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คูมือวาดวยคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย

__________________________________________________

อัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย (SMW) ชั่วโมงละ 37.5 เหรียญ
ฮองกง มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 20191 โดยหลักการ
แลว เมื่อครบรอบการจายคาจางใหกับลูกจางในแตละครั้ง เมื่อเฉลี่ย
ตามจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดแลว จะตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้น
ต่ําตามกฎหมาย
แผนพับนี้มีจุดประสงคเพื่ออธิบายขอกําหนดที่สําคัญบางประการของคาจางขั้นต่ําตาม
กฎหมายดวยคําศัพทงายๆ การตีความตามบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา (บทที่ 608)
จะยึดขอความตามตนฉบับ
และบทบัญญัติฉบับสมบูรณไดมีการอัพโหลดไวในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของบทบัญญัติแหงกฎหมายของฮองกงในเว็บไซตกระทรวงยุติธรรมที่
www.elegislation.gov.hk

กรอบการใชบังคับของบทบัญญัติ
คาจางขั้นต่ําตามกฎหมายจะใชบังคับกับลูกจางทุกคน
ไมวาจะเปนลูกจางรายเดือน
ลูกจางรายวัน รายชั่วโมง ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา ลูกจาง
ที่ทํางานไมเต็มเวลา หรือลูกจางอื่นๆ และไมวาลูกจางเหลานี้จะไดรับการวาจางภายใต
สัญญาแบบตอเนื่องหรือไมก็ตาม2 ตามที่ระบุไวในบทบัญญัติวาดวยการจางงาน โดยมี
ขอยกเวนดังตอไปนี้


จะไมคุมครองบุคคลที่กําหนดไวตามบทบัญญัติวาดวยการจางงาน2



ผูที่ทํางานเปนผูชวยแมบาน3 ทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ และทุกสัญชาติ



นักศึกษาฝกงานตามที่กําหนดไว3 หรือนักศึกษาที่มีประสบการณการทํางานซึ่งอยู
ระหวางการยกเวน3

คาจางขั้นต่ําตามกฎหมายจะใชบังคับกับลูกจางทุพพลภาพเชนกัน โดยจัดใหมี
การทําขอตกลงพิเศษขึ้นภายใตบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา
เพื่อใหลูกจาง
ทุพพลภาพไดมีโอกาสเลือกใหมีการประเมินตามผลงาน และไดรับคาจางตามผล
การประเมิน สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่ คูมือฉบับยอสําหรับการประเมินผลงาน

สําหรับลูกจางทุพพลภาพ ภายใตหลักเกณฑกฎหมายวาดวยคาจางขั้นต่ํา

จํานวนเงินรวมของคาจางขั้นต่ํา
คาจางที่นายจางจะตองจายใหกับลูกจางในรอบการจายแตละครั้งจะตองไมต่ํากวาจํานวน
คาจางขั้นต่ําตามที่คํานวณดังตอไปนี้:

คาจางขั้นต่ํา

=

จํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดของ
ลูกจางในรอบคาจาง

อัตราคาจาง
ขั้นต่ําตาม
กฎหมาย
(คือ 37.5
เหรียญ
ฮองกงตอ

ชั่วโมง ซึ่งมี
ผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่
1
พฤษภาคม
2019)

ชั่วโมงทํางาน
การคํานวณคาจางรายชั่วโมง (รวมทั้งเวลาที่ไมเต็มชั่วโมง) มีวัตถุประสงคเพื่อจะนับเวลา
ทํางานของลูกจางใหสอดคลองกับสัญญาจางหรือขอตกลง หรือตามคําสั่งของนายจาง:


โดยจะนับการเขาทํางานตั้งแตลูกจางไดรับมอบหมายงาน หรือเขารับการฝกอบรมอยู
หรือ



การเดินทางไปทํางาน ที่ไมใชการเดินทาง (ไป-กลับ) ระหวางที่พักอาศัยของลูกจาง
กับที่ทํางาน (ยกเวนกรณีการไปทํางานที่ไมอยูในฮองกง และไมใชที่ทํางานปกติ
ของลูกจาง การเดินทางไป-กลับระหวางที่พักอาศัยของลูกจางกับที่ทํางานจะนับ
รวมอยูดวย)

