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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
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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
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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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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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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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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



90
กลุ่่�มงานประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ 

สำานักประสานความร�วมมือระหว�างประเทศ

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
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