สทธ
ิ ใ
ิ นมาตรฐานการจางงานของคุณ:
ลูกจางชว
่ั คราวของสาน
ํ ักงานจัดหาความชว
 ยเหลือชว
่ั คราว
การปฏิเสธความรับผิด:
เอกสารฉบับนี้จัดเตรียมไวเพื่อชวยใหลู
 กจางและนายจางเขาใจถึงสิทธิขั้นต่ําและขอผูกพันบางอยางที่กําหนดภ
ายใต พระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงานป 2000 (Employment Standards Act, 2000, ESA)
และขอบังคับตางๆ ไมถือเปนคําปรึกษาทางกฎหมาย เอกสารฉบับนี้ไมไดมีไวเพื่อแทนที่
พระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงาน (ESA) หรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ
่เปนทางการอยูเสมอ
และควรมีการอางอิงกับบทบัญญัติแหงกฎหมายที

แมวาเราพยายามทําใหมั่นใจวาขอมูลในเอกสารฉบับนี้จะเปนปจจุบันและมความถู
กตองมากที่สุด
ี
แตบางครั้งอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนได พระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงาน (ESA)
จะใหเฉพาะมาตรฐานข้ันตํ่าเทาน้ัน ลูกจางบางรายอาจมีสิทธิมากกวาภายใตสัญญาการจางงาน
การทําขอตกลงรวมกัน กฎหมายจารีตประเพณี หรือบทบัญญติ
ั แหงกฎหมายอื่น ๆ
นายจางและลูกจางอาจประสงคท่ีจะรับคําแนะนําทางกฎหมาย

ลูกจาง
 ชว
ั่ คราวของสาน
ํ กง
ั านจัดหาความชว
 ยเหลอ
ื ชว
ั่ คราว
คุณเปนลูกจางช่ัวคราวของสํานักงานจัดหาความชวยเหลือช่ัวคราวหากคณ
ุ และสํานักงานมีการตกลงกันวาจะใ
หคุณหรือพยายามที่จะใหคุณไดรับมอบหมายงานแบบชั่วคราวใหกับลูกคาธุรกิจรายหนงึ่
(หรือลูกคาธุรกิจหลายราย) ของสํานักงาน
คุณจะมีความสัมพันธในการจางงานกับสํานักงานแมวาคุณไมไดรับมอบหมายงานใหกับลูกคาธุรกิจของสํานักง
าน
เมื่อคุณทํางานในตําแหนงงานแบบชั่วคราว สํานักงานยังคงเปนนายจางของคุณ;
ลูกคาธุรกิจไมใชนายจางของคุณ
หากคุณลาออกจากสํานักงานหรือหากสํานักงานยุติความสัมพันธในการจางงานกับคุณ
แสดงวาคุณยุติการเปนลูกจางชั่วคราว
เอกสารขอมลนี
ู ้จะใหขอมูลสรุปเกี่ยวกับสิทธิตามพระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงานป 2000(Employment
Standards Act, 2000 (ESA) สําหรับลูกจางช่ัวคราวของสํานักงานจัดหาความชวยเหลือช่ัวคราว
พระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงาน (ESA)
เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสถานที่ทํางานที่อยูในรัฐออนแทรีโอสวนใหญ เชน คาแรงขั้นต่ํา
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การจํากัดชั่วโมงการทํางาน การจายเงินคาลวงเวลา วันหยุดพักผอน
และการลางานโดยไมไดรับเงินคาแรงสําหรับเหตุผลบางอยาง
กฎพิเศษและขอยกเวนอาจมีผลบังคับใชขึ้นอยูกับชนิดของงานที่คุณทํา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่
Ontario.ca/ESAguide

สิทธิสาํ หรับวันหยุดนักขัตฤกษและการจายคาแรงสาํหรบว
ั น
ั หยุดนก
ั ขัตฤกษ
รัฐออนแทรีโอมีวันหยุดนักขัตฤกษรวมทั้งหมดเกาวัน โดยปกติแลว
หากคุณไดรับมอบหมายงานและวันหยุดนักขัตฤกษตรงกับวันทํางานตามปกติของคุณ
คุณมีสิทธิที่จะหยุดงานในวันหยุดนักขตฤกษ
ั
และไดรับคาแรงสําหรับวันดังกลาว
คาแรงสําหรับวันหยุดนักขัตฤกษเปนรายไดรวมปกติที่คุณตองไดรับ
และคาแรงสาหรั
ํ
บวันหยดพั
ุ กผอนจะคํานวณจากวันที่คุณทํางานทั้งหมดในสี่สัปดาหทาํ งานกอนหนาสัปดาหทําง
านที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ หารดวย 20
หากคุณตกลงที่จะทํางานในวันหยุดอยางเปนลายลักษณอักษร
คุณมีสิทธิที่จะไดรับคาแรงสําหรับวันหยุดนักขัตฤกษบวกกับคาแรงพิ

