CAMBODIA
Trade & Investment Kit
ข้อควรรู ้ ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เรืองแรงงานและการจ้างงาน ในกัมพู ชา
By : Thai Trade Center Phnom Penh

Special edition : December 2020

การปฏิ บั ติ ด้ า นแรงงานในกั ม พู ชา
และข้ อ ควรรู้ เ กี ยวกั บ ข้ อ บั ง คั บ การทํา งาน
ชัวโมงการทํางาน
ชัวโมงทํางานของแรงงานชายและหญิง จะต้องไม่เกิน 8 ชัวโมงต่อวัน หรือ
48 ชัวโมงต่อสัปดาห์ โดยห้ามมิให้ใช้แรงงานมากกว่า 6 วันใน 1 สัปดาห์
ต้องให้แรงงานหยุดพักเปนเวลาอย่างน้อย 24 ชัวโมงติดต่อกัน ใน 1 สัปดาห์
โดยทัวไปจะกําหนดเปนวันอาทิตย์
วันลา และสิทธิในการลา

sick

แรงงานมีสท
ิ ธิหยุดงานได้ตามวันหยุดประจําปทีประกาศโดยกระทรวงแรงงาน
แรงงานมีสท
ิ ธิลาหยุดโดยได้รบ
ั ค่าจ้างได้ 1.5 วันต่อเดือน หรือ 18 วันต่อป โดยสิทธิ
ในการลาจะเพิมขึน 1 วันต่อป เมือทํางานให้กับบริษัทครบทุกๆ 3 ป
แรงงานมีสท
ิ ธิลาหยุดฉุกเฉินได้ 7 วัน
แรงงานสตรีสามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รบ
ั เงินเดือนครึงหนึงของเงินเดือนที
เคยได้รบ
ั และ ในช่วง 2 เดือนหลังจากลาคลอดจะไม่ได้รบ
ั อนุญาตให้ทํางานหนัก

ค่าล่วงเวลา
การทํางานล่วงเวลาต้องได้รบ
ั ค่าจ้าง 1.5 เท่าของค่าจ้างในชัวโมงทํางานปกติ
และหากเปนการทํางานล่วงเวลาในเวลากลางคืนตังแต่ 22.00-05.00 น. หรือ
ในช่วงวันหยุดประจําสัปดาห์ จะต้องได้รบ
ั ค่าจ้างเท่ากับ 2 เท่าของอัตราปกติ
งานกลางคืน ตามกฎหมายแรงงานหมายถึง ช่วงเวลาอย่างน้อย 11 ชัวโมง ที
ครอบคลุมช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ซึงจะต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงเวลา 22.0005.00 น. ในอัตรา 1.3 เท่าของอัตราค่าจ้างในช่วงกลางวัน

โบนัสและเงินพิเศษ
เงินโบนัสอาวุโส ตามทีกฎหมายกําหนด อยูร่ ะหว่าง 2- 11 USD ต่อเดือน คํานวณจาก
ระยะเวลาทีทํางานให้กับโรงงานตามตาราง ดังนีั
อายุงาน (ป)
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โบนัส(USD/เดือน)
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เงินชดเชยล่วงหน้าตามอายุงาน (Seniority Pay) กฎหมายกําหนดให้สถานประกอบการทุก
ประเภท ต้องจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้า ให้กับพนักงานประจําทีมีสญ
ั ญาระยะยาวเกินกว่า 2 ป หรือ
ไม่ระบุระยะเวลาสินสุดสัญญา เท่ากับอัตราค่าจ้างรวมสวัสดิการ 15 วัน ต่อป โดยให้แบ่งจ่าย 2
รอบ รอบที 1 ภายในเดือนมิถน
ุ ายน ในอัตรา 7.5 วัน ของค่าจ้างรวมสวัสดิการเฉลีย 6 เดือนแรก
และรอบที 2 ภายในเดือนธันวาคม ในอัตรา 7.5 วัน ของค่าจ้างรวมสวัสดิการเฉลีย 6 เดือนหลัง
เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าทีพักอาศัยตามทีกฎหมายกําหนด 7 USD ต่อเดือน
ค่าเข้างานหรือเบียขยันตามทีกฎหมายกําหนด หากมาทํางานในแต่ละเดือนครบทุกวันทําการ 10 USD ต่อเดือน
แรงงานทีปฏิบต
ั ิงานล่วงเวลาตามคําสังของนายจ้างจะต้องได้รบ
ั เงิน 2,000 เรียล สําหรับเปนค่าอาหารล่วงเวลา 1 มือ หรือ
นายจ้างจะต้องจัดเตรียมอาหารไว้ให้
กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ (National Social Security Fund: NSSF)
นายจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมแห่งชาติในอัตรา 3.4%
ของรายรับของลูกจ้างต่อเดือน โดยมีกําหนดขันตาเท่ากับ 6,800 เรียล
(1.7 USD) /เดือน และสูงสุดไม่เกิน 34,000 เรียล (8.5 USD)/เดือน

