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คาํนาํ 

คู่มือฉบับนีจ้ัดทาํขึน้เพ่ือง่ายต่อความเขา้ใจเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงที่สาํคัญของบทบัญญัติการจา้งงาน (EO) 

จัดทาํโดย บทบัญญัติ (ฉบับแกไ้ข) การจา้งงาน 2010 (บทบัญญัติฉบับแกไ้ข) สาํหรบัขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ EO 

กรุณาดูที่ “คู่มือบทบัญญัติการจา้งงาน” ซึ่งจัดพิมพโ์ดยกระทรวงแรงงาน 

 

ท่านสามารถดาวนโ์หลดคู่มือฉบับนีแ้ละ “คู่มือบทบัญญัติการจา้งงาน” ไดท้ี ่

http://www.labour.gov.hk/eng/public/content2_3.htm 

 

หมายเหตุ: ขอ้มูลในคู่มือฉบับนีเ้พ่ือใชอ้า้งอิงเท่านั้น บทบัญญัติการจา้งงานและ EO 

ยังคงเป็นอาํนาจการอธิบายของกฎหมายแต่เพียงผูเ้ดียว 

ท่านสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์องกระทรวงแรงงานขา้งล่างเพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิม: 

 

บทบัญญัติ (ฉบับแกไ้ข) การจา้งงาน 2010 

http://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2010.htm 

 

บทบัญญัติการจา้งงงาน 

http://www.labour.gov.hk/eng/legislat/contentB2.htm 
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คู่มือ บทบญัญตั ิ(ฉบบัแกไ้ข) การจา้งงาน 2010 P.3 

สาระสาํคญัของฉบบัแกไ้ขท่ีทาํตามบทบัญญัติฉบับแกไ้ข 

 

วัตถุประสงคห์ลกัของบทบัญญัติฉบับแกไ้ขคือเพ่ือสรา้งความผิดที่เกีย่วขอ้งกับความลม้เหลวของนายจา้งในการชาํร 

ะเงินตามที่ตัดสินโดยศาลแรงงาน (LT) หรือคณะกรรมการตัดสินเรียกรอ้งสิทธิการจา้งงานส่วนนอ้ย (MECAB) 

ประกอบดว้ยเงินเดือนและสิทธิตามบทบัญญัติการจา้งงาน (ดูย่อหนา้ถัดไปเรื่อง ความครอบคลุมของ 

“สิทธิเฉพาะ”) เพ่ือชว่ยรกัษาผลประโยชนข์องลูกจา้ง 

 
นายจา้งควรชาํระเงินตามคาํตัดสนิของ LT หรือ MECAB โดยไม่มกีารล่าชา้ ภายใตบ้ทบัญญัติการจา้งงาน 

นายจา้งที่มีเจตนาหรือไม่มีขอ้อา้งที่สมเหตุสมผลที่ไม่สามารถชาํระเงินตามคาํตัดสินภายใน 14 วนั 

หลังจากวันที่ครบกาํหนด (ดูตัวอยา่งที่ 1 และ 2 ในภาคผนวก 1) จะถกูดาํเนนิคดีและ 

ขึน้อยู่กับคาํตัดสินว่าจะปรบั 350,000 เหรียญและจาํคุก 3 ปี 

 

วันท่ีเร่ิม 

 
บทบัญญัติฉบับแกไ้ขจะมีผลในวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2010 และใชก้ับคาํตัดสินโดย LT หรือ MECAB 

(ซึ่งต่อไปนีคื้อ “คาํตัดสินโดยศาล”) (หมายเหตุ 1) ในวันนั้นหรือหลังจากวนัที่เริ่มใช ้(ดูตัวอย่างที่ 3 ในภาคผนวก 1) 

 
 
(หมายเหตุ 1) “คาํตัดสินของศาล” – รวมถึงคําตัดสิน, คาํส่ังหรือขอ้ตกลงตามคําตัดสินของศาลแรงงาน ภายใตบ้ทบัญญัติของศาลแรงงาน 

