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สารบัญ

บทที่ 1 การจ้างงานครั้งแรก 2

บทนำา 1

บทที่ 4 10วันหยุดประจำาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำาปี

บทที่ 11 26ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้

ภาคผนวกที่ IVb

38- ตัวอย่างจดหมายยกเลิกสัญญาจ้างเรียกร้องโดยฝ่ายผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

- ตัวอย่างจดหมายยกเลิกสัญญาจ้างโดยนายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้าน

บทที่ 2 6การจ่ายเงินคืนค่าเอกสารในการเดินเรื่อง

บทที่ 9 22ค่าชดเชยในกรณีที่นายจ้างไม่จำาเป็นจะต้องจ้างลูกจ้างอีกต่อไปและค่าทำางานนาน

ภาคผนวกที่ II 34ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าดำาเนินการต่างๆ

บทที่ 5 14ค่ารักษาพยาบาลและค่าจ้างในวันลาป่วย

บทที่ 12 27การสอบถามและการร้องเรียน

ภาคผนวกที่ V 40ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าจ้างจากการยกเลิก/ครบกำาหนดของสัญญาจ้าง

บทที่ 3 7ค่าจ้างและการหักค่าจ้าง

บทที่ 10 24การคุ้มครองตามสัญญาจ้าง

ภาคผนวกที่ IIIa 35

บทที่ 7 17วันหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

บทที่ 8 19การยกเลิกสัญญาจ้าง

บทที่ 6 16การคุ้มครองกรณีตั้งครรภ์

ภาคผนวกที่ I 29ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน (สำาหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ)

ภาคผนวกที่ VI 41ติดต่อสอบถาม

ภาคผนวกที่ IVa

39

ภาคผนวกที่ IIIb 36

- ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง

- บันทึกวันลาพักของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ
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บทนำา

 คู่มือฉบับนี้จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ในการให้คำาแนะนำา

นายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย โดยจัดอยู่ในรูปแบบ 

การถามตอบปัญหาของนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติที่มีการสอบถามกันเป็นประจำา

 

 ตามบทบัญญัติการจ้างงาน ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์และ 

การคุ้มครองต่างๆ ตามกฎหมายการจ้างงาน สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการจ้างงานและ 

กฎข้อบังคับตามกฎหมาย นายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติสามารถดูได้จากสัญญาจ้างมาตรฐาน 

(ID 407) และบทบัญญัติการจ้างงาน การตีความต่างๆ ด้านกฎหมาย ศาลฮ่องกงจะเป็นผู้ที่มีอำานาจ

แต่เพียงผู้เดียว
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1 การจ้างงานครั้งแรก

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติหรือนายจ้างมีอะไรบ้าง?

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการท�างานของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ สามารถ
หาดูได้จากสัญญาจ้างมาตรฐาน (ID 407) (ภาคผนวกที่ I) รวมทั้งบทบัญญัติการจ้างงาน ซึ่งสามารถ
บังคับได้ทั้งนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

หากมีการละเมิดข้อกำาหนดและเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาจ้างมาตรฐาน นายจ้างหรือ 
ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติจะมีโทษหรือไม่?
(ขณะเดียวกันกรุณาอ่านคำาถาม - ตอบ ในคู่มือคำาแนะนำาข้อที่ 1.1  1.4  1.5  1.8 และ 1.9)

 ◦ ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ที่ได้รับรองต่อรัฐบาลฮ่องกงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  
ตามค�ารับรองที่ได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มการขอวีซ่าให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติหรือเพื่อการขยาย
ระยะเวลาที่อยู่ในฮ่องกง “Visa/Extension of Stay Application Form for Domestic  
Helper from Aboard” ตามแบบ (ID988A) ส่วนที่ 6 และแบบฟอร์มค�าร้องการขออนุญาต
จ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ “Application for Employment of Domestic Helper from 
Aboard” ตามแบบ (ID988B) ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ข้อตกลงในการพักอาศัยอยู่ในฮ่องกง
ของผู้ช่วยแม่บ้าน อัตราค่าจ้าง  การพักอาศัยอยู่ในบ้านของนายจ้างและข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
มาตรฐานที่พักอาศัย

 ◦ กรณีที่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับรองอาจไม่อนุญาตให้เข้ามาท�างานในฮ่องกงอีก  ส่วนกรณี 
นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับรองอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ยื่นค�าร้องเพื่อขอจ้างแรงงานต่างชาต ิ
ในอนาคตด้วยเช่นกัน

 ◦ นายจ้างไม่ควรหลงเชื่อค�าพูดของบุคคลอื่น เพื่อให้กรอกข้อมูลเท็จในแบบฟอร์มค�าร้องขอจ้าง
แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติและมาตรฐานสัญญาจ้าง หรือให้ความร่วมมือเพื่อกระท�าการ 
หลอกลวง  หรือมีเจตนาจะจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในอัตราค่าจ้างต�่ากว่ามาตรฐานสัญญาจ้าง  
ซึ่งกรณีนี้ได้เคยมีนายจ้างให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างและได้ถูกศาลพิพากษา
ตัดสินจ�าคุก  4 เดือนและจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายคืนแก่ลูกจ้างทั้งหมด  ฉะนั้น  นายจ้างควรจะ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และจ่ายค่าจ้างตามจ�านวนที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานสัญญาให้แก่ลูกจ้าง 
ต่างชาติ มิฉะนั้น  นายจ้างจะมีความผิดตามกฎหมาย

 ◦ นอกจากนี้แล้ว  ถ้านายจ้างหรือลูกจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งการจ้างงานหรือ
บทบัญญัติของกรมตรวจคนเข้าเมือง  ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายอาญา

ถาม 1.1

ถาม 1.2

ตอบ

ตอบ

สำาหรับนายจ้างแลผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ
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นายจ้างสามารถทำาสัญญาจ้างกับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติเพิ่มอีกฉบับในเวลาเดียวกัน
ได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะสัญญาจ้างมาตรฐาน (ID 407) เป็นสัญญาจ้างงานเพียงฉบับเดียวเท่านั้น ที่ใช้ในกรณีจ้าง 
ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติท�างานอยู่ในฮ่องกง นายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติจะท�าสัญญาจ้างฉบับอื่น
ไม่สามารถน�ามาใช้ในฮ่องกงได้

นายจ้างสามารถให้ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติทำางานให้กับบุคคลอื่นหรือทำางานอื่นนอก
เหนือจากงานบ้านได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะถือว่าผิดกฎหมาย ภายใต้กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง หากนายจ้างให้ผู้ช่วยแม่บ้านต่าง
ชาติท�างานกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลที่ระบุชัดเจนในวีซ่าของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ หรือสั่งให้
ลูกจ้างท�างานที่มิใช่งานภายในบ้าน ถือว่าเป็นความผิด อาจถูกฟ้องด�าเนินคดี

ถาม 1.4

ถาม 1.5

ตอบ

ตอบ

เมื่อผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติมาถึงฮ่องกงแล้ว นายจ้างจะต้องทำาอะไรบ้าง?

 ◦ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าอาหารประจ�าวัน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฮ่องกง ให้แก่ผู้ช่วย 
แม่บ้านต่างชาติ เป็นจ�านวนเงิน 100 เหรียญฮ่องกง ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง รวมทั้งค่าเอกสาร
ต่างๆ ในการเดินเรื่องมาท�างานในฮ่องกงแก่ลูกจ้างด้วย (ดูบทที่ 2)

 ◦ นายจ้างจะต้องชี้แจงให้ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติได้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้างใน 
การท�างานเป็นผู้ช่วยแม่บ้าน ตามสัญญาจ้างมาตรฐาน ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับเรื่อง “ที่พักอาศัยและ 
ตารางการท�างาน”

 ◦ นายจ้างจะต้องแจ้งวันจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (ดูบทที่ 3)

 ◦ นายจ้างจะต้องก�าหนดวันหยุดประจ�าสัปดาห์ให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ (ดูบทที่ 4)

 ◦ นายจ้างจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดหาอาหารให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในระหว่างสัญญาจ้าง
หรือไม่ ถ้านายจ้างจะเป็นผู้จัดหาให้ ค่าอาหารนั้นจะต้องจัดให้แก่ผู้ข่วยแม่บ้านฟรี  หากนายจ้าง
ไม่จัดหาให้ จะต้องจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 

 ◦ ตามกฎหมายการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง (Employees’Compensation Ordinance)
นายจ้างจะต้องซื้อประกันอุบัติเหตุจากการท�างานให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ หากนายจ้างไม่ 
ปฏิบัติตามถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งจะถูกลงโทษโดยเสียค่าปรับและติดคุก นอกจากนี้นายจ้างจะต้อง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติตามที่ก�าหนดในสัญญาจ้างงานมาตรฐาน จึงขอ
แนะน�าให้นายจ้างซื้อประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด (ดูบทที่ 5)

ถาม 1.3

ตอบ

สำาหรับนายจ้าง
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ดิฉันไม่พักอยู่ในบ้านนายจ้างได้ไหม?

ไม่ได้ คุณต้องท�างานและพักอยู่ในบ้านนายจ้างตามกฎข้อ 3 ของสัญญาจ้างมาตรฐาน นายจ้างต้อง
จัดหาที่อยู่ให้ฟรี ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่อง “ที่พักอาศัยและตารางการท�างาน”

(ส�าหรับผู้ที่นายจ้างจัดให้พักข้างนอกนั้นต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ�านวยการกองตรวจคนเข้าเมือง ก่อน
วันที่ 1 เมษายน 2003 และโดยที่นายจ้างได้ท�าการจ้างติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน ผู้ช่วยแม่บ้าน 
ต่างชาติจึงสามารถพักอยู่ในที่พักที่ได้รับอนุมัตินั้นได้)

หากได้รับอนุญาตจากนายจ้างแล้ว ดิฉันสามารถทำางานพิเศษได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ภายใต้กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่คุณจะท�างาน ให้กับ
บุคคลอื่นที่มิใช่นายจ้างซึ่งระบุอยู่ในวีซ่าของคุณ คุณอาจจะถูกฟ้องศาลและอาจถูกสั่ง ไม่ให้เข้ามา
ท�างานเป็นลูกจ้างในฮ่องกงอีกได้

ดิฉันควรทำาอย่างไร หากนายจ้างให้ไปทำางานกับบุคคลอื่น หรือทำางานอย่างอื่นที่ไม่ใช่
งานบัาน?

คุณควรแจ้งเรื่องนี้ให้ทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนของกรมตรวจคนเข้าเมืองทราบ

* สัญญาจ้างมาตรฐานในส่วนของ “ที่พักอาศัยและตารางการท�างาน” ซึ่งระบุเกี่ยวกับมาตรฐานของที่อยู่อาศัยและ 
 รายละเอียดของงานบ้านที่ลูกจ้างจะต้องท�า

ถาม 1.7

ถาม 1.8

ถาม 1.9

ตอบ

ตอบ

ตอบ

เมื่อเริ่มทำางานให้กับนายจ้าง ดิฉันควรทำาอะไรบ้าง?

 ◦ คุณควรยื่นใบเสร็จค่าเอกสารในการเดินเรื่องมาท�างานที่ฮ่องกงทั้งหมดให้แก่นายจ้างของคุณ  
เพื่อเขาจะได้จ่ายเงินเหล่านั้นคืนให้แก่คุณ

 ◦ คุณควรถามนายจ้างเกี่ยวกับงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่คุณต้องท�าในฐานะเป็นผู้ช่วย  
แม่บ้าน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่อง “ที่พักอาศัยและตารางการท�างาน”

 ◦ คุณควรเก็บรักษาเอกสารส่วนตัวของคุณไว้กับตัวคุณเอง(เช่นบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
เป็นต้น)บุคคลอื่นรวมทั้งนายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดหางาน หากไม่ได้รับความยินยอม
จากคุณ จะไม่สามารถจะเก็บเอกสารเหล่านี้ของคุณได้

ถาม 1.6

ตอบ

สำาหรับผู้ช่วยแม่บ้าน
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ข้าพเจ้าควรจะรับทราบในเรื่องใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยส่วนบุคคลและ 
สิทธิประโยชน์ ระหว่างที่ข้าพเจ้าทำางานอยู่ในฮ่องกง

 ◦ หากคุณถูกท�าร้ายร่างกายหรือเกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัย ควรจะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที ่
ต�ารวจเพื่อขอความช่วยเหลือทันที หมายเลข 999

 ◦ หากคุณไม่ได้รับค่าจ้างหรือถูกริดรอนสิทธิประโยชน์อื่นๆ สามารถติดต่อกรมแรงงานฮ่องกง 
หมายเลข 2157 9537 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือด้วยตนเองที ่
ส�านักงานแรงงานสัมพันธ์เขตต่างๆ (สามารถดูจากส่วนที่ 3 ข้อ 12)

 ◦ ควรเก็บรักษาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนฮ่องกงด้วยตนเอง ไม่ควรให้ผู้อื่นเก็บรักษา 
หนังสือเดินทางแทนเรา

 ◦ ไม่ควรลงนามในเอกสารที่เราไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วย

ถาม 1.10

ตอบ
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การจ่ายเงินคืนค่าเอกสารในการเดินเรื่อง2

ข้าพเจ้าควรจะจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติตามสัญญาจ้าง
มาตรฐาน?

 ◦ ตามสัญญาจ้างมาตรฐาน นายจ้างต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติได้จ่ายไป  
ในการท�าเอกสาร เพื่อจะมาท�างานให้กับนายจ้าง ปกติผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติจะเป็นผู้ส�ารอง  
จ่ายไปก่อน เมื่อนายจ้างได้รับใบเสร็จต่างๆ จากผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ จะต้องรีบจ่ายเงินคืน  
ให้ลูกจ้างโดยเร็วพร้อมเก็บเอกสารเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน และขอให้ลูกจ้างลงนามรับเงิน

 ◦ ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างชาวฟิลิปปินส์ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

 - ค่าธรรมเนียมในการจัดการว่าจ้างท�างานในต่างประเทศของประเทศฟิลิปปินส์ (เก็บโดย
รัฐบาลฟิลิปปินส์ เป็นค่าธรรมเนียมการท�าเรื่องขอใบอนุญาตออกนอกประเทศ และเป็นค่า
อบรมที่ผู้ช่วยแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนออกไปท�างานนอก
ประเทศ)

 - ค่าประกันชีวิตตามกฎหมาย

 - ค่าตรวจร่างกาย

 - ค่ารับรองเอกสาร (เก็บโดยสถานกงสุลฟิลิปปินส์ในฮ่องกง)

 - ค่าวีซ่า (เก็บโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าด�าเนินการต่างๆ ดูได้จากภาคผนวกที่ II

ถาม 2.1

สำาหรับนายจ้าง

ในการต่อสัญญาจ้าง ข้าพเจ้าต้องจ่ายคืนค่าใช้จ่ายใดบ้างให้แก่ลูกจ้าง?

ท่านต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับรองสัญญาจ้างกับสถานกงสุลที่เกี่ยวข้องในฮ่องกง ค่าใช้จ่ายที่เก็บ  
โดยกรมตรวจคนเข้าเมืองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการต่อสัญญาจ้างที่ก�าหนดในข้อ 8 ของสัญญา    
จ้างมาตรฐาน

ข้าพเจ้าควรจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำาเอกสารเดินเรื่อง ให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาต ิ
ที่จ้างโดยผ่านบริษัทจัดหางานในฮ่องกงหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจัดหางานได้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรแทนนายจ้างไปก่อน และลูกจ้างได้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จ�าเป็นไปแล้วจริงๆ หรือไม่ หากนายจ้างได้จ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทจัดหางาน นายจ้าง
ควรขอใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น จากบริษัทจัดหางานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ถาม 2.2

ถาม 2.3

ตอบ

ตอบ

ตอบ
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ค่าจ้างและการหกัค่าจ้าง3

ข้าพเจ้าสามารถตกลงกับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติเพื่อจ่ายค่าจ้างตำ่ากว่าอัตราค่าจ้าง 
ขั้นตำ่า (MAW)ได้หรือไม่? การกำาหนดอัตราค่าจ้างขั้นตำ่านั้น ขณะนี้มีการกำาหนด 
เช่นไร?

 ◦ ไม่ได้ นายจ้างไม่สามารถตกลงกับลูกจ้าง ในการจ่ายค่าจ้างต�่ากว่าที่อัตราค่าจ้างขั้นต�่าก�าหนด 
เนื่องจากการยื่นขออนุมัติน�าเข้าผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ นายจ้างจะต้องระบุในหนังสือรับรองที่ยื่น 
ต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองว่านายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างที่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าก�าหนด นายจ้างที่
จงใจและไม่มีเหตุอันสมควรให้จ่ายค่าจ้างต�่ากว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงานมาตรฐานจะถูกด�าเนิน
คดี และหากพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง จะมีโทษปรับไม่เกิน 350,000 เหรียญฮ่องกง และจ�าคุก 3 ปี 
ในขณะเดียวกันนายจ้างอาจมีความผิดฐานให้ข้อมูลเท็จและมีส่วนร่วมในการหลอกลวงกรมตรวจ
คนเข้าเมือง บุคคลใดต้องโทษในความผิดฐานให้ข้อมูลเท็จจะถูกด�าเนินคดี และหากพิสูจน์ว่ามี
ความผิดจริง จะมีโทษปรับ 150,000 เหรียญฮ่องกง และจ�าคุก 14 ปี

ถาม 3.1

ตอบ

ข้าพเจ้าควรจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างไร?

 ◦ นายจ้างควรจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรง ทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากลูกจ้างก่อน หากลูกจ้างไม่เห็นชอบกับการจ่ายเงินข้างต้นนายจ้าง จะต้องจ่าย
ค่าจ้างให้ลูกจ้างเป็นเงินสด

 ◦ นายจ้างควรเก็บบันทึกการจ่ายค่าจ้าง เช่น ใบแจ้งบัญชีของธนาคาร และควรจัดท�าใบเสร็จ  
การจ่ายค่าจ้างและค่าอาหาร และควรบอกให้ลูกจ้างลงนามรับเงินดังกล่าวนี้แล้วด้วย ตัวอย่าง 
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างดูได้จากภาคผนวกที่ IIIa

ถาม 3.2

ตอบ

สำาหรับนายจ้าง
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ดิฉันควรปฏิบัติเช่นไร เมื่อได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง?

คุณควรตรวจสอบจ�านวนเงินที่คุณได้รับ หากถูกต้องคุณควรเซ็นชื่อรับรองในใบเสร็จรับเงินที่นายจ้าง
ได้จัดท�าเตรียมเอาไว้ให้

หากนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้น้อยกว่าที่ดิฉันควรได้รับ ดิฉันควรทำาอย่างไร?

หากจ�านวนเงินที่ได้รับน้อยกว่าที่ได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง คุณควรถามนายจ้างของคุณ เพื่อจักได้ 
แน่ใจว่านายจ้างจ่ายค่าจ้างถูกต้อง อย่าเซ็นชื่อในใบเสร็จรับเงินหากคุณไม่ได้รับค่าจ้างตามจ�านวน  
ที่ระบุไว้ในสัญญานั้น หากคุณไม่ได้รับค�าตอบเป็นที่น่าพอใจเกี่ยวกับค่าจ้างที่จ่ายให้คุณน้อยไป ควร
แจ้งเรื่องนี้ให้ทางกองแรงงานสัมพันธ์ของกรมแรงงานได้ทราบทันที (ดูบทที่ 12)

ถาม 3.4

ถาม 3.5

ตอบ

ตอบ

สำาหรับลูกจ้าง

เมื่อไรข้าพเจ้าควรจะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง?

 ◦ นายจ้างควรจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยจะก�าหนดจ่ายในวันสุดท้ายของช่วง 
การจ่ายค่าจ้าง และควรจ่ายให้ลูกจ้างทันที แต่หากมีเหตุจ�าเป็นที่จะต้องจ่ายช้า จะต้องไม่เกิน 7 
วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง

 ◦ หากนายจ้างต้องการเปลี่ยนระยะเวลาจ่ายค่าจ้าง และก�าหนดวันจ่ายค่าจ้างใหม่ จะต้องแจ้ง  
ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า และต้องจ่ายค่าจ้างที่ยังค้างอยู่ในวันจ่ายค่าจ้างที่ก�าหนดใหม่

ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างเริ่มท�างานวันที่ 1 มีนาคม หากนายจ้างต้องการเปลี่ยนระยะเวลาจ่ายค่าจ้างใหม่ 
โดยเริ่มจากวันที่ 16 ของทุกเดือน นายจ้างควรจ่ายค่าจ้างที่ลูกจ้างได้ท�างานไปแล้ว 15 วัน (คือตั้งแต่
วันที่ 1 ถึง 15) ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ 15 ของเดือนมีนาคมให้เรียบร้อย ก่อนที่นายจ้างจะเริ่มจ่าย
ค่าจ้าง ให้ลูกจ้างในวันจ่ายใหม่ในเดือนเมษายน

ถาม 3.3

ตอบ
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ตอบ

หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตรงตามเวลาที่กำาหนดจะเกิดผลอะไรขึ้นกับ
นายจ้าง?

 ◦ หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 7 วันนับจากวันที่จ่ายเงินเดือน นายจ้างจะต้อง:

 - จ่ายดอกเบี้ยตามจ�านวนค่าจ้างที่ยังค้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง และ

 - ถูกฟ้องศาล และหากพบว่ามีความผิดจริง จะต้องถูกปรับ HK$ 350,000 และจ�าคุก 3 ปี

 ◦ หากลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างภายใน 1 เดือนนับจากวันครบก�าหนดจ่ายเงินเดือน ลูกจ้างสามารถถือ
ได้ว่านายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเช่นนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน
ค่าล่วงหน้าแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินชดเชยอื่นๆ แก่ลูกจ้างคนนั้นด้วย 
(ดูบทที่ 8)

ถาม 3.7

ตอบ

นายจ้างสามารถหักค่าจ้างของลูกจ้างเป็นค่าชดเชยสิ่งของที่ลูกจ้างทำาเสียหายได ้
หรือไม่? มีสิ่งอื่นๆอะไรอีกที่นายจ้างสามารถหักจากค่าจ้างของลูกจ้าง?

 ◦ นายจ้างสามารถหักค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อเป็นค่าเสียหายหรือสูญหายของสิ่งของหรือทรัพย์สิน 
ของนายจ้างที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้าง ทั้งนี้จ�านวนเงินที่หักจะต้องเท่ากับราคา
ของที่เสียหายหรือสูญหาย แต่ต้องไม่เกิน 300 เหรียญฮ่องกง มูลค่ารวมของเงินที่หักต้องไม่เกิน
กว่า 1 ใน 4 ของค่าจ้างที่จะจ่ายแก่ลูกจ้างในเดือนนั้น

 ◦ นายจ้างยังสามารถหักค่าจ้างของลูกจ้างได้ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 - หักเนื่องจากขาดงาน จ�านวนเงินที่หักจะต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ลูกจ้างขาดงาน

 - หักเป็นเงินที่ลูกจ้างเบิกล่วงหน้า หรือเงินจ่ายเกินที่นายจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเงินจ�านวน
ที่หักทั้งหมดนั้นจะต้องไม่เกิน ¼ ของค่าจ้างลูกจ้างที่จะได้รับในเดือนนั้น

 - หักเป็นค่าเงินยืมที่ลูกจ้างได้ยืมไปจากนายจ้าง ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากลูกจ้างเสียก่อน และ

 - นายจ้างสามารถหักค่าจ้างของลูกจ้างได้ตามที่กฎหมายก�าหนด หรือได้รับการมอบฉันทะ 
ตามกฎหมาย

จ�านวนเงินที่หักทั้งหมด ซึ่งไม่รวมเงินที่หัก เนื่องมาจากการขาดงานของลูกจ้าง ที่หักในแต่ละช่วงของ
การจ่ายค่าจ้าง จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่ง ของค่าจ้างที่ลูกจ้างจะได้รับในเดือนนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ได้
รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จากอธิบดีกรมแรงงาน

ถาม 3.6

สำาหรับนายจ้างและลูกจ้าง
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ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติสามารถหยุดทำางานในวันหยุดอะไรบ้างตามกฎหมาย 
การจ้างงาน?

◦ ภายใต้บทบัญญัติการจ้างงาน ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติสามารถหยุดได้ตามวันหยุดต่างๆ ต่อไปนี้:

 - วันหยุดประจ�าสัปดาห์

 - วันหยุดตามประเพณี และ

 - วันหยุดประจ�าปีที่ลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามปกติ

◦ หากทั้งลูกจ้างและนายจ้างตกลงพร้อมใจ ที่จะต่อสัญญาจ้าง ก่อนจะเริ่มท�างาน ตามสัญญา
ที่ต่อใหม่ ลูกจ้างควรได้รับอนุญาตให้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิด โดยที่นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามสัญญามาตรฐานของการจ้างงาน

◦ ควรเก็บรายการบันทึกการลาพักและการจ่ายเงินไว้เป็นอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้เถียง หรือ
ขัดแย้งกันในอนาคต

ข้าพเจ้าควรกำาหนดวันหยุดประจำาสัปดาห์ให้แก่ลูกจ้างอย่างไร?

◦ นายจ้างควรอนุญาตให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ�าสัปดาห์อย่างน้อย 1 วันต่อทุกๆ 7 วันและวันหยุดนี้
ควรจะมีระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

◦ นายจ้างควรจะเป็นผู้ก�าหนดวันหยุดประจ�าสัปดาห์นี้ โดยอาจจะให้เป็นวันหยุดประจ�าวันนั้นๆ
ทุกๆ สัปดาห์หรือไม่ก็ได้ หากเป็นวันหยุดที่ไม่แน่นอน นายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้าง ทราบถึงวัน
หยุดเหล่านั้น ก่อนต้นเดือนของแต่ละเดือน

ถาม 4.1

ถาม 4.2

ตอบ

ตอบ

สำาหรับนายจ้างและลูกจ้าง

สำาหรับนายจ้าง

วันหยุดประจำาสัปดาห์

ข้าพเจ้าสามารถขอให้ลูกจ้างทำางานในช่วงวันหยุดได้หรือไม่?

◦ ไม่ได้ นายจ้างไม่ควรสั่งให้ลูกจ้างท�างานในช่วงวันหยุด นอกเสียจากในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
นายจ้างคนใดที่สั่งให้ลูกจ้างท�างานในช่วงวันหยุด จะถือว่าได้กระท�าความผิด ตามบทบัญญัติ
การจ้างงาน

◦ อย่างไรก็ตามหากลูกจ้างยินยอมที่จะท�างานในช่วงวันหยุดนั้น นายจ้างจะต้องหาวันหยุดวันอื่น
แทนวันหยุดนั้น ให้แก่ลูกจ้างผู้นั้น และวันหยุดทดแทนนี้จะต้องเป็นวันในเดือนเดียวกัน และก่อน
วันหยุดตามปกติ หรือภายใน 30 วันหลังจากวันนั้น

ถาม 4.3

ตอบ

4 วันหยุดประจำาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี 
และวันหยุดประจำาปี
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ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติจะต้องทำางานนานเท่าไร จึงจะมีสิทธิ์หยุดในช่วงวันหยุดตาม
ประเพณี?

ถาม 4.5

ตอบ

สำาหรับนายจ้างและลูกจ้าง

วันหยุดตามประเพณี

ข้าพเจ้าสามารถสั่งให้ลูกจ้างทำางานในช่วงวันหยุดตามประเพณีได้หรือไม่?

ได้ แต่นายจ้างจะต้องกระท�าสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้: 

◦ ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และ

◦ ต้องให้วันหยุดชดเชยภายใน 60 วัน ก่อนหรือหลังวันหยุดตามประเพณีนั้น

ถาม 4.6

ตอบ

สำาหรับนายจ้าง

ข้าพเจ้าสามารถสั่งให้ลูกจ้างทำางาน เมื่อลูกจ้างกลับเข้าบ้านในวันหยุดประจำา
สัปดาห์ได้หรือไม่?

นายจ้างไม่ควรบังคับให้ลูกจ้างท�างานในช่วงวันหยุดประจ�าสัปดาห์ นอกเสียจากว่า ลูกจ้างสมัครใจที ่
จะท�าเท่านั้น

ถาม 4.4

ตอบ

ลูกจางชาวตางชาติทั้งหมด โดยไมจํากัดชวงเวลาของการบริการ มีสิทธิ์ไดรับวันหยุดตามกฎหมายดังตอไปนี้:

    1 มกราคม (วันปใหม)

    วันตรุษจีน

    วันที่สองของวันตรุษจีน

    วันที่สามของวันตรุษจีน

    วันเทศกาลเช็งเมง

    วันที่ 1 พฤษภาคม (วันแรงงาน)

    วันประสูติของพระพุทธเจา (เพิ่มใหมจากป 2022)

    วันเทศกาลแหเรือมังกร

    วันถัดจากวันไหวพระจันทร

    วันเทศกาลฉงเหยิ่ง

    วันเทศกาลฤดูหนาวของจีน หรือวันคริสตมาส (แลวแตนายจางจะเลือก)

    วันที่ 1 กรกฎาคม (วันสงมอบเกาะฮองกง) และ

    วันที่ 1 ตุลาคม (วันชาติจีน)

หากลูกจางท างานกับนายจางเปนเวลา 3 เดือนติดตอกัน กอนถึงวันหยุดตาม ประเพณีตางๆ ขาง ตน 
ลูกจางมีสิทธิ์ไดรับเงินคาแรงในวันหยุดนั้นดวย

เริ่มจากป 2024 วันหยุดตามกฎหมายจะเพิ่มเขามาเรื่อย ๆ จนกวาจําครบ 17 วัน.
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ลูกจ้างควรได้รับวันหยุดประจำาปีๆ ละกี่วัน?

ลูกจ้างควรได้รับวันหยุดประจ�าปีโดยได้รับเงินเดือนปกติ หลังจากท�างานให้กับนายจ้างคนเดิม ติดต่อ
กัน 12 เดือน วันหยุดประจ�าปีที่ลูกจ้างได้รับเงินเดือนปกตินี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 7 วนั เป็นสงูสดุไม่
เกนิ 14 วนัขึน้ อยูก่บัระยะเวลาทีไ่ด้ท�างานให้กับนายจ้างดังต่อไปนี้

ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจกำาหนดวันเวลาของการลาหยุดประจำาปีของลูกจ้าง?

ลูกจ้างควรลาหยุดประจ�าปี โดยได้รับเงินเดือนปกติภายใน 12 เดือนถัดไป ตามวันเวลาที่นายจ้างได้
ก�าหนดไว้ให้ หลังจากได้ปรึกษากับลูกจ้างแล้ว และนายจ้างจะต้องยืนยัน เป็นลายลักษณ์อักษร  
ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน

ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างจะได้รับวันหยุดประจ�าปี 9 วัน หลังจากที่ได้ท�างานครบ 4 ปี ตามสัญญาฉบับที่ 2 
ของสัญญาว่าจ้างครั้งละ 2 ปี 

ถาม 4.9

ถาม 4.10

ตอบ

ตอบ

สำาหรับนายจ้างและลูกจ้าง

วันหยุดประจำาปี และวันลาพักผ่อน

ระยะเวลาทำางาน (ปีที่) จำานวนวันหยุดประจำาปี (วัน)

1 7

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11

7 12

8 13

9 ปีขึ้นไป 14

หากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำาสัปดาห์ นายจ้างจะต้องกำาหนดวัน
หยุดวันอื่น ให้แก่ลูกจ้างหรือไม่?

ต้องก�าหนดให้ หากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจ�าสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ถือว่า วันถัดไป
ของวันหยุดประจ�าสัปดาห์ ที่ไม่ใช่วันหยุดตามประเพณี เป็นวันหยุดชดเชยของลูกจ้างแทน

ข้าพเจ้าสามารถสั่งให้ลูกจ้างทำางานในวันหยุดตามประเพณี โดยแลกเปลี่ยนกับ 
การได้รับค่าจ้างพิเศษในวันนั้น และลูกจ้างก็เห็นชอบด้วยได้หรือไม่?

ไม่ได้ นายจ้างไม่สามารถจ่ายเงินใดๆ ให้ลูกจ้าง เพื่อเป็นการทดแทนการท�างานในวันหยุดตาม 
ประเพณีได้ หากนายจ้างคนใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีความผิด จะต้องถูกส่งขึ้นฟ้องศาล และ 
หากพบว่ามีความผิดจริง จะถูกปรับ 50,000 เหรียญฮ่องกง

ถาม 4.7

ถาม 4.8

ตอบ

ตอบ
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ตอบ

หลังจากลูกจ้างทำางานครบตามสัญญาหรือยกเลิกสัญญาแล้ว ข้าพเจ้าจะให้วันหยุด
ประจำาปีแก่ลูกจ้างอย่างไร?

 ◦ เมื่อมีการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างจะต้องได้รับเงินค่าลาพักผ่อนประจ�าปี ในวันที่ลูกจ้างยังไม่ได้
ลาพัก เพือเป็นการชดเชยให้ลูกจ้างหลังจากท�างานครบ 12 เดือนแล้ว หากท�างานได้มากกว่า 3 
เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือนของทุกๆ ระยะเวลา 12 เดือน (คือช่วงเวลา 12 เดือนหลังจากเริ่มท�างาน) 
ลูกจ้างจะได้รับเงินค่าวันหยุดประจ�าปีตามสัดส่วนของเวลาที่ได้ท�าไปแล้ว ทั้งนี้มีข้อแม้ว่า 
สัญญาจ้าง ที่ถูกยกเลิกนั้น ไม่ใช่สาเหตุที่ลูกจ้างฝ่าฝืนหรือกระท�าผิดขั้นรุนแรง จนเป็นเหต ุ
ให้ออกจากงาน

 ◦ ตัวอย่างเช่น หากลูกจ้างขอลาออกหรือถูกให้ออกจากงาน หลังจากที่ท�างานให้นายจ้างแล้ว 18 
เดือน และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอลาพักประจ�าปีนั้น ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยแทนการลาพักผ่อน 
ประจ�าปี ส�าหรับ 12 เดือนแรกของการท�างาน คือจะได้รับเงินเดือน 7 วัน บวกกับเงินที่จะได ้
จากเงินชดเชยแทนการลาพักเมื่อค�านวณระยะเวลาที่เหลือ นั่นคือจะได้เงินเดือน 7 วัน + 3.5 วัน 
= 10.5 วัน

 ◦ อย่างไรก็ตามหากลูกจ้างถูกสั่งให้ออกจากงาน เนื่องมาจากได้ฝ่าฝืนหรือกระท�าความผิดขั้นรุนแรง 
หลังจากท�างานมาแล้ว 18 เดือน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินชดเชย การไม่ได้ใช้สิทธิลาพักผ่อน 
ประจ�าปี เฉพาะช่วง 12 เดือนแรกของการท�างานเท่านั้น นั่นคือจะได้รับเงินแค่ 7 วันเท่านั้น

ถาม 4.14

ตอบ

สำาหรับนายจ้าง

วันหยุดประจำาปีเป็นวันหยุดที่รวมวันหยุดประจำาสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี
ด้วยหรือไม่?

ไม่รวม วันหยุดประจ�าสัปดาห์ หรือวันหยุดตามประเพณีวันไหนที่ตรงกับวันหยุดประจ�าปี ให้ก�าหนดวัน
อื่นเพื่อชดเชยให้กับลูกจ้าง

ถาม 4.11

ตอบ

นอกเหนือจากวันหยุดประจำาปีแล้ว มีข้อกำาหนดและเงื่อนไขใดที่ระบุว่าควรอนุญาต
ให้ลูกจ้างลาพักผ่อนได้หรือไม่?

หากนายจ้างและลูกจ้างตกลงที่จะต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้างควรได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนเพื่อกลับไป
เยี่ยมบ้านเกิดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  ก่อนจะเริ่มท�างานตามสัญญาที่ต่อใหม่ ตามข้อความใน
มาตราที่ 13 ของสัญญาจ้างมาตรฐาน ส่วนจะได้รับค่าจ้างในช่วงลาพักผ่อนนี้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

หากนายจ้างเดินทางไปต่างประเทศ จะบังคับให้ลูกจ้างลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ได้หรือไม่?

การที่จะให้ลูกจ้างลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย นายจ้างจะ
ตัดสินใจเพียงผู้เดียวไม่ได้

ถาม 4.12

ถาม 4.13

ตอบ
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ยวปาลนัวนใงาจาคะลแ ลาบายพาษกัราค

?มไอืรหบ็จเดาบอืรหยวปงาจกูลีทีณรกนใงาจกูลหใลาบายพาษกัราคยาจงอตาจเพาข

◦ รากาอาวมไ งาจกูลหใลาบายพาษกัราคยาจงอตงาจยาน บ็จเดาบอืรหยวปงาจกูลอืมเ ยาจงอต
�ทรากกาจงอืนเวยีกเะจ นันบ็จเดาบบัรดไรากอืรหยวป า ลาบายพาษกัราคีนงัท มาต็กมไอืรหนาง

นาบมแยวชูผหใอืพเ นิฉเกุฉมรรกตนัทาคะลแ ลาบายพงรโนใาษกัราค ยทพแาษกึรปาคงึถมวร
ใอขงึจ ีนรากนใ งาจยานกาจลาบายพาษกัรรากนาดงอรคมุครากบัรดไิตาชงาต �คห าแนะน�า าว

งอรคมุครากหใีทลาบายพงรโนใวัตาษกัรกัพาคะลแลาบายพาษกัราคนักะรปอืซดัจรวคงาจยาน
พรวคงาจยานนักวยีดเะณขนใอืรห ติาชงาตนาบมแยวชูผบักหใมุลคบอรคงายอ อืซะจีทาณราจิ

งอรคมุคยามหฎกีทมาตมุคบอรคีทลาบายพงรโนใวัตาษกัรกัพาคะลแลาบายพาษกัราคนักะรป
ไุบะรนางงาจราก

◦ 1 ีทนัวตแงัตชใลผีมงึซ นาฐรตามงาจาญญัสขไกแรากีมดไงึจ นึขกามนจเดัชมาวคีมหใอืพเ
ีทงวชนใ ลาบายพาษกัราคบอชดิผบัรงอตมไงาจยาน าวนจเดัชงายอวไุบะรดไยดโ 3002 นยาษมเ

นตน็ปเ นาบบัลกาลรากนชเ วัตนวสคงสะรปุถตัวอืพเ จใรคัมสมาวคยวดงกงอฮกาจกอองาจกูล

กูผน็ปเะจงาจยาน บ็จเดาบบัรดไอืรหยวปงาจกูลาถ ำา ดไงาจกูลบักหใยทพแดนห  
?มไอืรห

บัรดไีทยทพแกาจลาบายพาษกัรรากบัรมอยงอตะจงาจกูล นาฐรตามงาจาญญัสมาต การก�าหนด  
 รากิรบชใปไจในิสดัตะจีทนอกนักงลกตรวคงาจกูละลแงาจยานงัท มาต็กรไงายอตแ งาจยานกาจ

�ทีทยทพแ า าษกัรราก

ถาม 5.2

ตอบ

?ยวปาลนัวนใงาจาคนิงเบัรดไะจงาจกูลีทงาบดใีณรก

◦ าถ งาจกูลงอขยวปาลรากนใงาจาคนิงเยาจะจงาจยาน

 - อพงยีพเมสะสยวปาลนัวีมงาจกูล

 - จ�า ะลแ นักอตดิตนัว 4 าวกยอนมไยวปาลดไีทนัวนวน

 - บักงอขวยีกเีทยวชูผงอขพาภขุสจวรตรากงอืรเ( งัรคกุทยทพแงอรบัรบใีมงัรคะลตแยวปาลราก
พาภขุสจวรตรากงอรบัรบใีมงอตะจจาอยวชูผงอขภรรคงัตราก 1 ุตหเยามห กาจปไอืนหเกอนงึซ 

)นัยนืยามยทพแงอรบัรบใ

ถาม 5.3

ตอบ

สำาห งาจกูละลแงาจยานบัร

5

ถาม 5.1

ตอบ

สำา งาจยานบัรห

ขอแนะนำใหนายจางเก็บสำเนาเวชระเบียนที่ FDH ใหไวอยางเหมาะสม
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* ส�าหรับรายระเอียดในการค�านวณค่าจ้างในวันลาป่วยและเงินชดเชย กรุณาตรวจสอบจากหนังสือคู่มือ
“A Concise Guide to the Employment Ordinance” ซึ่งสามารถขอรับได้ที่ส�านักงานแรงงานสัมพันธ์
สาขาต่างๆ หรือดาว์นโหลดข้อมูลได้จากโฮมเพจของกรมแรงงาน

ค่าจ้างในวันลาป่วยจะจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อไรและอัตราเท่าไร?

ค่าจ้างรายวันในวันลาป่วยจะเท่ากับ 4/5 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย และควรจะจ่ายให้ไม่ช้ากว่าวันจ่าย 
ค่าจ้าง*

นายจ้างจะให้ลูกจ้างออกจากงานในระหว่างที่ลูกจ้างลาป่วยและยังได้รับค่าจ้าง 
ได้หรือไม่?

