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กฏหมายการจ้างงานอย่างง่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



2 

แผ่นพบัฉบบันีจ้ะกล่าวถึงบทบญัญตัิของกฎหมายการจา้งงาน (มาตรา 57) ในค าศพัทง์่าย ๆ โปรดทราบ

ว่าส าหรบับทบัญญัติของกฎหมายตามท่ีไดอ้ธิบายไวก้ฎหมายแรงงานยังคงมีอ านาจ เด็ดขาด ส าหรบั

รายละเอียด โปรดอา้งอิงขอ้ความท่ีสมบูรณ์ของกฏหมาย หรอื “คู่มือกฎหมายการจา้งงานฉบับย่อ” 

เผยแพรโ่ดยกรมแรงงาน  

 

การใชง้านของกฎหมาย 

 นอกจากขอ้ยกเวน้บางประการแลว้ กฎหมายการจา้งงานสามารถน าไปปรบัใชไ้ดก้บัลูกจา้งทุกคน 

 ลูกจา้งทุกคนไดร้บัความคุม้ครองจากกฎหมายการจา้งงาน ไม่ว่าจะเป็นงานแบบเต็มเวลา หรอืงาน
นอกเวลา และโดยไม่ค านึงถึงจ านวนช ัว่โมงการท างานของลูกจา้ง ลูกจา้งจะไดร้บัความคุม้ครองขั้น

พืน้ฐานตามกฎหมาย เช่น การจ่ายเงินค่าแรง ขอ้จ ากดัในการหกัค่าแรง และการไดร้บัวนัหยุดตาม

กฎหมาย เป็นตน้ 

 ลูกจา้งมีสิทธไิดร้บัผลประโยชนเ์พ่ิมเติมหากลูกจา้งถูกว่าจา้งงานในสญัญาจา้งงานต่อเน่ือง 
 

ส ัญญาจ้างงานต่อเน่ือง  

 ลูกจา้งผูท่ี้ไดร้บัการว่าจา้งงานอย่างต่อเน่ืองจากนายจา้งคนเดิมมาเป็นเวลา 4 สัปดาห ์หรอืนาน
กว่านั้น โดยมีช ัว่โมงการท างานท่ีไดป้ฏิบตัิงานไปแลว้อย่างนอ้ย 18 ช ั่วโมง ในแต่ละสปัดาห ์จะถือว่า

เป็นลูกจา้งภายใตส้ญัญาต่อเน่ือง 

 

ส ัญญาการว่าจ้าง  

⚫ สญัญาการจา้งงานท่ีไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอืดว้ยวาจาเกีย่วกบัเงื่อนไขการจา้งงานท่ี

จดัท าขึน้ระหว่างนายจา้ง และลูกจา้ง ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของสญัญาจา้งงานที่ต ัง้ใจจดัท าขึน้

เพือ่ท าลาย หรอืลดสทิธทิีลู่กจา้งจะไดร้บัตามกฎหมายการจา้งงานจะถือเป็นโมฆะ 

 

ค่าจา้ง 

⚫ ค่าจา้ง หมายถึง ค่าตอบแทน รายได ้เงินเบีย้เลีย้ง ทัง้หมด (รวมถึงเงินเบีย้เลีย้งในการเดินทาง และ

เงินสวัสดิการ ค่าคอมมิชช ั่น และเงินค่าจา้งท างานล่วงเวลา) สามารถจ่ายเงินรางวัลพิเศษ และ

ค่าบรกิาร ใหก้บัลูกจา้งได ้เมื่องานส าเร็จ หรอืตอ้งการใหท้ างานใหส้ าเร็จ และสามารถจ่ายช าระได ้

ในรูปแบบตัวเงิน เงินค่าจา้งท างานล่วงเวลา ควรจะรวมการค านวณสิทธติ่าง ๆ ของลูกจา้งเขา้ไป

ดว้ยหากค่าจา้งล่วงเวลามีลักษณะท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรอืเฉลี่ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 12 

เดือนท่ีผ่านมามีเงินเดือนโดยเฉลีย่ของลูกจา้งตอ้งไม่นอ้ยกว่า 20% ในชว่งระยะเวลาเดียวกนั  

⚫ นายจา้งไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ าการหักค่าจา้งของลูกจา้งนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่า

ดว้ยการจา้งงาน 

⚫ นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าจา้งใหก้บัลูกจา้งไม่ชา้ไปกว่า 7 วันหลังจากสิน้สุดระยะเวลาของการช าระ

ค่าจา้ง หรอืการบอกเลิกสัญญาการจา้งงาน มิฉะนั้นนายจา้งตอ้งจ่ายช าระค่าดอกเบีย้จากจ านวน

ค่าจา้งท่ีคา้งช าระ 

⚫ หากไม่มีการจ่ายช าระค่าจา้งภายใน 1 เดือนหลังจากวันท่ีครบก าหนดช าระ ลูกจา้งอาจถือว่าการ

ว่าจา้งงานของลูกจา้งไดถู้กบอกเลิกจากนายจา้ง และมีสิทธไิดร้บัเงินชดเชยล่วงหนา้ และเงินชดเชย

การเลิกจา้งอืน่ ๆ ได ้

⚫ นายจา้งผูท่ี้ฝ่าฝืนบทบัญญัติขา้งตน้จะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษ สูงสุด (1) 
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โทษปรบั 100,000 ดอลลาร ์และโทษจ าคุกเป็นเวลา 1 ปีส าหรบัการหักเงินค่าจา้งท่ีผิดกฎหมาย 

(2) โทษปรบั 350,000 ดอลลาร ์และโทษจ าคุกเป็นเวลา 3 ปี ส าหรบัความบกพรอ่งในการช าระเงิน

ค่าจา้งเมื่อถึงก าหนดการช าระโดยเจตนา และปราศจากเหตุผลอนัสมควร (3) โทษปรบั 10,000 

ดอลลาร ์ส าหรบัความบกพร่องในการช าระดอกเบีย้จากจ านวนเงินค่าจา้งท่ีคา้งช าระโดยเจตนา 

และปราศจากเหตุผลอนัสมควร 

 

ความรบัผดิชอบในการจ่ายช าระค่าจา้งของลูกจา้งทีเ่ป็นผูร้บัเหมารายย่อย 

⚫ ผูร้บัเหมาหลัก ผูร้บัเหมาอาวุโสรายย่อย และผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูร้บัเหมาท่ีไดเ้ขา้รว่มการ

ก่อสรา้ง และงานก่อสรา้งนั้น จะตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าจา้งท่ีคา้งช าระใน 2 เดือนแรกใหก้บัลูกจา้งผูท่ี้

ผูร้บัเหมารายย่อย หรอืผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัเหมาไดว้่าจา้งใหท้ างาน  

⚫ หากลูกจา้งถูกว่าจา้งโดยผูร้บัเหมารายย่อย หรอืผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูร้บัเหมา ไม่ไดร้บัค่าจา้ง 

ลูกจา้งจะตอ้งเขียนค ารอ้งเป็นลายลักษณ์อักษรย่ืนต่อผูร้บัเหมาหลัก หรอืผู ท่ี้ไดร้บัการแต่งตั้งให ้

เป็นผูร้บัเหมาหลัก ภายใน 60 วนั (หรอืไดร้บัอนุญาตจากกรรมาธิการกรมแรงงานเพ่ิมเติมอีก 90 

วนั) หลงัจากท่ีครบก าหนดการช าระค่าจา้ง ลูกจา้งควรระบุรายละเอียดต่อไปนีไ้วใ้นหนังสือค ารอ้ง:  