สถานที่ทํางานหมายถึง สถานที่ที่ลูกจางไดไปปฏิบัติงานหรือเขารับการฝกอบรมตามที่
ระบุไวในสัญญาจางหรือตามขอตกลง หรือตามคําสั่งของนายจาง
นอกจากบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ําตามที่ระบุไวแลว
ชั่วโมงทํางานที่เกิดขึ้นตาม
สัญญาจางหรือการตกลงกับนายจางนั้นจะตองนํามาคํานวณเปนคาจางขั้นต่ําดวย

ตัวอยางที่ 1 ลูกจางซึ่งโดยปกติแลวจะทํางานจนถึงเวลา 18.00 น. ตามสัญญาการจาง
งาน แตวันหนึ่งนายจางสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาตั้งแต 18.00 น. ถึง 19.00 น. เวลา
ที่เกินมาหนึ่งชั่วโมงคือชั่วโมงทํางานที่ตองนํามาคํานวณเปนคาจางขั้นต่ําดวย

ตัวอยางที่ 2 ลูกจางทํางานใหกับบริษัทแหงหนึ่งในฮองกง ชวงเวลาที่ใชเดินทางจากที่
พักมายังบริษัทไมถือวาเปนชั่วโมงทํางานที่ตองนํามาคํานวณเปนคาจางขั้นต่ํา แตวันหนึ่ง
นายจางสั่งใหลูกจางตองเดินทางจากบริษัทไปยังสํานักงานของลูกคาเพื่อสงเอกสาร
จากนั้นจึงกลับเขาบริษัท
เวลาที่ใชในการเดินทางระหวางบริษัทไปยังสํานักงานของ
ลูกคาถือวาเปนชั่วโมงทํางานที่ตองนํามาคํานวณเปนคาจางขั้นต่ําดวย

คาจางที่จะตองจายใหกับลูกจางในรอบคาจาง
2

นิยามของคําวาคาจางสําหรับคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายจะสอดคลองกับนิยาม
ภายใตบทบัญญัติวาดวยการจางงาน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น คําวา “คาจาง” ใน
บทบัญญัติวาดวยการจางงานหมายถึง คาตอบแทนทั้งหมด รายไดจากการทํางาน เบี้ย
เลี้ยง รวมถึงเบี้ยเลี้ยงสําหรับการเดินทาง เบี้ยขยัน คาคอมมิชชั่น คาจางลวงเวลา เงิน
รางวัลและเงินใหพิเศษเพื่อเปนรางวัลสําหรับการใหบริการ
ซึ่งไมวาจะใชชื่ออะไรหรือ
คํานวณอยางไร แตสามารถอธิบายไดในแงของตัวเงินที่จะตองจายใหกับลูกจางตามงาน
ที่ทําหรือที่จะทํา แตทั้งนี้อยูภายใตขอยกเวนบางประการ2

เนื่องจากการคํานวณคาจางขั้นต่ําไมรวมเวลาที่ไมใชชั่วโมงทํางาน การจายเงิน
ใหกับลูกจางสําหรับชวงเวลาที่ไมใชชั่วโมงทํางาน (เชน คาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาห คาจางในวันหยุดตามประเพณี คาจางในวันลาพักผอนประจําป คาจางวัน
ลาคลอด คาจางวันลาเพื่อดูแลบุตรในระหวางภรรยาคลอดบุตร เงินชวยเหลือเมื่อ
เจ็บปวย เปนตน) การคํานวณคาจางขั้นต่ําในแตละครั้ง จะไมนํามาคํานวณเปน
สวนหนึ่งของคาจางที่จะตองจายใหกับลูกจาง (หรือเรียกวา “คาจางที่จะตอง
จาย”)
บทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ําจะเปนการพิจารณาจํานวนเงินที่ตองนํามาคํานวณเปน
คาจางที่เกิดขึ้นในสถานการณตางๆ วาคาจางที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปตามขอกําหนดของคาจางขั้นต่ํา
หรือไม

