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อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย (SMW) ชั�วโมงละ 32.50 เหรียญฮ่องกง มีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 20151 โดยหลักการแล้ว 
เมื�อครบรอบการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในแต่ละครั�งเมื�อเฉลี�ยตามจาํนวนชั�วโมงทาํงานทั�งหมดแ
ล้ว จะต้องไม่ตํ�ากว่าอัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย 

แผน่พบันี �มีจดุประสงค์เพื�ออธิบายข้อกําหนดที�สําคญับางประการของคา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายด้วยคําศพั
ท์ง่ายๆ  การตีความตามบทบญัญัตวิ่าด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า (บทที� 608) จะยดึข้อความต้นฉบบั 
และบทบญัญัตฉิบบัสมบรูณ์ ซึ�งได้จดัเก็บเป็นข้อมลูกฎหมายสองภาษา ในเว็บไซต์กระทรวงยตุธิรรม 
www.legislation.gov.hk 

กรอบการใช้บังคับของบทบัญญัติ 

คา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะใช้บงัคบักบัลกูจ้างทกุคน ไมว่า่จะเป็นลกูจ้างรายเดือน ลกูจ้างรายวนั 
รายชั�วโมง ลกูจ้างประจํา ลกูจ้างชั�วคราว ลกูจ้างที�ทํางานเตม็เวลา ลกูจ้างที�ทํางานไมเ่ตม็เวลา 
หรือลกูจ้างอื�นๆ และไมว่า่ลกูจ้างเหลา่นี �จะได้รับการวา่จ้างภายใต้สญัญาแบบตอ่เนื�องหรือไมก็่ตาม2  
ตามที�ระบไุว้ในบทบญัญัตวิ่าด้วยการจ้างงาน แตมี่ข้อยกเว้นดงัตอ่ไปนี �  
 จะไมคุ่้มครองบคุคลที�กําหนดไว้ใน บทบญัญตัวิ่าด้วยการจ้างงาน2  
 ผู้ ที�ทํางานเป็นผู้ชว่ยแมบ้่าน3  ทกุเพศ ทกุเชื �อชาติ และทกุสญัชาติ  
 นกัศกึษาฝึกงานที�ระบ3ุ  หรือนกัศกึษาที�มีประสบการณ์การทํางานซึ�งอยูร่ะหว่างการยกเว้น3  

ค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะใช้บังคับกับลูกจ้างทุพพลภาพ และลูกจ้างที�ร่างกายปกตเิช่นกัน 
โดยจัดให้มีการทาํข้อตกลงพเิศษขึ �นภายใต้บทบัญญัตว่ิาด้วยค่าจ้างขั �นตํ�า 
เพื�อให้ลูกจ้างทุพพลภาพได้มีโอกาสเลือกให้มีการประเมินตามผลงาน สาํหรับรายละเอียด 
โปรดดูที� คู่มือฉบับย่อสําหรับการประเมินผลงานสําหรับแรงงานทุพพลภาพ ภายใต้หลักเกณฑ์ 
กฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั�นตํ�า  

จาํนวนเงนิรวมของค่าจ้างขั �นตํ�า  

คา่จ้างที�จะต้องจา่ยให้กบัลกูจ้างในรอบการจา่ยแตล่ะครั �ง 
จะต้องไมตํ่�ากวา่จํานวนคา่จ้างขั �นตํ�าตามที�คํานวณดงัตอ่ไปนี �: 
 

ค่าจ้างขั �นตํ�า = จาํนวนชั�วโมงทาํงานทั �งหมด 
ของลูกจ้างในรอบค่าจ้าง  

อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย  
(คือ 32.5 เหรียญฮ่องกง 

ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 2015) 

 

1

1 
 

อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย (SMW) ชั�วโมงละ 32.50 เหรียญฮ่องกง มีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 20151 โดยหลักการแล้ว 
เมื�อครบรอบการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในแต่ละครั�งเมื�อเฉลี�ยตามจาํนวนชั�วโมงทาํงานทั�งหมดแ
ล้ว จะต้องไม่ตํ�ากว่าอัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย 

แผน่พบันี �มีจดุประสงค์เพื�ออธิบายข้อกําหนดที�สําคญับางประการของคา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายด้วยคําศพั
ท์ง่ายๆ  การตีความตามบทบญัญัตวิ่าด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า (บทที� 608) จะยดึข้อความต้นฉบบั 
และบทบญัญัตฉิบบัสมบรูณ์ ซึ�งได้จดัเก็บเป็นข้อมลูกฎหมายสองภาษา ในเว็บไซต์กระทรวงยตุธิรรม 
www.legislation.gov.hk 

กรอบการใช้บังคับของบทบัญญัติ 

คา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะใช้บงัคบักบัลกูจ้างทกุคน ไมว่า่จะเป็นลกูจ้างรายเดือน ลกูจ้างรายวนั 
รายชั�วโมง ลกูจ้างประจํา ลกูจ้างชั�วคราว ลกูจ้างที�ทํางานเตม็เวลา ลกูจ้างที�ทํางานไมเ่ตม็เวลา 
หรือลกูจ้างอื�นๆ และไมว่า่ลกูจ้างเหลา่นี �จะได้รับการวา่จ้างภายใต้สญัญาแบบตอ่เนื�องหรือไมก็่ตาม2  
ตามที�ระบไุว้ในบทบญัญัตวิ่าด้วยการจ้างงาน แตมี่ข้อยกเว้นดงัตอ่ไปนี �  
 จะไมคุ่้มครองบคุคลที�กําหนดไว้ใน บทบญัญตัวิ่าด้วยการจ้างงาน2  
 ผู้ ที�ทํางานเป็นผู้ชว่ยแมบ้่าน3  ทกุเพศ ทกุเชื �อชาติ และทกุสญัชาติ  
 นกัศกึษาฝึกงานที�ระบ3ุ  หรือนกัศกึษาที�มีประสบการณ์การทํางานซึ�งอยูร่ะหว่างการยกเว้น3  

