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คำำ�นำำ�

สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั โดยสำำ�นัักประสำ�นัคว�มรว่มมือระหว�่งประเทศ มีภ�รกจิ

ในัก�รให้คว�มช่่วยเหลัือแลัะค้้มครองสำิทธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยที�ทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ แลัะ

แรงง�นัไทยที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�งประเทศ รวมถึึงท�ย�ทของแรงง�นัไทยที�เคยไปทำ�ง�นั 

ต่่�งประเทศ ให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงมีพึึงได้ต่�มกฎหม�ยของแต่่ลัะประเทศ อันัประกอบ 

ไปด้วยสิำทธิิประโยช่น์ัที�เป็นัตั่วเงินั แลัะสิำทธิิประโยช่น์ัที�ไม่เป็นัตั่วเงินั อ�ทิ เงินัค่�จ้�งค้�งจ่�ย 

เงินัคืนัภ�ษีี เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย หรือเสีำยชี่วิต่ แลัะติ่ดต่�มตั่วแรงง�นั

กรณีีข�ดก�รติ่ดต่่อ หรือถูึกจับก้ม เป็นัต้่นั สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ได้จัดทำ�

คู่มือสิำทธิิประโยช่น์ัแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ โดยเนืั�อห�ประกอบไปดว้ยข้อมูลัสิำทธิิประโยช่น์ัต่่�งๆ

ที�แรงง�นัจะได้รับ แลัะก�รจัดเต่รียมเอกสำ�รในัก�รขอรับสิำทธิิประโยช่น์ัแต่่ลัะประเภท เพืึ�อเป็นั 

ก�รสำนัับสำน้ันัก�รปฏิิบัติ่ง�นัของสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ หน่ัวยง�นัรับเรื�องร้องท้กข์ทั�งในั

ส่ำวนักลั�งแลัะในัสำว่นัภูมิภ�ค เพืึ�อให้ก�รช่่วยเหลัอืค้้มครองสำทิธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยที�ทำ�ง�นั

ในัต่่�งประเทศแลัะที�เคยเดินัท�งไปทำ�ง�นัต่่�งประเทศ รวมทั�งท�ย�ทแรงง�นัให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ั

อันัพึึงได้รับ อีกทั�งเป็นัก�รยกระดับคว�มสำ�ม�รถึในัก�รบริห�รจัดก�ร แลัะก�รดำ�เนิันัง�นัด้�นั 

ก�รค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัให้มีประสิำทธิิภ�พึยิ�งขึ�นั

สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ ขอขอบค้ณีสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ

ท้กแหง่ กรมก�รจดัห�ง�นั ที�ให้ก�รสำนัับสำน้ันัขอ้มูลั รวมทั�งผูู้้เกี�ยวข้องท้กท่�นัที�ได้ให้คำ�แนัะนัำ�แลัะ

ส่ำงเสำริม สำนัับสำน้ันัให้ก�รจัดทำ�คู่มือดังกล่ั�วประสำบผู้ลัสำำ�เร็จเป็นัอย่�งดี แลัะหวังเป็นัอย่�งยิ�งว่�

คู่มือฉบับนีั�จะเป็นัประโยช่น์ัแก่แรงง�นัไทยแลัะท�ย�ทแรงง�นัไทยที�ไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ 

ต่ลัอดจนัผูู้้ปฏิิบัติ่ง�นัด้�นัก�รค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ัฯ แลัะผูู้้ที�สำนัใจท้กท่�นั

สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั 

กันัย�ยนั 2563

คำำ�นำำ�
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

1. สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ สำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงแรงง�นั มีภ�รกิจ

หนึั�งในัก�รประสำ�นั ติ่ดต่�มสิำทธิิประโยช่น์ัของแรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศ แรงง�นัไทยที�เดินัท�งไป

ทำ�ง�นัต่่�งประเทศอย่�งถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแต่่ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ� เช่่นั ไม่ได้ทำ�ง�นัในั

ต่ำ�แหน่ังที�ต่กลังกนััไว้ หรือไม่ได้รับค่�จ้�งหรือสิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รทำ�ง�นัต่�มที�ได้ต่กลังกนััไว้หรือ

ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ให้คว�มช่่วยเหลืัอแก่แรงง�นัไทยแลัะท�ย�ทของแรงง�นั

ไทยที�ไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ ให้ได้รับสิำทธิิประโยช่น์ัอันัพึึงมีพึึงได้จ�กก�รทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ 

ทั�งก่อนัก�รเดินัท�ง ระหว่�งก�รทำ�ง�นั แลัะกลัับจ�กก�รทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ เพืึ�อติ่ดต่�มสิำทธิิ

ประโยช่น์ัทั�งที�เป็นัตั่วเงินัแลัะไม่เป็นัตั่วเงินั อ�ทิ ค่�จ้�งค้�งจ่�ย เงินัคืนัภ�ษีี เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ

เงินัประกันัก�รเดนิัท�งกลัับ ก�รให้คว�มช่่วยเหลืัอกรณีีเจ็บป่วยหรือเสีำยชี่วิต่ แรงง�นัถูึกจับก้ม แลัะ

แรงง�นัข�ดก�รติ่ดต่่อ เป็นัต้่นั สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัต่่�งประเทศ ที�ดูแลัสิำทธิิประโยช่น์ัของ 

แรงง�นัไทยในัต่่�งประเทศมีดังนีั�

กี่ล่่มูประเทศ สิำ�นัำกี่ง�นำแรงง�นำ พ้ั�นำท่�รับื้ผิดีชอบื้

เอเช่ยต้ะวันำออกี่ เก�หลีั เก�หลีัใต้่

ญี�ป่้นั ญี�ป่้นั

ฮ่่องกง ฮ่่องกง ม�เก๊� หมู่เก�ะม�เรียน่ั�เหนืัอ

ไทเป ไทเป จีหลัง เถึ�หยวนั อี�หลั�นั ซิินัจู� เหมี�ยวลีั� ไถึจง 

ฮั่วเหลีัยนั หนัันัโถึว เหลีัยงเจียง แลัะจินัเหมินั

เก�สำง เก�สำง จ�งฮั่ว ไถึหนั�นั หย้นัหลิันั เจี�ยเอี�ย ผิู้งต่ง 

ไถึต่ง แลัะเก�ะเผิู้งหู

เอเช่ยต้ะวันำออกี่เฉ่ียงใต้้ สิำงคโปร์ สิำงคโปร์

ม�เลัเซีิย ม�เลัเซีิย

บรูไนั บรูไนั

ต้ะวันำออกี่กี่ล�ง ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (ริย�ด) ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย คูเวต่ บ�ห์เรนั จอร์แดนั อิรัก ซีิเรีย

เลับ�นัอนั อียิปต์่ แอลัจีเรีย เยเมนั ลิัเบีย แลัะ

โมร็อกโก

หน่ำวยง�นำดูีแลสิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ
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ห�กไม่มีสำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศนัั�นัๆ แรงง�นัไทยหรือญ�ติ่แรงง�นัไทยสำ�ม�รถึ 

ร้องท้กข์ขอคว�มช่่วยเหลืัอเพืึ�อติ่ดต่�มสิำทธิิประโยช่น์ั ได้ที� กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ั 

คนัไทยในัต่่�งประเทศ กรมก�รกงส้ำลั กระทรวงก�รต่่�งประเทศ แลัะสำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่หรือ

สำถึ�นักงส้ำลัใหญ่ประจำ�ประเทศ  

 2. กองบรหิ�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจดัห�ง�นั  โดยแรงง�นัไทยที�เป็นัสำม�ชิ่ก

กองท้นัเพืึ�อช่่วยเหลืัอคนัห�ง�นัไปทำ�ง�นัในัต่่�งประเทศ สำ�ม�รถึขอรับเงินัสำงเคร�ะห์จ�กกองท้นัฯ

ได้ต่�มเงื�อนัไขที�กองท้นัฯ ระบ้  

 3. กองค้้มครองแลัะดูแลัผู้ลัประโยช่น์ัคนัไทยในัต่่�งประเทศ กรมก�รกงส้ำลั กระทรวง 

ก�รต่่�งประเทศ มีภ�รกิจที�สำำ�คัญในัก�รช่่วยเหลัือค้้มครองแรงง�นัไทยที�เดินัท�งไปทำ�ง�นั 

ต่่�งประเทศอย่�งถูึกต้่องต่�มกฎหม�ยแต่่ไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ� เช่่นั ไม่ได้ทำ�ง�นัในั 

ต่ำ�แหน่ังที�ต่กลังกันัไว้ หรือไม่ได้รับค่�จ้�งหรือสิำทธิิประโยช่น์ัจ�กก�รทำ�ง�นัต่�มที�ได้ต่กลังกันัไว้ 

หรือไม่ได้รับก�รปฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ก�รช่่วยเหลัอืดูแลัคนัไทยที�กระทำ�คว�มผู้ดิ ถูึกจับก้ม

ค้มขัง แลัะถูึกจำ�ค้กในัต่่�งประเทศ ก�รช่่วยเหลืัอมีตั่�งแต่่ก�รดูแลัให้ได้รับคว�มเป็นัธิรรมในั 

ก�รพึิจ�รณี�คดีก�รเยี�ยมเยียนัให้กำ�ลัังใจห�กถึูกตั่ดสิำนัให้จำ�ค้กไปจนัถึึงก�รพึิจ�รณี�คว�มเป็นัไป

ได้ในัก�รขอลัดโทษี แลัะประสำ�นัง�นัในัก�รที�ผูู้้ต้่องโทษีจะขออภัยโทษีในักรณีีประห�รชี่วิต่ โดย

ก�รช่่วยเหลืัอจะต้่องเป็นัไปต่�มกฎระเบียบหรือกฎหม�ยของประเทศที�ไปทำ�คว�มผิู้ด แลัะขึ�นัอยู่

กับคว�มร่วมมือแลัะคว�มต่กลังระหว่�งประเทศไทยกับประเทศนัั�นัๆ

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ

(อ�บูด�บี)

สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ ก�ต่�ร์ โอม�นั แลัะอิหร่�นั

อิสำร�เอลั (เทลัอ�วีฟ) อิสำร�เอลั

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ
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สิิทธิิประโยชน์ำข้องแรงง�นำไทยในำต่้�งประเทศ

ท่� ประเทศ ประเภทข้องสิิทธิิประโยชน์ำ

1. สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั - เงินัประกันัสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง (เงินัแทจิกึม)

- เงินัประกันัก�รเดินัท�งกลัับ (ค่�ตั่�วเครื�องบินั)

- เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ หรือเงินับำ�นั�ญแห่งช่�ติ่สำ�ธิ�รณีรัฐ

เก�หลีั (เงินัก้กมินัยอนักึม)

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

2. ญี�ป่้นั - เงินัสำะสำมเลีั�ยงชี่พึ

3. ฮ่่องกง - พิึจ�รณี�จ�กสัำญญ�ที�ทำ�ขึ�นัระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง

4. ไต้่หวันั (ไทเป/เก�สำง) - เงินัคืนัภ�ษีี (ต้่องยื�นัขอคืนัภ�ยในั 5 ปี หลัังจ�กเดินัท�งกลัับ

จ�กไต้่หวันั)

- เงินับำ�เหน็ัจช่ร�ภ�พึ

- เงินัทดแทนักรณีีท�ย�ทสำ�ยเลืัอดต่รงเสีำยชี่วิต่

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

5. ม�เลัเซีิย - เงินัคืนัภ�ษีี

- เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

6. สิำงคโปร์ - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

7. บรูไนั - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

8. ซิ�อ้ดีอ�ระเบีย - เงินัโกซีิ�

9. สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ - เงินัทดแทนักรณีีเจ็บป่วย/ท้พึพึลัภ�พึ/เสีำยชี่วิต่

10. อิสำร�เอลั - เงินัช่ดเช่ยกรณีีถูึกเลิักจ้�ง (ปิซูิอิม)

ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นำเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำ



การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผู้ปว่ยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ กลับประเทศไทย

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผู้ประสานงาน)

1. ขอตรวจสอบสิทธิของผูปวย

2. ขอยกเวนคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ในกรุงเทพฯ และในภูมิลําเนา

ตนทางไปยังโรงพยาบาลปลายทาง

3. ขอยกเวนคาใชจายรถพยาบาลจากโรงพยาบาล

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สป.สธ.)

ทําหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองการต่างประเทศ (ตปท.) 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 

02 – 590 - 1014

02 – 590 - 1174

เจาหนาที่ประสานงาน ................................

02 – 590 - 1367

โรงพยาบาลราชวิถี

เจาหนาที่ประสานงาน

02 – 590 - 1014

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
สถาบันประสาทวิทยา 
หรือโรงพยาบาลในเครืออื่นๆ

กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทรศัพท์  02 – 232 – 1240 และ 097 – 186 - 9036

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

ทําหนังสือถึง เลขาธิการ สปสช.

02 – 143 – 9730 – 1

เจาหนาที่ประสานงาน ................................

02 – 590 - 1367

การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทําหนังสือถึง ผูอํานวยการทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

02 – 132 – 5380 

02 – 132 – 5122

02 – 132 – 5105

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

ทําหนังสือถึง ผูบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 

02 – 134 – 0841

02 – 134 – 0845

กรมการจัดหางาน (กกจ.)

ทําหนังสือถึง กรมการจัดหางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(กรมการแพทย์)

โรงพยาบาลในเครือ

ฝา่ยแพทย์ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในเวลาราชการ (08.00 – 17.00 น.)

คลินิกแพทย์สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 3

02 – 132 – 5301 - 2

medservice@airportthai.co.th

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง

สุวรรณภูมิ  02 – 134 - 4272

ดอนเมือง   02 – 535 - 5374

กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ

ผูอํานวยการ

02 – 134 – 2666

ระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี 

02 – 245 – 9429

ระบบ TIC ประเทศอิสราเอล

02 – 245 – 0978

ระบบ IM ประเทศญี่ปุน

02 – 245 – 9428

ประเทศไตหวันและประเทศอื่นๆ

02 – 245 – 1034

นอกเวลาราชการ (17.00 – 08.00 น.)

