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อเท็ ง หมายเลข 22 จํ วโมงทํ
เอกสารแสดงข จจริ านวนชั่ างานภายใต 
วยการจ นธรรม (The Fair Labor Standards พระราชบัญญัติวาด  างแรงงานที่เป

Act: FLSA) 

เอกสารแสดงขอเท็ งนี้ อมู วไปเกี่ บเวลาที่ าจ พระราชบัญญัตวิ  วยมาตรฐานการ จจริ แสดงข ลทั่ ยวกั ควรไดร บคั  างภายใต าด
จ เป ญญัตนิ ี้มี งคั กจ าแรงไมน  าค นตํ่ างานเกินางงานที่ นธรรม (FLSA) พระราชบั ผลบั บใหล ู างไดรบคั  อยกว าแรงขั้ า และไมท ํ


วโมงในหนึ่งอาทิ โดยไม บการจ างน งเท งของอั นเดื เป าล านวนเงิ
40 ชั่ ตย ไดร ั ายอย อยหนึ่ าครึ่ ตราเงิ อนปกติ นค วงเวลา จํ นที่ 
ลู างควรไดรบนั ี้ สามารถกํ รู านวนชั่ างานที่กจ ไม าหนดได หากไม จํ วโมงที่ทํ แนช ัด 

าวา  “การจความหมายของคํ าง” (employ) 

าวา  “การจ กใช ออนุญาตใหทางานํ ” สั การทํตามกฎหมายของ คํ าง” (employ) นั้นรวมถงึ  “การถู งานหรื ปดาห างานโดย 
ปกติ งหมดระหว กจ นจํ นที่ าง อยู าที่ อในสถานที่ทางานทํ กี่ ํรวมเวลาทั้ างที่ลู างนั้ าเป จะอยูทบรี่ ษิ ัทของนายจ ในหน หรื าหนดไว 
นทํ วไปหมายถึ วงเวลาระหว นใดๆเมื่ กจ มหน หลั นนั้“วั างาน”(workday)โดยทั่ งช างเวลาในวั อลู างเริ่ าที่ กและเวลาในวั นที่ 

ลู างหยุ าที่ กนั้ งนั้ นทํ าตารางเวลางานของลู าง, จํ วโมง, หน หรืกจ ดหน หลั น ดั นวั างานอาจยาวนานกว กจ านวนชั่ าที่ อเวลา 
กระบวนการผลติ

หลักการ 

กจ กใช ออนุ างาน”: การทํ ไม งานหรื างานคืลู าง ”ถู งานหรื ญาตใหท ํ างานที่ ไดรองขอแต ถกใชู  ออนุญาตใหท ํ อเวลาที่ตองได ร ับ 
ค างจากนายจ วอย น ลู างสามารถที่ วทํ อหลั อที่ างานที่าจ าง ตั างเช กจ จะเสนอตั างานต งจากหมดกะเพื่ จะทํ ไดรบมอบหมายั
ต เสร็ อเพ่ื ไขข ดพลาด เหตุ ใช าคั านวนชั่ นคอื เวลาทํ าจอให จหรื อแก อผิ ผลไม สาระสํ ญ จํ วโมงนั้ างานและควรไดรบคั  าง 

เวลารอ (Waiting Time): เวลารอนั้ อเป างานหรื ตามความหมายภายใต ั ติ นขึ้นถื นเวลาทํ อไม พระราชบญญั นั้ นอยูกบั
การณพิ วไป ความเป งอาจแสดงให าลู างนั้ างานรอ (ซึ่ คื างาน) หรืเหตุ เศษเฉพาะ โดยทั่ นจริ เห็นว กจ นทํ งก็ อเวลาทํ อความ 
งอาจแสดงใหเห็ าลู างนั้ จะทํ งไม เวลาทํ วอย น เลขานุ านหนั อรอพิจริ นว กจ นรอที่ างาน (ซ่ึ ใช างาน) ตั างเช การผูซงอึ่  งสือเพ่ื มพ 

งานหรื กงานดั งซ่ึ นหมากรุ ยงสั อนภั นอยู กงานทั้อพนั บเพลิ งเล กรอเสี ญญาณเตื ยนั้ ในเวลางาน พนั งคูนนไดั้ ทางานรอํ

เวลารอเรี กจ จะต ยกตั างนั้ าลั างานอยในขณะที่ยกตวั  (on-call time): ลู างที่ องอยูทบรี่ ิษทเพั ื่อรอการเรี วจากนายจ นกํ งทํ ู
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ยกตวั ” ลู างที่ถกกู ํ รอการเรี วอยู บ ญาตใหทิ้ อความว วไดทไหนี่“รอเรี กจ าหนดให ยกตั ที่ านหรือไดรบอนั ุ งข าจะสามารถตามตั
ใดท ํ างที่ ยกตั มข ากั สระภาพของลู างนั้ ยกรไม างาน (ในกรณีสวนใหญ ) ในระหว รอเรี ว การเพิ่ อจํ ดอิ กจ นสามารถเรี องเวลานี้ 
ไดรบการชดเชยคั ให าแรงได 