ค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะใช้บังคับกับลูกจ้างทุพพลภาพ และลูกจ้างที�ร่างกายปกตเิช่นกัน 
โดยจัดให้มีการทาํข้อตกลงพเิศษขึ �นภายใต้บทบัญญัตว่ิาด้วยค่าจ้างขั �นตํ�า 
เพื�อให้ลูกจ้างทุพพลภาพได้มีโอกาสเลือกให้มีการประเมินตามผลงาน สาํหรับรายละเอียด 
โปรดดูที� คู่มือฉบับย่อสําหรับการประเมินผลงานสําหรับแรงงานทุพพลภาพ ภายใต้หลักเกณฑ์ 
กฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั�นตํ�า  

จาํนวนเงนิรวมของค่าจ้างขั �นตํ�า  

คา่จ้างที�จะต้องจา่ยให้กบัลกูจ้างในรอบการจา่ยแตล่ะครั �ง 
จะต้องไมตํ่�ากวา่จํานวนคา่จ้างขั �นตํ�าตามที�คํานวณดงัตอ่ไปนี �: 
 

ค่าจ้างขั �นตํ�า = จาํนวนชั�วโมงทาํงานทั �งหมด 
ของลูกจ้างในรอบค่าจ้าง  

อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย  
(คือ 32.5 เหรียญฮ่องกง 

ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 2015) 

 

1 
 

อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย (SMW) ชั�วโมงละ 32.50 เหรียญฮ่องกง มีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 20151 โดยหลักการแล้ว 
เมื�อครบรอบการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในแต่ละครั�งเมื�อเฉลี�ยตามจาํนวนชั�วโมงทาํงานทั�งหมดแ
ล้ว จะต้องไม่ตํ�ากว่าอัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย 

แผน่พบันี �มีจดุประสงค์เพื�ออธิบายข้อกําหนดที�สําคญับางประการของคา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายด้วยคําศพั
ท์ง่ายๆ  การตีความตามบทบญัญัตวิ่าด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า (บทที� 608) จะยดึข้อความต้นฉบบั 
และบทบญัญัตฉิบบัสมบรูณ์ ซึ�งได้จดัเก็บเป็นข้อมลูกฎหมายสองภาษา ในเว็บไซต์กระทรวงยตุธิรรม 
www.legislation.gov.hk 

กรอบการใช้บังคับของบทบัญญัติ 

คา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะใช้บงัคบักบัลกูจ้างทกุคน ไมว่า่จะเป็นลกูจ้างรายเดือน ลกูจ้างรายวนั 
รายชั�วโมง ลกูจ้างประจํา ลกูจ้างชั�วคราว ลกูจ้างที�ทํางานเตม็เวลา ลกูจ้างที�ทํางานไมเ่ตม็เวลา 
หรือลกูจ้างอื�นๆ และไมว่า่ลกูจ้างเหลา่นี �จะได้รับการวา่จ้างภายใต้สญัญาแบบตอ่เนื�องหรือไมก็่ตาม2  
ตามที�ระบไุว้ในบทบญัญัตวิ่าด้วยการจ้างงาน แตมี่ข้อยกเว้นดงัตอ่ไปนี �  
 จะไมคุ่้มครองบคุคลที�กําหนดไว้ใน บทบญัญตัวิ่าด้วยการจ้างงาน2  
 ผู้ ที�ทํางานเป็นผู้ชว่ยแมบ้่าน3  ทกุเพศ ทกุเชื �อชาติ และทกุสญัชาติ  
 นกัศกึษาฝึกงานที�ระบ3ุ  หรือนกัศกึษาที�มีประสบการณ์การทํางานซึ�งอยูร่ะหว่างการยกเว้น3  

ค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะใช้บังคับกับลูกจ้างทุพพลภาพ และลูกจ้างที�ร่างกายปกตเิช่นกัน 
โดยจัดให้มีการทาํข้อตกลงพเิศษขึ �นภายใต้บทบัญญัตว่ิาด้วยค่าจ้างขั �นตํ�า 
เพื�อให้ลูกจ้างทุพพลภาพได้มีโอกาสเลือกให้มีการประเมินตามผลงาน สาํหรับรายละเอียด 
โปรดดูที� คู่มือฉบับย่อสําหรับการประเมินผลงานสําหรับแรงงานทุพพลภาพ ภายใต้หลักเกณฑ์ 
กฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั�นตํ�า  

จาํนวนเงนิรวมของค่าจ้างขั �นตํ�า  

คา่จ้างที�จะต้องจา่ยให้กบัลกูจ้างในรอบการจา่ยแตล่ะครั �ง 
จะต้องไมตํ่�ากวา่จํานวนคา่จ้างขั �นตํ�าตามที�คํานวณดงัตอ่ไปนี �: 
 

ค่าจ้างขั �นตํ�า = จาํนวนชั�วโมงทาํงานทั �งหมด 
ของลูกจ้างในรอบค่าจ้าง  

อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย  
(คือ 32.5 เหรียญฮ่องกง 

ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 2015) 

 

1 
 

อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย (SMW) ชั�วโมงละ 32.50 เหรียญฮ่องกง มีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 20151 โดยหลักการแล้ว 
เมื�อครบรอบการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในแต่ละครั�งเมื�อเฉลี�ยตามจาํนวนชั�วโมงทาํงานทั�งหมดแ
ล้ว จะต้องไม่ตํ�ากว่าอัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย 

แผน่พบันี �มีจดุประสงค์เพื�ออธิบายข้อกําหนดที�สําคญับางประการของคา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายด้วยคําศพั
ท์ง่ายๆ  การตีความตามบทบญัญัตวิ่าด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า (บทที� 608) จะยดึข้อความต้นฉบบั 
และบทบญัญัตฉิบบัสมบรูณ์ ซึ�งได้จดัเก็บเป็นข้อมลูกฎหมายสองภาษา ในเว็บไซต์กระทรวงยตุธิรรม 
www.legislation.gov.hk 

