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ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 

(Ministry of Labour, Training and Skills Development) 

สิทธิในมาตรฐานการจ้างงานส าหรับลูกจ้างท่ีไดรั้บมอบหมายงานชั่วคราวของ
หน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราว 

 

พระราชบัญญติัมาตรฐานการจ้างงานปี 2000 (Employment Standards Act, 2000 หรือ ESA) ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่า
ส าหรับสถานท่ีท างานส่วนใหญ่ในรัฐออนแทรีโอ เช่น ค่าแรงขั้นต ่าและขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาท างาน กฎและขอ้ยกเวน้พิเศษจะใชบ้งัคบัลูกจา้งบาง
ราย รวมถึงลูกจา้งท่ีไดรั้บมอบหมายงานชัว่คราวในหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราว เอกสารขอ้มูลน้ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของคุณในฐานะลูกจา้ง
ท่ีไดรั้บมอบหมายงานชัว่คราว ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสิทธิของคุณ โปรดเขา้ไปท่ี Ontario.ca/ESAguide และเลือกหน่วยงาน
ช่วยเหลือชัว่คราว (Temporary Help Agencies) 

นอกเหนือจากเอกสารข้อมูลน้ีแล้ว หน่วยงานช่วยเหลือชั่วคราวยงัต้องให้ใบปิดประกาศมาตรฐานการจ้างงานแก่คุณภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัท่ีคุณเร่ิมงาน หากภาษาแรกของคุณไม่ใช่ภาษาองักฤษ นายจา้งตอ้งให้ใบปิดประกาศท่ีเป็นภาษาแรกของคุณแก่คุณ หากคุณขอและ

กระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะ (Ministry of Labour, Training and Skills Development)  

ไดจ้ดัเตรียมไว ้คุณสามารถดาวน์โหลดใบปิดประกาศน้ีไดท่ี้ Ontario.ca/ESAposter 

  

การปฏิเสธความรับผิด เอกสารน้ีจดัเตรียมไวเ้พ่ือช่วยให้ลูกจา้งและนายจา้งเขา้ใจถึงสิทธิขั้นต ่าและขอ้ผูกพนับางประการท่ีก าหนดไว้

ภายใตพ้ระราชบญัญติัมาตรฐานการจา้งงานปี 2000 (Employment Standards Act, 2000 หรือ ESA) และขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ ไม่ถือเป็นค าปรึกษาทางกฎหมาย เอกสารน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชแ้ทนพระราชบญัญติัมาตรฐานการจา้งงานหรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ และ

ควรมีการอา้งอิงกบับทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเป็นทางการเสมอ แมว่้าเราจะพยายามท าให้มัน่ใจว่าขอ้มูลในเอกสารน้ีจะเป็นปัจจุบนัและมี

ความถูกตอ้งมากท่ีสุด แต่บางคร้ังอาจมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นได ้พระราชบญัญติัมาตรฐานการจา้งงานจะมีเฉพาะมาตรฐานขั้นต ่าเท่านั้น 

ลูกจา้งบางรายอาจมีสิทธิมากกว่าภายใตสั้ญญาการจา้งงาน ขอ้ตกลงร่วม กฎหมายจารีตประเพณี หรือบทบญัญติัแห่งกฎหมายอื่น ๆ 

https://www.ontario.ca/laws/statute/00e41?_ga=2.173408935.584403115.1583168406-1699692134.1480627715
https://www.ontario.ca/laws/statute/00e41?_ga=2.173408935.584403115.1583168406-1699692134.1480627715
http://ontario.ca/ESAguide
http://ontario.ca/ESAposter
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คุณเป็นลูกจ้างท่ีได้รับมอบหมายงานช่ัวคราวใช่หรือไม่ 

คุณเป็นลูกจา้งท่ีไดรั้บมอบหมายงานชัว่คราวของหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราว หากคุณและหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวตกลงว่าหน่วยงานฯ จะ

