
การจา่ยเงนิสิ�นปีการจา่ยเงนิสิ�นปี

สญัญาการจา้งงานสญัญาการจา้งงาน ค่าจา้งค่าจา้ง

 

กฎหมาย
การจา้งงานฉบบัยอ่

การคุม้ครองสาํหรบัการคลอดบตุร / 
การลาเพื�อเลี�ยงดบูตุรของบดิา

การคุม้ครองสาํหรบัการคลอดบตุร���
การลาเพื�อเลี�ยงดบูตุรของบดิา

การคุม้ครองการจา้งงานการคุม้ครองการจา้งงาน

วนัหยดุ/ออกจากวนัหยดุ/ออกจาก

การบอกเลกิสญัญาการบอกเลกิสญัญาเงนิเบี�ยเลี�ยงสาํหรบัการลาป่วยเงนิเบี�ยเลี�ยงสาํหรบัการลาป่วย

��������������������������������
�����
��	����



การบังัคับััใช้ก้ฎหมาย
•  นอกจากข้อ้ยกเว้น้บางประการแล้ว้้ กฎหมายการจา้งงานมผีล้บงัคับัใช้ ้

กบัล้กูจา้งทุกุคัน
•  ลู้กจา้งทุุกคันได้รั้บคัว้ามคัุม้คัรองจากกฎหมายการจา้งงาน ไม่ว้่าจะ

เป็นงานแบบเต็็มเว้ล้าหรอืงานนอกเว้ล้า แล้ะโด้ยไม่คัำานงึถึงึจำานว้น
ช้ั�ว้โมงการทุำางานข้องลู้กจา้ง ลู้กจา้งจะได้รั้บคัว้ามคัุม้คัรองข้ั �นพื้ื�น
ฐานต็ามกฎหมาย เช้น่ การจ่ายเงนิคั่าจา้ง ข้อ้จำากัด้ในการหักคั่าจา้ง 
แล้ะการได้รั้บว้ันหยุด้ต็ามกฎหมาย เป็นต็น้

•  ลู้กจา้งจะได้รั้บสิทิุธิปิระโยช้น์เพื้ิ�มเต็มิหากลู้กจา้งถึูกว้่าจา้งภายใต็ ้
สิญัญาต็อ่เนื�อง

เอกสิารฉบับนี�กล้่าว้ถึงึบทุบัญญัต็ขิ้องกฎหมายการ
จา้งงาน (มาต็รา 57) โด้ยใช้ภ้าษาทุี�เข้า้ใจงา่ย โปรด้
ทุราบว้่าใหย้ดึ้ข้อ้มูล้ต็ามบทุบัญญัต็ขิ้องกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ึ�งมอีำานาจ เด็้ด้ข้าด้ สิำาหรับรายล้ะเอยีด้เพื้ิ�ม
เต็มิ โปรด้ด้ทูุี�กฎหมายฉบบัเต็็ม หรอื “คัูม่อืกฎหมาย
การจา้งงานฉบบัยอ่” ทุี�จัด้ทุำาข้ึ�นโด้ยกรมแรงงาน www.labour.gov.hk/eng/

public/ConciseGuide.htm

สัญัญาต่อ่เนื่่�อง
•   ล้กูจา้งทุี�ถึกูจา้งงานอยา่งต็อ่เนื�องจากนายจา้งคันเด้มิต็ั �งแต็ ่4 สิปัด้าห์

ข้ึ�นไป หรอืนานกว้า่นั�น โด้ยมชี้ั�ว้โมงการทุำางานอยา่งนอ้ย 18 ช้ั�ว้โมง
ต็อ่สิปัด้าหจ์ะถึอืว้า่เป็นล้กูจา้งภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�อง

สัญัญาการจ้า้งงานื่
•   สิญัญาการจา้งงาน คัอื ข้อ้ต็กล้งทุี�เป็นล้ายล้กัษณ์อ์กัษรหรอืด้ว้้ยว้าจา

เกี�ยว้กบัเงื�อนไข้การจา้งงานระหว้า่งนายจา้งแล้ะล้กูจา้ง ข้อ้กำาหนื่ด
ใด ๆ ข้องสัญัญาการจ้า้งงานื่ที่่�ต่ ั�งใจ้จ้ดัที่ำาข้้�นื่เพื่่�อยกเว้น้ื่หรอ่ลด
สัทิี่ธิทิี่ ่�ลูกจ้า้งสัมคัว้รไดร้บััต่ามกฎหมายการจ้า้งงานื่จ้ะถือ่เป็็นื่
โมฆะ

กฎหมาย
การจา้งงานฉบบัยอ่
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คัา่จ้า้ง
•  คัา่จา้ง หมายถึงึ คัา่ต็อบแทุนทุั �งหมด้ เช้น่ รายได้,้ เงนิเบี�ยเล้ี�ยง (รว้ม

ถึงึเงนิเบี�ยเล้ี�ยงสิำาหรับการเด้นิทุางแล้ะเงนิสิว้สัิด้กิาร, คัา่คัอมมชิ้ช้ั�น, 
แล้ะคัา่จา้งล้ว่้งเว้ล้า) เงนิรางว้ลั้พื้เิศษแล้ะคัา่บรกิารทุี�จา่ยใหก้บัล้กูจา้ง
เมื�องานสิำาเร็จหรอืต็อ้งการใหทุ้ำางานใหส้ิำาเร็จแล้ะสิามารถึจา่ยช้ำาระได้ ้
ในรปูแบบข้องเงนิ เงนิคัา่จา้งล้ว่้งเว้ล้า คัว้รรว้มอยูใ่นสิทิุธิติ็า่ง ๆ ข้อง
ล้กูจา้ง หากคัา่จา้งล้ว่้งเว้ล้าไมม่กีารเปล้ี�ยนแปล้ง หรอืคัา่เฉล้ี�ยราย
เด้อืนข้อง 12 เด้อืนทุี�ผา่นมาไมน่อ้ยกว้า่ 20% ข้องคัา่จา้งรายเด้อืนโด้ย
เฉล้ี�ยข้องล้กูจา้งในช้ว่้งระยะเว้ล้าเด้ยีว้กนั 

•  หา้มมใิหน้ายจา้งทุำาการหกัคัา่จา้งข้องล้กูจา้ง นอกเหนอืจากทุี�กำาหนด้
ไว้ใ้นกฎหมายการจา้งงาน

•  นายจา้งต็อ้งจา่ยคัา่จา้งใหแ้กล่้กูจา้งภายใน 7 ว้นัหล้งัจากสิิ�นสิดุ้ระยะ
เว้ล้าข้องการช้ำาระคัา่จา้งหรอืการบอกเล้กิสิญัญาการจา้งงาน มฉิะนั�น
นายจา้งต็อ้งจา่ยช้ำาระด้อกเบี�ยสิำาหรับคัา่จา้งทุี�คัา้งช้ำาระ

•  หากนายจา้งไม่จ่ายคั่าจา้งภายใน 1 เด้อืนหล้ังจากว้ันทุี�คัรบกำาหนด้
ช้ำาระ ลู้กจา้งอาจถึอืว้่าการว้่าจา้งงานข้องต็นสิิ�นสิดุ้ล้งโด้ยนายจา้ง 
แล้ะมสีิทิุธิิ�ได้รั้บเงนิช้ด้เช้ยแทุนการบอกล้ว่้งหนา้แล้ะเงนิช้ด้เช้ยอื�น ๆ

➥   นายจา้งทุี�ฝ่่าฝื่นกฎหมายข้า้งต็น้จะถึูกด้ำาเนินคัด้ีต็ามกฎหมาย 
โด้ยมโีทุษสิงูสิดุ้ (1) โทุษปรับ 100,000 ด้อล้ล้าร ์ แล้ะโทุษจำา
คักุ 1 ปีสิำาหรับการหกัเงนิคัา่จา้งทุี�ผดิ้กฎหมาย (2) โทุษปรับ  
350,000 ด้อล้ล้าร ์แล้ะโทุษจำาคักุ 3 ปี สิำาหรับคัว้ามบกพื้รอ่งในการ
ช้ำาระเงนิคัา่จา้งเมื�อถึงึกำาหนด้ช้ำาระโด้ยเจต็นาแล้ะปราศจากเหต็ผุล้
อนัสิมคัว้ร (3) โทุษปรับ 10,000 ด้อล้ล้าร ์สิำาหรับคัว้ามบกพื้รอ่งใน
การช้ำาระด้อกเบี�ยจากจำานว้นเงนิคั่าจา้งทุี�คัา้งช้ำาระโด้ยเจต็นาแล้ะ
ปราศจากเหต็ผุล้อนัสิมคัว้ร
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คัว้ามรบััผิดิช้อบัในื่การจ้า่ยคัา่จ้า้งข้องผิูร้บััเหมาช้ว่้ง
•  ผูรั้บเหมาหล้กั, ผูรั้บเหมาช้ว่้ง, แล้ะผูรั้บเหมาช้ว่้งเฉพื้าะทุี�ได้เ้ข้า้รว่้ม

ทุำางานในการกอ่สิรา้งจะต็อ้งรับผดิ้ช้อบในการจ่ายคัา่จา้งทุี�คัา้งช้ำาระ
ใน 2 เด้อืนแรกใหก้บัล้กูจา้งซึ่ึ�งเป็นล้กูจา้งทุี�ถึกูจา้งโด้ยผูรั้บเหมาช้ว่้ง
หรอืผูรั้บเหมาช้ว่้งเฉพื้าะ 

•  หากลู้กจา้งทุี�ถึูกจา้งโด้ยผูรั้บเหมาช้่ว้งหรือผูรั้บเหมาช้่ว้งเฉพื้าะไม่
ได้รั้บคัา่จา้ง ล้กูจา้งจะต็อ้งเข้ยีนคัำารอ้งเป็นล้ายล้กัษณ์อ์กัษรเพื้ื�อนำา
ไปยื�นต็อ่ผูรั้บเหมาหล้กั หรอืผูรั้บเหมาช้ว่้งเฉพื้าะหล้กัภายใน 60 ว้นั 
(หรอืสิามารถึข้ยายเป็น 90 ว้นั หากได้รั้บอนุญาต็จากคัณ์ะกรรมาธิกิาร
การแรงงาน) นับจากว้นัทุี�คัรบกำาหนด้ช้ำาระคัา่จา้ง โด้ยในหนังสิอื
คัำารอ้งต็อ้งมกีารระบรุายล้ะเอยีด้ด้งัต็อ่ไปนี�: 

