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เป็นพนักงานใช่ไหม?  

เป็นพนักงานว่าจ้างตามสัญญา  / ผู้ รับจ้างอิสระใช่ไหม? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทราบถึงสถานะ และสิทธิของคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมแรงงาน  

 

Employee? Contractor/ Self-employed Person? 

Know your Identity and Rights 

(Thai Version) 
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เป็นพนักงานใช่ไหม?  เป็นพนักงานว่าจ้างตามสัญญา  / ผู้ รับจ้างอิสระใช่ไหม? 

 

 เพ่ือหลีกเล่ียงความเขา้ใจผิด และขอ้พิพาท ก่อนท่ีจะลงนามท าสัญญา บุคคลท่ี เ ก่ียวข้อง 

ดังกล่าวควรเข้าใจอย่างถ่องแท้เ ก่ียวกับรูปแบบในการท างานร่วมกันของพวกเขาซ่ึงเ ป็น 

ไปตามความตั้ งใจของพวกเขาและสถานะท่ีชัด เจนของพวกเขา  ว่าพวกเขาจะถูกจ้างใน 

ฐานะพนักงาน  หรือพนักงานว่าจ้างตามสัญญา  /  ผู ้รับจ้างอิสระ  เ พ่ือเป็นการปกป้องสิทธิ  

และผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ งสองฝ่าย  

 

วิธีแยกแยะ  “พนักงาน” จาก  “พนักงานว่าจ้างตามสัญญา หรือผู้ รับจ้างอิสระ” 

 ความแตกต่างระหว่างสองสถานะน้ี  ไม่เคยมีการตรวจสอบท่ีเป็นข้อสรุปในการ  

แยกแยะ  “พนักงาน” จาก  “พนักงานว่าจ้างตามสัญญา  หรือผู ้รับจ้างอิสระ ”  ปัจจัย ท่ี  

เ ก่ียวข้องทั้ งหมดของกรณีดังกล่าวควรจะต้องน ามาพิจารณา นอกจากน้ีย ังไม่มีกฏท่ี  

ตายตัวเ ก่ียวกับความส าคัญของปัจจัย เฉพาะว่าควรจะเป็นอย่างไร ปัจจยัท่ีส าคญัโดยทัว่ไป 

ไดแ้ก่: 

 

 ควบคุมกระบวนการท างาน เวลาการท างาน และวิธีการท างาน 

 กรรมสิทธ์ิ และการจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวสัดุใน การท างาน  

 ไม่วา่จะเป็นบุคคลท่ีก าลงัด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบในดา้นการลงทุน และการจดัการ  

เพ่ือวตัถุประสงคข์องตนเอง 

 ไม่วา่จะเป็นบุคคลท่ีถือวา่เป็นพนกังานขององคก์รอยา่งถูกตอ้ง 

 ไม่วา่จะเป็นบุคคลอิสระท่ีถกูจา้งใหม้าช่วยเหลือในงาน 

 การแบกรับความเส่ียงทางการเงินของธุรกิจ (เช่น ในดา้นของผลก าไร หรือความเส่ียงในการ 

ขาดทุน) 

 รับผิดชอบดา้นประกนัภยั และภาษี 
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 โครงสร้าง และวิธีปฏิบติัทางการคา้ขายแบบดั้งเดิม หรือมีวิชาชีพเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีศาลพิจารณาวา่มีความเก่ียวขอ้ง 

 

 เ น่ืองจากสถานการณ์จริงในแต่ละกรณีแตกต่างกันดัง น้ันการตีความข้ันสุดท้ายจะ 

ขึ้นอยู่กับศาลในกรณีที่ เกิดข้อพิพาท   
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ข้อส าคัญที่พนักงานควรทราบ  

 

 พนักงานควรระบุว่ าใครคือผู้ ว่ า จ้างก่อนที่จะท าการลงนามในสัญญาการจ้างงาน   

หากมีความจ าเป็น พนกังานอาจยื่นค าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูว้า่จา้งก่อนการเร่ิมตน้ ของการ 

