สิทธิและข้ อผูกพันว่ าจ้ างงานขัน้ ตํ่า
คูม่ ือฉบับนี ้อธิบายถึงภาพรวมของสิทธิและข้ อ
ผูกพันว่าจ้ างงานขันตํ
้ ่าบางข้ อของกฎหมาย
ที่มีตอ่ นายจ้ างและลูกจ้ าง

เมื่อมีการเจรจาต่อรองให้ มีการเปลีย่ นแปลง
สัญญาว่าจ้ างของแต่ละคน (IEAs) ลูกจ้ าง ขอคําแนะนํา ปรึกษาได้
(เช่น จากสหภาพ แรงงาน ผู้ให้ การแนะนําหรื อทนายความ)

สิทธิการทํางานในประเทศนิวซีแลนด์

นายจ้ างไม่ อาจขอให้ ลูกจ้ างยอมรั บเงื่อนไขค่ า
แรงที่ต่าํ กว่ าระดับการว่ าจ้ างของกฎหมาย

นายจ้ างต้ องตรวจสอบให้ แน่ชดั ว่าผู้ที่ตนเองว่าจ้ างทุกคนมีสทิ ธิทํางาน
ถูกต้ องตามกฎหมายของนิวซีแลนด์

ลูกจ้ าง หมายถึง ผู้ซงึ่ ตกลงทํางานให้ แก่ นาย จ้ าง
ตามสัญญาว่าจ้ างงานที่ตกลงกัน ซึง่ อาจ อยู่ในรู ปของค่าจ้ างรายวัน
รายเดือน ค่านาย หน้ าและค่าจ้ างตามลักษณะของงาน

โปรแกรม VisaViewของกรมตรวจคนเข้ าเมือง ประเทศนิวซีแลนด์
อนุญาต ให้ นายจ้ างเข้ าไป
ชี ้แจงข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิการทํางานของลูกจ้ าง โปรดดูเว็บไซต์
http://www.immigration.govt.nz/about-us/our-onlinesystems/visaview

สัญญาว่ าจ้ างงาน
ลูกจ้ างทุกคนต้ องทําสัญญาว่ าจ้ างงานเป็ น
ลายลักษณ์ อักษร โดยอาจเป็ นสัญญา ข้ อตก ลงร่ วม
(ที่ผูกพันลูกจ้ างแลและนายจ้ าง รวมทัง้ สหภาพแรงงาน)
หรื อสัญญาจ้ างงานรายบุคคล
(ที่ผูกพันระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ าง)
มีสงิ่ ต่างๆ ที่จะต้ องรวมอยูใ่ น สัญญาว่าจ้ างตาม กฎหมาย
ให้ ดเู พิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.employment.govt.nz
โปรแกรม Employment Agreement Builder
มีให้ ใช้ ฟรี ในการช่วยทําสัญญาว่าจ้ างงาน ที่
ปรับได้ ตามความเหมาะสมของธุรกิจและลูกจ้ างแต่ละคน โปรแกรมนี ้
มีข้อแนะนํา ช่วยตัดสิน ว่าอะไรที่ควรหรื อไม่ควรระบุลงไปในสัญญา
และยังครอบคลุมถึงสิง่ ที่คณ
ุ ต้ องปฏิบตั ติ ามบท กฎหมาย รวมทัง้
ข้ อผิดพลาดทัว่ ไปที่เกิดขึ ้น และวิธีการควรหลีกเลี่ยง โปรดดูเว็บไซต์
https://eab.business.govt.nz
การว่าจ้ างต้ องเป็ นไปตามค่าแรงขันตํ
้ ่า แม้ ว่า
ไม่มีระบุเอาไว้ ในสัญญาว่าจ้ าง หรื อ กรณี
สัญญาฯระบุคา่ แรงที่ตํ่ากว่าสิทธิที่ควรได้

