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บทนํา 

นายจา้งบางรายจา้งลูกจา้งแบบ “พารท์ไทม”์  

เพ่ือความจาํเป็นในการดาํเนนิธรุกิจ รวมถึงหลายๆ  

ครอบครวัที่จา้งคน ในทอ้งถิ่นแบบ “พารท์ไทม”์ 

เพ่ือมาช่วยทาํงานบา้น 

หรือในทางกลบักนั คนหางานบางคนตอ้งการทาํงานแบบ 

“พารท์ไทม”์ ที่ใชเ้วลาทาํงานไมก่ี่ชั่วโมงมากกว่า เนื่องจาก 

เหตุผลสว่นตัว เชน่ การศึกษาต่อ หรือภาระทางครอบครวั 

การจา้งงานแบบ “พารท์ไทม”์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทั้ง 

นายจา้งและลูกคา้ง 

เอกสารนีจ้ะใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนใ์นเรื่องของ 

การจา้งงานแบบ “พารท์ไทม”์ 

 
 
 
การคุ้มครองภา 

ยใต้กฎหมายแรงงาน 

หลายคนอาจจะคิดวา่ลูกจา้งแบบ “พารท์ไทม”์ 

ไม่ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน 

นี่เป็นความเขา้ใจ ที่ผิด 

จริงๆ แลว้ กฎหมายแรงงานที่เกีย่วขอ้งกับลูกจา้ง 

แบบพารท์ไทมไ์ม่ไดม้ีความแตกต่างกับลูกจา้ง 

เต็มเวลาเลย ลูกจา้งนั้น ไมว่่าจะเป็นแบบ 

“เต็มเวลา” หรือ “พารท์ ไทม”์ ต่างไดร้บัการ 

คุม้ครองจากกฎหมายแรงงานทั้งสิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารนีจ้ะใหค้าํแนะนาํครา่วๆ  

เกี่ยวกับสิทธแิละความคุม้ครอง 

ของลกูคา้แบบ “พารท์ไทม”์ 

ภายใตก้ฎหมาย การจา้งงาน, 

กฎหมายค่าจา้งขั้นตํา่, 

กฎหมายการจา่ยค่าชดเชย 

และกฎหมายแผนกองทุน สาํรองเลีย้งชีพ 

 
หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม 

กรุณาศึกษาเอกสารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ 

ง  หรือติดต่อกรมแรงงานหรือ 

หน่วยงานดูแลแผนกองทนุสาํรองเลีย้ง 

ชีพ 

 
 
 
 
การคุ้มครองภายใต ้

กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายการจา้งงานเป็นกฎหมายหลักของกฎหมายแรงงานของรฐับาลฮ่องกง 

ซึ่งไดก้าํหนดมาตรฐานขั้นตํา่ ในการจา้งงาน ทั้งนี ้

นายจา้งและลูกจา้งอาจจะมขีอ้ตกลงเพ่ิมเติมตามความพอใจ 

นอกเหนือจากทีก่ฎหมายกาํหนดได ้

 
ลูกคา้ง (ยกเวน้บุคคลที่กฎหมายการจา้งงานถือว่าไม่เขา้ข่าย)1 ไม่ว่าจะเป็นลูกจาัแบบเต็มเวลา, 

“พารท์ไทม”์, ลูกจา้งชั่วคราว หรือลูกจา้งที่มาทาํงานแทน โดยไม่คาํนึงถึงชั่วโมงทาํงาน 

จะไดร้บัสิทธิและประโยชนต่์อไปนี ้ภายใตก้ฎหมาย: 

 
• การคุม้ครองเรื่องค่าจา้ง 

• การควบคุมการลดค่าจา้ง 

• การอนญุาตใหม้ีวันหยุดตามประเพณ ี

• การคุม้ครองหญิงมีครรภ ์(หา้มมิใหท้าํงานหนัก 

งานที่เสีย่งอันตราย หรือใหโ้ทษ) 

• การคุม้ครองการจา้งงาน (การเลกิจา้งโดยไม่มีเหตุผล 

และไม่เป็นไปตามกฎหมาย) 