หากคาจางที่จะตองจายใหกับลูกจางในรอบคาจางมีจํานวนนอยกวาคาจางขั้นต่ํา ลูกจาง
มีสิทธิที่จะไดรับเงินสวนตาง (หรือเรียกวา “เงินคาตอบแทนเพิ่ม”) ทั้งนี้ สัญญาจาง
ของลูกจางจะตองระบุวาลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาตอบแทนเพิ่มในรอบคาจางนั้น
ดวย
และเงินคาตอบแทนเพิ่มดังกลาวสามารถนํามาใชในการคํานวณสิทธิที่จะไดรับ
ภายใตกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ําและบทบัญญัติวาดวยการจางงานไมไดระบุวาจะตองมี
การจายคาจางชวงพักทานอาหารหรือวันหยุดประจําสัปดาห ชวงเวลาพักทานอาหารและ
วันหยุดประจําสัปดาหจะถือวาเปนคาจางหรือเปนอยางอื่นหรือไมนั้นเปนเรื่องที่ตองตกลง
กันระหวางนายจางกับลูกจาง ชวงพักทานอาหารถือเปนชั่วโมงทํางานและ/หรือจะตองมี
การจายคาจางหรือไม วันหยุดประจําสัปดาหจะตองมีการจายคาจางหรือไม รอบคาจาง
การคํานวณคาจาง การคํานวณและขอตกลงในการจายคาคอมมิชชั่น เปนตน ลวนแตเปน
สิ่งที่เกี่ยวของในการคํานวณคาจางขั้นต่ํา เพื่อลดขอขัดแยง นายจางและลูกจางควรตก
ลงกันเพื่อใหไดมาซึ่งฉันทามติเปนไปตามขอกําหนดในการจางงาน
บนพื้นฐานของ
กฎหมายและความสมเหตุสมผล
โดยจัดใหมีการเจรจาในระดับแรงงานกับฝายบริหาร
ภายใตบทบัญญัติวาดวยการจางงาน
นายจางจะตองไมเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและ
เงื่อนไขการจางงานเพียงลําพัง
กรมแรงงานพรอมที่จะใหความชวยเหลือนายจางและ
ลูกจางในการแกไขปญหา เพื่อใหเกิดความเห็นพองตองกัน หากลูกจางสงสัยวาถูก
ริดรอนสิทธิในการจางงาน
สามารถขอความชวยเหลือจากกรมแรงงานได
โดยกรม
แรงงานจะติดตามเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง

ตัวอยางที่ 3 อัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย 37.5 เหรียญฮองกง ตอชั่วโมง มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019
สถานการณสมมติ
ตามสัญญาจาง :

 คาจางเดือนละ 8,000 เหรียญฮองกง วันหยุดประจําสัปดาหคือวันอาทิตย
 วันจันทรถึงวันเสารทํางานวันละ 8 ชั่วโมง และพักทานอาหารวันละ 1 ชั่วโมง
3



ทุกวัน
คาจางในเดือนนี้ (รอบคาจาง) ซึ่งมี 30 วัน (รวมวันอาทิตย 4 วัน) จํานวนชั่วโมง
ทํางานทั้งหมดเทากับ 208 ชั่วโมง (26 วัน  8 ชั่วโมง)

สถานการณสมมติ
คาจาง

(1)

ชวงพักทานอาหารและวันหยุดประจําสัปดาหที่ไมจาย

การคํานวณ
(i) คาจางขั้นต่ําในเดือนนี้ตามจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดเปนเงิน:
ฮองกง (208 ชั่วโมง  37.5 เหรียญฮองกง)
(ii) คาจางที่ตองจายใหลูกจางในเดือนนี้4: 8,000 เหรียญฮองกง


7,800

เหรียญ

ตามตัวอยางนี้ เนื่องจาก (ii) มีจํานวนเงินไมนอยกวา (i) ถือวาเปนไปตามขอกําหนด
คาจางขั้นต่ํา นายจางจึงไมตองจายคาจางเพิ่ม

