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คู่มือฉบบัน้ีอธิบายถึงภาพรวมของสิทธิและความรับผดิชอบขั้น
ต ่าท่ีมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายส าหรับนายจา้งและลูกจา้ง 

นายจา้งไม่สามารถขอใหลู้กจา้งตกลงยอมรับเง่ือนไขซ่ึงต ่ากวา่
สิทธิขั้นต ่าท่ีพึงมีตามกฎหมายได ้

สัญญาจ้างงาน (ข้อตกลง) 

ลูกจ้างทุกคนต้องมสัีญญาจ้างงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยอาจเป็นสัญญาจ้างงานรายบุคคล (ซ่ึงผูกพนักบัลกูจ้างและนายจ้าง) 
หรือสัญญาข้อตกลงร่วม (ซ่ึงผูกพนักบัลูกจ้าง นายจ้าง 
และกลุ่มสหภาพแรงงาน) 

สัญญาจา้งงานตอ้งประกอบดว้ยเร่ืองบางเร่ืองตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หากตอ้งการร่างสัญญาจา้งงาน โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz 
และคน้หาค าวา่ “Employment Agreement Builder” 

สัญญาจ้างงานรายบุคคลต้องประกอบด้วย: 

› ช่ือของนายจา้งและลูกจา้ง

› ลกัษณะงานท่ีจะตอ้งท า ขอ้มูลบ่งช้ีสถานท่ีท างาน เวลาท างานท่ี
ตกลงกนัหรือขอ้มูลบ่งช้ีเวลาท่ีลูกจา้งจะตอ้งท างาน 

› อตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินดงักล่าว 

› ค าอธิบายอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาวา่ดว้ยความสัมพนั
ธ์ในการจา้งงาน รวมถึงค าแนะน าวา่ ตอ้งด าเนินการร้องทุกขภ์ายใน 
90 วนั

› ขอ้ความท่ีระบุวา่ลกูจา้งจะไดรั้บค่าจา้ง (อยา่งนอ้ย) 1.5 
เท่าส าหรับการท างานในวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

› บทคุม้ครองการจา้งงานท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัส าหรับลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากกิจการของนายจา้งถูกขายหรือถ่ายโอนกรรมสิทธ์ิ
หรือหากมีการท าสัญญาจา้งบุคคลภายนอกให้ท างานของลูกจา้งดงัก
ล่าว

› เร่ืองอ่ืนใดท่ีมีการตกลงกนั เช่น ระยะเวลาทดลองงาน 
ขอ้ตกลงช่วงทดลองงาน 
หรือบทบญัญติัดา้นความพร้อมปฏิบติังานของลูกจา้ง

› ลกัษณะของการจา้งงานหากมีการก าหนดเวลาจา้งไวแ้น่นอน

ตวัร่างสัญญาจา้งงานเป็นเคร่ืองมือฟรีในการช่วยร่างสัญญาท่ีเหมาะสมกบั
ธุรกิจและลูกจา้งแต่ละคน 
ประกอบดว้ยเกร็ดความรู้เพื่อช่วยในการตดัสินใจในการเพิ่มขอ้ก าหนดใด 
และไม่เพิ่มขอ้ก าหนดใดลงในร่างสัญญา 
อีกทั้งยงัครอบคลุมถึงส่ิงท่ีพึงท าตามกฎหมาย 
รวมถึงขอ้ผิดพลาดท่ีพบเจอไดท้ัว่ไปและวิธีการหลีกเล่ียง  

การจา้งงานตอ้งเป็นไปตามสิทธิการจา้งงานขั้นต ่าเสมอ 
โดยไม่ค  านึงวา่ไดร้ะบุไวใ้นสัญญาจา้งงานหรือไม่ 
หรือไดร้ะบุเง่ือนไขซ่ึงต ่ากวา่สิทธิขั้นต ่าท่ีพึงไดต้ามกฎหมายไวใ้นสัญญา
จา้งงานหรือไม่ 

เม่ือมีการเจรจาต่อรองสัญญาจา้งงานของแต่ละคน 
ลูกจา้งสามารถขอรับค าปรึกษาไดอ้ยา่งอิสระ (เช่น จากสหภาพแรงงาน 
ทนายความ เพื่อน หรือครอบครัว)  

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจา้งงานใดๆ 
จะตอ้งเป็นท่ีตกลงกนัโดยนายจา้งและลูกจา้ง 
นายจา้งไม่สามารถเปล่ียนขอ้ก าหนดและเง่ือนไขโดยปราศจากค ายนิยอมเ
ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกจา้ง 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz 
และคน้หาค าวา่ “employment agreements 

สิทธิในการท างานในประเทศนิวซีแลนด์ 

นายจา้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูท่ี้ตนเองวา่จา้งมีสิทธิท างานถูกตอ้งตา
มกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด ์

โปรแกรมเคร่ืองมือ VisaView 
ของส านกังานตรวจคนเขา้เมืองนิวซีแลนดช่์วยยนืยนัขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิก
ารท างานของลูกจา้งแก่นายจา้งได ้โปรดไปท่ี www.immigration.govt.nz 
และคน้หาค าวา่ “VisaView” 

ค่าจ้างขั้นต ่า 

อตัราค่าจ้างขั้นต า่ใช้กบัลูกจ้างทุกคน ไม่ว่าเป็นลูกจ้างงานเต็มเวลา  
งานนอกเวลา งานท่ีมีก าหนดระยะเวลาท างานไว้แน่นอน ลูกจ้างช่ัวคราว 
ท างานอยู่กบับ้าน หรืองานท่ีได้รับค่าจ้าง (ท้ังหมดหรือบางส่วน) 

สิทธิและความรับผดิชอบการจา้งงานขั้นต ่า

https://www.employment.govt.nz/starting-employment/employment-agreements/employment-agreement-builder/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/employment-agreements/
http://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/visaview
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โดยการจ้างเหมาหรือจ้างรายช้ิน ลกูจ้างท่ีมีอายุ 16 
ปีขึน้ไปต้องได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากบัอตัราค่าจ้างขั้นต ่าของผู้ใหญ่ 
ยกเว้นลูกจ้างดังกล่าวเป็นลูกจ้างท่ีเพิง่เร่ิมเข้าท างานหรือเป็นผู้ฝึกหัดงาน 