 1. ช้ื�อแล้ะทุี�อยูข่้องล้กูจา้ง 
 2. ช้ื�อแล้ะทุี�อยูข่้องนายจา้ง 
 3.  ทุี�อยูข่้องสิถึานทุี�ทุำางานข้องล้กูจา้ง 
 4.  รายล้ะเอยีด้ข้องงานในสิว่้นทุี�เกี�ยว้ข้อ้งกับคัา่จา้งทุี�ถึงึกำาหนด้ช้ำาระ

เงนิ แล้ะ 
 5.  จำานว้นข้องคัา่จา้งทุี�ถึงึกำาหนด้ช้ำาระเงนิ แล้ะระยะเว้ล้าทุี�เกี�ยว้ข้อ้ง 
•  ผูรั้บเหมาหล้กั, ผูรั้บเหมาช้ว่้ง, แล้ะผูรั้บเหมาช้ว่้งเฉพื้าะคัว้รจา่ยช้ำาระ

คัา่จา้งใหก้บัล้กูจา้งภายใน 30 ว้นันับจากว้นัทุี�ได้รั้บหนังสิอืคัำารอ้ง โด้ย
ล้กูจา้งอาจทุำาการสิง่คัำารอ้งไปยงัผูทุ้ี�เกี�ยว้ข้อ้งทุกุราย รว้มถึงึผูรั้บเหมา
หล้กั, ผูรั้บเหมาช้ว่้ง, แล้ะผูรั้บเหมาเฉพื้าะเพื้ื�อใหรั้บผดิ้ช้อบรว่้มกนั
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นื่หยดุ
•  ลู้กจา้งทุี�ได้รั้บการว้่าจา้งภายใต็ส้ิัญญาต็่อเนื�องมสีิทิุธิไิด้รั้บว้ันหยุด้

อยา่งนอ้ย 1 ว้นั ในทุกุ ุๆ 7 ว้นั 
•  หากล้กูจา้งยนิยอม นายจา้งอาจทุำาการเปล้ี�ยนแปล้งว้นัหยดุ้ได้ ้ ใน

กรณี์เช้น่นี� ว้นัหยดุ้จะต็อ้งอยูภ่ายในเด้อืนเด้ยีว้กนักอ่นถึงึว้นัหยดุ้เด้มิ
หรอืภายใน 30 ว้นัหล้งัจากว้นัหยดุ้เด้มิ

•  นายจา้งจะต็อ้งไมบ่งัคับัใหล้้กูจา้งทุำางานในว้นัหยดุ้ ยกเว้น้ในกรณี์ทุี�
เคัรื�องจักร ช้ำารดุ้หรอืโรงงานหยดุ้หรอืเกดิ้เหต็กุารณ์ท์ุี�ไมค่ัาด้คัดิ้อื�น ๆ

•  ลู้กจา้งสิามารถึอาสิาทุำางานด้ว้้ยคัว้ามสิมัคัรใจในว้ันหยุด้ข้องต็นได้ ้
ยกเว้น้ล้กูจา้งทุี�มอีายตุ็ำ�ากว้า่ 18 ปีทุี�ทุำางานในภาคัอตุ็สิาหกรรม 

•  การจะจ่ายเงนิคั่าจา้งในว้ันหยุด้หรอืไม่นั�นข้ึ�นอยู่กับข้อ้ต็กล้งระหว้่าง
นายจา้งแล้ะล้กูจา้ง 

➥  นายจา้งทุี�ไม่ใหว้้ันหยุด้แก่ลู้กจา้งโด้ยไม่มเีหต็ุผล้อันสิมคัว้รจะถึูก
ด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 50,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่
มคีัว้ามผดิ้จรงิ

➥  นายจา้งทุี�บังคัับใหลู้้กจา้งทุำางานในว้ันหยุด้จะถึูกด้ำาเนินคัด้ีต็าม
กฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 50,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ

ว้นัื่หยดุต่ามกฎหมาย
•  ล้กูจา้งมสีิทิุธิไิด้รั้บว้นัหยดุ้ต็ามกฎหมาย โด้ยไมค่ัำานงึถึงึอายงุาน ด้งั

ต็อ่ไปนี�:

ว้นัแรกข้องเด้อืนมกราคัม
ว้นัต็รษุจนี

ว้นัทุี�สิองข้องว้นัต็รษุจนี
ว้นัทุี�สิามข้องว้นัต็รษุจนี

เทุศกาล้เช้ง็เมง้
ว้นัแรงงาน (ว้นัทุี� 1 พื้ฤษภาคัม)
ว้นัว้สิิาข้บชู้า (เพื้ิ�มเมื�อปี 2022)

เทุศกาล้เรอืมงักร 
ว้นัสิถึาปนาฮ่อ่งกง (ว้นัทุี� 1 กรกฎาคัม)
ว้นัถึดั้จากเทุศกาล้ว้นัไหว้พ้ื้ระจันทุร์

เทุศกาล้เช้ิ�งเหยงิ
ว้นัช้าต็ ิ(ว้นัทุี� 1 ต็ลุ้าคัม)

เทุศกาล้ฤด้หูนาว้ข้องจนีหรอืว้นัคัรสิิต็ม์าสิ (นายจา้งเป็นผูเ้ล้อืกว้นั)
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• ว้นัหยดุ้ต็ามกฎหมายเพื้ิ�มเต็มิ เริ�มจากปี 2024 เป็นต็น้ไป มดี้งัต็อ่ไปนี�: 

ป่็ ว้นัื่หยดุต่ามกฎหมายที่่�เพื่ิ�มเข้า้มาใหม่
จ้ำานื่ว้นื่ว้นัื่หยดุ
ต่ามกฎหมาย

ที่ ั�งหมด
เริ�มจากปี 2024 ว้นัแรกข้องสิปัด้าหห์ล้งัว้นัคัรสิิต็ม์าสิ 14

เริ�มจากปี 2026 ว้นัอสีิเต็อรม์นัเด้ย์ 15

เริ�มจากปี 2028 ว้นัศกุรป์ระเสิรฐิ 16

เริ�มจากปี 2030 ว้นัหยดุ้ต็อ่เนื�องหล้งัว้นัศกุรป์ระเสิรฐิ 17

•  หากนายจา้งต็อ้งการใหลู้้กจา้งทุำางานในว้ันหยุด้ต็ามกฎหมาย 
นายจา้งคัว้รจัด้เต็รยีมว้นัหยดุ้ช้ด้เช้ยใหล้้กูจา้งภายใน 60 ว้นักอ่นหรอื
หล้งัว้นัหยดุ้ต็ามกฎหมาย อยา่งไรก็ต็าม นายจา้งต็อ้งแจง้ใหล้้กูจา้ง
ทุราบกอ่นล้ว่้งหนา้ไมน่อ้ยกว้า่ 48 ช้ั�ว้โมง หากนายจา้งแล้ะล้กูจา้ง
ต็กล้งกนัได้ ้อาจกำาหนด้ว้นัหยดุ้เป็นว้นัใด้กไ็ด้ภ้ายใน 30 ว้นักอ่นหรอื
หล้งัว้นัหยดุ้ต็ามกฎหมาย หรอืว้นัหยดุ้อื�นต็ามต็กล้ง โด้ยสิามารถึ
กำาหนด้ใหเ้ป็นว้นัหยดุ้ช้ด้เช้ย

•  ล้กูจา้งทุี�ได้รั้บการจา้งงานภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�องเป็นเว้ล้าไมน่อ้ยกว้า่ 
3 เด้อืน กอ่นทุี�จะถึงึว้นัหยดุ้ต็ามกฎหมาย มสีิทิุธิไิด้รั้บเงนิคัา่จา้งในว้นั
หยดุ้ โด้ยอตั็ราคัา่จา้งรายว้นัข้องว้นัหยดุ้คัอืผล้รว้มทุี�เทุยีบเทุา่กนักบั
คัา่จา้งรายว้นัโด้ยเฉล้ี�ยข้องล้กูจา้ง (ด้ทูุี�ภาคัผนว้ก)

•  คั่าจา้งในว้ันหยุด้คัว้รจ่ายใหก้ับลู้กจา้งภายในงว้ด้การจ่ายเงนิคั่าจา้ง
รอบถึดั้ไปหล้งัจากว้นัหยดุ้ต็ามกฎหมายนั�น ๆ

•  ไมว่้า่ล้กูจา้งจะมสีิทิุธิิ�ได้รั้บเงนิคัา่จา้งในว้นัหยดุ้หรอืไมก่็ต็าม นายจา้ง
คัว้รใหว้้นัหยดุ้ต็ามกฎหมายแกล่้กูจา้ง หรอืกำาหนด้ “ว้นัหยดุ้อื�นต็าม
ต็กล้ง” หรอื “ว้นัหยดุ้ช้ด้เช้ย” ใหแ้กล่้กูจา้งด้ว้้ย นายจา้งต็อ้งไมจ่า่ย
เงนิคัา่จา้งใด้ ๆ ใหแ้กล่้กูจา้งแทุนการได้รั้บว้นัหยดุ้ หรอืกล้า่ว้อกีนัย
หนึ�งว้า่ไมอ่นุญาต็ใหทุ้ำาการ “ข้อซึ่ื�อ” ว้นัหยดุ้นั�นเอง

➥  นายจา้งทุี�ไมใ่หว้้นัหยดุ้ต็ามกฎหมาย, ว้นัหยดุ้อื�นต็ามต็กล้ง, หรอืว้นั
หยดุ้ช้ด้เช้ยแกล่้กูจา้ง หรอืไมจ่า่ยคัา่จา้งในว้นัหยดุ้ใหแ้กล่้กูจา้งโด้ย
ไมม่เีหต็ผุล้อนัสิมคัว้รจะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 
50,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ
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คัา่จ้า้งสัำาหรบััการลาพื่กัรอ้นื่ป็ระจ้ำาป่็
•  ลู้กจา้งทุี�ได้รั้บการว้่าจา้งภายใต็ส้ิัญญาต็่อเนื�องเป็นระยะเว้ล้า 

12 เด้อืน มสีิทิุธิขิ้อล้าพัื้กรอ้นประจำาปี โด้ยจะได้รั้บคัา่จา้งภายในระยะ
เว้ล้า 12 เด้อืนถึดั้ไป

•  จำานว้นว้นัล้าพัื้กรอ้นประจำาปีจะเพื้ิ�มข้ึ�นอยา่งต็อ่เนื�อง เริ�มจาก 7 ว้นัถึงึ
สิงูสิดุ้ 14 ว้นั ต็ามอายกุารทุำางานข้องล้กูจา้ง

