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เอกสารแสดงข จจริ าแรงขั้ าสํ บผู ตามพระราชบั วย
อเท็ งหมายเลข 32: ค นต่ํ าหรั เยาว ญญตั ิวาด 
างแรงงานที่ นธรรม (FLSA)การจ เป

พระราชบั วยการจ เป าหนดจั งค นต่ํ ายคาล บบั ก และมาตรฐานแรงงาน ญญตั ิวาด  างแรงงานที่ นธรรม (FLSA) กํ ดตั้ าแรงขั้ า การจ วงเวลา การเก็ นทึ

กใหมผลใชี ก ั มเวลาและไม มเวลาในองค งในระดั ฐบาลกลาง รั งรั ฐบาลท
เด็ บผูทางานเตํ ็ เต็ กรเอกชน รวมทั้ บรั ฐบาลแห ฐ และรั องถิ่น FLSA 

กํ ายค นต่ํ างทุ ตกอยู ไดรบขั  น ผู ทํ วงเวลาเกนิ  40 ชั่ ปดาหาหนดใหมการจี  าแรงขั้ าแกลกจู  กคนที่ ภายใตกฎหมายและไม อยกเว ที่ างานล วโมงในสั การ 
ทํ จะไดร ั าแรงในอัตราไมน  าของชั่ เกิ นๆางานปกติ บค อยกวา  1.5 เท วโมงที่ นนั้

FLSA ฉบั ไขป 1996 อนุ นายจ าแรงขั้ าในอั อยกวา $4.25แกลกจู  อายนุ  ในระยะ 90 วับแก ญาตให างจายค นต่ํ ตราไมน  างที่ อยกวา  20 ป นแรกตาม 
นหลั มจ ให องลู างโดยหามมิ นายจ างออกจากงานเพื่ จะจ เยาว ามาทํปฏทิ ิ งจากเริ่ าง กฎหมายได การปกป กจ ให างปลดลูกจ อที่ างผู เข างานแทนใน 

อั าแรงขั้ าของผู อเท็ งฉบั แสดงคํ างๆที่ ดขึ้ ยวกั ยบการจ เยาวตราค นต่ํ เยาว เอกสารแสดงข จจริ บนี้ าตอบต อาจเกิ นเกี่ บระเบี างผู

ค เยาวขั้ าคืาแรงผู  นต่ํ ออะไร 
าแรงผู าอนมุ ตั ิขนในมาตราทึ้ ี่ 6 อน ุ(g) ของ FLSA ธรรมฉบั ไขป 1996 กฎหมายอนุ นายจ ายค างที่มอายี ตุ ่ําค เยาวขนตั้ ่ํ บแก ญาตให างจ าแรงใหลกจู 

าค ในช นคอื 90 วั ใชจานวนวํ ั างาน -- หลั เร่ิ างครั้ วงเวลากวา  20 ปนอยกว  าแรงปกติ วงเวลาที่กาหนดํ  --นั่ นตามปฏิทนิ ไม นทํ งจากได มจ งแรก ในช
90วั นๆกฎหมายไมกาหนดคํ  าแรงนั้ อชั่นนั้ าแรงตราบใดที่ค นๆไมตากว่ํ า $4.25ต วโมง 

ใดจะไดรบคั  เยาวขั้ผู าแรงผู  นต่ํา 
กจ กคนที่ อาจจะไดรบคั  เยาวขนตั้ ่ํ วง 90 วั งจากได างครั้ านั้นลู างทุ อายุตากว่ํ า  20 ป าแรงผู า เฉพาะช นแรกตามปฏทิ ินหลั เร่ิมจ งแรกเท