เศษ
(อยางนอยหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาแรงปกติของคุณ)
ั

ั

หรืออัตราคาแรงปกติของคุณบวกกับวนหยุ
ดชดเชยพรอมกับคาแรงสํ
าหรับวันหยุดนักขตฤกษ
หากวันหยุดนักขัตฤกษตรงกับวันที่คุณไดรับมอบหมายงานแตไมใชวันทํางานปกติ (หรือเปนวันหยุดพักผอน)
คุณมีสิทธิที่จะไดรับวันหยดชดเชยพรอมกั
ุ

บคาแรงสําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ หรือคุณอาจตกลง
ั ตฤกษเทานั้น
(เปนลายลักษณอักษร) ที่จะรับเฉพาะคาแรงสําหรับวันหยุดนกขั
หากวันหยุดนักขัตฤกษไมตรงกับวันที่คุณไดรับมอบหมายงาน
คุณอาจมีสิทธิไดรับคาแรงสําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ

สิทธใ
ิ นการรบ
ั ทราบการแจงย
 กเลก
ิ การจางงานและการจายเงินชดเชย
หากคุณไดรับการวาจางจากสํานักงานชวยเหลือชั่วคราวอยางนอยสามเดอน
ื โดยทั่วไป
คุณมีสิทธิในการรับทราบการแจงยกเลิกการจางงาน หากสํานักงานยุติ (ยกเลิก)
ความสัมพันธในการจางงานของคุณ คุณตองไดรับการแจงในขณะที่คุณทํางานอยู
หรือไดรับการจายเงินชดเชยแทนการแจงยกเลิกการจางงานลวงหนา หรือท้ังสองแบบ โดยท่ัวไป
คุณตองไดรับการแจงลวงหนาอยางนอยหน่ึงสัปดาห
(หากคุณไดรับการวาจางอยางนอยสามเดือนแตไมถึงหน่ึงป) ไปจนถงึแปดสัปดาห
(หากคุณไดรั บการวาจางเปนเวลาแปดปขึ้นไป)
สิทธิในการไดรับการแจงลวงหนาของคุณจะข้ึนอยูกับระยะเวลาในการจางงานของคุณโดยสํานักงาน
ไมใชระยะเวลาที่คุณทํางานที่ไดรับมอบหมายใหกั
 บลูกคาของสํานักงาน
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อาจมีการใชกฎที

่แตกตางกันในการยติ
ุ การจางงานลูกจางแบบกลุมเมื่อมีการยุติการงานลูกจางที่ไดรับมอบหมา
ยงานจํานวน 50 คนหรือมากกวานั้นภายในระยะเวลา
สี่สัปดาหเดยวกั
ี
น
หากคุณเปนลูกจางของสํานักงานเปนเวลาหาปขึ้นไป คุณอาจมีสิทธิไดรับเงินชดเชยหากสํานักงานยุติ (สิ้นสุด)
การจางงานคุณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแจงยุติการจางงานลวงหนา การยุติการจางงานลูกจางแบบกลุม
และการจายเงินชดเชย โปรดดูท่ีบท “สํานักงานจัดหาความชวยเหลือช่ัวคราว (Temporary Help Agencies) ”
ํ ่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงานป 2000 ของคุณ (Your Guide to the
ใน คําแนะนาเกี
Employment Standards Act, 2000) ไดที่ Ontario.ca/ESAguide

สาํนก
ั งานไมสา
 มารถเรย
ี กเกบค
็ าธรรมเนย
ี มจากคณ
ุ
สํานักงานไมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากคุณสําหรับการวาจางคุณหรือการชวยคุณหางาน
สํานักงานไมสามารถเรี
ยกเก็บคาธรรมเนียมจากคณสํ

ุ าหรับการใหขอมูลหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับวธี
ิ การเขียน
ประวัติสวนตัวหรือการเตรียมพรอมสําหรับการสัมภาษณ
แมวามีการใหขอมูลหรือคําปรึกษาตามคํารองขอของคุณ

หากลก
ู คาธรก
ุ จ
ิ ของสาํนก
ั งานตอ
 งการออกเอกสารรบรอ
ั
งการทํางานใหก
 บค
ั ณ
ุ หรอว
ื าจางคณใ
ุ
หเปนลูกจางของธุรกิจ
สํานักงานไมสามารถขัดขวางลูกคาธุรกิจไมใหออกเอกสารรับรองการทํางานใหกับคุณได
สํานักงานไมสามารถขัดขวางลูกคาธุรกิจไมใหจางงานคุณโดยตรงหากลูกคาธุรกิจตองการทําเชนนน
ั้
หากสํานักงานกําหนดใหคุณทํางานที่ไดรับมอบหมายใหกับลกค
ู าธุรกิจ
สํานักงานสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนยมจากลู
กคาธุรกิจสําหรับการจางงานคุณแตเฉพาะในชวงหกเดือนนับตั้ง
ี
แตวันแรกที่คุณเริ่มตนทํางานสําหรับลูกคาธุรกิจเทานั้น
หากลูกคาธุรกิจของสํานักงานตองการวาจางคุณใหเปนลูกจางของธุรกิจ
สํานักงานไมสามารถบอกใหคุณปฏิเสธการรับงาน
สํานักงานไมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากคุณไดหากลูกคาธุรกิจตองการวาจางคุณ

คุณตองไดรบ
ั ขอมูลเกีย
่ วกับสํานักงาน
สํานักงานตองใหขอมูลเกี่ยวกับชื่อตามกฎหมายของสํานักงานและขอมูลติดตอแกคุณ
ตองมีการใหข
 อมูลนี้อยางเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุดหลงจากที
ั
่คุณเปนพนักงานชั่วคราว
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ตองมีการใหขอ
 มูลเกีย
่ วกับงานที่ไดรบ
ั มอบหมาย
เมื่อสํานักงานเสนองานที่ไดรับมอบหมายใหกับลกค
ู าธุรกิจรายหนึ่งใหแกคุณ
สํานักงานตองใหชื่อตามกฎหมายของลูกคาธุรกิจและขอมูลติดตอแกคุณ อัตราคาจางและสวัสดิการ (หากมี)
ช่ัวโมงการทํางาน รายละเอียดท่ัวไปของงาน ระยะเวลาโดยประมาณของงานท่ีไดรับมอบหมาย (หากทราบ)
และระยะเวลาการจายเงนและวั
ิ
นที่จายเงิน หากสํานักงานใหขอมูลนี้แกคุณ
แตไมไดจัดทําเปนลายลักษณอักษรเมื่อใหขอเสนอ
สํานักงานตองใหขอเสนอดังกลาวอยางเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุด

ตอ
 งใหขอ
 มูลเกย
ี่ วกบ
ั พระราชบญญ
ั
ัตม
ิ าตรฐานการจางงาน (ESA)
สํานักงานจําเปนตองใหสําเนาของเอกสารขอมูลนี้แกคุณโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไปไดหลงจากที
ั
่คุณเปนพนักงาน
ชั่วคราว
หากภาษาอังกฤษไมใชภาษาแมของคุณ
สํานักงานตองตรวจสอบวามีเอกสารขอมูลอยูในภาษาแมของคุณหรือไม และหากเปนเชนนั้น
สํานักงานตองจัดหาเอกสารที่เปนฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลใหแกคุณ มีเอกสารในภาษาตางๆ อยูที่
Ontario.ca/employmentrights
สํานักงานตองใหสําเนา ใบประกาศมาตรฐานการจางงาน (Employment Standards Poster) ที่เผยแพรโดย
กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) แกคุณภายใน 30 วันหลังจากวันที่คุณเปนลูกจาง
หากคุณรองขอสําเนาของใบประกาศเปนภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
และกระทรวงมีการพิมพเผยแพรในภาษานั้น
สํานักงานตองใหเอกสารฉบับแปลนอกเหนือจากสาเนาฉบั
บภาษาอังกฤษ มีใบประกาศอยูที่
ํ
Ontario.ca/ESAposter