คลินิกสมิติเวช อาคารผู้โดยสารชั้น 3 ประตู 3

02 – 134 – 2666

02 – 134 – 2667

1. ขอความอนุเคราะหรถโรงพยาบาลรับ-สงผูปวย

2. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

3. ขอความอนุเคราะหโรงพยาบาลในภูมิลําเนา 2. ขอยกเวนคาใชจายที่เกิดจากขอ 1

เพื่อสงตอใหรถพยาบาลที่มารอรับ

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยจากตัวเครื่อง
ขออํานวยความสะดวกใน

การประทับตราขาเขาของผูปวย

1. ขออํานวยความสะดวกรับผูปวยภายใน

ทาอากาศยาน

2. ขออํานวยความสะดวกญาติของผูปวยที่มารอรับ

3. รายงานการเดินทางกลับของแรงงานที่เจ็บปวย

ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย/
 กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ  

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อ
 กลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ฯลฯ
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
 แรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทย
 ท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
     สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ใหสํานักงานแรงงาน/ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 หนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงาในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานใน
พ้ืนท่ีโดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
 ตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ 
 เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน
 ในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรอง
 ตอไป

2
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ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

2

1) ทํางานอยู่ในประเทศท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรม
 การขอรับสิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกข
 ไมมีแบบฟอรมใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.)
(3) สปร. ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงาน
 แรงงานในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับ
 แจงผลการดําเนินการจะแจงใหหนวยรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไป
 ยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวง
แรงงาน โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรม
 การขอรับสิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกข
 ไมมีแบบฟอรมใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองฯ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการ
 จะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจง
 ไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย
ในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ โดยจะ
ดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน/
 ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับ
 แจงผลการดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจง
 ไปยังผูรองตอไป

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
เม่ือกลับประเทศไทย

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย/
 กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ  

ข้ันตอนการเรียกร้อง สิทธิประโยชน์
กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์
ขณะทํางานในต่างประเทศ

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีมีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่ 

1

ส่วนภูมิภาค

ทํางานอยู่ในประเทศ
ท่ีไม่มีสํานักงานแรงงานต้ังอยู่

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
   แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ี
 แรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อ
 กลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ฯลฯ
 สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทย
 มีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของ
 แรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทย
 ท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน
โดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
     สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ใหสํานักงานแรงงาน/ฝายแรงงานในตางประเทศดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 หนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ส่วนภูมิภาค

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักงานแรงงานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงาในสวนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานใน
พ้ืนท่ีโดยหนวยงานท่ีรับเร่ืองจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) สงเอกสารคํารองพรอมเอกสารประกอบมายังสํานักประสาน
 ความรวมมือระหวางประเทศ (สปร.) 
(3) สปร. ดําเนินการตรวจสอบและสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
 ตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
(4) กองคุมครองฯ ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ
 ท่ีเก่ียวของใหสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ
 ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงให สปร. ทราบ จะแจงหนวยงานรับคํารองทราบ 
 เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกองคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารอง
 กรณีย่ืนท่ี สปร. สปร.จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ี
 เก่ียวของใหกองคุมครองฯ เพ่ือใหกองคุมครองฯ สงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการจะแจงให
 สปร. ทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรองตอไป
 กรณีย่ืนท่ี กองคุมครองฯ กองคุมครองฯ จะดําเนินการสงเร่ืองให
 สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ ดําเนินการ
 ในสวนท่ีเก่ียวของ และเม่ือไดรับแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ

เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคํารองได ณ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยจะดําเนินการ ดังน้ี
(1) บันทึกคํารอง โดยบันทึกปากคําและใหกรอกแบบฟอรมการขอรับ
 สิทธิประโยชนประเภทตางๆ กรณีท่ีเร่ืองรองทุกขไมมีแบบฟอรม
 ใหใชแบบคํารองขอรับบริการ
(2) ดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานแรงงาน
 ในตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เม่ือไดรับแจงผลการ
 ดําเนินการจะแจงใหหนวยงานรับคํารองทราบ เพ่ือแจงไปยังผูรอง
 ตอไป

2
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สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

แนวทางการเรียกร้องสิทธิประโยชน์
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย/ญาติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ

สามารถจําแนกได้เป็น 2 กรณี คือ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศท่ีไม่มีสํานักงานแรงงาน
ต้ังอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

ขณะทํางานในต่างประเทศ

1

ทํางานอยู่ในประเทศที่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่ 

ทํางานอยู่ในประเทศที่ไม่มีสํานักงานแรงงาน
ตั้งอยู่

กรณีแรงงานไทยเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์

เม่ือกลับประเทศไทย

2

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติ
 แรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนในกรณีท่ีแรงงานไทย
 ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้
 ณ สํานักงานแรงงานในประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทยมีความประสงค์
 เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในกรณีต่างๆ หรือติดตาม
 แรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ
 เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

1) แรงงานไทยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง หรือญาติแรงงานไทยในประเทศน้ันๆ ดําเนินการแทนใน
 กรณีท่ีแรงงานไทยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถย่ืนคําร้องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
 /กงสุลไทยประจําประเทศน้ันๆ

2) ทายาทหรือญาติแรงงานไทยท่ีพํานักในประเทศไทยมีความประสงค์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
 ในกรณีต่างๆ หรือการติดตามแรงงานไทยท่ีขาดการติดต่อกลับบ้าน 
 ถูกจับกุม ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต ฯลฯ สามารถย่ืนคําร้องได้ ดังน้ี

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส่วนภูมิภาค เขตกรุงเทพมหานคร

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักงานแรงงาน
จังหวัด/สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด

ย่ืนคําร้องได้ ณ สํานักประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ
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ฮ่่องกี่ง
กี่�รบัื้งคัำบื้ใช้กี่ฎหมู�ยแรงง�นำ

	 นัอกจ�กข้อยกเว้นับ�งอย่�ง กฎหม�ยแรงง�นัมีผู้ลัต่่อลัูกจ้�งท้กคนั

	 ลัูกจ้�งท้กคนัที�ได้รับก�รค้้มครองต่�มกฎหม�ยแรงง�นั ไม่ว่�จะเป็นัง�นัเต็่มเวลั� 

หรือพึ�ร์ทไทม์ แลัะโดยไม่คำ�นึังถึึงชั่�วโมงก�รทำ�ง�นัของคนัง�นัจะได้รบัก�รค้้มครอง พืึ�นัฐ�นัภ�ยใต้่

กฎหม�ย   เช่่นั ก�รจ่�ยเงินัค่�จ้�ง ข้อจำ�กัดในัก�รหักเงินัเดือนั แลัะก�รให้วันัหยด้ต่�มประเพึณีี ฯลัฯ

	 ลัูกจ้�งจะได้สำิทธิิประโยช่นั์ต่่อไปห�กจ้�งภ�ยใต่้สำัญญ�จ้�งง�นัต่่อเนัื�อง

1. สิวัสิดิีกี่�รและสิิทธิิประโยชน์ำขั้�นำพ้ั�นำฐ�นำ

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. สัิญี่ญี่�กี่�รจ้ั�งง�นำ

 สัำญญ�ก�รจ้�งง�นั คือข้อต่กลังเกี�ยวกับเงื�อนัไขก�รจ้�งง�นั ระหว่�งนั�ยจ้�งกับลูักจ้�ง
ทั�งที�เป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีรหรือด้วยว�จ�ภ�ยใต่้เงื�อนัไขก�รจ้�งง�นัระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง 
ห�กเงื�อนัไขใดๆ ของสัำญญ�ก�รจ้�งง�นัซึิ�งมีเจต่นั�จะยกเว้นัหรือลัดสิำทธิิของลูักจ้�ง ต่�มกฎหม�ย
ก�รจ้�งง�นัถืึอเป็นัโมฆะ นั�ยจ้�งต้่องจัดทำ�สัำญญ�จ้�งง�นัที�ระบ้สำถึ�นัที�ทำ�ง�นั ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั
ต่ำ�แหน่ังง�นั เงื�อนัไข ก�รจ้�งง�นั ร�ยลัะเอียดที�เกี�ยวข้อง แลัะเก็บสัำญญ�จ้�งเพืึ�อก�รต่รวจสำอบ
รวมทั�งเพืึ�อจัดทำ�บัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกงต้่องเป็นัไปต่�มที�นั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งต่กลังกันัไว้แต่่ต่้อง 
ไม่ต่ำ��กว่�สัำญญ�จ้�งม�ต่รฐ�นัต่�มบทบัญญัติ่ก�รจ้�งง�นั (EO) ดังนีั�

	 กี่�รจ้ั�งง�นำระดีบัื้เช่�ยวช�ญี่ภ�ยใต้้นำโยบื้�ยกี่�รจ้ั�งง�นำทั�วไป (General Employment 

Policy-GEP) แรงง�นัสำ�ม�รถึเปลัี�ยนันั�ยจ้�งได้ในัก�รทำ�สัำญญ�จ้�งนัั�นั สำัญญ�จ้�งคร�วแรก 

มีกำ�หนัดระยะเวลั� 2 ปี แลัะต่่อสัำญญ�จ้�งได้เป็นัระยะเวลั� 2 แลัะ 3 ปี ต่�มลัำ�ดับ

	 กี่�รจ้ั�งง�นำระดัีบื้เทคำนำคิำหรอ้ต้ำ��กี่ว่� (Technician level or below) ภ�ยใต้่โครงก�ร

จ้�งง�นัเสำริม (Supplement Labour Scheme -SLS) เป็นัก�รจ้�งผูู้้มทีกัษีะฝี่มอืเฉพึ�ะด้�นัในัระดบั 

ม�ต่รฐ�นั กำ�หนัดระยะเวลั�จ้�งง�นัคร�วลัะไม่เกินั 2 ปี ลัูกจ้�งไม่สำ�ม�รถึเปลัี�ยนันั�ยจ้�งระหว่�ง

ก�รจ้�งง�นักับนั�ยจ้�งร�ยเดิม

	 กี่�รจ้ั�งง�นำต้ำ�แหน่ำงผูช่้วยแมู่บ้ื้�นำต่้�งช�ติ้ (Foreign Domestic Helper - FDH) นั�ยจ้�ง 

แลัะลักูจ้�งต้่องจดัทำ�สัำญญ�จ้�งม�ต่รฐ�นั โดยลูักจ้�งต้่องทำ�ง�นัให้กบันั�ยจ้�งต่�มที�ระบใ้นัสัำญญ�

จ้�งไม่สำ�ม�รถึเปลีั�ยนัต่ำ�แหน่ัง หรอืทำ�ง�นัในัสำถึ�นัที�อื�นั หรอืทำ�ง�นัไม่เต่ม็เวลั�กบันั�ยจ้�งร�ยอื�นั

ฮ่่องกี่ง
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ลูักจ้�งที�ถูึกจ้�งง�นัอย่�งต่่อเนืั�องโดยนั�ยจ้�งคนัเดิม ตั่�งแต่่ 4 สัำปด�ห์ขึ�นัไปโดยทำ�ง�นัอย่�งน้ัอย 

18 ชั่�วโมงในัแต่่ลัะสัำปด�ห์จะถืึอว่�เป็นัก�รจ้�งง�นัภ�ยใต้่สัำญญ�ต่่อเนืั�อง

2. กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รจ้ั�งง�นำ

	 ก�รเลิักจ้�งที�ไม่มีเหต่้ผู้ลัพึอ (ลูักจ้�งควรจะทำ�ง�นัภ�ยใต่้สัำญญ�ต่่อเนืั�องไม่นั้อยกว่� 

24 เดือนั)

	 ก�รเปลัี�ยนัแปลังโดยไม่มีเหต่้ผู้ลัของเงื�อนัไขของสำัญญ�จ้�งง�นั (ลัูกจ้�งจะต่้องทำ�ง�นั

ภ�ยใต่้สำัญญ�ต่่อเนัื�อง)

	 ก�รเลัิกจ้�งโดยไม่มีเหต่้ผู้ลัแลัะผู้ิดกฎหม�ย

	 คว�มประพึฤต่ิของลัูกจ้�ง

	 คว�มสำ�ม�รถึหรือค้ณีสำมบัต่ิของลัูกจ้�งสำำ�หรับทำ�ง�นัของนั�ยจ้�ง

	 ก�รปลัดหรือต่�มข้อกำ�หนัดอื�นัในัก�รปฏิิบัต่ิง�นัที�แท้จริงของธิ้รกิจ

	 ข้อกำ�หนัดต่�มกฎหม�ย

	 เหต่้ผู้ลัสำำ�คัญอื�นั

3. กี่�รชดีใช้ค่ำ�เส่ิยห�ยสิำ�หรับื้กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รจ้ั�งง�นำ รวมูถ้งกี่�รฟ้ื้�นำสัิญี่ญี่�กี่�รกี่ลับื้เข้้�

ทำ�ง�นำกี่�รจ่ั�ยเงินำชดีเชยท่�ให้ออกี่จั�กี่ง�นำ และคำ�่ต้อบื้แทนำ (คำ�่ต้อบื้แทนำจัะใช้ได้ีเฉีพั�ะในำกี่รณ่ 

ข้องกี่�รเลิกี่จ้ั�งท่�ไมู่มู่เหต่้ผลและไมู่ชอบื้ด้ีวยกี่ฎหมู�ย)

2. ห�กี่นำ�ยจ้ั�งไล่ลูกี่จ้ั�งหร้อเปล่�ยนำแปลงเง้�อนำไข้กี่�รจ้ั�งง�นำข้องลูกี่จ้ั�ง นำอกี่เหน้ำอจั�กี่

เหต่้ผลดัีงต่้อไปน่ำ� กี่�รเลิกี่จ้ั�งหร้อกี่�รเปล่�ยนำแปลงนัำ�นำถ้อว่�ไมู่มู่เหต่้ผล:

3. ค่ำ�จ้ั�ง

1. ค่ำ�จ้ั�งหมู�ยถ้งค่ำ�ต้อบื้แทนำทั�งหมูดี เช่่นั ร�ยได้ เบี�ยเลีั�ยง (ค่�เดินัท�งค่�เบี�ยขยันั 

ค่�นั�ยหน้ั�แลัะค่�ล่ัวงเวลั�) ทิปแลัะค่�บริก�รที�จ่�ยให้กับลูักจ้�งในัส่ำวนัของง�นัที�ทำ�หรือที�จะทำ� 

แลัะสำ�ม�รถึทำ�ออกม�ในัรูปของเงินั ค่�ล่ัวงเวลั�ควรจะรวมอยูใ่นัก�รคำ�นัวณีต่�มสิำทธิิของลูักจ้�ง

ห�กเป็นัค่�จ้�งคงที�หรือค่�เฉลีั�ยร�ยเดือนัที�ผู่้�นัม� 12 เดือนั จะไม่น้ัอยกว่� 20% ของค่�จ้�ง 

ร�ยเดือนัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�งในัช่่วงเวลั�เดียวกันั

1. ลูกี่จ้ั�งอ�จัเร่ยกี่ร้องค่ำ�เส่ิยห�ยจั�กี่กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รจ้ั�งง�นำจั�กี่นำ�ยจ้ั�งภ�ยใต้้

สิถ�นำกี่�รณ์ ดัีงต่้อไปน่ำ�:

ฮ่่องกี่ง
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	 นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึหกัค่�จ้�งของลักูจ้�งได้นัอกเหนัอืจ�กที�กฎหม�ยก�รจ้�งง�นักำ�หนัด

	 นั�ยจ้�งควรจะจ่�ยค่�จ้�งให้กับลัูกจ้�งภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กครบกำ�หนัดจ่�ยหรือ 

สิำ�นัส้ำดก�รจ้�งง�นัมิฉะนัั�นันั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ยดอกเบี�ยในัอัต่ร�ค่�จ้�งที�ค้�งช่ำ�ระ

	 ลัูกจ้�งอ�จถึือว่�ถึูกนั�ยจ้�งยกเลัิกสำัญญ�จ้�ง ห�กนั�ยจ้�งไม่จ่�ยค่�จ้�งภ�ยในั 

1 เดือนั หลัังจ�กครบกำ�หนัดจ่�ยแลัะมีสิำทธิิเรียกร้องค่�จ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�แลัะ 

เงินัค่�ช่ดเช่ยอื�นั ๆ

นำ�ยจ้ั�งท่�ฝี��ฝ้ีนำกี่ฎหมู�ยข้้�งต้้นำจัะถูกี่ดีำ�เนิำนำคำด่ีต้�มูกี่ฎหมู�ย 

และมู่บื้ทลงโทษสูิงส่ิดีต้�มูกี่รณ่ต่้อไปน่ำ�

 ก. กรณีีหักค่�จ้�งไม่เป็นัไปต่�มกฎหม�ย โทษีปรับ 100,000 เหรียญฮ่่องกง แลัะจำ�ค้ก  

     1 ปี

 ข. กรณีีเจต่นั�ไม่จ่�ยค่�จ้�งแลัะไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัควร โทษีปรับ 350,000 เหรียญฮ่่องกง

    แลัะจำ�ค้ก 3 ปี

 ค. กรณีีเจต่นั�ไม่จ่�ยดอกเบี�ยค่�จ้�งที�ค ้�งช่ำ�ระแลัะไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัควร โทษีปรับ 

    10,000 เหรียญฮ่่องกง

นำ�ยจ้ั�งจัะต้้องจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งในำอัต้ร�ไมู่ต้ำ��กี่ว่�ท่�กี่ฎหมู�ยกี่ำ�หนำดี ดัีงน่ำ�

 กี่. กี่�รจั้�งง�นำระดัีบื้เช่�ยวช�ญี่ภ�ยใต้้นำโยบื้�ยกี่�รจั้�งง�นำทั�วไป GEP ไม่มีกำ�หนัด 

อัต่ร�ค่�จ้�งต่�ยตั่ว ขึ�นัอยู่กับก�รต่กลังระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลัูกจ้�ง ทั�งนีั� ต้่องเป็นัอัต่ร�ขั�นัสูำงที� 