ค่ าจ้ างขัน้ ตํ่า
อัตราค่ าจ้ างขัน้ ตํ่าให้ ใช้ กับลูกจ้ างทุกคนไม่ ว่า
เป็ นลูกจ้ างทํางานเต็มเวลา ครึ่งเวลา เป็ นงาน
ที่มมีการกําหนดระยะเวลาทํางาน ว่ าลูกจ้ าง ชั่วคราว
ทํางานอยู่กับบ้ าน หรื อ ผู้ท่ ีได้ รับค่ า จ้ างทัง้ หมดหรื อบางส่ วน
จากค่ านายหน้ า หรื อ อัตราค่ าจ้ างตามชิน้ งาน ลูกจ้ างที่มีอายุ 16
ปี ขึน้ ไปต้ องได้ รับค่ าจ้ างอย่ างน้ อยเท่ ากับอัตรา
ค่ าจ้ างขัน้ ตํ่าของผู้ใหญ่ ยกเว้ นลูกจ้ าง ดังกล่ าว
เป็ นลูกจ้ างที่เริ่มเข้ าทํางานหรื อเป็ นผู้ฝึกหัดงาน
นายจ้ างและลูกจ้ างอาจตกลงอัตราค่าจ้ างร่ วม กัน
แต่ต้องเป็ นอัตราที่ไม่น้อยกว่าอัตรา ค่าจ้ าง
ขันตํ
้ ่าตามที่กฎหมายกําหนด
อัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่ามีการปรับทบทวนทุกปี โปรด ครวจสอบ
อัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่า ที่เว็บไซต์ www.employment.govt.nz
ลูกจ้ างทุกคนที่ร่วมการฝึ กอบรม และเป็ นผู้ดแู ล ลูกจ้ างคนอื่น
ต้ องได้ รับค่าจ้ าง เท่ากับอัตราค่า จ้ างขันตํ
้ า่ ของผู้ใหญ่ ลูกจ้ างที่
เริ่ มเข้ าทํางาน ต้ องได้ รับค่าจ้ างอย่างน้ อยใน อัตราค่าจ้ างขัน้ ตํ่า
ลูกจ้ างที่เริ่ มทํางาน และลูกจ้ างฝึ กหัดงาน อายุ 20 ปี ขึ ้นไปต้ อง
ได้ รับอย่างน้ อยใน อัตรา ค่าจ้ างขันตํ
้ ่า

นายจ้ างต้ องจัดเก็บสําเนาสัญญาว่าจ้ างทีล่ ง นามโดยลูกจ้ าง
หรื อเงื่อนไข และข้ อกําหนด ที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
แสดงสําเนาเมื่อมี การร้ องขอ

คนงานที่เริ่มเข้ าทํางาน คือ :
• ลูกจ้ างที่มีอายุ 16-17 ปี ทํางานไม่ครบ 6
เดือนติดต่อกันกับนายจ้ างคนปั จจุบนั
• ลูกจ้ างที่มีอายุ 18-19 ปี ที่ได้ รับการจ่าย
เงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เป็ นระยะเวลา 6
เดือน เมื่อได้ ทํางานครบ 6 เดือนกับนายจ้ างผู้หนึง่ ผู้ใด
จะไม่เป็ นผู้เริ่ม เข้ าทํางานให้ ถือว่าต้ องได้ รับค่าแรงขันตํ
้ ่า
ของผู้ใหญ๋
• ลูกจ้ างที่มีอายุ 16, 17, 18 และ 19 ปี ที่
สัญญาว่าจ้ างงานกําหนดให้ รับการฝึ กอบ
รมในทักษะอุตสาหกรรมอย่างน้ อย 40
หน่วยกิตต่อปี เพื่อให้ ได้ เงื่อนไขในสาขา วิชาชีพทีร่ ะบุไว้

นายจ้ างควรเก็บสําเนาเอกสารดังต่อไปนี ้:
• ข้ อตกลงเลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ
• ข้ อตกลงในการจ่ายค่าจ้ างสําหรับวันหยุด งานประจําปี หรื อ
• คําขอเลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ
• คําขอการจ่ายค่าจ้ างสําหรับวันหยุดงาน ประจําปี ซึง่ นายจ้ าง
ไม่เห็นด้ วย หรื อ
• การอนุญาตให้ หกั เงินจากการว่าจ้ าง
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกที่ เว็บไซต์ www.employment.govt.nz

ไม่มีการกําหนดค่าจ้ างขันตํ
้ ่าสําหรับลูกจ้ างที่มี อายุตํ่ากว่า 16 ปี
แต่ได้ สทิ ธิประโยชน์เทียบ เท่า ให้ คํานวณว่าลูกจ้ างที่มีอายุ 16 ปี ขึ ้นไป
เป็ นลูกจ้ างทีเ่ ริ่ มเข้ าทํางานหรื อไม่นนั ้ โดยนับ
เวลาทํางานอย่างต่อเนื่องกับนายจ้ าง รวมเป็ น ชัว่ โมงการทํางาน