จา้งงานเพ่ือการเขียนขอ้มลูเก่ียวกบัเง่ือนไขการจา้งงานตามกฎหมายการจา้งงาน (EO) พนกังานควร 

เกบ็เอกสารส าคญัเอาไว ้ เช่นเอกสารการเกบ็ภาษี เอกสารบนัทึกการเขา้/ออกงาน และบนัทึกค่าจา้ง 

เป็นตน้  

 ก่อนที่พนักงานคิดจะท าการเปลี่ยนแปลงสถานะไปเป็นพนักงานว่าจ้างตามสัญญา หรือ  

ผู้ รับจ้างอิสระ น้ัน เขาผู้ น้ันจะต้องท าการประเมินข้อดี  และข้อเสียที่ เกี่ยวข้องอย่าง 

ระมัดระวัง  รวมถึงสิทธิของการวา่จา้ง และผลประโยชนท่ี์เขาผูน้ั้นอาจจะสูญเสียไปจากการ 

เปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 ผู้ ว่ า จ้างไม่ควรเปลี่ยนแปลงสถานะของพนักงานของตนให้กลายเป็นพนักงานว่าจ้าง 

ตามสัญญา หรือผู้ รับจ้างอิสระ   มิเช่นนั้น พนกังานอาจยื่นค าร้องเพ่ือขอรับค่าชดเชยต่อนายจา้ง 

ของเขาบนพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สมเหตุสมผลในแง่ของสัญญาจ้างงาน (EO) 

(ข้ึนอยูก่บั สถานการณ์ และสถานท่ี)  นอกจากนั้นพนกังานอาจเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยต่อผูว้า่จา้ง 

ของเขาบน พ้ืนฐานของโครงสร้างในการเลิกจา้งภายใตก้ฎหมายทัว่ไปได ้   

 หากพนกังานมีขอ้สงสยัท่ีมีเหตุผลวา่ผูว้า่จา้งไม่ไดท้ ากรมธรรมป์ระกนัภยัเ งินค่าชดเชยท่ียงัมีผล 

บงัคบัใชใ้หก้บัพนกังาน พนกังานควรแจง้ใหก้รมแรงงานทราบโดยเร็วท่ีสุด นอกจากน้ีประกนั 

ภยัเงินค่าชดเชยของพนกังานสามารถใชไ้ดก้บัพนกังานเท่านั้น  พนักงานว่าจ้างตามสัญญา 

หรือผู้ รับจ้างอิสระ ควรพิจารณาถึงกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติ เหตุส่วนบุคคล ให้มีความ 

ครอบคลุมเพียงพอต่อตัวพนักงานเอง   
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ความแตกต่างในสิทธิบางอย่าง และผลประโยชน์ที่  “พนักงาน” และ  

“พนักงานว่าจ้างตามสัญญา หรือผู้ รับจ้างอิสระ” จะได้รับ  

สิทธิ  และผลประโยชน์  
พนักงาน  หมายเหตุ 

1
 

พนักงานว่าจ้าง  
ตามสัญญา 

หรือผู้ รับจ้างอิสระ  

มีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองขั้นพ้ืนฐานภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน 

(EO) หากลงนามใน  “สญัญาต่อเน่ือง”หมายเหตุ 2
 ยงัมี 

สิทธิไดรั้บผลประโยชนจ์ากการจา้งงาน เช่น ค่าจา้งระหวา่ง 

การลาพกัร้อนประจ าปี ค่าจา้งระหวา่งวนัหยดุตามกฏหมาย 

เงินช่วยเหลือเม่ือเจบ็ไข ้ เบ้ียเล้ียง หรือ เ งินค่าชดเชยเ ม่ือ  

เ ลิกจ้างหรือการจ่าย เ งินชดเชยให้กับลูกจ้างท่ี มีอายุการ 

ท างานนาน เป็นตน้ 

 

 

 

X 

มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายค่าแรงขั้นต ่า 

รวมถึงค่าจา้งขั้นต ่าตามกฎหมาย  

 

  

 