เหม�ะสำมกับคว�มรู้ คว�มสำ�ม�รถึ แลัะประสำบก�รณ์ี

 ข้. กี่�รจั้�งง�นำระดัีบื้เทคำนิำคำหร้อต้ำ��กี่ว่�ภ�ยใต้้โคำรงกี่�รจั้�งง�นำเสิริมู SLS ลูักจ้�ง 

จะต้่องได้รับค่�จ้�งในัอัต่ร�ไม่ต่ำ��กว่�อัต่ร�ค่�จ้�งขั�นัต่ำ��ที�กรมแรงง�นัฮ่่องกงกำ�หนัด เช่่นั ต่ำ�แหน่ังก๊้ก 

อัต่ร�ค่�จ้�งต้่องไม่ต่ำ��กว่�16,530 เหรียญฮ่่องกง (ข้อมูลั ณี 4 มิถ้ึนั�ยนั 2562)

 คำ. กี่�รจ้ั�งง�นำต้ำ�แหน่ำงผู้ช่วยแมู่บ้ื้�นำต่้�งช�ติ้ อัต่ร�ค่�จ้�งเดือนัลัะ 4,520 เหรียญ

ฮ่่องกงห�กนั�ยจ้�งไม่จัดอ�ห�รให้ จะต้่องจ่�ยค่�อ�ห�รเดือนัลัะ 1,075 เหรียญฮ่่องกง (ข้อมูลั 

ณี วันัที� 28 กันัย�ยนั 2561)

ฮ่่องกี่ง
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2. คำว�มูรับื้ผิดีชอบื้ข้องผู้รับื้เหมู�ช่วงท่�จัะจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งแทนำ

	 กี่รณ่ง�นำกี่่อสิร้�งท่�นำ�ยจั้�งเป็นำผู้รับื้เหมู�ช่วง ให้ผูู้้รับเหม�ช่่วงถึัดขึ�นัไปต่ลัอดสำ�ย

จนัถึึงผูู้้รับเหม�ช่ั�นัต่้นัเป็นัผูู้้รับผู้ิดช่อบในัก�รจ่�ยค่�จ้�งค้�งจ่�ยให้แก่ลัูกจ้�ง 2 เดือนัแรก

	 ลูกี่จั้�งท่�ทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจั้�งท่�เป็นำผู้รับื้เหมู�ช่วงห�กนั�ยจ้�งค้�งช่ำ�ระค่�จ้�งจะ

ต่้องมีหนัังสืำอแจ้งให้ผูู้้รับเหม�ช่่วงถัึดขึ�นัไปต่ลัอดสำ�ยจนัถึึงผูู้้รับเหม�ชั่�นัต่้นัทร�บภ�ยในั 60 วันั  

(ห�กได้รับอน้ัมัติ่จ�กกรรม�ธิิก�รแรงง�นั สำ�ม�รถึขย�ยเป็นั 90 วันั)นัับจ�กวันัครบกำ�หนัดจ่�ย 

โดยหนัังสืำอจะต้่องระบ้ร�ยลัะเอียดดังต่่อไปนีั�:
 ก. ชื่�อแลัะที�อยู่ของลูักจ้�ง

 ข. ชื่�อแลัะที�อยู่ของนั�ยจ้�ง

 ค. สำถึ�นัที�ทำ�ง�นัของลูักจ้�ง

 ง. ร�ยลัะเอียดของก�รทำ�ง�นัแลัะค่�จ้�งในัส่ำวนัที�จะได้รับ แลัะ

 จ. ระยะเวลั�แลัะจำ�นัวนัค่�จ้�งที�ค้�งช่ำ�ระ

	 นำ�ยจ้ั�งท่�เป็นำผู้รบัื้เหมู�ช่วงชั�นำต้้นำและผูร้บัื้เหมู�ช่วงถดัีลงมู�  ต่ลัอดร�ยต้่องร่วมกนัั

รับผู้ิดช่อบจ่�ยค่�จ้�งให้แก่ลัูกจ้�งภ�ยในั 30 วันันัับจ�กที�ได้รับหนัังสำือแจ้งจ�กลัูกจ้�ง

เง้�อนำไข้กี่�รจ้ั�งง�นำ เวล�กี่�รจ่ั�ยเงินำ

ระบ้วันัจ่�ยไว้ในัสัำญญ�ก�รจ้�งง�นั ต่�มวันัที�ระบ้

ไม่ได้ระบ้วันัจ่�ยไว้ในัสัำญญ�ก�รจ้�งง�นั
วันัส้ำดท้�ยของระยะเวลั�ก�รจ่�ยเงินัหรือภ�ยในั 

7 วันัหลัังจ�กวันันัั�นั

ห�กสัำญญ�ก�รจ้�งง�นัถูึกยกเลิักก่อนัครบระยะ

เวลั�ก�รจ�ยเงินัแลัะลูักจ้�งมีสิำทธิิต่�มสำัดส่ำวนัของ 

ก�รจ่�ยเงินัต่อนัสิำ�นัปี

วันัที�สัำญญ�ถูึกย้ติ่หรือภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กวันัย้ติ่

ก�รจ่�ยเงินัต่อนัสิำ�นัปีจะต้่องคำ�นัวณีโดยอ้�งอิงกำ�ไร

ของนั�ยจ้�ง

วันัที�กำ�ไรได้รับก�รต่รวจสำอบหรือภ�ยในั 7 วันั 

หลัังจ�กวันัต่รวจสำอบ

ฮ่่องกี่ง



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 85

4. กี่�รจ่ั�ยเงินำสิิ�นำปี

1. ห�กี่สัิญี่ญี่�กี่�รจั้�งง�นำให้สิิทธิิท่�จัะจั่�ยเงินำต้อนำสิิ�นำปี ลูักจ้�งมีสิำทธิิที�จะได้รับเงินันัั�นั 

ห�ได้รับก�รว่�จ้�งต่�มสัำญญ�อย่�งต่่อเนืั�องครบต่�มระยะเวลั�ก�รจ่�ยเงินั

2. จัำ�นำวนำเงินำท่�จ่ั�ยต้อนำสิิ�นำปี คือ จำ�นัวนัทั�งหมดต่�มที�ระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�ง ห�กไม่ได้ระบ้ไว้ 

จำ�นัวนัเงินัรวมทั�งหมดเทียบเท่�กับค่�จ้�งเฉลีั�ยร�ยเดือนัของลูักจ้�ง

3. ลูกี่จั้�งมู่สิิทธิิไดี้รับื้เงินำต้อนำสิิ�นำปีต้�มูสัิดีสิ่วนำ ห�กเข�ได้รับก�รว่�จ้�งต่�มสัำญญ�อย่�ง 

ต่่อเนืั�องไม่น้ัอยกว่� 3 เดือนัในัระยะเวลั�ก�รจ่�ยเงินั (ไม่รวมระยะเวลั�ทดลัองง�นั 3 เดือนัแรก) แลัะ

4. นำ�ยจ้ั�งท่�เจัต้นำ�และไมู่มู่เหต่้อันำสิมูคำวรท่�จัะไมู่จ่ั�ยเงินำต้อนำสิิ�นำปีแก่ี่ลูกี่จ้ั�งท่�มู่สิิทธิิจะต้่อง

ถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

5. ค่ำ�ล่วงเวล�

นั�ยจ้�งต้่องจ่�ยค่�ล่ัวงเวลั�ให้แก่ลัูกจ้�ง เมื�อลูักจ้�งทำ�ง�นัเกินักว่�ชั่�วโมงก�รทำ�ง�นั 

ที�ระบ้ในัสัำญญ�จ้�งในัอัต่ร�ที�ระบ้ในัสัำญญ�จ้�ง

6. กี่�รหักี่เงินำจั�กี่ค่ำ�จ้ั�ง

นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึหักเงินัค่�จ้�งได้ ยกเว้นั กรณีีต่่อไปนีั�

1. ลูักจ้�งไม่ม�ทำ�ง�นั โดยหักเงินัต่�มสัำดส่ำวนัระยะเวลั�ก�รไม่ม�ทำ�ง�นั

2. ทำ�ทรัพึย์สิำนัของนั�ยจ้�งเสีำยห�ย หรือสูำญห�ยอันัเนืั�องม�จ�กก�รลัะเลัยหรือไม่ปฏิิบัติ่ 

ต่�มสัำญญ�จ้�ง

3. นั�ยจ้�งจัดที�พัึกให้โดยนั�ยจ้�งสำ�ม�รถึหักเงินัได้ไม่เกินั 1 ในั 10 ของค่�จ้�งหรือเท่�อัต่ร�

ค่�เช่่�ที�พัึก

4. นั�ยจ้�งได้จ่�ยค่�จ้�งล่ัวงหน้ั� หรือจ่�ยเกินั ทั�งนีั� ไม่เกินั 1 ในั 4 ของค่�จ้�ง

5. ลูักจ้�งจ่�ยเงินัเข้�กองท้นั MPF ต่�มบทบัญญัติ่โครงก�รกองท้นัเงินัทดแทนั

6. จ่�ยเงินัที�ยืมนั�ยจ้�งโดยมีก�รทำ�เอกสำ�รเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร

	 ยังคงเป็นัลัูกจ้�งหลัังจ�กสำิ�นัสำ้ดระยะเวลั�ก�รจ่�ยเงินั หรือ

	 ให้ออกโดยนั�ยจ้�ง (ยกเว้นัในักรณีีให้ออกเนืั�องจ�กก�รก�รกระทำ�ผิู้ดร้�ยแรง 

ของลูักจ้�ง)

ฮ่่องกี่ง
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7. ค่ำ�ใช้จ่ั�ย ได้ีแก่ี่ ค่ำ�โดียสิ�ร ว่ซ่ี� และค่ำ�ธิรรมูเน่ำยมูกี่�รต้รวจัร่�งกี่�ย

 นั�ยจ้�งจะเป็นัผูู้้รับผิู้ดช่อบค่�โดยสำ�รเที�ยวไปแลัะกลัับจ�กฮ่่องกง เมื�อเริ�มทำ�ง�นัแลัะ

เมื�อสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง

8. วันำหย่ดีประจัำ�สัิปดี�ห์

1. ลูักจ้�งภ�ยใต่้สัำญญ�จ้�งต่่อเนืั�องทำ�ง�นัครบ 7 วันัมีสิำทธิิที�จะได้รับวันัหย้ดประจำ�

สัำปด�ห์ไม่น้ัอยกว่� 1 วันั ห�กเป็นัคว�มยินัยอมของลูักจ้�ง นั�ยจ้�งอ�จช่ดเช่ยวันัหย้ดอื�นัแทนั 

วันัหย้ดเดิม ในักรณีีดังกล่ั�วจะต้่องให้ลูักจ้�งหย้ดก่อนัวันัหย้ดเดิมภ�ยในัเดือนัเดียวกันัหรือ 

หลัังวันัหย้ดเดิมภ�ยในั 30 วันั  

2. นั�ยจ้�งต่้องไม่บังคับให้ลูักจ้�งทำ�ง�นัในัวันัหย้ด ยกเว้นัในักรณีีที�เครื�องจักรเสีำยหรือ 

โรงง�นัหยด้ หรือในักรณีีฉ้กเฉินัที�ไม่ค�ดคิดอื�นั ๆ

3. ลูักจ้�ง ที�ทำ�ง�นัในัอ้ต่สำ�หกรรมต่่�งๆ อ�จทำ�ง�นัด้วยคว�มสำมัครใจในัวันัหย้ดพัึกยกเว้นั

เย�วช่นัอ�ย้ต่ำ��กว่� 18 ปี

4. ก�รจะจ่�ยเงินัให้ลูักจ้�งในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ ขึ�นัอยู่กับก�รต่กลังกันัก่อนัระหว่�ง 

นั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง

5. นั�ยจ้�งที�ไม่ยอมให้ลูักจ้�งหย้ดในัวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์โดยไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัควรอ�จต่้อง                   

ถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กพึบว่�มีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

6. นั�ยจ้�งที�บังคับให้ลูักจ้�งทำ�ง�นัในัวันัหย้ดพัึกจะต่้องถูึกดำ�เนัินัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะ 

ห�กพึบว่�มีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

9. วันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่

1. ลูักจ้�งไม่ว่�จะมีระยะเวลั�ในัก�รทำ�ง�นันั�นัเท่�ไร มู่สิิทธิิท่�จัะได้ีหย่ดีวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ 

12 วันำ  ดัีงไปน่ำ� : 

วันำแรกี่ข้องเด้ีอนำมูกี่ร�คำมู วันำต้ร่ษจ่ันำ

วันัที�สำองของวันัต่ร้ษีจีนั วันัที�สำ�มของวันัต่ร้ษีจีนั

เทศก�ลัเช็่งเม้ง วันัแรงง�นั (วันัที� 1 พึฤษีภ�คม)

วันัประเพึณีีแข่งเรือมังกร วันัสำถึ�ปนั�ฮ่่องกง (วันัที� 1 กรกฎ�คม)

ฮ่่องกี่ง
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วันัถัึดจ�กวันัไหว้พึระจันัทร์ วันัเทศก�ลัฉ่งเหยิ�ง

วันัช่�ติ่ (วันัที� 1 ต้่ลั�คม)
วันัเทศก�ลัฤดูหนั�วหรือวันัคริสำต์่ม�สำ (แล้ัวแต่่

ท�งนั�ยจ้�งเลืัอก)

2. ห�กี่วันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ต้รงกัี่บื้วันำหย่ดีประจัำ�สัิปดี�ห์ข้องลูกี่จั้�ง ให้ถืึอว่�วันัถัึดไปของ 

วันัหยด้ประจำ�สัำปด�ห์ที�ไม่ใช่่วันัหย้ดต่�มประเพึณีีเป็นัวันัหยด้ช่ดเช่ยของลูักจ้�ง 

3. กี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งทำ�ง�นำให้นำ�ยจ้ั�งไมู่ถ้ง 3 เด้ีอนั มีสิำทธิิได้รับวันัหย้ดต่�มประเพึณีี จำ�นัวนั 

12 วันั ข้�งต้่นันัั�นัโดยไม่ได้รับค่�จ้�ง

4. ในำกี่รณ่ท่�นำ�ยจ้ั�งต้้องกี่�รให้ลูกี่จ้ั�งไปทำ�ง�นำในำวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ นั�ยจ้�งควรจะจัด

ให้มีวันัหย้ดช่ดเช่ยภ�ยในั 60 วันัก่อนัหรือหลัังวันัหย้ดเดิมแต่่ต้่องแจ้งให้ลูักจ้�งทร�บไม่น้ัอยกว่� 

48 ชั่�วโมง ห�กนั�ยจ้�งแลัะลัูกจ้�งต่กลังกันัได้อ�จกำ�หนัดให้เป็นัวันัใดวันัหนึั�งภ�ยในั 

30 วันัก่อนัหรือหลัังวันัหย้ดเดิมเป็นัวันัหยด้ช่ดเช่ยก็ได้

5. ลูกี่จั้�งท่�ไดี้รับื้กี่�รจั้�งง�นำต้�มูสัิญี่ญี่�อย่�งต้่อเน้ำ�องไมู่นำ้อยกี่ว่� 3 เด้ีอนำกี่่อนำท่�จัะถ้ง 

วันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่  มีสิำทธิิที�จะได้ค่�จ้�งในัวันัหย้ด อัต่ร�ก�รจ่�ยเงินัร�ยวันัของวันัหย้ดคือ 

ผู้ลัรวมที�เทียบเท่�กับค่�จ้�งร�ยวันัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�ง

6. ค่ำ�จ้ั�งในำวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ ควรจะจ่�ยให้แก่ลูักจ้�งหลัังจ�กวันัหย้ดนัั�นัแลัะไม่เกินักว่�

ก�รจ่�ยค่�จ้�งในังวดถัึดไป

7. ไม่ว่�ลูักจ้�งมีสิำทธิิที�จะได้เงินัค่�จ้�งในัวันัหย้ดหรือไม่ก็ต่�ม นั�ยจ้�งควรยอมูให้ลูกี่จ้ั�ง 