สาํนกงา
ั
นไมสา
 มารถลงโทษสาํหรบกา
ั
รรอ
 งขอเกย
ี่ วกบ
ั หรอ
ื การใชส
 ิทธต
ิ ามพระราชบญญ
ั
ัตม
ิ าต
ุ
รฐานการจางงาน (ESA) ของคณ
หากคุณรองขอเกี่ยวกับสทธิ
ิ ของคุณภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงาน

(ESA)
หรือรองขอใหคุณไดรับสทธิ
ิ สํานักงานหรือลูกคาธุรกิจไมสามารถลงโทษคณในแนวทางใด
ุ
รวมถึงการยุติงานที่คุณไดรับมอบหมาย นอกจากนี้
คุณยังมีสิทธิที่จะไมไดรับการลงโทษจากสํานักงานหรือลูกคาสําหรับการรองขอเกี่ยวกับหรือการใชสิทธิตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงาน (ESA) ของคุณ
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สํานักงานและลูกคาธุรกิจตองเก็บรักษาบันทึกขอมูล
สํานักงานและลูกคาธุรกิจของสํานักงานจําเปนตองบันทึกจํานวนชั่วโมงการทํางานของคณในแต
ุ
ละวนและแต
ั
ล
ะสัปดาห

สาํนกงา
ั
นและลกค
ู าตางตอ
 งรบผ
ั ิดชอบสาํหรบค
ั าแรงของคณ
ุ
นับตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2015 (November 20, 2015)
หากคุณทํางานใหกับลูกคาธุรกิจรายหนึ่งหรือลูกคาธุรกิจหลายราย
และสํานักงานไมไดจายคาแรงบางสวนหรือทั้งหมดที่คางอยูสําหรับรอบระยะเวลาดังกลาวใหแกคุณ
ลูกคาธุรกิจอาจรับผิดชอบรวมกันและแทนกันสําหรับคาแรงบางสวนหรือทั้งหมดที่คางชาระให
ํ
แกคุณ
โดยเฉพาะอยางย่ิง ลูกคาธุ
 รกิจอาจตองรับผิดชอบสําหรับคาแรง คาแรงการทํางานลวงเวลา
คาแรงสําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ และคาแรงพิเศษสําหรับวันหยุดนักขัตฤกษที่คางชําระ
หากมีลูกคาธุรกิจมากกวาหน่ึงรายท่ีตองรับผิดชอบสําหรับรอบระยะเวลาการจายเงิน

ลูกคาธุรกิจแตละรายตองรับผิดชอบรวมกั
บและแทนสํานักงานสําหรับการแบงกันจายคาแรงที่คางอยูทั้งหมดตา
มสัดสวนชั่วโมงการทํางานใหกับลูกคาธุรกิจนั้น ๆ

หากคณม
ุ ข
ี อ
 สงสย
ั หรอ
ื ตองการยน
ื่ ขอเ
 รียกรอ
 ง
หากคุณมี้ขอสงสัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงาน (ESA) คุณสามารถโทรติดตอ
ศูนยขอมูลมาตรฐานการจางงาน (Employment Standards Information Centre) ของกระทรวงแรงงาน
(Ministry of Labour) ที่หมายเลข 416-326-7160 หมายเลขโทรฟรีที่ 1-800-531-5551 หรือ TTY 1-866567-8893 มีขอมูลใหหลายภาษา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานการจางงาน (ESA)
ไดที่เว็บไซตของกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) ที่ Ontario.ca/employmentstandards
หากตองการยื่นขอเรียกรอง คุณสามารถเขาไปกรอกแบบฟอรมการเรียกรองสําหรับมาตรฐานการจางงาน
(Employment Standards Claim Form) ทางออนไลนไดที่ Ontario.ca/ESAforms
คุณสามารถขอแบบฟอรมการเรียกรองในรูปแบบสําเนาเอกสารไดที่ ศูนยบริการ ServiceOntario
(ServiceOntario Centre) ที่คุณเลือก นอกจากนี้ คุณยังสามารถสั่งสําเนาผาน ฝายงานสิ่งพิมพของ
ServiceOntario (ServiceOntario Publication) ทางออนไลน หรือโดยการโทรติดตอ 1-800-668-9938;
TTY สําหรับผูบกพรองทางการไดยิน 1-800-268-7095

กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)
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