X 

มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายค่าชดเชยของ 

พนกังาน รวมถึงการลาป่วย และการเพ่ิมค่าชดเชยในการไดรั้บ 

บาดเจบ็จากการท างาน  

 

 

 

X
 
 

มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของโครงการกองทุน 

ส ารองเล้ียงชีพ รวมถึง เงินสมทบของนายจ้าง  

 

 

 

     X ห ม า ย เ ห ต ุ 3 

                                                 
หมายเหตุ 1 วา่ดว้ยการใชก้ฏหมายส่วนบุคคลโปรดอา้งอิงในแผ่นพบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หมายเหตุ 2 พนกังานท่ีไดรั้บการวา่จา้งอยา่งต่อเน่ืองโดยผูว้า่จา้งคนเดิมเป็นเวลา 4 สปัดาห์ หรือมากกวา่ 
และมีชัว่โมงการท างานอยา่งนอ้ย 18 ชัว่โมงในแต่ละสปัดาห์จะถือวา่เป็นพนกังานภายใตส้ัญญาต่อเน่ือง   

 

หมายเหตุ 3  พนกังานวา่จา้งตามสัญญา หรือผูรั้บจา้งอิสระควรลงทะเบียนในโครงการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
และช าระค่ากองทุนดว้ยตนเอง 



 
 6  

ข้อส าคัญที่ ผู้ ว่ า จ้างควรทราบ  

 

 ผู้ ว่ า จ้างไม่ควรเปลี่ยนแปลงสถานะของพนักงานของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวให้กลายเป็น

พนักงานว่าจ้างตามสัญญา หรือผู้ รับจ้างอิสระ   มิเช่นนั้น พนกังานอาจยื่นค าร้องเพ่ือขอรับ 

ค่าชดเชยต่อ นายจา้งของเขาภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน (EO) และกฎหมายทัว่ไปได ้  

 ผูว้า่จา้งควรประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดก่้อนลงนามท าสญัญาวา่จา้งใครสกัคนในฐานะพนกังาน

วา่จา้งตามสญัญา หรือผูรั้บจา้งอิสระ หากมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ว่ า  

จ้าง และพนักงาน แม้ว่ าผู้ รับจ้างจะถูกเ รียกว่าพนักงานว่าจ้างตามสัญญา หรือผู้ รับจ้าง 

อิสระ หรือถูกระบุว่าเ ป็นผู้ รับจ้างอิสระในสัญญาก็ตาม ผู้ ว่ า จ้างยังคงต้องปฏิบัติตาม 

ความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  ดว้ยการจ่ายผลประโยชนต์ามกฏหมายยอ้นหลงั 

ใหก้บัพนกังานท่ีระบุคุณลกัษณะผิดประเภทเป็นผูรั้บจา้งอิสระ นอกจากน้ี ผู้ ว่ า จ้างอาจจะถูกต้อง 

ระวางโทษทางคดีอาญาตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง     

 

คดีความต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในศาล  

 

คดีท่ี 1 

 

นาย พนู เป็นช่างซ่อม ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ เขาทุกขท์รมานจากการสูญเสียตาขา้งซา้ย ของเขาจาก 

อุบติัเหตุระหวา่งการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ บริษทัผูรั้บเหมาพิจารณาวา่ นาย พนู เป็นผูรั้บจา้งอิสระ 

และปฏิเสธท่ีจะจ่ายค่าชดเชยส าหรับการบาดเจบ็ ท่ีไดรั้บจากการท างานใหแ้ก่เขา  ดงันั้น นาย พนู 

จึงไดเ้รียกร้องต่อศาล หลงัจากคดีของเขาได้พิจารณา  และตัดสินคดีโดยศาลชั้นตน้ และ 

ศาลอุทธรณ์ของศาลสูง นาย พนูไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลฏีกาในท่ีสุดศาลฏีกาไดพิ้จารณาวา่ นาย พนู ไดเ้ป็น 

พนกังานบริษทัของจ าเลย และบริษทัของจ าเลยจะตอ้งจ่าย ค่าชดเชยส าหรับการบาดเจบ็ท่ีไดรั้บจากการ 