สิทธิในการหยุดงาน
ลูกจ้ างได้ รับสิทธิ์ในการหยุดพักโดยได้ รับค่า
จ้ างและไม่ได้ รับค่าจ้ างช่วง รับประทานอาหาร
ตามความเหมาะสมกับการทํางานนันๆ
้

ผู้ฝึกงานคือลูกจ้ างซึ่ง:
• อายุ 20 ปี ขึน้ ไป และ
• ตามข้ อกําหนดของสัญญาการจ้ างงานได้ กําหนดให้ ลกู จ้ างต้ องรั
บการฝึ กอบรมใน โครงการฝึ กอบรมทักษะอุตสาหกรรม อย่าง
น้ อย 60 หน่วยกิตต่อปี เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
วิชาชีพซึง่ เกี่ยวข้ องกับสัญญาการว่าจ้ าง

จุดประสงค์ของการหยุดพักคือ เพื่อพักผ่อน ดื่ม เครื่ องดื่ม
และทําธุระส่วนตัว
ไม่มีกฎเกี่ยวกับระยะเวลา หรื อช่วงเวลา ไหนที่ ควรเป็ นการหยุดพัก
นายจ้ างและลูกจ้ างควร เจรจาตกลงด้ วยหลักสุจริ ต ในการหยุดพัก

การจ่ ายค่ าจ้ าง

แนวปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปการหยุดพักมีระยะเวลา 10 ถึง 15 นาที

นายจ้ างต้ องจ่ายค่าจ้ างให้ ลกู จ้ างเป็ นเงินสด
(ยกเว้ นในส่วนของพระราชสํานัก และ เจ้ าหน้ า ที่รัฐฯ)
การจ่ายค่าจ้ างในรูปแบบอื่น (เช่น นําเงินเข้ าบัญชีโดยตรง เช็ค)
นายจ้ างต้ อง ได้ รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

และหยุดพักรับประทานอาหารอย่าง น้ อย 30 นาที หาก
ลูกจ้ างไม่เข้ าใจธรรมเนียม
ให้ สอบถามสมาพันธ์อตุ สาหกรรมหรื อสหภาพ แรงงาน

ลูกจ้ างต้ องยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษร ก่ อน
นายจ้ างจะดําเนินการการหักค่ าจ้ าง

ลูกจ้ างสามารถได้ รับการชดเชยที่เหมาะสมทด แทนการหยุดพัก
ต่อเมื่อนายจ้ างไม่สามารถจัด เวลาพักที่เหมาะสมให้ กบั ลูกจ้ าง
เนื่องจาก ลักษณะของงาน หรื อเป็ นการตกลงกันระหว่่าง

การหักเงินณที่จ่าย (เช่น ภาษี PAYE, ACC, เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
และเงินช่วยเลี ้ยงดูบตุ ร) เป็ นไปตามบทกฎหมาย จึงไม่ต้องทําเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร

นายจ้ างกับลูกจ้ าง ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ ค่า
ชดเชยที่เหมาะสมว่าเท่าไหร่ แต่ควรเป็ นจํา
นวนเดียวกันกับช่วงเวลาที่กําหนดให้ หยุดพีก

การจัดทําบันทึกให้ ถกู ต้ อง

นายจ้ างต้ องกําหนดเวลาพัก (พิเศษ) อํานวย

นายจ้ างต้ องจัดทําบันทึกเวลาทํางาน การจ่ าย เงินค่ าจ้ าง
วันหยุดและวันลา และสิทธิท่ ีลูกจ้ าง พึงได้ รับอย่ างถูกต้ อง

ความสะดวกสถานทีใ่ ห้ แก่ลกู จ้ างที่ ต้ องให้ นม
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หากลูกจ้ างทํางานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูก จ้ าง
ต้ องได้ รับการจ่ายค่าจ้ างในอัตรา อย่าง น้ อยหนึง่ เท่าครึ่ง
สําหรับเวลาที่ทํางาน หากวัน หยุดนักขัตฤกษ์
ตรงกับวันทํางานตามปกติ ลูก จ้ างมีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ างวันหยุดนัน้

บุตรหรื อจัดเก็บนํ ้านมให้ ลกู นายจ้ างไม่ต้องจ่าย
ค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างช่วงนี ้ เว้ นแต่ตกลงกันไว้

วันหยุดประจําปี
เมื่อครบระยะเวลาจ้ างงานอย่ างต่ อเนื่อง 1 ปี
กับนายจ้ างรายหนึ่ง ลูกจ้ าง จะได้ รับสิทธิ หยุดประจําปี 4
สัปดาห์ โดยได้ รับค่ าจ้ าง

