สิ�งที�คุณควรทราบเกี�ยวกับพระราชบัญญัตมิ าตรฐานการว่ าจ้ างทํางาน
เกาะ พริ�นซ์ เอ็ดเวิร์ด

สิ�งที�คุณควรทราบเกี�ยวกับพระราชบัญญัตมิ าตรฐานการว่ าจ้ างทํางาน
เกาะ พริ�นซ์ เอ็ดเวิร์ดสิ�งที�คณ
ุ ควรทราบเกี�ยวกับพระราชบัญญัตมิ าตรฐานการว่าจ้ างทํางาน
เกาะ พริ�นซ์ เอ็ดเวิร์ด

ลูกจ้ างส่วนใหญ่บนเกาะพริ�นซ์ เอ็ดเวิร์ด ได้ รับการคุ้มครองและต้ องยึดถือปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานการจ้ างงาน ซึง� กําหนดเป็ นมาตรฐานขันตํ
� า� สําหรับสถานทีท� ํางาน ต่าง ๆ บนเกาะแห่งนี �

ระยะเวลาสองสัปดาห์ ในแต่ละปี ที�มีการจ้ างงาน และสามารถลาพักโดยได้ รับจ่าจ้ างเป็ นระยะเวลา สามสัปดาห์
หลังจากที�ลกู จ้ างนันได้
� ทาํ งานติดต่อกันให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างรายเดิม เป็ นระยะเวลาแปดปี

สิทธิ�และความรับผิดชอบของคุณในการทํางาน

ลูกจ้ างชัว� คราว (พาร์ ทไทม์) ซึง� ทํางานติดต่อกันเป็ นระยะเวลา หนึ�งปี สามารถเลือกที�รับเงินค่าจ้ าง
แทนการลาพักโดยได้ รับค่าจ้ าง แทนการลาพัก หลังจากที�มีการแจ้ งต่อผู้วา่ จ้ างเป็ นลายลักษณ์ อักษรแล้ ว

•

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที�ได้ รับค่ าจ้ าง: หมายถึง วันปี ใหม่ วันชาวเกาะ (Islander Day) วันขอบคุณ พระเจ้ า (Good
Friday) วันชาติแคนาดา( Canada Day) วันแรงงาน( Labour Day)วันประกาศ อิสรภาพ (Remembrance Day)
และวันคริ สต์มาส ( Christmas Day)

•

ค่ าแรงขัน� ตํ�า: ลูกจ้ างส่วนใหญ่ ต้ องได้ รับค่าจ้ างตามอัตราค่าแรงขันตํ
� �า หากต้ องการสอบถาม
อัตราค่าแรงขั �นตํา� ปั จจุบนั ให้ ติดต่อสาขาของสํานักงานมาตรฐานแรงงาน ได้ ที�หมายเลขโทรศัพท์ (902)368-5550
หรือทางไกล (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย) 1-800-333-4362 หรื อเข้ าไปดูรายละเอียดอัต ตราค่าแรงปั จจุบนั ในเว็บไซต์
www.peiemploymentstandards.com

จํานวนชั�วโมงของการทํางาน: ลูกจ้ างส่วนใหญ่ ต้ องได้ รับค่าจ้ างล่วงเวลา (โอที) หากทํางาน มากกว่า 48
ชัว� โมงในรอบหนึ�งสัปดาห์ ลูกจ้ างในอุตสาหกรรมบางชนิดต้ องทํางานเกินกว่า 48 ชัว� โมงในรอบหนึ�งสัปดาห์
ก่อนที�จะได้ รับค่าจ้ างช่วงเวลา (โอที) สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ ที� สาขาของสํานักงานมาตรฐานแรงงาน
การชําระค่ าจ้ างล่ วงเวลา: อัตราค่าจ้ างล่วงเวลา (โอที) ต้ องไม่ตํ�ากว่า 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้ าง
ปกติของค่าจ้ างที�ลกู จ้ างได้ รับจากการทํางานแต่ละชัว� โมงและคิดเป็ นค่าจ้ างที�ทํางานเกินกว่าเวลาที� กําหนด
“การสะสม” จํานวนชั�วโมงที�ทาํ งานล่ วงเวลา: ลูกจ้ างสามารถเลือกที�จะสะสมจํานวนชัว� โมงในการ
ทํางานล่วงเวลาคิดเป็ นเงินตามอัตราค่าจ้ างปกติ ในกรณีที�นายจ้ างยินยอม โดยทําหนังสือแจ้ งเป็ น ลายลักษณ์อกั ษร
และค่าจ้ างล่วงเวลาที�สะสมต้ องไม่ตํ�ากว่า 1.5 เท่าของค่าจ้ างเป็ นรายชัว� โมงที�มี การจ่ายจริ ง
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ ที�สาขาของสํานักงานมาตรฐานแรงงาน