นายจ ทธิ์ เยาวข ั้างใดมสีิ ใชคาแรงผ ู นต่าํ 
นายจ กรายที่ ภายใต มครองทั่ ายค นต่ํ เยาว กจ งกล าจะถู ามโดยางทุ อยู การคุ วไปของ FLSAสามารถจ าแรงขั้ าของผู ใหกบลั ู างดั าวนอกจากว กห
กฎหมายรั อกฎหมายท น หากกฎหมายรั อท นใดกํ าจ นต่ํ อชั่ าหรั างที่ฐหรื องถิ่ ฐหรื องถิ่ าหนดค างขั้ าที่สงกวู า $4.25ต วโมงและไมม ีขอยกเว นสํ บลูกจ
อายุตากว่ํ า  20 ป ค นต่ํ ระบุ ฐหรื องถิ่ นๆจะมีผลบั บใชาแรงขั้ าที่ ในกฎหมายรั อกฎหมายท นนั้ งคั แทนที่ 

มครอง 90 วั มและสิ้ ดเมื่ระยะคุ นจะเริ่ นสุ อใด 
ระยะคุ นตามปฏิทนโดยนิ ั นเริ่ นแรกของลู าง ทั้ ไม ยวข าจะมี าทํ อรั าทํมครองคือ 90 วั บจากวั มงานวั กจ งนี้ เกี่ องว การเสนอเข างานหรื บเข างานแลว 
อไม (หรื แตวาถ ู างเมื่ นนี้ มต บรวมตั้ างาน ระยะ 90 วัหรื อแม กจ อใด) ระยะ 90 วั เร่ิ นและนั งแตวนแรกของการทั ํ นนี้นบตามปฏั ิทนไมิ  ใช 

จํ นทํ ญว จริ วผู างานกี่วนในระยะนั ั้นานวนวั างานไมสาคํ ั าแท งแล เยาวนนจะทั้ ํ



าอย กจ อายุ มครอง ลู างจะยั าแรงแบบผู จนทํ างไรหากลู างจะมี ครบ 20 ปกอนหมดระยะค ุ กจ งสามารถไดรบคั  เยาว
ครบระยะเวลา 90 วั หรืนได อไม 
าตอบคื เหมาะสมอาจจะไดรบคั  บผู จนถึงวั อนวั ดครบ 20 ปถงวึ ั ดและหลั นค กปรั นใหตํ อไม ผูที่ าแรงระดั เยาว นก นเกิ นเกิ งจากนั้ าแรงจะตองถู บขึ้ ไม 
อยกว าแรงขั้ าที่น าค นต่ํ เหมาะสม 

การหยุ างทํ งผลอย อการนั นตามปฏิทนหลิ ั กจ มงานวัดงานระหว างานส างไรต บระยะ 90 วั งจากลู างเร่ิ นแรก 
การหยุ างทํ อการคํ นของระยะคุ าวคื งคงนับวั อแมลกจู  ดงานในระยะ 90 วัดงานระหว างานไมมผลตี  านวณ 90 วั มครอง กล อจะยั นต างจะหยุ นนี้ 
ตั างเช กเรี นตามปฏิทนในชิ  วลาออกเพื่ กษาต มครองก็ นสุวอย น หากนั ยนไดทางานมามากกวํ า  60 วั วงภาคฤดูรอนแล  อศึ อ ระยะคุ จะส้ิ ดลง 30 วัน 
งจากที่ลกจู  ยนดั าวจะกลั างานกั างเดิ งจากช น จะถื าระยะคุ าหรั าแรงผูหลั างลาออก หากนักเรี งกล บมาทํ บนายจ มหลั วงเวลานั้ อว มครองสํ บค เยาว 

ไดสนสิ้ ดุแลว 

ลู างจะสามารถไดรบเงั ิ าแรงผู จากนายจางมากกวา  1 คนหรืกจ นค เยาว  อไม 
าตอบคื เยาว มี อาจจะไดรบคั  เยาว นตามปฏิทนหลิ ั กจ างใดก็ ใชคํ อได ผู ที่ อายุตากว่ํ า  20 ป าแรงผู จนครบ 90 วั งจากถู างโดยนายจ ได มิ เฉพาะ 
นายจ านั้ างจะสามารถถู าง”ครั้ มแรก”โดยนายจางคนใดคนหนึ่ ครั้ ยวลู างนั้ กจางรายแรกเท น ขณะที่ลกจู  กจ งเริ่ งแค งเดี กจ นอาจจะถู าง”ครั้ง

