เมืองฮ่ องกง
สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนภาษี
คนงานต่ างชาติ ทุ กประเภทที่ เข้ามาทํางานในเขตบริ หารพิเศษฮ่ องกงเกิ นกว่า 60 วัน และมี รายได้
มากกว่า 45,000 เหรี ยญฮ่ องกง ต่ อปี จะต้องเสี ยภาษี รายได้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เช่ นเดี ยวกับ
แรงงานท้องถิ่น โดยการประเมิ นเสี ยภาษี ข้ ึนอยู่กบั รายได้และจํานวนวันที่ อยู่ในเขตบริ หารพิเศษฮ่ องกง
ซึ่งประเมินการจัดเก็บในอัตราภาษีกา้ วหน้า (Progressive rates) นับแต่ปี 2560 - 2561 ดังตาราง
อัตราภาษีก้าวหน้ า

(Progressive Tax Rates)

รายได้ สุทธิ (เหรียญฮ่ องกงต่ อปี )
(Net chargeable Income HK$
per year)

อัตรา

(Rate)

ภาษี (เหรียญฮ่ องกง)

รายได้จาํ นวนแรก

45,000 เหรี ยญฮ่องกง

ร้อยละ 2

900 เหรี ยญฮ่องกง

รายได้จาํ นวนถัดไป

45,000 เหรี ยญฮ่องกง

ร้อยละ 7

3,150 เหรี ยญฮ่องกง

(On the First)

(On the Next)

90,0000 เหรี ยญฮ่องกง
รายได้จาํ นวนถัดไป
(On the Next)

45,000 เหรี ยญฮ่องกง

4,050 เหรี ยญฮ่องกง
ร้อยละ 12

135,000 เหรี ยญฮ่องกง
จํานวนที่เหลือ
(Remainder)

5,400 เหรี ยญฮ่องกง
9,450 เหรี ยญฮ่องกง

ร้อยละ 17

ขั้นตอนการขอคืนภาษี
ลูกจ้างที่ประสงค์จะขอคืนภาษีตอ้ งติดต่อที่กรมสรรพากรฮ่องกง ก่อนวันออกเดินทางจากฮ่องกง
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน พร้อมยืน่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แบบฟอร์ม (IR 56 G) (นายจ้างดําเนินการให้)
2. ใบแจ้งการสิ้ นสุ ดการจ้างงาน
3. ใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างครั้งสุ ดท้ายและเอกสารประกอบกรณี ขอลดหย่อนภาษี (ถ้ามี)
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4. แจ้งจํานวนรายได้ในการขอคืนภาษีและจํานวนภาษีที่ชดั เจน
5. หนังสื อมอบอํานาจ กรณี มอบอํานาจให้บุคคลอื่นรับภาษีคืนแทน
6. แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บุคคลที่ติดต่อได้ในต่างประเทศเพื่อการติดต่อขอรับภาษีคืน
สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆตามกฎหมายแรงงาน
1. สั ญญาจ้ างงาน
นายจ้างต้องจัดทําสัญญาจ้างงานที่ระบุสถานที่ทาํ งาน ชัว่ โมงการทํางาน ตําแหน่งงาน เงื่อนไข
การจ้างงาน รายละเอียดที่เกี่ ยวข้อง และเก็บสัญญาจ้างเพื่อการตรวจสอบรวมทั้งเพื่อจัดทําบัตรประชาชน
ฮ่องกง
2. เงื่อนไขการทํางาน
ต้องเป็ นไปตามที่ นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันไว้แต่ตอ้ งไม่ต่ าํ กว่าสัญญาจ้างมาตรฐานตาม
บทบัญญัติการจ้างงาน (EO) ดังนี้
- การจ้างงานระดับเชี่ยวชาญภายใต้นโยบายการจ้างงานทัว่ ไป (General Employment Policy GEP) แรงงานสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ในการทําสัญญาจ้างนั้น สัญญาจ้างคราวแรกมีกาํ หนดระยะเวลา
2 ปี และต่อสัญญาจ้างได้เป็ นระยะเวลา 2 และ 3 ปี ตามลําดับ
- การจ้างงานระดับเทคนิ คหรื อตํ่ากว่า (Technician level or below) ภายใต้โครงการจ้างงาน
เสริ ม (Supplement Labour Scheme - SLS) เป็ นการจ้างผูม้ ีทกั ษะฝี มือเฉพาะด้านในระดับมาตรฐาน กําหนด
ระยะเวลาจ้างงานคราวละไม่เกิ น 2 ปี ลูกจ้างไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างระหว่างการจ้างงานกับนายจ้าง
รายเดิม
- การจ้างงานตําแหน่งผูช้ ่วยแม่บา้ นต่างชาติ (Foreign Domestic Helper - FDH) นายจ้างและ
ลู ก จ้า งต้อ งจัด ทํา สั ญ ญาจ้า งมาตรฐาน โดยลู ก จ้า งต้อ งทํา งานให้ กับ นายจ้า งตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาจ้า ง
ไม่สามารถเปลี่ยนตําแหน่ง หรื อทํางานในสถานที่อื่น หรื อทํางานไม่เต็มเวลากับนายจ้างรายอื่น
3. ค่ าจ้ าง
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราไม่ต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
- การจ้างงานระดับเชี่ ยวชาญภายใต้นโยบายการจ้างงานทัว่ ไป GEP ไม่มีกาํ หนดอัตราค่าจ้าง
ตายตัว ขึ้ น อยู่กับการตกลงระหว่า งนายจ้างและลู ก จ้าง ทั้งนี้ ต้องเป็ นอัตราขั้นสู งที่ เหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์
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- การจ้างงานระดับเทคนิ คหรื อตํ่ากว่าภายใต้โครงการจ้างงานเสริ ม SLS ลูกจ้างจะต้องได้รับ
ค่ าจ้างในอัตราไม่ ต่ าํ กว่ าอัตราค่ าจ้างขั้นตํ่าที่ กรมแรงงานฮ่ องกงกําหนด เช่ น ตําแหน่ งกุ๊ ก อัตราค่ าจ้าง
ต้องไม่ต่าํ กว่า 14,410 เหรี ยญฮ่องกง
- การจ้า งงานตํา แหน่ ง ผู ้ช่ ว ยแม่ บ ้า นต่ า งชาติ อัต ราค่ าจ้างเดื อนละ 4,310 เหรี ยญฮ่ องกง
หากนายจ้างไม่จดั อาหารให้ จะต้องจ่ายค่าอาหารเดือนละ 1,037 เหรี ยญฮ่องกง
4. ค่ าล่วงเวลา
นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างทํางานเกิ นกว่าชั่วโมงการทํางานที่ระบุใน
สัญญาจ้าง ในอัตราที่ระบุในสัญญาจ้าง
5. การหักเงินจากค่ าจ้ าง