นายจา้งและลูกจา้งอาจตกลงอตัราค่าจา้งร่วมกนัแต่ตอ้งเป็นอตัราท่ีไม่นอ้ย
ไปกวา่อตัราค่าจา้งขั้นต ่าในปัจจุบนั 

อตัราค่าจา้งขั้นต ่ามีการปรับทบทวนทุกปี 
โปรดตรวจสอบอตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีเวบ็ไซต ์
www.employment.govt.nz/minimum-wage 

ลูกจา้งทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมหรือการก ากบัดูแลลูกจา้งคนอ่ืน
ตอ้งไดรั้บค่าจา้งอยา่งนอ้ยเท่ากบัอตัราค่าจา้งขั้นต ่าของผูใ้หญ่  

ลูกจา้งท่ีเร่ิมเขา้ท างานตอ้งไดรั้บค่าจา้งอยา่งนอ้ยเท่ากบัอตัราค่าจา้งขั้นต ่า
ส าหรับผูเ้ร่ิมเขา้ท างาน และลูกจา้งฝึกหดังานท่ีมีอาย ุ20 
ปีข้ึนไปตอ้งไดรั้บค่าจา้งอยา่งนอ้ยเท่ากบัอตัราค่าจา้งขั้นต ่าส าหรับผูฝึ้กหดั
งาน 

อตัราค่าจ้างขั้นต า่ส าหรับผู้เร่ิมเข้าท างานจะใช้กบั: 

› ลูกจ้างท่ีมีอายุ 16 และ 17 ปีท่ีท างานไม่ครบ 6 
เดือนติดต่อกนักบันายจา้งคนปัจจุบนั 

› ลูกจ้างท่ีมีอายุ 18 และ 19 
ปีท่ีไดรั้บไดรั้บสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลนาน 6 
เดือนหรือมากกวา่นั้น 
และเป็นผูท่ี้ยงัท างานกบันายจา้งผูใ้ดก็ไดต่้อเน่ืองกนันานยงัไม่ครบ
6 เดือนนบัตั้งแต่ลูกจา้งนั้นเร่ิมตน้รับสิทธิประโยชน์ดงักล่าว
หลงัจากท่ีลูกจา้งไดท้ างานกบันายจา้งคนหน่ึงนานต่อเน่ืองกนันาน 
6 เดือน 
ไม่ถือวา่เป็นคนงานท่ีเร่ิมเขา้ท างานและตอ้งไดรั้บค่าจา้งอยา่งนอ้ยเ
ท่ากบัอตัราค่าจา้งขั้นต ่าของผูใ้หญ่ 

› ลูกจ้างท่ีมีอายุ 16, 16, 18 และ 19 
ปีท่ีสัญญาการจา้งงานก าหนดให้รับการฝึกอบรมในทกัษะอุตสาหก
รรมอยา่งนอ้ย 40 หน่วยกิตต่อปี
เพื่อให้ครบเง่ือนไขในวิชาชีพท่ีสัญญาจา้งงานระบุไว ้

ไม่มีการก าหนดค่าจา้งขั้นต ่าส าหรับลูกจา้งท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 16 ปี 
แต่มีสิทธิและไดรั้บสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ภายใตก้ฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช ้
เม่ือลูกจา้งมีอายคุรบ 16 
ปีและท างานกบันายจา้งคนหน่ึงนานต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย  
6 เดือน จะมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่าของผูใ้หญ่ 

อตัราค่าจ้างขั้นต า่ส าหรับผู้ฝึกหัดงานจะใช้กบัพนักงานฝึกหัดท่ีได้รับการ
ว่าจ้าง ซ่ึง: 

› อายุ 20 ปีข้ึนไป และ

› ตามขอ้ก าหนดของสัญญาการจา้งงานไดก้ าหนดใหลู้กจา้งตอ้งรับกา
รฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมทกัษะอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ย
60 หน่วยกิตต่อปี เพื่อเพิ่มศกัยภาพในวิชาชีพ
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาการจา้งงานนั้นๆ

การจ่ายค่าจ้าง 

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งเป็นเงินสด 
(ยกเวน้ในส่วนของพระราชส านกั และ เจา้หนา้ท่ีรัฐฯ) 
การจ่ายค่าจา้งในรูปแบบอ่ืน (เช่น น าเงินเขา้บญัชีโดยตรง เช็ค) 
นายจา้งตอ้งไดรั้บการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกจา้ง 

ลูกจา้งตอ้งไดรั้บค่าจา้งส าหรับเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการท างาน 
รวมถึงกิจกรรมในช่วงเร่ิมตน้หรือส้ินสุดกะ เช่น 
พนกังานร้านคา้ปลีกตอ้งไดรั้บค่าจา้งส าหรับการเปิดและปิดร้าน 

นายจา้งไม่สามารถหกัเงินใดๆ ยกเวน้ส่ิงท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
(เช่น ภาษีเงินได ้เงินกูย้มืเพื่อการศึกษา และภาษี ACC) 
เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz 
และคน้หาค าวา่ “Types of pay” 

นายจ้างต้องจัดท าบันทึกให้ถูกต้อง 

นายจา้งตอ้งจดัท าบนัทึกเวลาท างาน การจ่ายเงินค่าจา้ง 
และวนัหยดุและวนัลาของลูกจา้งอยา่งถูกตอ้ง 

นายจา้งตอ้งจดัเก็บส าเนาสัญญาจา้งงานท่ีลงนามโดยลูกจา้ง 
หรือเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในปัจจุบนัท่ีลงนามโดยลูกจา้ง 
และตอ้งมอบส าเนาแก่ลูกจา้งตามท่ีร้องขอ  

นอกจากน้ีนายจา้งควรเก็บส าเนาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของเอกสารดงัต่อ
ไปน้ี: 

› ขอ้ตกลงในการยา้ยวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรือ

› ขอ้ตกลงในการจ่ายค่าจา้งส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี หรือ

http://www.employment.govt.nz/minimum-wage
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/pay/types-of-pay/
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› ค าขอในการยา้ยวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรือ

› ค าขอในการจ่ายค่าจา้งส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีซ่ึงนายจา้งไ
ม่เห็นดว้ย หรือ

› การอนุญาตใหห้กัเงินจากการวา่จา้ง

ส าหรับรายละเอียดวา่ขอ้มูลใดตอ้งท าการบนัทึก โปรดไปท่ี  
www.employment.govt.nz และคน้หาค าวา่ “keeping records” 

ช่วงเวลาพกัผ่อนและรับประทานอาหาร 

ลูกจา้งมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช่วงเวลาพกัผอ่นและรับประทานอาหาร 
โดยจ านวนและระยะเวลาของการพกัข้ึนอยูก่บัชัว่โมงการท างานของลูกจ้
าง ตวัอยา่งเช่น: 

› ในวนัท างานแปดชัว่โมง 
ตอ้งไดรั้บเวลาพกัโดยไดรั้บค่าจา้งอยา่งนอ้ย 10 นาทีสองคร้ัง 
และพกัโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งเพื่อรับประทานอาหาร 30 นาทีหน่ึงคร้ัง

› ในวนัท างานหกชัว่โมง ตอ้งไดรั้บเวลาพกัโดยไดรั้บค่าจา้งอยา่งนอ้ย
10 นาทีหน่ึงคร้ัง และพกัโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งเพื่อรับประทานอาหาร 
30 นาทีหน่ึงคร้ัง

ช่วงเวลาพกัคือช่วงเวลาส าหรับการพกัผอ่นและจดัการธุระส่วนตวั 
ช่วงเวลาพกัผอ่นเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับท่ีท างาน 
เพราะสามารถช่วยใหลู้กจา้งสามารถท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีประสิ
ทธิภาพ 

นายจา้งและลูกจา้งควรตกลงถึงช่วงเวลาท่ีลูกจา้งจะพกั 
หากไม่สามารถตกลงได ้กฎหมายระบุใหใ้ชช่้วงเวลาท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. 
แรงงานสัมพนัธ์ ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 
ตราบใดท่ีเป็นช่วงเวลาท่ีสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบติัได ้

นายจา้งยงัตอ้งก าหนดเวลาพกัพิเศษ 
และอ านวยความสะดวกสถานท่ีใหแ้ก่ลูกจา้งในการใหน้มบุตรหรือจดัเก็บ
น ้านมใหลู้กโดยเป็นสถานท่ีท่ีสมเหตุสมผลและปฏิบติัตามได ้
นายจา้งไม่จะเป็นตอ้งจ่ายค่าจา้งใหก้บัลูกจา้งส าหรับช่วงเวลาพกันอกเสีย
จากวา่ตอ้งการจ่าย 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz 
และคน้หาค าวา่ “Rest and meal breaks” 

ข้อก าหนดด้านความพร้อมปฏิบัติงาน 

สัญญาจา้งงานไม่อาจมีขอ้ก าหนดดา้นความพร้อมปฏิบติังาน (กล่าวคือ 
การท างานข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขวา่นายจา้งตอ้งท าใหมี้งานส าหรับลูกจา้งและ
ลูกจา้งตอ้งพร้อมท่ีจะยอมรับงานใดก็ตามท่ีนายจา้งเสนอให)้ เวน้แต่วา่: 
› สัญญาจา้งงานระบุเวลาท างานท่ีตกลงกนั 

รวมถึงเวลาท่ีประกนัการท างานในช่วงเวลาดงักล่าว
ส่วนขอ้ก าหนดดา้นความพร้อมปฏิบติังานนั้นเพิ่มเติมจากเวลาท่ีปร
ะกนัการท างานดงักล่าว และ

› นายจา้งมีเหตุผลตามสมควรโดยสุจริตใจในการรวมขอ้ก าหนดดา้น
ความพร้อมปฏิบติังานและจ านวนเวลาท างานท่ีระบุไว ้และ

› ขอ้ก าหนดดา้นความพร้อมปฏิบติังานใหค้่าตอบแทนตามสมควรแก่
ลูกจา้งเพื่อท าให้พร้อมท่ีจะปฏิบติังาน

หากสัญญาจา้งงานไม่มีขอ้ก าหนดดา้นความพร้อมปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งซ่ึง
ใหค้่าตอบแทนตามสมควร ลูกจา้งสามารถ “ปฏิเสธ” 
งานท่ีไม่เป็นส่วนหน่ึงของเวลาท่ีประกนัการท างานในสัญญาจา้งงาน นาย
จา้งไม่สามารถท าใหลู้กจา้งเสียประโยชน์หากลูกจา้งปฏิเสธงาน 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Hours of work”

วนัหยุดประจ าปี 

เม่ือครบระยะเวลาจ้างงานอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปีกบันายจ้างรายหน่ึง 
ลูกจ้างจะได้รับสิทธิหยุดประจ าปี 4 สัปดาห์โดยได้รับค่าจ้าง 

ลูกจา้งสามารถร้องขอ (เป็นลายลกัษณ์อกัษร) 
ใหมี้การจ่ายเงินทดแทนวนัลาหยดุประจ าปีไม่เกิน 1 สัปดาห์ต่อปี 
นายจา้งไม่สามารถบงัคบัใหลู้กจา้งยอมรับการจ่ายเงินทดแทนวนัหยดุปร
ะจ าปี 
และหา้มรวมค าร้องขอการจ่ายเงินทดแทนวนัลาหยดุประจ าปีในสัญญาจา้
งงาน 

ค่าจา้งวนัหยดุประจ าปีจะจ่ายตามอตัราต่อไปน้ี 
แลว้แต่วา่อยา่งใดจะมากกวา่: 

› ค่าจา้งรายสัปดาห์ตามปกติของลูกจา้งในวนัเร่ิมตน้วนัหยดุประจ าปี
หรือ

› รายไดเ้ฉล่ียต่อสปัดาห์ของลูกจา้งในช่วง 12 
เดือนก่อนจบรอบการจ่ายค่าจา้งสุดทา้ยก่อนถึงช่วงวนัหยดุประจ าปี

https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/breaks/rest-and-meal-breaks/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/#https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/#https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/hours-of-work/
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การค านวณดงักล่าวควรรวมค่านายหนา้ท่ีลูกจา้งไดรั้บเป็นส่วนหน่ึงของสั
ญญาจา้งงานดว้ย 