•  ว้นัหยดุ้พัื้กผอ่นหรอืว้นัหยดุ้ต็ามกฎหมายใด้ ๆ ทุี�ต็รงกบัว้นัหยดุ้ประจำา
ปีจะถึกูนับเป็นว้นัหยดุ้ประจำาปี แล้ะนายจา้งคัว้รกำาหนด้ว้นัหยดุ้อื�น
ช้ด้เช้ยใหก้บัล้กูจา้ง

•  อัต็ราคั่าจา้งรายว้ันข้องว้ันหยุด้จากล้าพัื้กรอ้นประจำาปีคัือผล้รว้มทุี�
เทุยีบเทุา่กนักบัคัา่จา้งรายว้นัโด้ยเฉล้ี�ยข้องล้กูจา้ง (ด้ภูาคัผนว้ก)

•  คั่าจา้งข้องว้ันหยุด้จากการล้าพัื้กรอ้นประจำาปีคัว้รจ่ายใหก้ับลู้กจา้ง
ภายในว้นัจา่ยคัา่จา้งปกต็ ิหล้งัจากการล้าพัื้กรอ้นประจำาปี

•  ล้กูจา้งอาจเล้อืกรับเงนิแทุนสิทิุธิใินการล้าทุี�เกนิกว้า่ 10 ว้นัข้องพื้ว้ก
เข้าได้ ้

•  กรณี์ทุี�มกีารล้าออกแล้ะมกีารเล้กิจา้ง (ยกเว้น้กรณี์ถึกูไล้จ่ากการกระ
ทุำาคัว้ามผดิ้อยา่งรา้ยแรง) หากล้กูจา้งได้รั้บการจา้งงานมาแล้ว้้ 3 เด้อืน
แต็ไ่มถ่ึงึ 12 เด้อืน ล้กูจา้งมสีิทิุธิไิด้รั้บเงนิคัา่จา้งสิำาหรับการล้าพัื้กรอ้น
ประจำาปีต็ามสิดั้สิว่้น

➥  นายจา้งทุี�ไมใ่หว้้นัหยดุ้ล้าพัื้กรอ้นประจำาปีแกล่้กูจา้งโด้ยไมม่เีหต็ผุล้อนั
สิมคัว้รจะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 50,000 ด้อล้ล้าร ์
หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ

➥  นายจา้งทุี�ไม่จ่ายช้ำาระเงนิคั่าจา้งสิำาหรับการล้าพัื้กรอ้นประจำาปีโด้ย
ไมม่เีหต็ผุล้อนัสิมคัว้รจะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 
50,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ
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เงนิื่เบั่�ยเล่�ยงสัำาหรบััการลาป่็ว้ย
•  ล้กูจา้งทุี�ได้รั้บการจา้งงานภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�องสิามารถึสิะสิมว้นัล้าป่ว้ย

ได้เ้ด้อืนล้ะ 2 ว้นัสิำาหรับการทุำางาน 12 เด้อืนแรกแล้ะ 4 ว้นัสิำาหรับการ
ทุำางานในเด้อืนต็อ่ ๆ ไป โด้ยสิามารถึสิะสิมว้นัล้าป่ว้ยได้ส้ิงูสิดุ้ 120 ว้นั

•  ล้กูจา้งมสีิทิุธิไิด้รั้บเงนิเบี�ยเล้ี�ยงสิำาหรับว้นัล้าป่ว้ย หากล้กูจา้งมจีำานว้น
ว้นัล้าป่ว้ยสิะสิมเหล้อือยูแ่ล้ะล้าป่ว้ยไมน่อ้ยกว้า่ 4 ว้นัต็ดิ้ต็อ่กนั โด้ยม:ี  
(i) แล้ะมเีอกสิารใบรับรองแพื้ทุยท์ุี�เหมาะสิมมาสินับสินุนการล้า
ป่ว้ยข้องต็นหมายเหต็1ุ; หรอื (ii) เกี�ยว้ข้อ้งกบัการข้าด้งานข้องล้กูจา้ง
เนื�องจากการปฏิบิัต็ติ็ามข้อ้กำาหนด้เฉพื้าะด้า้นการป้องกันการแพื้ร่
ระบาด้ทุี�มกีารจำากัด้การเด้นิทุางภายใต็ก้ฎหมายป้องกันแล้ะคัว้บคัุม
โรคั (มาต็รา 599) ล้กูจา้งจำาเป็นต็อ้งแสิด้งหล้กัฐานต็ามข้อ้กำาหนด้
ด้งักล้า่ว้หมายเหต็2ุ อตั็ราเงนิเบี�ยเล้ี�ยงรายว้นัสิำาหรับการล้าป่ว้ยคัอืผล้
รว้มทุี�เทุยีบเทุา่กนักบัสิี�สิว่้นหา้ข้องคัา่จา้งรายว้ันโด้ยเฉล้ี�ยข้องล้กูจา้ง  
(ด้ภูาคัผนว้ก)

•  เงนิเบี�ยเล้ี�ยงสิำาหรับการล้าป่ว้ยคัว้รจ่ายใหก้ับลู้กจา้งภายในว้ันจ่าย
ช้ำาระเงนิคัา่จา้งต็ามปกต็ ิ

➥  นายจา้งทุี�ไม่จ่ายเงนิเบี�ยเล้ี�ยงสิำาหรับการล้าป่ว้ยใหแ้ก่ลู้กจา้งโด้ย
ไมม่เีหต็ผุล้อนัสิมคัว้รจะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 
50,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ 

การคัุม้คัรองการจ้า้งงานื่สัำาหรบััลกูจ้า้ง
•   หา้มมใิหน้ายจา้งทุำาการบอกเล้กิสิญัญาจา้งข้องล้กูจา้งในว้ันล้าป่ว้ยทุี�

ได้รั้บคัา่จา้ง ยกเว้น้ในกรณี์ถึกูไล้จ่ากการกระทุำาคัว้ามผดิ้อยา่งรา้ยแรง
➥  นายจา้งทุี�ฝ่่าฝื่นกฎหมายข้า้งต็น้จะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมี

โทุษปรับ 100,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ
➥  นอกจากนี�นายจา้งต็อ้งจ่ายเงนิช้ด้เช้ยสิำาหรับการบอกเล้กิจา้งโด้ยมิ

ช้อบใหก้บัล้กูจา้งภายใน 7 ว้นัหล้งัจากว้นัทุี�บอกเล้กิสิญัญาจา้งอนั
เนื�องมาจากการล้าป่ว้ย ล้กูจา้งอาจเรยีกรอ้งคัา่ช้ด้เช้ยสิำาหรับ “การ
คัุม้คัรองการจา้งงาน” จากนายจา้ง หากล้กูจา้งถึกูไล้อ่อกโด้ยไมม่ี
เหต็ผุล้อนัสิมคัว้รต็ามทุี�ระบไุว้ใ้นกฎหมาย (ด้ทูุี�ด้า้นล้า่งในสิว่้นทุี�เกี�ยว้
กบั “การคัุม้คัรองการจา้งงาน”)

หมายเหต็1ุ  เมื�อล้กูจา้งทุี�กำาล้ังต็ั �งคัรรภข์้าด้งานเนื�องจากเข้า้รับการต็รว้จคัรรภ,์ การพัื้กฟืื้�นหล้ัง
การรักษาทุางการแพื้ทุยห์รอืการแทุง้บตุ็รแล้ะมกีารรับรองโด้ยใบรับรองแพื้ทุย ์ ใหนั้บ
ว้า่ว้ันด้ังกล้า่ว้เป็นว้ันล้าป่ว้ย ( สิำาหรับการต็รว้จสิขุ้ภาพื้ทุี�เกี�ยว้ข้อ้งกบัการต็ั �งคัรรภข์้อง
ล้กูจา้งทุี�เกดิ้ข้ึ�นในว้ันทุี�หรอืหล้ังว้ันทุี� 11 ธิันว้าคัม 2020 ล้กูจา้งอาจแสิด้งใบรับรอง
การเข้า้รว่้มทุี�นอกเหนอืจากใบรับรองแพื้ทุยไ์ด้ ้) ในกรณี์ด้ังกล้า่ว้ หากล้กูจา้งมจีำานว้น
ว้ันล้าป่ว้ยสิะสิมเพื้ยีงพื้อใหจ้า่ยเบี�ยเล้ี�ยงสิำาหรับการล้าป่ว้ยในแต็ล่้ะว้ัน

หมายเหต็2ุ  มผีล้ใช้บ้ังคัับกบัว้ันล้าป่ว้ยข้องล้กูจา้งทุี�ข้าด้งานเนื�องจากปฏิบิัต็ติ็ามข้อ้จำากดั้ด้า้นการ
เด้นิทุางในว้ันทุี�หรอืหล้ังจากว้ันทุี� 17 มถิึนุายน 2022 ข้อ้กำาหนด้การป้องกนัการแพื้ร่
ระบาด้เฉพื้าะทุี�มกีารจำากดั้การเด้นิทุางเป็นข้อ้กำาหนด้ในสิว่้นทุี� 1 กำาหนด้การ 12 ข้อ
งกฏิหมายการจา้งงาน หล้ักฐานทุี�เกี�ยว้ข้อ้งกบัข้อ้กำาหนด้ทุี�เกี�ยว้ข้อ้ง ได้แ้ก ่ สิำาเนา
เอกสิารหรอืเอกสิารอเิล็้กทุรอนกิสิห์รอืข้อ้มลู้อเิล็้กทุรอนกิสิท์ุี�ออกโด้ยรัฐบาล้ หล้ัก
ฐานทุี�เกี�ยว้ข้อ้งด้ังกล้า่ว้คัว้รแสิด้งรายช้ื�อข้องล้กูจา้ง หรอืข้อ้มลู้ทุี�สิามารถึระบตุ็ัว้ต็น
ข้องล้กูจา้งได้อ้ยา่งช้ดั้เจน รว้มถึงึประเภทุข้องข้อ้จำากดั้การเด้นิทุางทุี�กำาหนด้พื้รอ้มว้ัน
ทุี�เริ�มต็น้แล้ะว้ันหมด้อายขุ้องข้อ้จำากดั้ด้ังกล้า่ว้ด้ว้้ย
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การคัุม้คัรองสัำาหรบััการคัลอดบัตุ่ร
•  ล้กูจา้งหญงิทุี�ได้รั้บการว้า่จา้งภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�อง หากได้แ้จง้