สัญญาจ้าง
ค่าเช่าที่พกั

นายจ้างไม่สามารถหักเงินค่าจ้างได้ ยกเว้น กรณี ต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างไม่มาทํางาน โดยหักเงินตามสัดส่ วนระยะเวลาการไม่มาทํางาน
(2) ทําทรัพย์สินของนายจ้างเสี ยหาย หรื อสู ญหายอันเนื่ องมาจากการละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
(3) นายจ้างจัดที่พกั ให้โดยนายจ้างสามารถหักเงินได้ไม่เกิ น 1 ใน 10 ของค่าจ้างหรื อเท่าอัตรา
(4) นายจ้างได้จ่ายค่าจ้างล่วงหน้า หรื อจ่ายเกิน ทั้งนี้ ไม่เกิน 1 ใน 4 ของค่าจ้าง
(5) ลูกจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุน MPF ตามบทบัญญัติโครงการกองทุนเงินทดแทน
(6) จ่ายเงินที่ยมื นายจ้างโดยมีการทําเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

6. ค่ าใช้ จ่าย ได้ แก่ ค่ าโดยสาร วีซ่า และค่ าธรรมเนียมการตรวจร่ างกาย
นายจ้างจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าโดยสารเที่ยวไปและเที่ยวกลับจากฮ่องกง เมื่อเริ่ มทํางานและเมื่อ
สิ้ นสุ ดหรื อยุติสญ
ั ญาจ้าง
7. วันหยุดประจําสั ปดาห์
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับวันหยุด 1 วัน ต่อการทํางาน 1 สัปดาห์
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8. วันหยุดตามประเพณี
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับวันหยุดตามประเพณี จาํ นวน 12 วันต่อปี ดังนี้
- วันที่ 1 มกราคม (วันปี ใหม่)
- วันเทศกาลแห่มงั กร
- วันตรุ ษจีน
- วันถัดจากวันไหว้พระจันทร์
- วันที่สองของวันตรุ ษจีน
- วันเทศกาลฉ่งเหยิง่
- วันที่สามของวันตรุ ษจีน
- วันเทศกาลฤดูหนาวของจีน
- วันเทศกาลเช็งเม้ง
- วันที่ 1 กรกฎาคม (วันส่ งมอบเกาะฮ่องกง)
- วันที่ 1 พฤษภาคม (วันแรงงาน)
- วันที่ 1 ตุลาคม (วันชาติจีน)
หากวันหยุดตามประเพณี ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ถือว่าวันถัดไปของวันหยุด
ประจําสัปดาห์ที่ไม่ใช่วนั หยุดตามประเพณี เป็ นวันหยุดชดเชยของลูกจ้าง
หมายเหตุ กรณี ที่ ลู กจ้างทํางานให้นายจ้างไม่ ถึ ง 3 เดื อน มี สิ ทธิ ได้รั บวันหยุดตามประเพณี
จํานวน 12 วัน ข้างต้นนั้นโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
9. วันหยุดประจําปี
ลูกจ้างจะได้รับวันหยุดประจําปี โดยได้รับค่าจ้าง หลังจากการทํางานครบ 12 เดือน และในปี ที่
2 ของการทํา งาน และสํา หรั บ ตํา แหน่ ง ผูช้ ่ ว ยแม่ บา้ นหากทํางานเกิ น กว่ า 2 ปี จะได้รับ วัน หยุด เพิ่มขึ้ น
แต่ไม่เกิน 14 วัน
จํานวนปี ที่ทาํ งาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ปี หรื อมากกว่า