AEC Business Support Center
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การปฏิ บั ติ ด้ า นแรงงานในกั ม พู ชา
และข้ อ ควรรู้ เ กี ยวกั บ ข้ อ บั ง คั บ การทํา งาน
เงินเดือนเฉลียตามตําแหน่ง
ตําแหน่ง

ฐานเงินเดือนเฉลีย (USD/เดือน)

ผูจ
้ ัดการ (ต่างชาติ)

2,500 – 3,500 USD

ผูจ
้ ัดการ (กัมพูชา)

2,000 – 3,000 USD

หัวหน้างาน (ประสบการณ์ 3 ป)

800 - 1,000 USD

วิศวกร / ช่างเทคนิค

800 - 1,00 USD

บัญชี /ล่าม

500 - 800 USD

พนักงานทัวไป (วุฒป
ิ ริญญาตรี)

300 - 600 USD

พนักงานทัวไป (ตากว่าปริญญาตรี)

150-300 USD

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
เครืองนุง่ ห่ม และรองเท้า

190 USD + สวัสดิการ 20-50 USD

หมายเหตุ
ประเทศกัมพูชามีปญหาขาดแคลนแรงงานใน
ตําแหน่งช่าง วิศวกร และบัญชี จึงส่งผลให้มี
อัตราเงินเดือนทีสูง
สําหรับพนักงานทัวไปวุฒป
ิ ริญญาตรีฐานเงิน
เดือนจะเริมตังแต่ 200 USD/เดือน
สําหรับพนักงานทัวไป (ตากว่าปริญญาตรี)
พนักงานทําความสะอาด จะอ้างอิงตามอัตรา
ค่าจ้างขันตาของแรงงานในอุตสาหกรรมเครือง
นุง่ ห่มและรองเท้า ซึงกฎหมายกําหนดไว้
เท่ากับ 190 USD/เดือน (มกราคม พ.ศ. 2563)
และเมือรวมกับค่าทีพัก ค่าอาหาร โบนัส ค่า
เดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จึงต้องคิดอัตรา
ต้นทุนขันตาในการจ้างพนักงานดังกล่าว
ประมาณ 210 - 240 USD/เดือน

*ประมาณจากการสอบถามจากบริษัทไทยทีดําเนินธุรกิจอยูใ่ นกัมพูชา

ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)

วีซา่ ธุรกิจ (Business VISA)
สามารถยืนขอวีซา่ ธุรกิจประเภท 1 เดือน ได้ เมือมาถึงสนามบิน
นานาชาติ หรือจุดผ่านแดนถาวร โดยใช้หนังสือเดินทางทีมีอายุ
มากกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่าย และไม่จําเปนต้องใช้หลักฐาน
การจ้างงานแต่อย่างใด ค่าธรรมเนียม 50 USD
วีซา่ ธุรกิจจะมีอายุ 1, 3, 6 และ 12 เดือน โดยวีซา่ ธุรกิจ 1 และ 3
เดือนเปนประเภท Single Visa ส่วนวีซา่ ธุรกิจแบบ 6 หรือ 12
เดือน เปน multiple visa ทีสามารถเข้าออกนอกประเทศได้ เมือ
วีซา่ หมดอายุ ต้องใช้หนังสือรับรองการจ้างงานประกอบการขอ
ต่ออายุวีซา่ โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่อวีซา่ ดังนี
ระยะเวลา
1 เดือน

ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการ
45 USD

3 เดือน

90 USD

6 เดือน

160 USD

12 เดือน

300 USD

สามารถยืนขอได้ทีกระทรวงแรงงานและฝกอบรม
วิชาชีพ
เอกสารประกอบด้วย
1.) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทผูจ
้ ้าง
2.) สัญญาจ้าง
3.) วีซา่ ธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน รวมกับค่าตรวจ
สุขภาพและค่าดําเนินการ ประมาณ 200 USD /คน
โดยใบอนุญาตทํางานต้องต่ออายุทก
ุ ป

*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563
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ศูนย์พฒ
ั นาการค้าและธุ รกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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