ช่วยคุณหางานท่ีไดรั้บมอบหมายชัว่คราว 

หน่วยงานช่วยเหลือช่ัวคราวเป็นนายจ้างของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับมอบหมายให้ท างานให้กับลูกค้าธุรกิจของหน่วยงานฯ ก็ตาม 

หน่วยงานช่วยเหลือช่ัวคราวต้องให้ข้อมูลแก่คุณ 

หน่วยงานช่วยเหลือชั่วคราวตอ้งแจง้ให้คุณทราบช่ือตามกฎหมายของหน่วยงานฯ ช่ืออ่ืนใดท่ีหน่วยงานฯ ใช้ และขอ้มูลติดต่อเป็ลายลกัษณ์
อกัษรโดยเร็วท่ีสุดหลงัจากท่ีคุณไดรั้บการจา้งงาน 

เม่ือหน่วยงานช่วยเหลือชั่วคราวเสนอจะมอบหมายให้คุณท างานให้กบัลูกคา้ธุรกิจ หน่วยงานฯ ตอ้งให้ขอ้มูลต่อไปน้ีแก่คุณเป็นลายลกัษณ์
อกัษรโดยเร็วท่ีสุด 

• ช่ือตามกฎหมายของลูกคา้ธุรกิจ ช่ืออื่นใดท่ีลูกคา้ธุรกิจใช ้และขอ้มูลติดต่อ 

• อตัราค่าจา้งและสวสัดิการท่ีคุณจะไดรั้บ 

• จ านวนชัว่โมงท่ีคุณจะท างาน 

• ค าอธิบายงานท่ีคุณจะท า 
• ความยาว (ระยะเวลา) ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (หากทราบ) 

• ระยะเวลาการจ่ายค่าจา้งและวนัจ่ายค่าจา้งของคุณ 

หน่วยงานช่วยเหลือช่ัวคราวไม่สามารถเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณได้ 

หน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณส าหรับ 

• การเป็นลูกจา้ง 
• การช่วยคุณหางานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
• การให้ขอ้มูลหรือค าแนะน าแก่คุณเก่ียวกบัการเขียนประวติัย่อส าหรับการสมคัรงานหรือเตรียมตวัส าหรับการสัมภาษณ์ แมว่้าคุณจะ

ขอความช่วยเหลือก็ตาม 

  



 

เวอร์ชนั เดือนตุลาคม 2020  3 

ลูกค้าธุรกจิสามารถออกเอกสารรับรองการท างานให้คุณหรือจ้างคุณได้ 

หน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวไม่สามารถ 

• ห้ามไม่ให้ลูกคา้ธุรกิจออกเอกสารรับรองการท างานให้คุณ 

• ห้ามไม่ให้ลูกคา้ธุรกิจจา้งคุณโดยตรง 
• เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณ หากลูกคา้ธุรกิจตอ้งการจา้งคุณ 

ท้ังหน่วยงานช่วยเหลือช่ัวคราวและลูกค้าธุรกจิต้องเกบ็บันทึกไว้ 

หน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวตอ้งบนัทึกจ านวนชัว่โมงท่ีคุณท างานให้กบัลูกคา้ธุรกิจแต่ละรายในแต่ละวนัและแต่ละสัปดาห์ ลูกคา้ธุรกิจตอ้ง

บนัทึกจ านวนชัว่โมงท่ีคุณท างานให้กบัตนในแต่ละวนัและแต่ละสัปดาห์ดว้ยเช่นกนั 

วันหยุดพกัผ่อนประจ าปีและค่าจ้าง 

คุณมีสิทธิท่ีจะไดรั้บวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีและค่าจา้งวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี จ านวนวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีและค่าจา้งวนัหยุดพกัผ่อน

ประจ าปีจะขึ้นอยูก่บัระยะเวลาท่ีคุณท างานให้กบัหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราว หากคุณท างานให้กบัหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวเป็นเวลานอ้ย

กว่าห้าปี คุณมีสิทธิท่ีจะไดรั้บวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีสองสัปดาห์หลงัจากปีท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีทุก ๆ สิบสอง เดือน 