ใหน้ายจา้งรับทุราบถึงึการต็ั �งคัรรภ์ข้องลู้กจา้งในทุันทุีแล้ะได้แ้จง้
กำาหนด้การล้าคัล้อด้ล้ว่้งหนา้ ล้กูจา้งจะมสีิทิุธิิ�ได้รั้บ:

    ► ว้นัล้าคัล้อด้บตุ็รเป็นระยะเว้ล้าต็ดิ้ต็อ่กนั 14หมายเหต็3ุ สิปัด้าห์
    ►  หากการล้าคัล้อด้บตุ็รเกดิ้ข้ึ�นช้า้กว้า่ช้ว่้งเว้ล้าทุี�คัาด้ไว้ ้ใหเ้ล้อืนระยะ

เว้ล้าทุี�เกนิว้นัล้าคัล้อด้บตุ็รออกไปเทุา่กบัจำานว้นว้นัทุี�ล้า่ช้า้
    ►  ระยะเว้ล้าข้องว้นัล้าเพื้ิ�มเต็มิสิามารถึล้าได้ไ้มเ่กนิ 4 สิปัด้าห ์โด้ยข้ึ�น

อยูก่บัคัว้ามเจ็บป่ว้ยหรอืทุพุื้พื้ล้ภาพื้อนัเนื�องมาจากการต็ั �งคัรรภห์รอื
การคัล้อด้บตุ็ร

•  เมื�อได้รั้บคัว้ามยนิยอมจากนายจา้งแล้ว้้ ล้กูจา้งอาจต็ดั้สินิใจล้าคัล้อด้
บตุ็รได้ต้็ั �งแต็ ่2 ถึงึ 4 สิปัด้าห ์กอ่นว้นัทุี�คัาด้ว้า่จะถึงึกำาหหนด้คัล้อด้

•  ล้กูจา้งมสีิทิุธิิ�ได้รั้บคัา่จา้งระหว้า่งการล้าคัล้อด้ 14หมายเหต็4ุ สิปัด้าห ์หาก
ล้กูจา้งได้รั้บการว้า่จา้งภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�องไมน่อ้ยกว้า่ 40 สิปัด้าห ์
โด้ยได้แ้จง้เกี�ยว้กบัการต็ั �งคัรรภใ์นทุนัทุแีล้ะได้แ้จง้กำาหนด้ว้นัล้าคัล้อด้
ล้ว่้งหนา้ อตั็ราคัา่จา้งรายว้นัข้องการล้าคัล้อด้คัอืผล้รว้มทุี�เทุยีบเทุา่กนั
กบัสิี�สิว่้นหา้ข้องคัา่จา้งรายว้นัโด้ยเฉล้ี�ยข้องล้กูจา้ง (ด้ภูาคัผนว้ก) คัา่
จา้งระหว้า่งการล้าคัล้อด้ 4 สิปัด้าห ์สิำาหรับสิปัด้าหท์ุี� 11 ถึงึ 14 ข้องการ
ล้าคัล้อด้มวี้งเงนิสิงูสิดุ้ทุี� 80,000 ด้อล้ล้าร์

•  คั่าจา้งสิำาหรับว้ันล้าคัล้อด้คัว้รจ่ายใหก้ับลู้กจา้งภายในว้ันจ่ายช้ำาระ
เงนิคั่าจา้งต็ามปกต็ิ

•  หล้ังจากทุี�นายจา้งได้ทุ้ำาการจ่ายเงินคั่าจา้ง
สิำาหรับการล้าคัล้อด้ทุั �งหมด้ในว้ันจา่ยช้ำาระคัา่จา้ง
ต็ามปกต็แิล้ว้้ นายจา้งสิามารถึทุำาการยื�นคัำารอ้ง
ต็อ่รัฐบาล้เพื้ื�อข้อเงนิช้ด้เช้ยหมายเหต็5ุ คัา่จา้งสิำาหรับ
การการล้าคัล้อด้ข้องสิปัด้าหท์ุี� 11 ถึงึ 14 ทุี�ต็อ้ง
จา่ยช้ำาระภายใต็ก้ฎหมายการจา้งงาน สิำาหรับ
รายล้ะเอยีด้เพื้ิ�มเต็มิ โปรด้ด้ไูด้ทุ้ี� “Reimbursement Easy Portal” 
ทุี� www.rmlps.gov.hk

•  ลู้กจา้งต็อ้งนำาใบรับรองแพื้ทุย์ทุี�ระบุว้ันกำาหนด้คัล้อด้บุต็รมาให ้
นายจา้ง หากนายจา้งรอ้งข้อ

➥  นายจา้งทุี�ไมใ่หว้้นัล้าคัล้อด้บตุ็รแกล่้กูจา้งทุี�ต็ั �งคัรรภ ์ หรอืไมจ่า่ยคัา่
จา้งสิำาหรับการล้าคัล้อด้บตุ็รแกล่้กูจา้งทุี�ต็ั �งคัรรภจ์ะต็อ้งถึกูด้ำาเนนิคัด้ี
ต็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 50,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้
จรงิ

หมายเหต็3ุ  ล้กูจา้งทุี�มสีิทิุธิิ�ได้รั้บการฟัื้กฟืื้�นกอ่นว้ันทุี� 11 ธิันว้าคัม 2020 จะมสีิทิุธิิ�ในการล้าคัล้อด้
ได้ต้็อ่เนื�องเป็นเว้ล้า 10 สิปัด้าห์

หมายเหต็4ุ  ล้กูจา้งทุี�มสีิทิุธิิ�ได้รั้บการฟัื้กฟืื้�นกอ่นว้ันทุี� 11 ธิันว้าคัม 2020 จะมสีิทิุธิิ�ได้รั้บคัา่จา้ง
สิำาหรับการล้าคัล้อด้ 10 สิปัด้าห์

หมายเหต็5ุ  โคัรงการจา่ยเงนิช้ด้เช้ยสิำาหรับการล้าคัล้อด้บตุ็รนั�นเป็นโคัรงการบรหิารข้องรัฐบาล้
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การคัุม้คัรองการจ้า้งงานื่สัำาหรบััลกูจ้า้ง
•  หา้มมใิหน้ายจา้งทุำาการบอกเล้กิสิญัญาต็อ่เนื�องข้องล้กูจา้งทุี�ต็ั �งคัรรภ ์

ซึ่ึ�งลู้กจา้งได้แ้จง้เกี�ยว้กับการต็ั �งคัรรภใ์หน้ายจา้งทุราบล้่ว้งหนา้แล้ว้้ 
ยกเว้น้ในกรณี์ถึกูไล้อ่อกเนื�องจากกระทุำาคัว้ามผดิ้รา้ยแรง

➥  ยกเว้น้กรณี์ทุี�ระบไุว้ข้้า้งต็น้ หากนายจา้งเล้กิจา้งล้กูจา้งทุี�ต็ั �ง
คัรรภ ์ นายจา้งต็อ้งถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ  
100,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ

➥  นอกจากนี� นายจา้งต็อ้งจา่ยเงนิช้ด้เช้ยสิำาหรับการบอกเล้กิจา้งโด้ย
มชิ้อบใหก้บัล้กูจา้งทุี�ต็ั �งคัรรภภ์ายใน 7 ว้นั หล้งัจากว้นัทุี�บอกเล้กิ
สิญัญาจา้ง ล้กูจา้งอาจเรยีกรอ้งคัา่ช้ด้เช้ยสิำาหรับ “การคัุม้คัรอง
การจา้งงาน” จากนายจา้ง หากล้กูจา้งถึกูไล้อ่อกโด้ยไมม่เีหต็ผุล้
อนัสิมคัว้รต็ามทุี�ระบไุว้ใ้นกฎหมาย (ด้ทูุี�ด้า้นล้า่งในสิว่้นทุี�เกี�ยว้กบั  
“การคัุม้คัรองการจา้งงาน”)

•  นายจา้งไมอ่าจมอบหมายงานทุี�หนัก, งานทุี�เป็นอนัต็ราย, หรอืงานทุี�
เป็นภยัต็อ่ล้กูจา้งทุี�ต็ั �งคัรรภไ์ด้ ้

➥  นายจา้งทุี�ไมป่ฏิบิัต็ติ็ามข้อ้กำาหนด้ข้า้งต็น้โด้ยไมม่เีหต็ผุล้อันสิมคัว้ร
จะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 50,000 ด้อล้ล้าร ์หาก
พื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ 

การลาเพื่่�อเล่�ยงดบูัตุ่รข้องบัดิา
ล้กูจา้งช้ายมสีิทิุธิิ�ล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รได้ ้ 5หมายเหต็6ุ ว้นั สิำาหรับการคัล้อด้
บตุ็รข้องภรรยา/คัูค่ัรองข้องเข้าในแต็ล่้ะคัรั �ง หากเข้า –
1. เป็นบดิ้าหมายเหต็7ุ ข้องเด็้กทุารก หรอืเด็้กทุี�กำาล้งัจะเกดิ้
2. เป็นผูไ้ด้รั้บการจา้งงานภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�อง แล้ะ
3. ได้ทุ้ำาการแจง้ใหน้ายจา้งทุราบต็ามกฎระเบยีบทุี�กำาหนด้

หมายเหต็6ุ  จำานว้นว้ันล้าหยดุ้ข้องล้กูจา้งช้ายทุี�มสีิทิุธิิ�ในการล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รข้องบดิ้า คัอื 3 ว้ัน  
สิำาหรับการพัื้กฟืื้�นข้องคัูส่ิมรสิ/คัูค่ัรอง หากบตุ็ร คัล้อด้ในว้ันทุี�หรือหล้ังจากว้ันทุี�  
27 กมุภาพัื้นธิ ์2015 แต็ก่อ่นว้ันทุี� 18 มกราคัม 2019  

หมายเหต็7ุ  ล้กูจา้งไมจ่ำาเป็นต็อ้งแต็ง่งานกบัมารด้าข้องเด็้กทุารก เพื้ื�อรับสิทิุธิิ�ในการล้าเพื้ื�อเล้ี�ยง 
ด้บูตุ็รข้องบดิ้าภายใต็ก้ฎหมายการจา้งงาน
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การข้อลาหยดุเพื่่�อเล่�ยงดบูัตุ่รข้องบัดิา
•  ล้กูจา้งต็อ้งแจง้ใหน้ายจา้งทุราบเกี�ยว้กบั –
 1.  คัว้ามประสิงคัข์้องต็นในการข้อล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็ร โด้ยต็อ้งแจง้ล้ว่้ง

หนา้อยา่งนอ้ย 3 เด้อืน กอ่นทุี�จะถึงึกำาหนด้คัล้อด้ (ยงัไมจ่ำาเป็นต็อ้ง
แจง้ว้นัล้าทุี�แน่ช้ดั้ในข้ั �นต็อนนี�) แล้ะ  

 2.  ว้นัทุี�สิำาหรับการล้าหยดุ้เพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็ร โด้ยต็อ้งแจง้กอ่นล้ว่้ง
หนา้หมายเหต็8ุ.

