
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេររិ (U.S. Department of Labor) 

ផ្នែកម ៉ោ ងការងារនងិប្រាក់ឈ្ន លួ (Wage and Hour Division) 

សលារប័ក្រព័រ៌មានមេខ #23៖ 

រក្េូវការក្ារ់ឈ្ន េួបន្នែេមមា៉ោ ងរបស់ FLSA 

 

 

(ានផ្កសប្ររួលកន ុងផ្ែតុលាឆ្ែ ាំ 2019) 

សលាកប័ប្រតព័ត៌ នមនេះនតល់ជូនព័ត៌ នទូមៅ ទាក់ទងនឹងការអនុវតតន៍ច្បាបប់ង់ប្រាក់ឈ្ន លួបផ្នែរម ៉ោ ង 
របស់ FLSA ។ 

 

េរខណៈ 
 

និមោជកផ្ែលតប្ររូវឬអនុញ្ញា តឱ្យនិមោជិកម វ្ ើការផ្ែរម ៉ោ ង ជាទូមៅប្រតវូានតប្ររូវឱ្យបង់ថ្ែៃប្រាក់ឈ្ន លួ
បផ្នែរែល់និមោជិកសប្រ ប់ការងារមៅម ៉ោ ងបផ្នែរ។ 

 

េរខខណឌ រក្េូវ 
 

លុេះប្រាផ្ត នការមលើកផ្លងជាពិមសសណារួយ នមិោជិកផ្ែលមៅមប្រការការប្ររបែណ្ត ប់ថ្នច្បាប់មនេះ 
ប្រតវូផ្តទទួលានប្រាក់ឈ្ន លួផ្ែរម ៉ោ ង សប្រ ប់ម ៉ោ ងម វ្ ើការមលើសពី 40 ម ៉ោ ងកន ុងរួយសាត ហ៍ការងារ 
កន ុងអប្រារួយរិនតិច្បជាងរួយភារពីរថ្នអប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ្រមារបស់ពួកមរម ើយ។ ច្បាប់រនិ នលកខែណ្ឌ
កាំណ្ត់មៅកន ុងច្បាប់មនេះច្បាំម េះច្បាំនួនម ៉ោ ងផ្ែលនិមោជិកផ្ែល នអាយុចាប់ពី 16 ឆ្ែ ាំម ើងមៅ 
អាច្បម វ្ ើការមៅកន ុងសាត ហ៍ការងារណារួយម ើយ។ ច្បាប់មនេះរិនតប្ររូវឱ្យ ន ប្រាក់ឈ្ន លួបផ្នែរម ៉ោ ង 
សប្រ ប់ការងារមៅថ្ែៃមៅរ៍ ថ្ែៃអាទិតយ ថ្ែៃឈ្ប់សប្រ ក ឬ ថ្ែៃសប្រ ក្រមាម ើយ។ 

 

ច្បាប់មនេះប្រតវូានអនុវតតមោយមប្របើសាត ហ៍ការងារជាមោល។ សាត ហ៍ការងាររបស់និមោជិករឺជារយៈមពល 168 

ម ៉ោ ងមែរនិងមកើតម ើងែ៏ផ្ែលៗ - រយៈមពល 24 ម ៉ោ ងជាប់ោែ ប្រាាំពីរែង។ វារិនចាាំាច់្បប្រសបោែ នឹងសាត ហ៍ប្របតិ
ទិនម េះមទ ប៉ោុផ្នតអាច្បចាប់មនតើរមៅថ្ែៃណារួយនិងម ៉ោ ងណារួយថ្នថ្ែៃក៏ាន។ សាត ហ៍ការងារមនេងៗោែ អាច្ប
នឹងប្រតវូបមងក ើតម ើងសប្រ ប់និមោជិកឬប្រករុនិមោជិកមនេងៗោែ ។ រិនអនុញ្ញា តឱ្យម វ្ ើការរិតម ៉ោ ងជារ្យរ
ពីរយៈមពលពីរសាត ហ៍ឬមប្រច្បើនជាងមនេះម ើយ។ ជា្រមា ប្រាក់ឈ្ន លួផ្ែរម ៉ោ ង 
ផ្ែលរកានកន ុងសាត ហ៍ជាក់លាក់ណារួយ ប្រតវូផ្តមបើកមៅថ្ែៃមបើកប្រាក់ឈ្ន លួ្រមា 
សប្រ ប់រយៈមពលផ្ែលនិមោជិករកានប្រាក់ឈ្ន លួ។ 

 