และค่าจา้งวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีร้อยละส่ีของค่าจา้งทั้งหมดของคุณ หากคุณท างานให้กบัหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวเป็นเวลาตั้งแต่ห้าปีขึ้น

ไป คุณมีสิทธิท่ีจะไดรั้บวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีสามสัปดาห์หลงัจากปีท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีทุก ๆ สิบสองเดือน และ

ค่าจา้งวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีร้อยละหกของค่าจา้งทั้งหมดของคุณ 

โดยทัว่ไป หน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวจะตอ้งจ่ายค่าจา้งวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีทั้งหมดในคร้ังเดียวก่อนท่ีคุณจะใชว้นัหยุดพกัผ่อนประจ าปี 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานช่วยเหลือชั่วคราวสามารถจ่ายค่าจา้งวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีให้แก่คุณพร้อมการจ่ายเช็คค่าจา้งแต่ละคร้ัง หากคุณ  

ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ตวัอย่างเช่น Syed ท างานให้กบัหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวมาเป็นเวลาสามปีแลว้ เขาสามารถลาหยุดพกัผ่อนประจ าปีไดส้องสัปดาห์และ

ไดรั้บค่าจา้งวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีร้อยละส่ี เขาไดรั้บค่าจา้ง 1,500.00 ดอลลาร์ทุกสองสัปดาห์ Syed และหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราว

ของเขาไดต้กลงกนัว่าเขาจะไดรั้บค่าจา้งวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีพร้อมการจ่ายเช็คค่าจา้งแต่ละคร้ัง Syed ไดรั้บค่าจา้งวนัหยุดพกัผ่อน

ประจ าปี 60.00 ดอลลาร์ (1,500 ดอลลาร์ x 4%) พร้อมการจ่ายเช็คค่าจา้งแต่ละคร้ัง 

ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีและค่าจา้งวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีไดท่ี้ Ontario.ca/vacation 

http://ontario.ca/vacation
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วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

แต่ละปีรัฐออนแทรีโอมีวนัหยดุนกัขตัฤกษร์วมทั้งหมดเกา้วนั ดงัน้ี 

• วนัปีใหม่ 
• วนัครอบครัว 
• วนัศุกร์ประเสริฐ 

• วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งแคนาดา 
• วนัชาติแคนาดา 
• วนัแรงงาน 

• วนัขอบคุณพระเจา้ 
• วนัคริสตม์าส 

• วนัเปิดกล่องของขวญั 

หากคุณไดรั้บมอบหมายงานและมีวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์ตรงกบัวนัท างานวนัใดวนัหน่ึงของคุณ โดยทัว่ไป คุณมีสิทธิท่ีจะหยุดงานในวนัหยดุ
นกัขตัฤกษน์ั้น ๆ และไดรั้บค่าจา้งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

สูตรค านวณค่าจา้งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์คือ 

• บวกค่าจา้งปกติท่ีคุณไดรั้บกบัค่าจา้งวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีทั้งหมดท่ีนายจา้งตอ้งจ่ายให้ในช่วงส่ีสัปดาห์ก่อนวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

• หารจ านวนนั้นดว้ย 20 

ตัวอย่างเช่น Josefa ได้รับมอบหมายงานและไดรั้บค่าจา้ง 600 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ เธอได้รับค่าจา้งวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีร้อยละ  
4 พร้อมการจ่ายเช็คค่าจา้งแต่ละคร้ัง วนัชาติแคนาดาตรงกบัวนัท างานวนัหน่ึงของ Josefa ในช่วงส่ีสัปดาห์ก่อนวนัชาติแคนาดา Josefa 

ไดรั้บค่าจา้งปกติ 2,400 ดอลลาร์ (600 ดอลลาร์ x 4) ในช่วงส่ีสัปดาห์ก่อนวนัชาติแคนาดา ยอดค่าจา้งวนัหยุดพกัผอ่นประจ าปีท่ีนายจา้ง
ตอ้งจ่ายให้ Josefa คือ 96 ดอลลาร์ (2,400 ดอลลาร์ x 4%) นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีให้ Josefa เป็นจ านวน
เงิน 124.80 ดอลลาร์ (2,496 ดอลลาร์ ÷ 20) 

