การจ่ายเงินของการสิ �นสุดการทํางานประกอบด้ วย:
เงินเดือนค้ างจ่าย;
เงินเดือนแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า ถ้ ามี;
จ่ายค่าจ้ างทดแทนวันหยุดประจําปี ใดๆ ที�ไม่ได้ หยุด;
จ่ายค่าทํางานนาน/เงินชดเชย; ตามความเหมาะสม; และ
จ่ายเงินจํานวนอื�นๆ ที�อยูใ่ นสัญญาว่าจ้ าง เช่น ค่าโดยสาร
ขากลับ, ค่าอาหาร และค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง เป็ นต้ น

จํานวนเงินการจ ายค าชดเชยหรื อการจ ายเงิน
ค าบริการนาน

ค าชดเชย

ผู้ชว่ ยแม่บ้านต่างชาติมีสทิ ธิได้ รับการค่าชดเชยหรื อการจ่ายค่า
ทํางานนานอย่างใดอย่างหนึง� เท่านัน�

ผู้ชว่ ยแม่บ้านต่างชาติมีสทิ ธิได้ รับเงินชดเชยถ้ าเขา/เธอ:
ทํางานมาแลวไมนอยกวา 24 เดือน กับนายจ้ างคนเดียว
กันก่อนสัญญาสิ �นสุดกัน; และ
ถูกให้ ออก หรื อไม่ตอ่ สัญญาจ้ างด้ วยเหตุผลต้ องการลด
คนงานที�ไม่จําเป็ นออก

จ ายเงินค าทํางานนาน
ผู้ชว่ ยแม่บ้านต่างชาติมีสทิ ธิได้ รับเงินค่าทํางานนาน ถ้ าเขา/
เธอได้ ทํางานกับนายจ้ างคนเดียวกันไมนอยกวา 5 ป ก่อนที�
จะสิ �นสุดสัญญาจ้ าง และ:
ถูกให้ ออก หรื อไม่ตอ่ สัญญาด้ วยเหตุผลอื�นๆ นอกเหนือ
ไปจากความประพฤติผิดร้ ายแรง;

ลาออกเนื�องจากอายุมากแล้ ว (65 ปี หรื อมากกว่า);
หรื อตายในขณะอยูใ่ นหน้ าที�

เงินเดือน X 2/3 X จํานวนปของการทํางาน
ทํางานไม่ครบปี ให้ คํานวณจากจํานวนวันที�ทํางาน

ข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นประเด็นสําคัญหรื อกฎหมายที�ควรรู้
จากบทบังคับแห่งกฎหมายและบทบัญญัติการทําสัญญาจ้ าง
สําหรับผู้ชว่ ยแม่บ้านต่างชาติ ซึง� เกี�ยวข้ องกับผู้ชว่ ย
แม่บ้านต่างชาติ

สอบถามสายดวน (ใชหมายเลข "1823")
2717 1771
2157 9537

(สายดวนเฉพาะสําหรับผูช ว ยเหลือภายในประเทศสําหรับชาวตางชาติ)

ที่อยูโฮมเพจ

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

สอบถามดวยตนเองทีส� าํ นักงานแรงงานสัมพันธ์สาขา
ต่างๆ ของกรมแรงงาน

.labour.gov.hk eng ele lr .h

สําหรับรายละเอียดที�เกี�ยวข้ องสิทธิการว่าจ้ างและผลประโยชน์
โปรดดูได้ ที� “คูม่ ือคําแนะนําเกี�ยวกับการว่าจ้ างผู้ชว่ ยแม่บ้าน
ต่างชาติ” หรื อ “คูม่ ือกฎการจ้ างงานโดยสังเขป” ซึง� ขอรับได้ ที�
สํานักงานแรงงานสัมพันธ์เขตต่างๆ ของกรมแรงงาน
fdh-enquiry@labour.gov.hk

ลาออกเนื�องจากสุขภาพไม่ดี;
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สัญญามาตรฐานการว าจ างสําหรั บ
ผูชวยแม บานต างชาติ
สัญญามาตรฐานการว่าจ้ างสําหรับผู้ชว่ ยแม่บ้านต่างชาติระบุ
ข้ อกําหนดและเงื�อนไขแห่งการว่าจ้ างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ
ในฮ่องกง และเปนเอกสารทางการฉบับเดียวเทานัน้ ทีร่ บั รอง
โดยรัฐบาลแห่งเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง เพื�อจุดประสงค์ในการ
ว่าจ้ างผู้ชว่ ยแม่บ้านต่างชาติ
ภายใต้ สญ
ั ญามาตรฐานการว่าจ้ าง ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติจะ
ต้ องได้ รับสิทธิดงั ต่อไปนี �
ค่าจ้ างขันตํ
� �าตามอัตราที�กฎหมายกําหนด (ข้ อ 5 (เอ)
ในสัญญา)
ค่าอาหารในกรณีที�นายจ้ างไม่ได้ จดั หาอาหารให้ (ข้ อ 5
บี))
ฟรี ที�อยูอ่ าศัย (ข้ อ 5 (บี))
ฟรี คา่ โดยสารไป - กลับภูมิลําเนาเดิม (ข้ อ 7 (เอ)
ฟรี การรักษาพยาบาล, การปรึกษาทางแพทย์, การดูแล
รักษาในโรงพยาบาล และการตรวจฟั นฉุกเฉิน (ข้ อ 9
(เอ))
ค่าเดินทางในการลาพักกลับไปเยี�ยมบ้ านโดยได้ รับ
ค่าจ้ างหรื อไม่ได้ รับค่าจ้ าง (ข้ อ 13)