เงินรางวัล (ทิป): เงินรางวัล (ทิป) และเงินโบนัสพิเศษ ถือว่าเป็ นทรัพย์สินของลูกจ้ างที�ไม่สามารถ
แบ่งให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างได้
การลาในโอกาสพิเศษอื�น ๆ: ลูกจ้ างส่วนใหญ่ได้ รับสิทธิ�ในการลางานสิบกรณีภายใต้ การคุ้มครอง
สิทธิ�ของการทํางานดังนี �
•

•

ระยะเวลาชําระเงิน: ระยะเวลาทีล� กู จ้ างจะได้ รับการชําระค่าจ้ าง ต้ องไม่เกิน 16 วัน และวันชําระ
เงินให้ แก่ลกู จ้ างต้ องไม่เกิน 5 วันทําการ นับจากสิ �นสุดระยะเวลาในการคํานวณค่าจ้ าง
หลักฐานการชําระเงิน: ลูกจ้ างต้ องได้ รับหลักฐานการการคํานวณค่าจ้ างพร้ อมกับเงินค่าจ้ าง
ลูกจ้ างที�ได้ รับหลักฐานการการคํานวณค่าจ้ างแบบอีเลกทรอนิกส์ ต้ องได้ รับสิทธิ�ตามชอบธรรมที�
เข้ าไปตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินที�เป็ นความลับส่วนบุคคล และสามารถสัง� พิมพ์ออกเป็ น สําเนาเอกสารได้
การชําระเงินในกรณีเรียกตัวเข้ างาน: ในแต่ละครัง� ที�ลกู จ้ างจําเป็ นต้ องถูกเรี ยกเพื�อรายงานตัวเข้ า ทํางาน
หรือเพื�อทํากิจกรรมที�เกี�ยวข้ องกับงาน ลูกจ้ างต้ องได้ รับการชําระเงินค่าจ้ างเรี ยกตัวเป็ น จํานวน 3
ชัว� โมงของค่าจ้ างปกติ

•
•

•

เวลาพัก:ลูกจ้ างมีสิทธิ�ได้ รับและต้ องปฏิบตั ิดงั นี �
•
•

ทุกครัง� ที�มีชวั� โมงในการทํางานติดต่อกัน ห้ าชัว� โมงในแต่ละวัน ลูกจ้ างต้ องได้ รับการพัก เบรก
โดยไม่ได้ รับค่าจ้ างเป็ นระยะเวลาครึ�งชัว� โมงในแต่ละครัง� และ
ต้ องได้ พกั เป็ นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้ อย 24 ชัว� โมงโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง ในรอบหนึ�ง สัปดาห์
และได้ พกั ในทุกสัปดาห์

การลาพักโดยได้ รับค่ าจ้ าง: ลูกจ้ างส่วนใหญ่ได้ รับสิทธิ�ที�จะสามารถลาพักโดยได้ รับค่าจ้ าง เป็ น