1. ชือ่ และท่ีอยู่ของลูกจา้ง 

2. ชือ่ และท่ีอยู่ของนายจา้งของตน 

3. ท่ีอยู่ของสถานท่ีท างานของลูกจา้ง 

4. รายละเอียดของงานของค่าจา้งท่ีถึงก าหนดช าระเงิน และ 

5. จ านวนของค่าจา้งท่ีครบก าหนดช าระเงิน และระยะเวลาท่ีเกีย่วขอ้งของค่าจา้งเหล่านั้น 

⚫ ผูร้บัเหมาหลัก ผูร้บัเหมาอาวุโสรายย่อย และผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูร้บัเหมา ควรจ่ายช าระ

ค่าจา้งใหก้บัลูกจา้งภายใน 30 วันหลงัจากไดร้บัค ารอ้ง ลูกจา้งอาจท าการส่งค ารอ้งไปยงัผูร้บัเหมา

หลกั ผูร้บัเหมาอาวุโสรายย่อย และผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัเหมาทุกคนเพ่ือใหพ้วกเขาแบ่งปัน

ความรบัผิดชอบ  

 

 

วนัหยุด 

 ลูกจา้งท่ีไดร้บัการว่าจา้งภายใตส้ัญญาจา้งงานต่อเน่ืองมีสิทธไิดร้บัวนัหยุดพักผ่อนอย่าง นอ้ย 1 วัน 
ในทุก ๆ 7 วนั 

 นายจา้งอาจท าการชดเชยวันหยุดพักผ่อนในวันอื่นแทนวันท่ีวันหยุดเดิมของลูกจา้งไดเ้มื่อไดร้บั
ความยินยอมจากลูกจา้ง ในกรณีเชน่นี้ วนัหยุดพกัผ่อนจะตอ้งอยู่ภายในเดือนเดียวกนั ก่อนวนัหยุด

เดิม หรอืภายใน 30 วนัหลงัจากวนัหยุดเดิม 

 นายจา้งจะตอ้งไม่บังคับใหลู้กจา้งท างานในวันหยุดพักผ่อนยกเวน้ในกรณีท่ีเครือ่งจกัร ช ารุด หรอื
โรงงานช ารุด หรอืเกดิเหตุการณท่ี์ไม่คาดคิดอืน่ ๆ 

⚫ ลูกจา้งสามารถอาสาท างานในวันหยุดพักผ่อนได ้ยกเวน้ลูกจา้งท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปีท่ีท างานใน

ภาคอุตสาหกรรม  

⚫ จะตอ้งมีการตกลงกนัระหว่างนายจา้ง และลูกจา้งว่าจะไดร้บัเงินค่าจา้งวนัหยุดพกัผ่อน หรอืไม่  

⚫ นายจา้งผูท่ี้บกพร่องในการใหว้นัหยุดพักผ่อนแก่ลูกจา้งโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรจะถูกด าเนินการ

ฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์

⚫ นายจา้งผูท่ี้บังคับใหลู้กจา้งท างานในวันหยุดพกัผ่อนจะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดย
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มีโทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์

 

วนัหยุดตามกฎหมาย 

 ลูกจา้งมีสิทธไิดร้บัวนัหยุดตามกฎหมาย 12 วนัดงัต่อไปนี ้โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาของการท างาน: 
วนัแรกของเดือนมกราคม 

วนัปีใหม่ทางจนัทรคติ 

วนัท่ีสองของวนัปีใหม่ทางจนัทรคติ 

วนัท่ีสามของวนัปีใหม่ทางจนัทรคติ 

เทศกาลเช็งเมง้ 

วนัแรงงาน (วนัท่ี 1 พฤษภาคม) 

เทศกาลร าลึกถึง กวีชหียวน (Tuen Ng)  

วนัสถาปนาเขตบรหิารพิเศษฮ่องกง (วนัท่ี 1 กรกฎาคม) 

วนัหยุดหลงัจากเทศกาลกลางฤดใูบไมร้ว่งของจนี 

เทศกาลชงโหย่ง 

วนัชาติ (วนัท่ี 1 ตุลาคม) 

เทศกาลฤดูหนาวของจนี หรอืวนัครสิตม์าส (นายจา้งเป็นผูเ้ลือกวนั) 

 

⚫ หากนายจา้งรอ้งขอใหลู้กจา้งท างานในวนัหยุดตามกฎหมาย นายจา้งควรจดัเตรยีมวนัหยุดทางเลือก

ใหลู้กจา้งภายใน 60 วันก่อน หรือหลังวันหยุดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามตอ้งแจง้ลูกจา้งก่อน

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 48 ช ั่วโมง หากนายจา้ง และลูกจา้งเห็นพอ้งกนั ตัวเลือกของวนัหยุดจะเป็นวัน

ไหนก็ไดภ้ายใน 30 วันก่อน หรอืหลังวันหยุดตามกฎหมาย หรอืวันหยุดทางเลือก โดยสามารถ

จดัการวนัหยุดนั้น ๆใหเ้ป็นวนัหยุดทดแทน 

⚫ ลูกจา้งท่ีไดร้บัการว่าจา้งภายใตส้ัญญาจา้งงานต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวนัหยุด

ตามกฎหมายจะมีสิทธิไดร้บัเงินค่าจา้งในวันหยุด อัตราค่าจา้งรายวันของวันหยุดท่ีไดร้บัค่าจา้งจะ

เป็นผลรวมเท่ากนักบัค่าจา้ง รายวนัโดยเฉลีย่ของลูกจา้ง (ดูท่ีภาคผนวก) 

⚫ วนัหยุดท่ีไดร้บัค่าจา้งควรตอ้งจ่ายใหก้บัลูกจา้ไม่ชา้กว่าวนัท่ีลูกจา้งจะไดร้บั เงินค่าจา้งในรอบถัดไป

หลงัจากวนัหยุดตามกฎหมายนั้น ๆ 

⚫ ถึงแมว้่าลูกจา้งจะมีสิทธิไดร้บัเงินค่าจา้งในวันหยุด แต่นายจา้งควรใหว้ันหยุดตามกฎหมาย หรอื

จดัการ “ว ัน หยุด ทาง เลือก ” หรอื “วันหยุดชดเชย” ใหแ้ก่ลูกจา้งดว้ย นายจา้งจะตอ้งไม่ช าระ

ค่าจา้งในรูปแบบใด ๆ ใหแ้ก่ลูกจา้งแทนการไดร้บัวันหยุด หรอืกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าไม่อนุญาตใหท้ า

การ “ซือ้” วนัหยุด 

⚫ นายจา้งผู ท่ี้บกพร่องต่อการใหว้ันหยุดตามกฎหมาย วันหยุดทางเลือก หรอืวันหยุดทดแทน แก่

ลูกจา้ง หรอืบกพร่องต่อการจ่ายค่าจา้งในวันหยุดแก่ลูกจา้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกด าเนิน 

การฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์  

 

วันหยุดประจ า ปีที่ได้รบัค่าจ้าง  

⚫ ลูกจา้งท่ีไดร้บัการว่าจา้งภายในสัญญาจา้งงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 12 เดือน จะมีสิทธิไดร้บั

วนัหยุดประจ าปีโดยไดร้บัค่าจา้งภายในระยะเวลา 12 เดือน ดงัต่อไปนี ้

⚫ จ านวนวนัหยุดประจ าปีท่ีไดร้บัค่าจา้งเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จาก 7 วนั ไปเป็น สูงสุด 14 วนั ตาม
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ระยะเวลาการท างานของลูกจา้ง 

⚫ วนัหยุดพักผ่อน หรอืวนัหยุดตามกฎหมายใด ๆ ท่ีตกอยู่ในช่วงระยะเวลาของวันหยุดประจ าปีจะถูก

นับเป็นวนัหยุดประจ าปี และนายจา้งควรก าหนดวนัหยุดพกัผ่อนวนัอืน่ หรอืวนัหยุดใหก้บัลูกจา้ง 