คุณสามารถท างานในวนัหยุดนกัขตัฤกษไ์ด ้หากคุณและหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทัว่ไป หากคุณท างาน
ในวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์คุณจะตอ้งไดรั้บค่าจา้งวนัหยุดนกัขตัฤกษแ์ละค่าตอบแทนพิเศษส าหรับชัว่โมงท่ีคุณท างานในวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ
ไดรั้บค่าจา้งปกติของคุณส าหรับชัว่โมงท่ีท างานในวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละหยดุในวนัอื่นพร้อมรับค่าจา้งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

หากคุณไดรั้บมอบหมายงานและมีวนัหยดุนกัขตัฤกษใ์นวนัท่ีไม่ตรงกบัวนัท างานของคุณ โดยทัว่ไป คุณมีสิทธิท่ีจะไดรั้บวนัหยดุชดเชยพร้อม
รับค่าจา้งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์คุณและหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวยงัสามารถตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่านายจา้งจะจ่ายคา่จา้งวนัหยดุนกัขตั
ฤกษใ์ห้คุณเท่านั้น 
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หากคุณไม่ไดรั้บมอบหมายงานในช่วงท่ีมีวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยทัว่ไป คุณจะมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าจา้งวนัหยดุนกัขตัฤกษเ์ท่านั้น 

หากตอ้งการดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โปรดเขา้ไปท่ี Ontario.ca/publicholidays 

การบอกเลกิการมอบหมายงาน 

โดยทัว่ไป หากหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวตอ้งการบอกเลิก (ส้ินสุด) การมอบหมายงานของคุณกบัลูกคา้ธุรกิจ หน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราว

ตอ้งแจง้ให้คุณทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการบอกเลิกการมอบหมายงานหรือการยุติการจ่ายค่าจา้งส าหรับการมอบหมายงานเป็น  

ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้หน่ึงสัปดาห์ หาก 

• คุณไดรั้บมอบหมายให้ท างานให้กบัลูกคา้ธุรกิจ 

• เม่ือมีการเสนอการมอบหมายงานน้ีให้คุณแลว้ มีการวางแผนว่างานน้ีจะใชเ้วลาตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 

• การมอบหมายงานถูกบอกเลิก (ส้ินสุด) ก่อนวนัท่ีส้ินสุดตามแผน 

การบอกเลิกการมอบหมายงานแตกต่างจากการเลิกจ้าง แม้ว่าการมอบหมายงานของคุณจะถูกยกเลิก แต่คุณยงัคงได้รับการจ้างงานจาก

หน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวอยู ่

การเลกิจ้าง 

ในกรณีส่วนใหญ่ หากหน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวตอ้งการบอกเลิก (ส้ินสุด) การจา้งงานคุณ นายจา้งจะตอ้งแจง้ให้คุณทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเก่ียวกบัการเลิกจา้งหรือค่าชดเชยเม่ือเลิกจา้ง คุณตอ้งท างานให้นายจา้งเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามเดือน จึงจะมีสิทธิท่ีจะได้รับแจง้การเลิกจา้ง
หรือค่าชดเชยเม่ือเลิกจา้ง 