•

•

ลาเนื�องในโอกาสสูญเสีย: ลาโดยได้ รับเงินค่าจ้ าง 1 วัน และลาโดยไม่ได้ รับเงินค่าจ้ างได้ มากกว่า 2 วัน
ในกรณีที�สญ
ู เสียสมาชิกในครอบครัวกะทันหัน และลาได้ มากกว่า 3 วันโดย ไม่ได้ รับค่าจ้ าง
สําหรับการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวในกรณีอื�น
ลาป่ วย: มีสิทธิ�ลาป่ วยได้ มากกว่าสามวัน โดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง ในรอบปี การทํางานใน กรณีทํางานนานกว่า
3 เดือน แต่ทํางานติดต่อกันน้ อยกว่าห้ าปี ภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเดียวโดย ผู้วา่ จ้ างเดียวกัน
การลาป่ วยหนึ�งวันโดยได้ รับค่าจ้ าง และลาป่ วยได้ มากกว่า สามวันโดย
ไม่ได้ รับค่าจ้ างในรอบปี การทํางาน สําหรับลูกจ้ างที�ทํางานติดต่อกันมากกว่าห้ าปี ภายใต้
สัญญาจ้ างเดียวกันโดยผู้วา่ จ้ างรายเดิม
การลาเพื�อครอบครัว: ลาได้ สามวันโดยไม่รับค้ าจ้ างในรอบปี ปฏิทนิ ลูกจ้ างทีท� ี�ทํางาน
ติดต่อกันมานานกว่าหกเดือน ภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเดียวกันโดยผู้วา่ จ้ างรายเดิม
การลาคลอด/ลาเลี �ยงดูบตุ ร/การรับเลี �ยงบุตรบุญธรรม สามารถลาได้ ถีง78 สัปดาห์โดยไม่ รับค่าจ้ าง
มีผลบังคับทางกฎหมายหากมีสญ
ั ญาจ้ างกับผู้วา่ จ้ างรายเดิมในช่วงระยะเวลา 20
สัปดาห์ของระยะเวลาว่าจ้ าง 52 สัปดาห์ก่อนการยื�นใบลา และถ้ าหากทํางานให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง
รายเดิมถึงปั จจุบนั
การลาเนื�องในวาระทีบ� ตุ รเจ็บป่ วยสาหัส: สามารถลาป่ วยได้ โดยไม่รับค่าจ้ างมากถึง 37
สัปดาห์ภายในระยะเวลาว่าจ้ าง 52 สัปดาห์ เพื�อให้ การดูแลบุตรที�ได้ มีอาการเจ็บป่ วย สาหัส
ซึง� ต้ องมีการว่าจ้ างติดต่อกันอย่างน้ อยสามเดือน และต้ องเป็ นบิดา มารดาของเด็ก นันๆ
�
การการเนื�องจากการสูญหายหรื อเสียชีวิตจากเหตุอาชญากรรมของบุตร: สามารถลาได้
โดยไม่รับค่าจ้ างมากถึง 52 สัปดาห์ ถ้ าหากบุตรของลูกจ้ างสูญหาย สืบเนื�องมาจากสาเหตุ อาชญากรรม:
104 สัปดาห์หากบุตรของลูกจ้ างเสียชีวิต สืบเนื�องมาจากสาเหตุอาชญากรรม
ทังนี
� �ลูกจ้ างต้ องได้ รับการว่าจ้ างมาแล้ วไม่น้อยกว่าสามเดือน และต้ องเป็ นบิดา มารดา ของ เด็กนั �น ๆ
การลาเพื�อขึ �นศาล: ขอลาโดยไม่รับค่าจ้ างเพื�อจัดการภารกิจในชันศาล
�

•

การลาเพื�อแสดงความเห็นใจ: ลาโดยไม่รับค่าจ้ างเป็ นเวลา 28 สัปดาห์เพื�อดูแลบุคคลที�
เปรี ยบเหมือนคนในครอบครัวและบุคคลดังกล่าวได้ ถกู วินิจฉัยว่ามีอตั ราสี�ยงสูงทีอาจจะเสีย
ชีวิตภายใน26 สัปดาห์
ลาเพื�อปฏิบตั ิภารกิจทางทหาร:ลาโดยไม่รับค่าจ้ างสําหรับลูกจ้ างที�ต้องหยุดงาน หรือการ
ปฏิบตั ิภารกิจทางพลเรื อน เพื�อเข้ าเป็ นทหารกองหนุน ซึง� ลูกจ้ างต้ องทํางานติดต่อกันอย่าง
น้ อยหกเดือนให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างรายเดียวกัน
มีผลบังคับใช้ ตั �งแต่วนั ที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นไป การลาจากสาเหตุความ
รุนแรงภายในครอบครัว/ความรุนแรงทีเ� กิดจากคูร่ ัก/ความรุนแรงทางเพศได้ 3 วันโดยได้ รับ ค่าจ้ าง และ 7
วันโดยไม่รับค่าจ้ างในรอบปี ปฏิทิน หลังจากทํางานกับนายจ้ างเดียวกัน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ �นไป

การแจ้ งยกเลิกสัญญาจ้ าง: ผู้วา่ จ้ างซึง� ต้ องการยกเลิกการว่าจ้ างต่อลูกจ้ างรายใด โดยไม่มี
สาเหตุความผิดของลูกจ้ าง ต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อชําระเงินชดเชยการแจ้ งเป็ นลาย ลักษณ์อกั ษร ดังนี �
•
•
•
•
•

ทํางานติดต่อกันภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเดียว น้ อยกว่าหกเดือน ไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ทํางานติดต่อกันภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเดียว หกเดือน ถึง ห้ าปี
แจ้ งล่วงหน้ าสองสัปดาห์
ทํางานติดต่อกันภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเดียว ห้ าปี ถึง สิบปี
แจ้ งล่วงหน้ าสีส� ปั ดาห์
ทํางานติดต่อกันภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเดียว สิบปี ถึง สิบห้ าปี
แจ้ งล่วงหน้ าหกสัปดาห์
ทํางานติดต่อกันภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเดียว มากกว่าสิบห้ าปี
แจ้ งล่วงหน้ าแปดสัปดาห์

ลูกจ้ างที�ลาออกระหว่าที�ทาํ งานติดต่อกันภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเดียว ระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี ต้ องมีการ
เขียนจดหมายลาออกแจ้ งต่อผู้วา่ จ้ าง ล่วงหน้ า 1 สัปดาห์ สําหรับลูกจ้ างที�ทํางานติดต่อกันภายใต้ สัญญาเดียวเกิน 5
ปี ต้ องมีการเขียนจดหมายลาออกแจ้ งต่อผู้วา่ จ้ างล่วงหน้ า สองสัปดาห์ ลูกจ้ าง ที�ทํางานติดต่อกันในช่วงเวลา 6
เดือน ไม่จําเป็ นต้ องเขียนจดหมายลาออก
การหักเงินค่ าจ้ าง: กรณีที�มีการหักเงินค่าจ้ างของลูกจ้ าง ต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ าง เท่านั �น
กรุณาติดต่อเพื�อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ ที�สาขาของสํานักงานมาตรฐานแรงงาน
การว่ าจ้ างแรงงานเยาวชน: ลูกจ้ างที�มีอายุตํ�ากว่า 16 ปี ได้ รับการคุ้มครองภายใต้ กฎหมาย แรงงานพิเศษ
ติดต่อเพื�อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ ที�สาขาของสํานักงานมาตรฐานแรงงาน
เนื �อหาระเบียบอื�น ๆ: กฎระเบียบการว่าจ้ างอื�น ๆ ไม่ได้ มีการบันทึกรายละเอียดไว้ ในโปสเตอร์ นี �
หากท่านต้ องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติม หรื อ แบบฟอร์ มสําหรับแจ้ งความร้ องทุกข์ หรือขอรับ
สําเนาเอกสารรายละเอียดกฎระเบียบมาตรฐานการว่าจ้ างโดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ย สามารถติดต่อสขา
ของสํานักงานมาตรฐานแรงงานได้ ทหี� มายเลขโทรศัพท์ (902) 368-5550 หรือ โทรทางไกลโดยไม่ เสียค่าใช้ จา่ ยได้ ที�
1 (800) 333-4362 โทรสาร (902) 368-5476 หรื อเข้ าเยี�ยมชมในเว็บไซต์
www.peiemploymentstandards.com

โปสเตอร์ หรือแผ่ นพับนี � ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติเท่ านัน� ผู้อ่านควรควรขอรั บคําปรึกษาเกี�ยว กับพระราชบัญญัติมาตรฐานการจ้ างงาน หรื อพระราชบัญญัติการว่ าจ้ างแรงงานเยาวชน หากมี ข้ อความใดที�ปรากฏในโปสเตอร์ นี � แตกต่ างไปจากเนือ� ความในกฎหมายแรงงาน ให้ ถือตาม กฎหมายแรงงานเท่ านัน� __
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