จํานวนวันของวันหยุดประจําปี ที่ได้รับภายในหนึ่งปี
7
7
8
9
10
11
12
13
14

73

10. วันลาหยุดสํ าหรับลูกจ้ างชายเพื่อดูแลภรรยาทีค่ ลอดบุตร
วันลาหยุดสําหรับลูกจ้างชายเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตร จํานวน 3 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 4/5
ของค่าจ้างปกติ ซึ่ งเป็ นการลาติดต่อกันหรื อแยกวันลาได้ การลาเริ่ มจากวันก่อนวันกําหนดคลอด 4 สัปดาห์
จนถึงหลังวันคลอดภายใน 10 สัปดาห์
คุณสมบัติลูกจ้ างชายทีส่ ามารถลาได้
1.เป็ นลูกจ้างชายที่ภรรยาจะคลอดบุตร
2.ทํางานกับนายจ้างโดยมี สั ญญาจ้างต่ อเนื่ องตั้งแต่ 4 สั ปดาห์ ข้ ึ นไป และทํางานอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 18 ชัว่ โมง
3.ได้แจ้งแก่นายจ้างที่จะใช้สิทธิลาประเภทนี้ โดยลูกจ้างจะต้อง
- กรณี ทารกคลอดในฮ่ องกง ต้องแสดงสู ติบตั ร ใบรั บรองคลอด โดยเอกสารเหล่านี้ มีระบุชื่อ
ลูกจ้างชายแสดงถึงความเป็ นบิดาของเด็กที่คลอด
- กรณี ไม่ ได้คลอดในฮ่ องกง ต้องมี หนังสื อรั บรองการเกิ ดของหัวหน้าส่ วนจากประเทศนั้น
ซึ่งต้องระบุชื่อลูกจ้างชายเพื่อแสดงความเป็ นบิดาของเด็กที่คลอด
11. ค่ ารักษาพยาบาลและค่ าจ้ างวันลาป่ วย
นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างหากลูกจ้างเจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ
ไม่ว่าจะมีการระบุไว้ในสัญญาจ้างหรื อไม่ก็ตาม ยกเว้นระยะเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้อยู่ในฮ่องกงหรื อเดินทาง
ออกจากฮ่ อ งกงด้ว ยความสมัค รใจ เช่ น ลากลับ บ้า น หรื อ ลู ก จ้า งประสงค์จ ะจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาลเอง
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้รวมถึงค่าปรึ กษาแพทย์ ค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่าทันตกรรมฉุกเฉิ น
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรักษาพยาบาลขึ้นอยู่กบั ผลการวินิจฉัยของแพทย์ โดยวันลาป่ วยและค่าจ้างในระหว่าง
วันลานั้นขึ้นอยูก่ บั จํานวนวันลาป่ วยสะสมที่ลูกจ้างมีอยู่ และลูกจ้างจะต้องได้รับอนุญาตให้ลาป่ วยโดยแพทย์
แพทย์แ ผนโบราณ หรื อ ทัน ตแพทย์ เป็ นเวลา 4 วัน ติ ด ต่ อ กัน หรื อ มากกว่ า อัต ราเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต่ อ วัน
เป็ นจํานวนเท่ากับ 4/5 ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลา 12 เดือน
12. กรณีลูกจ้ างได้ รับบาดเจ็บระหว่ างการทํางาน
หากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างหรื อนอกเวลาการทํางาน หรื อป่ วยเป็ น
โรคที่เกิดจากการทํางาน
- ค่ าจ้ าง คํานวณเหมือนกับค่าจ้างวันลาป่ วย ตามกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการลาป่ วยโดย
ได้รับค่าจ้าง โดยมีหนังสื อจากแพทย์แผนปั จจุบนั แต่ไม่เกิ น 2 ปี ถ้าระยะเวลาที่ป่วยมากกว่า 2 ปี จะต้องให้
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ศาลสู งพิจารณาว่าควรจะยังคงมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างประเภทนี้ หลังจาก 2 ปี หรื อไม่ ลูกจ้างสามารถขอสิ ทธิ ลาเพิ่ม
จากศาลสู งได้ แต่ไม่เกินอีก 1 ปี
- ค่ ารั กษาพยาบาล ตลอดระยะเวลาการลาป่ วยของลูกจ้าง นายจ้างควรจ่ ายค่ารั กษาพยาบาล
แก่ ลูกจ้าง ในอัตรา 4/5 ของค่ าจ้างรายวัน ถ้านายจ้างไม่ ให้ความร่ วมมื อในเรื่ องการรั กษาพยาบาลลู กจ้าง
สามารถเรี ยกร้องจากนายจ้างได้วนั ละ 200 เหรี ยญฮ่องกง
- ค่ าชดเชย กรณี ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บระหว่างจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างหรื อนอกเวลาการ
ทํางาน หรื อป่ วยเป็ นโรคที่ เ กิ ด จากการทํางาน นายจ้างจะต้องจ่ ายเงิ น ชดเชยตามบทบัญญัติก ารชดเชย
แก่ลูกจ้าง (the Employee’s Compensation Ordinance (Cap.282) และนายจ้างต้องจัดทําประกันให้ลูกจ้าง
ภายใต้บทบัญญัติดงั กล่าว
หมายเหตุ หากลูกจ้างได้รับวันลา 7 วัน หรื อน้อยกว่า อันเนื่องมาจากประสบอุบตั ิเหตุและไม่ได้รับ
การพิจารณาว่าขาดคุณสมบัติในการทํางาน ลูกจ้างอาจส่ งเรื่ องให้นายจ้างหรื ออาจขอรับแบบแจ้งลาป่ วยพร้อม
คําอธิบายได้ที่ กรมแรงงานฮ่องกง
13. การยกเลิกสั ญญาจ้ าง
- กรณียกเลิกสั ญญาจ้ างก่ อนสิ้นสุ ดระยะเวลาการจ้ างงาน ลูกจ้างหรื อนายจ้างสามารถขอยกเลิก
