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จาํนวนชั�วโมงของการทาํงาน: ลกูจ้างสว่นใหญ่ ต้องได้รับคา่จ้างลว่งเวลา (โอที) หากทํางาน มากกวา่ 48 

ชั�วโมงในรอบหนึ�งสปัดาห์ ลกูจ้างในอตุสาหกรรมบางชนิดต้องทํางานเกินกวา่ 48 ชั�วโมงในรอบหนึ�งสปัดาห์ 

ก่อนที�จะได้รับคา่จ้างชว่งเวลา (โอที) สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� สาขาของสํานกังานมาตรฐานแรงงาน 

การชาํระค่าจ้างล่วงเวลา: อตัราคา่จ้างลว่งเวลา (โอที) ต้องไมต่ํ�ากวา่ 1.5 เทา่ ของอตัราคา่จ้าง 

ปกติของคา่จ้างที�ลกูจ้างได้รับจากการทํางานแตล่ะชั�วโมงและคิดเป็นคา่จ้างที�ทํางานเกินกวา่เวลาที� กําหนด 

“การสะสม” จาํนวนชั�วโมงที�ทาํงานล่วงเวลา: ลกูจ้างสามารถเลือกที�จะสะสมจํานวนชั�วโมงในการ 

ทํางานลว่งเวลาคดิเป็นเงินตามอตัราคา่จ้างปกต ิในกรณีที�นายจ้างยินยอม โดยทําหนงัสือแจ้งเป็น ลายลกัษณ์อกัษร 

และคา่จ้างลว่งเวลาที�สะสมต้องไมต่ํ�ากวา่ 1.5 เทา่ของคา่จ้างเป็นรายชั�วโมงที�มี การจา่ยจริง 

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�สาขาของสํานกังานมาตรฐานแรงงาน 

ระยะเวลาชําระเงนิ: ระยะเวลาที�ลกูจ้างจะได้รับการชําระคา่จ้าง ต้องไมเ่กิน 16 วนั และวนัชําระ 

เงินให้แก่ลกูจ้างต้องไมเ่กิน 5 วนัทําการ นบัจากสิ �นสดุระยะเวลาในการคาํนวณคา่จ้าง 

หลักฐานการชาํระเงนิ: ลกูจ้างต้องได้รับหลกัฐานการการคํานวณคา่จ้างพร้อมกบัเงินคา่จ้าง 

ลกูจ้างที�ได้รับหลกัฐานการการคาํนวณคา่จ้างแบบอีเลกทรอนิกส์ ต้องได้รับสิทธิ�ตามชอบธรรมที� 

เข้าไปตรวจสอบหลกัฐานการชําระเงินที�เป็นความลบัสว่นบคุคล และสามารถสั�งพิมพ์ออกเป็น สําเนาเอกสารได้ 

การชาํระเงินในกรณีเรียกตัวเข้างาน: ในแตล่ะครั �งที�ลกูจ้างจําเป็นต้องถกูเรียกเพื�อรายงานตวัเข้า ทํางาน 

หรือเพื�อทํากิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบังาน ลกูจ้างต้องได้รับการชําระเงินคา่จ้างเรียกตวัเป็น จํานวน 3 

ชั�วโมงของคา่จ้างปกต ิ

เวลาพัก:ลกูจ้างมีสิทธิ�ได้รับและต้องปฏิบตัิดงันี � 

• ทกุครั �งที�มีชั�วโมงในการทํางานติดตอ่กนั ห้าชั�วโมงในแตล่ะวนั ลกูจ้างต้องได้รับการพกั เบรก 

โดยไมไ่ด้รับคา่จ้างเป็นระยะเวลาครึ�งชั�วโมงในแตล่ะครั �ง และ 

• ต้องได้พกัเป็นระยะเวลาตดิตอ่กนัอยา่งน้อย 24 ชั�วโมงโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง ในรอบหนึ�ง สปัดาห์ 

และได้พกัในทกุสปัดาห์ 

การลาพักโดยได้รับค่าจ้าง: ลกูจ้างสว่นใหญ่ได้รับสทิธิ�ที�จะสามารถลาพกัโดยได้รับคา่จ้าง เป็น 

ระยะเวลาสองสปัดาห์ ในแตล่ะปีที�มีการจ้างงาน และสามารถลาพกัโดยได้รับจา่จ้างเป็นระยะเวลา สามสปัดาห์ 

หลงัจากที�ลกูจ้างนั �นได้ทาํงานติดตอ่กนัให้แก่ผู้วา่จ้างรายเดิม เป็นระยะเวลาแปดปี  

ลกูจ้างชั�วคราว (พาร์ทไทม์) ซึ�งทํางานติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา หนึ�งปีสามารถเลือกที�รับเงินคา่จ้าง 

