคาจางขั้นต่ําตามก
ฎหมาย เมื่อ “บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” ไมมีผลใชได ดังน้ัน 
ทั้งนายจางและลูกจางจึงควรใสใจตอวันหมดอายุของ 
“บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” 
 
ไมวาในกรณีใดๆ 
ก็ตามท่ีลูกจางซึ่งทุพพลภาพหรือนายจางฝายใดฝายหน่ึงไมไดลงชื่อในใบรับรอง 
ลูกจางซึ่งทุพพลภาพควรจะไดรับคาตอบแทนในอัตราที่ไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําต
ามกฎหมาย นับจากวันแรกหลังจากท่ีเสร็จส้ินการประเมิน 
 
การปฏิบัติตอลูกจางซึ่งทุพพลภาพซึ่งเลือกขอตกลงในการโอนยายกอนที่จะมีการนําคา
จางขั้นต่ําตามกฎหมายไปใชปฏิบัติ 
บุคคลท่ีทุพพลภาพซึ่งไดรับการวาจางอยูแลวกอนท่ีจะมีการนําบทบัญญัติวาดวยคาจาง
ขั้นต่ํามาใชเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 
และไดรับคาจางในอัตราที่ต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย (28 
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ดอลลารตอชั่วโมง) สามารถเลือกที่จะใหมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนได 
ดวยการกรอกขอมูลใหครบถวนและลงชื่อรวมกับนายจางกอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 
ในแบบฟอรมทางเลือก (Option Form) ซึ่งระบุโดยกรมแรงงาน 
และเรียกรองใหมีการประเมินในเวลาใดก็ไดหลังจากที่มีการนําคาจางขั้นต่ําตามกฎหมา
ยมาใชในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554  ท้ังน้ี 
ไมมีขอจํากัดเรื่องของเวลาสําหรับการประเมินซึ่งสามารถดําเนินการเมื่อใดก็ได 
ตราบเทาที่บุคคลท่ีทุพพลภาพยังคงไดรับการวาจางจากนายจางปจจุบันเพ่ือใหทํางานท่ี
รับผิดชอบอยู และตราบเทาที่ยังคงถือ “บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” อยู 
กอนท่ีจะประเมิน 
บุคคลท่ีทุพพลภาพมีสิทธิที่จะไดรับคาจางเปนจํานวนเงินไมนอยกวาระดับคาจางตามสั
ญญาปจจุบัน 
และหากมีการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายในระหวางน้ีก็จะใชบังคับกับบุคคลที่
ทุพพลภาพน้ีดวยเชนกัน พึงระลึกวาหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 น้ีแลว 
ลูกจางผูทุพพลภาพที่ทํางานอยูยังคงตองถือ “บัตรลงทะเบียนสําหรับผูทุพพลภาพ” 
ตอเพ่ือใหส่ิงที่ตนเลือกมีผลใชไดตอไป 
 
ในกรณีที่มีขอซักถาม 
โปรดทราบวา การแปลความหมายของบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา (บทที่ 608) 
จะยึดตามขอความตนฉบับ 
บทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ําไดรับการอัพโหลดไวที่ระบบขอมูลกฎหมายสองภาษาขอ
งกระทรวงยุติธรรมที่เว็บไซต www.legislation.gov.hk/eng/index.htm 
หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถสอบถามไดที่กรมแรงงาน ผานชองทางตอไปน้ี: 

สายดวนบริการสอบถามหมายเลข
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2717 1771 
(สายดวนนี้ดูแลโดย “1823”) 

อีเมล 

enquiry@labour.gov.hk  
(คําถามของคุณจะไดรับการประมวลผล 
และตอบกลับภายในหาวันทําการ 
แตหากคุณไมไดรับคําตอบในชวงเวลานี้  
จะมีการสงคําตอบแบบเฉพาะกาลไปใหกับคุณกอนเพื่อเปนขอมูล)  

โทรสาร หมายเลขโทรสาร: 3101 4705 

ทางไปรษณีย 
ที่อยู:  Statutory Minimum Wage Division 

(ฝายดูแลคาจางขั้นตํ่าตามกฎหมาย) 
1/F, Harbour Building, 38 Pier Road, Central, Hong Kong 
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