◦ ไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างได้ฝ่าฝืนหรือกระท�าความผิดขั้นรุนแรง ไม่เช่นนั้น จะถือว่าผิดกฎหมาย
ซึ่งนายจ้างอาจถูกฟ้องศาล และหากพบว่ามีความผิดจริง ก็อาจจะถูกสั่งให้เสียค่าปรับเป็นเงิน
100,000 เหรียญฮ่องกง

◦ และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างเป็นการชดเชยที่ให้ออกระหว่างลาป่วย ดังนี้

 - เงินทดแทนการแจ้งล่วงหน้า

 - เงินค่าจ้างชดเชยเพิ่มเติมที่มีค่าเท่ากับค่าจ้าง 7 วัน และ*

 - เงินช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วย

◦ ลูกจ้างยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีถูกไล่ออกจากงานอย่างไม่มีเหตุผลและผิดกฎหมาย
ภายใต้ข้อก�าหนดการคุ้มครองการจ้างงานของบทบัญญัติการจ้างงาน
(ดูบทที่ 10)

ถาม 5.4

ถาม 5.5

ตอบ

ตอบ

◦ วันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้างสามารถสะสมได้ในอัตราส่วนเดือนละ 2 วัน ในช่วง 12 เดือนแรกของ
การจ้างงาน และหลังจากนั้นจะสามารถสะสมได้อัตราส่วนเดือนละ 4 วัน ของการจ้างงาน ทั้งนี้
รวมกัน แล้วไม่เกิน 120 วัน

ใบรับรองการตรวจสุขภาพจะไม่สามารถน�ามาใช้งานได้กับการตรวจสุขภาพของ ลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับ
การตั้งครรภ์ซึ่งเข้ารับการตรวจก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2020

หมายเหตุ 1:
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การคุ้มครองกรณีตั้งครรภ์

ในกรณีใดบ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอด โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ?

ผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิงมีสิทธิ์ลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างตามปกติหมายเหตุ 2 อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 
สัปดาห์ ถ้า

◦ ลูกจ้างได้ท�างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 40 สัปดาห์ ก่อนเริ่มวันขอลาคลอดที่แพทย์ก�าหนด

◦ แจ้งการตั้งครรภ์และความประสงค์ในการลาคลอดแก่นายจ้างหลังจากได้รับการยืนยันแล้วว่าตั้ง
ครรภ์จริง เช่น การแสดงใบรับรองการตั้งครรภ์ที่แพทย์ออกให้ให้แก่นายจ้าง และ

◦ หากนายจ้างต้องการที่จะดูหลักฐานก�าหนดวันคลอด ลูกจ้างจะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

อัตราค่าจ้างเท่าไรที่ลูกจ้างมีสิทธิได้ระหว่างลาคลอดและควรจ่ายเมื่อไร?

นายจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างขณะที่ลูกจ้างตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

◦ ไม่ได้ เพราะในระหว่างที่ลูกจ้างตั้งครรภ์โดยมีการยืนยันจากแพทย์ไปจนถึงวันที่ลูกจ้างกลับมา
ท�างานหลังจากลาคลอด นายจ้างจะไม่สามารถให้ออกจากงานได้ แต่ยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืน
หรือกระท�าความผิดขั้นรุนแรงตามบทบัญญัติการจ้างงาน  นายจ้างจึงจะให้ลูกจ้างออกจากงาน
ระหว่างตั้งครรภ์ได้

◦ นายจ้างที่ฝ่าฝืนกระท�าความผิดตามข้อหาดังกล่าวจะมีความผิด และหากพบว่ามีความผิดจริง
จะถูกปรับเป็นเงิน 100,000 เหรียญฮ่องกง และนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยต่างๆ ให้ลูกจ้าง
ดังต่อไปนี้ด้วย

 - เงินค่าแทนการแจ้งล่วงหน้า

 - เงินค่าจ้างชดเชยเพิ่มเติมที่มีค่าเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน และ*

 - หากลูกจ้างยังคงท�างานกับนายจ้าง มีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างในช่วงลาคลอด

◦ ลูกจ้างยังสามารถเรียกร้องเงินชดเชยในกรณีถูกไล่ออกจากงานอย่างไม่มีเหตุผลและไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองการจ้างงาน (ดูบทที่ 10)

ถาม 6.3

ตอบ

* ส�าหรับรายระเอียดในการค�านวณค่าจ้างในวันลาป่วยและเงินชดเชย กรุณาตรวจสอบจากหนังสือคู่มือ
“A Concise Guide to the Employment Ordinance” ซึ่งสามารถขอรับได้ที่ส�านักงานแรงงานสัมพันธ์
สาขาต่างๆ หรือดาว์นโหลดข้อมูลได้จากโฮมเพจของกรมแรงงาน

6

ถาม 6.1

ถาม 6.2

ตอบ

ตอบ

สำาหรับนายจ้างและลูกจ้าง

ค่าจ้างรายวันในช่วงลาคลอดที่จะได้รับจะมีค่าเท่ากับ 4/5 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ยต่อวัน และควรจะได้รับ 
ในวันจ่ายค่าจ้าง*
หลังจากที่นายจ้างได้จ่ายช�าระค่าจ้างจากการลาคลอดบุตรทั้งหมดในวันจ่ายช�าระเงินปกติแล้ว สามารถ
สมัครขอการช�าระเงินคืนหมายเหตุ 3 ค่าลาคลอดบุตรทั้งหมดที่สามารถจ่ายช�าระได้ และจ่ายช�าระไปแล้ว
ของสัปดาห์ที่ 11 ถึงสัปดาห์ที่ 14 ภายใต้กฎหมายการจ้างงานเพิ่มเติมสี่สัปดาห์ไปยังรัฐบาลได้ ส�าหรับราย
ละเอียด โปรดอ้างอิงไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการช�าระเงินคืนเพื่อการลาคลอดบุตรซึ่งได้เผย
แพร่โดยกรมแรงงาน

ผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิงที่ถูกกักตัวก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2020 จะมีสิทธิ์ได้รับค่าลาคลอดบุตรไปจนถึง 10 
สัปดาห์

หมายเหตุ 2:

หมายเหตุ 3: โครงการช�าระเงินคืนเพื่อการลาคลอดบุตรเป็นโครงการบริหารของรัฐบาล



17

วันหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด7

ลูกจ้างจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะได้รับวันหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดได้?

ลูกจ้างชายที่ได้รับวันหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดและได้รับค่าจ้างจ�านวน 5 วันนั้น จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้

 ◦ ท�างานกับนายจ้างเป็นระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 40 สัปดาห์ ก่อนถึงวันลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด 
และ

 ◦ ต้องแจ้งขอหยุดกับนายจ้างตามข้อก�าหนดกฎหมาย และ

 ◦ ต้องยื่นเอกสารที่จ�าเป็นต่อนายจ้างแล้ว ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ดังนี้ี้ (แล้วแต่กรณีไหนที่เกิด
ขึ้นก่อน)

 - ต้องยื่นภายใน 12 เดือนก่อนที่จะหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด 

 - กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างแล้ว  ต้องยื่นหลังจากวันเลิกจ้างภายใน 6 เดือน

ลูกจ้างจะต้องแจ้งต่อนายจ้างอย่างไรเพื่อจะขอหยุดดูแลภรรยาหลังคลอด?

 ◦ ก่อนถึงวันก�าหนดคลอด ลูกจ้างจะต้องแจ้งต่อนายจ้างอย่างน้อย 3 เดือน ที่จะขอหยุด (ในช่วงนี้
ยังไม่ต้องระบุวันลาที่แน่นอน) และก่อนที่จะหยุดลูกจ้างจะต้องระบุวันที่จะหยุดให้นายจ้างทราบ

 ◦ กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต่อนายจ้าง 3 เดือนตามข้อข้างต้น ลูกจ้างจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้
นายจ้าง เป็นระยะเวลา 5 วัน แต่จะต้องระบุวันที่จะขอหยุดด้วย

เมื่อไหร่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ลูกจ้างจะลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด?

 ◦ ลูกจ้างจะขอหยุดวันใดวันหนึ่งเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดได้ ในช่วงก่อนวันก�าหนดคลอด 4 
สัปดาห์ไปจนถึงหลังวันคลอดไม่เกิน 14 สัปดาห์หมายเหตุ 4

 ◦ ลูกจ้างสามารถหยุดวันหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดติดต่อกันจ�านวน 5 วันได้ หรือแยกหยุดที่
ละวันก็ได้

หากต้องการลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด ลูกจ้างจะต้องมีเอกสารอะไรบ้าง?

 ◦ ใบสูติบัตรของบุตร ซึ่งมีระบุชื่อลูกจ้างว่าเป็นบิดา

 ◦ กรณีที่ไม่มีใบสูติบัตร เพราะทารกเสียชีวิตระหว่างคลอดหรือหลังคลอด ให้ลูกจ้างแสดงเอกสาร
คลอดบุตรที่ได้รับจากแพทย์แทน

ถาม 7.1

ถาม 7.2

ถาม 7.3

ถาม 7.4

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

วันหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด
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การคำานวณค่าจ้างวันหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด มีวิธีคำานวณอย่างไร และ
นายจ้างจะต้องจ่าย เมื่อไร?

◦ ค่าจ้างในวันหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด จะได้เท่ากับ 4/5 ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน ที่ลูกจ้างจะ
ได้รับ*

◦ กรณีที่ลูกจ้างได้ยื่นเอกสารที่จ�าเป็นก่อนหรือภายในวันที่ขอหยุดทั้งหมดแล้ว นายจ้างจะต้องจ่าย
ค่าจ้างวันลาหยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด ก่อนหรือภายในวันต่อไปนี้

 - วันจ่ายค่าจ้างวันแรก หลังจากที่ลูกจ้างได้หยุดเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดแล้ว หรือ

 - กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างแล้ว นายจ้างต้องจ่ายภายใน 7 วันหลังจากวันเลิกจ้าง

◦ กรณีที่ลูกจ้างยื่นเอกสารที่จ�าเป็นแก่นายจ้างในหลังจากที่ตนลาพักเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดแล้ว
นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างก่อนหรือภายในวันต่อไปนี้

 - ในวันแรกของการจ่ายค่าจ้าง  หลังจากที่ลูกจ้างยื่นเอกสารแล้ว หรือ

 - กรณีที่เลิกจ้างแล้ว นายจ้างต้องจ่ายภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกจ้างยื่นเอกสารแล้ว

ถาม 7.5

ตอบ

* หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการค�านวณเงินค่าจ้างเพื่อการลาเลี้ยงบุตรของบิดา กรุณาตรวจสอบจากหนังสือ
คู่มือ “A Concise Guide to the Employment Ordinance” ซึ่งสามารถขอรับได้ที่ส�านักงานแรงงานสัมพันธ์
สาขาต่างๆ หรือดาว์นโหลดข้อมูลได้จากโฮมเพจของกรมแรงงาน

หากบุตรเกิดก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2020 จะต้องใช้เวลาไม่เกิน 10 สัปดาห์ โดยนับจากวันที่คลอด
บุตรจริง

หมายเหตุ 4:
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การยกเลิกสัญญาจ้าง8

เมื่อยกเลิกสัญญาจ้างหรือครบสัญญาจ้าง นายจ้างและลูกจ้างควรทำาอย่างไร?

นายจ้างและลูกจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างก่อนที่จะครบกำาหนดได้หรือไม่?

ได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ก่อนครบสัญญาจ้าง โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
ล่วงหน้าไม่ต�่ากว่า 1 เดือน หรือจ่ายเงินค่าจ้าง 1 เดือนแทนการแจ้งล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่ง ตัวอย่าง
จดหมายยกเลิกสัญญาจ้างเรียกร้องโดยฝ่ายผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติหรือตัวอย่างจดหมายยกเลิกสัญญา
จ้างโดยนายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านสามารถดูได้จากภาคผนวกที่ IVa และภาคผนวกที่ IVb

ถาม 8.1

ถาม 8.2

ตอบ

ตอบ

สำาหรับนายจ้างและลูกจ้าง

สำาหรับนายจ้าง สำาหรับลูกจ้าง

 ◦  นายจ้างควรจ่ายเงินทัง้หมดทีย่งัค้าง
ลูกจ้างอยู่ให้กับลูกจ้าง โดยจ่ายผ่าน
ธนาคารและควรเก็บ ใบเสร็จต่างๆ 
เหล่านั้นไว้ด้วย

 ◦  นายจ้างจะต้องแจ้งไปยงักองตรวจคน
เข้าเมือง แผนกผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ
เป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการยกเลิก
สัญญาจ้างนั้น ภายใน 7 วัน หลังจาก
ยกเลิกสัญญาจ้าง แต่ไม่จ�าเป็นต้องแจ้ง
ต่อ กรมแรงงานฮ่องกงทราบ

 ◦  ควรจดัการเรือ่งเงนิค่าชดเชยต่าง  ๆจาก
นายจ้าง และจะต้องมั่นใจว่าได้รับเงิน
ครบตามจ�านวน ก่อนที่จะเซ็นชื่อในใบ
เสร็จต่างๆ เหล่านั้น

 ◦  ลกูจ้างจะต้องแจ้งไปยงักองตรวจคน
เข้าเมือง แผนกผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ 
เป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการยกเลิก
สัญญาจ้างนั้น ภายใน 7 วัน หลังจาก
ยกเลิกสัญญาจ้าง แต่ไม่จ�าเป็นต้องแจ้ง
ต่อ กรมแรงงานฮ่องกงทราบ

นายจ้างและลูกจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่
ต้อง จ่ายเงินค่าแทนการแจ้งล่วงหน้าได้หรือไม่?

การยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจ่ายเงินค่าแทนการแจ้งล่วงหน้า 
สามารถท�าได้ในกรณีพิเศษเท่านั้น

ถาม 8.3

ตอบ

 ◦  

 

 ◦  

 ◦  

 ◦  
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ตอบ

สำาหรับนายจ้าง สำาหรับลูกจ้าง

นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างออกจากงานได้ 
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือจ่ายเงินค่าแทน
การแจ้งล่วงหน้า ถ้าลูกจ้างกระท�าความผิด
ดังต่อไปนี้

 ◦ จงใจไม่เชื่อฟังค�าสั่งที่สมเหตุสมผลและ
เป็นไปตามกฎหมาย

 ◦ ประพฤติตัวเสื่อมเสีย

 ◦ หลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์ หรือ

 ◦ ละเลยหรือละทิ้งหน้าที่ของตนเองอยู่
เสมอ

ลูกจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยมิ
ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือจ่ายเงินค่าแทนการ
แจ้งล่วงหน้า ถ้า...

 ◦ มีเหตุผลที่ท�าให้เกิดความกลัวว่าอาจจะ
ถูกท�าร้ายร่างกายหรือติดโรค

 ◦ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีจากนายจ้าง 
หรือ

 ◦ ได้ท�างานมาแล้วไม่ต�่ากว่า 5 ปี และ
ได้รับการรับรองจากแพทย์หรือแพทย์
แผนจีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนว่าคุณ
มีสุขภาพที่ไม่เหมาะสมกับงานปัจจุบัน
อย่างถาวร

หากจะมีการยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทั้งสองฝ่ายควรจะคำานึงถึง
ปัญหาที่อาจตามมาอย่างไรบ้าง?

 ◦ การยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ปัญหาส่วนใหญ่แล้วเริ่มจาก 
การตกลงกันไม่ได้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตามด้วยการโต้เถียง หรือทะเลาะกันอย่างรุนแรง 
จนกลายเป็นเรื่องใหญ่ และต่างฝ่ายต่างคิดว่า ตนเองมีเหตุผลเพียงพอที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง 
หรือคิดว่าจะอย่างไรก็จะยกเลิกสัญญาจ้างอยู่แล้ว ซึ่งวิธีการคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากขณะที่เกิดเหตุมักจะไม่มีพยานที่เป็นคนกลางอยู่ในเหตุการณ์ จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะ 
สามารถพิจารณาฝ่ายถูกฝ่ายผิดได้

 ◦ วิธีการที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาที่เกิดจากการจ้างงาน คือทั้งสองฝ่ายควรเจรจาประนีประนอมกัน 
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่เห็นชอบด้วยกัน พยายามคิดถึงจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง และให้มีความ 
อดทน เปิดใจให้กว้างเพื่อลดความไม่เข้าใจกันให้น้อยลง ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยไม่
จ�าเป็นต้องใช้ความรุนแรง

 ◦ การยกเลิกสัญญาจ้างที่ไม่แจ้งล่วงหน้า ควรจะพิจารณาในกรณีพิเศษจริงๆ เท่านั้น หากหากมี 
ความประสงค์ที่จะท�าเช่นนั้น จะต้องแน่ใจแล้วว่า มีพยานหรือหลักฐานเพียงพอ เพราะอาจถูก
เรียกร้องเงินค่าแทนการแจ้งล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่งได้

ถาม 8.4
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เมื่อยกเลิกสัญญาจ้างหรือครบสัญญาจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างให้แก่
ลูกจ้าง?

 ◦ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยต่างๆ ให้กับลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือครบก�าหนดสัญญา  
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระะยะเวลาที่ลูกจ้างท�างานอยู่กับนายจ้าง และเหตุผลของการ 
เลิกจ้าง แต่โดยวิธีปกติแล้ว จะมีเงินค่าชดเชยต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้แก่ลูกจ้าง

 - เงินเดือนค้างจ่าย

 - เงินค่าแทนการแจ้งล่วงหน้า ถ้ามี

 - เงินค่าวันหยุดประจ�าปีที่ลูกจ้างยังไม่ได้หยุด และเงินค่าวันหยุดในปีปัจจุบัน โดยให้ค�านวณ
ตามส่วนแก่ลูกจ้าง (ดูบทที่ 4) 

 - ค่าท�างานนาน หรือค่าชดเชยในการที่ไม่จ�าเป็นจะต้องจ้างลูกจ้างอีกต่อไป อย่างใดอย่างหนึ่ง 
แล้วแต่เหมาะสม (ดูบทที่ 9)

 - ค่าชดเชยอื่นๆ ที่ลูกจ้างสมควรจะได้รับตามสัญญาว่าจ้างท�างาน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง
กลับ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายการเดินทางกลับ (ดูบทที่ 11)

 ◦ ควรเก็บใบเสร็จการจ่ายเงินค่าต่างๆ เหล่านี้ไว้ด้วย ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าจ้างจากการยกเลิก/
ครบก�าหนดของสัญญาจ้างดูได้จากภาคผนวกที่ V

ถาม 8.6

ตอบ

สำาหรับนายจ้าง

นายจ้างควรทำาอย่างไร ในกรณีลูกจ้างหนีออกจากบ้าน โดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่
จ่ายเงินค่า แทนการแจ้งล่วงหน้า?
หรือ
ลูกจ้างควรทำาอย่างไร ในกรณีนายจ้างให้ออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่จ่ายเงินค่า
แทนการแจ้งล่วงหน้า?

 ◦ หากคุณคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยกเลิกสัญญาจ้าง ควรแจ้งให้กรมตรวจคนเข้าเมืองแผนกผู้ช่วยแม่
บ้านต่างชาติทราบถึงการสิ้นสุดการจ้าง กรณีที่ลูกจ้างหายและไม่สามารถติดต่อได้ นายจ้างควร
แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ต�ารวจด้วย

 ◦ หากคุณคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า และคุณต้องการจะ 
เรียกร้องเงินค่าแทนการแจ้งล่วงหน้า คุณควรจะติดต่อกรมแรงงานฮ่องกง ส�านักงานสาขา 
กองแรงงานสัมพันธ์โดยเร็ว หน่วยงานนี้จะช่วยในการไกล่เกลี่ย เรียกร้องค่าชดเชยดังกล่าว 
(ดูบทท่ี 12)

 ◦ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะไม่ปฏิบ้ติตามข้อบังคับดังกล่าว โดยยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องแจ้ง 
ล่วงหน้าก็ได้

ถาม 8.5

ตอบ
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กรณีใดที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง หากไม่มีความจำาเป็นจะต้องจ้าง
ลูกจ้างอีกต่อไป?

นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหากไม่มีความจ�าเป็นจะต้องจ้างลูกจ้างอีกต่อไป ถ้าลูกจ้าง....

◦ ถูกให้ออก หรือครบสัญญาจ้างตามจ�านวนปีที่ได้ก�าหนดไว้แน่นอนแล้วแต่ไม่สามารถต่อสัญญา
จ้างได้ เนื่องจากนายจ้างไม่มีความจ�าเป็นที่จะจ้างลูกจ้างอีกต่อไปแล้ว และ

◦ ก่อนยกเลิกสัญญาจ้าง ได้ท�างานให้กับนายจ้างรายเดิมติดต่อกันไม่ต�า่กว่า 24 เดือน

นายจ้างต้องจ่ายค่าทำางานนานให้แก่ลูกจ้างในกรณีใด?
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าท�างานนานให้แก่ลูกจ้าง หากลูกจ้างท�างานให้นายจ้างติดต่อกันมาแล้ว ไม่ต�่า

กว่า 5 ปี และ

◦ ถูกให้ออกจากงาน หรือครบก�าหนดสัญญาจ้างตามจ�านวนปีที่ได้ก�าหนดไว้แน่นอนแล้ว แต่ไม่
สามารถต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้มิใช่ถูกให้ออกจากงานเนื่องจากลูกจ้างได้กระท�าความผิดขั้นรุนแรง
หรือไม่มีความจ�าเป็นที่จะจ้างลูกจ้างอีกต่อไป

◦ ลูกจ้างขอลาออก เนื่องจากได้รับการยืนยันจากแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์จีนแผนโบราณที่
ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายว่าไม่สามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันได้อย่างถาวร

◦ ลูกจ้างขอลาออกเมื่อมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่านั้น

◦ เสียชีวิตขณะท�างานให้กับนายจ้าง

ถาม 9.1

ถาม 9.2

ตอบ

ตอบ

สำาหรับนายจ้างและลูกจ้าง

9 ค่าชดเชยในกรณีที่นายจ้างไม่จำาเป็นจะต้อง
จ้างลูกจ้างอีกต่อไป  และค่าทำางานนาน
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* หากนายจ้างได้ท�าหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่กับลูกจ้าง หลังจากที่สิ้นสุดสัญญา
จ้างหรือวันที่ครบสัญญาจ้าง ไม่น้อย กว่า 7 วัน แต่ลูกจ้างปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ จะเป็นผลให้ลูกจ้างจะ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยกรณีที่ไม่มีความจ�าเป็นจะจ้างลูกจ้างอีกต่อไป และในกรณีที่นายจ้างได้ท�าหนังสือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่กับลูกจ้างหลังจากวันที่ครบสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 7 วัน  แต่
ลูกจ้างปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ในกรณีนี้ลูกจ้างจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าท�างานนาน

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับทั้งค่าชดเชยที่นายจ้างไม่มีความจำาเป็นจะต้องจ้างลูกจ้างและค่า
ทำางานนาน ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?

ไม่ได้ กรณีที่ลูกจ้างถูกให้ออก เนื่องจากนายจ้างไม่มีความจ�าเป็นที่จะจ้างลูกจ้างอีกต่อไป ลูกจ้าง

มีสิทธิที่ได้รับค่าชดเชย ในกรณีที่ไม่จ�าเป็นจะต้องจ้างลูกจ้างอีกต่อไปเท่านั้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่า
ท�างานนานอีก

ถาม 9.3

ตอบ

ค่าชดเชยในกรณีที่นายจ้างไม่จำาเป็นจะต้องจ้างลูกจ้างอีกต่อไปและค่าทำางานนาน มี
วิธีคำานวณ อย่างไร?

สูตรข้างล่างนี้เป็นวิธีค�านวณหาค่าชดเชยในกรณีที่นายจ้างไม่จ�าเป็นจะต้องจ้างลูกจ้างอีกต่อไป และค่า
ท�างานนาน

[(เงินเดือน x 2/3) x จ�านวนปีที่ได้ท�างาน]

จ�านวนปีที่ท�างานไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ค�านวณเป็นอัตราส่วนตามล�าดับ

(ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการค�านวณ สามารถดูได้จากหนังสือชื่อ “A Concise Guide to the 
Employment Ordinance”)

ถาม 9.4

ตอบ
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การคุ้มครองภายใต้สัญญาจ้างงาน

กรณีใดที่ลูกจ้างสามารถเรียกร้องเงินค่าชดเชยจากการถูกนายจ้างให้ออกโดยไม่มี
เหตุผล?

 ◦ กรณีที่นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง เพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่จ่ายเงินค่าชดเชยต่างๆ ข้างต้น เพราะตาม 
บทบัญญัติการจ้างงาน ภายใต้กฎการคุ้มครองตามสัญญาจ้าง มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นายจ้าง 
กระท�าการดังกล่าว

 ◦ กรณีการให้ออกจากงานอย่างไม่มีเหตุผลภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ลูกจ้างสามารถเรียกร้องค่าเสีย
หายได้

 - ลูกจ้างท�างานกับนายจ้างมาแล้วติดต่อกัน ไม่ต�่ากว่า 24 เดือน และ

 - ลูกจ้างถูกให้ออกจากงานเนื่องจากเหตุผลอื่นที่มิใช่เหตุผลอันควร ตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ
การจ้างงาน

สาเหตุใดบ้างถือเป็นเหตุอันควรที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย?

ตามบทบัญญัติการจ้างงาน เหตุผลอันควร 5 ประการ ที่นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างออกจากงานได้โดย
ไม่ผิดกฎหมาย

 ◦ ความประพฤติของลูกจ้าง

 ◦ ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการท�างานของลูกจ้าง

 ◦ ไม่มีความจ�าเป็นที่จะจ้างลูกจ้าง หรือนายจ้างมีข้อก�าหนดอย่างอื่นของการท�างาน

 ◦ ข้อบังคับตามกฎหมาย หรือ

 ◦ เหตุผลอื่นๆ ที่สามารถน�ามาสนับสนุนได้

ถาม 10.2

ตอบ

ในกรณีใดที่ลูกจ้างสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากการถูกนายจ้างให้ออกจากงานโดย
ไม่มี เหตุผลและผิดกฎหมาย?

ลูกจ้างสามารถเรียกร้องค่าชดเชย จากการถูกให้ออกจากงานอย่างไม่มีเหตุผลและผิดกฎหมาย ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 ◦ ลูกจ้างถูกให้ออกจากงานเนื่องจากเหตุผลอื่นที่มิใช่เหตุผลอันสมควรตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ 
การจ้างงาน และ

 ◦ การให้ออกจากงานนี้เป็นการฝ่าฝืนตามกฎหมาย (ดูตามข้างล่างนี้)

ถาม 10.3

ตอบ

10

ถาม 10.1

ตอบ

สำาหรับนายจ้างและลูกจ้าง
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ตอบ

(คุณอาจศึกษาจากหนังสือ “A Concise Guide to the Employment Ordinance” ซึ่งสามารถขอได้จากกอง
แรงงานสัมพันธ์ ของกรมแรงงาน หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือกรณีต่างๆ ที่ลูกจ้าง
ควรได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชกฤษฎีกา สิทธิหรือค่าชดเชยต่างๆ ที่จะได้กลับคืน ตามกฎหมายการคุ้มครอง
แรงงาน และขั้นตอนในการเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ)

สิทธิหรือค่าชดเชยต่างๆ ที่จะได้กลับคืนตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานมีอะไรบ้าง?

ตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานจะคุ้มครองลูกจ้าง โดยจะรวมไปถึงการอนุญาตให้กลับเข้าท�างาน 
ได้ตามปกติ หรือต่อสัญญาจ้างใหม่ หรือสั่งให้จ่ายเงินค่ายกเลิกสัญญาจ้าง และค่าชดเชยต่างๆ สิทธิ
และการคุ้มครองต่างๆนี้ จะขึ้นอยู่กับศาลแรงงานเป็นผู้ตัดสิน

กรณีใดที่นายจ้างให้ออกจากงานโดยถือว่าผิดกฎหมาย?

การให้ลูกจ้างออกจากงาน ในกรณีต่อไปนี้ถือว่าผิดกฎหมาย

◦ ให้ลูกจ้างหญิงที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าตั้งครรภ์จริง และแจ้งการตั้งครรภ์แล้วออกจากงาน

◦ ให้ออกขณะลูกจ้างลาป่วยและยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติ

◦ ให้ลูกจ้างออกจากงานขณะที่ลูกจ้างอยู่ในระหว่างการให้ข้อมูล หลักฐานและมีการสืบสวน
เกี่ยวกับการบังคับใช้บทบัญญัติการจ้างงาน  การได้รับอุบัติเหตุจากการท�างาน  หรือกรณี
เกิดการฝ่าฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ท�างาน

◦ ให้ออกเพราะเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานและมีกิจกรรมร่วมกับสหภาพแรงงาน หรือ

◦ ให้ออกขณะลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการท�างาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ตกลงกัน
ในเรื่องการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้าง หรือยังไม่ได้รับใบรับรองการประเมินความสูญเสีย

ถาม 10.5

ถาม 10.4

ตอบ
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ฉันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศถิ่นกำาเนิด ภายหลังจาก 
สิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาจ้างให้กับลูกจ้างของฉันหรือไม่? มีประเด็นใดที่ฉันต้องให้
ความสำาคัญอีกหรือไม่?

ใช่ ตามสัญญาจ้างมาตรฐาน คุณจะต้องจัดหาช่องทางการเดินทางกลับประเทศถิ่นก�าเนิดให้กับลูกจ้าง
ของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายหลังจากสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาจ้าง เราแนะน�าให้คุณจัดหาให้ตั๋วเครื่อง
บินกลับประเทศถิ่นก�าเนิด (รวมค่าน�้าหนักสัมภาระ) ให้กับลูกจ้างแทนการให้เงินสดตามมูลค่าของตั๋ว
เครื่องบิน เพื่อเป็นการลดโอกาสที่ลูกจ้างจะเดินทางไปสถานที่ใกล้เคียงที่ไม่ใช่ประเทศถิ่นก�าเนิดหลัง
จากได้รับเงินแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีเวลาเพียงพอ และเหมาะสมในการจัดการ เกี่ยวกับการหมด
อายุหรือการยกเลิกสัญญา คุณได้รับค�าแนะน�าว่า ควรจะประเมินจัดการกับการเดินทางกับทางแม่บ้าน
ของคุณ (เช่นเวลาออก,จุดหมายปลายทาง เป็นต้น) ก่อนที่คุณจะท�าการซื้อตั๋วเครื่องบิน

ตามสัญญาจ้างมาตรฐาน ฉันควรจ่ายค่าอาหารและค่าใช้จ่ายรายวันในการเดินทางให้
กับลูกจ้างเท่าใด?

ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลูกจ้างใช้เดินทางจากฮ่องกงถึงประเทศถิ่นก�าเนิด สัญญาจ้างระบุว่า
ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายรายวันในการเดินทางคือ 100 เหรียญฮ่องกงต่อวัน หากคุณไม่จัดหาตั๋วเครื่อง
บินในเส้นทางที่ตรงที่สุดเพื่อกลับประเทศถิ่นก�าเนิดของลูกจ้าง อาจมีค่าอาหารและค่าใช้จ่ายรายวันที่
ต้องจ่ายเพิ่มจากจ�านวนวันเดินทางที่เพิ่มขึ้นมา

ถาม 11.2

ถาม 11.3

ตอบ

ตอบ

ตอบ

สำาหรับนายจ้าง

นายจ้างของฉันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศถิ่นกำาเนิด ภาย
หลังจากสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่?

ใช่ ตามสัญญาจ้างมาตรฐาน นายจ้างของคุณจะต้องจัดหาช่องทางการเดินทางกลับประเทศถิ่นก�าเนิด
ให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายหลังจากสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาจ้าง โดยทั่วไป นายจ้างจะให้ตั๋วเครื่อง
บินกลับประเทศถิ่นก�าเนิด รวมทั้งค่าอาหารและค่าใช้จ่ายรายวันจ�านวน 100 เหรียญฮ่องกงต่อวัน เมื่อ
คุณเดินทางกลับประเทศถิ่นก�าเนิด

ถาม 11.1

สำาหรับลูกจ้าง

11
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12 การสอบถาม และการร้องเรียน

หากต้องการจะทราบคำาแนะนำาหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาจ้าง
หรือ บทบัญญัติการจ้างงาน จะสามารถติดต่อได้ที่ไหน?
คุณสามารถ

◦ โทรศัพท์ติดต่อได้ที่แผนกบริการสอบถามของกรมแรงงาน หมายเลขโทร ตลอด 24 ชั่วโมง

(จัดการสายด่วนโดย “1823”):

 ◦ 2717 1771

 ◦ 2157 9537 (สายด่วนเฉพาะส�าหรับผู้ช่วยเหลือ)

◦ หรือติดต่อส�านักงานสาขาของกองแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงานที่อยู่ใกล้บ้านคุณ

◦ หรือศึกษาจากหนังสือ “A Concise Guide to the Employment Ordinance” ซึ่งจะกล่าว
ถึง ตัวบทกฎหมายที่ส�าคัญคร่าวๆ และหนังสือเล่มนี้สามารถขอได้จาก ส�านักงานสาขา ของกอง
แรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงานฮ่องกง หรือดาวน์โหลดจากเวบเพท ของกระทรวงแรงงาน ฮ่องกง
(www.labour.gov.hk) ส�าหรับทีอ่ยูข่องส�านักงานสาขาต่างๆ เหล่านี ้ดไูด้จากภาคผนวกที ่VI

กรมแรงงานจะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง หากลูกจ้างกับนายจ้างมีปัญหาขัดแย้งกัน
เกี่ยวกับสัญญาจ้างหรือบทบัญญัติการจ้างงาน?

◦ หากลูกจ้างมีปัญหาหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากสัญญาจ้างหรือบทบัญญัติการจ้างงาน และไม่
สามารถตกลงกันได้ ลูกจ้างสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกองแรงงานสัมพันธ์

◦ กองแรงงานสัมพันธ์ท�าหน้าที่ให้บริการแก่นายจ้างและลูกจ้าง เกี่ยวกับการแก้ปัญหาขัดแย้งและ
ท�าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เจ้าหน้าที่กองแรงงานสัมพันธ์จะ
ไกล่เกลี่ยจนทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ และเป็นความประสงค์
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จะส่งข้อเรียกร้องไปยังคณะกรรมการตัดสินข้อเรียกร้องเกี่ยวกับค่า
ชดเชยจ�านวนน้อย หรือศาลแรงงาน

◦ หากนายจ้างไม่สามารถจ่ายเงินเดือน ที่ยังคงค้างหรือเงินชดเชยอื่นๆ เนื่องจากเป็นบุคคล
ล้มละลาย ลูกจ้างสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกรมสงเคราะห์ด้านกฎหมาย และกอง
คุ้มครองด้านค่าจ้าง เพื่อท�าเรื่องยื่นขอค่าชดเชยต่างๆ จากกองทุนล้มละลาย

ถาม 12.1

ถาม 12.2

ตอบ

ตอบ

สำาหรบันายจา้งและลกูจ้าง
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นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามคำาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ 
ค่าชดเชยจำานวนน้อย หรือศาลแรงงาน จะถูกดำาเนินคดีหรือไม่?

◦ นายจ้างที่ไม่จ่ายเงินชดเชยตามค�าตัดสินของคณะกรรมการตัดสินข้อเรียกร้องเกี่ยวกับค่าชดเชย
จ�านวนน้อย หรือศาลแรงงานโดยจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ครบ
ก�าหนดให้จ่ายเงินจะถูกด�าเนินคดี และหากพบว่ามีความผิดจริง จะถูกปรับ 350,000 เหรียญ
ฮ่องกง และจ�าคุก 3 ปี

*ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้จากบทบัญญัติการจ้างงานและแผ่นพับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ถาม 12.3

ตอบ
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         สัญญาจ้างฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้นระหว่าง (“นายจ้าง”) และ 

(“ผู้ช่วยแม่บ้าน”) ในวันที่ โดยมีข้อก�าหนดและเขื่อนไขดังนี้

1. ผู้ช่วยแม่บ้านที่จ้างมาเพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้ มีภูมิล�าเนาอยู่ที่                                                   

2. (เอ)	นายจ้างจ้างผู้ช่วยแม่บ้านในต�าแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านเป็นระยะเวลาสองปี โดยนับจากวันที่ผู้ช่วยแม่บ้าน
เดินทางมาถึงฮ่องกง

(บี)	นายจ้างรายเดิมจ้างลูกจ้างในต�าแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านเป็นระยะเวลาสองปี  โดยนับจากวันที่  
ซึ่งเป็นวันที่สัญญาจ้างหมายเลข สิ้นสุดลง

(ซี) นายจ้างจ้างลูกจ้างในต�าแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านเป็นระยะเวลาสองปี โดยนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากกรม   
ตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ช่วยแม่บ้านอยู่ในอ่องกง เพื่อเริ่มท�างานตามสัญญาจ้างฉบับนี้ 

3. ผู้ช่วยแม่บ้านจะต้องท�างานและพักอาศัยอยู่ในบ้านของนายจ้างที่                      

                            

4. (เอ) ผู้ช่วยแม่บ้านจะท�างานบ้านตามที่ระบุในตารางการท�างานของนายจ้างเท่านั้น
(บี) ผู้ช่วยแม่บ้านจะต้องไม่ท�างานกับนายจ้างรายอื่นและงานอื่นที่นอกเหนือจากงานผู้ช่วยแม่บ้าน และในขณะ 

เดียวกันนายจ้างจะต้องไม่ให้ผู้ช่วยแม่บ้านท�างานกับนายจ้างรายอื่นและงานอื่นที่นอกเหนือจากงานบ้าน 
เช่นกัน 

(ซี) นายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านจะต้องตระหนักดีว่าข้อความในข้อที่ 4 (เอ) และ (บี) เป็นเงื่อนไขหนึ่งใน   
สัญญาจ้างที่กรมตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้ผู้ช่วยแม่บ้านท�างานในฮ่องกง หากฝ่าฝืนข้อก�าหนด 
ดังกล่าวจะเป็นผลให้ผู้ช่วยแม่บ้าน และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาจถูกด�าเนินคดีได้

5. (เอ) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ผู้ช่วยแม่บ้านอัตราเดือนละ                                เหรียญฮ่องกง  
ซึ่งค่าจ้างจะต้องไม่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�า่ที่รัฐบาลฮ่องกงก�าหนด และมีผลบังคับใช้ในวันที่ที่ระบุใน 
สัญญาจ้างฉบับนี้ นายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างฉบับนี้ จะถือว่ามีความผิด 

(บี) นายจ้างจะต้องจัดที่พักอาศัยพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้กับผู้ช่วยแม่บ้าน ดังที่ได้ระบุใน “ตาราง   
การท�างาน” และจะต้องจัดหาอาหารฟรี หากนายจ้างไม่ได้จัดอาหารให้ ต้องจ่ายเงินค่าอาหารให้แก ่
ผู้ช่วยแม่บ้านอัตราเดือนละ                             เหรียญฮ่องกง 

(ซี) นายจ้างจะต้องจัดเตรียมใบเสร็จรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างและค่าอาหาร และผู้ช่วยแม่บ้านจะต้อง 
ลงลายมือชื่อในใบเสร็จเพื่อเป็นการยืนยัน

6. ผู้ช่วยแม่บ้านมีสิทธิที่จะได้หยุดในวันหยุดประจ�าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และได้รับเงินค่าจ้างในระหว่าง
วันหยุดประจ�าปี ตามที่ระบุไวัในบทบัญญัติการจ้างงาน บทที่ 57

ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน
(สำาหรับผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ)

* สามารถลบส่วนที่ไม่เหมาะสมได้
 ใช้ข้อ 2เอ. 2บี. หรือ 2ซี. ตามที่เห็นเหมาะสม

ภาคผนวกที่ I
เลขที่สัญญาจ้าง



ส�ำ
หร
ับอ

้ำงอ
ิงเท

ำ่น
ั้น

ส�ำ
หร
ับอ

้ำงอ
ิงเท

ำ่น
ั้น

30

7. (เอ) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านจากภูมิล�าเนามายังฮ่องกง และเมื่อยกเลิก
สัญญาจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไปยังภูมิล�าเนา ให้กับผู้ช่วยแม่บ้าน 

(บี) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับโดยเส้นทางตรงให้กับผู้ช่วยแม่บ้าน ใน 
อัตราวันละ 100 เหรียญฮ่องกง นับตั้งแต่วันที่ผู้ช่วยแม่บ้านเดินทางออกจากภูมิล�าเนาจนถึงฮ่องกง      
และเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้านเช่นกัน

8. นายจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) ส�าหรับการเดินทางออกจาก
ภูมิล�าเนามายังฮ่องกงของผู้ช่วยแม่บ้าน
(i) ค่าตรวจโรค
(ii) ค่ารับรองสัญญาจ้างที่สถานกงสุลประเทศนั้นๆ
(iii) ค่าวีซ่าท�างาน
(iv) ค่าประกันภัย
(v) ค่าด�าเนินการหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าการจ้างคนงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ หรือ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
(vi) อื่นๆ
ในกรณีที่ผู้ช่วยแม่บ้านได้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้นไปแล้ว นายจ้างจะต้องคืนเงินให้ผู้ช่วยแม่บ้านตามจ�านวน
ที่ผู้ช่วยแม่บ้านได้จ่ายไปล่วงหน้าตามใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ

9. (เอ) กรณีที่ผู้ช่วยแม่บ้านป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากการท�างานในช่วงที่ท�างานอยู่กับนายจ้าง ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อที่ 2 นายจ้างจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลฟรีให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้าน ซึ่งรวมถึงการให้ค�าปรึกษาทางการ 
แพทย์ การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และการรักษาฟันฉุกเฉิน ซึ่งสถานพยาบาลเหล่านั้นจะต้องผ่านการ 
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่ผู้ช่วยแม่บ้านมีความประสงค์จะเดินทางออกจากฮ่องกงเพื่อ 
กิจธุระส่วนตัว นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในช่วงนั้นให ้

(บี) หากผู้ช่วยแม่บ้านได้รับบาดเจ็บหรือป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการท�างาน นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน 
ชดเชยให้ผู้ช่วยแม่บ้านตามบทบัญญัติการจ่ายเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง บทที่ 282 

(ซี) กรณีที่แพทย์ผู้ท�าการรักษายืนยันว่าลูกจ้างไม่สามารถท�างานได้อีกต่อไป นายจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาจ้าง และจะต้องส่งผู้ช่วยแม่บ้านกลับไปยังภูมิล�าเนาเดิมตามที่ระบ ุ
ในข้อ 7 ทันที

10. ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยการแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือจ่ายค่าแทนการแจ้งล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือนในกรณีที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

11. ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนหรือไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยแทนการแจ้งล่วงหน้า แต่ต้องไม่ขัดต่อเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ 
การจ้างงาน บทที่ 57

12. ในกรณียกเลิกสัญญาจ้าง นายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิบดีกรมตรวจคนเข้า
เมือง ภายใน 7 วันหลังจากที่ยกเลิกสัญญาจ้าง และอีกฝ่ายต้องส่งส�าเนาหนังสือการยกเลิกสัญญาจ้างของอีกฝ่าย
หนึ่งไปยังอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองเช่นกัน

13. ก่อนที่สัญญาเก่าจะหมดอายุและทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะท�าสัญญาฉบับใหม่ ผู้ช่วยแม่บ้านจะต้องกลับไปยังภูมิล�าเนา
ของตนเพื่อลาพักร้อนโดยได้รับ/ไม่ได้รับค่าจ้าง* อย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 7 วันก่อนจะเริ่มท�างาน ตามสัญญาจ้าง
ฉบับใหม่ ทั้งนี้นายจ้างจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยินยอมจากอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง
อนุญาตให้ขยายเวลาต่ออยู่ในฮ่องกง

*สามารถลบส่วนที่ไม่เหมาะสมได้
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*สามารถลบส่วนที่ไม่เหมาะสมได้

14. ในกรณีที่ผู้ช่วยแม่บ้านเสียชีวิต นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจัดการศพและส่งศพกลับ รวมทั้งสิ่งของส่วนตัวจากฮ่องกง
ไปยังภูมิล�าเนาของผู้ช่วยแม่บ้าน

15. ในระหว่างที่สัญญาจ้างฉบับนี้ยังมีผลบังคับอยู่ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือมีการเพิ่มเติมในเนื้อหาของ
สัญญาฉบับนี้ (รวมทั้งตารางการท�างาน) ถือเป็นโมฆะ ยกเว้นกรณีที่กรรมาธิการแรงงานยินยอมให้แก้ไขได้ แต่ได้
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เป็นโมฆะคือ

(เอ) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ้างงานที่ระบุไว้ในข้อที่ 2 โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมตรวจคนเข้า
เมืองให้มีการขยายเวลาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน และเป็นการยินยอมของทั้งสองฝ่าย

(บี) การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของนายจ้างที่ระบุไว้ในข้อที่ 3 โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิบดีกรมตรวจคน 
เข้าเมือง โดยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้ช่วยแม่บ้านจะต้องท�างานต่อกับนายจ้างรายเดิมและพัก 
อาศัยอยู่ในที่อยู่แห่งใหม่ของนายจ้าง

(ซี) การเปลี่ยนแปลงการท�างานจากที่ระบุในข้อที่ 7 ที่ก�าหนดเกี่ยวกับ “ที่พักอาศัยและตารางการท�างาน”

(ดี) การเปลี่ยนแปลงที่ระบุในตารางว่าด้วยเรื่อง “ที่พักอาศัยและตารางการท�างาน” ข้อ 4 ในการอนุญาตให้ผู ้
ช่วยแม่บ้านขับยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะของนายจ้างหรือไม่ก็ตาม จะต้องได้รับการยินยอมจาก 
ทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุญาตจากจากอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองเป็นลายลักษณ์อักษร  ในการที่จะ 
อนุญาตให้ผู้ช่วยแม่บ้านท�าหน้าที่ขับรถ

16. เงื่อนไขข้างต้นจะต้องไม่ท�าให้ผู้ช่วยแม่บ้านเสียสิทธิตามบทบัญญัติการจ้างงาน บทที่ 57 บทบัญญัติว่าด้วยการ
จ่ายเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง บทที่ 282 และบทบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

17. ทั้งสองฝ่ายได้รับรองว่าผู้ช่วยแม่บ้านได้ผ่านการรับรองด้านสุขภาพจากทางการแพทย์ว่ามีสุขภาพที่เหมาะสมจะมา
ท�างานเป็นผู้ช่วยแม่บ้าน และใบรับรองดังกล่าวได้ให้นายจ้างรับทราบแล้ว

ลงนามโดยนายจ้าง

พยาน

ลงนามโดยผู้ช่วยแม่บ้าน

พยาน

(ชื่อตัวบรรจง) (ลายมือชื่อพยาน)

(ลายมือชื่อนายจ้าง)

(ลายมือชื่อผู้ช่วยแม่บ้าน)

(ชื่อตัวบรรจง) (ลายมือชื่อพยาน)



ส�ำ
หร
ับอ

้ำงอ
ิงเท

ำ่น
ั้น

32

1. นายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านควรลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าได้อ่านและตกลงร่วมกันแล้วกับรายละเอียดต่างๆ
ที่ก�าหนด และเป็นการยืนยันในการยินยอมให้กรมตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บและใช้ข้อมูลที่บันทึกเป็นรายละเอียดต่างๆ ตามข้อก�าหนดของบทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล

2. ขนาดบ้านนายจ้างและสามาชิกภายในบ้านของนายจ้าง
(เอ) ขนาดบ้าน โดยประมาณ ตารางฟุต/ตารางเมตร* 
(บี) จ�านวนสมาชิกภายในบ้านของนายจ้างที่จะต้องท�าหน้าที่ดูแลอย่างสม�่าเสมอ 

ผู้ใหญ่                 คน ผู้เยาว์ (อายุตั้งแต่ 5 ถึง 18 ปี) คน เด็ก (อายุต�่ากว่าปี) 
คน คาดว่าจะมีเด็กทารก                 คน 

ผู้ที่ต้องการการดูแลหรือการใส่ใจเป็นพิเศษ (ไม่รวมทารก) คน 
(หมายเหตุ: ขณะนี้มีผู้ช่วยแม่บ้านที่นายจ้างจ้างอยู่จ�านวน คน)

3. ที่พักและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จัดให้กับผู้ช่วยแม่บ้าน
เอ ที่พักของผู้ช่วยแม่บ้าน

เนื่องจากขนาดของห้องชุดเฉลี่ยในฮ่องกงค่อนข้างจะเล็ก การจัดหาห้องส่วนตัวส�าหรับผู้ช่วยแม่บ้าน 
ท�าได้ยาก ดังนั้นนายจ้างควรจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้าน โดยมีความเป็นส่วนตัว ส�าหรับ 
ที่พักที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การจัดให้ลูกจ้างนอนในทางเดินและไม่มีความเป็นส่วนตัว/การจัด 
ให้นอนในห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ต่างเพศ/วัยรุ่นต่างเพศ 
     ผู้ช่วยแม่บ้านมีห้องพักส่วนตัว มีขนาดประมาณ                ตารางฟุต/ตารางเมตร* 
     ผู้ช่วยแม่บ้านไม่มีห้องพักส่วนตัว แต่ได้จัดให้นอนโดย 
              นอนรวมในห้องเดียวกับเด็ก                   คน อายุ                  ป ี
              กั้นบริเวณให้นอน มีขนาดประมาณ                      ตารางฟุต/ตารางเมตร* 
              อื่นๆ (โปรดระบุ)

 บี  สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จัดให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้าน 
(หมายเหตุ: โดยปกติการขอวีซ่าเข้าประเทศจะไม่ได้รับการอนุมัติ หากนายจ้างไม่ได้จัดสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่จ�าเป็นฟรีจากรายการ (เอ) ถึง (ไอ))ให้แก่ผู้ช่วยแม่บ้าน

(เอ) ไฟและน�้า จัดให้ ไม่ได้จัดให ้
(บี) ห้องน�้าและสิ่งอ�านวยความสะดวกในการอาบน�า้ จัดให้ ไม่ได้จัดให ้
(ซี) เตียงนอน จัดให้ ไม่ได้จัดให ้
(ดี) ผ้าห่มหรือผ้านวม จัดให้  ไม่ได้จัดให ้
(อี) หมอน จัดให้ ไม่ได้จัดให ้
(เอฟ) ตู้เสื้อผ้า จัดให้ ไม่ได้จัดให ้
(จี) ตู้เย็น จัดให้ ไม่ได้จัดให ้
(เอซ) โต๊ะ จัดให้ ไม่ได้จัดให้ 

(ไอ) สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ (โปรดระบุ) 

*สามารถลบส่วนที่ไม่เหมาะสมได้
ท�าเครื่องหมายได้ตามที่เห็นสมควร

“ที่พักอาศัยและตารางการทำางาน”
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4. ผู้ช่วยแม่บ้านจะต้องท�างานบ้านที่บ้านของนายจ้างเท่านั้น โดยงานบ้านที่ท�าจะเป็นไปตามหน้าที่ของ
ผู้ช่วยแม่บ้านที่ระบุในสัญญาจ้างฉบับนี้ แต่จะไม่รวมถึงการขับยานพาหนะไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์
ใด และไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะของนายจ้างหรือไม่ก็ตาม

5. งานบ้านรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
หน้าที่หลัก

1. ท�างานบ้านทั่วไป
2. ท�าอาหาร
3. ดูแลผู้สูงอายุในบ้านนายจ้าง (ต้อง/ไม่ต้อง* มีการดูแลเป็นพิเศษ)
4. ดูแลทารกแรกเกิด
5. ดูแลเด็ก
6. อื่นๆ (โปรดระบุ)

6. หากต้องการให้ผู้ช่วยแม่บ้านท�าความสะอาดด้านนอกของหน้าต่างที่ไม่ได้อยู่ชั้นล่าง หรือไม่ได้ติดกับ
ระเบียงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(i) หน้าต่างต้องมีขนาดพอดีกับลูกกรงหน้าต่างซึ่งเชื่อมติดกันหรือท�าให้แน่นและมีความปลอดภัย
เพื่อป้องกันมิให้ลูกกรงเปิดออกได้

(ii) ห้ามมิให้ผู้ช่วยแม่บ้านยื่นอวัยวะส่วนใดของร่างกายออกไปนอกหน้าต่างเพื่อท�าความสะอาด
ยกเว้นส่วนแขน

7. นายจ้างจะต้องแจ้งผู้ช่วยแม่บ้านและอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ใน
รายการ 2, 3 และ 5 และส่งส�าเนาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ “ที่พักอาศัยและตารางการท�างาน”     
(ID 407G) ฉบับใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับทราบร่วมกัน ส่งให้อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองบันทึก 
เป็นหลักฐาน

ชื่อตัวบรรจง
และลายมือชื่อของนายจ้าง

วันที่

ชื่อตัวบรรจง
และลายมือชื่อผู้ช่วยแม่บ้าน

วันที่
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ภาคผนวกที่ II

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าดำาเนินการต่างๆ

         ข้าพเจ้าชื่อ บัตรประชาชนฮ่องกง / หนังสือเดินทาง เลขที ่

        ขอยืนยันว่าได้รับเงินคืนค่าด�าเนินการต่างๆ จากนายจ้างของข้าพเจ้าชื่อ 

เมื่อวันที่                               *เป็นเงินสด/เช็ค/น�าเข้าบัญชีโดยตรง

(เอ) ค่าประกันภัย จ�านวนเงิน เหรียญฮ่องกง

(บี) ค่าตรวจโรค จ�านวนเงิน เหรียญฮ่องกง

(ซี) ค่ารับรองสัญญาจ้างที่สถานกงสุล จ�านวนเงิน เหรียญฮ่องกง

(ดี) ค่าวีซ่าท�างาน จ�านวนเงิน เหรียญฮ่องกง

(อี) ค่าธรรมเนียมการจ้างคนงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ จ�านวนเงิน เหรียญฮ่องกง

(เอฟ) อื่นๆ จ�านวนเงิน เหรียญฮ่องกง

 (ลายมือชื่อผู้รับเงิน): 

 (ถ้ามี) (ลายมือชื่อพยาน): 

 (ชื่อตัวบรรจง): ( )

(ชื่อตัวบรรจง): ( )

*ขีดฆ่าส่วนที่ไม่ใช้

หมายเหตุ 1: โปรดอ้างอิงถึง “คู่มือแนะน�าเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติและนายจ้าง

ควรทราบ” (Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers (FDHs) – What FDHs and 

Their Employers Should Know)  เพื่อเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้าน 

หมายเหตุ 2: นี่คือตัวอย่างเอกสารส�าหรับการอ้างอิงเท่านั้น บุคคลที่จะเลือกใช้ตัวอย่างนี้ควรจะพิจารณาข้อความดังกล่าวว่า