แทนการลาพกัโดยได้รับคา่จ้าง แทนการลาพกั หลงัจากที�มีการแจ้งตอ่ผู้วา่จ้างเป็นลายลกัษณ์ อกัษรแล้ว 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที�ได้รับค่าจ้าง: หมายถึง วนัปีใหม ่วนัชาวเกาะ (Islander Day) วนัขอบคณุ พระเจ้า (Good 

Friday) วนัชาติแคนาดา( Canada Day) วนัแรงงาน( Labour Day)วนัประกาศ อิสรภาพ (Remembrance Day) 

และวนัคริสต์มาส ( Christmas Day) 

เงนิรางวัล (ทปิ): เงินรางวลั (ทิป) และเงินโบนสัพิเศษ ถือวา่เป็นทรัพย์สินของลกูจ้างที�ไมส่ามารถ 

แบง่ให้แกผู่้วา่จ้างได้ 

การลาในโอกาสพิเศษอื�น ๆ: ลกูจ้างสว่นใหญ่ได้รับสิทธิ�ในการลางานสบิกรณีภายใต้การคุ้มครอง 

สิทธิ�ของการทํางานดงันี � 

• ลาเนื�องในโอกาสสญูเสีย: ลาโดยได้รับเงินคา่จ้าง 1 วนั และลาโดยไมไ่ด้รับเงินคา่จ้างได้ มากกวา่ 2 วนั 

ในกรณีที�สญูเสยีสมาชิกในครอบครัวกะทนัหนั และลาได้มากกวา่ 3 วนัโดย ไมไ่ด้รับคา่จ้าง 

สําหรับการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวในกรณีอื�น 

• ลาป่วย: มีสิทธิ�ลาป่วยได้มากกวา่สามวนั โดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง ในรอบปีการทํางานใน กรณีทํางานนานกวา่ 

3 เดือน แตท่ํางานตดิตอ่กนัน้อยกวา่ห้าปี ภายใต้สญัญาจ้างเดียวโดย ผู้วา่จ้างเดียวกนั 

การลาป่วยหนึ�งวนัโดยได้รับคา่จ้าง และลาป่วยได้มากกวา่ สามวนัโดย 

ไมไ่ด้รับคา่จ้างในรอบปีการทาํงาน สําหรับลกูจ้างที�ทํางานติดตอ่กนัมากกวา่ห้าปี ภายใต้ 

สญัญาจ้างเดียวกนัโดยผู้วา่จ้างรายเดมิ 

• การลาเพื�อครอบครัว: ลาได้สามวนัโดยไมรั่บค้าจ้างในรอบปีปฏิทนิ ลกูจ้างที�ที�ทํางาน 

ติดตอ่กนัมานานกวา่หกเดือน ภายใต้สญัญาจ้างเดียวกนัโดยผู้วา่จ้างรายเดมิ 

• การลาคลอด/ลาเลี �ยงดบูตุร/การรับเลี �ยงบตุรบญุธรรม สามารถลาได้ถีง78 สปัดาห์โดยไม ่รับคา่จ้าง 

มีผลบงัคบัทางกฎหมายหากมีสญัญาจ้างกบัผู้วา่จ้างรายเดิมในชว่งระยะเวลา 20 

สปัดาห์ของระยะเวลาวา่จ้าง 52 สปัดาห์ก่อนการยื�นใบลา และถ้าหากทาํงานให้กบัผู้วา่จ้าง 

รายเดิมถึงปัจจบุนั 

• การลาเนื�องในวาระที�บตุรเจ็บป่วยสาหสั: สามารถลาป่วยได้โดยไมรั่บคา่จ้างมากถึง 37 

สปัดาห์ภายในระยะเวลาวา่จ้าง 52 สปัดาห์ เพื�อให้การดแูลบตุรที�ได้มีอาการเจ็บป่วย สาหสั 

ซึ�งต้องมีการวา่จ้างติดตอ่กนัอยา่งน้อยสามเดือน และต้องเป็นบดิา มารดาของเด็ก นั �นๆ 

• การการเนื�องจากการสญูหายหรือเสียชีวิตจากเหตอุาชญากรรมของบตุร: สามารถลาได้ 

โดยไมรั่บคา่จ้างมากถึง 52 สปัดาห์ ถ้าหากบตุรของลกูจ้างสญูหาย สืบเนื�องมาจากสาเหต ุอาชญากรรม: 

104 สปัดาห์หากบตุรของลกูจ้างเสียชีวิต สืบเนื�องมาจากสาเหตอุาชญากรรม 

ทั �งนี �ลกูจ้างต้องได้รับการวา่จ้างมาแล้วไมน้่อยกวา่สามเดือน และต้องเป็นบดิา มารดา ของ เด็กนั �น ๆ 

• การลาเพื�อขึ �นศาล: ขอลาโดยไมรั่บคา่จ้างเพื�อจดัการภารกิจในชั �นศาล 

• การลาเพื�อแสดงความเห็นใจ: ลาโดยไมรั่บคา่จ้างเป็นเวลา 28 สปัดาห์เพื�อดแูลบคุคลที� 