หรือคณะกรรมการตัดสินเรียกร้องสิทธิการจา้งงานส่วนน้อยภายใตบ้ทบัญญัติคณะกรรมการตัดสินเรียกรอ้งสิทธิการจา้งงานส่วนน้อย 
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จุดเด่นของบทบัญญัติหลัก 

บทบัญญัติฉบับแกไ้ขสามารถนาํไปใชไ้ดก้ับค่าพืน้ฐานการชาํระเงินตามคาํตัดสินของศาลในส่วนของนายจา้ง 

เมื่อคาํตัดสินที่เกีย่วขอ้งระบุสิทธิเฉพาะตามทีก่าํหนดโดยบทบัญญัติฉบับแกไ้ข 

 
I. ความครอบคลุมของ “สิทธิเฉพาะ” 
 
“สิทธิเฉพาะ” รวมไปถึงเงินเดือนและสิทธิที่ไดร้บัการสนับสนุนโดยการลงโทษทางอาญาภายใต ้EO ตัวอย่างเช่น 

เงินเดือน เงินจ่ายตอนสิน้ปี เงินจ่ายชว่งลาคลอดบุตร เงินชดเชย เงินบาํเน็จ เงินช่วยเหลือการเจ็บป่วย 

ค่าจา้งวนัหยุด เงินจ่ายการลาพักรอ้นประจาํปี เช่นเดียวกนักับ ค่าชดเชย 

และเงินชดเชยสาํหรบัเรื่องเกนิกว่าเหตุและการเลิกจา้งที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตัดสินภายใตส้ว่นหนึง่ของ  

“การคุม้ครองการจา้งงาน” ของ EO 

 
 

II. การไม่ชําระเงินพื้นฐานจากคําตัดสินของศาลถือเป็นความผิดอาญา 

 
หากคาํตัดสินของศาลต่อเรื่องการชาํระเงินโดยนายจา้งจากสิทธเิฉพาะที่กาํหนดโดยบทบัญญัติฉบับแกไ้ข 

(ตัวอย่างเช่นเงินเดือน, เงินจา่ยตอนสิน้ปี เงินจ่ายช่วงลาคลอดบุตรและเงินชดเชย ฯลฯ) (หมายเหตุ 2) 

และนายจา้งมีเจตนาและไม่มขีอ้อา้งที่สมเหตุสมผลที่ไม่สามารถชาํระเงินกอ้นตามคาํตัดสินภายใน 14 วัน 

หลังจากวันที่ครบกาํหนด (หมายเหตุ 3) นายจา้งจะถูกดาํเนินคดีและมีคาํตัดสินที่อาจจะปรบั 350,000 

เหรียญและจาํคุก 3 ปี 

 
ความผิดใหม่ตามนีใ้หห้มายความรวมถึงการชาํระเงินตามคาํตัดสินของศาลเพียงบางส่วน 

ในกรณีที่ศาลสั่งใหแ้บ่งชาํระเป็นงวด ใหห้มายถึงการไม่ชาํระเงินในงวดใดงวดหนึ่ง 

 
(ตัวอย่างเกี่ยวกับ [จะตัดสินใจไดอ้ย่างไรวา่ “ระยะเวลา 14 วันหลังจากคาํตัดสินไดถ้ึงกาํหนดชาํระเงินแลว้] 

อยู่ในภาคผนวกที ่1 สาํหรบัใชอ้า้งอิง) 

 
(หมายเหตุ 2) เวน้แต่จะมีหลักฐานขัดแย้ง หากคาํตัดสินจากศาลใหจ้ดัเตรียมการชาํระเงินแต่ไม่ไดร้ะบุวา่จาํนวนน้ันรวมสิทธิเฉพาะหรือไม่ 

และการเรียกรอ้งซึ่งคาํตดัสินท่ีเก่ียวข้องประกอบดว้ย ท้ังหมดหรือบางส่วน ของสิทธิเฉพาะ ใหถื้อว่าคาํตัดสินน้ันไวเ้พ่ือการชาํระเงินของสิทธิเฉพาะ 