⚫ อัตราค่าจ ้างรายวันของวันหยุดประจ าปี ท่ีได ้ร ับค่าจ ้างจะเ ป็นผลรวม เท่ากันก ับ  ค่าจ ้า ง

รายวันโดยเฉลี่ยของลูกจ ้าง  (ดู ท่ีภาคผนวก )  

⚫ ควรจะจ่ายค่าจา้งของวนัหยุดประจ าปีใหก้บัลูกจา้งไม่ชา้กว่าวันจ่ายช าระค่าจา้งปกติหลัง จากท่ีได ้

ใชว้นัหยุดประจ าปีแลว้  

⚫ สิทธใินวันลาของพวกเขาท่ีเกนิกว่า 10 วันลูกจา้งสามารถเลือกท่ีจะยอมรบัการ ช าระเป็นเงินแทน

ได ้

⚫ ลูกจา้งท่ีไดร้บัการจา้งงานมาแลว้ 3 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน ในปีท่ีออก และสัญญาจา้งงานของ

เขาไดถู้ก ยกเลิก (นอกจากกรณีถูกไล่ออกอย่างรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดอย่าง

รา้ยแรง) ลูกจา้งจะมีสิทธไิดร้บัเงินค่าจา้งของวนัหยุดประจ าปีตามสดัส่วน 

⚫ นายจา้งผูบ้กพรอ่งต่อการใหว้นัหยุดประจ าปีแก่ลูกจา้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกด า เนินการ

ฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์  

⚫ นายจา้งผูท่ี้บกพรอ่งต่อการจ่ายช าระเงินค่าจา้งของวันหยุดประจ าปีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะ

ถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์

 

เงินเบีย้เลีย้งวนัลาป่วย 

⚫ ลูกจา้งท่ีไดร้บัการจา้งงานภายใตส้ัญญาจา้งงานต่อเน่ืองสามารถสะสมวนัลาป่วยท่ีไดร้บัค่าจา้งได ้2 

วนัเมื่อครบเดือนในแต่ละเดือนระหว่างการจา้งงานในช่วง 12 เดือนแรก และ 4 วันลาป่วยท่ีไดร้บั

ค่าจา้ง เมื่อครบเดือนในแต่ละเดือนส าหรบัการจา้งงานหลังจากนั้น โดยสามารถสะสมวนัลาป่วยได ้

สูงสุด 120 วนั 

⚫ ลูกจา้งจะมีสิทธไิดร้บัเงินเบีย้เลีย้งวันลาป่วย หากลูกจา้งมีจ านวนวันลาป่วยสะสมท่ีไดร้บัเงินค่าจา้ง

ไดเ้หลืออยู่ และไดใ้ชว้นัลาป่วยไปแลว้ รวมทั้งมีเอกสารรบัรองแพทยท่ี์เหมาะสมมาสนับสนุนการลา

ป่วยโดยมีจ านวนวนัลาป่วยไม่น้อยกว่า 4 วันติดต่อกนัหมายเหตุ1 อตัราเงินเบีย้เลีย้งวนัลาป่วยรายวัน

จะเป็นผลรวมเท่ากนักบัสีใ่นหา้ของค่าจา้ งรายวนัของลูกจา้ง (ดูท่ีภาคผนวก) 

⚫ เงินเบีย้เลีย้งวนัลาป่วยควรจะจ่ายช าระใหก้บัลูกจา้งไม่ชา้กว่าวนัจ่ายช าระเงินค่า จา้งตามปกติ  

⚫ นายจา้งผู ท่ี้บกพร่องต่อการจ่ายเงินเบีย้เลีย้งวันลาป่วยใหแ้ก่ลูกจา้งไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถูก

ด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์

 

การคุม้ครองการจา้งงานส าหรบัลูกจา้ง 

⚫ หา้มนายจา้งท าการบอกเลิกสัญญาว่าจา้งต่อลูกจา้งในวันลาป่วยท่ีไดร้บัค่าจา้ง ยกเวน้ในกรณีถูก

ไล่ออกอย่างรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดอย่างรา้ยแรง 

⚫ นายจา้งผู ท่ี้ฝ่าฝืนบทบัญญัติขา้งตน้จะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษ ปรบั 

 
หมายเหตุ1 เม่ือพนักงานท่ีก าลงัตั้งครรภข์าดงานดว้ยเหตุผลของการตรวจครรภ ์การกกัตัวหลังการรกัษาทางการแพทย ์

หรอืการแทง้บุตร และการขาดงานไดร้บัการรบัรองโดยใบรบัรองแพทย ์หากวนัใดก็ตามท่ีพนักงานคนน้ันขาด
งานใหถ้ือว่าเป็นวันลาป่วย (เกี่ยวกบัพนักงานการตรวจสุขภาพท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตั้งครรภข์องพนักงานท่ี
ด าเนินการในวันท่ี หรอืหลังวันท่ี 11 ธนัวาคม 2020 พนักงานสามารถแสดงใบรบัรองการเขา้ร่วมงานท่ี
นอกเหนือจากใบรบัรองแพทยไ์ด)้ ภายใตส้ถานการณ์เหล่านี้ หากพนักงานมีจ านวนวันลาป่วยสะสมท่ีไดร้บั
รายไดเ้พียงพอแลว้ ในแต่ละวนัท่ีลาป่วยจะไดร้บัเงินเบีย้เลีย้งวนัลาป่วย 
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100,000 ดอลลาร ์

⚫ นอกจากนีน้ายจา้งตอ้งจ่ายเงินชดเชยการบอกเลิกจา้งใหก้บัลูกจา้งภายใน 7 วันหลงัจากวนัท่ีบอก

เลิกสัญญาจา้งอันเน่ืองมาจากการไล่ออกในวันลาป่วยโดยไม่ยุติธรรม ลูกจา้งสามารถเรยีกรอ้ง

ค่าชดเชยส าหรบั “การคุม้ครองการจา้งงาน” ต่อนายจา้ง หากลูกจา้งถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลไม่

ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย (ดูท่ีส่วนดา้นล่างเกีย่วกบั “การคุม้ครองการจา้งงาน”) 

 

การคุม้ครองผูค้ลอดบุตร 

⚫ ลูกจา้งหญิงท่ีไดร้บัการว่าจา้งภายในสญัญาจา้งงานต่อเน่ืองทันทีก่อนชว่งเริม่ตน้ของการ ลาคลอด

บุตร และนายจา้งรบัทราบต่อการตัง้ครรภข์องลูกจา้ง ลูกจา้งจะมีสิทธไิดร้บั: 

- วนัลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลาติดต่อกนั 14หมายเหตุ2 สปัดาห ์

- หากการลาคลอดบุตรชา้กว่าช่วงเวลาท่ีคาดหมายไว ้ระยะเวลาท่ีเกินวันลาคลอดบุตรจะถือ

เป็นจ านวนวนัของการล่าชา้ 

- ระยะเวลาของวนัลาเพ่ิมเติมสามารถลาไดไ้ม่เกิน 4 สัปดาหโ์ดยขึน้อยู่กบัความเจ็บป่วย หรอื

การทุพลภาพอนัเน่ืองมาจากการตัง้ครรภ ์หรอืการคลอดบุตร 

⚫ เมื่อไดร้บัความยินยอมจากนายจา้งแลว้ ลูกจา้งอาจตัดสินใจลาคลอดบุตรไดต้ั้งแต่ 2 ถึง 4 สัปดาห ์

ก่อนวนัท่ีคาดว่าจะคลอดบุตร 

⚫ พนักงานมีสิทธิร์บัรายไดใ้นการลาคลอดบุตร 14หมายเหตุ3 สัปดาห ์หากพนักงานท างานภายใต ้

สญัญาต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 40 สัปดาหท์ันทีก่อนวันลาคลอดตามก าหนด และไดแ้จง้เกี่ยวกบัการ