มแรก”โดยนายจ าหนึ่ างถู างโดยนายจ ไม ยวพั นในเวลาเดี อการจ
เร่ิ างมากกว งราย การที่ลกจู  กจ างหลายรายที่ เกี่ นกั ยวกันจะไมสงผลกระทบต  าย 

ค เยาว างาแรงผู ของนายจ

นายจ าเป องจั กอบรมการทํ ู างที่ าจ เยาวขั้ าหรืางจํ นต ดฝ างานแกล กจ ไดรบคั  างผู  นต่ํ อไม 
าตอบคื างไมจาเปํ  องทํ อที่ างผูทเหมาะสมดี่  าแรงผู ไดคํ อไม นายจ นต าการฝกอบรมใดๆเพื่ จะสามารถจ วยค เยาว

FLSAอนุ าจ นต่ํ นๆสํ บลู างบางประเภท เช กเรี กศึญาตใหม ีอตราคั  างขั้ าอ่ื าหรั กจ นนั ยนปกติ ผูฝกงาน และน ั กษา 
ฝ าแรงขั้ าประเภทอ่ื านี้ าไปรวมกั าแรงขั้ าผู เพื่ นตํ่กงาน ค นต่ํ นๆเหล สามารถนํ บค นต่ํ เยาว อใหม ีคาแรงข ั้ าที่ตากว่ํ า


าหรั เยาว หรื
$4.25 สํ บผู ได อไม 
าตอบคื าแรงขั้ าพิ อนุ ติ นต่ํ ญเปคํ อไม ค นต่ํ เศษนี้ มั โดยมาตราที่ 14 ของFLSAใชคาแรงข ั้ าสามั นหลัก 

าแรงของผู จะสู นหรื หากค นต่ํ กปรัค เยาว งขึ้ อไม าแรงขั้ าของFLSAถู บใหสงขู ึ้น 
าตอบคื เยาวทมี่ ีคณสมบุ ัตอาจไดิ รบคั  อชั่ นหลั เร่ิคํ อไม ผู าแรงไมนอยกว า $4.25ต วโมง ในระยะเวลา 90วันตามปฏทิ ิ งจากได มงาน 

างสามารถปลดลู างออกจากงานเพื่ จะจ คคลอนใดเข างานแทนในอั าแรงขั้ าของผูนายจ กจ อที่ างบุ ื่ ามาทํ ตราค นต่ํ เยาว 
หรืได อไม 

คํ อไม กฎหมายได การปกป กจ ามมิ นายจ กจ อที่ างบุ นใดเข างานแทนในอัาตอบคื ให องลู างโดยห ให างปลดลู างออกจากงานเพื่ จะจ คคลอื่ ามาทํ ตรา 
ค นต่ํ เยาว นายจ สามารถทํ อปลดลู าง (รวมถึ าบางอย น การลดชั่ างาน ลดคาแรงขั้ าของผู างไม าการใดเพื่ กจ งการกระทํ างเช วโมงทํ าแรง หรือ 
สวั การลูกจ เพื่ างบุ นใดเข างานแทนในอั าแรงขั้ าของผู ดกฎการปกป กจสดิ าง) โดยมีจดประสงคุ  อจ คคลอื่ ามาทํ ตราค นต่ํ เยาว การละเมิ องลู างนี้ถอวื า 
เป งเป องลูกจ ไมย ุตธรรมของนายจิ นการละเมิดมาตราของFLSAที่ 15 อนุ (a) (3) ซึ่ นกฎหมายปกป างจากการปฏบิ ตั ทิ ี่ าง 