กรอบการใช้บังคับของบทบัญญัติ 

คา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะใช้บงัคบักบัลกูจ้างทกุคน ไมว่า่จะเป็นลกูจ้างรายเดือน ลกูจ้างรายวนั 
รายชั�วโมง ลกูจ้างประจํา ลกูจ้างชั�วคราว ลกูจ้างที�ทํางานเตม็เวลา ลกูจ้างที�ทํางานไมเ่ตม็เวลา 
หรือลกูจ้างอื�นๆ และไมว่า่ลกูจ้างเหลา่นี �จะได้รับการวา่จ้างภายใต้สญัญาแบบตอ่เนื�องหรือไมก็่ตาม2  
ตามที�ระบไุว้ในบทบญัญัตวิ่าด้วยการจ้างงาน แตมี่ข้อยกเว้นดงัตอ่ไปนี �  
 จะไมคุ่้มครองบคุคลที�กําหนดไว้ใน บทบญัญตัวิ่าด้วยการจ้างงาน2  
 ผู้ ที�ทํางานเป็นผู้ชว่ยแมบ้่าน3  ทกุเพศ ทกุเชื �อชาติ และทกุสญัชาติ  
 นกัศกึษาฝึกงานที�ระบ3ุ  หรือนกัศกึษาที�มีประสบการณ์การทํางานซึ�งอยูร่ะหว่างการยกเว้น3  

ค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะใช้บังคับกับลูกจ้างทุพพลภาพ และลูกจ้างที�ร่างกายปกตเิช่นกัน 
โดยจัดให้มีการทาํข้อตกลงพเิศษขึ �นภายใต้บทบัญญัตว่ิาด้วยค่าจ้างขั �นตํ�า 
เพื�อให้ลูกจ้างทุพพลภาพได้มีโอกาสเลือกให้มีการประเมินตามผลงาน สาํหรับรายละเอียด 
โปรดดูที� คู่มือฉบับย่อสําหรับการประเมินผลงานสําหรับแรงงานทุพพลภาพ ภายใต้หลักเกณฑ์ 
กฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั�นตํ�า  

จาํนวนเงนิรวมของค่าจ้างขั �นตํ�า  

คา่จ้างที�จะต้องจา่ยให้กบัลกูจ้างในรอบการจา่ยแตล่ะครั �ง 
จะต้องไมตํ่�ากวา่จํานวนคา่จ้างขั �นตํ�าตามที�คํานวณดงัตอ่ไปนี �: 
 

ค่าจ้างขั �นตํ�า = จาํนวนชั�วโมงทาํงานทั �งหมด 
ของลูกจ้างในรอบค่าจ้าง  

อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย  
(คือ 32.5 เหรียญฮ่องกง 

ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 2015) 
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ชั�วโมงทาํงาน 

การคํานวณคา่จ้างขั �นตํ�ารายชั�วโมง (รวมทั �งเวลาที�ไมเ่ตม็ชั�วโมง) 
มีวตัถปุระสงค์เพื�อจะนบัเวลาทํางานของลกูจ้าง ให้สอดคล้องกบัสญัญาจ้างหรือข้อตกลง 
หรือตามคําสั�งของนายจ้าง 
 โดยจะนบัรวมการเข้าทํางานขณะที�ลกูจ้างได้รับมอบหมายงาน หรือให้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ หรือ 
 การเดนิทางไปทํางาน ที�ไมใ่ชก่ารเดนิทาง (ไป-กลบั) ระหวา่งที�พกัอาศยัของลกูจ้างกบัที�ทํางาน  

ยกเว้นกรณีไปทํางานที�ไมอ่ยู่ในฮอ่งกง และไมใ่ชที่�ทํางานปกติของลกูจ้าง การเดนิทางไป-กลบั   
ระหวา่งที�พกัอาศยัของลกูจ้างกบัที�ทํางานจะนบัรวมด้วย  

สถานที�ทํางานหมายถึง สถานที�ที�ลกูจ้างได้ไปปฏิบตัิงานหรือเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามที�ระบใุนสญัญาจ้างหรือตามข้อตกลง หรือตามคําสั�งของนายจ้าง 

นอกจากบทบญัญตัิวา่ด้วยคา่จ้างขั �นตํ�าที�ระบไุว้แล้ว 
ชั�วโมงทํางานที�เกิดขึ �นตามสญัญาจ้างหรือการตกลงกบันายจ้าง 
ชว่งเวลาทํางานที�เกิดขึ �นนั �นจะต้องนํามาคํานวณเป็นคา่จ้างขั �นตํ�าด้วย 

ตัวอย่างที� 1 ลกูจ้างซึ�งโดยปกตแิล้วจะทํางานจนถึงเวลา 18.00 น. ตามสญัญาการจ้างงาน 
แตว่นัหนึ�งนายจ้างสั�งให้ลกูจ้างทํางานลว่งเวลาตั �งแต ่ 18.00 น. ถึง 19.00 น. 
เวลาที�เกินมาหนึ�งชั�วโมงคือชั�วโมงทํางานที�ต้องนํามาคํานวณเป็นคา่จ้างขั �นตํ�าด้วย 

 

ตัวอย่างที� 2 ลกูจ้างทํางานให้กบับริษัทแหง่หนึ�งในฮอ่งกง 
ชว่งเวลาที�ใช้เดนิทางจากที�พกัมายงับริษัทไม่ถือว่าเป็นชั�วโมงทํางานที�ต้องนํามาคํานวณเป็นคา่จ้างขั �นตํ�า 
แตว่นัหนึ�งนายจ้าง สั�งให้ลกูจ้างต้องเดนิทางจากบริษัทไปยงัสํานกังานของลกูค้าเพื�อสง่เอกสาร 
จากนั �นจงึกลบัเข้าบริษัท เวลาที�ใช้ในการเดนิทางระหวา่งบริษัทไปยงัสํานกังานของลกูค้า 
ถือวา่เป็นชั�วโมงทํางานที�ต้องนํามาคํานวณเป็นคา่จ้างขั �นตํ�าด้วย 
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ค่าจ้างที�จะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างในรอบค่าจ้าง 