ได้ีหย่ดีในำวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ หร้อจััดีให้มู่ “วันำหย่ดีชดีเชย” นั�ยจ้�งต้่องไม่จ่�ยเงินัใดๆ  

ให้แก่ลูักจ้�งแทนัวันัหย้ด หรือไม่อน้ัญ�ต่ให้มี “ก�รขอซืิ�อ” วันัหย้ด”

8. นำ�ยจ้ั�งท่�เจัต้นำ�ไมู่ยอมูให้ลูกี่จ้ั�งหย่ดีในำวันำหย่ดีต้�มูประเพัณ่ ไมู่มู่วันำหย่ดีชดีเชยหร้อไมู่

จ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งในำวันำหย่ดี โดียไมู่มู่เหต่้ผลอันำคำวร จะต้่องถูึกดำ�เนัินัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กพึบว่� 

มีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

ฮ่่องกี่ง
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10. วันำหย่ดีประจัำ�ปี

1. ลูักจ้�งจะได้รับวันัหย้ดประจำ�ปี โดยได้รับค่�จ้�งหลัังจ�กก�รทำ�ง�นัครบ 12 เดือนั แลัะ 

ในัปีที� 2 ของก�รทำ�ง�นั แลัะสำำ�หรับต่ำ�แหน่ังผูู้้ช่่วยแม่บ้�นัห�กทำ�ง�นัเกินักว่� 2 ปี จะได้รับ 

วันัหยด้เพิึ�มขึ�นั แต่่ไม่เกินั 14 วันั ต่�มต่�ร�งที�ปร�กฎ

จัำ�นำวนำปีท่�ทำ�ง�นำ จัำ�นำวนำข้องวันำหย่ดีประจัำ�ปี ท่�ได้ีรับื้ภ�ยในำ 1 ปี

1 7

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11

7 12

8 13

9 ปีหรือม�กกว่� 14

2. วันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์หรือวันัหย้ดต่�มประเพึณีีใดๆ ที�ต่รงกับวันัหย้ดประจำ�ปีจะถูึกนัับ

เป็นัวันัหย้ดประจำ�ปีแลัะนั�ยจ้�งควรจัดวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์หรือวันัหย้ดต่�มประเพึณีีช่ดเช่ยให้

แก่ลูักจ้�งในัวันัอื�นั

3. อัต่ร�ค่�จ้�งร�ยวันัของวันัหยด้ประจำ�ปีคือผู้ลัรวมที�เท่�กับค่�จ้�งร�ยวันัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�ง 

4. หลัังจ�กที�ลูักจ้�งมีสิำทธิิได้รับวันัหย้ดประจำ�ปี นั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ยค่�จ้�งในัวันัหย้ดประจำ�ปี

ให้แก่ลูักจ้�งไม่เกินักว่�วันัครบกำ�หนัดจ่�ยปกติ่

5. ลูักจ้�งอ�จเลืัอกที�จะรับเงินัแทนัสิำทธิิในัก�รลั�ในัส่ำวนัที�ม�กกว่� 10 วันั

6. กรณีีที�ยกเลิักสัำญญ�จ้�งระหว่�งที�มีวันัหย้ดประจำ�ปี ซึิ�งลูักจ้�งได้ทำ�ง�นัครบ 3 เดือนั 

แต่่น้ัอยกว่� 12 เดือนั (ยกเว้นักรณีีที�ก�รเลิักจ้�งเกิดจ�กก�รที�ลูักจ้�งกระทำ�ผิู้ดร้�ยแรง) ลูักจ้�ง 

มีสิำทธิิที�จะได้รับเงินัค่�จ้�งวันัหยด้ประจำ�ปีต่�มสัำดส่ำวนั

ฮ่่องกี่ง
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11. กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รคำลอดีบ่ื้ต้ร

1.  ลูกี่จ้ั�งหญิี่ง
 ลูักจ้�งหญิงที�ทำ�ง�นัภ�ยใต้่สัำญญ�ต่่อเนืั�องก่อนัที�จะขอลั�คลัอดได้แจ้งทันัทีต่่อนั�ยจ้�ง
เรื�องก�รตั่�งครรภ์จะได้รับสิำทธิิดังนีั�

	 ลั�คลัอดได้นั�นัต่่อเนัื�องนั�นั 10 สำัปด�ห์

	 ห�กก�รคลัอดบ้ต่รเกิดขึ�นัล่ั�ช้่�กว่�เวลั�ที�ค�ดไว้ระยะเวลั�วนััลั�เพิึ�มเต่มิเท่�กบัจำ�นัวนั

วันัที�ลั่�ช่้�

	 ระยะเวลั�ที�ลั�เพึิ�มเต่ิมไม่เกินั 4 สำัปด�ห์บนัพึื�นัฐ�นัของก�รเจ็บป่วยหรือคว�มพึิก�ร

เนัื�องจ�กก�รต่ั�งครรภ์หรือก�รคลัอดบ้ต่ร 

	 กรณีลีักูจ้�งที�ต่ั�งครรภ์ข�ดง�นัด้วยเหต่ผู้้ลัที�ต้่องต่รวจครรภ์ รกัษี�ก�รคลัอดก่อนักำ�หนัด

หรือแท้งบ้ต่รแลัะก�รข�ดง�นันัั�นัมีใบรับรองแพึทย์รับรองวันัที�เธิอข�ดง�นัควรนัับเป็นัวันัลั�ป่วย

	 ห�กได้รับคว�มเห็นัช่อบจ�กนั�ยจ้�ง ลัูกจ้�งอ�จเลัือกที�จะเริ�มก�รลั�คลัอดตั่�งแต่ ่

2-4 สัำปด�ห์ก่อนัวันัที�จะถึึงกำ�หนัดคลัอด

	 ลัูกจ้�งมีสำิทธิิได้รับเงินัจ้�งระหว่�งลั�คลัอด 10 สำัปด�ห์ ห�กได้รับก�รจ้�งง�นั 

ต่�มสัำญญ�อย่�งต่่อเนืั�องไม่น้ัอยกว่� 40 สัำปด�ห์ โดยก่อนัที�จะเริ�มลั�คลัอดได้มีก�รแจ้งทันัที 

ให้นั�ยจ้�งทร�บเกี�ยวกับ  ก�รตั่�งครรภ์พึร้อมทั�งแจ้งวันัที�ต่นัประสำงค์จะใช้่สิำทธิิลั�คลัอดอัต่ร�เงินั 

ค่�จ้�งระหว่�งลั�คลัอดต่่อวันัเทียบเท่�กับผู้ลัรวมของสีำ�ส่ำวนัห้�ของค่�จ้�งร�ยวันัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�ง 

	 ค่�จ้�งร�ยวันัหรือร�ยเดือนัเฉลัี�ยในัก�รคำ�นัวณีค่�ใช่้จ่�ยวันัหย้ด วันัหย้ดประจำ�ปี 

เงินัช่่วยเหลืัอก�รเจ็บป่วย เงินัลั�คลัอด เงินัแทนัก�รบอกกลั่�วล่ัวงหน้ั�แลัะก�รจ่�ยเงินัสิำ�นัปี 

หม�ยถึึง ค่�จ้�งร�ยวันัหรือร�ยเดือนัเฉลีั�ยที�ลูักจ้�งห�ได้ในั 12 เดือนั (ปีปฎิทินั) ระยะเวลั� 

ก่อนัวันัที�ที�ระบ้ดังต่่อไปนีั� ห�กลูักจ้�งทำ�ง�นัน้ัอยกว่� 12 เดือนั ก�รคำ�นัวณีจะต้่องขึ�นัอยู่กับ 

ระยะเวลั�ที�สัำ�นักว่�

7. นั�ยจ้�งที�ไม่ยอมให้วันัหย้ดประจำ�ปีแก่ลูักจ้�งโดยไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัควรจะต่้องถูึกดำ�เนิันัคดี 

ต่�มกฎหม�ยแลัะห�กพึบว่�มีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

8. นั�ยจ้�งที�ไม่จ่�ยเงินัวันัหย้ดประจำ�ปีให้กับลูักจ้�งจะต้่องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะ 

ห�กมีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 50,000เหรียญฮ่่องกง

ฮ่่องกี่ง
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สิิทธิิต้�มูกี่ฎหมู�ย วันำท่�หย่ดี วันำท่�ระบ่ื้

ก�รจ่�ยเงินัวันัหย้ด
1 วันั ในัวันัหย้ดต่�มประเพึณีี

ม�กกว่� 1 วันัติ่ดต่่อกันั วันัแรกของวันัหย้ดต่�มประเพึณีี

ก�รจ่�ยเงินัวันัหย้ดประจำ�ปี

1 วันั ในัวันัหย้ดต่�มประเพึณีี

ม�กกว่� 1 วันัติ่ดต่่อกันั วันัแรกของวันัหย้ดต่�มประเพึณีี

วันัที�ไม่ได้ลั�จนัถึึงวันัที�ยกเลิัก

สัำญญ�
วันัที�ยกเลิักสัำญญ�

สิิทธิิต้�มูกี่ฎหมู�ย วันำท่�หย่ดี วันำท่�ระบ่ื้

เงินัช่่วยเหลืัอก�รเจ็บป่วย
เงินัลั�คลัอด

1 วันั ในัวันัลั�ป่วย

ม�กกว่� 1 วันัติ่ดต่่อกันั วันัแรกของวันัลั�ป่วย

ม�กกว่� 1 วันัติ่ดต่่อกันั วันัแรกของวันัลั�คลัอด

เงินัแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� วันัที� มีก�รแจ้งยกเลิักสัำญญ�              

ในักรณีีที�ไม่มีก�รแจ้งให้ทร�บ

“วันัที�มีก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�ง”          

ควรถูึกนัำ�ม�ใช้่

เงินัจ่�ยสิำ�นัปี 

(ใช้่กับสำถึ�นัก�รณ์ีที�จำ�นัวนัก�ร

จ่�ยเงินัวันัสิำ�นัปีไม่ได้ระบ้อยู่ในั

สัำญญ�

วันัที�กำ�หนัดจ่�ย

 นั�ยจ้�งที�จ้�งลูักจ้�งตั่�งแต่่ 5 คนัขึ�นัไป มีหน้ั�ที�แจ้งเอ�ประกันัภัยให้ลูักจ้�งท้กคนั 

โดยแรงง�นัรับผิู้ดช่อบ 20% นั�ยจ้�งรับผิู้ดช่อบ 70% แลัะรัฐบ�ลัจ่�ยสำมทบให้ 10%

ฮ่่องกี่ง
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ในำกี่�รคำำ�นำวณค่ำ�จ้ั�งเฉีล่�ย สิิ�งหน้ำ�งท่�ไมู่คำวรรวมูเข้้�ไปค้ำอ

        กี่. ช่วงเวล�ท่�ลูกี่จ้ั�งไมู่ได้ีรับื้ค่ำ�จ้ั�งหร้อค่ำ�จ้ั�งเต็้มูข้องเข้� รวมถึึงวันัหย้ดประจำ�สัำปด�ห์ 

วันัหยด้ต่�มประเพึณีี วันัหย้ดประจำ�ปี วันัลั�ป่วย วันัลั�คลัอด ลั�เนืั�องจ�กบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั

หรือวันัลั�ที�ได้ต่กลังกับนั�ยจ้�ง แลัะวันัทำ�ง�นัปกติ่ที�ลูักจ้�งไม่ได้ทำ�ง�นัให้นั�ยจ้�ง ร่วมกับ 

         ข้. ผลรวมูท่�จ่ั�ยให้กัี่บื้ลูกี่จ้ั�งสิำ�หรับื้ระยะเวล�ดัีงกี่ล่�ว

	 ก�รจ่�ยเงนิัค่�จ้�งระหว่�งลั�คลัอดควรจะจ่�ยต่�มกำ�หนัดวนััที�จ่�ยเงนิัค่�จ้�งต่�มปกต่ิ

	 ลักูจ้�งจะต้่องให้ใบรบัรองแพึทย์ที�ระบว้นัักำ�หนัดคลัอดแก่นั�ยจ้�ง ห�กนั�ยจ้�งต้่องก�ร

	 นั�ยจ้�งที�ไม่ยอมให้ลั�คลัอดหรือไม่ยอมจ่�ยเงินัค่�จ้�งระหว่�งลั�คลัอดให้กับลูักจ้�ง

ที�ต่ั�งครรภ์แลัะมีสิำทธิิต่�มกฎหม�ยจะต่้องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริงมีโทษี

ปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

2. ลูกี่จ้ั�งช�ย

	 วันัลั�หย้ดสำำ�หรับลูักจ้�งช่�ยเพืึ�อดูแลัภรรย�ที�คลัอดบ้ต่ร จำ�นัวนั 3 วันั โดยได้รับ 

ค่�จ้�ง 4/5 ของค่�จ้�งปกติ่ ซึิ�งเป็นัก�รลั�ติ่ดต่่อกันัหรือแยกวันัลั�ได้ ก�รลั�เริ�มจ�กวันั 

ก่อนัวันักำ�หนัดคลัอด 4 สัำปด�ห์จนัถึึงหลัังวันัคลัอดภ�ยในั 10 สัำปด�ห์

	 ค้ณีสำมบัต่ิลัูกจ้�งช่�ยที�สำ�ม�รถึลั�ได้                 

 ก. เป็นัลัูกจ้�งช่�ยที�ภรรย�จะคลัอดบ้ต่ร                 

 ข. ทำ�ง�นักับนั�ยจ้�งโดยมีสัำญญ�จ้�งต่่อเนืั�องตั่�งแต่่4 สัำปด�ห์ขึ�นัไป แลัะทำ�ง�นั 

อย่�งน้ัอยสัำปด�ห์ลัะ 18 ชั่�วโมง
 ค. ได้แจ้งแก่นั�ยจ้�งที�จะใช้่สิำทธิิลั�ประเภทนีั� โดยลูักจ้�งจะต้่อง

              กี่รณ่ท�รกี่คำลอดีในำฮ่่องกี่ง ต้่องแสำดงสูำติ่บัต่ร ใบรับรองคลัอด โดยเอกสำ�รเหล่ั�นีั�

มีระบ้ชื่�อลูักจ้�งช่�ยแสำดงถึึงคว�มเป็นับิด�ของเด็กที�คลัอด

         กี่รณ่ไมู่ได้ีคำลอดีในำฮ่่องกี่ง ต้่องมีหนัังสืำอรับรองก�รเกิดของหัวหน้ั�หน่ัวยง�นั 

จ�กประเทศนัั�นั ซึิ�งต้่องระบ้ชื่�อลูักจ้�งช่�ยเพืึ�อแสำดงคว�มเป็นับิด�ของเด็กที�คลัอด

3. กี่�รค้่ำมูคำรองกี่�รจ้ั�งง�นำสิำ�หรับื้ลูกี่จ้ั�งตั้�งคำรรภ์

	 นั�ยจ้�งห้�มยกเลิักสัำญญ�จ้�งอย่�งต่่อเนืั�องของลูักจ้�งที�ต่ั�งครรภ์ที�ได้แจ้งเกี�ยวกับ 

ก�รตั่�งครรภ์ให้นั�ยจ้�งทร�บล่ัวงหน้ั� ยกเว้นัในักรณีีเนืั�องจ�กก�รก�รกระทำ�ผิู้ดร้�ยแรงของลูักจ้�ง

	 ยกี่เว้นำ กรณีทีี�ระบไ้ว้ข้�งต้่นั นั�ยจ้�งจะมคีว�มผู้ดิกรณียีกเลักิก�รจ้�งลักูจ้�งที�ต่ั�งครรภ์

 แลัะจะถึูกดำ�เนัินัคดีต่�มกฎหม�ยห�กพึบว่�มีคว�มผู้ิดจริง มีโทษีปรับ 100,000 เหรียญฮ่่องกง

	 นัอกจ�กนัี�นั�ยจ้�งยังต่้องจ่�ยเงินัค่�ยกเลัิกสำัญญ�จ้�งให้แก่ลัูกจ้�งที�ต่ั�งครรภ์สำำ�หรับ

ก�รเลัิกจ้�งที�ไม่เป็นัธิรรมภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กวันัที�มีก�รบอกเลัิกสำัญญ�จ้�ง ลัูกจ้�งอ�จเรียกร้อง