 
 

(หมายเหตุ 3) หากคาํตัดสินไม่ไดร้ะบวุันท่ีตอ้งชาํระเงิน ควรมีการชาํระเงินภายใน 14 วันหลังจากวันท่ีมีการตัดสิน 
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III. ความผิดทางอาญาของกรรมการนิติบุคคล หุ้นส่วน ฯลฯ 

ภายใต้บทบัญญัติฉบับแก้ไข 

 
กรรมการของนิติบุคคลที่มีเจตนาและไม่มีขอ้อา้งทีส่มเหตุสมผลที่ไมส่ามารถชาํระค่าเสยีหายตามคาํตัดสินภายใน 

14 วัน หลังจากวนัที่ครบกาํหนด มีหลักฐานพิสจูนว์า่ยนิยอมหรือรูเ้ห็นเป็นใจ 

หรือเนื่องมาจากความประมาทของกรรมการนิติบุคคลหรือผูท้ี่มีสว่นรบัผิดชอบดังกล่าว 

กรรมการดังกล่าวมีความผิดเช่นเดียวกันและ มีโทษสูงสุดปรับ 350,000 เหรียญและจําคุก 3 ปี 

 
 
หุน้ส่วนของนิติบุคคลที่มีเจตนาและไม่มขีอ้อา้งที่สมเหตุสมผลที่ไม่สามารถชาํระค่าเสยีหายตามคาํตัดสินภายใน 14 

วัน หลังจากวันที่ครบกาํหนด และมหีลักฐานพิสูจนว์า่หุน้ส่วนดังกลา่ว มกีารยินยอมหรือรูเ้หน็เป็นใจ 

หรือเนื่องมาจากความประมาทของหุน้ส่วน หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการนิติบุคคล 

หุน้ส่วนดังกลา่วมีความผิดเชน่เดียวกัน และ มีโทษสูงสุดปรับ 350,000 เหรียญและจําคุก 3 ปี 
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ตัวอย่าง 

(A) จะรูไ้ดอ้ย่างไรว่า “ระยะเวลา 14 วนัหลงัคาํตดัสินถึงกาํหนดชาํระแลว้” 

[ตัวอย่างท่ี 1] เม่ือสรุปคําตดัสินไดว้่าต้องชําระเป็นเงินก้อน: 

นายจา้งตกลงใจที่จะเลกิจา้งลูกจา้งของตนเองโดยการชาํระเงินเดือน 1 เดือน จาํนวน 7,500 เหรียญ 

แทนการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หนึ่งเดือนตามเง่ือนไขภายใตส้ัญญาจา้งงาน ในภายหลังเขาปฏิเสธทีจ่ะจ่ายเงิน 

 
ลูกจา้งยื่นเรื่อง ขอใหน้ายจา้งจา่ยเงินเดือนจาํนวน 7,500  

เหรียญแทนการแจง้ลว่งหนา้ทีแ่ผนกแรงงานสัมพันธ์ของกรมแรงงาน หลังจากการไกล่เกลี่ย ไม่สามารถตกลงกันได ้

ลูกจา้งจึงไดร้อ้งทุกขต่์อคณะกรรมการตัดสินเรยีกรอ้งสิทธิการจา้งงานสว่นนอ้ย (“MECAB”) MECAB  

ตัดสินใหลู้กจา้งไดส้ิทธิในวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 และเสนอคาํตัดสินในวันเดียวกนั 

นายจา้งไดร้บัคาํสั่งใหจ้า่ยเงินเดือน 7,500 เหรียญแก่ลูกจา้งแทนการแจง้ล่วงหนา้ในวันที่หรือก่อนวนัที ่15 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 

 
 
 

อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร ์ เสาร ์

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 1 ธันวา 2 3 4 

 

 