•  หากลู้กจา้งไม่ทุำาการแจง้ข้อ้มูล้ข้า้งต็น้ใหน้ายจา้งทุราบล้่ว้งหนา้ 
3 เด้อืน ล้กูจา้งจะต็อ้งแจง้ว้นัทุี�สิำาหรับการล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รให ้
นายจา้งทุราบล้ว่้งหนา้อยา่งนอ้ย 5 ว้นักอ่นถึงึว้นัล้า

•  หากนายจา้งรอ้งข้อ ล้กูจา้งต็อ้งเต็รยีมเอกสิารเพื้ื�อยื�นใหแ้กน่ายจา้ง
โด้ยเข้ยีนเป็นล้ายล้กัษณ์อ์กัษรแล้ะล้งช้ื�อข้องต็นเอง พื้รอ้มระบรุาย
ล้ะเอยีด้ด้งันี� –

 1. ช้ื�อมารด้าข้องเด็้ก 
 2. ว้นัทุี�คัาด้ว้า่จะคัรบกำาหนด้คัล้อด้/ว้นัทุี�คัล้อด้จรงิ แล้ะ
 3. ระบวุ้า่เข้าเป็นบดิ้าข้องเด็้ก

•  ลู้กจา้งอาจล้าหยุด้เพื้ื�อเล้ี�ยงดู้บุต็รเมื�อใด้ก็ได้ใ้นระหว้่างช้่ว้งเว้ล้า
ต็ั �งแต็ ่ 4 สิปัด้าห ์ กอ่นกำาหนด้คัล้อด้ข้องเด็้กไปจนถึงึ 14หมายเหต็9ุ 
สิปัด้าหห์ล้งัคัล้อด้ โด้ยเริ�มนับจากว้นัทุี�เด็้กคัล้อด้ ล้กูจา้งอาจข้อว้นัล้า
หยดุ้เพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รทุั �งหมด้ 5 ว้นัในคัราว้เด้ยีว้กนั หรอืใช้แ้ยกกนักไ็ด้ ้

การจ้า่ยคัา่จ้า้งสัำาหรบััการลาเพื่่�อเล่�ยงดบูัตุ่รข้องบัดิา
•  ล้กูจา้งช้ายมสีิทิุธิิ�ได้รั้บคัา่จา้งในระหว้า่งการล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็ร หากเข้า –
 1.  ได้รั้บการจา้งงานภายใต็ส้ิัญญาต็อ่เนื�องเป็นระยะเว้ล้าไม่นอ้ยกว้่า 

40 สิปัด้าห ์กอ่นว้นัล้าสิำาหรับการเล้ี�ยงด้บูตุ็รข้องบดิ้าคัรั �งนี� แล้ะ 
 2.  ได้ย้ื�นเอกสิารต็ามทุี�กำาหนด้ใหแ้ก่นายจา้งภายในระยะเว้ล้าด้ังนี� 

(แล้ว้้แต็ว่้า่ระยะเว้ล้าใด้ถึงึกำาหนด้กอ่น) –
 (i) 12 เด้อืน หล้งัจากว้นัแรกข้องการล้าสิำาหรับการเล้ี�ยงด้บูตุ็ร หรอื 
 (ii) ภายใน 6 เด้อืนหล้งัการเล้กิจา้ง ในกรณี์ทุี�มกีารเล้กิจา้ง

หมายเหต็8ุ  กฎหมายไมไ่ด้ก้ำาหนด้ว้า่คัว้รต็อ้งแจง้ข้อ้มลู้ด้ังกล้า่ว้ล้ว่้งหนา้อยา่งไร
หมายเหต็9ุ  หากเด็้กเกดิ้กอ่นว้ันทุี� 11 ธิันว้าคัม 2020 เด็้กต็อ้งมอีายไุมเ่กนิ 10 สิปัด้าหนั์บจากว้ัน

คัล้อด้

ต็ัว้อยา่งการเข้ยีนคัำาช้ี�แจง

    ข้า้พื้เจา้   (ช้ื�อล้กูจา้ง)   ข้อแจง้ว้า่ข้า้พื้เจา้เป็นบดิ้าข้องเด็้กทุี�
กำาล้ังจะถึอืกำาเนดิ้/ทุี�กำาเนดิ้* โด้ย   (ช้ื�อมารด้าข้องเด็้ก) ว้ันทุี�คัาด้
ว้่าจะคัรบกำาหนด้คัล้อด้/ว้ันทุี�คัล้อด้* ข้องเด็้ก คัอื     .

*ต็ดั้ข้อ้คัว้ามออกได้ต้็ามคัว้ามเหมาะสิม

 (ล้ายมอืช้ื�อข้องล้กูจา้ง) 

ว้ันทุี�
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•  อัต็ราคัา่จา้งรายว้ันสิำาหรับการล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รข้องบดิ้าคัอืผล้รว้มทุี�
เทุยีบเทุา่กนักบัสิี�สิว่้นหา้ข้องคัา่จา้งรายว้ันโด้ยเฉล้ี�ยทุี�ล้กูจา้งได้รั้บใน
ช้ว่้ง 12 เด้อืน กอ่นว้นัล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รด้งักล้า่ว้ (ด้ภูาคัผนว้ก)

เอกสัารที่่�ลกูจ้า้งจ้ะต่อ้งจ้ดัเต่รย่ม
สัำาหรบััการเกดิในื่ฮ่อ่งกง: สิตู็บิตั็รข้องเด็้ก ซึ่ึ�งมชี้ื�อข้องล้กูจา้งเป็น 
ช้ื�อบดิ้าข้องเด็้ก
สัำาหรบััการเกดินื่อกฮ่อ่งกง: สิตู็บิตั็รข้องเด็้กทุี�ออกใหโ้ด้ยหน่ว้ยงานทุี�
มอีำานาจในทุอ้งทุี�นั �น ๆ ซึ่ึ�งมชี้ื�อข้องล้กูจา้งเป็นช้ื�อบดิ้าข้องเด็้ก (หรอืหาก
หน่ว้ยงานทุี�มอีำานาจไมไ่ด้อ้อกสิตู็บิตั็ร ใหแ้สิด้งเอกสิารอื�นทุี�ออกใหโ้ด้ย
หน่ว้ยงานทุี�มอีำานาจทุี�สิามารถึใช้เ้ป็นหล้ักฐานแสิด้งว้่าลู้กจา้งเป็นบดิ้า
ข้องเด็้ก)
หมายเหต็:ุ ต็วั้อยา่งสิตู็บิตั็รทุี�ออกโด้ยหน่ว้ยงานภายนอกฮ่อ่งกงมแีสิด้ง
ไว้บ้นหนา้เว็้บไซึ่ต็ข์้องกระทุรว้งแรงงาน

หากเด็กเสัย่ช้ว่้ติ่จ้ากการคัลอดหรอ่เสัย่ช้ว่้ติ่ภายหลงัการคัลอด 
และไมม่ก่ารออกสัตู่บิัตั่ใิหก้บััเด็ก: 
• ล้กูจา้งต็อ้งยื�นใบรับรองทุางการแพื้ทุยห์มายเหต็1ุ0 เพื้ื�อรับรองการทุำาคัล้อด้

เด็้ก 
•  หากนายจา้งรอ้งข้อ ล้กูจา้งต็อ้งยื�นเอกสิารทุี�เข้ยีนเป็นล้ายล้กัษณ์์

อกัษรแล้ะล้งล้ายมอืช้ื�อด้ว้้ยต็นเอง โด้ยระบขุ้อ้คัว้ามว้า่ –
 1.  เข้าเป็นบดิ้าข้องเด็้กทุี�คัล้อด้จากสิต็รทีุี�มชี้ ื�อต็ามใบรับรองทุางการ

แพื้ทุย ์แล้ะ
 2.  เด็้กทุี�คัล้อด้ด้ังกล้่าว้เสิยีช้วี้ติ็จากการคัล้อด้หรอืเสิยีช้วี้ติ็หล้ังการ

คัล้อด้ โด้ยระบตุ็ามคัว้ามเหมาะสิม 

หมายเหต็1ุ0  สิำาหรับการเกดิ้นอกฮ่อ่งกง ล้กูจา้งต็อ้งยื�นใบรับรองทุางการแพื้ทุยห์รอืเอกสิารอื�นทุี�
ออกโด้ยหน่ว้ยงาน ในทุอ้งทุี�นั �น ซึ่ึ�งเป็นหล้ักฐานแสิด้งการทุำาคัล้อด้เด็้ก

ต็ัว้อยา่งการเข้ยีนคัำาช้ี�แจง

     ข้า้พื้เจา้   (ช้ื�อล้กูจา้ง)      ข้อแจง้ว้า่ข้า้พื้เจา้คัอืบดิ้าข้องเด็้ก 

ซึ่ึ�งถึอืกำาเนดิ้โด้ย   (ช้ื�อมารด้าข้องเด็้กต็ามทุี�ปรากฏิในใบรับรอง
ทุางการแพื้ทุย)์ ซึ่ึ�งเด็้กได้เ้สิยีช้วี้ติ็จากการคัล้อด้/เสิยีช้วี้ติ็หล้ัง
การคัล้อด้*.