นิยามของคาํว่าค่าจ้างสาํหรับค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะสอดคล้องกับนิยามภายใต้บทบัญญัตว่ิ
าด้วยการจ้างงาน  เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอย่างอื�น คําวา่ “คา่จ้าง” ในบทบญัญตัวิา่ด้วยการจ้างงาน 
หมายถึง คา่ตอบแทนทั �งหมด รายได้จากการทํางาน เบี �ยเลี �ยง รวมถึงเบี �ยเลี �ยงสําหรับการเดนิทาง เบี �ยขยนั 
คา่คอมมิชชนั คา่จ้างลว่งเวลา เงินรางวลัและเงินให้พิเศษเพื�อเป็นรางวลัสําหรับการให้บริการ 
ซึ�งไมว่า่จะใช้ชื�ออะไรหรือคํานวณอย่างไร 
แตส่ามารถอธิบายได้ในแง่ของตวัเงินที�จะต้องจา่ยให้กบัลกูจ้างตามงานที�ทําหรือที�จะทํา 
แตท่ั �งนี �อยูภ่ายใต้ข้อยกเว้นบางประการ2  

เนื�องจากการคาํนวณค่าจ้างขั �นตํ�าไม่รวมเวลาที�ไม่ใช่ชั�วโมงทาํงาน 
การจ่ายเงนิให้กับลูกจ้างสําหรับช่วงเวลาที�ไม่ใช่ชั�วโมงทาํงาน (เช่น 
ค่าจ้างในวันหยุดประจาํสัปดาห์ ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี ค่าจ้างในวันลาพักผ่อนประจาํปี 
ค่าจ้างวันลาคลอด ค่าจ้างวันลาเพื�อดูแลบุตรในระหว่างภรรยาคลอดบุตร 
เงนิช่วยเหลือเมื�อเจ็บป่วย เป็นต้น) 
การคาํนวณค่าจ้างขั �นตํ�าในแต่ละครั�งจะไม่นํามาคาํนวณเป็นส่วนหนึ�งของค่าจ้างที�จะต้องจ่ายให้กั
บลูกจ้าง (หรือเรียกว่า “ค่าจ้างที�จะต้องจ่าย”) บทบญัญัตวิา่ด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า 
จะเป็นการพิจารณาจํานวนเงินที�ต้องนํามาคํานวณเป็นคา่จ้างที�เกิดขึ �นในสถานการณ์ตา่งๆ  
วา่คา่จ้างที�เกิดขึ �นนั �นเป็นไปตามข้อกําหนดของคา่จ้างขั �นตํ�าหรือไม ่   

หากคา่จ้างที�จะต้องจา่ยให้กบัลกูจ้างในรอบคา่จ้างมีจํานวนน้อยกวา่คา่จ้างขั �นตํ�า 
ลกูจ้างมีสิทธิที�จะได้รับเงินส่วนตา่ง (หรือเรียกว่า “เงนิค่าตอบแทนเพิ�ม”) ทั �งนี � 
สญัญาจ้างของลกูจ้างจะต้องระบวุา่ลกูจ้างมีสิทธิที�จะได้รับเงินคา่ตอบแทนเพิ�มในรอบคา่จ้างนั �นด้วย 
และเงินคา่ตอบแทนเพิ�มดงักลา่วสามารถนํามาใช้ในการคํานวณสิทธิที�จะได้รับภายใต้กฎหมายอื�นๆ 
ที�เกี�ยวข้อง 

ทั �งบทบญัญัตวิา่ด้วยคา่จ้างขั �นตํ�าและบทบญัญัตวิ่าด้วยการจ้างงาน 
ไมไ่ด้ระบวุา่จะต้องมีการจา่ยคา่จ้างชว่งพกัทานอาหารหรือวนัหยดุประจําสปัดาห์ 
ชว่งเวลาพกัทานอาหารและวนัหยดุประจําสปัดาห์จะถือวา่เป็นคา่จ้างหรือเป็นอย่างอื�นหรือไมน่ั �นเป็นเรื�องที�
ต้องตกลงกนัระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้าง 
ชว่งพกัทานอาหารถือเป็นชั�วโมงทํางานและ/หรือจะต้องมีการจา่ยคา่จ้างหรือไม ่
วนัหยดุประจําสปัดาห์จะต้องมีการจา่ยคา่จ้างหรือไม ่ รอบคา่จ้าง การคํานวณคา่จ้าง 
การคํานวณและข้อตกลงในการจา่ยคา่คอมมิชชนั เป็นต้น 
ล้วนแตเ่ป็นสิ�งที�เกี�ยวข้องในการคํานวณคา่จ้างขั �นตํ�า เพื�อลดข้อขดัแย้ง 
นายจ้างและลกูจ้างควรตกลงกนัเพื�อให้ได้มาซึ�งฉนัทามติเป็นไปตามข้อกําหนดในการจ้างงาน 
บนพื �นฐานของกฎหมายและความสมเหตสุมผล จดัให้มีการเจรจาในระดบัแรงงานกบัฝ่ายบริหาร 
ภายใต้บทบญัญัตวิา่ด้วยการจ้างงาน 
นายจ้างจะต้องไมเ่ปลี�ยนแปลงข้อกําหนดและเงื�อนไขการจ้างงานเพียงลําพงั 

3
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กรมแรงงานพร้อมที�จะให้ความชว่ยเหลือนายจ้างและลกูจ้างในการแก้ไขปัญหา 
เพื�อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกนั หากลกูจ้างสงสยัว่าถกูริดรอนสิทธิในการจ้างงาน 
สามารถขอความชว่ยเหลือจากกรมแรงงานได้ โดยกรมแรงงานจะตดิตามเรื�องดงักลา่วอยา่งจริงจงั 
 
 
 
ตัวอย่างที� 3 อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย 32.50 เหรียญฮ่องกง มีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 2015 

สถานการณ์สมมติ 
 ตามสญัญาจ้าง 
 คา่จ้างเดือนละ 7,500 เหรียญฮอ่งกง  วนัหยดุประจําสปัดาห์คือวนัอาทิตย์ 
 วนัจนัทร์ถึงเสาร์ ทํางานวนัละ 8 ชั�วโมง และพกัทานอาหารวนัละ 1 ชั�วโมงทกุวนั   