สัญญาจ้างก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจ้างงานได้ โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อจ่ายเงินค่าจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า
- นายจ้ างยกเลิกสั ญญาจ้ างโดยไม่ บอกกล่ าวล่ วงหน้ า กรณี ที่ลูกจ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้าง ไม่
เชื่อฟั งนายจ้าง ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ซื่อสัตย์ หรื อละเลยการปฏิบตั ิหน้าที่ นายจ้างอาจทําการยกเลิก
สัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรื อจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้
- ลูกจ้ างยกเลิกสั ญญาจ้ างโดยไม่ บอกกล่ าวล่ วงหน้ า ลูกจ้างอาจยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอก
กล่าวล่วงหน้าหรื อจ่ายเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หากลูกจ้างเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากความรุ นแรง
หรื อการเจ็บป่ วย หรื อลูกจ้างต้องเข้ารับการรักษาอาการป่ วย
- การพํา นั ก หลัง ยกเลิก สั ญ ญาจ้ า ง ลู ก จ้า งต้อ งเดิ น ทางกลับ ประเทศภู มิ ล าํ เนาเมื่ อ สิ้ น สุ ด
สัญญาจ้าง กรณี ที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจ้างงานลูกจ้างจะได้รับอนุ ญาตให้พาํ นัก
ในฮ่องกงเป็ นเวลา 2 สัปดาห์หลังสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง หรื อตลอดระยะเวลาที่เหลือหากแบบใดสิ้ นสุ ดก่อน ทั้งนี้
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างถือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นบทบัญญัติการเข้าเมือง (the Immigration Ordinance)
14. ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน
ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยเรื่ องความปลอดภัยในการทํางาน ดังนี้
(1) กรณีเจ็บป่ วยหรื อเสี ยชีวติ จากการทํางาน
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- ค่ าจ้ าง คํานวณเช่นเดียวกับค่าจ้างวันลาป่ วย ตามกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการลาป่ วย
โดยได้รับค่าจ้าง โดยมี หนังสื อรั บรองจากแพทย์แผนปั จจุบนั แต่ระยะเวลาลาป่ วยต้องไม่เกิ น 2 ปี หาก
ระยะเวลาลาป่ วยเกินกว่า 2 ปี จะต้องให้ศาลสู งพิจารณาว่าควรมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างประเภทนี้ อีกหรื อไม่ ทั้งนี้
ลูกจ้างสามารถขอสิ ทธิลาเพิ่มจากศาลสู งได้ แต่ไม่เกินอีก 1 ปี
- ค่ ารั กษาพยาบาล ถ้านายจ้างไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่ องค่ารักษาพยาบาล ลูกจ้างสามารถ
เรี ยกร้องจากนายจ้างได้วนั ละ 200 เหรี ยญฮ่องกง
(2) กรณีเสี ยชี วิตจากการทํางาน คนงานที่ประสบอันตรายจากการทํางานนั้นมีสิทธิ ได้รับค่าจ้าง
ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยในการสู ญเสี ยสมรรถภาพจากการทํางาน แต่กรณี เสี ยชี วิตนั้น การดําเนิ นการ
เกี่ยวกับศพจะต้องพิจารณาจากสัญญาจ้างที่ทาํ ขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่ งในกรณี คนงานตําแหน่งผูช้ ่วย
แม่บา้ นนั้น สัญญาจ้างมีการกําหนดแน่นอนว่าเป็ นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องดําเนินการเกี่ยวกับศพของคนงาน
ไม่วา่ จะเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุจากการทํางานหรื อไม่กต็ าม
- ลําดับทายาท กรณี คนงานเสี ยชีวิต ทายาทสามารถขอรับค่าชดเชย ตามลําดับคือ
อันดับ 1 คู่สมรส
อันดับ 2 บุตร (ถ้ามีจาํ นวนมากกว่า 1 คน จะถูกแบ่งตามส่ วน)
อันดับ 3 บิดามารดา (ถ้ามีจาํ นวนมากกว่า 1 คน จะถูกแบ่งตามส่ วน)
อันดับ 4 คนที่อื่นพักอาศัยอยู่กบั คนงานอาจจะเป็ นญาติพี่น้อง ที่อยู่ดว้ ยกันไม่ต่าํ กว่า
2 ปี หรื อบุคคลในพินยั กรรมที่คนงานกําหนดให้เป็ นผูร้ ับได้
- ค่ าชดเชย ทายาทของคนงานที่เสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่กาํ หนด หรื อเสี ยชีวิตจาก
การประสบอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุระหว่างและนอกเวลาทํางาน จะได้รับค่าชดเชยตามบทบัญญัติว่าด้วยเรื่ อง
ค่าชดเชย (the Employee’s Compensation Ordinance (ECO) ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