ฮ่่องกี่ง
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	 นั�ยจ้�งไม่อ�จมอบหม�ยง�นัที�หนััก หรือเป็นัอันัต่ร�ยต่่อลัูกจ้�งที�ต่ั�งครรภ์

	 นั�ยจ้�งที�ไม่ปฏิิบัติ่ต่�มข้อกำ�หนัดข้�งต่้นัจะต่้องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมี

คว�มผู้ิดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง

12. ค่ำ�รักี่ษ�พัย�บื้�ลและค่ำ�จ้ั�งวันำล�ป�วย

1. นำ�ยจั้�งจัะต้้องรับื้ผิดีชอบื้คำ่�รักี่ษ�พัย�บื้�ลให้แกี่่ลูกี่จั้�งห�กี่ลูกี่จั้�งเจ็ับื้ป�วยหร้อ 

ได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ ไม่ว่�จะมีก�รระบ้ไว้ในัสัำญญ�จ้�งหรือไม่ก็ต่�ม ยกเว้นัระยะเวลั�ที�ลูักจ้�งไม่ได้อยู่

ในัฮ่่องกงหรือเดินัท�งออกจ�กฮ่่องกงด้วยคว�มสำมัครใจ เช่่นั ลั�กลัับบ้�นั หรือลูักจ้�งประสำงค์ 

จะจ่�ยค่�รักษี�พึย�บ�ลัเอง ค่�รักษี�พึย�บ�ลัดังกล่ั�วให้รวมถึึงค่�ปรึกษี�แพึทย์ ค่�พัึกรักษี�ตั่ว 

ในัโรงพึย�บ�ลัแลัะค่�ทันัต่กรรมฉ้กเฉินั ทั�งนีั� ระยะเวลั�ในัก�รรักษี�พึย�บ�ลัขึ�นัอยู่กับผู้ลัก�ร 

วินิัจฉัยของแพึทย์ โดยวันัลั�ป่วยแลัะค่�จ้�งในัระหว่�ง วันัลั�นัั�นัขึ�นัอยู่กับจำ�นัวนัวันัลั�ป่วยสำะสำม 

ที�ลูักจ้�งมีอยูแ่ลัะลูักจ้�งจะต้่องได้รับอน้ัญ�ต่ให้ลั�ป่วยโดยแพึทย์ แพึทย์แผู้นัโบร�ณี หรือทันัต่แพึทย์

เป็นัเวลั� 4 วันัติ่ดต่่อกันัหรือม�กกว่� อัต่ร�เงินัช่่วยเหลืัอต่่อวันั เป็นัจำ�นัวนัเท่�กับ 4/5 ของ 

ค่�จ้�งร�ยวันั ในัระยะเวลั� 12 เดือนั

	 ลักูจ้�งภ�ยใต้่สำญัญ�ก�รจ้�งง�นัอย่�งต่่อเนัื�องในั 12 เดอืนัแรก สำ�ม�รถึสำะสำมวนััลั�ป่วย 

แลัะได้รับค่�จ้�งเดือนัลัะ 2 วันั แลัะ หลัังจ�กนัั�นัจะได้รับเดือนัลัะ 4 วันัของก�รจ้�งง�นั ทั�งนีั� 

รวมกันัแล้ัวสำ�ม�รถึสำะสำมได้สูำงส้ำด 120 วันั

2. กี่�รล�ป�วย

	 ห�กลักูจ้�งมีวนััลั�ป่วยสำะสำมเพึยีงพึอ มสีำทิธิจิะได้รับเงินัค่�จ้�งในัวนััลั�ป่วย ทั�งนัี�จะต้่อง 

มีใบรับรองแพึทย์ให้ลั�ป่วยได้ไม่น้ัอยกว่� 4 วันัติ่ดต่่อกันั Note 1 อัต่ร�เงินัค่�จ้�งในัวันัลั�ป่วย 

ต่่อวันัเทียบเท่�กับผู้ลัรวมของสีำ�ส่ำวนัห้�ของค่�จ้�งร�ยวันัโดยเฉลีั�ยของลูักจ้�ง

	 เงินัค่�จ้�งในัวันัลั�ป่วยควรจะจ่�ยให้แก่ลัูกจ้�งไม่เกินัวันักำ�หนัดจ่�ยปกต่ิ

	 นั�ยจ้�งที�ไม่จ่�ยเงนิัค่�จ้�งในัวนััลั�ป่วยให้กบัลูักจ้�งจะต้่องถูึกดำ�เนันิัคดตี่�มกฎหม�ย

แลัะห�กมีคว�มผู้ิดจริง มีโทษีปรับ 50,000 เหรียญฮ่่องกง ก�รค้้มครองก�รจ้�งง�นัสำำ�หรับลัูกจ้�ง

	 นั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึยกเลิักสำัญญ�จ้�งกับลูักจ้�งได้ในัระหว่�งที�ลูักจ้�งลั�ป่วยแลัะได้รับ

ค่�จ้�ง ยกเว้นัในักรณีีที�เลัิกจ้�งเนัื�องจ�กลัูกจ้�งกระทำ�ผู้ิดอย่�งร้�ยแรง

	 นั�ยจ้�งที�ฝ่่�ฝ่ืนักฎหม�ยข้�งต่้นัจะต่้องถึูกดำ�เนัินัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผู้ิด

จริงมีโทษีปรับ 100,000เหรียญฮ่่องกง

ค่�เสีำยห�ยสำำ�หรับ “ก�รค้้มครองก�รจ้�งง�นั” จ�กนั�ยจ้�งห�กลูักจ้�งถูึกเลิักจ้�งด้วยเหต้่ผู้ลัอื�นั ที�

นัอกเหนืัอจ�กที�ระบ้ไว้ในักฎหม�ย (ดูที�ด้�นัล่ั�งในัส่ำวนัที�เกี�ยวข้องกับ “ก�รค้้มครองก�รจ้�งง�นั”)

ฮ่่องกี่ง
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13. กี่รณ่ลูกี่จ้ั�งได้ีรับื้บื้�ดีเจ็ับื้ระหว่�งกี่�รทำ�ง�นำ

1. ห�กลัูกจ้�งได้รับบ�ดเจ็บจ�กอ้บัติ่เหต้่ที�เกิดขึ�นัระหว�งหรือนัอกเวลั�ก�รทำ�ง�นั หรือ 

ป่วยเป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั
	 ค่�จ้�ง คำ�นัวณีเหมือนักับค่�จ้�งวันัลั�ป่วย ต่�มกฎหม�ยกำ�หนัดระยะเวลั�ในัก�ร 

ลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง โดยมีหนัังสืำอจ�กแพึทย์แผู้นัปัจจ้บันั แต่่ไม่เกินั 2 ปี ห�กระยะเวลั�ที�ป่วย

ม�กกว่� 2 ปี จะต้่องให้ศ�ลัสูำงพิึจ�รณี�ว่�ควรจะยังคงมีสิำทธิิได้รับค่�จ้�งประเภทนีั�หลัังจ�ก 2 ปี 

หรือไม่ ลูักจ้�งสำ�ม�รถึขอสิำทธิิลั�เพิึ�มจ�กศ�ลัสูำงได้ แต่่ไม่เกินัอีก 1 ปี

	 ค่�รักษี�พึย�บ�ลั ต่ลัอดระยะเวลั�ก�รลั�ป่วยของลูักจ้�ง นั�ยจ้�งควรจ่�ยค่�รักษี�

พึย�บ�ลัแก่ลูักจ้�ง ในัอัต่ร� 4/5 ของค่�จ้�งร�ยวันั ห�กนั�ยจ้�งไม่ให้คว�มร่วมมือในัเรื�อง 

ก�รรักษี�พึย�บ�ลัลูักจ้�ง สำ�ม�รถึเรียกร้องจ�กนั�ยจ้�งได้วันัลัะ 200 เหรียญฮ่่องกง

	 ค่�ช่ดเช่ย กรณีีลักูจ้�งได้รบับ�ดเจบ็ระหว�งจ�กอบ้ตั่เิหต่ท้ี�เกดิขึ�นัระหว่�งหรือนัอกเวลั�

ก�รทำ�ง�นั หรือป่วยเป็นัโรคที�เกิดจ�กก�รทำ�ง�นั นั�ยจ้�งจะต่้องจ่�ยเงินัช่ดเช่ยต่�มบทบัญญัต่ิ 

ก�รช่ดเช่ยแก่ลูักจ้�ง (the Employee’s Compensation Ordinance (Cap.282) แลัะนั�ยจ้�ง

ต้่องจัดทำ�ประกันัให้ลูักจ้�งภ�ยใต้่บทบัญญัติ่ดังกล่ั�ว

2. ห�กลูักจ้�งได้รับวันัลั� 7 วันั หรือน้ัอยกว่�อันัเนืั�องม�จ�กประสำบอ้บัติ่เหต้่แลัะไม่ได้รับ 
ก�รพึิจ�รณี�ว่�ข�ดค้ณีสำมบัติ่ในัก�รทำ�ง�นั ลูักจ้�งอ�จสำ่งเรื�องให้นั�ยจ้�งหรืออ�จขอรับแบบ 
แจ้งลั�ป่วยพึร้อมคำ�อธิิบ�ยได้ที�กรมแรงง�นัฮ่่องกง

14. กี่�รยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง

1. กี่รณ่ยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จั้�งกี่่อนำสิิ�นำส่ิดีระยะเวล�กี่�รจั้�งง�นำ ลูักจ้�งหรือนั�ยจ้�งสำ�ม�รถึ 

ขอยกเลิักสัำญญ�จ้�งก่อนัสิำ�นัส้ำดระยะเวลั�ก�รจ้�งง�นัได้โดยก�รแจ้งเป็นัลั�ยลัักษีณ์ีอักษีร หรือ 

จ่�ยเงินัค่�จ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�

2. นำ�ยจ้ั�งยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�งโดียไมู่บื้อกี่กี่ล่�วล่วงหน้ำ� กรณีีที�ลูักจ้�งไม่ปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ�จ้�ง

ไม่เชื่�อฟังนั�ยจ้�ง ประพึฤติ่ต่นัไม่เหม�ะสำม ไม่ซืิ�อสัำต่ย์ หรือลัะเลัยก�รปฏิิบัติ่หน้ั�ที� นั�ยจ้�งอ�จ 

ทำ�ก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยไม่บอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� หรือจ่�ยค่�จ้�งแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�ได้

	 นัอกจ�กนัี�นั�ยจ้�งยังต่้องจ่�ยเงินัค่�เลัิกจ้�งให้แก่ลูักจ้�งภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กที�มี 

ก�รบอกเลิักจ้�งจ�กก�รที�เลิักจ้�งโดยมิช่อบเนืั�องจ�กก�รเจ็บป่วยลูักจ้�งอ�จเรียกร้องค่�รักษี�

พึย�บ�ลัสำำ�หรับ “ก�รค้้มครองก�รจ้�งง�นั” จ�กนั�ยจ้�งห�กนั�ยจ้�งเลิักจ้�งด้วยเหต้่ผู้ลัอื�นั 

ที�นัอกเหนืัอจ�กที�ระบ้ไว้ในักฎหม�ย

ฮ่่องกี่ง
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3. ลูกี่จ้ั�งยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�งโดียไมู่บื้อกี่กี่ล่�วล่วงหน้ำ� ลูักจ้�งอ�จยกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยไม่ 

บอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�หรือจ่�ยเงินัแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั� ห�กลูักจ้�งเกรงว่�จะได้รับอันัต่ร�ย 

จ�กคว�มร้นัแรง หรือก�รเจ็บป่วย หรือลูักจ้�งต้่องเข้�รับก�รรักษี�อ�ก�รป่วย

4. กี่�รพัำ�นัำกี่หลังยกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง ลูักจ้�งต่้องเดินัท�งกลัับประเทศภูมิลัำ�เนั�เมื�อสิำ�นัส้ำด 

สัำญญ�จ้�ง กรณีีที�มีก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�งก่อนัสิำ�นัส้ำดระยะเวลั�ก�รจ้�งง�นัลูักจ้�งจะได้รับอน้ัญ�ต่

ให้พึำ�นัักในัฮ่่องกงเป็นัเวลั� 2 สัำปด�ห์หลัังสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�ง หรือต่ลัอดระยะเวลั�ที�เหลืัอห�ก 

แบบใดสิำ�นัส้ำดก่อนั ทั�งนีั� ก�รไม่ปฏิิบัติ่ต่�มสัำญญ�จ้�งถืึอเป็นัก�รกระทำ�ที�ฝ่่�ฝื่นับทบัญญัติ่ก�ร 

เข้�เมือง (the Immigration Ordinance) 

5. นำ�ยจ้ั�งหร้อลูกี่จ้ั�งคำวรแจ้ังให้ต่้�งฝี��ยทร�บื้ล่วงหน้ำ�หร้อจ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งแทนำกี่�รแจ้ัง 

บื้อกี่เลิกี่สัิญี่ญี่�จ้ั�ง ในักรณีีของสัำญญ�จ้�งง�นัต่่อเนืั�อง ระยะเวลั�ในัก�รแจ้งหรือจำ�นัวนัค่�จ้�ง

แทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�ที�จำ�เป็นั คือ

เง้�อนำไข้กี่�รจ้ั�งง�นำ ระยะเวล�กี่�รแจ้ัง ค่ำ�จ้ั�งแทนำกี่�รแจ้ัง

ระหว่�งที�ทดลัอง

ง�นั

ภ�ยในัเดือนัแรกของก�รทดลัองง�นั ไม่จำ�เป็นั ไม่จำ�เป็นั

ระหว่�งทดลัอง

ง�นั

หลัังจ�กเดือนัแรก

ของก�รทดลัองง�นั

ต่�มข้อต่กลังเรื�อง

ระยะเวลั�ก�รแจ้ง

ล่ัวงหน้ั�

ต่�มที�ต่กลัง แต่่ไม่

น้ัอยกว่� 7 วันั

ระยะเวลั�ในัก�รแจ้ง

เป็นัวันัหรือสัำปด�ห์:

= “เงินัเดือนัเฉลีั�ยต่่อ

วันั” x “จำ�นัวนัวันัในั

ระยะเวลั�ก�รแจ้งซึิ�ง

ค่�จ้�งปกติ่ต้่องจ่�ย

ให้แก่ลูักจ้�ง” (ดูภ�ค

ผู้นัวก) ระยะเวลั�ในั

ก�รแจ้งเป็นัเดือนั:

= “ เงินัเดือนัเฉลีั�ย” x

“จำ�นัวนัเดือนัที�ระบ้   

อยู่ในัระยะเวลั�ก�ร

แจ้ง” (ดูภ�คผู้นัวก)

ไม่มีข้อต่กลังเรื�อง

ระยะเวลั�ในัก�ร

แจ้งล่ัวงหน้ั�

ไม่น้ัอยกว่� 7 วันั

ไม่มีหลัังจ�กระยะ

ทดลัองง�นั

ต่�มข้อต่กลังเรื�องระยะเวลั�ในัก�รแจ้ง

ล่ัวงหน้ั�

ต่�มที�ต่กลังแต่่ไม่

น้ัอยกว่� 7 วันั

ไม่มีก�รต่กลังเรื�องระยะเวลั�ในัก�รแจ้ง

ล่ัวงหน้ั�

ไม่น้ัอยกว่� 1 เดือนั 

ฮ่่องกี่ง



กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 95

1. กี่รณ่ท่�สัิญี่ญี่�จั�้งถกูี่ยกี่เลิกี่หร้อคำรบื้กี่ำ�หนำดี นั�ยจ้�งจะต้่องจ่�ยค่�ช่ดเช่ยขึ�นัอยูกั่บเงื�อนัไข

หลั�ยประก�ร ได้แก่ ระยะเวลั�ที�ลักูจ้�งทำ�ง�นัให้กบันั�ยจ้�ง แลัะเหต้่ผู้ลัของก�รยกเลิักสัำญญ�จ้�ง