 คา่จ้างในเดือนนี � (รอบคา่จ้าง) ซึ�งมี 30 วนั (รวมวนัอาทิตย์ 4 วนั) 
จํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดจะเทา่กบั 208 ชั�วโมง (26 วนั x 8 ชั�วโมง) 

_____________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์สมมติ (1) ช่วงพักทานอาหารและวันหยุดประจําสัปดาห์ที�ไม่จ่ายค่าจ้าง 

การคํานวณ 
(i) คา่จ้างขั �นตํ�าในเดือนนี � ตามจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดเป็นเงิน 6,760 เหรียญฮ่องกง (208   

ชั�วโมง X 32.50 เหรียญฮอ่งกง) 
(ii) คา่จ้างที�ต้องจา่ยให้ลกูจ้างในเดือนนี �4  คือ 7,500 เหรียญฮอ่งกง 
 ตามตวัอยา่งนี � เนื�องจาก (ii) มีจํานวนเงินไมน้่อยกวา่ (i) จงึถือวา่เป็นไปตามข้อกําหนดคา่จ้างขั �นตํ�า 

นายจ้างจงึไมต้่องจา่ยคา่จ้างเพิ�ม 
………………………………………………………………………………………….. 
สถานการณ์สมมติ (2) ช่วงพักทานอาหารที�จ่ายค่าจ้าง5และวันหยุดประจําสัปดาห์ที�ไม่จ่ายค่าจ้าง 

การคํานวณ 
(i) คา่จ้างขั �นตํ�าในเดือนนี � ตามจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดเป็นเงิน 6,760 เหรียญฮอ่งกง (208 ชั�วโมง X 

32.50 เหรียญฮอ่งกง) 
(ii) คา่จ้างที�ต้องจา่ยให้ลกูจ้างในเดือนนี �6 คือ 6,667 เหรียญฮอ่งกง (7,500 เหรียญฮอ่งกง – 

คา่จ้างชว่งพกัทานอาหารจํานวน 833 เหรียญฮอ่งกง7) 
 ตามตวัอย่างนี � เนื�องจาก (ii) มีจํานวนเงินน้อยกว่า (i) นอกจากจะจา่ยคา่จ้างรายเดือน 7,500 

เหรียญฮ่องกง ให้แก่ลกูจ้างแล้ว นายจ้างยงัต้องจา่ยคา่ตอบแทนเพิ�มอีกเป็นเงิน 93 เหรียญฮ่องกง 
(6,760 เหรียญฮอ่งกง – 6,667 เหรียญฮ่องกง) เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดคา่จ้างขั �นตํ�า ดงันั �น 
ลกูจ้างควรจะได้รับเงินคา่จ้างทั �งหมดเป็นเงิน 7,593 เหรียญฮ่องกง (7,500 เหรียญฮ่องกง + 93 
เหรียญฮอ่งกง) 
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กรมแรงงานพร้อมที�จะให้ความชว่ยเหลือนายจ้างและลกูจ้างในการแก้ไขปัญหา 
เพื�อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกนั หากลกูจ้างสงสยัว่าถกูริดรอนสิทธิในการจ้างงาน 
สามารถขอความชว่ยเหลือจากกรมแรงงานได้ โดยกรมแรงงานจะตดิตามเรื�องดงักลา่วอยา่งจริงจงั 
 
 
 
ตัวอย่างที� 3 อัตราค่าจ้างขั �นตํ�าตามกฎหมาย 32.50 เหรียญฮ่องกง มีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที� 1 
พฤษภาคม 2015 

สถานการณ์สมมติ 
 ตามสญัญาจ้าง 
 คา่จ้างเดือนละ 7,500 เหรียญฮอ่งกง  วนัหยดุประจําสปัดาห์คือวนัอาทิตย์ 
 วนัจนัทร์ถึงเสาร์ ทํางานวนัละ 8 ชั�วโมง และพกัทานอาหารวนัละ 1 ชั�วโมงทกุวนั   

 คา่จ้างในเดือนนี � (รอบคา่จ้าง) ซึ�งมี 30 วนั (รวมวนัอาทิตย์ 4 วนั) 
จํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดจะเทา่กบั 208 ชั�วโมง (26 วนั x 8 ชั�วโมง) 

_____________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์สมมติ (1) ช่วงพักทานอาหารและวันหยุดประจําสัปดาห์ที�ไม่จ่ายค่าจ้าง 

การคํานวณ 
(i) คา่จ้างขั �นตํ�าในเดือนนี � ตามจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดเป็นเงิน 6,760 เหรียญฮ่องกง (208   

ชั�วโมง X 32.50 เหรียญฮอ่งกง) 
(ii) คา่จ้างที�ต้องจา่ยให้ลกูจ้างในเดือนนี �4  คือ 7,500 เหรียญฮอ่งกง 
 ตามตวัอยา่งนี � เนื�องจาก (ii) มีจํานวนเงินไมน้่อยกวา่ (i) จงึถือวา่เป็นไปตามข้อกําหนดคา่จ้างขั �นตํ�า 

นายจ้างจงึไมต้่องจา่ยคา่จ้างเพิ�ม 
………………………………………………………………………………………….. 
สถานการณ์สมมติ (2) ช่วงพักทานอาหารที�จ่ายค่าจ้าง5และวันหยุดประจําสัปดาห์ที�ไม่จ่ายค่าจ้าง 

การคํานวณ 
(i) คา่จ้างขั �นตํ�าในเดือนนี � ตามจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดเป็นเงิน 6,760 เหรียญฮอ่งกง (208 ชั�วโมง X 

32.50 เหรียญฮอ่งกง) 
(ii) คา่จ้างที�ต้องจา่ยให้ลกูจ้างในเดือนนี �6 คือ 6,667 เหรียญฮอ่งกง (7,500 เหรียญฮอ่งกง – 

คา่จ้างชว่งพกัทานอาหารจํานวน 833 เหรียญฮอ่งกง7) 
 ตามตวัอย่างนี � เนื�องจาก (ii) มีจํานวนเงินน้อยกว่า (i) นอกจากจะจา่ยคา่จ้างรายเดือน 7,500 

