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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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