អប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ្រមារិនអាច្បទាបជាងប្រាក់ឈ្ន លួជាអបបបរ  ម ើយ។ អប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ្រមា
ររួបញ្ច លូទាាំងប្រាក់មលើកទឹកច្បិតតទា ាំងអស់សប្រ ប់ការងារ មលើកផ្លងផ្តប្រាក់ឈ្ន លួជាក់លាក់រួយច្បាំនួន 
ផ្ែលរិនរាប់បញ្ច លូមោយច្បាប់ផ្ទា ល់។ ប្រាក់ឈ្ន លួផ្ែលរិនផ្រនជាច្បាំ ផ្ណ្កថ្នអប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ្រមា 
ររួ នប្រាក់ឈ្ន លួសប្រ ប់ច្បាំណាយ ផ្ែលមច្បញជាំនួសឱ្យនិមោជក ប្រាក់បផ្នែរសប្រ ប់ការងារផ្ែរម ៉ោ ង ឬ 
ប្រាក់បផ្នែរពិត ផ្ែលប្រតវូបង់សប្រ ប់ការងារមៅថ្ែៃមៅរ៍ ថ្ែៃអាទិតយ និង ថ្ែៃឈ្ប់សប្រ ក 
ប្រាក់រងាវ ន់ារការសមប្ររច្បរបស់និមោជក អាំមណាយនិងការទូទាត់កន ុង
លកខណ្ៈជារងាវ ន់កន ុងឱ្កាសពិមសសនិងការបង់ប្រាក់សប្រ ប់រយៈមពលរតង ក ល មៅមពលោម នការងារម វ្ ើ មពល
 វ ស្សេរកាល ថ្ែៃឈ្ប់សប្រ ក ឬ មពល នជាំងឺ។ 

 

ការកាំណ្ត់ប្រាក់ឈ្ន លួអាច្បម វ្ ើម ើងកន ុងរបូភាពជាអាប្រាបង់ារលទធនលការងារ ប្រាក់ផ្ែ ប្រាក់កាំថ្រមជើងសារ 
ឬ មោយផ្នែកមលើរូលោា នមនេងមទៀត ប៉ោុផ្នតកន ុងករណ្ីទាាំងអស់មនេះ ប្រាក់ឈ្ន លួផ្ែរម ៉ោ ងប្រតវូផ្តរណ្ មោយ
ផ្នែកមលើអប្រាម ៉ោ ងជារ្យរផ្ែលទទួលានពីប្រាក់ច្បាំណូ្លផ្បបមនេះ។ ច្បាំនួនមនេះប្រតវូានរណ្ មោយការ
ផ្ច្បកប្រាក់ឈ្ន លួសរុបសប្រ ប់ការងារ (មលើកផ្លងផ្តករណ្ីមលើកផ្លងផ្ែលានផ្ច្បងខាងមលើ) មៅកន ុង
សាត ហ៍ការងារណារួយ ជារួយនឹងច្បាំនួនម ៉ោ ងម វ្ ើការពិតប្រាកែ។ 

 

កន ុងសាត ហ៍ការងារផ្តរួយ ប្របសិនមបើនិមោជិក ែ ក់ម វ្ ើការពីរឬមប្រច្បើនប្របមេទមនេងោែ  ផ្ែលអប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ
ម ៉ោ ងការងារជាបោ់ែ កន ុងការងារទាាំងម េះ ប្រតវូានកាំណ្ត់ម ើងែុសោែ  អប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ្រមា
សប្រ ប់សាត ហម៍ េះរឺជាអប្រារ្យរថ្នអប្រាប្រាក់ឈ្ន លួទាាំងម េះ។ ម លរឺ 
ប្រាក់ច្បាំណូ្លផ្ែលទទួលានពីអប្រាែុសោែ ទាាំងមនេះនឹងប្រតវូយករកបូកបញ្ច លូោែ  មហើយប ា ប់រក 
យកច្បាំនួនសរុបមនេះមៅផ្ច្បកនឹងច្បាំនួនម ៉ោ ងការងារសរុប ផ្ែលានម វ្ ើមៅកន ុងប្ររប់ការងារទាាំងអស់។ 
មលើសពីមនេះមទៀត មៅកន ុងលកខែណ្ឌជាក់លាក់រួយច្បាំនួនផ្នែកទី 7(g)(2) ថ្នច្បាប់ FLSA 

អនុញ្ញា តឱ្យ នការរណ្ ប្រាក់ឈ្ន លួផ្ែរម ៉ោ ង មោយផ្នែកមលើអប្រាមសម ើនឹងរួយ
ែងកនៃេះថ្នអប្រាប្រាក់ឈ្ន លួប្របចាាំម ៉ោ ងផ្ែល ន មៅមពល នការអនុវតតន៍ការងារបផ្នែរម ៉ោ ង។ ការតប្ររូវ
សប្រ ប់ការរណ្ ប្រាក់ឈ្ន លួបផ្នែរម ៉ោ ង អនុមលារារផ្នែកទី 7(g)(2) ប្រតវូានកាំណ្ត់កន ុង 29 CFR 778.415 
ែល់ 778.421 ។ 