เหรียญฮ่องกง ให้แก่ลกูจ้างแล้ว นายจ้างยงัต้องจา่ยคา่ตอบแทนเพิ�มอีกเป็นเงิน 93 เหรียญฮ่องกง 
(6,760 เหรียญฮอ่งกง – 6,667 เหรียญฮ่องกง) เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดคา่จ้างขั �นตํ�า ดงันั �น 
ลกูจ้างควรจะได้รับเงินคา่จ้างทั �งหมดเป็นเงิน 7,593 เหรียญฮ่องกง (7,500 เหรียญฮ่องกง + 93 
เหรียญฮอ่งกง) 
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สถานการณ์สมมติ (3) ช่วงพักทานอาหารที�ไม่จ่ายค่าจ้าง 
และวันหยุดประจําสัปดาห์ที�จ่ายค่าจ้าง8  

การคํานวณ 
(i) คา่จ้างขั �นตํ�าในเดือนนี � ตามจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดเป็นเงิน 6,760 เหรียญฮ่องกง (208    

ชั�วโมง x 32.50 เหรียญฮ่องกง) 
(ii) คา่จ้างที�ต้องจา่ยให้กบัลกูจ้างในเดือนนี �6  คือ 6,500 เหรียญฮอ่งกง (7,500 เหรียญฮอ่งกง – 

คา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์จํานวน 1,000 เหรียญฮอ่งกง9) 
 ตามตวัอย่างนี � เนื�องจาก (ii) มีจํานวนน้อยกวา่ (i) นอกจากจะจา่ยคา่จ้างรายเดือน 7,500 

เหรียญฮ่องกง ให้กบัลกูจ้างแล้ว นายจ้างยงัต้องจา่ยคา่ตอบแทนเพิ�มอีก 260 เหรียญฮ่องกง (6,760 
เหรียญฮอ่งกง – 6,500 เหรียญฮอ่งกง) เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดคา่จ้างขั �นตํ�า ดงันั �น 
ลกูจ้างควรจะได้รับเงินคา่จ้างทั �งหมดเป็นเงิน 7,760 เหรียญฮ่องกง (7,500 เหรียญฮอ่งกง + 260 
เหรียญฮอ่งกง) 10  

………………………………………………………………………………………….. 
สถานการณ์สมมติ (4) ทั�งช่วงพักทานอาหาร5 และวันหยุดประจําสัปดาห์8 ที�จ่ายค่าจ้าง 

การคํานวณ 
(i) คา่จ้างขั �นตํ�าในเดือนนี � ตามจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดเป็นเงิน 6,760 เหรียญฮอ่งกง (208 ชั�วโมง x 

32.50 เหรียญฮอ่งกง) 
(ii) คา่จ้างที�ต้องจา่ยให้กบัลกูจ้างในเดือนนี �6 คือ 5,778 เหรียญฮอ่งกง (7,500 เหรียญฮอ่งกง –   

วนัหยดุประจําสปัดาห์ที�มีการจา่ยคา่จ้าง9 1,000 เหรียญฮอ่งกง – 
ชว่งพกัทานอาหารที�มีการจา่ยคา่จ้าง11 722 เหรียญฮอ่งกง) 

 ตามตวัอย่างนี � เนื�องจาก (ii) มีจํานวนน้อยกว่า (i) นอกจากจะจา่ยคา่จ้างรายเดือน 7,500 
เหรียญฮ่องกง ให้กบัลกูจ้างแล้ว นายจ้างยงัต้องจา่ยคา่ตอบแทนเพิ�มอีก 982 เหรียญฮ่องกง (6,760 
เหรียญฮอ่งกง – 5,778 เหรียญฮอ่งกงเพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดคา่จ้างขั �นตํ�า ดงันั �น 
ลกูจ้างควรจะได้รับเงินคา่จ้างทั �งหมดเป็นเงิน 8,482 เหรียญฮ่องกง (7,500 เหรียญฮอ่งกง + 982 
เหรียญฮอ่งกง)  
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การกระทาํผิดกฎหมาย 

ภายใต้บทบญัญัตวิา่ด้วยการจ้างงาน การไมจ่า่ยคา่จ้างขั �นตํ�าตามจํานวน 
ถือเป็นการละเมิดข้อกําหนดวา่ด้วยคา่จ้างนายจ้างที�เจตนาและไมมี่เหตเุพียงพอ 
ในการไมจ่า่ยคา่จ้างให้กบัลกูจ้าง ตามกําหนด จะถกูดําเนินคดี และหากพบวา่กระทําผิดจริง 
จะถกูปรับเป็นเงิน 350,000 เหรียญฮอ่งกง และจําคกุเป็นเวลา 3 ปี  
 
ห้ามทาํข้อตกลงขัดต่อกฎหมาย 

ภายใต้บทบญัญัตวิา่ด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า ข้อกําหนดใดๆ ในสญัญาการจ้าง 
ที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อตดัสิทธิหรือลดทอนสิทธิผลประโยชน์ หรือการคุ้มครองใดๆ ก็ตามที�ลกูจ้างพงึมี 
ถือเป็นโมฆะ 
 
นายจ้างจะต้องเก็บบันทกึข้อมูลชั�วโมงการทาํงานทั �งหมดของลูกจ้าง 

ในกรณีตอ่ไปนี � นายจ้างจะต้องเก็บข้อมลูเกี�ยวกบัคา่จ้างและการจ้างงาน 
รวมทั �งจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมด (รวมเวลาทํางานที�ไมเ่ตม็ชั�วโมงด้วย) 
ของลกูจ้างในรอบหนึ�งเดือนไว้ด้วย ตามที�บทบญัญัตวิา่ด้วยการจ้างงาน กําหนดไว้ 

 ได้มีการนําคา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายมาใช้กบัลกูจ้าง และ 

 คา่จ้างที�จะต้องจา่ยให้กบัลกูจ้างในรอบคา่จ้างนั �น ตํ�ากวา่ 13,300 เหรียญฮอ่งกงตอ่เดือน12 