• การจัดใหม้ีขอ้มูลเกี่ยวกับเง่ือนไขการใหบ้ริการของ 

นายจา้ง 

• การคุม้ครองไม่ใหม้กีารกีดกนัเนื่องจากการต่อตา้น 

สหภาพ และอ่ืน ๆ 

 
ตามกฎหมายการจา้งงาน ลูกจา้งที่ถกูจา้งอย่างต่อเนื่องโดยนายจา้งคนเดียวกนัเป็นเวลา 4 

สัปดาหห์รือมากกว่า โดยมีชั่วโมงทาํงานขัน้ตํ่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์จะถือวา่ถกูจา้งภายใต ้“สญัญาต่อเนื่อง” 

ลูกจา้งที่ถูกจา้งภายใต ้“สัญญาต่อเนื่อง” และมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายการจา้งงาน 

พึงไดร้บัสิทธิ์และประโยชนร์วมถึงตามทีก่ล่าวถึงขั้นตน้ ดังนี:้ 

 
• วันหยุด 

• การจา่ยค่าจา้งในวันหยุดตามประเพณ ี

• การจา่ยค่าจา้งในวันหยุดประจาํปี 

• การอนญุาตใหล้าป่วย 

• การคุม้ครองหญิงมีครรภ ์(วันลาคลอด การจ่ายค่าจา้ง 

ช่วงวันลาคลอด, การคุม้ครองหญิงมีครรภจ์าก 

การถูกเลิกจา้ง) 

• การลาเพ่ือเลีย้งดูบุตรของบิดา 

• การจา่ยค่าชดเชย 

• การจา่ยค่าบริการในระยะยาว 

• การคุม้ครองการจา้งงงาน และอ่ืน ๆ 

 
ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องสทิธิและประโยชนข์องลูกจา้งภาย 

ใตก้ฎหมายการจา้งงานไดท้ี่เอกสารกรม แรงงานเรื่อง 

“คู่มือกฎหมายการจา้งงานฉบับย่อ” 

 
 
 
 
1 บุคคลที่กฎหมายการจา้งงานถือว่าไม่เขา้ข่ายลูกจา้ง 

• สมาชิกในครอบครวัที่อาศัยอยู่ดว้ยกันกับผูจ้า้ง 

• ลูกจา้งที่ระบุในสญัญาจา้งนอกเหนือจากกฎหมาย 

แรงงานฮ่องกง 

• บุคคลซึ่งทาํงานอยู่ภายใตข้อ้ตกลงลูกเรือซึ่งเป็นไปตาม 

กฎหมายการขนส่งสินคา้ทางเรือ (ลกูเรือ) หรอืทาํงาน 



บนเรือซึ่งไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นสัญชาติฮ่องกง 

• ลูกจา้งฝึกงานที่มีสญัญาการฝึกงานอยู่ภายใต ้

กฎหมายการฝึกงาน นอกเหนือจากเง่ือนไขที ่

กาํหนดภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน 

 
 
 
ข้อสังเกตเก่ียว 

กับการเปล่ียนการจ้าง 

งานจากแบบ “เต็มเวลา” 

เป็นแบบ “พารท์ไทม”์ 

 
นอกจากลูกจา้งใหค้วามยินยอมหรือนายจา้งมเีหตุอันควร2 

นายจา้งไมพํิ่งเปลี่ยนการจา้งจากแบบเต็มเวลาเป็น แบบ “พารท์ไทม”์ 

มิฉะนั้น ลกูจา้งมสีิทธิฟ้องรอ้งนายจา้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

ในสัญญาจา้ง โดยไม่มีเหตุอันควรตามกฎหมายการจา้งงาน 

 
หากลูกจา้งถูกรอ้งขอใหเ้ปลี่ยนไปเป็นลูกจา้งแบบ “พารท์ไทม”์ 

ลูกจา้จะตอ้งพิจารณาเง่ือนไขการจา้งใหม่ ดว้ยความระมัดระวัง 

ประเมินถึงผลดี-ผลเสียที่อาจจะเกิดขึน้ 

รวมถึงพึงระลึกว่าสญัญาจา้งใหม่นั้นจะตอ้งเป็น 

“สัญญาต่อเนื่อง” ตามกฎหมายการจา้งงาน 

 
 