หากลูกจา้งออกจากงานก่อนครบหน่ึงปีของการจา้งงาน 
ค่าจา้งวนัหยดุประจ าปีคิดเป็น 8% 
ของรายไดร้วมต่อปีของลูกจา้งหลงัหกัค่าจา้งวนัหยดุท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแ
ลว้  

ลูกจา้งชัว่คราว (ผูท่ี้ท างานตามระยะเวลาท่ีก าหนด) 
และลูกจา้งชัว่คราวท่ีระบุเวลาจา้ง (เป็นลูกจา้งนอ้ยกวา่ 12 เดือน) 
อาจตกลงยอมรับค่าจา้งส าหรับวนัหยดุประจ าปีขา้งตน้ได ้(ท่ีอตัรา 8%) 
หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี 
www.employment.govt.nz และคน้หา “pay as you go” 

นายจา้งอาจขอใหล้กูจา้งหยดุงานโดยใชว้นัหยดุประจ าปีในระหวา่งปิดกิจ
การชัว่คราว (เช่น ในช่วงคริสตม์าส) 
โดยแจง้ใหลู้กจา้งทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ 
หากระยะเวลาปิดกิจการชัว่คราวครอบคลุมวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งอตัราวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
หากวนัหยดุนั้นตรงกบัวนัท างานตามปกติของลูกจา้ง 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Annual holidays” 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทุก 12 เดือน ลูกจ้างต้องมีวนัหยุดนักขัตฤกษ์จ านวน 11 วนั 
โดยได้รับค่าจ้างหากวนัหยุดน้ันตรงกบัวนัท างานตามปกติของลกูจ้าง 

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งรายวนัหรือค่าจา้งรายวนัเฉล่ีย (ถา้มี) 
แก่ลูกจา้งส าหรับวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

หากลูกจา้งท างานในวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ลูกจา้งตอ้งไดรั้บการจ่ายค่า 
จา้งในอตัราอยา่งนอ้ยหน่ึงเท่าคร่ึงส าหรับเวลาท่ีท างาน หากวนัหยดุ 
นกัขตัฤกษต์รงกบัวนัท างานตามปกติ ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บวนัหยดุท่ีได ้
รับค่าจา้งในวนัอ่ืนดว้ย 

ลูกจา้งสามารถปฏิเสธท่ีจะท างานในวนัหยดุนกัขตัฤกษไ์ด ้
เวน้แต่สัญญาจา้งงานจะระบุเป็นอ่ืน 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Public holidays” 

การลาป่วย 

หลงัท างาน 6 เดือนต่อเน่ืองกนั ลกูจ้างมีสิทธิลาป่วย 5 วนัโดยได้รับค่าจ้าง 

นอกเหนือจาก 5 วนัเร่ิมตน้แลว้ ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บวนัลาป่วยเพิ่มอีก 5 
วนัส าหรับทุกๆ 12 เดือน หลงัจากนั้น สามารถยกยอดวนัลาป่วยท่ีไม่ไดใ้ช ้
15 วนั แต่ตอ้งไม่เกิน 20 วนั  

การลาป่วยสามารถกระท าไดห้าก: 

› ลูกจา้งป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ หรือ

› สามีภรรยาหรือคู่ชีวิตของลูกจา้งป่วยหรือบาดเจบ็ หรือ

› ผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของลูกจา้งป่วยหรือบาดเจบ็ 

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งรายวนัหรือค่าจา้งรายวนัเฉล่ีย (ถา้มี) 
แก่ลูกจา้งในวนัลาป่วย  

นายจา้งอาจขอหลกัฐานรับรองการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย ์
หากนายจา้งขอหลกัฐานรับรองภายใน 3 
วนัแรกของการลาป่วยหรือบาดเจบ็ 
นายจา้งจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยการขอหลกัฐานรับรองดงักล่า
ว นายจา้งไม่สามารถบงัคบัใหลู้กจา้งเขา้รักษากบัแพทยร์ายท่ีตนเจาะจงได ้
หลงัจาก 3 วนัของการป่วยแลว้ ลูกจา้งจะตอ้งจ่ายค่านดัพบแพทย ์

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Sick leave” 

การลาเพ่ือการฌาปนกจิศพ 

หลงั 6 เดือนของการวา่จา้งงานอยา่งต่อเน่ือง 
ลูกจา้งทุกคนมีสิทธิลาเพื่อการฌาปนกิจศพ: 

› จ านวน 3 วนัต่อการเสียชีวิตของสามีภรรยาหรือคู่สมรส บิดามารดา
บุตร พี่ นอ้งร่วมบิดามารดา ปู่ยา่ตายาย หลาน 
หรือบิดามารดาของสามีภรรยาหรือคู่สมรส

› จ านวน 1 วนั 
หากนายจา้งเห็นวา่การเสียชีวิตของบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงขา้งตน้
นั้นส่งผลกระทบต่อลูกจา้ง

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Bereavement leave” 

https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/public-holidays/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/annual-holidays/fixed-term-changing-patterns/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/public-holidays/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/sick-leave/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/bereavement-leave/
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ลูกจ้างท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครัวเรือน 

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบในครัวเรือนพงึได้รับการคุ้มครองในท่ีท างานเพิม่เติม
ตามกฎหมาย  

สิทธิดงักล่าวน้ีใชไ้ม่ไดก้บัผูท่ี้ใชค้วามรุนแรงหรือคุกคามผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นครอ
บครัวเดียวกนัหรือมีความสัมพนัธ์แบบคู่อาศยั คู่สมรส อดีตคู่สมรส 
บุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติ 
หรือผูร่้วมพกัอาศยัหรือผูอ่ื้นท่ีอาจไม่ไดพ้กัอาศยัร่วมกนั  

ความรุนแรงสามารถเป็นไดท้ั้งการคุกคามทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ 
อีกทั้งยงัสามารถเป็นการข่มเหงหรือข่มขู่ 
หรือการพยายามในการควบคุมการกระท าหรือความคิดของบุคคลอ่ืนดว้ย 
ตวัอยา่งบางประการเช่น:  