วงเวลาการพักผ วงเวลาพั บประทานอาหาร  (rest and meal periods): ช กผ นๆสช อนและช กรั วงเวลาการพั อนสั้ วน 
ใหญทใชี่  เกนิ 20 นาที นี้ นเรื่ งถื าเป มประสิ ภาพการทํ กจเวลา ประมาณ ไม เป องปกต ิ(ซึ่ อว นการเพิ่ ทธิ างานของลู าง) ตาม 

ยมแล บรวมเข บเวลาทํ อจายเงิ าจ วงเวลาพั บประทานอาหาร อย นนี้ตองน ัธรรมเนี วจะนั ากั างานเมื่ นค าง ช กรั างสั้ บเปน 
ชั่ างาน เวลาพั ดเกนก าหนดโดยที่ ไดรบอนั ุ นไมจาเปํ  องนั นเวลาทํวโมงทํ กที่ถกยู ื ิ วากํ ไม ญาตนั้ นต บรวมเป างาน โดยเฉพาะ 
เมื่ างได กที่ นอนแกล ู างอย ว รวมถึ าการยื กนั้ นการขั ตกลง อนายจ บอกระยะเวลาพั แน กจ างแนชดแลั  งว ดเวลาพั นเป ดตอกฎที่
นไว และจะต กลงโทษเมื่ การพั นกว วไป เวลารั นระยะเวลา กั องถู อมี กเกิ าเวลาที่กาหนด โดยทํ ั่ บประทานอาหาร (โดยมากเป

อมากกวา ) ไมจาเปํ  องนับเป างาน เวลาพั บประทานอาหารนั้ กจ ดงานทั้30 นาที หรื นต นเวลาทํ กรั นคือเวลาทลี่ ู างหยุ งหมด 
บประทานอาหารในมื้อปกติ การทํ าหนดใหทาระหวํ  บประทานอาหาร ไมวาจะก ํ งทํ หรื ในและรั างานที่ถกกู ํ างรั าลั าอยู อไม

ขณะนั้ าเป างานน ใหนบวั  นเวลาทํ

วงเวลานอน และกิ าลู างที่ถกกู ํช จกรรมอื่นๆ (sleep time and certain other activities): ใหถอวื  กจ าหนดใหทางานํ
าที่ นเวลาน วโมงนั้ าลั างานอยู แมวาจะได รบอนั ุญาติ นอน หรื ากิ วนตั อมีในหน เป อยกวา  24 ชั่ นกํ งทํ ให อทํ จกรรมส วอื่นๆ เมื่
าง ส ู างที่ กกํ นเวลา 24 ช่ั อมากกว บนายจเวลาว วนลกจ ถู าหนดใหทางานเปํ  วโมงหรื าอาจจะตกลงกั างใหม ีชวงเวลานอน
เกนิ  8 ชั่ งนี้ างจะต ปกรณ อย กจ ตนอนไม วโมง ทั้ นายจ องจัดสถานที่ และอุ ในการนอนให างเหมาะสม และลู างไม องถูก 

บในตอนกลางคื อนุ อนเวลานอน และกิ นๆ นี้ นอกจากวรบกวนในขณะนอนหลั น ไม ญาตใหมการลดหยี  จกรรมอ่ื ามี 
วงเวลานอนใหไมตากว่ํ า  5 ชั่ช วโมง 

การฟ ม และการฝ งบรรยาย การ งบรรยาย ประชุ กอบรม (lectures, meetings and training programs): เวลาการฟ
ม การฝ จกรรมอ่ื กษณะเดี น ไมน ั นเวลาทํ งสี่ขอประชุ กอบรม และกิ นๆ ในลั ยวกั บรวมเป างานหากมีลกษณะครบทั ั้

ดั อไปนี้ ก) อยู อเวลาทํ นความสมั เกี่ องกั นที่ถกูงต นอกเหนื างานปกติ ข) เป ครใจ ค) ไม ยวข บงานที่ทา งํ ) ไมมงานอี ื่
มอบหมายใหทาอยํ ูในขณะนั้น 

เวลาในการเดินทาง (travel time): หลั ามาใชพจารณาวิ  นทางนั้ าชดเชยกเกณฑทจะนี่ ํ าระยะเวลาเดิ นสมควรไดรบคั 