FS 23 

https://www.dol.gov/agencies/whd/overtime
https://www.dol.gov/agencies/whd/overtime
https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa
https://www.dol.gov/agencies/whd/overtime
https://www.dol.gov/agencies/whd/overtime
https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6a3544045c674cd07c147739da466344&mc=true&node=sg29.3.778_1414.sg19&rgn=div7
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=6a3544045c674cd07c147739da466344&mc=true&node=sg29.3.778_1414.sg19&rgn=div7


មៅមពលផ្ែលនិមោជកមបើកប្រាក់ឈ្ន លួមោយរិនមប្របើសាច្ប់ប្រាកម់ៅឱ្យនិមោជិក កន ុង
របូភាពជាទាំនិញឬមប្ររឿងបរ ស្កាខ រ ថ្ែៃទិញមែើរសរមហតុនលផ្ែលនិមោជកានច្បាំណាយ ឬ តថ្រៃសរររយ
របស់ទាំនិញឬមប្ររឿង បរ ស្កាខ ទា ាំងមនេះ ក៏នឹងប្រតវូរាប់បញ្ច លូកន ុងអប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ្រមាផ្ែរ។ 

 

បញ្ហា ជាធេមតា 
 

ច្បាំនួនប្រាក់មែរសប្រ ប់បរ ស្ ណ្ផ្ែលផ្ទៃ ស់បត រូារមពលមវលា៖ ប្រាក់ឈ្ន លួែុាំ 
ផ្ែលនិមោជកបង់សប្រ ប់ការងារផ្ែលានម វ្ ើការកន ុងម ៉ោ ងម វ្ ើការផ្ែរម ៉ោ ង 
មោយរិនរិតពីច្បាំនួនម ៉ោ ងម វ្ ើការផ្ែរម ៉ោ ង រិន នលកខណ្ៈជាប្រាក់បផ្នែរសប្រ ប់
ម ៉ោ ងការងារផ្ែរម ៉ោ ងម េះមទ មទាេះបីជាច្បាំនួនប្រាក់ផ្ែលប្រតវូបង់ម េះមសម ើនឹងឬមលើសច្បាំនួន ផ្ែលប្រតវូបង់កន ុង
រួយម ៉ោ ងៗក៏មោយ។ ឧទាហរណ្៍៖ ោម នច្បាំ ផ្ណ្កណារួយថ្នប្រាក់ឈ្ន លួសរបុច្បាំនួន $180 

របស់និមោជិកផ្ែលម វ្ ើការផ្ែរម ៉ោ ងមៅថ្ែៃអាទិតយ នឹង នលកខណ្ៈប្ររប់ប្រោន់ជាប្រាក់បផ្នែរសប្រ ប់
ម ៉ោ ងការងារបផ្នែរម ៉ោ ងម េះមទ មទាេះបីជានិមោជិក នអប្រាប្រាក់ឈ្ន លួារម ៉ោ ងមែរច្បាំនួន $12.00 

កន ុងរួយម ៉ោ ង មហើយនិមោជិកផ្តងផ្តម វ្ ើការតិច្បជាង 10 ម ៉ោ ងមៅថ្ែៃអាទិតយក៏មោយ។ ប្រសមែៀងោែ មនេះផ្ែរ 
ែណ្ៈផ្ែលកិច្បចប្រពរមប្រពៀងការងាររួយនតល់ប្រាក់ឈ្ន លួច្បាំនួន 6 ម ៉ោ ងមៅឯអាប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ $13.00 

កន ុងរួយម ៉ោ ង មោយរិនរិតពីមពលមវលាផ្ែលានច្បាំណាយម វ្ ើការងារកន ុងមពលម វ្ ើការផ្ែរម ៉ោ ង មរ
ប្រតវូរាប់បញ្ច លូប្រាក់ឈ្ន លួ $78.00 ទាាំងអស់ មពលកាំណ្ត់អប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ្រមារបស់និមោជិក។ 

 