› การขู่ขวญั 

› การคุกคาม 

› การท าลายส่ิงของ 

› การข่มขู่วา่จะท าร้าย

› การข่มเหงทางการเงินหรือเศรษฐกิจ

› การข่มเหงทางจิตใจหรือร่างกาย

ทั้งน้ี 
เพื่อช่วยเหลือลูกจา้งในการรับมือกบัผลกระทบจากความรุนแรงในครัวเรื
อน 
กฎหมายก าหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงในครัวเรือนมีสิท
ธิท่ีจะ:  

› ท าการลาโดยรับค่าจา้งเน่ืองจากความรุนแรงในครัวเรือนได ้10
วนัต่อปี โดยการลาน้ีแยกออกจากการลากิจ ลาป่วย
และการลาเพื่อฌาปนกิจศพ

› ร้องขอใหจ้ดัการท างานท่ีมีความยดืหยุน่ระยะสั้น 
โดยนานสุดไดส้องเดือน 

› ไดรั้บการปฏิบติัในทางท่ีดีในท่ีท างานเพราะท่านอาจมีประสบการ
ณ์เก่ียวกบัความรุนแรงในครัวเรือน

ลูกจา้งมีสิทธิเหล่าน้ีแมว้า่ความรุนแรงในครัวเรือนนั้นจะเกิดข้ึนในอดีตก็
ตาม 

ในกรณีการลาเน่ืองจากความรุนแรงในครัวเรือน 
ลูกจา้งควรขอลาอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และนายจา้งตอ้งตอบกลบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 10 
วนัท าการเป็นอยา่งชา้ หากลูกจา้งขอท างานแบบยดืหยุน่ 
นายจา้งมีเวลาสองเดือนในการตอบกลบั 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม รวมถึงจุลสารท่ีแปลเป็นภาษาของท่าน โปรดดู 
www.employment.govt.nz และคน้หา “domestic violence” 

ลาช่วงการคลอดบุตรและการจ่ายค่าจ้างในการลา 

การลาช่วงการคลอดบุตรคือการลางานเพ่ือไปเลีย้งดูทารก 

หากมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ ์ลูกจา้งอาจมีสิทธิจะไดรั้บ: 

› การลาช่วงคลอดบุตรโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง และ

› ค่าจา้งส าหรับการลาช่วงคลอดบุตร (หรือเรียกวา่
การลาช่วงคลอดบุตรแบบไดรั้บค่าจา้ง) 

ลูกจา้งมีสิทธิลาช่วงการคลอดบุตรแบบไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
(รวมถึงการลาดูแลคู่สมรส ลาเล้ียงดูทารก หรือเพิ่มการลาต่อ) 
ถา้มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑก์ารจา้งงาน 6 เดือน หรือ 12 เดือน 

สิทธิตามเกณฑ์การจ้างงาน 6 เดือน 

ลูกจา้งตอ้งท างานใหก้บันายจา้งรายเดียวเป็นระยะเวลาโดยเฉล่ีย 10 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 6 เดือนก่อนครบก าหนดวนัคลอดบุตร 
(หรือวนัท่ีลูกจา้งตอ้งรับผิดชอบในการดูแลบุตรท่ีอายตุ ่ากวา่ 6 
ปีเป็นประจ า) 

ลูกจา้งท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑก์ารจา้งงาน 6 
เดือนมีสิทธิลาโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งได ้26 สัปดาห์ 
(รวมทั้งการลาเพื่อท าการเล้ียงดูทารก) 

สิทธิตามเกณฑ์การจ้างงาน 12 เดือน: 

ลูกจา้งตอ้งท างานใหก้บันายจา้งรายเดียวเป็นระยะเวลาโดยเฉล่ีย 10 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 12 เดือนก่อนครบก าหนดวนัคลอดบุตร 
(หรือวนัท่ีลูกจา้งตอ้งรับผิดชอบในการดูแลบุตรท่ีอายตุ ่ากวา่ 6 
ปีเป็นประจ า) 

ลูกจา้งท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑก์ารจา้งงาน 12 
เดือนมีสิทธิลาโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งได ้52 สัปดาห์ (รวมการลาเล้ียงดูทารก)  

https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/domestic-violence-leave/
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ลูกจ้างสามารถลาคลอดบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้างสลบักบัคู่สมรส 
ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑก์ารจา้งงาน 6 เดือนหรือ 12 
เดือนเช่นกนั 

มารดาท่ีตั้งครรภมี์สิทธิไดรั้บวนัลาพิเศษซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการตั้งครรภไ์ดสู้
งสุด 10 วนัโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งก่อนการลาช่วงการคลอดบุตรจะเร่ิมตน้ 

ส าหรับความช่วยเหลือเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิในการลาช่วงการค
ลอดบุตร โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา “parental 
leave” 

ค่าจ้างในการลาช่วงการคลอดบุตร (บางคร้ังเรียกวา่ 
การลาคลอดบุตรโดยไดรั้บค่าจา้ง) เป็นค่าจา้งท่ีรัฐบาลจ่ายให ้
ซ่ึงบริหารจดัการโดยกรมสรรพากร 
บุคคลอาจไดรั้บค่าจา้งในการลาคลอดบุตร 
แมว้า่บุคคลจะมิไดต้รงตามคุณสมบติัส าหรับการลาคลอดบุตรตามท่ีนายจ้
างก าหนด 

ค่าจา้งในการลาคลอดนั้นเป็นสิทธิท่ีมีใหแ้ก่มารดาผูค้ลอดบุตร 
หรือผูดู้แลหลกัท่ีเลือกมา 
(ในกรณีท่ีเขาเป็นผูดู้แลหลกัโดยถาวรใหแ้ก่เดก็อายตุ ่ากวา่ 6 ปี) 

กรมสรรพากรมีขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจ่ายค่าจา้งในช่วงการลาคลอดบุ
ตรโปรดไปท่ี www.ird.govt.nz และคน้หา “parental leave” 

สิทธิการลาอ่ืนๆ 

ลูกจ้างอาจได้รับสิทธิลาประเภทอ่ืนๆ เช่น 
การท่ีลูกจา้งไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุในการท างาน 
หรือการเขา้รับการฝึกทหาร  