นายจ้ างและลูกจ้ างอาจตกลงกันเพื่อโอนวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ ไปเป็ นวันทํางานวันอื่น เพื่อประ
โยชน์ ของธุรกิจหรื อตอบสนอง ความต้ องการ
ของลูกจ้ างรายบุคคล อย่างไรก็ดี ต้ อง ไม่สง่ ผล ให้ พนักงาน
เสียสิทธิวนั หยุดนักขัตฤกษ์ วันทํา งานทีโ่ อนจากวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้ ถือเป็ น วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าจ้ างในวันหยุด โปรดดูเว็บไซต์
www.employment.govt.nz รายละเอียดวันหยุดนักขัตฤกษ์
และใช้ เครื่ องมือ คํานวณวันหยุดและ วันลา

ลูกจ้ างสามารถร้ องขอ (เป็ นลายลักษณ์อกั ษร)
ให้ มีการจ่ายเงินทดแทนวันลาหยุดประจําปี ไม่ เกิน 1 สัปดาห์ของปี
นายจ้ าง ไม่สามารถกดดัน ลูก จ้ างรับเงินทดแทนวันลาหยุดประจําปี
และ การ ร้ องขอให้ จ่ายเงินทดแทน ไม่ควรทําใน สัญญาการจ้ างงาน
ค่าจ้ างวันหยุดประจําปี จะจ่ายตามอัตราทีส่ งู สุด
ในช่วงเริ่ มต้ นของวันหยุดงานประจําปี หรื อ
เป็ นการจ่ายให้ ตามความเฉลี่ย ของอัตราค่า
จ้ างรายอาทืตย์ในช่วงที่ครบ 12 เดือน
ของการจ่ายค่าจ้ างอาทิตย์สดุ ท้ าย ก่อนวันหยุด ประจําปี

การลาป่ วย
หลังทํางาน 6 เดือนต่ อเนื่องกันลูกจ้ างมี สิทธิ ลาป่ วย 5
วันโดยรั บค่ าจ้ าง
ลูกจ้ างมีสทิ ธิลาป่ วย 5 วันในระยะเวลา 12
เดือนและสามารถยกยอดวันลาป่ วยที่ไม่ได้ ใช้ รวม15 วัน
ได้ จํานวนสูงสุด 20 วัน
การลาป่ วยสามารถกระทําได้ หาก:
• ลูกจ้ างป่ วยหรื อได้ รับบาดเจ็บ หรื อ
• สามีภรรยาหรื อคูช่ ีวิตของลูกจ้ างป่ วยหรื อ บาดเจ็บ หรื อ
• ผู้ที่อยู่ในความดูแลของลูกจ้ างป่ วยหรื อ บาดเจ็บ

หากลูกจ้ างออกจากงานก่อนครบหนึง่ ปี ของการจ้ างงาน
ค่าจ้ างวันหยุดประจําปี คิดเป็ น 8% ของ รายได้ รวมต่อปี
หักค่าจ้ างวันหยุดที่ได้ รับแล้ ว
ลูกจ้ างชัว่ คราว (ผู้ที่ทํางานไม่ตอ่ เนื่อง) และลูก
จ้ างที่ทํางานตามระยะเวลาทีก่ ําหนด (น้ อยกว่า 12 เดือน)
จะตกลงรับค่าจ้ าง “pay as you go basis” แล้ วแต่สถานะการ
โปรดดูราย ละเอียด เว็บไซต์ www.employment.govt.nz

นายจ้ างต้ องจ่ายค่าจ้ างรายวันหรื อค่าจ้ างราย วันเฉลี่ย (ถ้ ามี)
แก่ลกู จ้ างในวันลาป่ วย

นายจ้ างอาจขอให้ ลกู จ้ างหยุดงานในการ หยุดประจําปี
คือปิ ดกิจการชัว่ คราว (เช่น ใน ช่วงคริ สต์มาส/ปี ใหม่) โดยแจ้ งให้ ลกู จ้ าง
ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14 วันทําการ หากระยะ
เวลาปิ ดกิจการชัว่ คราวครอบคลุมวันหยุด นักขัตฤกษ์ ลูกจ้ างมีสทิ ธิ
ได้ รับค่าจ้ างใน อัตรา วันหยุดนักขัตฤกษ์ หากวันหยุดนันตรง
้
กับวัน
ทํางานตามปกติของลูกจ้ าง

