
  
 

   

 
  

   
  

  
  

 
  

 

 
  

   

   
  

 

U.S. Department of Labor 
Wage and Hour Division 

เอกสารแสดงขอเท็จจรงิ หมายเลข 22 จํานวนช ั่วโมงท าํงานภายใต 
พระราชบัญญัติวาด วยการจางแรงงานที่เป นธรรม (The Fair Labor Standards 
Act: FLSA) 

เอกสารแสดงขอเท ็จจรงินี้แสดงข อมูลทั่วไปเกี่ยวก ับเวลาท ่ีควรไดรับค าจางภายใตพระราชบัญญัติว าดวยมาตรฐานการ 
จางงานทีเ่ปนธรรม (FLSA) พระราชบ ัญญัตินี้ม ผีลบังคบัใหล ูกจางไดรับค าแรงไมน อยกว าคาแรงข ้ันตํ่า และไมท ํางานเกิน 
40 ชัว่โมงในหนึ่งอาท ิตยโดยไม ไดร บัการจายอยางน อยหน ่ึงเท าคร ึง่ของอัตราเงินเดือนปกต ิเปนคาลวงเวลา จ ํานวนเง ินท ่ี
ลูกจางควรไดรับน ี้ไมสามารถก ําหนดได  หากไม  จ ํรู านวนช ่ัวโมงที่ท ํางานทีแ่นชัด 

ความหมายของคําวา “การจาง” (employ) 

ตามกฎหมายของ ค ําวา “การจาง” (employ) นั้นรวมถึง “การถ กูใช งานหร ืออนุญาตใหทํางาน” สปัดาหการทํางานโดย 
ปกติรวมเวลาท ้ังหมดระหว างที่ล ูกจางน ั้นจําเปนทีจ่ะอยูที่บริษัทของนายจ าง อยู าท ่ี อในสถานที่ทํางานที่ก ํในหน  หร ื าหนดไว 
“วันทํางาน”(workday)โดยท ่ัวไปหมายถึงชวงเวลาระหว างเวลาในว ันใดๆเม ่ือลูกจางเริม่หนาทีห่ลักและเวลาในว ันนั้นท ่ี
ลูกจางหยุดหนาที่หลักนั้น ด ังนั้นวันทํางานอาจยาวนานกว าตารางเวลางานของลูกจาง, จํานวนชั่วโมง, หนาที่หรือเวลา 
กระบวนการผลติ 

หลักการ 

ลกูจาง ”ถกูใช งานหรอือน ุญาตใหท ํางาน”: การท ํางานทีไ่มไดรองขอแตถูกใช งานหรืออนุญาตใหท ํางานค ือเวลาที่ตองไดรับ 
คาจางจากนายจาง ต ัวอย างเชน ล ูกจางสามารถทีจ่ะเสนอตัวทาํงานตอหลงัจากหมดกะเพื่อทีจ่ะทํางานท ีไ่ดรบัมอบหมาย 
ตอใหเสร ็จหร ือเพ่ือแกไขข อผดิพลาด เหต ุผลไมใชสาระส าํคัญ จ าํนวนชั่วโมงนัน้คือเวลาท ํางานและควรไดรับค าจาง 

เวลารอ (Waiting Time): เวลารอน ้ันถือเปนเวลาท ํางานหรือไมตามความหมายภายใต พระราชบัญญ ั นั้ ต ิ นข ึน้อยูกับ 
การณพ เิศษเฉพาะ โดยท ่ัวไป ความเป นจรงิอาจแสดงให เห็นว าลูกจางนั้นทาํงานรอ (ซึ่งก ็ อเวลาท ํางาน) หรือความเหต ุ ค ื

จริงอาจแสดงใหเห ็นวาลูกจางนั้นรอที่จะทํางาน (ซ่ึงไมใชเวลาทาํงาน) ตัวอย างเชน เลขาน ุการผูซ่ึงอ านหนังสือเพ ่ือรอพ มิพ 
งานหรือพน ักงานด ับเพลิงซ่ึงเลนหมากรุกรอเส ียงสญัญาณเต ือนภ ั นอยูยน ั้ ในเวลางาน พน ักงานท ้ังคูนั้นไดทํางานรอ 

เวลารอเร ียกตัว (on-call time): ลูกจางที่จะตองอยูที่บริษัทเพื่อรอการเร ียกตวัจากนายจ างน ั้นกําลังทํางานอยในขณะทีู่ 
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“รอเรยีกตัว” ลูกจางที่ถูกก ําหนดใหรอการเรียกตวัอยู บ  ญาตใหท ้ิงขอความวาจะสามารถตามต ัวไดที่ไหน ท ี่ านหรือไดรับอน ุ
ไมใดท ํางาน (ในกรณีสวนใหญ) ในระหวางที่รอเรียกตัว การเพ ่ิมขอจาํกัดอิสระภาพของลูกจางนั้นสามารถเร ียกรองเวลาน ้ี
ใหไดรับการชดเชยคาแรงได 

ชวงเวลาการพักผ อนและช วงเวลาพักรับประทานอาหาร  (rest and meal periods): ชวงเวลาการพ ักผอนสั้นๆสวน 
ใหญที่ใช เวลา ประมาณ ไม เกิน20 นาท ีน ้ีเปนเรื่องปกต ิ(ซึง่ถือวาเปนการเพ ่ิมประสิทธภิาพการทํางานของล ูกจาง) ตาม 
ธรรมเนียมแล วจะน ับรวมเข ากบัเวลาทํางานเม ือ่จายเง ินคาจาง ช วงเวลาพ ักรบัประทานอาหาร อย างสั้นนี้ตองน ับเปน 
ชั่วโมงทํางาน เวลาพ ักที่ถกูย ืดเกนิก วากาํหนดโดยท ่ีไมไดรับอน ุญาตนัน้ไมจําเป นตองน ับรวมเป นเวลาท ํางาน โดยเฉพาะ 
เมือ่นายจ างได บอกระยะเวลาพ ักที่แนนอนแกล ูกจางอย างแนชัดแล ว รวมถ ึงวาการยืดเวลาพักนั้นเป นการขัดตอกฎท ่ีตกลง 
กันไว  และจะต องถ ูกลงโทษเม ่ือมีการพ ักเก นิกวาเวลาที่กําหนด โดยท ่ัวไป เวลาร บัประทานอาหาร (โดยมากเป นระยะเวลา 
30 นาท ีหร ือมากกวา) ไมจําเป นตองนับเป นเวลาท ํางาน เวลาพ ักรับประทานอาหารน ้ันคือเวลาที่ล ูกจางหยดุงานท ้ังหมด 
และรับประทานอาหารในมื้อปกต ิการท ํางานที่ถกูก ําหนดใหทําระหว างร ับประทานอาหาร ไมวาจะก ําลังทําอยหรืู อไมใน 
ขณะน ั้น ใหนับว าเปนเวลาท ํางาน 

ชวงเวลานอน และก ิจกรรมอื่นๆ (sleep time and certain other activities): ใหถือว าลูกจางที่ถูกก ําหนดใหทํางาน 
ในหนาที่เปนเวลาน อยกวา 24 ชั่วโมงน ้ันกําลงัทํางานอยู แมวาจะไดรับอนุญาต ิใหนอน หร ือทํากจิกรรมส วนตวัอื่นๆ เม ่ือม ี
เวลาว าง ส วนลกูจ างท ่ี กก ําหนดใหทํางานเปนเวลา 24 ช ั่ อมากกว าอาจจะตกลงก ับนายจางใหมีชวงเวลานอน ถ ู วโมงหร ื
นอนไมเกิน 8 ชั่วโมง ท ้ังนีน้ายจางจะตองจัดสถานท ่ีและอ ุปกรณในการนอนให อยางเหมาะสม และล ูกจางไม  องถูก ต 
รบกวนในขณะนอนหล ับในตอนกลางค ืน ไม อนญุาตใหมีการลดหย อนเวลานอน และก ิจกรรมอ ื่นๆ น ้ีนอกจากว าม ี
ชวงเวลานอนใหไมตํ่ากวา 5 ชั่วโมง 

การฟงบรรยาย ประช ุม และการฝ กอบรม (lectures, meetings and training programs): เวลาการฟงบรรยาย การ 
ประชมุ การฝ กอบรม และก ิจกรรมอ่ืนๆ ในล ักษณะเด ียวก ัน ไมน ับรวมเป นเวลาท ํางานหากมีลักษณะครบท ้ังสี่ขอ 
ดังตอไปน ี้ ก) อยนอกเหน ืู อเวลาท ํางานปกต ิข) เปนความสมัครใจ ค) ไมเกีย่วของก ับงานที่ทํา ง) ไมมีงานอ ่ืนที่ถูก 
มอบหมายใหทําอยูในขณะนั้น 

เวลาในการเดินทาง (travel time): หลักเกณฑที่จะน ํามาใชพิจารณาว าระยะเวลาเดนิทางนั้นสมควรไดรับค าชดเชย 
หรอืไม  ท ้ังนี้ข้ึนอยกัู บจุดประสงค ของการเดินทางน ้ันๆ 