ดูสิทธิการลาอ่ืนๆ เพิ่มเติมได ้โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz 
และคน้หา “Other types of leave” 

การจัดการท างานท่ีมีความยืดหยุ่น 

ลูกจ้างมีสิทธิโดยชอบธรรมในการร้องขอเปลีย่นแปลงช่ัวโมงท างาน 
วนัท างาน หรือสถานที่ท างาน 
นายจา้งตอ้งพิจารณาค าร้องและอาจปฏิเสธค าร้องไดใ้นกรณีท่ีเหตุผลไม่เ
หมาะสม 

ส าหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 

“flexible working”การเลือกปฏิบัติ 

นายจ้างไม่ควรเลือกปฏิบัติในการว่าจ้างลูกจ้างหรือไล่ออก การจ่ายค่าจ้าง 
การฝึกอบรม หรือการเล่ือนต าแหน่งลกูจ้าง โดยใช้เช้ือชาติ สีผวิ 
ชาติพนัธ์ุหรือเผ่าพนัธ์ุ เพศหรือรสนิยมทางเพศ 
สถานภาพสมรสหรือครอบครัว สถานะการจ้างงาน อาย ุ
ความเช่ือทางศาสนาหรือความคดิเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ 
หรือการเข้าร่วมกจิกรรมสหภาพแรงงานเป็นการตัดสิน 
หรือโดยเหตุเพราะลูกจ้าง 
ซ่ึงครอบคลุมถึงบุคคลท่ีก าลงัสมัครเข้าท างานด้วย  

ทุกคน ลว้นมีสิทธิเหมือนกนัในการจา้งงาน 
และมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งเท่ากนักบับุคคลอ่ืนท่ีท างานเดียวกนัโดยมีประสบ
การณ์ใกลเ้คียงกนั 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Discrimination” 

ประเภทลูกจ้างประจ า 

นายจา้งจะท าสัญญาวา่จา้งงานชัว่คราวไดต่้อเม่ือ: 

› มีเหตุผลท่ีเหมาะสม เช่น งานตามฤดูกาล งานโครงการ 
หรือลูกจา้งท่ีปฏิบติังานแทนพนกังานประจ าท่ีอยูร่ะหวา่งการลา
และ 

› นายจา้งช้ีแจงเหตุผลและระยะเวลาการส้ินสุดการจา้งงาน 
และลูกจา้งตอ้งตกลงยนิยอมในสัญญาการจา้งงาน

เช่นเดียวกบัสัญญาวา่จา้งงานอ่ืนๆ 
ประเภทลูกจา้งชัว่คราวตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Types of employee” 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

‘ลูกจา้งชัว่คราว’ ไม่มีค  านิยามในกฎหมายการจา้งงาน 
แต่ค าน้ีมกัใชเ้พื่ออา้งถึงสถานการณ์ท่ีลูกจา้งไม่มีเวลาท่ีประกนัการท างาน 
ไม่มีรูปแบบการท างานท่ีสม ่าเสมอ 
และไม่มีความคาดหวงัในการจา้งงานอยา่งต่อเน่ือง 
นายจา้งไม่จ าเป็นตอ้งเสนองานใหลู้กจา้ง 

https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/parental-leave/
http://www.ird.govt.nz/
http://www.ird.govt.nz/
https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/other-types-of-leave/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/productive-workplaces/flexible-work/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/productive-workplaces/flexible-work/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/productive-workplaces/flexible-work/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/productive-workplaces/flexible-work/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/productive-workplaces/flexible-work/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/types-of-problems/bullying-harassment-and-discrimination/discrimination/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/types-of-employee/
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และลูกจา้งไม่จ าเป็นตอ้งตอบรับงานเม่ือไดรั้บการเสนอ 
ลูกจา้งท างานเม่ือและต่อเม่ืองานนั้นสอดรับความตอ้งการของทั้งนายจา้ง
และลูกจา้ง  

บางคร้ังงานลกัษณะน้ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากนายจา้งคาดการณ์ไดย้ากวา่จะมี
งานท่ีตอ้งท าเม่ือใด หรือเม่ือใดจ าเป็นตอ้งท างานอยา่งเร่งด่วน 
ทุกคร้ังท่ีลูกจา้งตอบรับขอ้เสนอในการท างาน 
ใหถื้อวา่เป็นช่วงเวลาการจา้งงานรอบใหม่ 

หากลูกจา้งไดรั้บการวา่จา้งใหท้ างานชัว่คราว 
ขอ้ตกลงน้ีตอ้งไดรั้บการระบุอยา่งชดัเจนในสัญญาจา้งงาน 

นอกจากน้ี 
สิทธิและความรับผิดชอบในการจา้งงานยงัใชก้บัลูกจา้งชัว่คราวเช่นกนั 
แต่วิธีการใชว้นัหยดุประจ าปี การลาป่วย และการลาเพื่อการฌาปนกิจศพ 
อาจแตกต่างกนัไปส าหรับลูกจา้งประเภทน้ี 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Types of employee” 

ผู้รับจ้างเหมาและลูกจ้าง 

ลูกจา้งและผูรั้บจา้งเหมามีสิทธิและความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั 
และมีบททดสอบทางกฎหมายท่ีช่วยจ าแนกขอ้แตกต่างได ้ตวัอยา่งเช่น 
ผูรั้บจา้งเหมาจะมีอิสระในการควบคุมการท างานและเวลาท างานของตนเ
องมากกวา่ 
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองน้ีเป็นส่ิงส าคญัเพื่อหลีกเล่ียงบทลงโทษ 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Contractor versus employee” 

ระยะเวลาทดลองงาน 

เฉพาะนายจ้างท่ีมีลกูจ้างน้อยกว่า 19 
คนเท่าน้ันจะสามารถเสนอการจ้างงานที่รวมระยะเวลาทดลองงานได้ 
(สูงสุดไม่เกนิ 90 วนั) 

ระยะเวลาทดลองงานเป็นไปตามความสมคัรใจ ตอ้งตกลงกนัเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรและเจรจาต่อรองกนัดว้ยหลกัสุจริตโดยเป็นส่วนหน่ึงขอ
งสัญญาจา้งงาน ก่อนท่ีการจา้งงานลูกจา้งจะเร่ิมตน้ข้ึน 