 
2 เหตุผลอันควร: 

• ความประพฤติของพนักงาน 

• ศักยภาพหรือคุณสมบัติของลูกจา้ง 

ในการทาํงานนั้นๆ 

• ความซํา้ซอ้นหรือความจาํเป็นในการ 

ดาํเนินงานอย่างแทจ้ริงอ่ืนๆ ของธุรกิจ 

• ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย (เชน่ อาจเป็นการ 

ฝ่าฝืนกฎหมาย หากอนญุาตใหลู้กจา้งทาํงาน 

ในตาํแหน่งนั้นต่อไป หรือทาํงานภายใต ้

เง่ือนไขเดิมในสัญญา) 

• เหตุผลอ่ืนๆ 



 
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

กรมแรงงาน 

เว็บไซต ์ : www.labour.gov.hk 

สายด่วน : 2717 1771 

(สายด่วนจะดาํเนนิงานโดยหมายเลข 1823) 
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กาามคุ้มครองภายใต ้

กฎหมายค่าแรงขัน้ตํ่า 

 
ค่าแรงขัน้ตํ่าตามกฎหมาย (SMW) ระบุไวเ้ป็นอัตราต่อชั่วโมง 

ใจความสาํคัญของกฎหมายนีคื้อ ค่าจา้งที่จ่าย ใหล้กูจา้งในงวดการจา่ยหนึ่งๆ นัน้ 

เมื่อ เฉลี่ย ตามชั่วโมงทาํงานทั้งหมดในงวดการจา่ยแลว้ ไม่ควรตํ่ากวา่อัตรา 

ค่าแรงขัน้ตํ่าตามกฎหมาย 

 
อัตราค่าแรงขัน้ตํ่าตามกฎหมายนีบั้งคับใชก้ับลูกจา้งทกุประเภท ไมว่่าจะเป็นรายเดือน, 

รายสัปดาห,์ รายวัน, รายชั่วโมง, รายชิน้, ลกูจา้งถาวร, ลูกจา้งชั่วคราว, ลูกจา้งเต็มเวลา, 

ลูกจา้งพารท์ไทม ์หรือลกูจา้งประเภทอ่ืนๆ โดยไม่คาํนึงวา่จะถูกจา้งภายใตส้ัญญาต่อเนื่องตามที่ระบุ 

ไวใ้นกฎหมายการจา้งงานหรือไม่ โดยมีขอ้ยกเวน้ดังต่อไปนี:้ 

 
• บุคคลที่กฎหมายการจา้งงานถือว่าไม่เขา้ข่าย:3 

• คนงานที่อาศัยอยู่ดว้ยกันกับนายจา้ง โดยไม่คาํนึงถึงเพศ, เชือ้ชาติ หรือสัญชาติ 

• นักศึกษาฝึกหัดรวมถึงนกัศึกษาทีม่าหาประสบการณท์าํงานที่อยูใ่นระยะเวลายกเวน้การจา้งงาน 

 
SMW บังคับใชก้ับลูกจา้งทีม่ีความพิการและมีสุขภาพดีเช่นเดียวกนั เพ่ือที่จะสรา้งความสมดุลทีเ่หมาะสม 

ระหวา่งการกาํหนด การคุม้ครองค่าจา้งกับบุคคลที่มีความพิการและการคุม้ครองโอกาสการจา้งงาน 

ของลูกจา้งเหล่านี ้มีการดาํเนินการ พิเศษภายใตก้ฎหมายค่าจา้งขัน้ตํ่าดว้ย เพ่ือใหบุ้คคลผูม้ีความ 

พิการสามารถเขา้รบัการประเมินตามผลงาน เพ่ือตัดสินวา่จะสามารถไดร้บัค่าจา้งไม่ตํ่ากว่าอัตรา 

SMW หรือไดร้บัค่าจา้งตามผลผลิต สิทธิในการรอ้งขอรบัการประเมินเป็นสิทธขิองบุคคลที่ม ี

ความพิการแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่ใชน่ายจา้ง 

 
หากตอ้งการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกับกฎหมายค่าจา้งขั้นตํา่และ 