สถานการณสมมติ (2)
สัปดาหที่ไมจายคาจาง

ชวงพักทานอาหารที่จายคาจาง5

และวันหยุดประจํา

การคํานวณ
(i) คาจางขั้นต่ําในเดือนนี้ตามจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดเปนเงิน: 7,800 เหรียญ
ฮองกง (208 ชั่วโมง  37.5 เหรียญฮองกง)
(ii) คาจางที่ตองจายใหลูกจางในเดือนนี้6:
7,111.1 เหรียญฮองกง (8,000 เหรียญฮองกง – คาจางชวงพักทานอาหารจํานวน
888.9 เหรียญฮองกง7)


ตามตัวอยางนี้ เนื่องจาก (ii) มีจํานวนเงินนอยกวา (i) นอกจากจะจายคาจางราย
เดือน 8,000 เหรียญฮองกง ใหแกลูกจางแลว นายจางยังตองจายคาตอบแทน
เพิ่มอีกเปนเงิน 688.9 เหรียญฮองกง (7,800 เหรียญฮองกง – 7,111.1 เหรียญ
ฮองกง) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดคาจางขั้นต่ํา ดังนั้น
ลูกจางควรไดรับเงิน
คาจางทั้งหมดเปนเงิน 8,688.9 เหรียญฮองกง(8,000 เหรียญฮองกง + 688.9
เหรียญฮองกง)

สถานการณสมมติ (3) ชวงพักทานอาหารที่ไมจายคาจาง และวันหยุดประจํา
สัปดาหที่จายคาจาง8
การคํานวณ
(i) คาจางขั้นต่ําในเดือนนี้ตามจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดเปนเงิน: 7,800 เหรียญ
ฮองกง (208 ชั่วโมง  37.5 เหรียญฮองกง)
(ii) คาจางที่ตองจายใหกับลูกจางในเดือนนี6้ :
6,933.3 เหรียญฮองกง (8,000 เหรียญฮองกง – คาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
จํานวน 1,066.7 เหรียญฮองกง9)


ตามตัวอยางนี้ เนื่องจาก (ii) มีจํานวนเงินนอยกวา (i) นอกจากจะจายคาจางราย
เดือน 8,000 เหรียญฮองกง ใหแกลูกจางแลว นายจางยังตองจายคาตอบแทน
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เพิ่มอีก 866.7 เหรียญฮองกง (7,800 เหรียญฮองกง – 6,933.3 เหรียญฮองกง)
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดคาจางขั้นต่ํา ดังนั้น ลูกจางควรไดรับเงินคาจางทั้งหมด
เปนเงิน 8,866.7 เหรียญฮองกง (8,000 เหรียญฮองกง + 866.7 เหรียญ
ฮองกง)10

สถานการณสมมติ (4) ทั้งชวงพักทานอาหาร5 และวันหยุดประจําสัปดาห8 ที่จาย
คาจาง
การคํานวณ
(i) คาจางขั้นต่ําในเดือนนี้ตามจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดเปนเงิน: 7,800 เหรียญ
ฮองกง (208 ชั่วโมง  37.5 เหรียญฮองกง)
(ii) คาจางที่ตองจายใหกับลูกจางในเดือนนี6้ :
6,162.9 เหรียญฮองกง (8,000 เหรียญฮองกง – วันหยุดประจําสัปดาหที่มีการจาย
คาจาง 1,066.7 เหรียญฮองกง9 – ชวงพักทานอาหารที่มีการจายคาจาง770.4
เหรียญฮองกง11)


ตามตัวอยางนี้ เนื่องจาก (ii) มีจํานวนเงินนอยกวา (i) นอกจากจะจายคาจางราย
เดือน 8,000 เหรียญฮองกง ใหแกลูกจางแลว นายจางยังตองจายคาตอบแทน
เพิ่มอีก 1,637.1 เหรียญฮองกง (7,800 เหรียญฮองกง – 6,162.9 เหรียญ
ลูกจางควรไดรับเงิน
ฮองกง) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดคาจางขั้นต่ํา ดังนั้น
คาจางทั้งหมดเปนเงิน 9,637.1 เหรียญฮองกง (8,000 เหรียญฮองกง +
1,637.1 เหรียญฮองกง)

การกระทําผิดกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติวาดวยการจางงาน
การไมจายคาจางขั้นต่ําตามจํานวนถือเปนการ
ละเมิดขอกําหนดวาดวยคาจาง
นายจางที่เจตนาและไมมีเหตุเพียงพอในการไมจาย
คาจางใหกับลูกจางตามกําหนด จะถูกดําเนินคดี และหากพบวากระทําผิดจริง จะถูกปรับ
เปนเงิน 350,000 เหรียญฮองกง และจําคุกเปนเวลา 3 ป ในกรณีที่การกระทําความผิด
เกี่ยวกับคาจางโดยนิติบุคคลไดรับการพิสูจนแลววาไดกระทําโดยไดรับความยินยอม
หรือมีการรูเห็นเปนใจ
หรือเปนผลมาจากการละเลยในสวนของกรรมการ
ผูจัดการ
เลขานุการ หรือเจาหนาที่อื่นๆ ที่คลายคลึงกันในองคกรของนิติบุคคลดังกลาว บุคคลนั้น
จะมีความผิดในการกระทําความผิดเชนเดียวกัน และหากมีการพิพากษาลงโทษ ก็จะตอง
ระวางโทษเชนเดียวกัน

หามทําขอตกลงขัดตอกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา ขอกําหนดใดๆ ในสัญญาการจางที่มีวัตถุประสงค
เพื่อตัดสิทธิหรือลดทอนสิทธิผลประโยชน หรือการคุมครองใดๆ ก็ตามที่ลูกจางพึงมีถือ
เปนโมฆะ

นายจางจะตองเก็บบันทึกขอมูลชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของลูกจาง
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ตามที่บทบัญญัติวาดวยการจางงานกําหนดไว นายจางจะตองเก็บขอมูลเกี่ยวกับคาจาง
และการจางงาน รวมทั้งจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมด (รวมเวลาทํางานที่ไมเต็มชั่วโมง
ดวย) ของลูกจางในรอบคาจางไว หาก:


ไดมีการนําคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายมาใชกับลูกจาง และ



คาจางที่จะตองจายใหกับลูกจางในรอบคาจางนั้นต่ํากวา 15,300 เหรียญฮองกงตอ
เดือน12

ดังนั้น หากคาจางที่จายใหกับลูกจางในรอบนั้นต่ํากวาเพดาน 15,300 เหรียญฮองกงตอ
เดือน12 นายจางจะตองเก็บขอมูลจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดของลูกจางในรอบคาจาง
นั้นไว อยางไรก็ตาม แมวานายจางจะเก็บขอมูลจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดของลูกจาง
ไวหรือไม การจายคาจางจะตองไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ําตามที่กําหนด
ตามคํานิยามของคาจางไดกําหนดเพดานเงินรายเดือน (คือจํานวน 15,300 เหรียญ
ฮองกง12) ตรงกับคํานิยามที่ระบุไวในบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา คือการจายเงินใหกับ
ลูกจางในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไมใชชั่วโมงทํางาน
(เชน
คาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาห คาจางในวันหยุดตามประเพณี คาจางในวันลาพักผอนประจําป คาจางวันลา
คลอด คาจางวันลาเพื่อดูแลบุตรในระหวางภรรยาคลอดบุตร เงินชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย
เปนตน) จะไมนับเปนสวนหนึ่งของคาจางที่ตองจายในรอบคาจาง ดังนั้น ในการคํานวณ
คาจางใหกับลูกจาง
ไมวาจะมีจํานวนถึงเพดานเงินรายเดือนหรือไม
จะตองหักการ
จายเงินเหลานี้ (ถามี)
นายจางและลูกจางควรเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเขางาน ชั่วโมงทํางาน และคาจาง เปนตน
เพื่อใชคุมครองสิทธิและผลประโยชนของแตละฝาย และปองกันการเกิดขอพิพาทโดยไม
จําเปน
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หมายเหตุ:
1 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 อัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายจะขึ้นจาก 34.5 เหรียญ
ฮองกง เปน 37.5 เหรียญฮองกงตอชั่วโมง หากวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 อยูในรอบคาจาง
อัตราคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายจะเปนชั่วโมงละ 37.5 เหรียญฮองกง จะใชบังคับกับชั่วโมง
ทํางานที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019
2 สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่ คูมอ
ื โดยสังเขปวาดวยบทบัญญัติการจางงาน
3 สําหรับคํานิยาม โปรดดูบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา
4 เนื่องจากลูกจางในสถานการณสมมติ (1) (ชวงพักทานอาหารและวันหยุดประจําสัปดาหที่ไม
มีการจายคาจาง) ในตัวอยางนี้ ลูกจางไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินตอบแทนที่ไมใชชั่วโมงทํางาน
ในการคํานวณคาจางที่ตองจาย จึงไมตองหักเงินออกจากคาตอบแทน
5 ชวงพักทานอาหารที่มีการจายคาจางหรือเปนอยางอื่นหรือไมนั้น และวิธีการคํานวณคาจาง
ชวงพักทานอาหารถือเปนขอกําหนดการจางงานที่ตองตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง
อยางไรก็ตาม หากชวงพักทานอาหารของลูกจางอยูภายใตชั่วโมงของการทํางาน ภายใต
บทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา (โปรดดูที่สวน“ชั่วโมงทํางาน” ดานบน) ชวงเวลาดังกลาว
ควรนํามาคํานวณคาจางขั้นต่ําดวย
6 ภายใตบทบัญญัติวาดวยคาจางขั้นต่ํา
การจายเงินใหกับลูกจางสําหรับชวงเวลาใดก็ตามที่
ไมใชชั่วโมงทํางาน จะตองไมนับวาเปนสวนหนึ่งของคาจางที่ตองจาย
7 ชวงพักทานอาหารที่มีการจายคาจางหรือเปนอยางอื่นหรือไมนั้น และวิธีการคํานวณคาจาง
ชวงพักทานอาหารถือเปนขอกําหนดการจางงานที่ตองตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง
ในตัวอยางสมมติวาหนึ่งเดือนมี 30 วัน (ประกอบดวยวันหยุด 4 วันและวันทํางาน 26 วัน)
สําหรับสถานการณสมมติ (2) (ชวงพักทานอาหารที่มีการจายคาจาง และวันหยุดที่ไมมีการ
จายคาจาง) คาจางในชวงพักทานอาหารในเดือนนั้นจะเทากับ 888.9 เหรียญฮองกง
(กลาวคือ 8,000 เหรียญฮองกง ÷ 26 วัน ÷ 9 ชั่วโมง  26 มื้อ) จํานวนเงินคาจางในชวง
พักทานอาหารอาจแตกตางไปจากนี้หากจํานวนวันทํางานในเดือนที่เกี่ยวของ