*ต็ดั้ข้อ้คัว้ามออกได้ต้็ามคัว้ามเหมาะสิม
 (ล้ายมอืช้ื�อข้องล้กูจา้ง)    

นทุี�
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กำาหนื่ดเว้ลาการจ้า่ยคัา่จ้า้งสัำาหรบััการลาเพื่่�อเล่�ยงดู
บัตุ่รข้องบัดิา

•   หากล้กูจา้งได้ย้ื�นเอกสิารต็ามทุี�กำาหนด้ใหแ้กน่ายจา้งกอ่นว้ันล้าหยุด้
เพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รแล้ว้้นั�น นายจา้งต็อ้งจา่ยคัา่จา้งสิำาหรับการล้าเพื้ื�อเล้ี�ยง
ด้บูตุ็รใหแ้กล่้กูจา้ง –

 1.  ภายในว้นัทุี�ล้กูจา้งจะได้รั้บเงนิเด้อืนคัรั �งถึดั้ไป ภายหล้งัจากว้นัล้า
หยดุ้เพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็ร หรอื

 2.  ภายใน 7 ว้นั หล้งัการเล้กิจา้ง ในกรณี์ทุี�มกีารเล้กิจา้ง
•  หากล้กูจา้งได้ย้ื�นเอกสิารต็ามทุี�กำาหนด้ใหแ้กน่ายจา้ง ภายหล้งัจาก

การล้าหยดุ้เพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็ร นายจา้งจะต็อ้งจา่ยคัา่จา้งในระหว้า่งการ
ล้าใหแ้กล่้กูจา้ง –

 1.  ภายในว้นัทุี�ล้กูจา้งจะได้รั้บคัา่จา้งคัรั �งถึดั้ไป หล้งัจากว้นัทุี�ได้รั้บ
เอกสิาร หรอื

 2. ภายใน 7 ว้นั หล้งัจากว้นัทุี�ได้รั้บเอกสิาร ในกรณี์ทุี�มกีารเล้กิจา้ง
➥  นายจา้งทุี�ไมอ่นุญาต็การล้าหยดุ้เพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รข้องบดิ้า หรอืไม่

จ่ายคั่าจา้งในระหว้่างการล้าหยุด้เพื้ื�อเล้ี�ยงดู้บุต็รข้องบดิ้าใหก้ับ
ล้กูจา้งทุี�มสีิทิุธิิ�ด้งักล้า่ว้จะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ  
50,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ

ป็ระเด็นื่อ่�นื่ ๆ ที่่�คัว้รที่ราบั
นายจา้งแล้ะลู้กจา้งคัว้รปฏิบิัต็ติ็ามแนว้ทุางการปฏิบิัต็ภิายใต็ก้ฎหมาย
ข้อ้มลู้สิว่้นบคุัคัล้ (คัว้ามเป็นสิว่้นต็วั้) (มาต็ราทุี� 486) ในการเปิด้เผยแล้ะ
การใช้ข้้อ้มลู้สิว่้นบคุัคัล้ข้องมารด้าข้องเด็้กซึ่ึ�งเป็นบตุ็รข้องล้กูจา้ง เพื้ื�อ
ว้ัต็ถึุประสิงคัใ์นการอนุญาต็หรอืข้ออนุญาต็ล้าหยุด้เพื้ื�อเล้ี�ยงดู้บุต็รข้อง
บดิ้าแล้ะการได้รั้บคัา่จา้งในระหว้า่งการล้าด้งักล้า่ว้ นายจา้งอาจแจง้ให ้
ล้กูจา้งข้อคัว้ามยนิยอมจากมารด้าข้องเด็้กกอ่นเปิด้เผยข้อ้มลู้สิว่้นบคุัคัล้
ข้องมารด้า หากมขี้อ้สิงสิยันายจา้งแล้ะล้กูจา้งสิามารถึข้อคัำาปรกึษาจาก
สิำานักงานคัณ์ะกรรมาธิกิารคัว้ามเป็นสิว่้นต็วั้สิำาหรับข้อ้มลู้สิว่้นบคุัคัล้
นายจา้งทุุกคันต็อ้งเก็บบันทุกึข้อ้มูล้คั่าจา้งแล้ะประว้ัต็กิารจา้งงานข้อง
ล้กูจา้งแต็ล่้ะคันในช้ว่้ง 12 เด้อืนกอ่นหนา้เสิมอ โด้ยข้อ้มลู้ด้งักล้า่ว้ต็อ้ง
รว้มถึงึรายล้ะเอยีด้ข้องระยะเว้ล้าในการล้าหยดุ้เพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รข้องบดิ้า
ทุี�ล้กูจา้งได้ใ้ช้ส้ิทิุธิิ�ข้องต็นไปแล้ว้้ พื้รอ้มรายล้ะเอยีด้เกี�ยว้กบัการจา่ยคัา่
จา้งในช้ว่้งเว้ล้าด้งักล้า่ว้ (หากม)ี
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การจ้า่ยเงนิื่สั ิ�นื่ป่็
•  หากสิญัญาการจา้งงานกำาหนด้ใหม้สีิทิุธิิ�ได้รั้บเงนิสิิ�นปี ล้กูจา้งมสีิทิุธิิ�

ได้รั้บคัา่จา้งนั�น หากล้กูจา้งได้ถ้ึกูว้า่จา้งภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�องต็ล้อด้
ระยะเว้ล้าการจา่ยเงนิทุั �งหมด้

•  จำานว้นเงนิสิิ�นปี คัอื จำานว้นรว้มทุั �งหมด้ต็ามทุี�ได้ร้ะบไุว้ใ้นสิญัญาการ
จา้งงาน หากไมไ่ด้ร้ะบไุว้ ้จำานว้นรว้มทุั �งหมด้จะเทุยีบเทุา่กนักบัคัา่จา้ง
รายเด้อืนโด้ยเฉล้ี�ยข้องล้กูจา้ง (ด้ภูาคัผนว้ก)

•  ล้กูจา้งมสีิทิุธิไิด้รั้บเงนิสิิ�นปีต็ามสิดั้สิว่้น หากล้กูจา้งได้ถ้ึกูว้า่จา้งภาย
ใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�องไมน่อ้ยกว้า่ 3 เด้อืนในช้ว่้งระยะเว้ล้าข้องการจา่ย
เงนิ (ไมร่ว้มระยะเว้ล้าทุด้ล้องงาน 3 เด้อืนแรก) แล้ะ

    ►  ยงัคังได้รั้บการจา้งงานต็อ่หล้งัจากระยะการจา่ยเงนิสิิ�นสิดุ้ล้ง หรอื
    ►  ถึกูนายจา้งไล้อ่อก (ยกเว้น้ในกรณี์ทุี�มกีารไล้อ่อกเนื�องมาจากการก

ระทุำาผดิ้อยา่งรา้ยแรงข้องล้กูจา้ง)
• เว้ล้าในการจา่ยเงนิ  

เง ่�อนื่ไข้การจ้า้งงานื่ เว้ลาในื่การจ้า่ยเงนิื่

เว้ล้าในการจา่ยเงนิทุี�กำาหนด้ไว้ใ้นสิญัญา
การจา้งงาน

ต็ามว้นัทุี�ระบุ

เว้ล้าในการจา่ยเงนิทุี�ไมไ่ด้ก้ำาหนด้ไว้ใ้น
สิญัญาการจา้งงาน 

ว้นัสิดุ้ทุา้ยข้องช้ว่้งเว้ล้าการ
จา่ยเงนิ หรอืภายใน 7 ว้นั 
หล้งัจากนั�น

หากสิญัญาการจา้งงานถึกูบอกเล้กิกอ่นถึงึ
ช้ว่้งระยะเว้ล้าในการจา่ยเงนิแล้ะล้กูจา้งมี
สิทิุธิไิด้รั้บเงนิสิิ�นปีต็ามสิดั้สิว่้น

ว้นัทุี�บอกเล้กิสิญัญาการจา้ง
งาน หรอืภายใน 7 ว้นั หล้งั
จากนั�น

การคัำานว้ณ์เงนิสิิ�นปีทุี�ต็อ้งคัำานว้ณ์โด้ย
อา้งองิจากผล้กำาไรข้องนายจา้ง

ว้นัทุี�ทุราบจำานว้นผล้กำาไร
อยา่งช้ดั้เจน หรอืภายใน 7 ว้นั 
หล้งัจากนั�น

➥  นายจา้งทุี�ไมจ่า่ยเงนิสิิ�นปีใหก้บัล้กูจา้งทุี�มสีิทิุธิิ�ได้รั้บเงนิด้งักล้า่ว้โด้ย
ไมม่เีหต็ผุล้อนัสิมคัว้รจะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 
50,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ
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การบัอกเลกิสัญัญาจ้า้งงานื่
•  นายจา้งหรือลู้กจา้งคัว้รแจง้ใหอ้ีกฝ่่ายทุราบล้่ว้งหนา้หรือจ่ายเงนิ

ช้ด้เช้ยแทุนการแจง้ล้ว่้งหนา้ ระยะเว้ล้าทุี�ต็อ้งแจง้ล้ว่้งหนา้หรอืจำานว้น
เงนิช้ด้เช้ยแทุนการแจง้ล้ว่้งหนา้ทุี�กำาหนด้ไว้ม้ดี้งันี�:

เง ่�อนื่ไข้การจ้า้งงานื่ ระยะเว้ลา การ
แจ้ง้ ลว่้งหนื่า้

การจ้า่ยเงนิื่ช้ดเช้ย
แที่นื่การแจ้ง้ลว่้งหนื่า้

ระหว้า่งการ 
ทุด้ล้องงาน

ภายในเด้อืนแรกข้องการ 
ทุด้ล้องงาน

ไมก่ำาหนด้ ไมก่ำาหนด้

หล้งัจาก
เด้อืนแรก 
ข้องการ 
ทุด้ล้องงาน

ต็ามทุี�สิญัญา
กำาหนด้ระยะเว้ล้า
การแจง้ล้ว่้งหนา้

ต็ามข้อ้ต็กล้งแต็่
ต็อ้งไมน่อ้ย 
กว้า่ 7 ว้นั

ระยะเว้ล้าการแจง้ล้ว่้ง
หนา้
แสิด้งเป็นว้นัหรอืสิปัด้าห:์
=“คัา่จา้งเฉล้ี�ยรายว้นั” 
x “จำานว้นว้นัข้องระยะเว้
ล้าการแจง้ล้ว่้งหนา้ ซึ่ึ�ง
มกัเป็นระยะเว้ล้าทุี�ต็อ้ง
จา่ยเงนิคัา่จา้งใหก้บั
ล้กูจา้ง” (ด้ภูาคัผนว้ก)

ระยะเว้ล้าการแจง้ ล้ว่้ง
หนา้แสิด้งเป็น เด้อืน:
=“คัา่จา้งเฉล้ี�ยรายเด้อืน” 
x “จำานว้นเด้อืนทุี�ระบไุว้ ้
ในระยะเว้ล้าการแจง้ล้ว่้ง
หนา้” (ด้ภูาคัผนว้ก)