สิทธิพิเศษของผูพิ้การ โปรดดูเอกสารและ คู่มืออ่ืน ๆ ที่เกีย่วขอ้งที่ตี 

พิมพโ์ดยกรมแรงงาน 

 

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


 
3 ลูกจา้งฝึกงานที่ม ี

สัญญาการฝึกงานภายใต ้

กฎหมายการฝึกงาน 

ขอ้บทบางขอ้ของกฎหมาย 

การจา้งงานใชบั้งคับกับ 

ลูกจา้งฝึกงานที่ลงทะเบียน 

และไม่สามารถบังคับใชอั้ตราค่า 

จา้งขั้นตํ่าตามกฎหมาย (SMW) 

 
 

 
การคุ้มครองภาย 

ใต้กฎหมายการจ่ายคา่ 

ชดเชยให้ลูกจ้าง 

 
ภายใตก้ฎหมายการจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้ง หา้มมิใหน้ายจา้งจา้งลูกจา้ง 

หากไม่มนีโยบายประกันภัยใหก้ับลกูจา้ง เพ่ือครอบคลุมความรบัผิดชอบภายใตก้ฎหมาย 

การจา่ยค่าชดเชยใหล้กูจา้งและกฎหมายทั่วไป ในกรณทีี่ลูกจา้ง บาดเจ็บจากการทาํงาน 

โดยไม่คาํนึงถึงระยะเวลาในสัญญาจา้งหรือชั่วโมงทาํงาน และไม่คาํนึงถึงประเภท 

การจา้งงาน ไมว่่าจะเป็นการจา้งแบบ เต็มเวลาหรือ “พารท์ไทม”์ ถาวรหรือชั่วคราว 

 
กฎหมายการจา่ยค่าชดเชยกาํหนดไวว้า่ นายจา้งตอ้งแจง้ผูแ้ทนของกรมแรงงาน 

เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึน้กับลูกจา้ง ทั้งในกรณทีี่อยู่นอกเหนือเวลาการจา้ง 

งานหรือภายในเวลาการจา้งงานภายใน 14 วัน (7 วันในกรณเีสียชวีิต) และ 

จ่ายค่าชดเชยใหก้ับลูกจา้ง 

 
รายการค่าชดเชย ภายใตก้ฎหมายการจา่ยค่าชดเชยอาจรวมถึง: การแบ่งจ่ายเป็นงวด, 

ค่าใชจ้่ายทางการแพทย ์และค่าชดเชยกรณพิีการถาวรหรือพิการบางสว่น และอ่ืนๆ 

หากลูกจา้งเสียชวีิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึน้จากการทาํงาน ทั้งในกรณทีี่อยู่นอกเหนือ 

เวลาการจา้งงานหรือภายในเวลาการจา้งงาน นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยการ 

เสียชวีิตใหก้ับสมาชิกในครอบครวัของลูกจา้งที่เสียชวีิต และจา่ยคืนค่าทาํศพ 

และค่าใชจ้า่ยทางการแพทยท์ี่เกีย่วขอ้งใหแ้ก่บุคคลที่ออกค่า 

ใชจ้่ายดังกล่าวลว่งหนา้ 

 
 



 
หากตอ้งการ 

ทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับ 

เง่ือนไขหลักอ่ืนๆ ของกฎหมาย 

การจา่ยค่าชดเชย โปรดศึกษา 

เอกสารของ กรมแรงงานเรื่อง 

“คู่มือเกี่ยวกับกฎหมายการจา่ย 

ค่าชดเชยฉบับย่อ” 

 

 

 
การคุ้มครองภายใต ้

กฎหมายแผนกอง 

ทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 
กฎหมายแผนกองทุนสาํรองเลีย้งชีพกาํหนดใหลู้กจา้งที่มีอายุ 18  

ปีขึน้ไปถึงอายุ 65 ปี ที่ถูกว่าจา้งดว้ยวาจาหรือ มีสัญญาเป็นลายลกัษณอั์กษร 

ในระยะเวลาการจา้งไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ไม่วา่จะเป็นการจา้งแบบเต็มเวลา 