ค่ำ�ชดีเชยประเภทต่้�งๆ มู่ดัีงน่ำ�
	 ค่�จ้�งที�ยังไม่ได้จ่�ย 

	 เงินัค่�จ้�งแทนัก�รบอกกลั่�วลั่วงหนั้� (กรณีีที�นั�ยจ้�งไม่ได้แจ้งลั่วงหนั้�)

	 ค่�ทำ�ง�นัในัวันัหย้ดพึักผู้อนัประจำ�ปี ในักรณีีที�ลัูกจ้�งไม่ได้หย้ด

	 ค่�ต่ั�วเครื�องบินักลัับเมืองไทย (ได้รับในักรณีีที�มีระบ้ในัสำัญญ�จ้�งง�นั) 

	 ค่�อ�ห�รแลัะพึ�หนัะเดนิัท�ง จำ�นัวนั 100เหรยีญฮ่่องกง ( ได้รบักรณีทีี�มรีะบ้ในัสัำญญ�

จ้�งง�นั ) นั�ยจ้�งต้่องรับผู้ดิช่อบค่�ใช้่จ่�ยอื�นัๆ ให้แก่ลูักจ้�งห�กมรีะบใ้นัสัำญญ�จ้�ง โดยปกติ่ลักูจ้�ง

จะเป็นัคนัจ่�ยก่อนั จึงม�เบิกจ�กนั�ยจ้�ง ซิึ�งจะมีคำ่�ใช้จั่�ยต้่�งๆดีังนำ่�

 1. ค่�รับรองสัำญญ�จ้�งที�สำถึ�นักงส้ำลั 

 2. ค่�ประกันัชี่วิต่ต่�มกฎหม�ย

 3. ค่�ต่รวจส้ำขภ�พึ 

 4. ค่�วีซ่ิ�

 5. ค่�ทำ�ง�นันั�นั หรือ ค่�ช่ดเช่ยก�รเลิักจ้�งกรณีีที�ไม่ประสำงค์จะจ้�งลูักจ้�งอีกต่่อไป 

อย่�งใด อย่�งหนึั�ง  เช่่นั

 กี่. กี่�รจ่ั�ยค่ำ�ชดีเชยกี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งทำ�ง�นำกัี่บื้นำ�ยจ้ั�งติ้ดีต่้อกัี่นำไมู่ต้ำ��กี่ว่� 24 เด้ีอนำ

แลัะ เมื�อลูักจ้�งถูึกยกเลิักสัำญญ�จ้�ง เนืั�องจ�กนั�ยจ้�งไม่มีคว�มจำ�เป็นัที�จะจ้�งลูักจ้�งอีกต่่อไป 

ซึิ�งลูักจ้�งอ�จจะขอจดหม�ยยืนัยันัจ�กนั�ยจ้�งเพืึ�อเป็นัหลัักฐ�นั วิธีิก�รคำ�นัวณีค่�ช่ดเช่ยส่ำวนันีั�

ได้แก่

	 ลัูกจ้�งอัต่ร�ร�ยเดือนั นัำ�เงินัเดือนัๆ สำ้ดท้�ย x 2/3 x จำ�นัวนัปีที�ได้ทำ�ง�นั

	 ลัูกจ้�งอัต่ร�ร�ยวันัหรือต่่อช่ิ�นัง�นั นัำ�ค่�จ้�ง 18 วันัใดๆ ก็ต่�มที�เลัือกโดยลัูกจ้�ง 

จ�ก 30 วันัทำ�ก�รต่�มปกติ่ x จำ�นัวนัปีที�ทำ�ง�นั
 ข้. กี่�รจ่ั�ยค่ำ�ทำ�ง�นำนำ�นำในำกี่รณ่ท่�ลูกี่จ้ั�งทำ�ง�นำให้กัี่บื้นำ�ยจ้ั�งเป็นำระยะเวล�ติ้ดีต่้อกัี่นำ 

ไมู่ต้ำ��กี่ว่� 5 ปี แลัะถูึกนั�ยจ้�งเป็นัฝ่่�ยยกเลิักสัำญญ�จ้�งโดยมิใช่่เนืั�องจ�กเหต้่ผู้ลัที�ลูักจ้�งฝ่่�ฝื่นั

หรือกระทำ�คว�มผิู้ดขั�นัร้�ยแรง หรือประเด็นัใดประเด็นัหนึั�งต่่อไปนีั�  

1. กี่�รเลิกี่จ้ั�ง

สิิทธิิประโยชน์ำอันำพ้ังได้ีรับื้หลังกี่�รทำ�ง�นำ

ฮ่่องกี่ง
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	 ลักูจ้�งได้รบัก�รยนืัยนััจ�กแพึทย์ว่�เป็นับค้คลัที�ไม่เหม�ะสำมกบัง�นัที�ทำ�อยูแ่ลัะลักูจ้�ง

ขอลั�ออก

	 ลัูกจ้�งมีอ�ย้ครบ 65 ปี หรือม�กกว่�นัั�นัในักรณีีนัี�ลัูกจ้�งสำ�ม�รถึลั�ออกได้

	 ลัูกจ้�งเสีำยช่ีวิต่ขณีะทำ�ง�นัให้นั�ยจ้�ง (วิธีิคำ�นัวณีได้แก่ ค่�จ้�ง x 2/3 x จำ�นัวนัป ี

ที�ได้ทำ�ง�นั)

2. กี่�รเร่ยกี่ร้องเงินำคำ่�ชดีเชยและเงินำคำ่�ทำ�ง�นำนำ�นำ ห�กเป็นักรณีีที�ลูักจ้�งเป็นัฝ่่�ยขอ 

ลั�ออกเอง หรือไม่ต้่องก�รทำ�ง�นัอีกต่่อไป ลูักจ้�งไม่สำ�ม�รถึเรียกร้องเงินัช่ดเช่ยได้ 

3. นำ�ยจั�้งจัะต้้องจั�่ยเงนิำค่ำ�เลกิี่จ้ั�งใหแ้ก่ี่ลูกี่จ้ั�งภ�ยในำ 7 วันำ ยกี่เว้นำเงนิัช่ดเช่ยต้่องนัับจ�ก

วันัที�สิำ�นัส้ำดก�รจ้�ง สำำ�หรับเงินัช่ดเช่ย นั�ยจ้�งควรช่ำ�ระเงินัภ�ยในั 2 เดือนันัับจ�กได้รับแจ้งเรื�อง

เงินัช่ดเช่ยจ�กลูักจ้�ง

4. นำ�ยจ้ั�งจัะต้้องจ่ั�ยดีอกี่เบ่ื้�ยข้องเงินำเด้ีอนำท่�ค้ำ�งชำ�ระให้แก่ี่ลูกี่จ้ั�ง ห�กนั�ยจ้�งไม่สำ�ม�รถึ

จ่�ยค่�จ้�งให้แก่ลูักจ้�งได้ภ�ยในั 7 วันัหลัังจ�กวันัที�มีก�รยกเลิักหรือหมดอ�ย้ของสัำญญ�

5. นำ�ยจั้�งท่�เจัต้นำ�และไมู่มู่เหต่้อันำสิมูคำวรท่�จัะไมู่จั่�ยเลิกี่จั้�งเมู้�อถ้งกี่ำ�หนำดี จะต่้อง 

ถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 350,000 เหรียญฮ่่องกงแลัะจำ�ค้ก

เป็นัเวลั� 3  ปี

6. กี่�รจ่ั�ยเงินำค่ำ�ทำ�ง�นำนำ�นำ
	 ลัูกจ้�งภ�ยใต่้สัำญญ�ก�รจ้�งง�นัอย่�งต่่อเนืั�องไม่นั้อยกว่� 5 ปีมีสิำทธิิได้รับค่�ทำ�ง�นั

นั�นัห�ก:

 1. ลูักจ้�งถึูกให้ออก (ยกเว้นัว่�เหต้่ผู้ลัของก�รเลัิกจ้�งหรือให้ออกทันัทีเนืั�องจ�กก�ร 

กระทำ�ผิู้ดร้�ยแรงของลูักจ้�ง)

 2. สัำญญ�ก�รจ้�งง�นัของลูักจ้�งหมดอ�ยโ้ดยไม่มีก�รต่่อ

 3. เสีำยชี่วิต่ระหว่�งก�รจ้�งง�นั

 4. ลูักจ้�งได้ใบรับรองเฉพึ�ะโดยแพึทยที์�จดทะเบียนัหรือแพึทย์ย�จีนัที�จดทะเบียนัรับรอง

ว่�ลูักจ้�งจะไม่เหม�ะสำำ�หรับง�นัปัจจ้บันัของนั�ยจ้�งอย่�งถึ�วร หรือ

 5. ลูักจ้�งอ�ย ้65 ปี หรือม�กกว่�แลัะลั�ออกเพึร�ะอ�ยม้�ก

 ก. ควรจ่�ยค่�ทำ�ง�นันั�นัให้ลูักจ้�งภ�ยในั 7 วันันัับจ�กวันัที�ก�รยกเลัิกสัำญญ�จ้�งง�นั

ยกเว้นัต่�มที�ระบ้ไว้ว่�จ่�ยเงินัให้แก่ผูู้้รับผู้ลัประโยช่น์ัของลูักจ้�งที�เสีำยชี่วิต่

 ข. นั�ยจ้�งที�เจต่นั�แลัะไม่มีเหต้่อันัสำมควรที�จะไม่จ่�ยเงินัค่�ทำ�ง�นันั�นัแก่ลูักจ้�ง จะ

ต้่องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริง มีโทษีปรับ 350,000 เหรียญฮ่่องกงแลัะจำ�

ค้กเป็นัเวลั� 3 ปี

ฮ่่องกี่ง
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 ค. นั�ยจ้�งที�เจต่นั�แลัะไม่มีเหต้่อันัสำมควรที�จะไม่จ่�ยเงินัให้แก่ผูู้้รับผู้ลัประโยช่น์ั 

ของลูักจ้�งที�เสีำยชี่วิต่ จะต้่องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะต่�มคำ�พิึพึ�กษี� มีโทษีปรับ 

50,000 เหรียญฮ่่องกง

1. กี่รณ่เจ็ับื้ป�วยหร้อเส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ลูักจ้�งที�ประสำบอันัต่ร�ยจ�กก�รทำ�ง�นันัั�นัมี 
สิำทธิิ�ได้รับค่�จ้�ง ค่�รักษี�พึย�บ�ลั แลัะค่�ช่ดเช่ยในัก�รสูำญเสีำยสำมรรถึภ�พึจ�กก�รทำ�ง�นั

คำว�มูปลอดีภัยและอนำ�มัูยในำกี่�รทำ�ง�นำ

 นำ�ยจ้ั�งและลูกี่จ้ั�งต้้องปฎิบัื้ติ้ต้�มูกี่ฎหมู�ยว่�ด้ีวยเร้�องคำว�มูปลอดีภัยในำกี่�รทำ�ง�นำ  

ดัีงน่ำ�

	 ค่�จ้�งคำ�นัวณีเช่่นัเดียวกับค่�จ้�งวันัลั�ป่วย ต่�มกฎหม�ยกำ�หนัดระยะเวลั�ในั 

ก�รลั�ป่วยโดยได้รับค่�จ้�ง โดยมีหนัังสืำอรับรองจ�กแพึทย์แผู้นัปัจจ้บันั แต่่ระยะเวลั�ลั�ป่วย 

ต้่องไม่เกินั 2 ปี ห�กระยะเวลั�ลั�ป่วยเกินักว่� 2 ปี จะต้่องให้ศ�ลัสูำงพิึจ�รณี�ว่�ควรมีสิำทธิิ�ได้รับค่�

จ้�งประเภทนีั�อีกหรือไม่ ทั�งนีั�

	 ลัูกจ้�งสำ�ม�รถึขอสำิทธิิลั�เพึิ�มจ�กศ�ลัสำูงได้ แต่่ไม่เกินัอีก 1 ปี

	 ค่�รักษี�พึย�บ�ลัห�กนั�ยจ้�งไม่ให้คว�มช่่วยเหลัือเรื�องค่�รักษี�พึย�บ�ลั ลัูกจ้�ง

สำ�ม�รถึเรียกร้องจ�กนั�ยจ้�งได้วันัลัะ 200 เหรียญฮ่่องกง

2. กี่รณ่เส่ิยช่วิต้จั�กี่กี่�รทำ�ง�นำ ก�รดำ�เนัินัก�รเกี�ยวกับศพึจะต้่องพิึจ�รณี�จ�กสัำญญ�จ้�ง 

ที�ทำ�ขึ�นัระหว่�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�ง กรณีีลูักจ้�งต่ำ�แหน่ังผูู้้ช่่วยแม่บ้�นั สัำญญ�จ้�งกำ�หนัดแน่ันัอนั

ว่�เป็นัหน้ั�ที�ของนั�ยจ้�งที�จะต้่องดำ�เนิันัก�รเกี�ยวกับศพึของลูักจ้�ง ไม่ว่�จะเสีำยชี่วิต่ด้วยอ้บัติ่เหต้่

จ�กก�รทำ�ง�นัหรือไม่ก็ต่�ม

	 ลัำ�ดับท�ย�ทที�สำ�ม�รถึขอรับค่�ช่ดเช่ย จะได้รับต่�มสำัดสำ่วนัที�กำ�หนัด ต่�มลัำ�ดับคือ

อันัดับ 1   คู่สำมรสำ

อันัดับ 2   บ้ต่ร (ห�กมีจำ�นัวนัม�กกว่�  1 คนั จะถูึกแบ่งต่�มส่ำวนั)

อันัดับ 3   บิด�ม�รด�หรือปู่ย่�ต่�ย�ย (ห�กมีจำ�นัวนัม�กกว่� 1 คนั จะถูึกแบ่ง 

  ต่�มส่ำวนั)

อันัดับ 4   คนัอื�นัที�พัึกอ�ศัยอยู่กับลูักจ้�งอ�จเป็นัญ�ติ่พีึ�นั้องที�อยู่ด้วยกันัเป็นั 

  ระยะเวลั�เกินั 24 เดือนัก่อนัหนั้�เสีำยชี่วิต่ หรือบ้คคลัในัพิึนััยกรรม 

  ที�ลูักจ้�งกำ�หนัดให้เป็นัผูู้้รับได้ 

ฮ่่องกี่ง
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	 ระดับก�รจ่�ยค่�ช่ดเช่ยภ�ยใต่้กฤษีฎีก�ก�รจ่�ยค่�ช่ดเช่ยแก่ลัูกจ้�ง ต่�มต่�ร�ง ดังนัี�

วันำท่�เกิี่ดีอ่บัื้ติ้เหต่้ ร�ยกี่�ร

ค่�จ้�งต่่อเดือนัสูำงส้ำด

ในัก�รคำ�นัวณีเงินัค่�

ช่ดเช่ยก�รเ สีำย ชี่ วิต่ 

(เหรียญฮ่่องกง)

จำ�นัวนัเงินัค่�ช่ดเช่ย

ขั�นัต่ำ�� ส้ำดในัก�รเสำีย

ชี่วิต่ (เหรียญฮ่่องกง)

จำ�นัวนัเงินัค่�ใช้่จ่�ย

เ กี� ยว กับจัดง�นัศพึ

หรือจัดก�รศพึหรือ

ค่�รักษี�พึย�บ�ลัที�

เบิกค่�รักษี�พึย�บ�ลั

ที� เ บิ ก คื นั ไ ด้ สูำ ง ส้ำ ด 

(เหรียญฮ่่องกง)

5 มี.ค 2558 - 31 มี.ค 2560 26,070 375,950 76,220

2 เม.ย 2560 - 25 เม.ย 2562 28,360 408,960 83,700

ตั่�งแต่่ 25 เม.ย 2562 เป็นัต้่นัไป 30,530 440,200 87,330

3. ค่ำ�ชดีเชย ท�ย�ทของลูักจ้�งที�เสีำยชี่วิต่จ�กก�รเจ็บป่วยด้วยโรคที�กำ�หนัด หรือเสีำยชี่วิต่ 

จ�กก�รประสำบอนััต่ร�ยหรอือ้บัติ่เหต้่ระหว�่งแลัะนัอกเวลั�ทำ�ง�นั จะไดรั้บค่�ช่ดเช่ยต่�มบทบญัญัติ่