อัตราค าจ างตามกฎหมาย
นายจ้ างต้ องจ่ายค่าจ้ างให้ ผ้ ชู ว่ ยแม่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่า
จ้ างขันตํ
� �าที�ได้ กําหนดไว้ ในเวลาเซ็นสัญญา

การจ ายค าจ าง

วันหยุด

ค่าจ้ างควรจะจ่ายไม เกิน 7 วันหลังจากสิ �นสุดระยะเวลาการ
จ่ายค่าจ้ าง หรื อวันที�สิ �นสุดสัญญา

ผู้ชว่ ยแม่บ้านต่างชาติ:
ควรมีวันหยุดอย างน อย 1 วัน ต่อทุกระยะ 7 วัน; และ
ทํางานด้ วยความสมัครใจในวันหยุด
นายจ างต องไม บงั คับให ผ ูชวยแม บานทํางานในวันหยุด

การจ ายค าจ างน อยไป

หากค่าจ้ างที�ได้ รับน้ อยกว่าที�ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาการจ้ าง งาน
ผู้ชว่ ยควรจะ:
แจ้ งจํานวนเงินที�ถกู ต้ องให้ นายจ้ างทราบ
อย่าเซ็นรับหากยังไม่ได้ รับเงินค่าจ้ าง; และ
ในกรณีที�ได้ รับค่าจ้ างน้ อยไป, ให้ รายงานไปยังกรมแรงงาน
โดยเร็ วที�สดุ เท่าที�จะเร็ วได้

การหักเงินเดือน
ห้ ามหักเงินเดือนนอกจาก:
ทําสิง� ของหรื อทรัพย์สนิ ของนายจ้ างเสียหายหรื อสูญหาย
ที�เกิดจากความประมาทละเลยหรื อสะเพร่าของผู้ชว่ ยแม่
บ้ าน จํานวนเงินทีห่ กั ในแตละกรณีตองไมเกิน 300 เหรียญ
ฮองกง;
การขาดงาน หักเงินจํานวนไม่เกินกว่าค่าจ้ างของระยะ
เวลาการขาดงาน;
หักเงินเดือนที�เบิกล่วงหน้ า หรื อหักเงินเดือนที�จา่ ยเกิน:
และ
หักค่าเงินกู้ที�ผ้ ชู ว่ ยได้ ขอกู้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร; เป็ นต้ น
รวมจํานวนเงินที�ถกู หักในแต่ละเดือนนอกเหนือจากการถูก
หักเงินเนื�องจากการขาดงานแล้ ว ผู้ชว่ ยแม่บ้านจะต้ องได้ รับ
เงินไม่น้อยกว่าครึ�งหนึง� ของเงินเดือนที�จะได้ รับในงวดการ
จ่ายค่าจ้ างนัน�

วันหยุดตามประเพณี
ผู้ชว่ ยแม่บ้านต่างชาติมีสทิ ธิได้ รับ:
วันหยุดตามประเพณี ; และ
ก่อนถึงวันหยุดตามประเพณีใดก็ตาม ถ้าเขา/เธอได้รับการ
จ้างงานมาแล้ วเป็ นเวลา 3 เดือน ก็จะได้คา่ แรงในวันหยุด
ไม อนุญาตให มีการจ ายค าจ างทดแทนวันหยุดตามประเพณี

ปี ละ 7 วัน สําหรับปี ที�หนึง� และปี ที�สองของการทํางาน;
และ
เริ�มต้นจากปี ทสี� าม จํานวนวันจะเพิม� ขึ �น 1 วันต่อปี จนกระทัง�
สูงสุดเป็ น 14 วัน

การรับคาจางในวันลาปวย
ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าแรงในวันป่วย
ถ้าเขา/เธอ:
ได้สะสมวันลาป่วยที่ได้ค่าจ้าง;
การลาป่วยนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 วันติดต่อกัน และ
มีใบรับรองแพทย์ในการลาป่วยอย่างถูกต้อง
ค่าจ้างรายวันในวันลาป่วยจะเท่ากับ 4/5 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย
และควรจะจ่ายให้ไม่ช้ากว่าวันจ่ายเงินเดือน

ถ้ าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้ อนุญาต
ให้ วนั ถัดไปเป็ นวันหยุดชดเชย

นายจางจะใหผูชวยออกจากงานในวันลาปวยที่ได
คาแรงไมได นอกจากในกรณีที่ลูกจางประพฤติผิดอยาง
รายแรง

ควรจัดวันหยุดชดเชยให้ ภายใน 60 วัน ก่อนหรื อหลังวันหยุด
ตามประเพณีนนั � หากนายจ้ างขอให้ ผ้ ชู ว่ ยแม่บ้านต่างชาติ
ทํางานในวันหยุดตามประเพณี

การสิน้ สุดสัญญาการว าจ าง

วันหยุดประจําป
ผู้ชว่ ยแม่บ้านต่างชาติมีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดประจําปี
หลังจากที�ได้ ทํางานมาแล้ วเป็ นเวลา 12 เดือนกับนายจ้ างคน
เดียวกันในอัตราดังนี �:

ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง� ก็ได้ ที�จะเป็ นผู้ขอสิ �นสุดสัญญาการว่าจ้ างโดย
การแจงลวงหนาหนึ่งเดือนหรือการจายคาจางหนึ่งเดือน
แทนการบอกกลาวลวงหนาให้ แก่อีกฝ่ ายหนึง�

