
1-886-487-9243 

www.dol.gov/whd

แผนกค่าแรงและช่ัวโมงท�างาน
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา

ท่านเป็นผู้รับเหมาอสิระหรือลูกจ้าง?

ร้านเสริมสวยบางแห่งอาจเรียกคนท�างานในร้านอย่างไม่ถกูต้องว่าเป็น 
“ผู้ รับเหมาอิสระ” เม่ือคนท�างานเหล่านีโ้ดยแท้จริงแล้วอยู่ในฐานะลกูจ้าง

เป็นสิง่ส�าคญัท่ีทา่นจะต้องทราบในความแตกตา่งระหวา่งทัง้สองประเภท

ของการท�างานนีเ้น่ืองจากโดยตามกฎหมายแล้วลกูจ้างมีสทิธิท่ีจะได้รับการ

คุ้มครองทางสขุภาพและความปลอดภยัและมีคา่แรงและผลประโยชน์ท่ีมี

มากกวา่

เจ้าของร้านเสริมสวยถือวา่ทา่นเป็นผู้ รับเหมาอิสระหรือให้แบบฟอร์ม IRS 
ฟอร์ม 1099 แก่ทา่นกรอกแทนท่ีจะเป็นแบบฟอร์ม W-2 แตก่ารกระท�าดงั

กลา่วนีมิ้ได้ท�าให้ทา่นต้องอยูใ่นสถานภาพของผู้ รับเหมาอิสระโดยอตัโนมตัแิต่

อยา่งใด

เราพิจารณาในหลายๆ ปัจจยัเพ่ือท่ีจะก�าหนดวา่ทา่นโดยแท้จริงแล้วจะต้องอยู่

ในสถานภาพของผู้ รับเหมาอิสระหรือไม่

ท่าน: 

• เช่าบูธหรือสถานทีป่ฏิบติังานส�าหรบัร้านเสริมสวยหรือไม่?

• ซ้ืออปุกรณ์การเสริมสวยและเคร่ืองมือต่างๆ เป็นของท่านเองใช่หรือไม่?

• ท่านก�าหนดตารางเวลาท�างานและอตัราค่าจ้างของท่านเองใช่หรือไม่?

• ท่านมีลูกคา้ของท่านเองผูจ่้ายค่าจ้างใหท่้านโดยตรงใช่หรือไม่?

• ท่านมีใบอนญุาตการด�าเนินธรุกิจของท่านเองใช่หรือไม่?

หากค�าตอบคือ “ไมใ่ช”่ ส�าหรับค�าถามบางข้อหรือทัง้หมดทา่นอาจถือวา่เป็น

ลกูจ้าง

กรุณาติดตอ่เราหากทา่นไมแ่นใ่จวา่ทา่นอยูใ่นสถานภาพลกูจ้าง หรือ ผู้ รับ

เหมาอิสระ เราจะพิจารณาในหน้าท่ีการท�างานของทา่นและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะ

ก�าหนดในสทิธิเก่ียวกบัสถานท่ีท�างานของทา่น

แผนกคา่แรงและชัว่โมงท�างาน (Wage and Hour Division) จะชว่ยลกูจ้างทัง้หมดใน

สหรัฐอเมริกาโดยท่ีไมค่�านงึถงึสถานภาพการเข้าเมือง

ในฐานะลกูจ้างร้านท�าเลบ็ทา่นมีสทิธิท่ีจะได้รับการจา่ยคา่จ้างเตม็อตัราและอยา่งเป็น

ธรรมส�าหรับชัว่โมงการท�างานทัง้หมดท่ีทา่นได้ท�างาน เรียนรู้สทิธิของทา่น!

ช่ัวโมงทีไ่ด้ท�ำงำน:
•  ทา่นต้องได้รับการจา่ยคา่จ้างส�าหรับการท�างานทัง้หมดท่ีได้ท�าไมว่า่นายจ้างจะได้

อนมุตังิานดงักลา่วลว่งหน้าหรือไมก็่ตาม

•  ซึง่รวมถงึเวลาท่ีได้ใช้ในชว่งการฝึกอบรม การเดนิทางจากสถานท่ีตัง้แหง่หนึง่ไปยงั

สถานท่ีตัง้อีกแหง่หนึง่ในระหวา่งวนัท�างานนัน้และการท�างานใดๆ ท่ีได้กระท�า  
“นอกเวลา”

ค่ำแรงข้ันต�ำ่และกำรหกัค่ำจ้ำง:
•  ทา่นต้องได้รับคา่จ้างอยา่งน้อยท่ีสดุ 7.25 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ชัว่โมงตามเกณฑ์คา่แรง

ขัน้ต�า่ของรัฐบาลกลางสหรัฐ

•  แม้วา่ทา่นจะได้รับคา่จ้างแบบรายวนัหรืออตัราตามชิน้งานก็ตามแตค่า่จ้างทัง้หมดของ

ทา่นจะต้องมีจ�านวนอยา่งน้อยท่ีสดุในอตัราคา่แรงขัน้ต�า่ของรัฐบาลกลางสหรัฐส�าหรับ

แตล่ะชัว่โมงท่ีได้ท�างาน

•  นายจ้างของทา่นอาจท�าการหกัคา่จ้างใดๆ ส�าหรับคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบังาน เชน่ 
คา่ชดุเคร่ืองแบบท�างาน คา่เชา่อปุกรณ์ หรือ เคร่ืองมือการท�างานแตก่ารหกัคา่จ้างดงั

กลา่วไมส่ามารถลดคา่จ้างของทา่นให้ต�า่กวา่คา่แรงขัน้ต�า่ของทา่นได้

•  รัฐบางรัฐอาจก�าหนดคา่แรงขัน้ต�่าท่ีมีอตัราสงูกวา่และมีความคุ้มครองลกูจ้างท่ีมาก 

กวา่ดงันีน้ายจ้างต้องปฏิบตัติามกฎหมายเหลา่นัน้และปฏิบตัติามข้อบงัคบัของรัฐบาล

กลางสหรัฐท่ีได้อธิบายไว้ในท่ีนี ้

ค่ำจ้ำงล่วงเวลำ:
•  โดยทัว่ไปแล้วทา่นต้องได้รับคา่จ้างในอตัรา 1-½ เทา่ของอตัราคา่จ้างปกตขิองทา่น

หลงัจากการท�างานเป็นเวลา 40 ชัว่โมงในสปัดาห์การท�างานระยะเจ็ดวนั

กำรเกบ็บันทกึข้อมูล:
•  นายจ้างต้องเก็บรักษาในเอกสารท่ีเท่ียงตรงส�าหรับจ�านวนชัว่โมงท่ีได้ท�างานในแตล่ะ

วนัและแตล่ะสปัดาห์และคา่จ้างท่ีได้จา่ยให้แก่ลกูจ้าง

•  ทา่นควรเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัจ�านวนชัว่โมงท�างานและคา่แรง และช่ือ ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัท์ของนายจ้าง

การกระท�าของนายจ้างโดยการไล่ออกหรือการแกแ้คน้ต่อท่านกรณีทีท่่านติดต่อเราหรือใช้

สิทธิของท่านถือเป็นการกระท�าทีผิ่ดกฎหมาย

หากทา่นเช่ือวา่สทิธิของทา่นได้ถกูละเมิดหรือทา่นมีข้อข้องใจใดๆ กรุณาติดตอ่เราได้ท่ี

หมายเลขโทรศพัท์ 1-866-487-9243.

เราสามารถชว่ยทา่นได้โดยการให้บริการในภาษาของทา่นเอง

การบริการของเราเป็นการบริการโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยและเก็บข้อมลูเป็นความลบั!