ว่�ด้วยเรื�องค่�ช่ดเช่ย  (The Employee’s Compensation Ordinance (ECO)ซึิ�งปรับใหม่ ณี

ตั่�งแต่่วันัที� 26 เมษี�ยนั 2562 ดังนีั�

ลำ�ดัีบื้ ร�ยกี่�รท่�ปรับื้เพิั�มู
อัต้ร�เดิีมู

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

อัต้ร�ปัจัจ่ับัื้นำ 

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

1 เพึด�นัร�ยได้ต่่อเดือนั (สำำ�หรับก�รคำ�นัวณีค่�ช่ดเช่ยลูักจ้�งที� 

เสีำยชี่วิต่แลัะเป็นัผูู้้ท้พึพึลัภ�พึ)

28,360 30,530

2 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยขั�นัต่ำ��แก่ผูู้้เสีำยชี่วิต่ 408,960 440,200

3 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยขั�นัต่ำ��แก่ผูู้้ท้พึพึลัภ�พึ 464,360 499,840

4 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยแก่ลูักจ้�งที�ต้่องมีผูู้้ดูแลั 556,700 599,230

5 อัต่ร�ขั�นัต่ำ��ของเงินัเพิึ�ม กรณีีจ่�ยค่�ช่ดเช่ยล่ั�ช้่�

	 เงินัเพึิ�มขั�นัแรก 660 710

	 เงินัเพึิ�มขั�นัต่่อไป 1,330 1,430

ฮ่่องกี่ง
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4. ลูกี่จ้ั�งท่�เจ็ับื้ปวยหร้อเส่ิยช่วิต้ด้ีวยโรคำปอดีท่�เกิี่ดีจั�กี่ฝ่ี�นำแร่ใยหินำ จะได้รับค่�ช่ดเช่ย 

ต่�มบทบัญญัติ่ (the Pneumoconiosis & Mesothelioma (Compensation) Ordinance 

(PMCO) ดังนีั�

ลำ�ดัีบื้ ร�ยกี่�รท่�ปรับื้เพิั�มู
อัต้ร�เดิีมู

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

อัต้ร�ปัจัจ่ับัื้นำ

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

1 ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รเจ็บป่วย 5,110 5,330

2 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รสูำญเสีำย 121,230 220,000

3 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รเสีำยชี่วิต่ 121,230 220,000

4 อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รจัดก�รศพึ 83,700 87,330

5
อัต่ร�ค่�ช่ดเช่ยสำำ�หรับก�รดูแลัผูู้้ป่วยที�ไม่สำ�ม�รถึดูแลัตั่วเองได้

ต้่องให้บ้คคลัอื�นัดูแลั
5,210 5,600

6 อัต่ร�สูำงส้ำดของค่�จัดก�รศพึ 83,700 87,330

7 อัต่ร�สูำงส้ำดของค่�จัดห�แลัะปรับเปลีั�ยนัอ้ปกรณ์ี/ อวัยวะเทียม

หรืออ้ปกรณ์ีก�รผู่้�ตั่ด

121,230 41,750

8
อัต่ร�สูำงส้ำดของค่�ซ่ิอมแซิมแลัะปรับเปลีั�ยนัอ้ปกรณ์ี/ อวัยวะ

เทียมหรืออ้ปกรณ์ีก�รผู่้�ตั่ด
120,230 126,490

9
ร�ยได้ขั�นัต่ำ��ต่่อเดือนั (สำำ�หรับก�รคำ�นัวณีเงินัช่ดเช่ย ก�รลั�ป่วย

อันัเนืั�องม�จ�กก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นั
4,090 4,500

5. ลูกี่จ้ั�งท่�ประสิบื้ปัญี่ห�กี่�รได้ียินำ (Hearing assistive devices (HADs) จะได้รับค่�ช่ดเช่ย

ต่�มบทบัญญัติ่ (the Occupational Deafness (Compensation) Ordinance (ODCO) ดังนีั�

ลำ�ดัีบื้ ร�ยกี่�รท่�ปรับื้เพิั�มู
อัต้ร�เดิีมู

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

อัต้ร�ปัจัจ่ับัื้นำ 

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

1 อัต่ร�สูำงส้ำดในัก�รคำ�นัวณีค่�ช่ดเช่ยกรณีีท้พึพึลัภ�พึ  

	 อ�ย้ต่ำ��กว่� 40 ปี 2,722,560 2,930,880

	 อ�ย้ 40 ปี แต่่ไม่ เกินั 56 ปี 2,041,920 2,198,160

	 อ�ย้ 56 ปี ขึ�นัไป 1,361,280 1,465,440

ฮ่่องกี่ง
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2 อัต่ร�ต่ำ��ส้ำดในัก�รคำ�นัวณีค่�ช่ดเช่ยกรณีีท้พึพึลัภ�พึ 460,360 499,840

3 จำ�นัวนัเงินัสำำ�หรับผูู้้ยื�นัขอ HAD 16,470 19,000

4 จำ�นัวนัเงินัรวมสำำ�หรับ HADs 57,110 79,000

6. กี่รณ่คำนำง�นำเส่ิยช่วิต้ นั�ยจ้�งจะต้่องแจ้งภ�ยในั 7 วันั ห�กกรณีีที�คนัง�นัได้รับอ้บัติ่เหต้่จ�

กก�รทำ�ง�นัจะต้่องแจ้งภ�ยในั 14 วันั ห�กนั�ยจ้�งไม่ปฏิิบัติ่ต่�มวันัเวลั�ที�กำ�หนัด แลัะคนัง�นัไม่

ได้เรียกร้อง ในัทันัทีแต่่ประสำงค์จะดำ�เนิันัก�รในัภ�ยหลััง ก็สำ�ม�รถึทำ�ได้ แต่่จะต้่องไม่เกินัระยะ

เวลั� 3 ปี ห�กระยะเวลั�เกินักว่� 3 ปี จะต้่องยื�นัคำ�ร้องต่่อศ�ลัแรงง�นัเพืึ�อให้ศ�ลัเป็นัผูู้้ตั่ดสิำนัว่� 

ยังมีสิำทธิิเรียกร้องได้อีกหรือไม่ 

7. นำ�ยจ้ั�งมู่สิิทธิิให้คำนำง�นำท่�เจ็ับื้ป�วยหร้อประสิบื้อันำต้ร�ย ออกจ�กง�นัได้โดยปฏิิบัติ่ 

ต่�มกฎหม�ยแรงง�นัฮ่่องกง ในักรณีีที�คนัง�นัไม่มีวันัลั�ป่วยสำะสำมเหลืัออยู่แล้ัว 

8. แรงง�นำท่�ทำ�ง�นำในำฮ่่องกี่งเกิี่นำกี่ว่� 6 เด้ีอนำ ต้่องขึ�นัทะเบยีนัขอมีบัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกงภ�ยใต่้  

บทบัญญัติ่ก�รลังทะเบียนับ้คคลั (the Registration Persons Ordinance) บัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกง

แลัะเอกสำ�รก�รเดินัท�งเป็นัเอกสำ�รส่ำวนับ้คคลัที�สำำ�คัญซึิ�งควรเก็บรักษี�ไว้อย่�งปลัอดภัยแลัะไม่ควร

ส่ำงให้บ้คคลัอื�นั แลัะเมื�อสิำ�นัส้ำดสัำญญ�จ้�งลูักจ้�งต้่องคืนับัต่รประช่�ช่นัให้กับกรมต่รวจคนัเข้�เมือง

2. เงินำค้ำนำจั�กี่กี่องท่นำสิำ�รองเล่�ยงช่พั (The Mandatory Provident 
Fund – MPF)

1. นำ�ยจ้ั�งจัะต้้องข้้�นำทะเบ่ื้ยนำเป็นำสิมู�ชิกี่กี่องท่นำสิำ�รองเล่�ยงช่พั (the Mandatory Provident  

Fund – MPF) ให้แก่แรงง�นัที�เดินัท�งม�ทำ�ง�นัภ�ยใต้่นัโยบ�ยก�รจ้�งง�นัทั�วไป (General 

Employment Policy - GEP) แลัะภ�ยใต้่โครงก�รจ้�งแรงง�นัเสำริม (Supplementary Labour 

Scheme – SLS) ต่�มบทบัญญัติ่ ว่�ด้วยโครงก�รกองท้นัสำำ�รองเลีั�ยงชี่พึ ซึิ�งกำ�หนัดให้นั�ยจ้�งต้่อง

ขึ�นัทะเบียนัลูักจ้�งที�มีอ�ย้ตั่�งแต่่ 18 ปี แลัะไม่เกินั 65 ปี ที�มีระยะเวลั�ก�รจ้�งง�นัไม่น้ัอยกว่� 

13 เดือนั เข้�กองท้นั MPF ภ�ยในั 60 วันั นัับแต่่วันัที�มีก�รจ้�งง�นั โดยทั�งนั�ยจ้�งแลัะลูักจ้�งมีหน้ั�

ที�ต้่องส่ำงเงินัเข้�กองท้นัในัอัต่ร� ร้อยลัะ 5 ในัอัต่ร�สูำงส้ำดฝ่่�ยลัะ 1,500 เหรียญฮ่่องกง แต่่ห�กลูักจ้�ง

มีร�ยได้น้ัอยกว่� 7,100 เหรียญฮ่่องกงต่่อเดือนั นั�ยจ้�งจะต้่องส่ำงเงินัในัส่ำวนัของนั�ยจ้�งในัอัต่ร�

เดียวกันัเข้�กองท้นั โดยลูักจ้�งไม่ต้่องส่ำงเงินัเข้�กองท้นัแต่่อย่�งใด  

2. ลูกี่จ้ั�งจัะได้ีรับื้สิิทธิิประโยชน์ำเงินำค้ำนำจั�กี่กี่�รส่ิงเงินำเข้้�กี่องท่นำMPF เมู้�ออ�ย่คำรบื้ 65 ปี

อย่�งไรก็ต่�มห�กลูักจ้�งเดินัท�งออกจ�กฮ่่องกงเป็นัก�รถึ�วร จะได้รับอน้ัญ�ต่ให้ถึอนัเงินัจ�ก

กองท้นัได้

ฮ่่องกี่ง
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3. ขั้�นำต้อนำกี่�รข้อเงินำค้ำนำจั�กี่กี่องท่นำ MPF ลูักจ้�งต่้องแจ้งคว�มประสำงค์ขอรับเงินัคืนั 

โดยยื�นัเอกสำ�ร ที�เกี�ยวข้อง ดังนีั� 

	 บัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกง 

	 แบบฟอร์มคำ�ร้องขอรับเงินัคืนัจ�กกองท้นั (MPF (S) –W (O)) 

	 แบบฟอร์ม (MPF (S) –W (SD 2))

	 เอกสำ�รแสำดงก�รได้รับอนั้ญ�ต่ให้พึำ�นัักในัต่่�งประเทศ

3. กี่�รเร่ยกี่ร้องสิิทธิิ

1. ขั้�นำต้อนำกี่�รเร่ยกี่ร้อง / ข้้อมููลและเอกี่สิ�รประกี่อบื้คำำ�ร้อง

 กรณีีลูักจ้�งมีข้อสำงสัำย หรือประสำงค์ยื�นัข้อร้องเรียนั เช่่นั กรณีีนั�ยจ้�งไม่ปฏิิบัติ่ต่�ม

เงื�อนัไขก�รจ้�ง สำ�ม�รถึติ่ดต่่อได้ที�กองแรงง�นัสัำมพัึนัธ์ิ กรมแรงง�นัฮ่่องกง สำ�ยด่วนั 2717 1771 

หรือติ่ดต่่อสำำ�นัักง�นัสำ�ข� ด้วยต่นัเองเพืึ�อขอรับคว�มช่่วยเหลืัอ โดยข้อมูลัที�ส่ำงให้กรมแรงง�นั

ฮ่่องกงจะถืึอว่�เป็นัคว�มลัับ ในัก�รดำ�เนัินัก�รเรียกร้องนัั�นั ห�กต่กลังกันัไม่่ได้ สำ�ม�รถึยื�นัเรื�อง 

ที�ศ�ลัแรงง�นัได้ เอกสำ�รที�เกี�ยวข้องประกอบด้วย สัำญญ�จ้�ง หนัังสืำอเดินัท�ง บัต่รประช่�ช่นัฮ่่องกง 

แลัะเอกสำ�รต่่�งๆซึิ�งทำ�ขึ�นัระหว่�งนั�ยจ้�งกับลูักจ้�ง

2. อ�ย่คำว�มูในำกี่�รย้�นำคำำ�ร้อง กฎหม�ยไม่ได้กำ�หนัดไว้แน่ัชั่ด แต่่สำ�ม�รถึยื�นัคำ�ร้องไปที� 

กรมแรงง�นัฮ่่องกง แลัะศ�ลัแรงง�นั     เพืึ�อขอให้ศ�ลัพิึจ�รณี�อ�ยค้ว�มว่�เรียกร้องได้หรือไม่

3. ขั้�นำต้อนำกี่�รดีำ�เนิำนำกี่�รเก่ี่�ยวกัี่บื้สิิทธิิประโยชน์ำต้�มูกี่ฎหมู�ยแรงง�นำฮ่่องกี่ง
	 สำำ�นัักแรงง�นั ณี เมืองฮ่่องกงจะให้ลูักจ้�งกรอกแบบฟอร์มคำ�ร้องท้กข์แลัะบันัทึก 

คำ�ให้ก�รเพืึ�อทร�บคว�มต้่องก�รที�ลูักจ้�งต้่องก�รให้ช่่วยเหลืัอ 

	 เจ้�หนั้�ที�ผูู้้รับเรื�องจะประสำ�นันั�ยจ้�งเกี�ยวกับสิำทธิิประโยช่นั์ต่�มกฎหม�ยแรงง�นั

ฮ่่องกง เพึื�อให้เจ้�หนั้�ที�จ่�ยสำิทธิิประโยช่นั์ดังกลั่�วแก่ผูู้้ร้องท้กข์ 

	 ห�กนั�ยจ้�งไม่ยินัยอมจ่�ยสำิทธิิประโยช่นั์หลัังจ�กครบ 7 วันั นัับจ�กวันัที�ลัูกจ้�งถึูก 

เลิักจ้�ง เจ้�หน้ั�ที�จะดำ�เนิันัก�รเรียกร้องสิำทธิิประโยช่น์ัให้แก่ลูักจ้�งต่�มขั�นัต่อนั โดยยื�นัคำ�ร้อง 

ต่่อสำำ�นัักง�นัแรงง�นั สัำมพัึนัธ์ิฮ่่องกง ต่�มเขต่ที�อยู่ของนั�ยจ้�ง ซึิ�งแบ่งเป็นั 11 เขต่ เจ้�หน้ั�ที� 

ผูู้้รับเรื�องจะไกล่ัเกลีั�ยคู่กรณีีซึิ�งอ�จย้ติ่ ได้ด้วยคว�มสำมัครใจของทั�งสำองฝ่่�ย    

	 ห�กขั�นัต่อนัในัก�รไกลั่เกลัี�ยไม่สำ�ม�รถึต่กลังกันัได้ ผูู้้ร้องท้กข์สำ�ม�รถึยื�นัฟ้องร้อง 

ต่่อศ�ลัแรงง�นัฮ่่องกง โดยแบ่งเป็นั 2 ลัักษีณีะคือ

ฮ่่องกี่ง
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4. ห�กฝ่่�ยหนึั�งฝ่่�ยใดไม่พึอใจคำ�ตั่ดสิำนัของศ�ลัแรงง�นั สำ�ม�รถึอ้ทธิรณ์ีต่่อศ�ลัสูำงได้ 

ภ�ยในั 7 วันั
	 ห�กต่้องก�รคำ�ปรึกษี�เกี�ยวกับเรื�องก�รเข้�เมืองสำ�ม�รถึติ่ดต่่อที�สำ�ยด่วนักรมต่รวจ 

คนัเข้�เมือง 2829 3220

	 ห�กมีข้อสำงสัำยเกี�ยวกับโครงก�รกองท้นัสำำ�รองเลีั�ยงชี่พึสำ�ม�รถึติ่ดต่่อได้ที� หนั่วยง�นั