ท างานใหแ้ก่ นาย พนู เหตุผลพ้ืนฐานในการพิจารณา มีดงัต่อไปน้ี: 
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1. เน่ืองจากธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศเป็นของบริษทัจ าเลย นาย พนู ไม่ไดแ้บกรับความเส่ียงทางการเงิน 

นาย พนู เป็นเพียงผูไ้ดรั้บค่าจา้งรายวนัเท่านั้น เม่ือใดกต็ามท่ีมีการซ้ือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีใชใ้น 

การท างาน หรือค่าใชจ่้ายในการเดินทางเกิดข้ึนระหวา่งการท างาน นาย พนู กไ็ดท้ าการขอเบิก 

จ่ายคืนจากบริษทัของจ าเลย 

2. บริษัทของจ ำเลยตดัสินใจวำ่งำนไหนควรจะมอบหมำยให้แก ่ นำย พนู และจ่ำยคำ่จ้ำงให้แก่นำย 

พนู ตำมท่ีตกลงกนัไว้เป็นอตัรำรำยวนั รวมทัง้คำ่ลว่งเวลำ ในฐำนะท่ี นำย พนู มีทกัษะใน 

กำรท ำงำนด้ำนเคร่ืองปรับอำกำศ นำย พนู จงึไมจ่ ำเป็นต้องได้รับกำรก ำกบัดแูลในวิธีกำรท ำงำน 

ของเขำ 

3. บริษทัของจ าเลยเป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการท างาน 

4. นาย พนู ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง เขาไม่ไดจ้า้งผูใ้ดมาช่วยท างาน 

5. ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ นาย พนู ไดท้ างานใหก้บับริษทัของจ าเลย และในขณะเดียวกนัก็ท างานใหก้บั 

บริษทัอ่ืน ๆ บางคร้ังคราวนั้นไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการ รับค่าชดเชยตามกฏหมาย 

6. ถึงแมว้า่ นาย พนู จะระบุตวัเขาเองวา่เป็นผูรั้บจา้งอิสระเพ่ือวตัถุประสงคด์า้นกองทุนส ารอง 

เล้ียงชีพกต็าม วตัถุประสงคแ์ทจ้ริงใหก้ารสนบัสนุนวา่ทั้งสองฝ่ายมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งผูว้า่จา้ง 

และพนกังาน บริษทัของจ าเลยจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัของกฏหมาย 

 

<หมายเลขคดี: FACV14/2006> 

 

คดีท่ี 2 

 

นาย เหลียง ไดล้งนามใน “ขอ้ตกลงในการรับจา้งเหมาช่วงงานดา้นการขนส่ง” กบับริษทัของจ าเลย 

เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นพนกังานขบัรถบรรทุกขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ และฮ่องกง เม่ือ 

ความสมัพนัธ์ในการวา่จา้งส้ินสุดลง นาย เหลียง ไดย้ื่นค าร้องต่อบริษทัจ าเลย แต่ นาย เหลียง ไม่ได ้

เป็นพนกังานของบริษทั  
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ศาลแรงงานพบวา่ นาย เหลียง นั้นเป็นพนกังานของบริษทัจ าเลย จึงสามารถเรียกร้องสิทธิได ้

บริษทัของจ าเลยยื่นค าร้องต่อค าตดัสินของศาล แต่ศาลฏีกายกเลิกค าร้อง และตดัสินวา่ นาย เหลียง 

เป็นพนกังานของบริษทัจ าเลย โดยมีเหตุผลในการตดัสิน ดงัต่อไปน้ี: 

 

1. นาย เหลียง เป็นผูข้บัรถบรรทุกท่ีไดรั้บการจดัสรรโดยบริษทัของจ าเลย 

2. นาย เหลียง ไม่จ าเป็นตอ้งลงทุน หรือรับภาระความเส่ียงทางการเงินในธุรกิจ บริษทัของจ าเลยเป็น 

ผูรั้บผิดชอบในการบ ารุงรักษารถบรรทุก และช าระค่าใชจ่้ายทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของ 

นาย เหลียง รวมถึงค่าธรรมเนียมในการจอดรถ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถบรรทุกในการ 

ขา้มพรมแดน เป็นตน้   

3. นาย เหลียง ไม่ไดรั้บอนุญาตใหว้า่จา้งผูช่้วย 

4. บริษทัของจ าเลยใชอ้  านาจควบคุมกระบวนการท างาน ตวัอยา่งเช่น นาย เหลียง ตอ้งรับค าสั่งในการ 

ท างานจากบริษทัของจ าเลยก่อนท าการขา้มพรมแดน และแจง้ใหบ้ริษทั ของจ าเลยทราบก่อนท าการ 

ออกเดินทาง บริษทัของจ าเลยจะออกค าสัง่ในการท างานเป็นคร้ังคราวอีกดว้ย 

5. ขณะท่ี นาย เหลียง มีสิทธิรับงานส่วนตวัไดด้ว้ยตนเอง และสามารถใชร้ถบรรทุกของบริษทัจ าเลยได ้

โดยจะตอ้งไดรั้บหนงัสือยินยอมภายใตข้อ้ตกลง ศาลไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ นาย เหลียง ใชเ้วลาส่วนใหญ่ 

ของเขาท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัของจ าเลย ในความเป็นจริงแลว้ นาย เหลียง ไม่เคย 

รับงานส่วนตวัใด ๆ  

6. แมว้า่ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ บริษทัของจ าเลย ไม่ไดจ้ดัท าเงินฝากส ารองเล้ียงชีพในนามของนาย เหลียง 

หรือ ใหล้าหยดุประจ าปี หรือวนัหยดุตามกฏหมายแก่ นาย เหลียง และช้ีแจงรายละเอียดจ านวน 

เงินรวมท่ีไดจ่้ายช าระใหแ้ก่ นาย เหลียง ในฐานะ “ค่าใชจ่้ายแก่ผูท่ี้ ไม่ใช่พนกังาน” ในการคืนภาษี 

ศาลไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ขอ้ตกลงดงักล่าวมิไดเ้ปล่ียนรูปแบบของวตัถุประสงคใ์นความสมัพนัธ์ของการ 

จา้งงาน กนัระหวา่งทั้งสองฝ่าย 

 

< หมายเลขคดี: HCLA43/2006> 
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คดีท่ี 3 

 

นาย ฉาน และพวกอีก 14 คน ไดเ้รียกร้องค่าชดเชยวนัหยดุตามกฏหมาย และเงินเลิกจา้งหลงัจากท่ี 

สถานประกอบการนวดท่ีด าเนินการโดยจ าเลยไดปิ้ดกิจการลง ศาลแรงงานพบวา่บริษทัของจ าเลยควรจ่าย 

ค่าชดเชยท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัพนกังานนวดกลุ่มน้ี บริษทัของจ าเลยยื่นค าร้องต่อศาลฏีกาต่อค าตดัสิน และ 

ยืนยนัวา่พนกังานนวดไม่ไดเ้ป็นพนกังาน และดงันั้นจึงไม่มีสิทธิไดรั้บสิทธ์ิ และผลประโยชนต่์าง ๆ 

ภายใตก้ฎหมายการวา่จา้ง (EO) เม่ือพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแลว้ศาลฏีกาไดย้กเลิกค าร้อง 

และตดัสินวา่ พนกังานนวดกลุ่มน้ีเป็นพนกังาน และบริษทัของจ าเลยควรจ่ายช าระค่าชดเชยท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยมีเหตุผลในการตดัสินดงัต่อไปน้ี: 

 

1. มีการควบคุมท่ีเห็นไดช้ดัโดยบริษทัของจ าเลยในกระบวนการท างานของพนกังานนวด ตวัอยา่งเช่น 

พนกังานนวดตอ้งใส่ชุดยนิูฟอร์ม และท างานภายในสถานประกอบการท่ีด าเนินการโดยบริษทัของ 