เปรียบเหมือนคนในครอบครัวและบคุคลดงักลา่วได้ถกูวินิจฉัยวา่มีอตัราสี�ยงสงูทีอาจจะเสีย 

ชีวิตภายใน26 สปัดาห์ 

• ลาเพื�อปฏิบตัิภารกิจทางทหาร:ลาโดยไมรั่บคา่จ้างสําหรับลกูจ้างที�ต้องหยดุงาน หรือการ 

ปฏิบตัิภารกิจทางพลเรือน เพื�อเข้าเป็นทหารกองหนนุ ซึ�งลกูจ้างต้องทํางานติดตอ่กนัอยา่ง 

น้อยหกเดือนให้แก่ผู้วา่จ้างรายเดียวกนั 

• มีผลบงัคบัใช้ตั �งแตว่นัที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป การลาจากสาเหตคุวาม 

รุนแรงภายในครอบครัว/ความรุนแรงที�เกิดจากคูรั่ก/ความรุนแรงทางเพศได้ 3 วนัโดยได้รับ คา่จ้าง และ 7 

วนัโดยไมรั่บคา่จ้างในรอบปีปฏิทิน หลงัจากทํางานกบันายจ้างเดียวกนั ติดตอ่กนั 3 เดือนขึ �นไป 

การแจ้งยกเลิกสัญญาจ้าง: ผู้วา่จ้างซึ�งต้องการยกเลิกการวา่จ้างตอ่ลกูจ้างรายใด โดยไมมี่ 

สาเหตคุวามผิดของลกูจ้าง ต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือชําระเงินชดเชยการแจ้งเป็นลาย ลกัษณ์อกัษร ดงันี � 

• ทํางานติดตอ่กนัภายใต้สญัญาจ้างเดยีว น้อยกวา่หกเดือน ไมจํ่าเป็นต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์ อกัษร 

• ทํางานติดตอ่กนัภายใต้สญัญาจ้างเดยีว หกเดือน ถึง ห้าปี  แจ้งลว่งหน้าสองสปัดาห์ 

• ทํางานติดตอ่กนัภายใต้สญัญาจ้างเดยีว ห้าปี ถึง สิบปี   แจ้งลว่งหน้าสี�สปัดาห์ 

• ทํางานติดตอ่กนัภายใต้สญัญาจ้างเดยีว สิบปี ถึง สิบห้าปี  แจ้งลว่งหน้าหกสปัดาห์ 

• ทํางานติดตอ่กนัภายใต้สญัญาจ้างเดยีว มากกวา่สิบห้าปี  แจ้งลว่งหน้าแปดสปัดาห์ 

ลกูจ้างที�ลาออกระหวา่ที�ทาํงานติดตอ่กนัภายใต้สญัญาจ้างเดียว ระหวา่ง 6 เดือน ถึง 5 ปี ต้องมีการ 

เขียนจดหมายลาออกแจ้งตอ่ผู้วา่จ้าง ลว่งหน้า 1 สปัดาห์ สําหรับลกูจ้างที�ทํางานติดตอ่กนัภายใต้ สญัญาเดียวเกิน 5 

ปี ต้องมีการเขียนจดหมายลาออกแจ้งตอ่ผู้วา่จ้างลว่งหน้า สองสปัดาห์ ลกูจ้าง ที�ทํางานติดตอ่กนัในชว่งเวลา 6 

เดือน ไมจํ่าเป็นต้องเขียนจดหมายลาออก 

การหกัเงนิค่าจ้าง: กรณีที�มีการหกัเงินคา่จ้างของลกูจ้าง ต้องได้รับความยนิยอมจากลกูจ้าง เทา่นั �น 

กรุณาติดตอ่เพื�อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�สาขาของสํานกังานมาตรฐานแรงงาน 

การว่าจ้างแรงงานเยาวชน: ลกูจ้างที�มีอายตุํ�ากวา่ 16 ปี ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย แรงงานพิเศษ 

ติดตอ่เพื�อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�สาขาของสํานกังานมาตรฐานแรงงาน 

เนื �อหาระเบียบอื�น ๆ: กฎระเบียบการวา่จ้างอื�น ๆ ไมไ่ด้มีการบนัทกึรายละเอียดไว้ในโปสเตอร์นี � 

หากทา่นต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติม หรือ แบบฟอร์มสําหรับแจ้งความร้องทกุข์ หรือขอรับ 

สําเนาเอกสารรายละเอียดกฎระเบียบมาตรฐานการวา่จ้างโดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ย สามารถติดตอ่สขา 

ของสํานกังานมาตรฐานแรงงานได้ที�หมายเลขโทรศพัท์ (902) 368-5550 หรือ โทรทางไกลโดยไม ่เสียคา่ใช้จา่ยได้ที� 

1 (800) 333-4362 โทรสาร (902) 368-5476 หรือเข้าเยี�ยมชมในเว็บไซต์ 

www.peiemploymentstandards.com 