อัตราปัจจุบัน
(เหรียญฮ่ องกง)
เพดานรายได้ต่อเดือน (สําหรับการคํานวณค่าชดเชย
26,067
ลูกจ้างที่เสี ยชีวิตและเป็ นผูท้ ุพพลภาพ)
อัตราค่าชดเชยขั้นตํ่าแก่ผเู ้ สี ยชีวิต
375,950
อัตราค่าชดเชยขั้นตํ่าแก่ผทู ้ ุพลภาพ
428,880
อัตราค่าชดเชยแก่ลูกจ้างที่ตอ้ งมีผดู ้ ูแล
511,770
อัตราขั้นตํ่าของเงินเพิ่ม กรณี จ่ายค่าชดเชยล่าช้า
- เงินเพิ่มขั้นแรก
610
- เงินเพิ่มขั้นต่อไป
1,220
รายการทีป่ รับเพิม่

อัตราใหม่
(เหรียญฮ่ องกง)
28,360
408,960
464,360
556,700
660
1,330
76

ลําดับที่
6
7
8
9

รายการทีป่ รับเพิม่

อัตราปัจจุบัน
(เหรียญฮ่ องกง)
อัตราสู งสุ ดของค่าจัดการศพ
76,220
อัต ราสู ง สุ ด ของค่ า จัด หาและปรั บ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ /
110,390
อวัยวะเทียม หรื ออุปกรณ์การผ่าตัด
อัตราสู งสุ ดของค่าซ่ อมแซมและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์/
110,390
อวัยวะเทียมหรื ออุปกรณ์การผ่าตัด
รายได้ข้ นั ตํ่าต่อเดื อน (สําหรับการคํานวณเงินชดเชย
3,690
การลาป่ วยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากการทํางาน

อัตราใหม่
(เหรียญฮ่ องกง)
83,700
121,230
120,230
4,090

ลู ก จ้า งที่ เ จ็บ ป่ วยหรื อ เสี ย ชี วิ ต ด้ว ยโรคปอดที่ เ กิ ด จากฝุ่ นแร่ ใ ยหิ น จะได้รั บ ค่ า ชดเชยตาม
บทบัญญัติ (the Pneumoconiosis & Mesothelioma (Compensation) Ordinance (PMCO) ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

รายการทีป่ รับเพิม่

อัตราปัจจุบัน
(เหรียญฮ่ องกง)
ค่าชดเชยสําหรับการเจ็บป่ วย
4,650
อัตราค่าชดเชยสําหรับการสู ญเสี ย
110,390
อัตราค่าชดเชยขั้นตํ่าสําหรับการเสี ยชีวิต
110,390
อัตราค่าชดเชยขั้นตํ่าของการจัดการศพ
76,220
อัตราค่ า ชดเชยสํา หรั บการดู แ ลผูป้ ่ วยที่ ไ ม่ สามารถ
4,930
ดูแลตัวเองได้ ต้องให้บุคคลอื่นดูแล

อัตราใหม่
(เหรียญฮ่ องกง)
5,100
121,230
121,230
83,700
5,210

ลูกจ้างที่ประสบปั ญหาการได้ยนิ (Hearing assistive devices (HADs) จะได้รับค่าชดเชย
ตามบทบัญญัติ (the Occupational Deafness (Compensation) Ordinance (ODCO) ดังนี้
ลําดับที่