พารท์ไทม ์และไม่ตอ้งคาํนึงถึงชั่วโมงทาํงานต่อสัปดาห ์ผูว้า่จา้งตอ้งแจง้ 

รายชื่อลกูจา้งเหล่านั้นในแผนกองทุนสาํรอง เลีย้งชีพและจ่ายเงินเขา้กองทุน 

 
สาํหรบัลกูจา้งที่ไม่ไดว้่าจา้งภายใต ้“สัญญาต่อเนื่อง” แต่ระยะเวลาการจา้ง 

ไม่นอ้ยกวา่ 60 วัน ก็ถือวา่เขา้ขา่ย การเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพเช่นกัน 

 
กฎ 60 วันของระบบ MPF ที่อา้งถึงขา้งตน้จะไม่รวมถึง “ลกูจา้งชั่วคราว” 

ตัวอย่างเช่น ลูกจา้งระยะสัน้ ที่จา้งแบบวันต่อวนั หรือรวมแลว้ระยะเวลาจา้ง 

นอ้ยกวา่ 60 วัน ในอุตสาหกรรมจัดเลีย้ง หรืออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ถึงแมว้า่ 

“ลูกจา้งชั่วคราว” จะถูกจา้งเพียงวันเดียว นายจา้งยังคงตอ้งแจง้ชื่อเขา้ 

ในระบบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ (MPF) และจ่ายเงินสมทบดว้ย 

 

 

 

 

 

 



หากท่านตอ้งการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 

ระบบ MPF โปรดดูเอกสาร 

“สิทธิดา้น MPF ของลูกจา้งไม่เต็ม 

เวลา” และ “แผน MPF ของภาค 

อุตสาหกรรม” ที่ตีพิมพโ์ดย 

MPFA ซึ่งท่านสามารถ 

ดาวนโ์หลดไดจ้าก 

เว็บไซตข์อง MPFA 

 

 

 
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม: 

หน่วยงานดูแลแผนก 

องทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

เว็บไซต ์   :   www.mpfa.org.hk 

สายด่วน   :  2918 0102 

 

 

 

 
แนวทางปฏิบตัิที่ดีในการ 

บริหารจัดการบุคลากร 

 
• ลูกจา้งเต็มเวลาและ “พารท์ไทม”์ ลว้นแลว้แต่เป็น 

สมบัติที่มีค่าของบริษัท แนวทางการบรหิารจัดการบุคลาการ 

ที่ดีนีจ้ะช่วยเพ่ิมขวัญกาํลังใจ ความทุ่มเท และเพ่ิมผลผลิต 

ของลูกจา้ง 

• นอกเหนือจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแลว้ นายจา้งจะไดร้บัคาํ 

แนะนาํในการประยุกตใ์ชแ้นวทางการ จา้งงานที่ดีเพ่ือดูแลรกัษาลกูจา้งแบบ 

“พารท์ไทม”์ ดว้ย 

• นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

จะส่งผลใหอั้ตราคนเขา้-ออกงานสูง ม ีปัญหาขัดแยง้เรื่องแรงงาน 

โดยไม่จาํเป็น และเพ่ิมค่าใชจ้า่ยในการบริหารจัดการดว้ย และทา้ยสุด 

นายจา้งเอง ที่จะเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบมากที่สุด 

• ถา้นายจา้งแสดงความใสใ่จในความตอ้งการของ 

http://www.mpfa.org.hk/


ลูกจา้งแบบ “พารท์ไทม”์ แน่นอนที่ลูกจา้งย่อม 

พยายามทีจ่ะ สรา้งผลงานที่ดี 

เป็นการตอบแทน 

 

 

 

การสรรหาบุคลากร 

 
• ถึงแมว้า่สัญญาจา้งงานสามารถกระทาํดว้ยวาจาหรือเป็น 

ลายลกัษณอั์กษรก็ได ้แต่หากเป็นไปได ้นายจา้งควร จัดทาํสัญญา 

จา้งงานเป็นลายลักษณอั์กษร กับลกูจา้งแบบ “พารท์ไทม”์ เพ่ือป้องกันการ 

โตแ้ยง้ที่อาจจะเกิดขึน้ (นายจา้ง สามารถอา้งอิงคู่มือของกรมแรงงานเรื่อง 

“การจัดทาํสญัญาจา้งเป็นลายลักษณอั์กษรและการควบคุมค่าจา้งที่เหมาะสม 

และบันทึกการจา้งงาน” เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทาํสญัญาจา้ง) 