อไม ทั้ บจุ ของการเดิ นๆ
หรื งนี้ขนอยึ้ กู ั ดประสงค นทางนั้

นทางจากบ างาน (home to work travel) : ลู างซึ่ นทางจากบ างานก างานระยะเวลาเดิ านไปทํ กจ งเดิ านไปทที่ ํ อนเวลาทํ
บบ งจากเลิ นถื าเป นทางจากบ างานตามปกติ ไม เวลาทางาน ปกติ และกลั านหลั กงานเวลาปกตนิ ั้ อว นการเดิ านไปทที่ ํ ใช ํ

นทางจากบ างาน เพ่ื างานพิ ไดรบมอบหมายในตั  นเดีระยะเวลาเดิ านไปทํ อทํ เศษที่ างเมืองภายในวั ยว home to 
work on a special one day assignment in another city):  ลู างทที่ ํ องหนึ่ นปกติ แลกจ างาน ในเมื งเป วไดรบมอบหมายั

างานในต อง และต นทางกลั านในวั ยวกั ใช นทางไปและกลั นถื าเปใหท ํ างเมื องเดิ บบ นเดี น เวลาที่ ในการเดิ บนั้ อว นเวลา 
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างาน ยกเว ยแต างอาจจะหกั /ไมนบรวมเวลาทั ี่ลกจู  ในการเดิ านมาทํ นปกติทํ นเสี นายจ างเคยใช นทางจากบ างานในวั จาก 
ใช นทางไปต องเวลาที่ เดิ างเมื

การเดิ างาน (travel that is all in the day’s work): เวลาทลี่ ู างเดิ อทํ าที่นทางในขณะเวลาทํ กจ นทางเพื่ างานในหน หลัก 
น การเดิ หนึ่ งอี หนึ่ างวั างานถื นเวลาทํ องนั นชั่ างานเช นทางจากที่ทางานทํ ี่ งไปยั กที่ งในระหว นทํ อเป างาน และต บเป วโมงทํ

การเดิ าน (travel away from home community): การเดิ เป ใหลกจู  องห านนทางไปจากบ นทางที่ นเหตุ างต างจากบ
ข นถือว นทางไปจากบ ิ านนถี้ ื าเป างานถ นทางนั้ ในวันามคื าเปนการเดิ าน การเดนทางไปจากบ อว นเวลาทํ าการเดิ นอยู
ทํ กจ างานนั้ นเวลาทํ ในวั างานปกติ ยั งเวลาอื่ เกี่างานของลู าง เวลาทํ นนอกจากจะเป างานในปกติ นทํ งรวมถึ นที่ ยวของกับ 
การทํ ั ไม างานปกติดวย เวลาท ี่ ในการเดิ านในฐานะผู องบิ อ รถ างานในวนที่ ใชวนทั ํ ใช นทางจากบ โดยสารเครื่ น รถไฟ เรื

าทาง หรื างานปกติ อว นเวลาทํประจํ อรถยนต ในเวลานอกการทํ ไมถ ื าเป างาน 

ญหาที่ อยป พบบ
ป กเกิ อนายจ องในการนั วโมงทํ ายค วอย น ลู างที่ างาน ญหามั ดขึ้นเมื่ างบกพร บชั่ างานในการจ าแรง ยกตั างเช กจ อยูทโตี่ ะทํ


วเองในขณะรั น และรั งพู บผู นถื ากํ งทํ
ของตั บประทานอาหารกลางวั บโทรศัพท รวมทั้ ดสายกั โทรนั้ อว าลั างานอยู เวลา 
านี้ตองน ั นเวลาทํ ายค องจากลู างไม หยุ างานอย นเชิ าที่เหล บรวมเป างาน และจ าแรง เนื่ กจ ได ดทํ างสิ้ งจากหน ของตน 

งข ลเพิ่แหล อมู มเติม 

บเป อมู วไปและไม จารณาจั าเป าแหน กบรรจุการประกาศนี้มไวี สาหรํ ั นข ลทั่ อาจพิ ดว นรายงานของทางราชการของตํ งทถี่ ู ไว 
อบัในกฎข งคับ 

าหรั อมูลเพิ่ ยมชมเวบไซทคาแรงรายช ั่สํ บข มเติม สามารถเยี่ วโมงของเรา 
อโทรฟรี อสอบถามข ลเกี่ยวกั าแรงรายชั่http://www.wagehour.dol.gov และ/หรื เพื่ อมู บค วโมงของเราและ 

ความช อมาได างเวลา 8.00น. ถงึ  17.00น. ตามเวลาท นที่สายให วยเหลือ สามารถติดต ระหว องถิ่ หมายเลข 1-
866-4USWAGE (1-866-487-9243) 
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