นายจ้ างอาจขอหลักฐานรับรองการเจ็บป่ วย เช่น ใบรับรองแพทย์
หากนายจ้ างขอหลักฐานรับรองภายใน 3 วัน
แรกของการลาป่ วยหรื อบาดเจ็บ นายจ้ างจะรับ
ผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น โดยการขอหลักฐาน รับรองดังกล่าว
นายจ้ างไม่ สามารถบังคับ ให้
ลูกจ้ างเข้ ารักษากับแพทย์รายที่ตนเจาะจง

วันหยุดนักขัตฤกษ์
ลูกจ้ างมีสิทธิหยุดงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํา นวน 11 วัน
และรั บค่ าจ้ าง หากวันหยุดนัน้ ตรง
กับวันทํางานตามปกติของลูกจ้ าง

การลาเพื่อการฌาปนกิจศพ
หลัง 6 เดือนของการว่ าจ้ างงานอย่ างต่ อเนื่อง
ลูกจ้ างทุกคนมีสทิ ธิลาเพื่อการฌาปนกิจศพ:
• จํานวน 3 วันต่อ การเสียชีวิตของสามี/ ภรรยา หรื อ คูส่ มรส
บิดามารดา บุตร พี่ น้ องร่ วมบิดามารดา ปู่ ย่าตายาย หลาน

นายจ้ างต้ องจ่ายค่าจ้ างรายวันหรื อค่าจ้ างราย วันเฉลี่ย (ถ้ ามี)
แก่ลกู จ้ างในวันหยุดนักขัตฤกษ์
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•

คูส่ มรสคนใดคนหนึง่ ได้ สิทธิ 52 สัปดาห์ และ อีกฝ่ ายหนึง่ ได้ 26
สัปดาห์ คนที่ได้ สิทธิ 26 สัปดาห์ ไม่สามารถลาเกินกว่า 26 สัปดาห์

จํานวน 1 วัน หากนายจ้ างเห็นว่าการเสีย ชีวิตของบุคคลอื่น
ที่ไม่ได้ กล่าวถึง ข้ างต้ น แต่สง่ ผลกระทบต่อลูกจ้ าง

คูส่ มรสที่เข้ าเกณฑ์ 6 เดือนการทํางานจะได้ ลา อีก1
อาทิตย์โดยไม่มีการจ่ายค่าจ้ างและคูส่ มรส ที่เข้ าเกณฑ์ 12
เดือนจะได้ ลา 2 อาทิตย์โดยไม่ ได้ รับค่าจ้ าง

ครวจสอบคํานวณวันหยุดและวันลาทีเ่ ว็บไซต์
www.employment.govt.nz/holidaytool

ลาช่ วงการคลอดบุตรและการจ่ าย
ค่ าจ้ างในการลา

มารดาผู้ตงครรภ์
ั้
จะได้ วนั ลา 10 วัน ก่อนการลา
เกี่ยวกับการคลอดบุตรโดยไม่มี การจ่ายค่าจ้ าง

ลูกจ้ างอาจมีสิทธิลาในช่ วงการคลอดบุตรและ/
หรื อได้ รับค่ าจ้ างในการลานี ้ หากมีคุณสมบัติ ตรงตามข้ อกําหนด

โปรดทําความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิในการลาช่วง คลอดบุตร
และการดําเนินการยื่นคําร้ อง ทีเ่ ว็บ ไซต์www.employment.govt.nz

การลาช่วงคลอดบุตรและการจ่ายค่าจ้ างในการลานี ้ เป็ นสองประเด็น
ที่แตกต่างกัน และเกณฑ์ ในการรับสิทธิจะแตกต่างกัน

การรั บค่ าจ้ างในการลาคลอดบุตร (บางครัง้ เรี ยกว่า paid parental
leave รับค่าจ้ าง) ทาง รัฐบาล เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือ ลูกจ้ างต้ องยื่น
ใบสมัครที่กรมสรรพากร Inland Revenue

การลาช่ วงการคลอดบุตรคือการลางานเพื่อไป
เลีย้ งดูทารกโดยลูกจ้ างจะได้ รับสิทธิในการลานี ้ จากนายจ้ าง

ลูกจ้ างที่ได้ รับการว่าจ้ าง (โดยไม่ต้องเป็ นนาย จ้ างคนเดียวกัน)
อย่างน้ อย 10 ชัว่ โมงต่อ สัปดาห์เป็ นเวลา 26 สัปดาห์ ของ 52 สัปดาห์
ก่อนทีจ่ ะคลอดบุตร มีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ างจาก รัฐบาล
ในการลาคลอดบุตรสูงสุด 18 สัปดาห์
โดยค่าจ้ างบางส่วนหรื อทังหมดอาจจะโอนให้
้
คูส่ มรสหรื อสามี
ที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์