เหมาะสมหรือไม่ หรือควรปรึกษาขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อน 
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ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง

         ข้าพเจ้า__________________________________ บัตรประชาชนฮ่องกง/หนังสือเดินทางเลขที่ 

_____________________ขอยืนยันว่าได้รับการจ่ายเงินตามรายการดังกล่าวต่อไปนี้จากนายจ้างของข้าพเจ้า 

_________________________ เมื่อ (วันที่) ___________________ *เป็นเงินสด/เป็นเช็ค/โดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคารโดยตรง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี้

1. ค่าจ้าง (จาก ____________ ถึง ______________)   $_____________ 

2. ค่าอาหาร (จาก ____________ ถึง ______________)   $_____________

(หากไม่มีอาหารจัดหาให้)

*โปรดขีดฆ่าตามเหมาะสม

ภาคผนวกที่ IIIa

ได้รับแล้วโดย (ลายเซ็นชื่อ): 

 พยานโดย (ถ้ามี) (ลายเซ็นชื่อ): 

 (ชื่อ): ( )

(ชื่อ): ( )

หมายเหตุ 1: ค่าจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ ไม่ควรจะน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต�า่ (Minimum Allowable Wage -  

  MAW) เมื่อเซ็นชื่อในสัญญาจ้างมาตรฐาน (Standard Employment Contract - SEC) แล้ว

หมายเหตุ 2: โปรดอ้างอิงถึง “คู่มือแนะน�าเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติและ 

  นายจ้างควรทราบ” (Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers (FDHs) - 

  What FDHs and their Employers Should Know) เพื่อเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 

  ของนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

หมายเหตุ 3: นี่คือตัวอย่างเอกสารส�าหรับการอ้างอิงเท่านั้น  บุคคลที่จะเลือกใช้ตัวอย่างนี้ควรจะพิจารณาข้อความ 

  ดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่หรือควรปรึกษาขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
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(I) วันหยุดประจ�าสัปดาห์  หมายเหตุ 1

วันหยุดประจำาสัปดาห์ที่ได้หยุดแล้ว (วันที่) ลายเซ็นชื่อของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

(II) วันหยุดตามประเพณี  หมายเหตุ 2

วันหยุดตามประเพณีที่ได้หยุดแล้ว 
(วันที่)

ชื่อของวันหยุดตามประเพณี 
(โปรดระบุ)

ลายเซ็นชื่อของ 
ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

(III) วันหยุดประจ�าปีที่ลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามปกติ  หมายเหตุ 3

วันหยุดประจำาปีที่ได้หยุดแล้ว (วันที่)
ลายเซ็นชื่อของ 

ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

จาก ถึง

บันทึกวันลาพักของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ 

________  (เดือน)  _______   (ปี) 

ชื่อของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ : ___________________

ภาคผนวกที่ IIIb
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(IV) อื่นๆ (อย่างเช่น วันลาป่วย เป็นต้น)

วันลาพักที่ได้หยุด 
(วันที่)

ประเภทของวันลาพัก 
(โปรดระบุ)

ลายเซ็นชื่อของ 
ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

หมายเหตุ 1: ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติมีสิทธิที่จะได้วันหยุดประจ�าสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วัน ในช่วงเวลา 7 วัน โปรดอ้างอิง 

  ถึงหนังสือ “คู่มือแนะน�าเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติและนายจ้าง 

  ควรทราบ” (Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers – What Foreign 

  Domestic Helpers and Their Employers Should Know) เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ 2: ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติไม่ว่าจะได้ท�างานเป็นเวลานานเท่าไรก็ตาม มีสิทธิที่จะได้รับวันหยุดตามประเพณีเป็น 

  

โปรดอ้างอิงถึงหนังสือ “คู่มือแนะน�าเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ 

และนายจ้างควรทราบ”  (Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers – 

What Foreign Domestic Helpers and Their Employers Should Know) เพื่อเรียนรู้รายละเอียด 

เพิ่มเติม

หมายเหตุ 3: ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ มีสิทธิที่จะมีวันหยุดประจ�าปีที่ได้รับค่าจ้างตามปกติ หลังจากที่ได้ท�างานกับนายจ้าง 

  คนเดียวกันเป็นเวลาต่อเนื่องกันทุก 12 เดือน   ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ จะมีสิทธิที่จะได้รับวันหยุดประจ�าป ี

  ที่ได้รับค่าจ้างปกติ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 7 วันไปจนถึงสูงสุด 14 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ�านวนปีของการท�างาน  

  โปรดอ้างอิงถึง “คู่มือแนะน�าเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติและ 

  นายจ้างควรทราบ” (Practical Guide for Employment of Foreign Domestic Helpers – What  

  Foreign Domestic Helpers and Their Employers Should Know) เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ 4: นี่คือตัวอย่างเอกสารส�าหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น  บุคคลที่จะเลือกใช้ตัวอย่างนี้ควรจะพิจารณาข้อความ 

  ดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่หรือควรปรึกษาขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
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ภาคผนวกที่ IVa

ตัวอย่างจดหมายยกเลิกสัญญาจ้าง 

เรียกร้องโดยฝ่ายผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

เรียน          (ชื่อนายจ้าง) 

ข้าพเจ้า ___________________________ มีความประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้ากับท่าน

จากต�าแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านภายใต้สัญญาจ้างผู้ช่วยแม่บ้านเลขที่ ______________________

(โปรด “ ” ตามความเหมาะสม)

โดยมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา __________________ วัน/เดือน* 

โดยมีการจ่ายเงินเทียบเท่ากับ ________________ วัน/เดือน* เป็นค่าจ้างแทนการแจ้งล่วงหน้า

โดยปราศจากใบแจ้งล่วงหน้า

โดยปราศจากการจ่ายค่าจ้างแทนการแจ้งล่วงหน้า

วันสุดท้ายของการท�างานคือ               (วันที่)            

เหตุผลของการยกเลิกสัญญา  (ถ้ามี) :

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

ด้วยความนับถือ

  (ลายเซ็นชื่อลูกจ้าง)

( ) (ชื่อลูกจ้าง)

  (วันที่)

       ได้รับทราบแล้วโดยนายจ้าง      (ลายเซ็นชื่อ)

(                                         ) (ชื่อ)

  (วันที่)

หมายเหตุ 1: โปรดอ้างอิงถึงบทที่ 8 ของ “คู่มือแนะน�าเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้าน 

  ต่างชาติและนายจ้างควรทราบ” (Practical Guide for Employment of Foreign Domestic 

  Helpers (FDHs) – What FDHs and Their Employers Should Know)  เพื่อเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ 

  ที่ต้องปฏิบัติของนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้าน เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาว่าจ้าง

หมายเหตุ 2: นี่คือตัวอย่างเอกสารส�าหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น บุคคลที่จะเลือกใช้ตัวอย่างนี้ควรจะพิจารณาข้อความ 

  ดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่หรือควรปรึกษาขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
*โปรดขีดฆ่าตามเหมาะสม
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*โปรดขีดฆ่าตามเหมาะสม

ภาคผนวกที่ IVb

ตัวอย่างจดหมายยกเลิกสัญญาจ้าง 

โดยนายจ้างของผู้ช่วยแม่บ้าน

เรียน          (ชื่อของลูกจ้าง) 

ข้าพเจ้า ___________________________ มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญาจ้างของท่านในฐานะ 

ผู้ช่วยแม่บ้าน ภายใต้สัญญาจ้างผู้ช่วยแม่บ้านเลขที่ ______________________

(โปรด “ ” ตามความเหมาะสม)

โดยมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา __________________ วัน/เดือน* 

โดยมีการจ่ายเงินเทียบเท่ากับ ________________ วัน/เดือน* เป็นค่าจ้างแทนการแจ้งล่วงหน้า

โดยปราศจากใบแจ้งล่วงหน้า

โดยปราศจากการจ่ายค่าจ้างแทนการแจ้งล่วงหน้า

วันสุดท้ายของการท�างานของคุณคือ               (วันที่)            

เหตุผลของการยกเลิกสัญญา  (ถ้ามี) :

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

ด้วยความนับถือ

  (ลายเซ็นชื่อนายจ้าง)

( ) (ชื่อนายจ้าง)

  (วันที่)

       ได้รับทราบแล้วโดยลูกจ้าง      (ลายเซ็นชื่อ)

(                                         ) (ชื่อ)

  (วันที่)

หมายเหตุ 1: โปรดอ้างอิงถึงบทที่ 8 ของ “คู่มือแนะน�าเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้าน 

  ต่างชาติและนายจ้างควรทราบ” (Practical Guide for Employment of Foreign Domestic 

  Helpers (FDHs) – What FDHs and Their Employers Should Know)  เพื่อเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ 

  ที่ต้องปฏิบัติของนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้าน เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาว่าจ้าง

หมายเหตุ 2: นี่คือตัวอย่างเอกสารส�าหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น บุคคลที่จะเลือกใช้ตัวอย่างนี้ควรจะพิจารณาข้อความ 

  ดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่หรือควรปรึกษาขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อน



40

* โปรดขีดฆ่าตามเหมาะสม

ข้าพเจ้า ________________________ บัตรประชาชนฮ่องกง/หนังสือเดินทางเลขที่ _______________  
ได้รับเงินตามรายการข้างใต้นี้จากนายจ้างของข้าพเจ้า ________________________ เมื่อ  (วันที่) _____________ 
*เป็นเงินสด/เป็นเช็ค/โอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง

1. เงินค่าจ้าง (จาก ____________ ถึง ______________)    $_____________

      รวมถึงเงินชดเชยต่างๆตามรายการข้างใต้นี้ :

(a) ค่าวันหยุดตามประเพณี (วันที่ : ___________________________)   $_____________

(b) ค่าวันหยุดประจ�าปี (จาก ____________ ถึง ______________)    $_____________

(c) ค่าวันลาพักป่วย (จาก ____________ ถึง ______________)    $_____________

(d) อื่นๆ (โปรดระบุ) : _________________________________    $_____________

2. ค่าอาหาร (จาก ____________ ถึง ______________)    $_____________

3. ค่าจ้างแทนการแจ้งล่วงหน้า   $_____________

4. ค่าจ้างวันหยุดประจ�าปีที่ยังไม่ได้ลา   (____________วัน)   $_____________

5. ค่าการท�างานนาน/ค่าชดเชยในการที่นายจ้างไม่จ�าเป็นต้องจ้างลูกจ้างอีกต่อไป   $_____________

6. ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่นายจ้างต้องจ่าย   $_____________

7. ตั๋วเครื่องบินกลับสู่ประเทศถิ่นก�าเนิด

8. อื่นๆ (a) __________________________________   $_____________

(b) __________________________________   $_____________

ลายเซ็นชื่อผู้ช่วยแม่บ้าน : ______________________________      วันที่ : __________________ 

   (ชื่อ) :  ( )

ลายเซ็นชื่อนายจ้าง :      ______________________________      วันที่ : __________________ 

   (ชื่อ) :  ( )

พยาน (ถ้ามี) (ลายเซ็นชื่อ) : ______________________________    วันที่ : __________________ 

   (ชื่อ) :  ( )

หมายเหตุ 1: โปรดอ้างอิงถึงบทที่ 8 ของ “คู่มือแนะน�าเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ – สิ่งที่ผู้ช่วยแม่บ้าน 
  ต่างชาติและนายจ้างควรทราบ” Practical Guide for Employment of Foreign Domestic  
  Helpers (FDHs) – What FDHs and Their Employers Should Know)  เพื่อเรียนรู้สิทธิและหน้าที ่
  ที่ต้องปฏิบัติของนายจ้างและผู้ช่วยแม่บ้าน เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาว่าจ้าง

หมายเหตุ 2: นี่คือตัวอย่างเอกสารส�าหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น บุคคลที่จะเลือกใช้ตัวอย่างนี้ควรจะพิจารณาข้อความ 
  ดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่หรือควรปรึกษาขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อน

ภาคผนวกที่ V

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง 

จากการยกเลิก/ครบกำาหนดของสัญญาจ้าง
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ติดต่อสอบถาม
บริการสอบถามทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง (จัดการสายด่วนโดย “1823”):

2717 1771
2157 9537 (สายด่ วนเฉพาะส าาหรับผู้ ช่ วยเหลือภายในประเทศส าาหรับชาวต่ างชาติ)

ที่เวปเพทจ์  www.labour.gov.hk
www.fdh.labour.gov.hk

ภาคผนวกที่ VI

ที่อยูของสํานักงานที่เกี่ยวขอ้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดส้ําหรับรายละเอียดกรุณาเยี่ยมชมหน้าเว็บ   
www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm

บัญชีอีเมลนี้ใชสําหรับเรื่องราวของผูชวยแมบานตางดาวโดยเฉพาะ 

fdh-enquiry@labour.gov.hk

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

Hong Kong West 3/F, Western Magistracy Building, 
2A Pokfulam Road, Hong Kong

Kowloon Kowloon East UGF, Trade and Industry Tower, 
3 Concorde Road, Kowloon

Kowloon South 2/F, Mongkok Government Offices, 
30 Luen Wan Street, Mongkok, Kowloon

Kowloon West Room 1009, 10/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 
303 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon

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

New

Territories

Tsuen Wan 5/F, Tsuen Wan Government Offices, 
38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories

Kwai Chung 6/F, Kwai Hing Government Offices, 
166-174 Hing Fong Road, Kwai Chung, New Territories

Tuen Mun Unit 2, East Wing, 22/F, Tuen Mun Central Square, 
22 Hoi Wing Road, Tuen Mun, New Territories

Shatin & Tai Po Rooms 304-313, 3/F, Sha Tin Government Offices, 
1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, New Territories

ที�ตั �งสําานักงานแรงงานสัมพันธ์สาขาต่างๆ ของกรมแรงงานฮ่องกง:
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