ดงันั �น  หากคา่จ้างที�จา่ยให้กบัลกูจ้างในรอบนั �นตํ�ากว่าเพดานที� 13,300 เหรียญฮอ่งกง12 
นายจ้างจะต้องเก็บข้อมลูจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดของลกูจ้างในรอบคา่จ้างนั �นไว้ อยา่งไรก็ตาม 
แม้วา่นายจ้างจะเก็บช้อมลูจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดของลกูจ้างไว้หรือไม ่
การจา่ยคา่จ้างจะต้องไมตํ่�ากวา่คา่จ้างขั �นตํ�าที�กําหนด  

ตามที�ได้กลา่วถึงการยกเว้นให้นายจ้างไมต้่องเก็บข้อมลูจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดของลกูจ้างไว้ 
ตามคํานิยามของคา่จ้างได้กําหนดเพดานเงินรายเดือน (คือจํานวน 13,300 เหรียญฮอ่งกง12) 
จะตรงกบัคํานิยามที�ระบไุว้ในบทบญัญัตวิ่าด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า   
คือการจา่ยเงินให้กบัลกูจ้างในชว่งเวลาใดเวลาหนึ�ง ที�ไมใ่ชช่ั�วโมงทํางาน (เชน่ 
คา่จ้างในวนัหยดุประจําสปัดาห์ คา่จ้างในวนัหยดุตามประเพณี คา่จ้างในวนัลาพกัผอ่นประจําปี 
คา่จ้างวนัลาคลอด คา่จ้างวนัลาเพื�อดแูลบตุรในระหว่างภรรยาคลอดบตุร เงินชว่ยเหลือเมื�อเจ็บป่วย เป็นต้น) 
จะไมน่บัเป็นสว่นหนึ�งของคา่จ้างที�ต้องจา่ยในรอบคา่จ้าง  ดงันั �น ในการคํานวณคา่จ้างให้กบัลกูจ้าง 
ไมว่า่จะมีจํานวนถึงเพดานเงินรายเดือนหรือไม ่จะต้องหกัการจา่ยเงินเหล่านี � (ถ้ามี) 

นายจ้างและลูกจ้างควรเก็บข้อมูลเกี�ยวกับการเข้างาน ชั�วโมงทาํงาน และค่าจ้าง เป็นต้น 
เพื�อใช้คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย และป้องกันการเกิดข้อพพิาทโดยไม่จาํเป็น 
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หมายเหตุ: 

1  หากวนัที� 1 พฤษภาคม 2015 อยูใ่นรอบคา่จ้าง  อตัราคา่จ้างขั �นตํ�าตามกฎหมายจะเป็นชั�วโมงละ 
32.50 เหรียญฮอ่งกง จะใช้บงัคบักบัชั�วโมงทํางานที�เกิดขึ �น ตั �งแตว่นัที� 1 พฤษภาคม 2015  

2  โปรดดทีู� คู่มือโดยสงัเขปว่าดว้ยบทบญัญติัการจ้างงาน 

3  สําหรับคํานิยาม โปรดดทีู�บทบญัญัตวิ่าด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า 

4  เนื�องจากลกูจ้างในสถานการณ์สมมต ิ(1)  
(ชว่งพกัทานอาหารและวนัหยดุประจําสปัดาห์ที�ไมมี่การจา่ยคา่จ้าง) ในตวัอยา่งนี � 
ลกูจ้างไมมี่สิทธิที�จะได้รับเงินตอบแทนที�ไมใ่ชช่ั�วโมงทํางาน ในการคํานวณคา่จ้างที�ต้องจา่ย 
จงึไมต้่องหกัเงินออกจากคา่ตอบแทน 

5  ชว่งพกัทานอาหารจะต้องมีการจา่ยคา่จ้างหรือเป็นอยา่งอื�นหรือไมน่ั �น 
และวิธีการคํานวณคา่จ้างชว่งพกัทานอาหารถือเป็นข้อกําหนดการจ้างงานที�ต้องตกลงกนัระหวา่งนาย
จ้างกบัลกูจ้าง อยา่งไรก็ตาม 
หากชว่งพกัทานอาหารของลกูจ้างอยูภ่ายใต้สภาวะการณ์ของชั�วโมงทํางานด้วย 
ภายใต้บญัญตัวิ่าด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า (โปรดดทีู�สว่น “ชั�วโมงทาํงาน” ด้านบน) 
ชว่งเวลาดงักลา่วก็ควรจะรวมไว้ในการคํานวณคา่จ้างขั �นตํ�าด้วย 

6  ภายใต้บทบญัญตัวิ่าด้วยคา่จ้างขั �นตํ�า 
การจา่ยเงินให้กบัลกูจ้างสําหรับชว่งเวลาใดก็ตามที�ไมใ่ช่ชั�วโมงทํางาน 
จะต้องไมน่บัวา่เป็นสว่นหนึ�งของคา่จ้างที�ต้องจา่ย 

7  ชว่งพกัทานข้าวจะต้องมีการจา่ยคา่จ้างหรือเป็นอย่างอื�นหรือไมน่ั �น 
และวิธีการคํานวณคา่จ้างชว่งพกัทานข้าวถือเป็นข้อกําหนดการจ้างงานที�ต้องตกลงกนัระหวา่งนายจ้า
งกบัลกูจ้าง ในตวัอยา่งนี � สมมตวิา่หนึ�งเดือนมี 30 วนั (ประกอบด้วยวนัหยดุ 4 วนัและวนัทํางาน 26 
วนั) สําหรับสถานการณ์สมมติ (2) (ชว่งพกัทานข้าวที�มีการจา่ยคา่จ้าง 
และวนัหยดุที�ไมมี่การจา่ยคา่จ้าง) คา่จ้างในช่วงพกัทานข้าวในเดือนนั �นจะเท่ากบั 833 เหรียญฮอ่งกง 
(กลา่วคือ 7,500 เหรียญฮ่องกง ÷ 26 วนั ÷ 9 ชั�วโมง  26 มื �อ)  
จํานวนเงินคา่จ้างในชว่งพกัทานข้าวอาจแตกตา่งไปจากนี � หากจํานวนวนัทํางานในเดือนที�เกี�ยวข้อง 
หรือวิธีการคํานวณตามที�ตกลงกนัระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้างแตกตา่งไปจากตวัอยา่งนี �  
สําหรับจดุประสงค์ของการให้ตวัอยา่งประกอบ 
ตวัเลขดงักลา่วจะถกูปัดเศษให้ใกล้เคียงกบัจํานวนเตม็มากที�สดุในตวัอย่างนี � 