ลูกจ้ างมีสทิ ธิลาช่วงการคลอดบุตร (ลาดูแลคูส่ ม รส ลาเลี ้ยงดูทารก
หรื อเพิ่มการลาต่อ) ถ้ ามีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์การจ้ างงาน 6 เดือน
หรื อ 12 เดือน
สิทธิตามเกณฑ์การจ้ างงาน 6 เดือน:
ลูกจ้ างต้ องทํางานให้ กบั นายจ้ างรายเดียวเป็ น ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 10
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เป็ น เวลา 6 เดือนก่อนครบกําหนดวันคลอดบุตร
(หรื อวันที่ลกู จ้ างต้ องรับผิดชอบในการดูบตุ รที่ อายุตํ่ากว่า 6
ปี เป็ นประจํา)
ลูกจ้ างที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์การจ้ างงาน 6 เดือนมีสทิ ธิลาได้ 26
สัปดาห์ (รวมทังการลา
้
เพื่อทําการเลี ้ยงดูทารก18 สัปดาห์)

กรมสรรพากรมีข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้ างในช่วงการลาคลอดบุตร
โปรดดูที่เว็บไซต์
http://www.ird.govt.nz/yoursituation-ind/parents/parents-paidparental-leave.html

สิทธิตามเกณฑ์การจ้ างงาน 12 เดือน:
ลูกจ้ างต้ องทํางานให้ กบั นายจ้ างรายเดียวเป็ น ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 10
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เป็ น เวลา 12 เดือนก่อนครบกําหนดวันคลอดบุตร
(หรื อวันที่ลกู จ้ างต้ องรับผิดชอบในการดูบตุ รที่ อายุตํ่ากว่า 6
ปี เป็ นประจํา)

สิทธิการลาอื่นๆ

ลูกจ้ างที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์การจ้ างงาน 12 เดือนมีสทิ ธิลาได้
52 อาทิตย์ (รวมการลา เลี ้ยงดูทารก 18 อาทิตย์)

ลูกจ้ างมีสทิ ธิโดยชอบธรรมในการร้ องขอเปลี่ยนแปลงชัว่ โมงทํางาน
วันทํางาน หรื อสถานที่ ทํา งาน นายจ้ างต้ องพิจารณา คําร้ อง และอาจ
ปฏิเสธคําร้ องได้ ในกรณีที่เหตุผลไม่เหมาะสม เท่านัน้ โปรดดูเว็บไซต์
www.employment.govt.nz

ลูกจ้ างอาจได้ รับสิทธิลาประเภทอื่นๆ เช่นการที่
ลูกจ้ างได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุในการทํางาน
หรื อการเข้ ารับการฝึ กทหาร

การจัดการทํางานที่มคี วามยืดหยุ่น

ลูกจ้ างสามารถ ลาเพิม่ เป็ นประจําสลับกับคูส่ มรส
ที่อยู่ในเกณฑ์การว่าจ้ าง 6 เดือน หรื อ 12 เดือน
การลาเพิ่มแบบนี ้ให้ ใช้ ระหว่างคูส่ มรสซึง่ ลาได้ ไม่เกิน 52 สัปดาห์ หรื อ
26 สัปดาห์ ถ้ าทัง้ สอง อยู่ในเกณฑ์ 6 เดือนของการว่าจ้ าง หากว่า
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สมาชิกสหภาพแรงงานสามารถเข้ าร่ วมการประชุมสหภาพแรงงาน
(สูงสุด 2 ชัว่ โมงต่อครัง้ ) ภายในหนึง่ ปี ในช่วงเวลาการว่าจ้ างงาน นาย
จ้ างสามารถหักค่าธรรมเนียมให้ สหภาพ ถ้ าลูก
จ้ างทําการขอร้ องให้ หกั ค่าแรงงานของตน
สมาชิกบางคนอาจมีสทิ ธิเข้ าศึกษาเรี ยนรู้ความ สัมพันธ์แรงงาน

