ค่ าชดเชยกรณีสิ้นสุ ดสั ญญาจ้ างแรงงาน

ไต้ หวัน

ญีป่ ุ่ น

ประเทศ

ค่ าชดเชย
ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานไต้ หวัน (มาตรา 16, 17)
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- ทํางานติดต่อกันเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 10 วัน
- ทํางานติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 20 วัน
- ทํางานติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี ขึ้นไป ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน
กรณี ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กาํ หนด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับจํานวน
วันที่ระบุให้ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ค่ าชดเชย - เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยจํานวน 1 เดือน ต่ออายุการทํางานของลูกจ้างแต่ละปี ติดต่อกัน
- กรณี ทาํ งานน้อยกว่า 1 ปี จํานวนเงินชดเชยให้คาํ นวณตามส่ วน (เศษของเดือนหรื ออายุการ
ทํางานที่ไม่ครบ 1 เดือน ให้นบั เป็ น 1 เดือน)
ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานญีป่ ุ่ น (มาตรา 20, 21)
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- นายจ้างต้องบอกกล่าวลูกจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน กรณี ที่นายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
หรื อบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

หมายเหตุ

(1) นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ ลูกจ้าง
ที่ทาํ งานติดต่อกันเกิน 14 วัน แม้ลูกจ้างนั้น
จะอยู่ ร ะหว่ า งช่ วงทดลองงานก็ ต าม
(มาตรา 21)
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ประเทศ
ญีป่ ุ่ น (ต่ อ)

เกาหลี

ค่ าชดเชย
ค่ าชดเชย - เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยอย่างน้อย 30 วัน และ ต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่มขึ้นตามจํานวนวันที่บอก
กล่าวล่วงหน้าไม่ครบ
กรณีทนี่ ายจ้ างไม่ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ าและไม่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชย
- นายจ้างไม่สามารถดําเนิ นกิจการต่อไปได้เนื่ องจาก เกิดภัยธรรมชาติหรื อเหตุสุดวิสัย โดย
ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสํานักงานมาตรฐานแรงงาน
- การเลิ กจ้างมี สาเหตุ มาจากความผิดของแรงงานเอง โดยได้รับการรั บรองจากหัวหน้า
สํานักงานมาตรฐานแรงงาน
กฎหมายมาตรฐานแรงงานเกาหลี (มาตรา 26)
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- นายจ้างต้องบอกกล่าวลูกจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน กรณี ที่นายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
หรื อบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
ค่ าชดเชย
- เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 30 วัน
กรณีทนี่ ายจ้ างไม่ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ าและไม่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชย
- กรณี ไม่สามารถดําเนิ นธุ รกิจด้วยสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่ น ภัยธรรมชาติ สงคราม
หรื อลูกจ้างมีเจตนาร้าย ทําให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายทางธุ รกิ จหรื อทรัพย์สินอย่างมาก
ตามกฎกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน ซึ่งใช้บงั คับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

หมายเหตุ
(2) หากนายจ้างทําการบอกกล่าวล่วงหน้า
อย่ างน้อย 30 วันตามที่ กฎหมายกําหนด
นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง ทั้งนี้
ลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากระบบ
ประกั น การจ้ า งง าน ( Employment
Insurance)
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สิ งคโปร์

บรู ไน

ประเทศ

ค่ าชดเชย
ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการจ้ างงาน, พระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจ้ างงานใหม่
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- ไม่มีกฎหมายกําหนดในเรื่ องดังกล่าว
ค่ าชดเชย แบ่งเป็ น 3 กรณี
(1) การเลิกจ้างทัว่ ไป (Dismissal) กฎหมายไม่ได้กาํ หนดค่าชดเชยไว้ แต่หากเห็นว่าเป็ นการเลิก
จ้างที่ไม่เป็ นธรรมลูกจ้างสามารถยืน่ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ได้
(2) การเลิกจ้างเนื่ องจากยุบตําแหน่ ง (Retrenchment) ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยหากทํางานกับ
นายจ้างอย่างน้อย 2 ปี แต่ไม่ได้ระบุอตั ราค่าชดเชยไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ค่าชดเชยจึงขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลง
ในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ หากนายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันได้กระทรวงแรงงานสิ งคโปร์ จะช่วย
ไกล่เกลี่ยให้เป็ นกรณี ๆไป
(3) การเลิ กจ้างเนื่ องจากเกษี ยณอายุ (Retirement) กฎหมายไม่ ได้ก ําหนดอัตราค่ าชดเชยไว้
แต่ อย่างใด ดังนั้น จึ งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลู กจ้าง หากไม่สามารถตกลงกันได้
สามารถฟ้องร้องเรี ยกค่าชดเชยได้
กฎหมายแรงงานบรูไน ปี 2009
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 1 เดือน
สิ นจ้ างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 1 เดือน