ตั้งครรภ ์และความตั้งใจท่ีจะลาคลอดไปยังนายจา้งล่วงหน้า อัตราค่าจา้งรายวันของการลาคลอด

เป็นจ านวนเงินท่ีเทียบเท่ากบัสีใ่นหา้ของค่าจา้งรายวนัโดยเฉลี่ยของพนักงาน (ดูภาคผนวก) รายได ้

ในการลาคลอด 4 สปัดาห ์ส าหรบัสัปดาหท่ี์ 11 ถึง 14 ของการลาคลอดมีจ านวนสูงสุดถึง 80,000 

ดอลลาร ์

⚫ ค่าจา้งในวนัลาคลอดบุตรควรจะจ่ายช าระในวนัจ่ายช าระค่าจา้งของลูกจา้งตามปกติ 

⚫ หลังจากท่ีนายจา้งไดจ้่ายเงินค่าลาคลอดทัง้หมดในวันจ่ายค่าจา้งปกติแลว้ นายจา้งสามารถท าการ

ย่ืนค ารอ้งต่อรฐับาลเพ่ือขอการชดเชย หมายเหตุ4 ของการลาเพ่ือคลอดบุตรของสัปดาหท่ี์ 11 ถึง 14 

ท่ีสามารถจ่ายได ้และจะจ่ายภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน ส าหรบัรายละเอียด โปรดดูขอ้มูลท่ี

เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเบิกจ่ายเงินค่าลาคลอดบุตรท่ีไดร้บัการเผยแพรโ่ดยกรมแรงงาน 

⚫ ลูกจา้งจะตอ้งน าใบรบัรองแพทยท่ี์ระบุวนัก าหนดคลอดบุตรมาใหน้ายจา้ง หากนายจา้งรอ้งขอ 

⚫ นายจา้งท่ีบกพรอ่งต่อการใหว้ันลาคลอดบุตรแก่ลูกจา้งผูท่ี้ตัง้ครรภ ์หรอืบกพร่องต่อการจ่ายค่าจา้ง

ในวนัลาคลอดบุตรต่อพนักงานผูท่ี้ตัง้ครรภผ์ูม้ีสิทธจิะถูกด า เนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมี

โทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์

 

การคุม้ครองการจา้งงานส าหรบัลูกจา้ง 

⚫ หา้มนายจา้งท าการบอกเลิกสัญญาจา้งงานต่อเน่ืองต่อลูกจา้งผูท่ี้ตั้งครรภ ์และลูกจา้งไดแ้จง้การ

ตั้งครรภใ์หก้ ับนายจา้งแลว้ ยกเวน้ในกรณีถูกไล่ออกอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากการกระท า

 
หมายเหตุ2 พนักงานผูมี้สิทธิท่ี์มีการคลอดบุตรก่อนวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2020 จะมีสิทธิใ์นการลาคลอดไดต้่อเน่ืองเป็น

ระยะเวลา 10 สปัดาห ์
หมายเหตุ3 พนักงานผูมี้สิทธิท่ี์มีการคลอดบุตรก่อนวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2020 จะไดร้บัรายไดใ้นการลาคลอด 10 สปัดาห ์
หมายเหตุ4 โครงการจ่ายเงินชดเชยในการลาคลอดบุตรน้ันเป็นโครงการในการบรหิารของรฐับาล 
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ความผิดอย่างรา้ยแรง 

⚫ ยกเวน้กรณีท่ีระบุไวข้า้งตน้ การไล่ลูกจา้งผู ท่ี้ตั้งครรภอ์อกถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายของ

นายจา้ง นายจา้งจะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 100,000 ดอลลาร ์

⚫ นอกจากนีน้ายจา้งตอ้งจ่ายเงินชดเชยการบอกเลิกจา้งใหก้บัลูกจา้งภายใน 7 วนั หลงัจากวนัท่ีบอก

เลิกสัญญาจา้งอันเน่ืองมาจากการไล่ออกในวันลาป่วยโดยไม่ยุติธรรม ลูกจา้งสามารถเรยีกรอ้ง

ค่าชดเชยส าหรบั “การคุม้ครองการจา้งงาน” ต่อนายจา้ง หากลูกจา้งถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลไม่

ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย (ดูท่ีส่วนดา้นล่างเกีย่วกบั “การคุม้ครองการจา้งงาน”) 

⚫ นายจา้งอาจไม่มอบหมายงานหนัก งานท่ีเป็นพิษ หรอืงานท่ีมีอนัตรายต่อลูกจา้งผูท่ี้ตัง้ครรภ ์

⚫ นายจา้งผูท่ี้บกพร่องต่อขอ้ก าหนดขา้งตน้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรจะถูกด าเนินการฟ้อง รอ้งต่อ

การกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์  

 

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดา  

พนักงานชายมีสิทธิล์าเพ่ือเลีย้งดูบุตรได ้5หมายเหตุ5 วัน ส าหรบัการคลอดบุตรแต่ละคร ัง้ของภรรยา/

คู่ครอง หากเขา – 

 

1. เป็นบิดาหมายเหตุ6 ของเด็กทารก หรอืเด็กท่ีก าลงัจะเกดิ 

2. เป็นผูไ้ดร้บัการจา้งงานภายใตส้ญัญาต่อเน่ือง และ 

3. ไดแ้จง้ใหน้ายจา้งทราบตามระเบียบท่ีก าหนด 

 

การขอลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดา  

⚫ พนักงานจะตอ้งแจง้ใหน้ายจา้งทราบเกีย่วกบั – 

1. ความประสงคข์องตนท่ีจะขอลาเพ่ือเลีย้งดูบุตร โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 

 เดือน ก่อนท่ีจะถึงก าหนดคลอด (ยงัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้วนัลาท่ีแน่ชดัในขัน้ตอนนี)้ และ 

2. วนัท่ีท่ีตอ้งการลาเพ่ือเลีย้งดูบุตร โดยตอ้งแจง้ก่อนท่ีจะลางานหมายเหตุ7 

 

⚫ หากพนักงานไม่สามารถแจง้ขอ้มูลขา้งตน้ใหน้ายจา้งทราบล่วงหน้า 3 เดือน พนักงานจะตอ้งแจง้

วนัท่ีท่ีตอ้งการลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรใหน้ายจา้งทราบล่วงหนา้ก่อนถึงวนัท่ีจะลาอย่างนอ้ย 5 วนั 

 

⚫ หากนายจา้งรอ้งขอ พนักงานจะตอ้งย่ืนเอกสารแจง้ใหแ้ก่นายจา้งโดยเขียนขอ้ความ และลงชื่อ

ของตนเอง โดยระบุรายละเอียดดงันี ้– 

1. ชือ่ของมารดาของเด็ก  

2. วนัท่ีคาดว่าจะคลอด/วนัท่ีคลอด และ  

3. ระบุว่าพนักงานดงักล่าวเป็นบิดาของเด็ก

 
หมายเหตุ5 จ านวนจ ากดัวนัลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดาคือ 3 วัน ส าหรบัการคลอดบุตรของคู่สมรส/คู่สามีภรรยาของ

พนักงานชายท่ีมีสิทธิห์ากบุตรของเขาเกดิในหรอืหลงัจากวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2015 แต่ก่อนวนัท่ี 18 
มกราคม 2019  

หมายเหตุ6 พนักงานผูน้ั้นไม่จ าเป็นตอ้งแต่งงานกบัมารดาของเด็กทารก เพ่ือท่ีจะมีสิทธิใ์นการลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรภายใต ้
กฎหมายการจา้งงาน 