ไมม่กีารกำาหนด้
ระยะเว้ล้าการ
แจง้ล้ว่้งหนา้ใน
สิญัญา

ไมน่อ้ยกว้า่ 7 ว้นั

สิำาหรับ 
สิญัญาต็อ่ 
เนื�อง* ทุี�  
ไมม่ ีหรอื/ 
หล้งัจาก การ
ทุด้ล้อง งาน

ต็ามทุี�สิญัญากำาหนด้ระยะ เว้ล้า
การแจง้ล้ว่้งหนา้

ต็าม ข้อ้ต็กล้งแต็่
ต็อ้งไมน่อ้ย 
กว้า่ 7 ว้นั

ไมม่กีำาหนด้ระยะเว้ล้าการ
แจง้ล้ว่้งหนา้ในสิญัญา

ไมน่อ้ยกว้า่ 
1 เด้อืน

*  สิำาหรับสิัญญาจา้งงานแบบไม่ต็่อเนื�องทุี�ไม่มี/หล้ังจากการทุด้ล้องงาน 
ระยะเว้ล้าการแจง้ล้ว่้งหนา้จะเป็นไปต็ามระยะเว้ล้าทุี�ได้ต้็กล้งกนัไว้ ้

•  การบอกเล้กิสิญัญาจา้งงาน นายจา้งต็อ้งจา่ยคัา่เล้กิจา้งใหก้บัล้กูจา้ง 
ซึ่ึ�งโด้ยปกต็แิล้ว้้มกัรว้มถึงึเงนิคัา่จา้งทุี�คัา้งช้ำาระ, เงนิช้ด้เช้ยแทุนการ
แจง้ล้ว่้งหนา้ (ถึา้ม)ี, เงนิว้นัล้าพัื้กรอ้น, เงนิสิิ�นปี, เงนิจากการทุำางาน
เป็นเว้ล้านานหรอืเงนิช้ด้เช้ยจากการบอกเล้กิสิญัญาจา้งงาน (ถึา้ม)ี, 
แล้ะเงนิอื�น ๆ ภายใต็ส้ิญัญาจา้งงาน ยกเว้น้เงนิช้ด้เช้ยจากการบอก
เล้กิสิญัญาจา้งงาน โด้ยต็อ้งจา่ยเงนิทุั �งหมด้ภายใน 7 ว้นั หล้งัจากว้นั
ทุี�บอกเล้กิสิญัญาจา้งงาน สิำาหรับเงนิช้ด้เช้ยจากการบอกเล้กิสิญัญา
จา้งงานนั�นนายจา้งจะต็อ้งจา่ยภายใน 2 เด้อืน นับจากได้รั้บแจง้เรื�อง
การข้อเงนิช้ด้เช้ยจากล้กูจา้ง

•  นายจา้งต็อ้งจ่ายด้อกเบี�ยจากจำานว้นเงินคั่าจา้งทุี�คัา้งช้ำาระใหก้ับ
ล้กูจา้ง หากนายจา้งไมจ่า่ยเงนิคัา่จา้งใหก้บัล้กูจา้งภายใน 7 ว้นั หล้งั
จากว้นัทุี�บอกเล้กิสิญัญาจา้งหรอืสิญัญาหมด้อาย ุ

➥  นายจา้งทุี�ไม่จ่ายเงินช้ด้เช้ยจากการบอกเล้กิสิัญญาจา้งงานเมื�อ
ถึึงกำาหนด้ช้ำาระโด้ยไม่มีเหต็ุผล้อันสิมคัว้รจะ
ถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ  
350,000 ด้อล้ล้าร ์แล้ะจำาคักุเป็นเว้ล้า 3 ปี หาก
พื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ
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การจ้า่ยเงนิื่สัำาหรบััการที่ำางานื่เป็็นื่เว้ลานื่านื่
•  ล้กูจา้งทุี�ได้รั้บการว้า่จา้งภายใต็ส้ิัญญาต็อ่เนื�องเป็นระยะเว้ล้าไมน่อ้ย

กว้า่ 5 ปี มสีิทิุธิิ�ได้รั้บเงนิสิำาหรับการทุำางานเป็นเว้ล้านาน หาก:
    ►  เข้าถึกูเล้กิจา้ง (ยกเว้น้การไล้อ่อกด้ว้้ยเหต็ผุล้ข้องการปล้ด้ออกจาก

งานหรอืสิรปุได้ว้้า่การไล้อ่อกนั�นมาจากการกระทุำาผดิ้อยา่งรา้ยแรง
ข้องล้กูจา้ง)

    ► สิญัญาจา้งงานข้องเข้าหมด้อาย ุโด้ยทุี�ไมม่กีารต็อ่สิญัญาใหม่
    ► เข้าเสิยีช้วี้ติ็ระหว้า่งการจา้งงาน
    ►  เข้าได้รั้บใบรับรองทุี�ระบโุด้ยแพื้ทุยผ์ูป้ระกอบว้ชิ้าช้พีื้เว้ช้กรรมหรอื

แพื้ทุยแ์ผนจนีผูป้ระกอบว้ชิ้าช้พีื้เว้ช้กรรมแผนจนีทุี�รับรองว้า่เข้าไม่
เหมาะสิมกบังานทุี�เข้าทุำาอยูใ่นปัจจบุนัโด้ยถึาว้ร หรอื

    ►  เข้ามอีาย ุ65 ปีหรอืมากกว้า่ แล้ะล้าออก
• เงนิสิำาหรับการทุำางานเป็นเว้ล้านานต็อ้งจา่ยใหก้บัล้กูจา้งภายใน 7 ว้นั 

หล้งัจากว้นัทุี�บอกเล้กิสิญัญาจา้งงาน ยกเว้น้ต็ามทุี�ระบไุว้เ้ป็นอยา่งอื�น
ในกรณี์ข้องการจา่ยเงนิใหแ้กผู่รั้บประโยช้นข์้องล้กูจา้งทุี�เสิยีช้วี้ติ็

➥  นายจา้งทุี�ไม่จ่ายเงนิสิำาหรับการทุำางานเป็นเว้ล้านานใหแ้ก่ลู้กจา้ง
โด้ยไมม่เีหต็ผุล้อนัสิมคัว้รจะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษ
ปรับ 350,000 ด้อล้ล้าร ์แล้ะจำาคักุเป็นเว้ล้า 3 ปี หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้
จรงิ

➥  นายจา้งทุี�ไม่จ่ายเงินสิำาหรับการทุำางานเป็นเว้ล้านานใหแ้ก่ผูรั้บ
ประโยช้นข์้อง ล้กูจา้งทุี�เสิยีช้วี้ติ็โด้ยไมม่เีหต็ผุล้อนัสิมคัว้รจะถึกู
ด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 50,000 ด้อล้ล้าร ์หากพื้บว้า่
มคีัว้ามผดิ้จรงิ
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การจ้า่ยเงนิื่ช้ดเช้ย
•  ล้กูจา้งทุี�ถึกูว้า่จา้งภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�องเป็นเว้ล้าไมน่อ้ยกว้า่ 24 เด้อืน  

มสีิทิุธิิ�ได้รั้บเงนิช้ด้เช้ย หาก:
    ► เข้าถึกูเล้กิจา้งเนื�องจากการปล้ด้ออกจากงาน
    ►  สิัญญาจา้งงานข้องเข้าหมด้อายุโด้ยทุี�ไม่มกีารต็่อสิัญญาใหม่อัน

เนื�องมาจากการปล้ด้ออกจากงาน หรอื
    ► ถึกูบอกเล้กิจา้ง
•  นายจา้งคัว้รจา่ยเงนิช้ด้เช้ยใหก้บัล้กูจา้งภายใน 2 เด้อืน นับจากว้นัทุี�

ได้รั้บแจง้เป็นล้ายล้กัษณ์อ์กัษรจากล้กูจา้ง 
➥  นายจา้งทุี�ไม่จ่ายเงนิช้ด้เช้ยใหก้ับล้กูจา้งโด้ยไม่มเีหต็ผุล้อันสิมคัว้ร

จะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 50,000 ด้อล้ล้าร ์หาก
พื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ

การคัำานื่ว้ณเงนิื่สัำาหรบััการที่ำางานื่เป็็นื่เว้ลานื่านื่ และ
เงนิื่ช้ดเช้ย

ล้กูจา้งรับคัา่จา้งราย
เด้อืน

(คัา่จา้งเด้อืนสิดุ้ทุา้ย* x 2/3) # x จำานว้นปีข้องการ
ทุำางานทุี�ได้รั้บการพื้จิารณ์า

ล้กูจา้งรับคัา่จา้งราย
ว้นัหรอืต็อ่ช้ิ�นงาน

(คัา่จา้งข้อง 18 ว้นัใด้ ๆ* ทุี�ล้กูจา้งเล้อืกจากว้นัทุำางาน
ต็ามปกต็ ิ30 ว้นั) # x จำานว้นปีข้องการทุำางานทุี�ได้รั้บ
การพื้จิารณ์า

*  ลู้กจา้งอาจเล้อืกใช้ค้ั่าจา้งโด้ยเฉล้ี�ยข้องเข้าในช้ว่้ง 12 เด้อืนก่อนหนา้
สิำาหรับการคัำานว้ณ์ (ในกรณี์ทุี�สิัญญาจา้งงานข้องลู้กจา้งถึูกยกเล้กิโด้ย
มกีารช้ำาระเป็นเงนิช้ด้เช้ยแทุนการแจง้ล้่ว้งหนา้ ลู้กจา้งอาจเล้อืกใช้ค้ั่า
จา้งเฉล้ี�ยในช้ว่้ง 12 เด้อืน ก่อนหนา้ทุี�มกีารคัำานว้ณ์เงนิช้ด้เช้ยแทุนการ
แจง้ล้่ว้งหนา้)

#  จำานว้นรว้มทุั �งหมด้ไมค่ัว้รเกนิ 2/3 ข้อง 22,500 ด้อล้ล้าร ์ 
(เช้น่ 15,000 ด้อล้ล้าร)์ 
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การคัุม้คัรองการจ้า้งงานื่
•  ลู้กจา้งอาจเรียกรอ้งเงินช้ด้เช้ยจากการคัุม้คัรองการจา้งงานต็่อ

นายจา้งข้องเข้าได้ ้ภายใต็ส้ิถึานการณ์ด์้งัต็อ่ไปนี�:
    ►  การเล้กิจา้งโด้ยไมม่เีหต็ผุล้อนัคัว้ร (ล้กูจา้งคัว้รจะได้รั้บการว้า่จา้ง

ภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�องเป็นระยะเว้ล้าไมน่อ้ยกว้า่ 24 เด้อืน);
    ►  การเปล้ี�ยนแปล้งข้อ้กำาหนด้ข้องสิัญญาจา้งงานโด้ยไมม่เีหต็ผุล้อัน