ลูกจ้างท่ีถูกให้ออกก่อนส้ินสุดระยะเวลาทดลองงานไม่สามารถร้องทุกข์กา
รไล่ออกที่ไม่เหมาะสมได้  

ลูกจา้งสามารถร้องทุกขด์ว้ยเหตุผลอ่ืนๆ เช่น การเลือกปฏิบติั 
การถูกคุกคาม หรือการด าเนินการท่ีไม่เหมาะสมของนายจา้ง 

ลูกจา้งช่วงทดลองงานไดรั้บสิทธิการจา้งงานขั้นต ่าอ่ืนๆ ทั้งหมด 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Trial periods” 

สหภาพแรงงาน 

สหภาพแรงงานเป็นองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือลกูจ้างในท่ีท างานโดยการ
พูดกบันายจ้างแทนตนเอง ลูกจ้างมีสิทธิเลือกเข้าร่วมสหภาพแรงงานใดๆ 
หรือไม่กไ็ด้ 
นายจ้างและผู้อ่ืนต้องไม่กดดันลูกจ้างให้เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสหภาพแร
งงาน  

นายจา้งตอ้ง: 

› มอบแบบฟอร์มให้แก่ลูกจา้งให้ระบุถึงเจตนาในการเขา้รวมสหภาพ
แรงงานในสิบวนัแรกหลงัจากเร่ิมท างาน

› ส่งคืนแบบฟอร์มใหแ้ก่สหภาพแรงงาน
เวน้แต่วา่ลูกจา้งจะระบุวา่ไม่ตอ้งการใหข้อ้มูลของตนถูกส่งต่อ

› ส่งมอบขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทและการท างานของสหภาพแรงงานแ
ก่ลูกจา้งในอนาคต 

สหภาพแรงงานตอ้งจ่ายค่าการใชส่ิ้งพิมพห์ากสหภาพตอ้งการใหมี้การแจ
กจ่ายส่ิงพิมพ ์

ลูกจา้งมีเวลา 30 วนัในการมอบแบบฟอร์มคืนแก่นายจา้ง 
ขอ้ก าหนดน้ีมอบเวลาใหแ้ก่ลูกจา้งในการปรึกษากบัตวัแทนของสหภาพแ
รงงานก่อนตดัสินใจในการเขา้ร่วม หากลูกจา้งเขา้ร่วมกบัสหภาพแรงงาน 
ลูกจา้งจะเปล่ียนไปใชส้ัญญาขอ้ตกลงร่วม 
หากลูกจา้งไม่เขา้ร่วมกบัสหภาพแรงงาน 
ลูกจา้งจะยงัใชส้ัญญาจา้งงานรายบุคคล 

นายจา้งตอ้งใหลู้กจา้งคนใดก็ตามท่ีเป็นผูแ้ทนของสหภาพแรงงานด าเนิน
กิจกรรมของสหภาพแรงงานในระหว่างชัว่โมงท างานและจ่ายค่าจา้งตามอั
ตราชัว่โมงปกติ 
ตวัอยา่งของกิจกรรมของสหภาพแรงงานคือเป็นตวัแทนลกูจา้งในการเจร
จาต่อรองสัญญา  

ลูกจา้งท่ีเป็นผูแ้ทนของสหภาพแรงงานตอ้งตกลงกบันายจา้งเม่ือตอ้งการ
ด าเนินกิจกรรมทางสหภาพแรงงาน หรืออยา่งนอ้ยตอ้งบอกนายจา้งก่อน 

https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/types-of-employee/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/who-is-an-employee/difference-between-a-self-employed-contractor-and-an-employee/
https://www.employment.govt.nz/starting-employment/trial-and-probationary-periods/trial-periods/


E
N

Z
-0

0
1
-T

H
A
  
0
7
/2

0
2
0
 

8 

นายจา้งสามารถไม่เห็นดว้ยหากการด าเนินการนั้นขดัต่อธุรกิจโดยใช่เหตุ
หรือส่งผลกระทบต่อการท างานของลูกจา้ง 

ผูแ้ทนของสหภาพแรงงานสามารถเขา้ไปในสถานท่ีท างานโดยไม่ตอ้งได้
รับความยนิยอม 
ทั้งน้ีถา้หากวา่ลูกจา้งไดรั้บความคุม้ครองภายใตส้ัญญาขอ้ตกลงร่วมหรือ
ก าลงัเจรจาต่อรองสัญญาดงักล่าว 
ผูแ้ทนของสหภาพแรงงานสามารถเขา้ไปในสถานท่ีท างานเพื่อวตัถุประส
งคเ์ฉพาะเท่านั้น ตอ้งเคารพเวลาท างานตามปกติ 
และตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั 
และการรักษาความปลอดภยั 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz และคน้หา 
“Unions” and “Employment Relations Amendment Act” 

สุขภาพและความปลอดภัย 

นายจ้างต้องจัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยพร้อมจัดการฝึกอบรม  
การก ากบัดูแล และจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการท างานอย่างเหมาะสม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบน้ียงัรวมถึงการระบุ การประเมิน และการก าจดั 
(หรือลดให้นอ้ยลง) ความเส่ียงและอนัตราย 
และการตรวจสอบเพื่อสุขภาพและความปลอดภยั 
นายจา้งจ าเป็นตอ้งรายงานต่อ WorkSafe New Zealand 
กรณีท่ีมีการบาดเจบ็อยา่งร้ายแรงในท่ีท างาน 

ลูกจา้งตอ้งรับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภยัของตนเองเช่นกนั 
ลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอน 
และหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจท าให้ผูอ่ื้นเสียหายในระหวา่งการท างาน 
ลูกจา้งอาจปฏิเสธงานไดห้ากเช่ือวา่จะท าใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภา
พและความปลอดภยัของตนเองหรือผูอ่ื้น  
นายจา้งจะตอ้งปรึกษาร่วมกนักบัลูกจา้งในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายสุขภาพแ
ละความปลอดภยั 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.worksafe.govt.nz 