หมายเหตุ7 กฎหมายไม่ไดก้ าหนดว่าควรจะตอ้งแจง้ขอ้มูลดงักล่าวล่วงหนา้นานเพียงใด  
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⚫ พนักงานอาจลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรเมื่อใดก็ไดใ้นระหว่างช่วงเวลา 4 สัปดาห ์ก่อนก าหนดคลอดของ

เด็ก ไปจนถึง 14หมายเหตุ8 สปัดาหห์ลงัคลอด โดยเริม่นับจากวนัท่ีเด็กคลอด พนักงานอาจใชว้นัลา

เพ่ือเลีย้งดูบุตรทัง้หมด 5 วนัในคราวเดียวกนั หรอืใชแ้ยกกนัได ้

 

การจ่ายเงินส าหร ับการลาเ พ่ือเลี ้ยงดูบุตรของบิดา  

⚫ พนักงานชายจะไดร้บัการจ่ายเงินในระหว่างการลาเพ่ือเลีย้งดูบุตร หากเขา – 

1. ไดร้บัการจา้งงานภายใตส้ญัญาจา้งแบบต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 สัปดาห ์ก่อน

หนา้การลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดานีท้นัที และ  

2. ไดย่ื้นเอกสารตามท่ีก าหนดไวใ้หแ้ก่นายจา้งภายในระยะเวลาดังนี้ (แลว้แต่ว่าระยะเวลาใด

ถึงก าหนดก่อน) – 

(i) 12 เดือน หลงัจากการลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรวนัแรก หรอื  

(ii) ภายใน 6 เดือน หลงัการเลิกจา้ง ในกรณีท่ีพนักงานถูกเลิกจา้ง 

 

⚫ อตัราค่าจา้งรายวันในระหว่างการลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดาจะคิดเป็นจ านวนเท่ากบัสี่ในหา้ของ

อตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉลี่ยท่ีพนักงานไดร้บัในช่วง 12 เดือน ก่อนวันลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรดังกล่าว 

(ดูท่ีภาคผนวก) 

 

เอกสารท่ีพนักงานจะต ้อง ย่ืน  

ส าหรบัเด็กทีเ่กดิในฮ่องกง: สูติบตัรของเด็กซึง่ปรากฎชือ่ของพนักงานเป็นชือ่บิดาของเด็ก 

 

ส าหรบัเด็กทีเ่กิดนอกฮ่องกง: สูติบัตรของเด็กท่ีออกใหโ้ดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจในทอ้งท่ีนั้นซึ่ง
ปรากฏชือ่ของพนักงานเป็น ชือ่บิดาของเด็ก (หรอืหากหน่วยงานท่ีมีอ านาจไม่ไดอ้อกสูติบัตร ใหแ้สดง

เอกสารอืน่ท่ีออกใหโ้ดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานว่าพนักงานเ ป็นบิดาของเด็ก) 

 

 
หมายเหตุ8 หากเด็กเกดิก่อนวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2020 เด็กจะมีอายุไม่เกนิ 10 สปัดาหนั์บจากวนัท่ีคลอดบุตรจรงิ 

ตวัอย่างการเขยีนขอ้ความ 

 

  ขา้พเจา้                       (ชือ่ของพนักงาน)                      

ขอแจง้ว่าขา้พเจา้เป็นบิดาของเด็กท่ีจะคลอด/ท่ีคลอด* โดย    (ชือ่ของมารดาของเด็ก)    วนัท่ี

คาดว่าจะคลอด/วนัท่ีคลอด* ของเด็ก คือ                      . 

 

                      (ลายมือชือ่ของพนักงาน)    

                      วนัท่ี 

*ตดัขอ้ความออกไดต้ามความเหมาะสม 
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หมายเหตุ:  

ตวัอย่างสูติบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานภายนอกฮ่องกงจะแสดงไวใ้นเว็บเพจของกระทรวงแรงงาน 

 

หากเด็กเสียชีวิตจากการคลอด หรอืเสียชีวิตภายหลงัการคลอด และไม่มีการออกสูติบตัิ

ใหก้บัเด็ก: 

⚫ พนักงานจะตอ้งย่ืนใบรบัรองทางการแพทยห์มายเหตุ9 เพ่ือรบัรองการท าคลอดเด็ก  

 

⚫ หากนายจา้งรอ้งขอ พนักงานจะตอ้งย่ืนเอกสารแจง้ และลงลายมือชือ่ดว้ยตนเอง โดยระบุขอ้ความ

ว่า – 

 

1. เขาเป็นบิดาของเด็กท่ีคลอดจากสตรท่ีีมีช ือ่ตามใบรบัรองทางการแพทย ์ และ 

2. เด็กดงักล่าวเสียชวีิตจากการคลอด หรอืเสียชวีิตหลงัการคลอด ตามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดเวลาการจ่ายค่าจ ้างในระหว่างการลาเ พ่ือเลี ้ยงดูบุตรของบิดา  

⚫ หากพนักงานไดย่ื้นเอกสารตามท่ีก าหนดใหแ้ก่นายจา้งก่อนวันท่ีจะลาเพ่ือเลีย้งดูบุตร นายจา้งจะ 

ตอ้งจ่ายค่าจา้งในระหว่างการลาใหแ้ก่พนักงาน – 

1. ไม่ชา้ไปกว่าวนัท่ีพนักงานจะไดร้บัเงินเดือนคร ัง้ถดัไป ภายหลงัจากวนัลาเพ่ือเลีย้งดูบุตร หรอื 

2. ภายใน 7 วนั หลงัจากวนัท่ีไดร้บัเอกสารเกีย่วกบัการลาในกรณีท่ีพนักงานถูกเลิกจา้ง 

 

⚫ หากพนักงานไดย่ื้นเอกสารตามท่ีก าหนดใหแ้ก่นายจา้งภายหลงัจากไดล้าเพ่ือเลีย้งดูบุตร นายจา้ง

จะตอ้งจ่ายค่าจา้งในระหว่างการลาใหแ้ก่พนักงาน – 

 

1. ไม่ชา้ไปกว่าวนัท่ีพนักงานจะไดร้บัเงินเดือนคร ัง้ถดัไป หลงัจากวนัท่ีไดร้บัเอกสาร 
 

หมายเหตุ9 ส าหรบัการคลอดนอกฮ่องกง พนักงานจะตอ้งย่ืนใบรบัรองทางการแพทย ์หรอืเอกสารอื่นท่ีออกโดย
หน่วยงานในทอ้งท่ีน้ัน ซ ึง่เป็นหลกัฐานแสดงการท าคลอดเด็ก 

ตวัอย่างการเขยีนขอ้ความ 

 

  ขา้พเจา้     (ชือ่พนักงาน)     ขอแจง้ว่าขา้พเจา้คือบิดาของเดก็ ซึง่เกดิจาก   

 (ชือ่ของมารดาเด็กตามท่ีปรากฏในใบรบัรองทางการแพทย)์     ไดเ้สียชวิีตจากการคลอด/

เสียชวิีตหลงัการคลอด* 

 

             (ลายมือชือ่ของพนักงาน)    

            วนัท่ี 

*ตดัขอ้ความออกไดต้ามความเหมาะสม 
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 เกีย่วกบัการลาเพ่ือเลีย้งดูบุตร หรอื 

2. ภายใน 7 วนั หลงัจากวนัท่ีไดร้บัเอกสารเกีย่วกบัการลา ในกรณีท่ีพนักงานถูกเลิกจา้ง 

 

⚫ นายจา้งท่ีไม่อนุญาตการลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดา หรอืไม่จ่ายค่าจา้งในระหว่างการลาเพ่ือเลีย้งดู

บุตรของบิดาให ้ก ับพนักงานท่ีมีสิทธิด์ังกล่าว จะตอ้งถูกด าเนินคดี  และมีโทษปรบั  50,000 

ดอลลาร ์

 

ประเด็นส าคัญอื่น  ๆ  

 