หรือวิธีการ
คํานวณตามที่ตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจางแตกตางไปจากตัวอยางนี้
สําหรับ
จุดประสงคของการใหตัวอยางประกอบ ตัวเลขดังกลาวจะถูกปดเศษใหใกลเคียงกับจํานวน
เต็มมากที่สด
ุ ในตัวอยางนี้
8 วันหยุดจะมีการจายหรือไมจายคาจางหรือไมนั้น และวิธีการคํานวณคาจางในวันหยุด ถือเปน
ขอกําหนดการจางงานที่ตองตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง
9 วันหยุดจะมีการจายหรือไมจายคาจางหรือไมนั้น และวิธีการคํานวณคาจางในวันหยุด ถือเปน
ขอกําหนดการจางงานที่ตองตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง ในตัวอยางนี้สมมติวาหนึ่ง
เดือนมี 30 วัน (ประกอบดวยวันหยุด 4 วัน) คาจางวันหยุดในเดือนนั้นจะเทากับ 1,066.7
เหรียญฮองกง (กลาวคือ 8,000 เหรียญฮองกง ÷ 30 วัน  วันหยุด 4 วัน) จํานวนเงิน
คาจางในวันหยุดอาจแตกตางไปจากนี้ หากจํานวนวันในปฏิทินหรือจํานวนวันหยุดในเดือนที่
เกี่ยวของ
หรือวิธีการคํานวณตามที่ตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจางแตกตางไปจาก
ตัวอยางนี้
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10 จํานวนเงินคาจางในวันหยุดอาจแตกตางไปจากนี้ หากจํานวนวันในปฏิทินหรือจํานวนวันหยุด
ในเดือนที่เกี่ยวของ หรือวิธีการคํานวณตามที่ตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจางแตกตางไป
จากตัวอยางนี้ เชน หากวิธีคํานวณตามที่ตกลงสําหรับคาจางในวันหยุดเทากับ 37.5 เหรียญ
ฮองกงตอชั่วโมง  8 ชั่วโมง คาจางของวันหยุด 4 วัน ในเดือนนั้นจะเทากับ 1,200 เหรียญ
ฮองกง (กลาวคือ 37.5 เหรียญฮองกงตอชั่วโมง  8 ชั่วโมง  วันหยุด 4 วัน) หากเดือนนั้น
มี 31 วัน (ประกอบดวยวันหยุด 4 วันและวันทํางาน 27 วัน) จํานวนคาจางขั้นต่ําที่ยึดตาม
จํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมดสําหรับเดือนนั้นจะเทากับ 8,100 เหรียญฮองกง (กลาวคือ 27
วัน  8 ชั่วโมง  37.5 เหรียญฮองกง) ดังนั้น ลูกจางควรไดรับเงินทั้งสิน
้ 9,300 เหรียญ
ฮองกง (กลาวคือ 8,100 เหรียญฮองกง + 1,200 เหรียญฮองกง)
11 ชวงพักทานอาหารจะมีการจายคาจางหรือเปนอยางอื่นหรือไมนั้น และวิธีการคํานวณคาจาง
ชวงพักทานอาหารถือเปนขอกําหนดการจางงานที่ตองตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง
ในตัวอยางนี้สมมติวาหนึ่งเดือนมี 30 วัน (ประกอบดวยวันหยุด 4 วันและวันทํางาน 26 วัน)
สําหรับสถานการณสมมติ (4) (มีการจายคาจางทั้งในชวงพักทานอาหารและวันหยุด) คาจาง
ในชวงพักทานอาหารในเดือนนั้นจะเทากับ 770.4 เหรียญฮองกง (กลาวคือ 8,000 เหรียญ
ฮองกง ÷ 30 วัน ÷ 9 ชั่วโมง  26 มือ
้ ) จํานวนเงินคาจางในชวงพักทานอาหารอาจ
แตกตางไปจากนี้ หากจํานวนวันในปฏิทินหรือจํานวนวันทํางานในเดือนที่เกี่ยวของ หรือ
วิธีการคํานวณตามที่ตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจางแตกตางไปจากตัวอยางนี้
สําหรับ
จุดประสงคของการใหตัวอยางประกอบ ตัวเลขดังกลาวจะถูกปดเศษใหใกลเคียงกับจํานวน
เต็มมากที่สด
ุ ในตัวอยางนี้
12 การปรับเพดานเงินรายเดือนจาก 14,100 เหรียญฮองกงเปน 15,300 เหรียญฮองกง มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 เปนตนไป
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ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สายด่วนบริการ 24 ชั�วโมง: 2717 1771 ( ให ้บริการโดย “1823”)
สอบถามด้วยตนเองที�สํานักงานฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงาน

Hong Kong
Hong Kong East

12/F, 14 Taikoo Wan Road,
Taikoo Shing, Hong Kong.

Hong Kong West

3/F, Western Magistracy Building,
2A Pok Fu Lam 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, Mong Kok, Kowloon.

Kwun Tong

Units 801-806, 8/F, Tower 1, Millennium City 1,
388 Kwun Tong 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.

Sha Tin & 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)
2019