รายการทีป่ รับเพิม่

1

อัตราสู งสุ ดในการคํานวณค่าชดเชยกรณี ทุพพลภาพ
- อายุต่าํ กว่า 40 ปี
- อายุ 40 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี
- อายุ 56 ปี ขึ้นไป
อัตราตํ่าสุ ดในการคํานวณค่าชดเชยกรณี ทุพพลภาพ
จํานวนเงินสําหรับผูย้ นื่ ขอ HAD
จํานวนเงินรวมสําหรับ HADs

2
3
4

อัตราปัจจุบัน
(เหรียญฮ่ องกง)

อัตราใหม่
(เหรียญฮ่ องกง)

2,502,720
1,877,043
1,251,360
426,880
15,000
52,000

2,722,560
2,041,920
1,361,280
460,360
16,470
57,110
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อายุความในการยื่นคําร้ อง
กรณี ค นงานเสี ย ชี วิ ต นายจ้า งจะต้อ งแจ้ง ภายใน 7 วัน ถ้า กรณี ที่ ค นงานได้รั บ อุ บ ัติ เ หตุ
จากการทํางานจะต้องแจ้งภายใน 14 วัน หากนายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามวันเวลาที่กาํ หนด และคนงานไม่ได้เรี ยกร้อง
ในทันทีแต่ประสงค์จะดําเนิ นในภายหลัง ก็สามารถทําได้ แต่จะต้องไม่เกินระยะเวลา 3 ปี ถ้าระยะเวลาเกินกว่า
3 ปี จะต้องยืน่ คําร้องต่อศาลแรงงานเพื่อให้ศาลเป็ นผูต้ ดั สิ นว่ายังมีสิทธิเรี ยกร้องได้อีกหรื อไม่
หมายเหตุ นายจ้างมีสิทธิ ให้คนงานที่เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตราย ออกจากงานได้โดยปฏิบตั ิตาม
กฎหมายแรงงานฮ่องกง กรณี ที่คนงานไม่มีวนั ลาป่ วยสะสมเหลืออยูแ่ ล้ว
15. เอกสารแสดงตัวบุคคล
แรงงานที่ทาํ งานในฮ่องกงเกินกว่า 6 เดือน ต้องขึ้นทะเบียนบัตรประชาชนฮ่องกงภายใต้บทบัญญัติ
การลงทะเบียนบุคคล (the Registration Persons Ordinance)
บัตรประชาชนฮ่องกงและเอกสารการเดินทางเป็ นเอกสารส่ วนบุคคลที่สาํ คัญซึ่ งควรเก็บรักษาไว้
อย่างปลอดภัยและไม่ ควรส่ งให้บุ คคลอื่ น และเมื่ อสิ้ นสุ ดสั ญญาจ้างลู กจ้างต้องคื นบัตรประชาชนให้กับ
กรมตรวจคนเข้าเมือง
ข้ อควรทราบ - หากมี ข ้อสงสั ยหรื อประสงค์ยื่ น ข้อร้ องเรี ย นสามารถติ ด ต่ อได้ที่ สายด่ ว น
2717 1771 หรื อติดต่อสํานักงานสาขา ของกองแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงานฮ่องกง ด้วยตนเองเพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือ
- หากลูกจ้างสงสัยว่านายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการจ้าง สามารถยื่นข้อร้องเรี ยน
ได้ที่กรมแรงงานฮ่องกงได้ทนั ที โดยข้อมูลที่ส่งให้กรมแรงงานฮ่องกงจะถือว่าเป็ นความลับ
- หากต้องการคําปรึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องการเข้าเมืองสามารถติดต่อที่สายด่วนกรมตรวจ
คนเข้าเมือง 2829 3220
- หากมี ข ้อสงสั ยเกี่ ยวกับโครงการกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พสามารถติ ดต่ อได้ที่
หน่วยงานของโครงการ 2918 0102
- หากประสงค์ จ ะรายงานเกี่ ย วกับ คดี ติ ด ต่ อ ได้ที่ สายด่ ว นตํารวจ 2527 7177
กรณี ฉุกเฉิ น ต้องการขอความช่วยเหลือจากตํารวจ โทร 999
16. การจ่ ายค่ าชดเชยกรณีต่างๆคืนแก่ลูกจ้ าง
การจ่ ายค่าชดเชยกรณี ที่สัญญาจ้างถูกยกเลิ กหรื อครบกําหนด ขึ้นอยู่กบั เงื่ อนไขหลายประการ
ได้แก่ ระยะเวลาที่ลูกจ้างทํางานให้กบั นายจ้าง และเหตุผลของการยกเลิกสัญญาจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย
ประเภทต่างๆให้ลูกจ้าง ดังนี้
- ค่าจ้างที่ยงั ไม่ได้จ่าย
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อย่างหนึ่ง