แนะน าใหน้ายจา้ง และพนักงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล  (ความเป็น

ส่วนตัว) (มาตราท่ี 486) ในเรือ่งการเปิดเผย และการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของมารดาของเด็กซึง่เป็น

บุตรของพนักงาน เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการอนุญาต หรอืขออนุญาตลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดา และ

ไดร้บัค่าจา้งในระหว่างการลา นายจา้งอาจแจง้ใหพ้นักงานขอความยินยอมจากมารดาของเด็กก่อน

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดา หากมีขอ้สงสัยนายจา้ง และพนักงานสามารถขอค าปรกึษาจาก

ส านักงานคณะกรรมาธกิารความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล ส่วนบุคคล 

 

นายจา้งทุกคนจะตอ้งเก็บขอ้มูลเงินเดือน และประวัติการจา้งงาน 12 เดือนยอ้นหลังของพนักงานแต่ละ

คนไว ้ขอ้มูลดังกล่าวจะตอ้งครอบคลุมถึงช่วงเวลาของการลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดา ซึง่พนักงานไดใ้ช ้

สิทธิ ์รวมถึงรายละเอียดเกีย่วกบัการจ่ายเงินในชว่งเวลาดงักล่าว (หากมี) 
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การจ่ายเงินสิน้ปี 

 หากสญัญาการจา้งงานอนุญาตใหม้ีสิทธริบัเงินสิน้ปี  
พนักงานมีสิทธิไดร้บัค่าจา้งหากพนักงานไดถู้กว่าจา้งภายใตส้ัญญาจา้งแบบต่อเน่ือง ส าหรบั

ระยะเวลาของการจ่ายเงินทัง้หมด 

 จ านวนเงินสิน้ปี คือ จ านวนรวมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาการจา้งงาน หากจ านวนรวมไม่ไดร้ะบุไวใ้น
สญัญาการจา้งงาน จ านวนรวมจะเท่ากบัค่าจา้งรายเดือนโดยเฉลีย่ของพนักงาน (ดูท่ีภาคผนวก) 

 พนักงานมีสิทธไิดร้บัเงินสิน้ปีตามพืน้ฐานของอัตราส่วน หากพนักงานไดถู้กว่าจา้งภายใตส้ัญญา
จา้งแบบต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า 3 เดือนในช่วงระยะเวลาของการจ่ายเงิน  (ไม่รวมระยะเวลา

ทดลองงานในชว่ง 3 เดือนแรก) และ 

-  ยงัคงไดร้บัการจา้งงานต่อไปหลงัจากระยะการจ่ายเงินสิน้สุดลง หรอื 

-  ถูกนายจา้งไล่ออกจากงาน  

(ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการไล่ออกอนัเน่ืองมาจากการกระท าผิดอย่างรา้ยแรงของพนักงาน) 

⚫ เวลาในการจ่ายเงินสิน้ปี 

เง่ือนไขการจา้งงาน 

 

เวลาในการจ่ายเงินสิน้ปี 

 

เวลาของการจ่ายเงินจะถูกก าหนดไวใ้นสญัญา

การจา้งงาน 

ระบุวนัท่ี 

เวลาของการจ่ายเงินไม่ไดก้ าหนดไวใ้นสัญญา

การจา้งงาน  

วนัสุดทา้ยของชว่งเวลาการจ่ายเงิน หรอืภายใน 

7 วนั หลงัจากวนัท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาการจา้ง

งาน 

หากสญัญาการจา้งงานถูกบอกเลิกก่อนชว่ง

ระยะเวลาการจ่ายเงิน แลว้พนักงานจะมีสิทธไิดร้บั

เงินสิน้ปีเป็นอตัราส่วน 

วนัท่ีบอกเลิกสัญญาการจา้งงาน หรอืภายใน  7 

วนั หลงัจากวนับอกเลิกสญัญาจา้งงาน 

การค านวณเงินสิน้ปีจะตอ้งค านวณดว้ยการ

อา้งอิงจากผลก าไรของนายจา้ง 

วนัท่ีทราบจ านวนของผลก าไรชดัเจน หรอื

ภายใน 7 วนั หลงัจากวนันั้น 

⚫ นายจา้งผูท่ี้เจตนา และบกพร่องต่อการจ่ายเงินสิน้ปีใหก้บัพนักงานผูม้ีสิทธไิดร้บัโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร จะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์  
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การบอกเลกิสญัญาจา้งงาน 

⚫ ในการบอกเลิกสัญญาจา้งงานนายจา้งหรอืพนักงานควรแจง้ใหแ้ต่ละฝ่ายทราบล่วงหน้าหรอืจ่ายเงิน

ชดเชย แทนการแจง้ล่วงหน้า ระยะเวลาท่ีตอ้ง แจง้ล่วงหน้าหรอืจานวนเงินชดเชย แทนการแจง้

ล่วงหนา้ท่ีกาหนดไวม้ีดงันี:้ 

 

เง่ือนไขการจา้งงาน ระยะเวลา ของ

การแจง้ 

ล่วงหน้า 

การจ่ายเงินชดเชย

แทนการแจง้ล่วง 

หน้า 

ระหว่างช่ 

วง

ระยะเวลา

การ 

ทดลอง

งาน 

ภายในเดือนแรกของชว่งระยะเวลาการ 

ทดลองงาน 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

หลงัจากเดือนแรก 

ของชว่งระยะเวลาการ 

ทดลองงาน 

โดยท่ีสญัญามีเ 

งื่อนไขให ้

ก าหนดระยะเวลา 

ของการแจง้ล่วง 

หนา้ 

เป็นไปตาม 

ขอ้ตกลงแต่ ตอ้ง

ไม่นอ้ย  

กว่า 7 วนั 

ระยะเวลาของการแจง้ 

ล่วงหนา้ 

แสดงเป็น วนั หรอื 

สปัดาห:์ 

=”ค่าจา้งเฉลี่ยรายวนั”  

x “จ านวนวนัของระยะ 

เวลาของการแจง้ล่วง          

หนา้ซึง่มกัเป็นระยะเวลา 

ท่ีจะจ่ายเงินค่าจา้ง 

ใหก้บัพนักงาน” (ดูท่ี

ภาคผนวก) 

 

 

ระยะเวลาของการแจง้ 

ล่วงหนา้ 

แสดงเป็น เดือน: 

=”ค่าจา้งเฉลี่ยราย

เดือน” x “จ านวนเดือน

ท่ีระบุไวใ้นระยะเวลาของ

การแจง้ล่วงหนา้” (ดูท่ี

ภาคผนวก) 

โดยท่ีสญัญาไม่ 

มีเงื่อนไข 

ใหก้ าหนดระยะ 

เวลาของการแจง้ 

ล่วงหนา้ 

ไม่นอ้ยกว่า 7 

วนั 

ส าหรบั 

สญัญา

จา้งแบบ

ต่อ เน่ือง*

ที ่ไม่ม ี

หรอื/ 

หลงัจาก 

ช่วงระยะ 

เวลาการ 

ทดลอง 

งาน 

โดยท่ีสญัญามีเงื่อนไขใหก้ าหนดระยะ เวลา

ของการแจง้ล่วงหนา้ 

เป็นไปตาม 

ขอ้ตกลงแต่ ตอ้ง

ไม่นอ้ย  

กว่า 7 วนั 

โดยท่ีสญัญาไม่มีเงื่อนไขใหก้ าหนด

ระยะเวลาของการแจง้ล่วงหนา้ 

ไม่นอ้ยกว่า  

1 เดือน 

* ส าหรบัสัญญาจา้งงานแบบต่อเน่ืองท่ีไม่มี หรอื/หลังจากช่วงระยะเวลาการทดลองงาน ระยะเวลาของ