      แสดงระยะเวลา 14 วัน (16 ถึง 29 พฤศจิกายน 2010) หลังจากที่คาํตัดสินถึงกาํหนดชาํระ 
                     นายจา้งที่มเีจตนาและไม่มขีอ้อา้งที่สมเหตุสมผลที่ไมส่ามารถชาํระเงินก่อนวันทีก่าํหนดตามระยะ 
                      เวลานีม้ีความผิด 

  นายจา้งที่มีเจตนาและไม่มีขอ้อา้งที่สมเหตุสมผลที่ไม่สามารถชาํระเงินจาํนวน 7,500 เหรียญภายใน 14 

  วัน (วันที่ 16 ถึง 29 พฤศจิกายน 2010) หลังจากวนัที่ครบกาํหนด (ครบกาํหนดชาํระวันที ่15 

  พฤศจิกายน 2010) จะมีความผิดและจะถกูดาํเนนิคดี ขึน้อยูก่ับคาํตัดสิน โทษสูงสุดคือปรบั 350,000  

   เหรียญ และจาํคุก 3 ปี 

  

ภาคผนวก 1 

พฤศจิกายน 2010 

วันที่ครบกาํหนดชาํระ 

ไม่มีหรือชาํระล่าชา้ 



คู่มือ บทบญัญตั ิ(ฉบบัแกไ้ข) การจา้งงาน 2010 P.7 
 

[ตัวอย่างท่ี 2] เม่ือตัดสินให้แบ่งชําระได ้

ลูกจา้งยื่นเรื่องรอ้งเรยีนต่อศาลแรงงาน (LT) ฟ้องนายจา้งของตนเองเรียกรอ้งค่านายหนา้จาํนวน 12,000 เหรียญ 

ทั้งหมดยอมรบัคาํตัดสินเมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิายน 2010 

และนายจา้งยินยอมที่จะจา่ยเงินตามจาํนวนที่เรยีกรอ้งแก่ลกูจา้งโดยแบ่งเป็น 3 งวดเต็ม ศาลแรงงาน 

รบัรองขอ้ตกลงและตัดสินในวันเดียวกัน จาํนวนตามที่ตัดสนิควรไดร้บัการชาํระในวันที่หรือก่อนวันดังต่อไปนี:้ 

งวดที่ วันที ่ จาํนวน 
งวดแรก 17 พฤศจิกายน 2010 4,000 เหรียญ 

งวดที่สอง 17 ธันวาคม 2010 4,000 เหรียญ 
งวดที่สาม 17 มกราคม 2011 4,000 เหรียญ 

หากนายจา้งชาํระแค่งวดแรกและงวดทีส่องเป็นจาํนวนทั้งหมด 8,000  

เหรียญตรงตามกาํหนดแต่ไม่ไดช้าํระงวดที่สามเป็นจาํนวน 4,000 เหรียญในวนัที่หรือก่อนวนัที ่31 มกราคม 2010 
(ตัวอย่างเช่น สิน้สุดกาํหนดระยะเวลา 14 วันหลังจากงวดทีส่ามถึงกาํหนดชาํระ) 
นายจา้งมีความผิดและจะถกูดาํเนนิคดี 

 
 

อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร ์ เสาร ์

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 กุมภา 2 3 4 5 

 
 

                         แสดงระยะเวลา 14 วนั (18 ถึง 31 มกราคม 2011)  
                         หลังจากที่งวดที่สามตามคาํตัดสินถึงกาํหนดชาํระ 
                         นายจา้งที่มีเจตนาและไม่มีขอ้อา้งทีส่มเหตุสมผลที่ไม่สามารถชาํระเงินก่อนวันทีก่าํหนดตามระยะ 
                          เวลานีม้ีความผิด 

  นายจา้งที่มีเจตนาและไม่มีขอ้อา้งที่สมเหตุสมผลที่ไม่สามารถชาํระเงินจาํนวน 4,000 เหรียญ 

  ก่อนถึงกาํหนดระยะเวลา 14 วนั (วนัที ่18 ถึง 31 มกราคม 2011)  