ค่ าจ้ างและสิทธิเสมอภาค
นายจ้ างไม่ควรเลือกปฏิบตั ิ การว่าจ้ างคนงาน หรื อไล่ออก
การจ่ายค่าจ้ าง การฝึ กอบรม หรื อ การเลื่อนตําแหน่งลูกจ้ าง
โดยใช้ เชื ้อชาติ สีผิว ชาติพนั ธุ์หรื อเผ่าพันธุ์ เพศและรสนิยมทางเพศ
สถานภาพสมรสหรื อครอบครัว สถานะการจ้ าง งาน อายุ
ความเชื่อทางศาสนา หรื อ ความคิด เห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ
หรื อการเข้ า ร่ วม กิจกรรมสหภาพแรงงาน เป็ นการตัดสิน

สหภาพแรงงานต้ องได้ รับการยินยอมจากนาย
จ้ างให้ เข้ าเยี่ยมสถานที่ทํางาน ซึง่ นายจ้ าง ปฏิเสธไม่ได้
โปรดดูในเว็บไซต์ www.employment.govt.nz
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสหภาพแรงงานและข้ อตกลงร่ วม
รวมถึงการนัดหยุดงานและการประท้ วง

ประเภทลูกจ้ างประจํา
นายจ้ างทําสัญญาว่าจ้ างานประจําได้ หาก:
• มีเหตุผลที่เหมาะสม เช่น งานตามฤดูกาล งานโครงการ
หรื อลูกจ้ างที่ปฏิบตั งิ านแทน พนักงานประจําที่อยู่ระหว่างการลา
• นายจ้ างชี ้แจงเหตุผลการจ้ างงาน การสิ ้น
สุดและระยะเวลาการว่าจ้ าง และลูกจ้ างตก
ลงยินยอมในสัญญาการจ้ าง

สุขภาพและความปลอดภัย
นายจ้ างต้ องจัดสถานที่ทาํ งานให้ ปลอดภัยพร้ อมจัดการฝึ กอบรม
การกํากับดูแล และจัดให้ มีอุป กรณ์
สําหรั บการทํางานอย่ างเหมาะสม

เช่นเดียวกับสัญญาว่าจ้ างงานอื่นๆ ประเภทลูก
จ้ างประจําต้ องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

หน้ าที่ความรับผิดชอบนี ้ยังรวมถึงการระบุ การประเมิน และการกํา◌ัจดั
(หรื อลดให้ น้อยลง) ความเสีย่ งและอันตราย และการตรวจสอบเพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัย นายจ้ างจําเป็ นต้ อง รายงานต่อ WorkSafe
New Zealand กรณีที่มี การบาดเจ็บอย่างร้ ายแรงในที่ทํางาน

ระยะเวลาทดลองงาน
นายจ้ างสามารถเสนอการจ้ างงานเป็ นระยะเวลาทดลองงานสูงสุ
ดไม่ เกิน 90 วัน

ลูกจ้ างต้ องรับผิดชอบดูแลการทํางานเพื่อสุข
ภาพและความปลอดภัยโดยปฏิบตั ติ ามนโยบาย และขันตอน
้
ควร
หลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจทําให้ ผ้ ู อื่นเสียหาย ในระหว่างการทํางาน
ลูกจ้ างอาจ
ปฏิเสธงานที่ก่อให้ เกิดความเสีย่ งทีร่ ุ นแรงต่อตนเองและผู้อื่น
ทังทางด้
้
านสุขภาพและความปลอด ภัย ซึง่ เป็ นผลมาจากการเสี่ยงนัน้
โปรดดูเว็บไซต์ www.worksafe.govt.nz

ระยะเวลาทดลองงานเป็ นไปตามความสมัครใจ
และต้ องตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้ วยหลัก สุจริ ต
ลูกจ้ างที่ถูกให้ ออกก่ อนสิน้ สุดระยะเวลาทดลอง งาน
ไม่ สามารถร้ องทุกข์ การไล่ ออกที่ไม่ เหมาะ สม
ลูกจ้ างสามารถร้ องทุกข์ ด้ วยเหตุผลอื่นๆ เช่น การเลือกปฏิบตั ิ
หรื อการถูกคุกคาม หรื อ การ ดําเนินการทีไ่ ม่เหมาะสมของนายจ้ าง

การเปลี่ยนแปลงและการปรับโครง
สร้ างการจ้ างงาน

พนักงานทดลองงานจะได้ รับสิทธิคา่ จ้ างแรงงานขันตํ
้ ่า อื่นๆทังหมด
้

สหภาพแรงงาน

นายจ้ างต้ องปรึกษาด้ วยหลักสุจริตกับลูกจ้ าง
เกี่ยวกับการตัดสินใจ ซึ่งมีแนวโน้ ม ที่จะส่ งผล
ต่ อการว่ าจ้ างงานในภายภาคหน้ า