การแจง้ล่วงหนา้จะเป็นไปตามระยะเวลาท่ีไดต้กลงกนัไว ้  

⚫ การบอกเลิกสญัญาจา้งงาน นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าใชจ้่ายในการบอกเลิกใหก้บัพนักงานซึง่โดยปกติ

แลว้มักจะรวมไปถึง เงินค่าจา้งคา้งจ่าย การจ่ายเงินชดเชยแทนการแจง้ล่วงหน้า (ถา้มี) ใหว้ันลา

ประจ าปี เงินสิน้ปี เงินจากการท างานเป็นเวลานาน หรอืเงินชดเชยจากการบอกเลิกสญัญาจา้งงาน 
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(ถา้มี) และการจ่ายเงินอื่น ๆ ภายใตส้ัญญาจา้งงาน ยกเวน้ในกรณีเงินชดเชยจากการบอกเลิก

สัญญาจา้งงาน ซึ่งจะตอ้งจ่ายเงินชดเชยจากการบอกเลิกสัญญาจา้งงานทุกอย่างภายใน 7 วัน 

หลงัจากวนัท่ีบอกเลิกสญัญา ส าหรบัเงินชดเชยจากการบอกเลิกสญัญาจา้งงานนั้นนายจา้งจะตอ้ง

จ่ายภายใน 2 เดือน หลังจากท่ีไดร้บัการเรยีกรอ้งเงินชดเชยจากการบอกเลิกสัญญาจา้ง งานจาก

พนักงาน 

⚫ นายจา้งจะตอ้งจ่ายดอกเบีย้จากจ านวนเงินค่าจา้งคา้งจ่ายใหก้บัพนักงาน หากนายจา้งบกพรอ่งต่อ

การจ่ายเงินค่าจา้งใหก้ ับพนักงานภายใน 7 วัน หลังจากวันท่ีบอกเลิกสัญญาจา้ง หรอืสัญญา

หมดอายุ  

⚫ นายจา้งผูท่ี้เจตนา และบกพร่องต่อการจ่ายเงินชดเชยจากการบอกเลิกสัญญาจา้งงาน เมื่อถึง

ก าหนดช าระโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนายจา้งจะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษ

ปรบั 350,000 ดอลลาร ์และจ าคุกเป็นเวลา 3 ปี  

 

การจ่ายเงินจากการท างานเป็นเวลานาน 

⚫ พนักงานท่ีไดร้บัการว่าจา้งภายใตส้ัญญาจา้งงานแบบต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จะมี

สิทธไิดร้บัเงินจากการท างานเป็นเวลานาน หาก: 

- เขาถูกไล่ออก (ยกเวน้การไล่ออกดว้ยเหตุผลของการปลดออกจากงาน หรอืสรุปไดว้่าการไล่

ออกนั้นมาจากการกระท าผิดอย่างรา้ยแรงของพนักงาน) 

- สญัญาจา้งงานท่ีก าหนดระยะเวลาการท างานของเขาถูกหมดอายุโดยท่ีไม่มีการต่อ สัญญา

ใหม่ 

- เขาเสียชวีิตระหว่างการจา้งงาน 

- เขาไดร้บัใบรบัรองในรูปแบบท่ีก าหนดโดยแพทยผ์ูท่ี้ไดร้บัการขึน้ทะเบียนทางเวชศาสตร ์หรอื

แพทยแ์ผนจีนท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียน โดยท่ีแพทยร์บัรองว่าเขาไม่เหมาะสมกบังานท่ีเขาท า

อยู่ในปัจจุบนัโดยถาวร หรอื 

- เขามีอายุ 65 ปี หรอืมากกว่า และลาออกเน่ืองจากพืน้ฐานของอายุท่ีมากขึน้ 

⚫ เงินจากการท างานเป็นเวลานานจะตอ้งจ่ายใหก้ ับพนักงานภายใน 7 วัน หลังจากวันท่ีบอกเลิก

สัญญาจา้งงาน ยกเวน้ไดร้ะบุเป็นอย่างอื่นในกรณีของการจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนข์องพนักงาน

ผูเ้สียชวีิต 

⚫ นายจา้งผูท่ี้เจตนา และบกพรอ่งต่อการจ่ายเงินจากการท างานเป็นเวลานานใหแ้ก่พนักงานโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควรนายจา้งจะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั  350,000 

ดอลลาร ์และจ าคุกเป็นเวลา 3 ปี 

⚫ นายจา้งผูท่ี้บกพรอ่งต่อการจ่ายเงินจากการท างานเป็นเวลานานใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนข์อง พนักงาน

ผูเ้สียชวีิตโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรนายจา้งจะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 

50,000 ดอลลาร ์

 

การจ่ายเงินชดเชยจากการบอกเลกิสญัญาจา้งงาน 

⚫ พนักงานท่ีถูกว่าจา้งภายใตส้ัญญาจา้งงานแบบต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน จะมีสิทธิ

ไดร้บัเงินชดเชยจากการบอกเลิกสญัญาจา้งงาน หาก: 

- เขาถูกไล่ออกดว้ยเหตุผลของการปลดออกจากงาน 

- สญัญาจา้งงานท่ีก าหนดระยะเวลาการท างานของเขาถูกหมดอายุโดยท่ีไม่มีการ
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ต่อ สญัญาใหม่อนัเน่ืองมาจากการปลดออกจากงาน หรอื 

- ถูกบอกเลิกจา้ง 

⚫ นายจา้งควรจ่ายเงินชดเชยจากการบอกเลิกสัญญาจา้งงานใหก้บัพนักงานไม่เกินไปกว่า 2 เดือน 

นับจากวนัท่ีไดร้บัการเรยีกรอ้งเงินดงักล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากพนักงาน  

⚫ นายจา้งผูท่ี้บกพรอ่งต่อการจ่ายเงินชดเชยจากการบอกเลิกสญัญาจา้งงานใหก้บัพนักงาน โดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควรนายจา้งจะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 50,000 ดอลลาร ์

 

การค านวณเงินจากการท างานเป็นเวลานาน และเงินชดเชยจากการบอกเลิกสญัญาจา้ง

งาน 

 

พนักงานรบัค่าจ ้างรายเดือน ท่ี

ตรงกบัคุณสมบตัิ 

(ค่าจา้งเดือนสุดทา้ย* x 2/3) # x อายุการท างานท่ีสามารถค านวณ

ได ้

พนักงานรบัค่าจา้งรายวัน หรือ

รายชิน้งานท่ีตรงกบัคุณสมบตัิ 

(วนัใดก็ไดเ้ป็นระยะเวลา 18 วนัท่ีไดร้บัค่าจา้ง* พนักงานเลือกวนัจาก

วันท างานตามปกติใน 30 วัน ) # x ปีของการท างานท่ีไดร้บัการ

พิจารณา 

*  พนักงานสามารถเลือกท่ีจะใชร้ายไดเ้งินค่าจา้งเฉลี่ยของพนักงานในช่วงระยะเวลา 12 เดือนมา

ค านวณก่อนการยกเลิกสัญญาจา้งงาน (ในกรณีท่ีสัญญาจา้งงานของพนักงานถูกยกเลิกโดยมี

การช าระเป็นเงินแทน การแจง้ล่วงหน้า พนักงานสามารถ เลือกท่ีจะใชค้่าจา้งเฉลี่ยใน 12 เดือน 

ก่อนหนา้ จนถึงวนัท่ีมีการค านวณเงิน ชดเชยแทนการแจง้ล่วงหนา้) 
# จ านวนรวมไม่ควรเกนิ 2/3 ของจ านวน 22,500 ดอลลาร ์(เชน่ 15,000 ดอลลาร)์  

 

ความคุม้ครองการจา้งงาน 

⚫ พนักงานสามารถเรยีกรอ้งเงินชดเชยของการคุม้ครองการจา้งงานต่อนายจา้งของเขาได ้ ภายใต ้