ប្រាក់ឈ្ន លួសប្រ ប់សាត ហ៍ការងារមលើសពី 40 ម ៉ោ ង៖ ការបង់ប្រាក់ឈ្ន លួមែរសប្រ ប់សាត ហ៍ការងារ្រមា 
ផ្ែលយូរជាង 40 ម ៉ោ ង រិនានអនុវតតារកាតពវកិច្បចារនល វូច្បាប់របស់ FLSA ម ើយ។ ឧទាហរណ្៍៖ 
និមោជិក ែ កអ់ាច្បប្រតវូានមរជួលឱ្យម វ្ ើការរយៈមពល 45 ម ៉ោ ងកន ុងរួយសាត ហ៍ការងារ សប្រ ប់ប្រាក់ឈ្ន លួ
ប្របចាាំសាត ហ៍ច្បាំនួន $405 ។ កន ុងករណ្ីមនេះ មរអាច្បរកម ើញអប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ្រមា
មោយការផ្ច្បកប្រាក់ឈ្ន លួារម ៉ោ ងការងារ $405 នឹងច្បាំនួន 45 ម ៉ោ ង មោយានលទធនលអប្រា 
ប្រាក់ឈ្ន លួ្រមាច្បាំនួន $9.00 ។ ប ា ប់រកនិមោជិកនឹងប្រតវូទទួលានថ្ែៃផ្ែរម ៉ោ ងការងារបផ្នែរ 
ារការរណ្ មោយរុណ្ច្បាំនួន 5 ម ៉ោ ងថ្នការងារផ្ែរម ៉ោ ង ជារួយនឹង ក់កណាត លថ្នអាប្រាប្រាក់ឈ្ន លួ
្រមា ($4.50 x 5 = $22.50)។ 

 

រិនអាច្បមលើកផ្លងប្រាក់ឈ្ន លួបផ្នែរម ៉ោ ងម េះមទ៖ ការតប្ររូវឱ្យ នប្រាក់ឈ្ន លួបផ្នែរម ៉ោ ងរិន
មលើកផ្លងមោយសារកិច្បចប្រពរមប្រពៀងរវាងនិមោជកនិងនិមោជិកម ើយ។ កិច្បចប្រពរមប្រពៀងផ្ែលមពលប្រតឹរ 8 

ម ៉ោ ងកន ុងរួយថ្ែៃឬប្រតឹរ 40 ម ៉ោ ងកន ុងរួយសាត ហ៍ប្រតវូានរាប់ជាម ៉ោ ងម វ្ ើការ ក៏ធ្លៃ ក់កន ុងការម វ្ ើមតសត
ការអនមុលារារច្បាប់ FLSA នងផ្ែរ។ មសច្បកត ីជូនែាំណ្ឹងរបស់និមោជក 
ផ្ែលប្របកាស់រិនអនុញ្ញា តឱ្យម វ្ ើការបផ្នែរម ៉ោ ង ឬ ថាការងារបផ្នែរម ៉ោ ងនឹងរិនទទួលានប្រាក់ឈ្ន លួមទ 
មលើកផ្លងផ្ត នការអនុញ្ញា តជារុន ក៏នឹងរិន
ប៉ោេះ ល់ែល់សិទធិរបស់នមិោជិកកន ុងការទារទារការនតល់សាំណ្ងសប្រ ប់ម ៉ោ ងការងារ
បផ្នែរផ្ែលែល នួានម វ្ ើការ និង ផ្ែលអាច្បទទួលានប្រាក់ឈ្ន លួម េះមទ។ 

 

រន្នែងន្ដ្េររានព័រ៌មានបន្នែេ 
 

សក្មាប់ព័រ៌មានបន្នែេ សូេចូេមេើេមេហទំព័រន្នែរមមា៉ោ ងការងារនិងក្ារ់ឈ្ន េួរបស់ម ើង៖ 
http://www.dol.gov/agencies/whd និង/ឬទូរសពទេរមេខមសែ ើស ំព័រ៌មាននិងមេខនតេ់ជំនួ  មោ 
ឥរេិរថ្លែរបស់ម ើង ន្ដ្េដំ្មណើរការចាប់ពីមមា៉ោ ង 8 ក្ពឹរដ្េ់មមា៉ោ ង 5 លាា ច មមា៉ោ ងរំបន់របស់អ្ែរ តាេមេខ  

1-866- 4USWAGE (1-866-487-9243) ។ 
 

ការមាេះពុរពនាយមនេះរឺសប្រ ប់ព័ត៌ នទូមៅ មហើយរិនប្រតវូានចាត់ទុកជាមសច្បកត ីផ្ែៃងការណ្ន៍ល វូការច្បាំម េះ
ជាំហរផ្ែល នច្បាំម េះរុែច្បាប់បញ្ាតត ិ។ 

 

U.S. Department of Labor 

Frances Perkins Building 
200 Constitution Avenue, NW 

Washington, DC 20210 

1-866-4-USWAGE 

TTY: 1-866-487-9243 
ទារ់ទងេរម ើងខ្ញ ំ 

http://www.dol.gov/agencies/whd
https://www.dol.gov/agencies/whd/contact