จ านวนการแจง้หรือค่าชดเชยจะขึ้นอยูก่บัระยะเวลาท่ีคุณท างานให้กบันายจา้ง 

• อายงุานนอ้ยกว่าหน่ึงปี: หน่ึงสัปดาห์ 
• อายงุานหน่ึงถึงสองปี: สองสัปดาห์ 
• อายงุานสามปี: สามสัปดาห์ 
• อายงุานส่ีปี: ส่ีสัปดาห์ 
• อายงุานห้าปี: ห้าสัปดาห์ 
• อายงุานหกปี: หกสัปดาห์ 
• อายงุานเจ็ดปี: เจ็ดสัปดาห์ 
• อายงุานตั้งแต่แปดปีขึ้นไป: แปดสัปดาห์ 

http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/publicholidays.php
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ตวัอย่างเช่น Luna ท างานให้กบัหน่วยงานช่วยเหลือชั่วคราวของเธอมาเป็นเวลา 16 เดือนแลว้ เธอไดรั้บค่าจา้ง 800.00 ดอลลาร์ต่อ
สัปดาห์ หน่วยงานช่วยเหลือชั่วคราวของเธอตอ้งแจง้การเลิกจา้งให้เธอทราบล่วงหน้าสองสัปดาห์หรือจ่ายค่าชดเชยเม่ือเลิกจา้ง หน่วยงาน
ช่วยเหลือชั่วคราวของเธอเลือกท่ีจะจ่ายค่าชดเชยเม่ือเลิกจ้างให้เธอ หน่วยงานช่วยเหลือชั่วคราวของเธอต้องจ่ายเงินให้เธอเป็นจ านวน 
1,600.00 ดอลลาร์ (800 ดอลลาร์ x 2) 

ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ Ontario.ca/terminationofemployment หรือไปท่ี Ontario.ca/ESAtools เพื่อค านวณว่าคุณอาจ
ตอ้งไดรั้บแจง้การเลิกจา้งจ านวนก่ีคร้ังหรือตอ้งไดรั้บค่าชดเชยเม่ือเลิกจา้งเป็นจ านวนเท่าไร 

คุณไม่สามารถตกลงท่ีจะสละสิทธิ์ของคุณได้ 

คุณไม่สามารถตกลงหรือลงนามในสัญญาเพ่ือสละสิทธ์ิใด ๆ ของคุณตามพระราชบญัญติัมาตรฐานการจา้งงาน ขอ้ตกลงหรือสัญญาเหล่าน้ีไม่มี

ผลตามกฎหมาย  ตวัอยา่งเช่น หากคุณลงนามในสัญญาโดยระบุว่าคุณไม่สามารถท างานให้กบัลูกคา้ธุรกิจได ้ขอ้ตกลงน้ีจะไม่มีผลตามกฎหมาย 

คุณไม่สามารถถูกลงโทษจากการสอบถามหรือใช้สิทธิของคุณตามพระราชบัญญัติมาตรฐานการจ้างงาน 

หากคุณสอบถามหรือใชสิ้ทธิของคุณตามพระราชบญัญติัน้ี หน่วยงานช่วยเหลือชัว่คราวหรือลูกคา้ธุรกิจไม่สามารถลงโทษคุณไดแ้ต่อย่างใด 

รวมถึงโดยการส้ินสุดการมอบหมายงานของคุณ 

หากต้องการข้อมูลเพิม่เติมหรือต้องการย่ืนข้อเรียกร้อง 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัพระราชบญัญติัมาตรฐานการจา้งงาน โปรดเขา้ไปท่ี Ontario.ca/ESAguide 

หากคุณมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัพระราชบญัญติัมาตรฐานการจา้งงาน สามารถโทรติดต่อศูนยข์อ้มูลมาตรฐานการจา้งงาน  (Employment 

Standards Information Centre) ได้ ท่ี ห ม า ย เ ลข  416-326-7160 หมา ย เ ลข โทรฟ รี  1-800-531-5551 ห รือ  

TTY 1-866-567-8893 มีขอ้มูลให้หลายภาษา 

หากคุณเช่ือว่าคุณไม่ไดรั้บสิทธิของคุณตามพระราชบญัญติัมาตรฐานการจา้งงาน สามารถยื่นขอ้ร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม 

และการพฒันาทกัษะ (Ministry of Labour, Training and Skills Development) ไดท่ี้ Ontario.ca/ESAclaims 

http://ontario.ca/terminationofemployment
http://ontario.ca/ESAtools
http://ontario.ca/ESAguide
http://ontario.ca/ESAclaims
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