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เอกสารแสดงข จจริ ตสาหกรรมการดู ขภาพตามบ
อเท็ งหมายเลข 25: อุ แลสุ านภายใต 
พระราชบั างแรงงานที่ นธรรม (FLSA)ญญตั ิวาด วยการจ เป

อเท็ งนี้ ลทั่ องผลบั บใช ยวกั ตสาหกรรมการดู ขภาพตามบเอกสารแสดงข จจริ แสดงขอมู วไปเรื่ งคั ตามFLSAเกี่ บอุ แลสุ าน 

ลกัษณะ 
นายจ การการดู ขภาพตามบ งไมสามารถดู องด ยหรื พพลภาพ) อาจจะหรืางที่จดหาบรั ิ แลสุ านแกบคคลซุ ึ่ แลตนเองได( เนื่ วยวั อทุ ออาจจะไมถกู
กํ าแรงขั้ าและ/หรื าเบี้ นล ไดข ึ้ บประเภทการบริ ให กษณะของความสั นธาหนดใหตองจ ายค นต่ํ อค ยประกั วงเวลาก็ นอยกู ั การที่ และลั มพั ของงาน 
กจ ให“ การบริ ตรภาพ” ดั ใหค ํ ยามไว นต าแรงขั้ าหรื าล ไดรบการฝั ลู างที่ การมิ งที่FLSAได านิ ไมจาเปํ  องไดรบคั  นต่ํ อค วงเวลา บุคลากรผู กอบรมเชน 
พยาบาลไมวาจะเป  กงานจดทะเบี อปฏิ ติ ไม นจากค นต่ํ อค วงเวลาภายใตข  นของการบรินพนั ยนหรื บั ก็ ไดรบการยกเวั  าแรงขั้ าหรื าล อยกเว การ

ตรภาพ แต ยนอาจไดรบการยกเวั  นผูมความชี ํ ไดรบการรั ั แลสุ
มิ พยาบาลจดทะเบี นแบบการเป านาญ ผูชวยพยาบาลท ี่ บรองและผูชวยด ู ขภาพตาม 

บ อว นจากข งคั าแรงตามFLSAได นอยูกบลั ัานอาจถื าไดรบการยกเวั  อบั บค โดยขึ้ กษณะของงาน 

ผลบังคับ 

คคนที่ างใหทางานการบรํ ิ านจะไดรบการคั ุ ทะเบี แลสุบุ ไดรบการจั  การตามบ มครองจากFLSA พยาบาล ผูชวยพยาบาลท ี่มี ยน ผูชวยด ู ขภาพตาม 
าน และบุ การการดู ขภาพตามบ ยกว ในวงการการจ การตามบบ คคลใดที่จดหาบรั ิ แลสุ านเรี าอยู างการบริ าน 

กจ การมิ านส วของบุ นเรื่ าแรงขั้ าและข งคั าลลู างที่ทางานการบรํ ิ ตรภาพในบ วนตั คคลที่จางตนจะได รบการยกเวั  องค นต่ํ อบั บค วงเวลาของFLSAหาก 
ป ยทที่ ํ นเป นอย วน “การบริ ตรภาพ” หมายถึ การเพื่ แล การอยู นเพื่จจั านั้ นไปตามเกณทขอยกเว  างครบถ การมิ งการบริ อการดู เป อน และการปกปอง 
คนชราหรื ความบกพร ทางกายภาพก็ ตใจซึ่ สามารถดู งการทํ านใหก ั บปอคนที่มี องไม ทางจิ งไม แลตนเองได รวมไปถึ างานบ บคนชราหรือคนเจ็ วยใน 
ด ดที่ กเสื่ า และการบริ องส วอื่ านทั่ อว วยหากชั่ างานไม นรานการเตรียมอาหาร การจั นอน การซั อผ การเรื่ วนตั นๆ งานบ วๆไปถื ารวมด วโมงการทํ เกิ อย 
ละ 20 ของชั่ างานทั้ ปดาห หากเกิ กจ องไดรบคั  างในอั ตราค นต่ํ อบั ั าลวโมงทํ งหมดตลอดสั นลู างจะต าจ ตราแบบอั าแรงขั้ าและตามข งคบค วงเวลา 
ของพระราชบั าด เปญญตั วิ  วยการจางแรงงานที่ นธรรม 