างสามารถจ กจ ี ตราค ั้ าของผู  างเปนายจ างเฉพาะลู างผมู อายุตากว่ํ า  20 ปดวยอ ั าแรงขนต่ํ เยาวและจ นระยะแค 90 วัน 
หรืได อไม 

าตอบคื าเช อว ดกฎหมาย หากนายจ างบุ งด าแรงผู ในระยะ 90 วั อที่ างบุคํ อไม การกระทํ นนถี้ ื าผิ างจ คคลหนึ่ วยค เยาว นแลวปลดออกเพื่ จะจ คคลอื่น 
เข างานแทนในอั าแรงขั้ าของผู อว นการละเมิ อกํ าด ามจามาทํ ตราค นต่ํ เยาว ถื าเป ดข าหนดว วยการห างแทนที่ 

างแทนท”ี่ หมายความว างไร“การจ าอย
างแทนที่” หมายถึ างหรื าการลดชั่ าแรง หรื ทธิ การทํ กจ“การจ ง การปลดลูกจ อกระทํ วโมง ค อ สิ ประโยชน างานของลู าง 

นายจ องปฏบิ ัตอยิ  บลกจ ่ กจ อย ดกฎหมายหากนายจ ดข าหนดว วยการหางต างไรกั ู างทถีู างแทนที่ างผิ างละเมิ อกํ าด าม 
จางแทนที่ 
ลู างทถี่ ูกจ อย ดกฎหมายมีสทธิ ิ วยเหลื วอย น ไดรั นตํ งของงานเดิ อตํ งที่ ากักจ างแทนที่ างผิ ไดรบการชั  อ ตั างเช บการคื าแหน มหรื าแหน เท น ไดรบั
าแรงหรื ทธิประโยชน วอย เช างไดชาระเบํ ี้ นภั กจางแล งหมดหรื ยงบางส วไลค อสิ ทดแทน ตั างกรณี น หากนายจ ยประกั ยของลู วไมวาจะท ั้ อเพี วนแล
ลู างออกเพื่ างบุ นด ตราค นต่ํ เยาว กจ งกลาวต ายเบี้ นหลั กปลดจากงาน นายจ องกจ อจ คคลอื่ วยอั าแรงขั้ าของผู และลู างดั องจ ยประกั งจากถู างจะต
ชดเชยจํ าแรงที่ บหากไมถกนายจู  ออกและชํ นเบี้ นภั นแกลกจู านวนเงินค ควรไดรั างไล าระเงิ ยประกั ยคื างให 

ดข าหนดวาด ามจ จะทํ นายจางไม างบุ เหมาะสมด าแรงผูการละเมิ อกํ  วยการห างแทนที่ าให  สามารถจ คคลที่ วยค เยาว 
หรอืไม 
คํ อไม การละเมิ อกํ าด ามจ จะไมทาใหํ  างเสี ทธิ์จางบ ุ เหมาะสมด าแรงผู ใดๆาตอบคื ดข าหนดว วยการห างแทนที่ นายจ ยสิ คคลที่ วยค เยาว

กฎหมายกํ นสิ้ ดการจ าแรงผู ตามFLSAหรืาหนดวั นสุ ายค เยาว อไม 
าตอบคืคํ อไม 

ข ลเพิ่อมู มเตมิ
บเป อมู วไปและไม จารณาจั าเป อเอกสารทางกฎหมายการประกาศนมี้ ีไวสาหรํ ั นข ลทั่ อาจพิ ดว นรายงานของทางราชการหรื

าหรั อมู มเติ ยมชมเวบไซท าแรงและชั่ างานไดสํ บข ลเพ่ิ ม สามารถเยี่ ของแผนกค วโมงการทํ ที่ http://www.wagehour.dol.gov 
หรื ดต เพ่ื อมู วยเหลื างเวลา 8.00น. ถงึ  17.00น. ตามเวลาท นที่อสามารถติ อโทรฟรี อสอบถามข ลและขอความช อไดระหว องถิ่ หมายเลข 
1-866-4USWAGE (1-866-487-9243) 