คัว้ร (ล้กูจา้งคัว้รจะได้รั้บการว้า่จา้งงานภายใต็ส้ิญัญาต็อ่เนื�อง);
    ► การเล้กิจา้งโด้ยไมม่เีหต็ผุล้อนัคัว้รแล้ะผดิ้กฎหมาย
•  หากนายจา้งไล้ล่้กูจา้งออกหรอืเปล้ี�ยนข้อ้กำาหนด้ข้องสิัญญาจา้งงาน

ข้องล้กูจา้งโด้ยไมป่ฏิบิตั็ติ็ามเหต็ผุล้ด้งัต็อ่ไปนี� ใหถ้ึอืว้า่การไล้อ่อก
หรอืการเปล้ี�ยนแปล้งนั�นไมม่เีหต็ผุล้:

    ► คัว้ามประพื้ฤต็ขิ้องล้กูจา้ง
    ►  คัว้ามสิามารถึหรอืคัณุ์สิมบตั็ขิ้องล้กูจา้งในการปฏิบิตั็งิานข้องเข้า
    ►  การปล้ด้ออกจากงานหรอืต็ามข้อ้กำาหนด้ทุี�เกี�ยว้กับการด้ำาเนนิการ

ทุางธิรุกจิ
    ► ข้อ้กำาหนด้ทุางกฎหมายต็า่ง ๆ
    ► เหต็ผุล้สิำาคัญัอื�น ๆ
•  ต็ั �งแต็ว่้นัทุี� 17 มถิึนุายน 2022 เป็นต็น้ไป:
    ►  การข้าด้งานข้องลู้กจา้งเนื�องด้ว้้ยการปฏิบิัต็ติ็ามข้อ้กำาหนด้เฉพื้าะ

สิำาหรับการป้องกนัการแพื้รร่ะบาด้ ซึ่ึ�งมกีารจำากดั้การเด้นิทุางไม่
สิามารถึนำามาเป็นเหต็ุผล้สิำาหรับการเล้กิจา้งหรอืการเปล้ี�ยนแปล้ง
ข้อ้กำาหนด้ในสิัญญาจา้งงานข้องลู้กจา้งทุี�ออกโด้ยนายจา้งได้ ้ 
(ดู้สิ่ว้นทุี�เกี�ยว้กับข้อ้กำาหนด้สิำาหรับการป้องกันการแพื้ร่ระบาด้ทุี�มี
การจำากดั้การเด้นิทุางในสิว่้น “เงนิเบี�ยเล้ี�ยงสิำาหรับการล้าป่ว้ย”)

•  เงนิช้ด้เช้ยสิำาหรับการคัุม้คัรองการจา้งงานนั�น รว้มถึงึการกล้บัเข้า้รับ
ต็ำาแหน่งเด้มิ, การทุำาสิญัญาใหมอ่กีคัรั �ง, การจา่ยเงนิสิำาหรับการบอก
เล้กิสิญัญาจา้งงาน, แล้ะการจา่ยเงนิคัา่ต็อบแทุน (เงนิคัา่ต็อบแทุนจะ
ใช้ใ้นกรณี์ข้องการเล้กิจา้งโด้ยไมม่เีหต็อุันคัว้รแล้ะการไล้อ่อกโด้ยไม่
ช้อบด้ว้้ยกฎหมายเทุา่นั�น)

*  สิำาหรับรายล้ะเอยีด้ โปรด้ด้บูทุทุี� 10 ใน “คัูม่อืประกอบกฎหมายการจา้งงาน
ฉบบัยอ่”

คัว้ามผิดิที่างอาญาข้องนื่ายจ้า้งที่่�ไมจ่้า่ยเงนิื่
ต่ามคัำาสั ั�งข้องศาลแรงงานื่ หรอ่คัณะกรรมการ
พื่จิ้ารณาคัำารอ้งการจ้า้งงานื่

•  นายจา้งทุี�ไมจ่า่ยเงนิโด้ยปราศจากเหต็ผุล้อนัคัว้ร* ภายใน 14 ว้นั หล้งั
จากว้นัทุี�ถึงึกำาหนด้ช้ำาระจะถึกูด้ำาเนนิคัด้ตี็ามกฎหมาย โด้ยมโีทุษปรับ 
350,000 ด้อล้ล้าร ์แล้ะจำาคักุเป็นเว้ล้า 3 ปี หากพื้บว้า่มคีัว้ามผดิ้จรงิ

•  ข้อ้กำาหนด้นำาไปใช้ก้ับคัำาต็ัด้สินิทุี�เกดิ้ข้ึ�นในว้ันทุี�หรือหล้ังจากว้ันทุี� 
29 ต็ลุ้าคัม 2010

*  สิำาหรับรายล้ะเอยีด้ โปรด้ด้บูทุทุี� 13 ข้อง “คัูม่อืประกอบกฎหมายการจา้ง
งานฉบบัยอ่”
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ภาคัผินื่ว้ก
•  คั่าจา้งรายว้ันหรอืรายเด้อืนเฉล้ี�ยในื่การคัำานื่ว้ณคัา่จ้า้งสัำาหรบััว้นัื่

หยุด, ว้นัื่ลาพื่กัรอ้นื่, ว้นัื่ลาป่็ว้ย, ว้นัื่ลาคัลอดบัุต่ร, ว้นัื่ลาเพื่่�อ
เล่�ยงดูบัุต่รข้องบัดิา, การจ้า่ยเงนิื่ช้ดเช้ยแที่นื่การแจ้ง้ลว่้ง
หนื่า้และการจ้า่ยเงนิื่สั ิ�นื่ป่็ หมายถึงึ คั่าจา้งรายว้ันหรอืรายเด้อืน
โด้ยเฉล้ี�ยทุี�ลู้กจา้งได้รั้บในช้ว่้งระยะเว้ล้า 12 เด้อืนหมายเหต็ุ11 กอ่นว้ัน
ทุี�ระบุด้ังต็่อไปนี� หากลู้กจา้งได้รั้บการว้่าจา้งนอ้ยกว้่า 12 เด้อืน ให ้
คัำานว้ณ์ต็ามระยะเว้ล้าทุี�สิั �นล้ง

สัทิี่ธิทิี่ ่�ไดร้บัั 
ต่ามกฎหมาย จ้ำานื่ว้นื่ข้องว้นัื่ลาหยดุ ว้นัื่ที่่�ระบัุ

การจา่ยคัา่จา้งใน
ว้นัหยดุ้

1 ว้นั ว้นัหยดุ้ต็ามกฎหมาย

มากกว้า่ 1 ว้นัต็ดิ้ต็อ่กนั ว้นัแรกข้องว้นัหยดุ้ต็าม
กฎหมาย

การจา่ยคัา่จา้ง
สิำาหรับการล้า
พัื้กรอ้น

1 ว้นั ว้นัหยดุ้ล้าพัื้กรอ้น

มากกว้า่ 1 ว้นัต็ดิ้ต็อ่กนั ว้นัแรกข้องว้นัหยดุ้ล้าพัื้กรอ้น

ว้นัล้าทุี�ไมไ่ด้ใ้ช้ส้ิทิุธิิ� 
เนื�องจากสิิ�นสิดุ้สิญัญา ว้นัทุี�สิ ิ�นสิดุ้สิญัญา

เงนิเบี�ยเล้ี�ยง
สิำาหรับการล้า
ป่ว้ย

1 ว้นั ว้นัทุี�ป่ว้ย

มากกว้า่ 1 ว้นัต็ดิ้ต็อ่กนั ว้นัแรกทุี�ป่ว้ย

คัา่จา้งสิำาหรับการ
ล้าคัล้อด้บตุ็ร มากกว้า่ 1 ว้นัต็ดิ้ต็อ่กนั ว้นัแรกข้องการล้าคัล้อด้บตุ็ร

คัา่จา้งสิำาหรับการ
ล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็ร
ข้องบดิ้า

1 ว้นั ว้นัล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงด้บูตุ็รข้องบดิ้า

มากกว้า่ 1 ว้นัต็ดิ้ต็อ่กนั ว้นัแรกข้องการล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงดู้
บตุ็รข้องบดิ้า

เงนิช้ด้เช้ยแทุน
การแจง้ล้ว่้งหนา้ - ว้นัทุี�แจง้การบอกเล้กิสิญัญา

จา้งงานหมายเหต็1ุ2 

เงนิสิิ�นปีหมายเหต็1ุ3 - ว้นัทุี�คัรบกำาหนด้การจา่ยเงนิ

•  ในการคัำานว้ณ์คั่าจา้งโด้ยเฉล้ี�ย คัว้รยกเว้น้: (i) ช้ว่้งระยะเว้ล้าทุี�
ลู้กจา้งไม่ได้รั้บการจ่ายเงนิคั่าจา้งหรอืเงนิคั่าจา้งเต็็มจำานว้น รว้ม
ถึงึว้ันหยุด้, ว้ันหยุด้ต็ามกฎหมาย, ว้ันล้าพัื้กรอ้น, ว้ันล้าป่ว้ย, ว้ัน
ล้าคัล้อด้บุต็ร, ว้ันล้าเพื้ื�อเล้ี�ยงดู้บุต็รข้องบดิ้า, ว้ันล้าป่ว้ยเนื�องจาก
ได้รั้บบาด้เจ็บจากการทุำางานหรือใช้ส้ิทิุธิิ�ล้าป่ว้ยต็ามข้อ้ต็กล้งกับ
นายจา้ง, แล้ะว้ันทุำางานปกต็ทิุี�ลู้กจา้งไม่ได้ทุ้ำางานใหน้ายจา้ง แล้ะ 
(ii) จำานว้นเงนิรว้มทุั �งหมด้ทุี�จ่ายใหลู้้กจา้งในช้ว่้งระยะเว้ล้าด้ังกล้่าว้

หมายเหต็1ุ1 “เด้อืน” หมายถึงึ “เด้อืนต็ามปฏิทิุนิ”
หมายเหต็1ุ2  ในกรณี์ทุี�ไมม่กีารแจง้ล้ว่้งหนา้ ใหถ้ึอืเอา “ว้ันบอกเล้กิสิญัญา” มาใช้ใ้นการพื้จิารณ์า
หมายเหต็1ุ3  สิามารถึใช้ไ้ด้ก้บัสิถึานการณ์์ทุี�ไมไ่ด้ร้ะบจุำานว้นเงนิสิิ�นปีไว้ใ้นสิญัญา
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