จ้างงาน)

- เงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (กรณี ที่นายจ้างไม่ได้แจ้งล่วงหน้า)
- ค่าทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจําปี ในกรณี ที่ลูกจ้างไม่ได้หยุด
- ค่าทํางานนาน หรื อ ค่าชดเชยการเลิกจ้างกรณี ที่ไม่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างอีกต่อไปอย่างใด
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินกลับเมืองไทย (ได้รับในกรณี ที่มีระบุในสัญญาจ้างงาน)
- ค่าอาหารและพาหนะเดิ นทาง จํานวน 100 เหรี ยญฮ่องกง (ได้รับกรณี ที่มีระบุในสัญญา

นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างหากมีระบุในสัญญาจ้าง โดย ปกติลูกจ้างจะเป็ น
คนจ่ายก่อน จึงมาเบิกจากนายจ้าง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้
- ค่ารับรองสัญญาจ้างที่สถานกงสุ ล
- ค่าประกันชีวิตตามกฎหมาย
- ค่าตรวจสุ ขภาพ
- ค่าวีซ่า
การจ่ายค่าชดเชยกรณี ที่ลูกจ้างทํางานกับนายจ้างติดต่อกันไม่ต่าํ กว่า 24 เดือน และ เมื่อลูกจ้างถูก
ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่ องจากนายจ้างไม่มีความจําเป็ นที่จะจ้างลูกจ้างอีกต่อไป ซึ่ งลูกจ้างอาจจะขอจดหมายยืนยัน
จากนายจ้างเพื่อเป็ นหลักฐาน วิธีการคํานวณค่าชดเชยส่ วนนี้ทาํ ได้โดยค่าจ้าง x 2/3 x จํานวนปี ที่ได้ทาํ งาน
การจ่ ายค่าทํางานนานในกรณี ที่ลูกจ้างทํางานให้กบั นายจ้างเป็ นระยะเวลาติ ดต่อกันไม่ ต่ าํ กว่า
5 ปี และถู กนายจ้างเป็ นฝ่ ายยกเลิ กสัญญาจ้างโดยมิ ใช่ เนื่ องจากเหตุ ผลที่ ลูกจ้างฝ่ าฝื นหรื อกระทําความผิด
ขั้นร้ายแรง หรื อประเด็นใดประเด็นหนึ่งต่อไปนี้
- ลูกจ้างได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าเป็ นบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ทาํ อยู่และลูกจ้าง
ขอลาออก
- ลูกจ้างมีอายุครบ 65 ปี หรื อมากกว่านั้นในกรณี น้ ีลูกจ้างสามารถลาออกได้
- ลุกจ้างเสี ยชีวิตขณะทํางานให้นายจ้าง
(วิธีคาํ นวณได้แก่ ค่าจ้าง x 2/3 x จํานวนปี ที่ได้ทาํ งาน)
หมายเหตุ การเรี ยกร้องเงินค่าชดเชยและเงินค่าทํางานนาน หากเป็ นกรณี ที่ลูกจ้างเป็ นฝ่ ายขอลาออกเอง
หรื อไม่ตอ้ งการทํางานอีกต่อไป ลูกจ้างไม่สามารถเรี ยกร้องเงินชดเชยได้
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17. สิ ทธิประโยชน์ เงินคืนจากกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ (the Mandatory Provident Fund - MPF)
นายจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (the Mandatory Provident Fund –
MPF) ให้แก่ แรงงานที่ เดิ นทางมาทํางานภายใต้นโยบายการจ้างงานทั่วไป (General Employment
Policy - GEP) และภายใต้โครงการจ้างแรงงานเสริ ม (Supplementary Labour Scheme – SLS) ตามบทบัญญัติ
ว่าด้วยโครงการกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งกําหนดให้นายจ้างต้องขึ้ นทะเบี ยนลู กจ้างที่ มี อายุต้ ังแต่ 18 ปี
และไม่เกิน 65 ปี ที่มีระยะเวลาการจ้างงานไม่นอ้ ยกว่า 13 เดือน เข้ากองทุน MPF ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่มีการ
จ้างงาน โดยทั้งนายจ้างและลู กจ้างมี หน้าที่ ตอ้ งส่ งเงิ นเข้ากองทุ นในอัตรา ร้ อยละ 5 ในอัตราสู งสุ ดฝ่ ายละ
1,500 เหรี ยญฮ่องกง แต่หากลูกจ้างมีรายได้นอ้ ยกว่า 7,100 เหรี ยญฮ่องกงต่อเดือน นายจ้างจะต้องส่ งเงินในส่ วน
ของนายจ้างในอัตราเดียวกันเข้ากองทุน โดยลูกจ้างไม่ตอ้ งส่ งเงินเข้ากองทุนแต่อย่างใด
ลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เงินคืนจากการส่ งเงินเข้ากองทุน MPF เมื่ออายุครบ 65 ปี อย่างไรก็
ตามหากลูกจ้างเดินทางออกจากฮ่องกงเป็ นการถาวร จะได้รับอนุญาตให้ถอนเงินจากกองทุนได้