ลูกจ้ างมีสิทธิเลือกเข้ าร่ วมสหภาพแรงงานใดๆ
นายจ้ างหรื อผู้อ่ นื ไม่ มีสิทธิ กดดันให้ ลูกจ้ าง ต้ อง
หรื อไม่ ต้องเข้ าร่ วมกับสหภาพแรงงาน นายจ้ าง จะต้ อง
หากมีการต่ อรองโดยสหภาพ ให้ มีการ เข้ า
ร่ วมสหภาพในลักษณะเป็ นกลุ่ม
ถ้ ามีการเจรจาต่อรองที่สหภาพแรงงานจัดขึ ้น
นายจ้ างต้ องเข้ าร่ วมเจรจาต่อรองสัญญาข้ อตก
ลงร่ วมกันกับสหภาพแรงงานนัน้

นายจ้ างต้ องให้ ข้อมูล ที่จะมีผลกระทบ ต่อลูก จ้ างและเปิ ดโอกาส
ให้ ลกู จ้ างแสดง ข้ อคิดเห็น ก่อนการตัดสินใจ นายจ้ างไม่จําเป็ นต้ อง
เปิ ด เผย ข้ อมูลหากมีความ จําเป็ นต้ องเก็บ เป็ น ความลับ
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สัญญาจ้ างงานทุกฉบับต้ องมี “ข้ อกําหนดด้ านการคุ้มครองลูกจ้ าง”
เพื่อสนับสนุนกระบวนการที่ “เป็ นธรรม”
และคุ้มครองลูกจ้ างในกรณีที่มีการขาย ลดขนาด หรื อถ่ายโอนธุรกิจ
กฎบังคับกับลูกจ้ างที่ทํางานด้ านการจัดเตรี ยม อาหาร
งานทําความสะอาด งานรับจ้ างดูแล งานซักรี ด และงานตามคําสัง่
ที่นายจ้ างขาย บริการ หรื อมีการทําสัญญาว่าจ้ างใหม่ กับผู้รับ เหมา
หรื อการโอนสัญญาการจ้ าง
อย่างไรก็ดีนายจ้ างหรื อองค์กรที่มีลกู จ้ างเพียง 19 คนหรื อตํ่ากว่า
(ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรื อ ขนาดกลาง) อาจมี การยกเว้ น
จากข้ อบัง คับเหล่านี ้

ปั ญหาที่เกี่ยวพันธ์ กับการจ้ างงาน
หากมีปัญหาการจ้ างงานเกิดขึ ้นในที่ทาํ งาน,
นายจ้ างและลูกจ้ างควรชี ้แจงข้ อเท็จจริ งต่อกัน
ควรปรึกษาหารื อกันเพื่อหาวิธีแก้ ปัญหา และ
ควรให้ ผ้ สู นับสนุนหรื อตัวแทนสหภาพ/สมาคม
แรงงานเข้ าร่ วมอภิปรายด้ วย บุคคลดังกล่าว
สามารถขอข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิและภาระผูกพัน
ทางกฎหมายจากเว็บไซต์ www.employment.govt.nz
หากยังคงมีปัญหาอยู่ ลูกจ้ างหรื อนายจ้ าง สามารถใช้ บริ การ
สมานฉันท์ในการ จ้ างงาน ของกระทรวงฯ (MBIE)
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับบริการนี ้และวิธีการขอให้ สมานฉันท์ช่ว
ย จากเว็บไซต์ www.employment.govt.nz
ปั ญหาที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ จะเสนอ ต่อไป ที่
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรื อดําเนินการ ต่อไปที่ศาลแรงงาน

บทลงโทษ
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานจะมีบทลง
โทษโดยการปรับเงินรวมทังมี
้ คําสัง่ ลงโทษใน
ทางการเงินสําหรับการละเมิดที่ร้ายแรง โดย ปรับสูงสุด 50,000 เหรี ยญ
สําหรับรายบุคคล และสําหรับบริษัท ปรับสูงสุด 100,000 เหรี ยญ
หรื อสามเท่าของจํานวนรายได้ ทางการเงินที่
บริ ษัทได้ รับมาจากการละเมิด
นายจ้ างอาจถูกทังปรั
้ บหรื อถูกดําเนินคดีตอ่ เมื่อ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุ้มครองสุขภาพและ
ความปลอดภัยในสถานที่ทํางานด้ วย
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