สถานการณด์งัต่อไปนี:้ 

- การไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลอันควร (พนักงานควรจะไดร้บัการว่าจา้งภายใตส้ัญญาจา้งงาน

แบบต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่ นอ้ยกว่า 24 เดือน); 

- เปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดของสญัญาจา้งงานโดยไม่มีเหตุผลอนัควร (พนักงานควรจะไดร้บัการ

ว่าจา้งภายใตส้ญัญาจา้งงานแบบต่อเน่ือง); 

- การไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลอนัควร และผิดกฎหมาย ๆ 

⚫ หากนายจา้งไล่พนักงานออก หรอืเปลี่ยนขอ้ก าหนดของสญัญาจา้งงานของพนักงานโดยไม่ปฏิบัติ

ตามเหตุผลท่ียอมรบั ไดด้งัต่อไปนี ้การไล่ออก หรอืการเปลีย่นแปลงนั้นจะถือว่าไม่มีเหตุผลอนัควร: 

- พฤติกรรมของพนักงาน 

- ความสามารถ และคุณสมบตัิของพนักงานในการปฏิบตัิงานของเขา 

- การปลดออกจากงาน หรอืขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีตรงไปตรงมาเกีย่วกบัการด าเนินการทางธุรกจิ 

- ขอ้ก าหนดทางกฎหมายต่าง ๆ 

- เหตุผลท่ียอมรบัไดอื้น่ ๆ 

⚫ เงินชดเชยส าหรบัความคุม้ครองการจา้งงานนั้นรวมไปถึง ค่าสินไหมทดแทน การท าสญัญาใหม่อีก

คร ัง้ เงินบอกเลิกสัญญาจา้งงาน และเงินชดเชย (เงินชดเชยจะใชใ้นกรณีของการไม่มีเหตุอันควร 

และการไล่ออกอย่างไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น) 
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*  ส าหรบัรายละเอียด โปรดอา้งอิงไปยงั มาตราท่ี 10 ใน “คู่มือฉบับย่อของพระราชบัญญัติการจา้ง

งาน” 

 

ความรบัผิดชอบทางอาญาของนายจา้งในการบกพร่องต่อการจ่ายเงินรางวลัจากศาล

แรงงาน หรอืคณะกรรมการพจิารณาคดกีารจา้งงาน 

 

⚫ นายจา้งผูท่ี้บกพร่องต่อการจ่ายเงินรางวลั*โดยปราศจากเหตุผลอันควร ภายใน 14 วัน หลังจาก

วนัท่ีถึงก าหนดช าระ นายจา้งจะถูกด าเนินการฟ้องรอ้งต่อการกระท าผิดโดยมีโทษปรบั 350,000 

ดอลลาร ์และจ าคุกเป็นเวลา 3 ปี  

 

⚫ บทบญัญตัิใชก้บัรางวลัท่ีจดัท าขึน้ในวนัท่ี หรอืหลงัจากวนัท่ี 29 ตุลาคม 2010 

 

*  ส าหรบัรายละเอียด โปรดอา้งอิงในบทท่ี 13 ของ “คู่มือกฎหมายการจา้งงานอย่างง่าย” 
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ภาคผนวก 

 

 ค่าจา้งเฉลี่ยรายวัน และรายเดือน ในการค านวณ วนัหยุดที่ได้รบัค่าจา้ง วนัหยุดประจ าปีที่

ไดร้บัค่าจา้ง เงินเบีย้เลี้ยงวนัลาป่วย การลาคลอดบุตรที่ไดร้บัค่าจ้าง การลาเพื่อเลีย้งดู

บุตรของบิดาที่ไดร้บัค่าจ้าง การจ่ายเงินชดเชยแทนการแจ้งล่วง หน้าและการจ่ายเงิน

สิน้ปี หมายถึง ค่าจา้งเฉลี่ยรายวัน หรอืรายเดือนท่ีพนักงานไดร้บัในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหมายเหตุ10 

ก่อนวันท่ีระบุดังต่อไปนี้ หากพนักงานไดร้บัการว่าจา้งน้อยกว่า 12 เดือน การค านวณเงินเหล่านั้นจะ

อยู่บนพืน้ฐานของการท างานในระยะเวลาสั้น ๆ 

 

สิทธิที่ ได้ร ับ  ตาม

กฎหมาย 

จ านวนของวนัลา ระบุวนั 

วนัหยุดท่ีไดร้บั ค่าจา้ง 1 วนั วนัหยุดตามกฎหมาย 

มากกว่า 1 วนัติดต่อกนั วนัแรกของวนัหยุดตามกฎหมาย 

วัน ห ยุ ด ป ร ะจ า  ปี ท่ี

ไดร้บัค่าจา้ง 

1 วนั วนัหยุดประจ าปี 

มากกว่า 1 วนัติดต่อกนั วนัแรกของวนัหยุดประจ าปี 

จ านวนวันของการไม่ใชส้ิทธิในวันหยุด

ประจ าปีท่ีไดร้บัค่าจา้ง เน่ืองจากการบอก

เลิกสญัญา  จา้งงาน  

วนัท่ีบอกเลิกสญัญาจา้งงาน 

เงินเบีย้เลีย้งวนัลาป่วย 1 วนั วนัท่ีป่วย 

มากกว่า 1 วนัติดต่อกนั วนัแรกท่ีป่วย 

ลาคลอดบุตรท่ีได ้ร ับ

ค่าจา้ง 

มากกว่า 1 วนัติดต่อกนั วนัแรกของการลาคลอดบุตร 

ลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของ

บิดาท่ีไดร้บัค่าจา้ง 

1 วนั วนัลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดา 

มากกว่า 1 วนัติดต่อกนั วนัแรกของวนัลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดา 

เงินชด เชยแทนการ

แจง้ล่วงหนา้ 

- วัน ท่ีแจ ้งการบอก เลิกสัญญ าจ ้างงาน
หมายเหตุ11 

เงินสิน้ปีหมายเหตุ12 - วนัครบก าหนดการจ่ายเงิน 

 

 ในการค านวณค่าจา้งโดยเฉลี่ยนั้น ควรยกเวน้: (1) ช่วงระยะเวลาท่ีพนักงานไม่ไดร้บัการจ่ายเงิน
ค่าจา้งของพนักงาน หรอืเงินค่าจา้งเต็มจ านวน รวมไปถึงวันหยุด วนัหยุดตามกฎหมาย วนัหยุด

ประจ าปี เงินเบีย้เลีย้งวันลาป่วย วันลาคลอดบุตร วันลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดา วันลาป่วยอัน

เน่ืองจากการไดร้บับาดเจ็บจากการท างาน หรอืใชส้ิทธิลาป่วยตามขอ้ตกลงของนายจา้ง และวัน

ท างานปกติท่ีพนักงานไม่ไดร้บัจากนายจา้งในระหว่างท างาน อีกทั้ง (2) จ านวนเงินรวมท่ีจ่ายให ้

พนักงานในชว่งระยะเวลาดงักล่าว 

 

 
หมายเหตุ10 “ เดือน” หมายถึง “เดือนตามปฏิทิน” 

หมายเหตุ11 ในกรณีท่ีไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ “วนับอกเลิกสญัญาจา้งงาน” จะถูกน ามาใชพิ้จารณา 

หมายเหตุ12 สามารถใชไ้ดก้บัสถานการณท่ี์ไม่ไดร้ะบุจ านวนเงินของเงินสิน้ปีไวใ้นสญัญา 
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สายด่วนส าหรบัสอบถามขอ้มูล: 2717 1771  

(สายด่วนดูแลจดัการโดย “1823) 

 

ทีอ่ยู่เว็บไซต:์ www.labour.gov.hk 
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