หมายเหตุ

(1) กฎหมายบรู ไนไม่ได้กาํ หนดให้นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยแต่กาํ หนดให้จ่ายสิ นจ้างแทน
การบอกกล่ าวล่ วงหน้าในกรณี ที่นายจ้าง
ไม่ ไ ด้ ท ํ า การบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
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ประเทศ
บรู ไน (ต่ อ)

ฮ่ องกง

ค่ าชดเชย

ตามกฎหมายแรงงานฮ่ องกง
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- กรณี นายจ้างยกเลิ กสัญญาจ้างก่ อนสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง ต้องบอกกล่ าวล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า
1 เดือน
ค่ าชดเชย
(1) กรณี ทาํ งานครบสัญญาจ้าง ลูกจ้างต้องทํางานเป็ นระยะเวลาติ ดต่ อกันตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
จะได้รับเงินชดเชยการทํางานนาน คํานวณจากอัตรา 2 ใน 3 ของฐานค่าจ้าง คูณด้วยจํานวนเดือนในการ
ทํางานโดยจ่ายเป็ นเงินก้อนในคราวเดียว ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างภายใน 2 เดือนหลังจากลูกจ้างยืน่
เรื่ องขอรับเงินชดเชย
(2) กรณี ยกเลิกสัญญาจ้างก่ อนสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง นายจ้างต้องจ่ ายค่าชดเชยต่างๆ เช่ น ค่าจ้าง
ค้างจ่ าย ค่าจ้างทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจําปี ค่าตัว๋ โดยสารเดิ นทางกลับภูมิลาํ เนา สําหรั บ
ตําแหน่งผูช้ ่วยแม่บา้ นต่างชาติจะได้รับค่าอาหารและพาหนะเดินทาง จํานวน 100 เหรี ยญฮ่องกง

หมายเหตุ
(2) นายจ้างยังมี หน้าที่ ในการจ่ ายค่ าจ้าง
ค้างจ่ ายและค่ าตัว๋ เครื่ องบิ นเดิ นทางกลับ
ประเทศให้แก่ลูกจ้าง
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ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

เยอรมนี

ค่ าชดเชย
หมายเหตุ
ลูกจ้างที่ ทาํ งานครบสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาจ้างหนึ่ งหรื อสองปี ขึ้นไป จะได้รับเงิ นรางวัล กฎหมายไม่ได้กาํ หนดค่าชดเชยกรณี สิ้นสุ ด
สิ้ นสุ ดการทํางาน ดังนี้
สั ญญาจ้างไว้แต่ ก ําหนดให้ นายจ้างจ่ าย
1. ในช่วง ๕ ปี แรก ได้รับเงินรางวัล เท่ากับปี ละ 25 วัน
เงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางาน
2. ปี ที่หกเป็ นต้นไป ได้รับเงินรางวัล ปี ละ 30 วัน แต่เมื่อรวมกันต้องไม่เกินค่าจ้าง 2 ปี
เงินรางวัลจะคํานวณจากค่ าจ้ างเดือนสุ ดท้ ายของลูกจ้ าง
- ตามคําพิพากษาล่าสุ ดของศาลในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จํานวนเงินใดๆ ที่นายจ้างจ่ายให้กบั
ลูกจ้างเป็ นค่าจ้างนอกเหนือจากค่าเบี้ยเลี้ยงหรื อโบนัส เช่น ค่าจ้างที่จ่ายเป็ น commission หรื อ
จากผลงานจะถือว่าเป็ นค่าจ้างและจะถูกนํามาพิจารณาในการคํานวณเงินรางวัลฯ ด้วย
- ระยะเวลาที่ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จะไม่ถูกนํามาใช้ในการคํานวณเงินรางวัล
- ในกรณี ที่ลูกจ้างเสี ยชีวิต เงินรางวัลจะส่ งมอบให้ทายาทตามกฎหมาย
ระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้ า
- นายจ้างต้องบอกกล่าวลูกจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ค่ าชดเชย
- กฎหมายไม่ได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยไว้แต่อย่างใด
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