ของโครงก�ร 2918 0102

	 ห�กประสำงค์จะร�ยง�นัเกี�ยวกบัคดตี่ดิต่่อได้ที�สำ�ยด่วนัต่ำ�รวจ 2527 7177 กรณีฉ้ีกเฉนิั 

ต่้องก�รขอคว�มช่่วยเหลัือจ�กต่ำ�รวจ โทร 999 

ลักี่ษณะท่� 1 Minor Employment Adjudication Board

	 มีผูู้้ร้องท้กข์ต่ั�งแต่่ 1 คนั ขึ�นัไป แต่่ไม่เกินั 10 คนั

	 วงเงินัที�ร้องท้กข์ไม่ เกินั 8,000 เหรียญฮ่่องกง 

ลักี่ษณะท่� 2 Labour Tribunal 

	 มีผูู้้ร้องท้กข์ต่ั�งแต่่ 1 คนัขึ�นัไป

	 วงเงินัที�ร้องท้กข์เกินั 8,000 เหรียญฮ่่องกง

คำว�มูผิดีท�งอ�ญี่�ข้องนำ�ยจ้ั�งท่�ไมู่จ่ั�ยต้�มูคำำ�สัิ�งข้องข้องศ�ลแรงง�นำ 

(Labour Tribunal – “LT”) หร้อ คำณะกี่รรมูกี่�รพิัจั�รณ�คำำ�ร้องกี่�รจ้ั�งง�นำ 

(Minor Employment Claims Adjudication Board – “MECAB”)

1. นั�ยจ้�งที�เจต่นั�แลัะไม่มีเหต้่ผู้ลัอันัสำมควรไม่ช่ำ�ระเงินัที�ตั่ดสิำนัชี่�ข�ดโดย LT หรือ MECAB 

ภ�ยในั 14 วันั หลัังจ�กวันัที�ถึึงกำ�หนัด จะต้่องถูึกดำ�เนิันัคดีต่�มกฎหม�ยแลัะห�กมีคว�มผิู้ดจริง 

มีโทษีปรับ 350,000 เหรียญฮ่่องกง แลัะให้จำ�ค้ก 3 ปี

2. ข้อกำ�หนัดนัำ�ไปใช้่กับคำ�ตั่ดสิำนัที�เกิดขึ�นัตั่�งแต่่วันัที� 29 ต้่ลั�คม 2553

1. คนัง�นัต่่�งช่�ต่ิท้กประเภทที�เข้�ม�ทำ�ง�นัในัเขต่บริห�รพิึเศษีฮ่่องกงเกินักว่� 60 วันั

 แลัะมีร�ยได้ ม�กกว่� 50,000 เหรียญฮ่่องกง ต่่อปี จะต้่องเสีำยภ�ษีีร�ยได้ ต่�มหลัักเกณีฑ์์ของ 

กรมสำรรพึ�กรเช่่นัเดียวกับ แรงง�นัท้องถิึ�นั โดยก�รประเมินัเสีำยภ�ษีีขึ�นัอยู่กับร�ยได้แลัะจำ�นัวนั 

วันัที�อยู่ในัเขต่บริห�รพิึเศษีฮ่่องกง ซึิ�งประเมินัก�รจัดเก็บในัอัต่ร�ภ�ษีีก้�วหน้ั�  (Progressive Tax 

rates) ร�ยได้ที�เรียกเก็บส้ำทธิิคือร�ยได้ที�ประเมินัหลัังจ�กหักค่�ใช้่จ่�ย ห�กร�ยได้ส้ำทธิิที�เรียกเก็บ 

4. สิิทธิิประโยชน์ำเงินำค้ำนำภ�ษ่

ฮ่่องกี่ง
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อัต้ร�ภ�ษ่ก้ี่�วหน้ำ� 

(Progressive 

Tax Rates)

ร�ยได้ีส่ิทธิิ (เหร่ยญี่ฮ่่องกี่งต่้อปี) (Net charge-

able Income เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง per year)

อัต้ร�

(Rate)

ภ�ษ่

(เหร่ยญี่ฮ่่องกี่ง)

ร�ยได้จำ�นัวนัแรก

(On the First)

50,000 ร้อยลัะ 2 1,000

ร�ยได้จำ�นัวนัถัึดไป 

(On the Next)

50,000 ร้อยลัะ 6 3,000

100,0000 4,000

ร�ยได้จำ�นัวนัถัึดไป 

(On the Next)

50,000 ร้อยลัะ 10 5,000

150,000 9,000

ร�ยได้จำ�นัวนัถัึดไป 

(On the Next)

50,000 ร้อยลัะ 14 7,000

200,000 16,000

จำ�นัวนัที�เหลืัอ 

(Remainder)

ร้อยลัะ 17

2. ขั้�นำต้อนำกี่�รข้อค้ำนำภ�ษ่

 ลูักจ้�งที�ประสำงค์จะขอคืนัภ�ษีีต้่องติ่ดต่่อที�กรมสำรรพึ�กรฮ่่องกง ก่อนัวันัออกเดินัท�ง 

จ�กฮ่่องกง ล่ัวงหน้ั�ไม่น้ัอยกว่� 1 เดือนั พึร้อมยื�นัเอกสำ�รที�เกี�ยวข้อง ดังนีั� 

สูำงกว่�ร�ยได้รวมส้ำทธิินัั�นัคือร�ยได้ที�ประเมินัได้หลัังหักอัต่ร�ภ�ษีีม�ต่รฐ�นัก่อนัหักเงินั ต้่องจ่�ย

ภ�ษีีต่ำ��กว่�นัับแต่่ปี 2561 - 2562 ดังนีั�

	 แบบฟอร์ม (IR 56 G) (นั�ยจ้�งดำ�เนัินัก�รให้) 

	 ใบแจ้งก�รสำิ�นัสำ้ดก�รจ้�งง�นั 

	 ใบแจ้งก�รจ่�ยค่�จ้�งครั�งสำ้ดท้�ยแลัะเอกสำ�รประกอบกรณีีขอลัดหยอนัภ�ษีี (ห�กมี)

	 แจ้งจำ�นัวนัร�ยได้ในัก�รขอคืนัภ�ษีีแลัะจำ�นัวนัภ�ษีีที�ช่ัดเจนั

	 หนัังสำือมอบอำ�นั�จ กรณีีมอบอำ�นั�จให้บ้คคลัอื�นัรับภ�ษีีคืนัแทนั

	 แจ้งที�อยู่ เบอร์โทรศัพึท์บ้คคลัที�ต่ิดต่่อได้ในัต่่�งประเทศเพึื�อก�รต่ิดต่่อขอรับภ�ษีีคืนั

ฮ่่องกี่ง
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กี่�รลักี่ลอบื้ทำ�ง�นำหร้อหลบื้หน่ำเข้้�เมู้องอย่�งผิดีกี่ฎหมู�ย

1. กี่รณ่แรงง�นำไทยท่�หลบื้หน่ำ จะต้่องรับผิู้ดช่อบจ่�ยเงินัแทนัก�รบอกกล่ั�วล่ัวงหน้ั�ให้ 

อีกฝ่่�ยหนึั�งต่�มจำ�นัวนัเงินัที�ระบ้ในัสัำญญ�จ้�ง แลัะ นั�ยจ้�งอ�จปฏิิเสำธิก�รจ่�ยค่�ช่ดเช่ยต่่�งๆ อ�ทิ

ค่�จ้�งงวดส้ำดท้�ย ค่�วันัหย้ดประจำ�ปี ค่�ทำ�ง�นันั�นั แลัะค่�บัต่รโดยสำ�รเครื�องบินักลัับ เป็นัต้่นั

ต่�มที�ระบ้ในัสัำญญ�จ้�

2. กี่รณ่ลักี่ลอบื้ทำ�ง�นำโดียไมู่ได้ีรับื้อน่ำญี่�ต้ ไม่ว่�จะได้รับค่�จ้�งหรือไม่ รวมถึึงก�รฝ่่�ฝื่นั 

ข้อกำ�หนัดก�รพึำ�นัักอยูใ่นัฮ่่องกง มีโทษีปรับสูำงส้ำด 50,000 เหรียญฮ่่องกง แลัะจำ�ค้กไม่เกินั 2 ปี

ฮ่่องกี่ง
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Download

แบื้บื้คำำ�ร้องข้อรับื้บื้ริกี่�ร

https://bzfile.com/icb/annex_form.pdf

แบบค ำร้องขอรับบรกิำร 
เขียนที่ ส ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. …………… 
 

1. ผู้ยื่นค ำขอ  
       ยื่นเอง        ยื่นแทน     เกี่ยวข้องเป็น 
ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
ที่อยู่ ที่อยู่ 

 โทรศัพท ์  โทรศัพท ์
บุคคลที่สามารถติดต่อได ้ บุคคลที่สามารถติดต่อได ้
โทรศัพท ์ โทรศัพท ์
เกี่ยวข้องเป็น เกี่ยวข้องเป็น 
2. ข้อมูลแรงงำน (กรอกเฉพำะยื่นแทน) 
ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
หนังสือเดินทางเลขท่ี 
ที่อยู่ 
 โทรศัพท ์
3. ข้อมลูกำรท ำงำน 
ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ 
ที่อยู่ 
 ประเทศ 
เดินทางไปท างานวันที่ เดินทางกลับมาวันท่ี 
ท างานต าแหน่ง ได้รับเงินเดือนๆ ละ                                          
สัญญาจ้างจ านวน                  ปี       ตั้งแต่วันท่ี                                           ถึงวันท่ี 
4. มีควำมประสงค์ขอติดตำม 
     ตรวจสอบเงินคงเหลือและปิดบัญชี   ค่าจ้างค้างจ่าย         เงินหักฝาก               ค่าล่วงเวลา                       เงินภาษ ี
     เงินประกันการเดินทางกลับ               เงินประกันสังคม       เงินสะสมเลี้ยงชีพ       เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต         เงินบ าเหน็จ/บ านาญชราภาพ 
     เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ      เงินประกันการท างานครบสญัญาจา้ง          อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................. 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม (๑) 
............................................................................................................................. .................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... ..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... ....................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ ........................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

5. เอกสำรและหลกัฐำนประกอบ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน           ส าเนาหนังสือเดินทาง      ส าเนาทะเบียนบ้าน           ส าเนาสัญญาจ้าง 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวคนต่างด้าว (กาม่า)  ส าเนาบญัชีธนาคาร         เอกสารทีผ่่านการแปลและรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 อื่นๆ ระบ ุ………………………………………………………… 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 
   ลงช่ือ ................................................................................ผู้ขอรับบริการ 
           (                                                     ) 

 
   ลงช่ือ.............................................................................เจ้าหนา้ที่ผูร้ับเรื่อง 
          (                                                     ) 

 
   ลงช่ือ ........................................................................พยาน 
           (                                                    ) 

 
   ลงช่ือ ........................................................................พยาน 
           (                                                    ) 

ภ�คำผนำวกี่
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เงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้าง กรณีมีชีวิต 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ (โปรดระบุจำนวนเงินและเดือนที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างค้างจ่าย) 

 2. สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องมี) 

 3. ช่ือและที่อยู่ของนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 4. เอกสารหลักฐานการทำงานกับนายจ้าง/บริษัท (ต้องมี)  

 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 4 เดือนสุดท้าย (ต้องมี)  

    หรือ หลักฐานการลงเวลาทำงาน (ควรมี) เช่น ใบตอกบัตรหรือปฏิทินงานของเดือนที่นายจ้างจ่ายไม่จ่าย/ไม่ครบ  

    พร้อมหลักฐานการได้รับเงินจากนายจ้างไม่ครบ   

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง   

 8. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 9. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 10. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในประเทศดังกล่าว หน้าท่ีมีวีซา่ทำงาน 

 11. เอกสารอ่ืนๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามเงินดังกล่าวขอเพิ่มเติม 

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ภ�คำผนำวกี่
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ขอความช่วยเหลือ กรณีถูกจับกมุ 

 

 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

 2. ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อแรงงาน (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อเพื่อน/คนรู้จักแรงงานในต่างประเทศ (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อนายจ้าง/บริษัท (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

 3. สำเนาสัญญาจ้าง (ควรมี) 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)
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ขอความช่วยเหลือ กรณีขาดการติดต่อ/หายตัว 
**ทุกประเทศ** 

เอกสารประกอบการขอรับเงิน 

 1. แบบคำร้องขอรับบริการ/ แบบบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุสถานท่ีท่ีถูกจับกุม เช่น สถานีตำรวจ  

 2. ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อแรงงาน (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อคนรู้จักของแรงงานในต่างประเทศ (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

     ช่ือ/ที่อยู่/ช่องทางติดต่อนายจ้าง/บริษัท (เฟสบุ๊ค ไลน์ หมายเลขโทรศัพท์) (ต้องมี) 

 3. สำเนาสัญญาจ้าง 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)  

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  

 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ของผู้ยื่นคำร้อง  

 7. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีรูปถ่าย  

 8. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานในต่างประเทศ หน้าท่ีมีวีซ่าทำงาน  

 9. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล  

 
 

หมายเหตุ   1. การลงลายมือช่ือในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

    2. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือช่ือเหมือนในหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายการตรวจสอบ(Checklist) ร�ยกี่�รต้รวจัสิอบื้ (Checklist)

ภ�คำผนำวกี่
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กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

สิแกี่นำ QR Code เพ้ั�ออ่�นำข้้อมููลเพิั�มูเติ้มูข้องประเทศอ้�นำๆ 

เข้ต้บื้ริห�รพิัเศษมู�เก๊ี่�

https://onixma.com/qrcode/icb/Macao.pdf

ประเทศโอมู�นำ

https://onixma.com/qrcode/icb/Oman.pdf

ประเทศกี่�ต้�ร์

https://onixma.com/qrcode/icb/Qatar.pdf

เว็บไซิต์่สำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

https://icb.mol.go.th

ประเทศบื้�ห์เรนำ

https://onixma.com/qrcode/icb/Bahrain.pdf

ประเทศคูำเวต้

https://onixma.com/qrcode/icb/Kuwait.pdf

ภ�คำผนำวกี่
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กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

คำณะผู้จััดีทำ�

1. นั�งสำ�วช้่ลีัรัต่น์ั   ทองทิพึย์ ผูู้้อำ�นัวยก�รสำำ�นัักประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

2. นั�งสำ�วปภิญญ� ทองสำมจิต่ร ผูู้้อำ�นัวยก�รกล่้ัมง�นัประสำ�นัคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 

3. นั�งสำ�ววลััยพึร ศรีประดิษีฐ หัวหน้ั�ฝ่่�ยค้้มครองสิำทธิิประโยช่น์ั 

4. นั�งสำ�วทย�พึร รอดสำ�ย  นัักวิช่�ก�รแรงง�นัปฏิิบัติ่ก�ร

1. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งโซิลั สำ�ธิ�รณีรัฐเก�หลีั 

2. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศญี�ป่้นั 

3. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี เมืองฮ่่องกง 

4. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี กร้งมะนิัลั� (ส่ำวนัที� 2) ไทเป 

5. สำำ�นัักง�นัแรงง�นั ณี กร้งมะนิัลั� (ส่ำวนัที� 2) เก�สำง 

6. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศม�เลัเซีิย 

7. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศสิำงคโปร์ 

8. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศบรูไนั 

9. สำำ�นัักง�นัแรงง�นัในัประเทศซิ�อ้ดีอ�ระเบีย (กร้งริย�ด) 

10. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งอ�บูด�บี สำหรัฐอ�หรับเอมิเรต่ส์ำ 

11. ฝ่่�ยแรงง�นั ประจำ�สำถึ�นัเอกอัครร�ช่ทูต่ ณี กร้งเทลัอ�วีฟ ประเทศอิสำร�เอลั 

12. กองบริห�รแรงง�นัไทยไปต่่�งประเทศ กรมก�รจัดห�ง�นั

ผู้สินัำบื้สิน่ำนำข้้อมููล

คำณะผู้จััดีทำ�





กระทรวงแรงงาน
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