ลูกจ้างร้านท�าเล็บ 
สิทธิในค่าแรงและชัว่โมงการท�างาน
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ส�านักงานบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
กระทรวงแรงงานสหรัฐ

สิทธิในการมีสถานที่ท�างานที่ปลอดภยั

ลกูจ้างมีสทิธิท่ีจะมีสถานท่ีท�างานท่ีปลอดภยั นายจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะ

ให้มีสภาวะการท�างานท่ีไมก่่อให้เกิดความเสี่ยงตอ่ภยัอนัตรายท่ีร้ายแรงใดๆ 
ทา่นมีสทิธ์ิท่ีจะได้รับการฝึกอบรมและข้อมลูท่ีเก่ียวกบัความอนัตรายของงาน

และวิธีการป้องกนัภยัอนัตราย ลกูจ้างสามารถโทรศพัท์ตดิตอ่กบัหนว่ยงาน 
OSHA เพ่ือซกัถามข้อสงสยัใดๆ เพ่ือรับข้อมลู หรือ ย่ืนเร่ืองร้องเรียนเพ่ือให้

หนว่ยงาน OSHA ท�าการตรวจสอบหากพวกเขาเช่ือวา่มีภยัอนัตรายท่ีร้ายแรง 
การแก้แค้นของนายจ้างตอ่กรณีการหยิบยกข้อกงัวลด้านความปลอดภยั หรือ 
กรณีโทรศพัท์ตดิตอ่หนว่ยงาน OSHA นีถื้อเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย

กรุณาเข้าดไูด้ท่ีเวบ็ไซต์ www.osha.gov หรือ โทรตดิตอ่หมายเลข  
1-800-321-OSHA (6742) การด�าเนินการนีจ้ะเก็บข้อมลูเป็นความลบั  
เราพร้อมท่ีจะให้ความชว่ยเหลือแก่ทา่น

มีสุขภาพที่ดแีละปลอดภยัขณะท�าเลบ็มือ

และเลบ็เท้า

ผลติภณัฑ์ท่ีน�ามาใช้ในร้านท�าเลบ็อาจมีสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย เม่ือเวลาผา่นไปการได้รับสารเคมี

หรือใช้สารเคมีเหลา่นีใ้นคา่ความเข้มข้นท่ีสงูสามารถท�าให้เกิดความเสยีหายตอ่ร่างกายของทา่น

หรือก่อให้เกิดผลตอ่สขุภาพท่ีร้ายแรงได้ ทา่นมีสทิธ์ิท่ีจะท�างานในสถานท่ีท�างานท่ีไมท่�าให้ทา่น

อยูใ่นภาวะเสีย่งตอ่ภยัอนัตรายท่ีร้ายแรง

สำรเคมีทีเ่ป็นอันตรำยในผลิตภัณฑ์ส�ำหรับกำรท�ำเล็บ

ด้านลา่งนีเ้ป็นสารเคมีท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายบางชนิดและผลท่ีมีตอ่สขุภาพของสารเคมี

เหลา่นี ้(ส�าหรับรายช่ือของสารเคมีท่ีครบถ้วนละเอียดมากขึน้สามารถเข้าดไูด้ในเวบ็ไซต์  
www.osha.gov/SLTC/nailsalons)

•  อะซโิตน (acetone) (น�า้ยาล้างเลบ็): มีอาการปวดศีรษะ อาการวิงเวียน ระคาย

เคืองในดวงตา ผิว และล�าคอ 

•  ไดบวิทิวธาเลต (Dibutyl phthalate (DBP)) (น�า้ยาทาเลบ็): อาการคลืน่ไส้ 
ระคายเคืองในดวงตา ผิว จมกู ปาก และ ล�าคอ

•  เอทิล เมทาคริเลต (Ethyl methacrylate) (EMA) (น�า้ยาส�าหรับท�าเลบ็เทียม): 
อาการโรคหืด ระคายเคืองในดวงตา ผิว จมกู และปาก ไมมี่สมาธิ การได้รับสารเคมีขณะ