จ าเลย พนกังานนวดตอ้งขออนุญาตในการลางาน พนกังานนวดตอ้งแจง้บริษทัเม่ือมีการลางาน 

พนกังานนวดตอ้งอยูใ่นบริเวณสถานประกอบการของบริษทัแมว้า่พวกเขาจะไม่ไดท้ างานกต็าม 

พวกเขาจะตอ้งจ่ายค่ามดัจ าชุดยนิูฟอร์มของพวกเขา และค่าตูเ้กบ็ของโดยบริษทัมีอ านาจมอบหมาย 

ลกูคา้ใหก้บัพนกังานนวดเพ่ือท างาน 

2. บริษทัเป็นผูจ้ดัหา เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เช่น น ้ามนันวด เตียงนวด ผา้ปูท่ีนอน ผา้ขนหนู 

และชุดยนิูฟอร์ม 

3. พนกังานนวดไม่มีความเส่ียงทางการเงินในงานของพวกเขา บริษทัไดเ้ป็นผูย้ื่นแบบจ่ายคืนภาษีใหแ้ก่ 

พนกังานนวด และตอ้งเสียภาษีเงินเดือนในภายหลงั. 

 

< หมายเลขคดี: HCLA82/1994> 
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แผ่นพับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เน้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง “พนักงาน” และ  

“พนักงานว่าจ้างตามสัญญา หรือผู้ รับจ้างอิสระ” ควรสังเกตกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  

และ ค าตัดสินของศาลยังคงไว้ ซ่ึงอ านาจแต่เพียง ผู้ เดียวในการตีความบทบัญญัติของ 

กฎหมาย และคดีความในศาลที่ไ ด้กล่าวมาแล้ว    

 

สอบถาม และร้องเรียน  

 

ส าหรับการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่ง “พนกังาน” และ “พนกังานวา่จา้งตามสญัญา 

หรือผูรั้บจา้งอิสระ” คุณสามารถท่ีจะ 

 โทรศพัทส์อบถามท่ีสายด่วน:  2717 1771 (จดัการระบบสายด่วนโดย “1823”) 

 ติดต่อดว้ยตนเองท่ีส านกังานของกรมแรงงานแผนกกองสัมพนัธ์แรงงาน 

 เขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องกรมแรงงาน:  http://www.labour.gov.hk 

 

หากผูว้า่จา้งไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัภายใตก้ฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังานสามารถโทรติดต่อกรมแรงงาน 

เพ่ือร้องเรียนไดท่ี้สายด่วน 2815 2200 (ขอ้มลูจะถูกเก็บเป็นความลบั) หรือขอความช่วยเหลือไดด้ว้ย 

ตนเองท่ีส านกังานของกรมแรงงานแผนกกองสมัพนัธ์แรงงาน 
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ส านักงานของกรมแรงงานแผนกกองสัมพันธ์แรงงาน  

HONG KONG 

Hong Kong East 

12/F, CityPlaza Three,  

14 Taikoo Wan Road,   

Taikoo Shing, Hong Kong  

 

Hong Kong West  

3/F, Western Magistracy Building, 

2A Pokfulam Road, 

Hong Kong. 

KOWLOON 

Kowloon East  

UGF, Trade and Industry Tower,  

3 Concorde Road,  

Kowloon. 

Kowloon West  

Room 1009, 10/F, 

Cheung Sha Wan Government Offices, 

303 Cheung Sha Wan Road,  

Sham Shui Po, Kowloon. 

Kowloon South  

2/F, Mongkok Government Offices, 

30 Luen Wan Street, 

Mongkok, Kowloon. 

Kwun Tong  

6/F, Kowloon East Government Offices, 

12 Lei Yue Mun Road, 

Kwun Tong, Kowloon. 

NEW TERRITORIES 

Tsuen Wan  

5/F, Tsuen Wan Government Offices, 

38 Sai Lau Kok Road, 

Tsuen Wan, New Territories. 

Kwai Chung  

6/F, Kwai Hing Government Offices, 

166-174 Hing Fong Road, 

Kwai Chung, New Territories. 

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. 
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