8  วนัหยดุจะต้องมีการจา่ยหรือไมจ่า่ยคา่จ้างหรือไม่นั �น 
และวิธีการคํานวณคา่จ้างในวนัหยดุถือเป็นข้อกําหนดการจ้างงานที�ต้องตกลงกนัระหวา่งนายจ้างกบัลู
กจ้าง 
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9  ในวนัหยดุจะต้องจา่ยหรือไมจ่า่ยคา่จ้างนั �น  
และวิธีการคํานวณคา่จ้างในวนัหยดุถือเป็นข้อกําหนดการจ้างงานที�ต้องตกลงกนัระหวา่งนายจ้างกบัลู
กจ้าง ในตวัอยา่งนี � สมมติวา่หนึ�งเดือนมี 30 วนั (ประกอบด้วยวนัหยดุ 4 วนั)  
คา่จ้างวนัหยดุในเดือนนั �นจะเทา่กบั 1,000 เหรียญฮ่องกง (กลา่วคือ 7,500 เหรียญฮอ่งกง ÷ 30 วนั 
 วนัหยดุ 4 วนั) จํานวนเงินคา่จ้างในวนัหยดุอาจแตกตา่งไปจากนี � 
หากจํานวนวนัในปฏิทินหรือจํานวนวนัหยดุในเดือนที�เกี�ยวข้อง 
หรือวิธีการคํานวณตามที�ตกลงกนัระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้างแตกตา่งไปจากตวัอยา่งนี � 

10 จํานวนเงินคา่จ้างในวนัหยดุอาจแตกตา่งไปจากนี � 
หากจํานวนวนัในปฏิทินหรือจํานวนวนัหยดุในเดือนที�เกี�ยวข้อง 
หรือวิธีการคํานวณตามที�ตกลงกนัระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้างแตกตา่งไปจากตวัอย่างนี �   เชน่ 
หากวิธีคํานวณตามที�ตกลงสําหรับคา่จ้างในวนัหยดุเทา่กบั 32.50 เหรียญฮอ่งกงตอ่ชั�วโมง  8 
ชั�วโมง คา่จ้างของวนัหยดุ 4 วนัในเดือนนั �นจะเท่ากบั 1,040 เหรียญฮ่องกง (กลา่วคือ 32.50 
เหรียญฮอ่งกงตอ่ชั�วโมง  8 ชั�วโมง  วนัหยดุ 4 วนั) หากเดือนนั �นมี 31 วนั (ประกอบด้วยวนัหยดุ 
4 วนัและวนัทํางาน 27 วนั) 
จํานวนคา่จ้างขั �นตํ�าที�ยึดตามจํานวนชั�วโมงทํางานทั �งหมดสําหรับเดือนนั �นจะเท่ากบั 7,020 
เหรียญฮอ่งกง (กลา่วคือ 27 วนั  8 ชั�วโมง  32.50 เหรียญฮอ่งกง) ดงันั �น 
ลกูจ้างควรได้รับเงินทั �งสิ �น 8,060 เหรียญฮอ่งกง (กลา่วคือ 7,020 เหรียญฮอ่งกง + 1,040 
เหรียญฮอ่งกง) 

11 ชว่งพกัทานข้าวจะต้องมีการจา่ยหรือไมจ่า่ยคา่จ้างหรือไมน่ั �น 
และวิธีการคํานวณคา่จ้างชว่งพกัทานข้าวดงักลา่วถือเป็นข้อกําหนดการจ้างงานที�ต้องตกลงกนัระหวา่
งนายจ้างกบัลกูจ้าง ในตวัอย่างนี � สมมตวิา่หนึ�งเดือนมี 30 วนั (ประกอบด้วยวนัหยดุ 4 
วนัและวนัทํางาน 26 วนั) สําหรับสถานการณ์สมมติ (4) 
(มีการจา่ยคา่จ้างทั �งในชว่งพกัทานข้าวและวนัหยดุ) คา่จ้างในชว่งพกัทานข้าวในเดือนนั �นจะเทา่กบั 
722 เหรียญฮอ่งกง (กลา่วคือ 7,500 เหรียญฮอ่งกง ÷ 30 วนั ÷ 9 ชั�วโมง  26 มื �อ)  
จํานวนเงินคา่จ้างในชว่งพกัทานข้าวอาจแตกตา่งไปจากนี �  
หากจํานวนวนัในปฏิทินหรือจํานวนวนัทํางานในเดือนที�เกี�ยวข้อง 
หรือวิธีการคํานวณตามที�ตกลงกนัระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้างแตกตา่งไปจากตวัอยา่งนี � 
สําหรับจดุประสงค์ของการให้ตวัอยา่งประกอบ 
ตวัเลขดงักลา่วจะถกูปัดเศษให้ใกล้เคียงกบัจํานวนเตม็มากที�สดุในตวัอย่างนี � 

12 การปรับเพดานเงินรายเดือนจาก 12,300 เหรีย�ฺฮอ่งกงเป็น 13,300 เหรียญฮ่องกง 
โดยมีผลบงัคบัใช้ตั �งแตว่นัที� 1 พฤษภาคม 2015 เป็นต้นไป 
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Tuen Mun Unit 2, East Wing, 22/F, Tuen Mun Central Square,  
22 Hoi Wing Road, Tuen Mun, New Territories.  

Shatin & Tai Po Rooms 304 - 313, 3/F, Sha Tin Government Offices, 
1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, New Territories. 

หน้าโฮมเพจของกรมแรงงาน: www.labour.gov.hk 

 
(Thai version) 

2016 
www.labour.gov.hk

(Thai version)
2016