ตัง้ครรภ์อาจสง่ผลกระทบตอ่เดก็ในครรภ์ (ในหลายๆ รัฐห้ามใช้ยาเมธิล เมทาคริเลต)

•  ฟอร์มลัดไิฮด์ (Formaldehyde) (ยาทาเลบ็): ยาท่ีท�าให้เลบ็แข็งอาจก่อให้เกิดโรค

มะเร็ง หายใจล�าบาก อาการป่วยคล้ายโรคหืด ภาวะภมิูแพ้ การระคายเคืองในดวงตา 
ผิวหนงั และ ล�าคอ

•  โทลอีูน (Toluene) (ยาทาเลบ็ กาวตดิเลบ็): ท�าให้ผิวแห้ง หรือ ผิวแตก อาการปวด

ศีรษะ อาการวิงเวียน และอาการเหน็บชา ระคายเคืองในดวงตา จมกู ล�าคอ และปอด 
ท�าลายตอ่ตบัและไต และเป็นโทษตอ่เดก็ในครรภ์ในระหวา่งการตัง้ครรภ์

กำรขอข้อมูลเก่ียวกับสำรเคมีต่ำงๆ ใน
ผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในร้ำนเสริมสวย

•  ผลติภณัฑ์ท�าเลบ็ท่ีใช้ในร้านเสริมสวยท่ีมีสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายนัน้จะต้องระบขุ้อความ

เตือนและข้อควรระวงัตา่งๆ

•  ร้านเสริมสวยต้องให้เอกสารแสดงข้อมลูด้านความปลอดภยัแก่ทา่นส�าหรับผลติภณัฑ์ท่ี

มีสารเคมีท่ีอนัตราย โดยเอกสารแสดงข้อมลูด้านความปลอดภยันีค้วรแสดงรายช่ือสว่น

ผสมตา่งๆ ท่ีเป็นอนัตราย การได้รับสารเคมี ความเสีย่งตอ่สขุภาพและความปลอดภยั 
และขัน้ตอนส�าหรับการใช้อยา่งปลอดภยัและการเก็บรักษา ทา่นมีสทิธิท่ีจะร้องขอและได้

รับส�าเนาเอกสารดงักลา่ว

กำรคุ้มครองสุขภำพของลูกจ้ำง
•  หากเป็นไปได้ให้ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีอนัตรายน้อยกวา่ ผลติภณัฑ์บางชนิดอ้างวา่ได้

ผลติขึน้โดยปราศจากสารท่ีเป็นพิษสามชนิด (นัน่คือ สารโทลอิุน (toluene) ฟอร์มั

ลดไิฮด์ (formaldehyde) และ ไดบวิทิลธาเลต (dibutyl phalate)

•  ร้านเสริมสวยควรมีการระบายอากาศและมีอากาศท่ีบริสทุธ์ิ ประตหูน้าตา่งเปิด

โลง่ รักษาระบบการท�างานด้านการปรับอากาศ การให้ความร้อนและการปลอ่ยไอ

เสียตา่งๆ ให้ดีอยูต่ลอดและก�าหนดตารางเวลาของการระบายอากาศและใช้เคร่ือง

ระบายอากาศท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้

•  ไมใ่ห้ผิวหนงัหรือดวงตาสมัผสักบัผลติภณัฑ์ สวมถงุมือและแวน่ป้องกนักรณีท่ีเคลื่อน

ย้ายผลติภณัฑ์ สวมเสือ้เชิต้แขนยาว ล้างมือบอ่ยๆ และไมใ่ห้อาหารอยูใ่กล้กบัสาร

เคมี

•  เก็บสารเคมีไว้อยา่งปลอดภยั

กรุณาสแกนรหสันีด้้วยการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนของทา่นเพ่ือ

ดรูายช่ือของสารเคมีตา่งๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายและสง่ผลตอ่

สขุภาพ