คํ การมิ งงานบริ คลากรที่ กฝน เช งแบบจดทะเบีาวา  “การบริ ตรภาพ” ไมรวมถึ การโดยบุ ไดรบการฝั  น พยาบาล ทั้ ยนและปฏบิ ตั ิ พยาบาลจด 
ทะเบี นจากกฎข งคั าแรงตามFLSAเนื่ นเวลาที่ ในหน ของการเป นเดืยนไดรบการยกเวั  อบั บค องจากเวลาที่ทางานเปํ  อยู าที่ นพยาบาลและไดรบเงั ิ อน 
อค การดังที่นยามไวิ  ยบ 29 CFR สหรื าบริ ในกฎระเบี วนที่ 541 

คคลนอกเหนื คลากรที่ กฝน เช างานกบั )ดู กแรกเกิ การและเด็ อว นการบริ นเพื่บุ อจากบุ ไดรบการฝั  น พยาบาลซงึ่ (ทํ แลเด็ ดทพี่ ิ กเล็กถื าเป การเป อน 
าเป เล้ี ก และตามสถานะแล อว นจากกฎข งคั าแรงภายใต การมิมากกว นพี่ ยงเด็ วถื าไดรบการยกเวั  อบั บค การบริ ตรภาพ 



ลู างที่ทางานการบรํ ิ อนและกิ างานมีสิ ไดรบคั  นต่ํ อาจจะไม วงเวลาตามบักจ การในครัวเรื นอยู ณ ทที่ ํ ทธิ์ าแรงขั้ าแต ไดคาล  ญญตั ิ 

ญหาที่ อยป พบบ
กจ ไดรบการจั  อยู นเพื่ บป างานทั่ านมากกวา  20% ลู างดั าวจะต าแรงขั้ าเปนลู างที่ างให เป อนคนชราหรือคนเจ็ วยไดทํ วไปในบ กจ งกล องไดรบคั  นต่ํ
างน าล นอั วโมงทํ วโมงต ปดาหอย อยและไดรบคั  วงเวลาเป ตรา1.5เทาหากชั่ างานเกนิ  40 ชั่ อสั

ลู างที่ดแลู เด็ กโดยเด็ านั้ ไดมความเจี ็ วยพิ อทางจิ องไดรบคั าแรงขั้ าและการชดเชยค วงเวลาที่ถกตู กจ กเล็ กเหล นมิ บป การทางกายหรื ตต นต่ํ าล อง งาน 
ไมถอวื  นจากกฎข งคั าแรงภายใต การมิประเภทนี้ าไดรบการยกเวั  อบั บค การบริ ตรภาพ 

ข ลเพิ่อมู มเตมิ
บเป อมู วไปและไม จารณาจั าเป อเอกสารทางกฎหมาย สํ บข ลเพิ่การประกาศนมี้ ีไวสาหรํ ั นข ลทั่ อาจพิ ดว นรายงานของทางราชการหรื าหรั อมู มเติม 

สามารถเยี่ ของแผนกค วโมงการทํ อสามารถติ อโทรฟรี อสอบถามยมชมเวบไซท าแรงและชั่ างานไดท ี่ http://www.wagehour.dol.gov และ/หรื ดต เพื่
ข ลและขอความช อได างเวลา 8.00น. ถงึ  17.00น. ตามเวลาท นที่อมู วยเหลื ระหว องถิ่ หมายเลข 1-866-4USWAGE (1-866-487-9243) 