 
• กฎหมายการจา้งงานจะกาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าเกี่ยวกับสทิธิและประโยชนท์ี่พึงม ี

ไวอ้ยู่แลว้ อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็น การจูงใจใหม้าร่วมงาน นายจา้งหลายราย จะมีการเพ่ิม 

เติมขอ้เสนอที่ดีกว่าและมากกว่าลงไปในเง่ือนไขการจา้ง 

 
• ฝ่ายทรพัยากรบุคคลของบางบริษัทไดม้อบอาํนาจการสรรหาลกูจา้งแบบ “พารท์ไทม”์ 

ใหก้ับผูจ้ัดการสาขาหรือ หวัหนา้งาน ในกรณีนี ้บรษิัทควร ใหค้าํแนะนาํทีช่ัดเจนใน 

การสรรหาบุคลากรและการบริหารจัดการลกูจา้งแบบ “พารท์ไทม”์ กับผูจ้ัดการและหัวหนา้ 

งานเหลา่นี ้

 
• นายจา้งไม่พึงควรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลตามเพศ ความพิการ สถานะครอบครวั, 

อายุ, สัญชาติ, เชือ้ชาติ, ศาสนา, สถานภาพสมรส, การตัง้ครรภ ์

หรือความชอบทางเพศ นายจา้งควรกาํหนดเกณฑก์ารคัดเลือกที่แน่นอน 

และมีการให ้แนวทางที่ชัดเจนในเรื่องการสรรหาและจัดจา้งบุคลากร 

 
 

 

 

 

 

 



 

การฝึกอบรมและ 

การเล่ือนตําแหน่ง 

 
• จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาดแรงงาน ลูกจา้งแบบ 

“พารท์ไทม”์ ตอ้งปรบัตัวใหม้ีทักษะที่จาํเป็นเพ่ือสามารถ 

รบัมือกับงานที่ทา้ทายใหม่ๆ เช่นเดียวกับลูกจา้งแบบเต็มเวลา ดังนั้น 

นายจา้งควรปฏิบัติต่อลูกจา้งทกุประเภท ใหเ้ทา่เทยีมกนัใหม้ากทีสุ่ด 

เท่าที่จะเป็นไปได ้และจัดหาโอกาสใหม้กีารฝึกอบรมอยา่งพอเพียง 

 
บุคคลที่ทาํงานแบบ “พารท์ไทม”์ ไม่ไดห้มายความวา่บุคคลนั้นไม่ตอ้งการ 

ความทา้ทายใหม่ๆ นายจา้งควรจัดใหล้กูจา้ง แบบ “พารท์ไทม”์ 

ไดร้บัโอกาสในการเลื่อนตาํแหน่งที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขวญักาํลังใจและเพ่ิมผลผลิต 

 
นายจา้งควรจา้งลกูจา้งแบบ “พารท์ไทม”์ ในกรณีที่บรษิัทมีความจาํเป็นจริงๆ เท่านัน้ 

ไม่ควรจาํกัดชั่วโมงทาํงาน ของลูกจา้ง หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการเลี่ยงหนีส้ินที่ตอ้ง 

ชาํระตามกฎหมายแรงงาน 

 
ถา้ตอ้งการจา้งงานลูกจา้งแบบเต็มเวลาเพ่ิมเติม นายจา้งควรใหส้ทิธิลูกจา้งแบบ 

“พารท์ไทม”์ ที่ทาํงานในหนา้ที่ ที่ใกลเ้คียงกันก่อน วิธนีีน้อกจากจะช่วย 

ลดค่าใชจ้่ายในการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมแลว้ ยังชว่ยให ้

นายจา้ง ไดค้นที่เหมาะสมกับตาํแหน่งที่สุดอีกดว้ย 