ความซ ้าซ้อน การเปลี่ยนแปลงงาน หรือการปรับโครงสร้าง 

นายจ้างต้องปรึกษาด้วยหลกัสุจริตกบัลูกจ้าง เกีย่วกบัข้อเสนอใดๆ 
ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลเสียต่อสภาพการท างานของลูกจ้าง 

ซ่ึงรวมถึงการเปลีย่นแปลงสัญญาจ้างงานปัจจุบัน เช่น 
การลดเวลาท างานต่อวนั 

นายจา้งตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแก่ลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบ 
และใหเ้วลาแก่ลูกจา้งในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเพียงพอ 
ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจ 

นายจา้งตอ้งพิจารณาความคิดเห็นของลูกจา้งดว้ยความสุจริตใจ 
ท าการปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็น 
และส่ือสารการตดัสินใจสุดทา้ยใหลู้กจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบทราบ 
นายจา้งตอ้งพิจารณาการปรับเปลี่ยนงานหรือการฝึกอบรมพนกังานปัจจุบั
น  

สัญญาจา้งงานทุกฉบบัตอ้งมี “ขอ้ก าหนดดา้นการคุม้ครองลูกจา้ง” 
เพื่อสนบัสนุนกระบวนการท่ี “เป็นธรรม” 
และคุม้ครองลูกจา้งในกรณีท่ีมีการขาย ท าสัญญา หรือถ่ายโอนธุรกิจ 

ลูกจา้งท่ีท างานดา้นการจดัเตรียมอาหาร งานท าความสะอาด 
งานรับจา้งดูแล งานซกัรีด และงานตามค าสั่ง จะมีกฎหมายพิเศษท่ีใช ้
ถา้มีการขาย 
หรือมีการท าสัญญาวา่จา้งใหม่กบัผูรั้บเหมาหรือการโอนสัญญาการจา้ง 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz 
และคน้หา  “การปรับโครงสร้างเม่ือมีการขายหรือถ่ายโอนกิจการ”  

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองน้ี โปรดไปท่ี www.employment.govt.nz 
และคน้หา “Workplace change” 

ปัญหาที่เกีย่วพนักับการจ้างงาน 

หากมีปัญหาการจา้งงานเกิดข้ึนในท่ีท างาน 
นายจา้งและลูกจา้งควรช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่อกนัก่อนในขั้นแรกและพยายาม
หาทางออกร่วมกนั ควรปรึกษาหารือกนั 
และลูกจา้งสามารถให้ผูส้นบัสนุนหรือตวัแทนสหภาพ/สมาคมแรงงานเข้
าร่วมอภิปรายดว้ย ส าหรับขอ้มูลการแกไ้ขปัญหา โปรดไปท่ี 
www.employment.govt.nz และคน้หา “Steps to resolve” 

หากยงัคงมีปัญหาอยู ่
ลูกจา้งหรือนายจา้งสามารถใชบ้ริการสมานฉนัทใ์นการจา้งงานของกระท
รวงจา้งงานนิวซีแลนดไ์ดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรับบริการน้ีและวิธีการขอการสมานฉนัท ์
โปรดดู www.employment.govt.nz และคน้หา “mediation” 

https://www.employment.govt.nz/starting-employment/unions-and-bargaining/unions/
https://worksafe.govt.nz/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/restructuring-when-business-sold-or-transferred/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/restructuring-when-business-sold-or-transferred/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/workplace-change/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/steps-to-resolve/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/steps-to-resolve/mediation/
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ปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขร่วมกนัดว้ยตนเองหรือโดยบริการสมานฉนัทไ์ด้ 
สามารถเสนอต่อไปท่ีหน่วยงานแรงงานสัมพนัธ์ภายใน 90 
วนันบัจากวนัท่ีเกิดปัญหา หรือเสนอต่อศาลแรงงาน 

นายจา้งและลูกจา้งสามารถรับขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิและความรับผิดชอบขอ 
งตนไดจ้ากกรมการจา้งงานนิวซีแลนด์ 

โปรดไปที่ www.employment.govt.nz 

หมายเลขโทรฟรี 0800 20 90 20  

บทลงโทษ 

ลูกจ้างท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานจะมีโทษปรับ โดยปรับสูงสุด 
50,000 เหรียญส าหรับรายบุคคล และปรับสูงสุด 100,000 
เหรียญส าหรับบริษัท 
หรือสามเท่าของจ านวนรายได้ทางการเงินที่บริษัทได้รับมาจากการละเมิด 

นอกจากนี้ 
นายจา้งอาจถูกปรับหรือถูกด าเนินคดีในขอ้หาไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ค 
รองสุขภาพและความปลอดภยัในสถานท่ีท างานดว้ย 

ส าหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.employment.govt.nz 
และค้ นหา "employers who have breached minimum standards" 
และโปรดไปที�                       www.worksafe.govt.nz และค้ นหา “enforcement” 

หากต้องการเรียนรู้เพิม่เติมเกีย่วกบักฎหมายการจ้างงาน 

กระทรวงการจ้างงานนิวซีแลนด์ (MBIE) 
ได้พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ทางอเิลก็ทรอนิกส์เกีย่วกบัการจ้างงานซึ่งท่า 
นสามารถเรียนรู้ขอ้มูลท่ีจ าเป็ นเก่ียวกบัการจา้งงานในข้นัตอนง่ายๆ 
หลกัสูตรนี้ใชเ้วลาราว 15 นาทีในการเรียนรู้ใหเ้สร็จส้ินแต่ละบท 
และนายจา้งและลูกจา้งสามารถเขา้ถึงได้ 
หลกัสูตรนี้เป็ นแหล่งขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ซึ่งช่วยใหน้ายจา้งและลูกจา้งมีค 
วามเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิและความรับผิดชอบและปฏิบติัตามกฎหมายการจ้ 
างงานของนิวซีแลนด์  

ลงทะเบียนวนันี้ท่ี www.employment.elearning.ac.nz หรือโปรดไปท่ี 
www.employment.govt.nz และคน้หา “modules” 

https://www.employment.govt.nz/
https://www.employment.govt.nz/resolving-problems/steps-to-resolve/labour-inspectorate/employers-who-have-breached-minimum-employment-standards/
http://www.worksafe.govt.nz/
http://www.employment.elearning.ac.nz/
http://www.employment.govt.nz/