  หลังจากงวดที่สามตามคาํดัดสนิถึงกาํหนดชาํระ (ครบกาํหนดชาํระวนัที ่17 มกราคม 2011)  

   มีความผิดและจะถกูดาํเนนิคดี ขึน้อยู่กับคาํตัดสนิ โทษสูงสุดคือปรบั 350,000 เหรียญ และจาํคุก 3 ปี 

มกราคม 2011

วันที่ครบกาํหนดชาํระ 

ไม่มีหรือชาํระล่าชา้ 
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(B) วิธีการนาํวนัเร่ิมตน้บทบัญญัติฉบบัแกไ้ขมาใช ้

[ตัวอย่างที่ 3] การใช้บทบัญญัติฉบับแกไ้ข 

ลูกจา้งยื่นคาํรอ้งต่อศาลแรงงาน (LT) ฟ้องนายจา้งของตนเรยีกรอ้งเงินบาํเหน็จจาํนวน 35,000 เหรยีญ 

และศาลตัดสินใหล้กูจา้งชนะเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2010 นายจา้งไดร้บัคาํสั่งใหจ้า่ยเงินแก่ลกูจา้งเป็นจาํนวน 

35,000 เหรียญสาํหรบัเป็นเงินบาํเหนจ็ในวันทีห่รือก่อนวนัที ่17 พฤศจิกายน 2010 

 
 

อาทิตย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร ์ เสาร ์

24 ตุลา 25 26 27 28 29 30 

31 1 พฤศจิ 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันครบกาํหนดชาํระ 

วันที ่LT  

มีคาํตัดสิน 

วันที่เริ่มบทบัญญัติฉ 

บับแกไ้ข 

 

นับแต่คาํตัดสินของศาลแรงงานออกมาหลังจากที่บทบัญญัติฉบับแกไ้ขมผีลบังคับ (นั่นคือวันที่ 29 ตุลาคม 

2010) บทบัญญัติฉบับแกไ้ขมีผลบังคับใชใ้นกรณีนี ้

นายจา้งที่มีเจตนาและไม่มีขอ้อา้งทีส่มเหตุสมผลที่ไม่สามารถชาํระเงินจาํนวน 35,000 เหรยีญ ภายใน 14 วัน 

หลังจากที่ถึงกาํหนดชาํระ (นั่นคือครบกาํหนดชาํระ วันที่ 17 พฤศจกิายน 2010) 

มีความผิดและจะถกูดาํเนินคดี ขึน้อยูก่ับคาํตัดสิน โทษสูงสุดคือปรบั 350,000 เหรียญ และจาํคุก 3 ปี 

 
หมายเหตุ 

แมว้า่บทบัญญัติฉบับแกไ้ขไมส่ามารถนาํมาใชก้ับคาํตัดสินของศาลที่ตัดสินก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2010 ได้ 

หากนายจา้งถกูตอ้งสงสัยว่าไดท้าํความผิดภายใตบ้ทบัญญัติการจา้งงาน (อยา่งเช่น 

คา้งจ่ายค่าจา้งหรือเงินบาํเหน็จ) กระทรวงแรงงานจะทาํการฟ้องนายจา้งสาํหรบัความผิดที่เกี่ยวขอ้ง 

หากมหีลักฐานเพียงพอ 

 

ปี 2010 
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ติดต่อสอบถาม 
• หนา้โฮมเพจของกรมแรงงาน  : 

www.labour.gov.hk 

• สายด่วนบริการสอบถามหมายเลขตลอด 24 ชั่วโมง  : 
2717 1771 
(สายด่      วนนีดู้แลโดย “1823”) 

• สาํนกังานของแผนกแรงงานสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงาน 
http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm 

 

สามารถดาวนโ์หลดคู่มือนีไ้ดจ้ากเว็บไซตข์องกระทรวงแรงงานที ่
http://www.labour.gov.hk/eng/public/content2_3.htm 
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