ขั้นตอนการขอเงินคืนจากกองทุน MPF ลูกจ้างต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนโดยยืน่ เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บัตรประชาชนฮ่องกง
2. แบบฟอร์มคําร้องขอรับเงินคืนจากกองทุน (MPF (S) – W (O) ]
3. แบบฟอร์ม (MPF (S) – W (SD 2) ]
4. เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้พาํ นักในต่างประเทศ
18. การเรียกร้ องสิ ทธิ
1. ขั้นตอนการเรียกร้ อง / ข้ อมูลและเอกสารประกอบคําร้ อง
ในการดําเนิ นการเรี ยกร้องนั้นสามารถยื่นคําร้องไปที่กรมแรงงานฮ่องกง แต่หากตกลงกันไม่ได้
สามารถยื่นเรื่ องที่ศาลแรงงานได้ เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สัญญาจ้าง หนังสื อเดินทาง บัตรประชาชน
ฮ่องกง และเอกสารต่างๆซึ่งทําขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2. อายุความในการยื่นคําร้ อง
กฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้แน่ ชดั แต่สามารถยื่นคําร้ องไปที่กรมแรงงานฮ่องกง และศาลแรงงาน
เพื่อขอให้ศาลพิจารณาอายุความว่าเรี ยกร้องได้หรื อไม่
3. ขั้นตอนการดําเนินการเกีย่ วกับสิ ทธิประโยชน์ ตามกฎหมายแรงงานฮ่ องกง
(1) สํานักแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จะให้ลูกจ้างกรอกแบบฟอร์ มคําร้องทุกข์และบันทึกคําให้การ
เพื่อทราบความต้องการที่ลูกจ้างต้องการให้ช่วยเหลือ
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(2) เจ้าหน้าที่ผูร้ ั บเรื่ องจะประสานนายจ้างเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานฮ่ องกง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จ่ายสิ ทธิประโยชน์ดงั กล่าวแก่ผรู ้ ้องทุกข์
(3) หากนายจ้างไม่ยนิ ยอมจ่ายสิ ทธิประโยชน์หลังจากครบ 7 วัน นับจากวันที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง
เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเรี ยกร้องสิ ทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างตามขั้นตอน โดยยืน่ คําร้องต่อสํานักงานแรงงาน
สัมพันธ์ฮ่องกง ตามเขตที่อยูข่ องนายจ้าง ซึ่งแบ่งเป็ น 11 เขต เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเรื่ องจะไกล่เกลี่ยคู่กรณี ซ่ ึงอาจยุติ
ได้ดว้ ยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ าย
(4) หากขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยไม่สามารถตกลงกันได้ ผูร้ ้องทุกข์สามารถยื่นฟ้ องร้องต่อศาล
แรงงานฮ่องกง โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 Minor Employment Adjudication Board
- มีผรู ้ ้องทุกข์ต้ งั แต่ 1 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 คน
- วงเงินที่ร้องทุกข์ไม่เกิน 8,000 เหรี ยญฮ่องกง
ลักษณะที่ 2 Labour Tribunal
- มีผรู ้ ้องทุกข์ต้ งั แต่ 1 คนขึ้นไป
- วงเงินที่ร้องทุกข์เกิน 8,000 เหรี ยญฮ่องกง
(5) หากฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่พอใจคําตัดสิ นของศาลแรงงาน สามารถอุทธรณ์ต่อศาลสู งได้ภายใน 7 วัน
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แผนผังขั้นตอน การดําเนินการเกีย่ วกับสิ ทธิประโยชน์ ตามกฎหมายแรงงานฮ่ องกง
ยกเลิกสัญญาจ้าง
นายจ้างไม่ยอมจ่าย

รอการจ่ายภายใน 7 วัน

นายจ้างยอมจ่าย

ยืน่ คําร้องต่อกรม

- หานายจ้างใหม่

แรงงานฮ่องกง

- เดินทางกลับ

นายจ้างยอมจ่าย

ไกล่เกลี่ย

ตกลงกันไม่ได้

- หานายจ้างใหม่

นายจ้างยอมจ่าย

ยืน่ คําร้องต่อศาล

ศาลตัดสิ นให้นายจ้าง

แรงงานฮ่องกง

จ่ายแต่นายจ้างไม่จ่าย

- หานายจ้างใหม่

ให้ขอ้ มูลนายจ้างแก่

ยืน่ คําร้องขอรับเงิน

ให้ขอ้ มูลนายจ้างแก่

- เดินทางกลับ

Legal Aid

สนง.คุม้ ครองค่าจ้าง

Wages Security

- เดินทางกลับ

ที่กรมแรงงานฮ่องกง
รับเงิน

82