ระยะเวลาเด ินทางจากบ านไปทํางาน (home to work travel) : ลูกจางซ ึ่งเด นิทางจากบ านไปที่ท ํางานกอนเวลาท ํางาน 
ปกต ิและกล ับบานหลังจากเล ิกงานเวลาปกติน ้ันถอืวาเปนการเด ินทางจากบ านไปที่ท ํางานตามปกต ิไม ใชเวลาทาํงาน 

ระยะเวลาเด ินทางจากบ านไปทํางาน เพ ่ือทาํงานพิเศษทีไ่ดรับมอบหมายในต างเมืองภายในว ันเดียว home to 
work on a special one day assignment in another city):  ลูกจางที่ท ํางาน ในเม ืองหน ่ึงเปนปกต ิ แล วไดรับมอบหมาย 
ใหท ํางานในต างเมือง และต องเด ินทางกล ับบานในวันเด ียวกัน เวลาท ่ีใชในการเดินทางไปและกล ับนัน้ถือวาเปนเวลา 
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ทาํงาน ยกเว นเส ียแตนายจางอาจจะหัก/ไมนับรวมเวลาที่ลูกจ างเคยใชในการเด ินทางจากบ านมาทํางานในวันปกติจาก 
เวลาท ่ีใชเดนิทางไปตางเมอืง 

การเดินทางในขณะเวลาท ํางาน (travel that is all in the day’s work): เวลาที่ล ูกจางเดินทางเพื่อทาํงานในหนาทีห่ลัก 
เชน การเด ินทางจากที่ทํางานท ่ีหนึ่งไปย ังอีกที่หนึ่งในระหวางวันทํางานถือเปนเวลาทํางาน และต องนบัเปนชัว่โมงทํางาน 

การเดินทางไปจากบ าน (travel away from home community): การเด ินทางที่เปนเหตุใหลูกจ างตองห างจากบ าน 
ขามคืนถือว าเปนการเด ินทางไปจากบ าน การเดนิทางไปจากบ านนี้ถ ือวาเป นเวลาท ํางานถาการเดินทางนัน้อยูในวัน 
ทํางานของลกูจาง เวลาทาํงานน ้ันนอกจากจะเป นเวลาทํางานในปกต ิในวันทาํงานปกต ิย ังรวมถงึเวลาอื่นทีเ่กี่ยวของกับ 
การทํางานในวนัท ่ีไมใชวันท ํางานปกติดวย เวลาท ่ีใชในการเดนิทางจากบานในฐานะผู องบนิ รถไฟ เร ือ รถ โดยสารเคร ่ื
ประจาํทาง หร ือรถยนต  ในเวลานอกการท ํางานปกต ิไมถ ือวาเปนเวลาทํางาน 

ปญหาทีพ่บบ อย 
ปญหามกัเกิดข้ึนเม ่ือนายจางบกพร องในการน ับชั่วโมงทํางานในการจ ายค าแรง ยกต ัวอยางเช น ล ูกจางท ี่อยูที่โตะท ํางาน 
ของต ัวเองในขณะร ับประทานอาหารกลางวัน และร ับโทรศัพท  รวมท ้ังพูดสายกบัผู นถือวากําลังทํางานอย เวลา โทรน ้ั ู 
เหลานี้ตองน ับรวมเป นเวลาทํางาน และจ ายคาแรง เน ือ่งจากล ูกจางไมไดหยุดทาํงานอยางสิน้เชิงจากหนาที่ของตน 

แหลงขอมูลเพ ่ิมเติม 

การประกาศนี้มไีวสําหร บัเปนขอมูลทั่วไปและไมอาจพ ิจารณาจ ัดวาเป นรายงานของทางราชการของต ําแหน งที่ถ ูกบรรจ ไุว 
ในกฎขอบังคับ 

สําหรับขอมูลเพ ่ิมเติม สามารถเย ่ียมชมเวบไซทคาแรงรายช ั่วโมงของเรา 
http://www.wagehour.dol.gov และ/หรือโทรฟร ีเพื่อสอบถามข อมูลเกี่ยวก ับคาแรงรายชัว่โมงของเราและ 
สายใหความช วยเหลือ สามารถติดต อมาได ระหวางเวลา 8.00น. ถงึ  17.00น. ตามเวลาท องถิ่นทีห่มายเลข 1-
866-4USWAGE (1-866-487-9243) 
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WHD Fact Sheet #22  
Hours Worked Under the Fair Labor Standards Act (FLSA)  
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