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เอกสารแสดงขอเท็จจริงหมายเลข 32: คาแรงขั้นต่ําสําหรับผูเยาว
 ตามพระราชบัญญัติวาดว ย
การจางแรงงานที่เปนธรรม (FLSA)
พระราชบัญญัติวาดวยการจางแรงงานที่เปนธรรม (FLSA) กําหนดจัดตั้งคาแรงขั้นต่ํา การจายคาลวงเวลา การเก็บบันทึก และมาตรฐานแรงงาน
เด็กใหมีผลใชกับผูทํางานเตม็ เวลาและไมเต็มเวลาในองคกรเอกชน รวมทงั้ ในระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลแหงรัฐ และรัฐบาลทองถิ่น FLSA
กําหนดใหมีการจายคาแรงขั้นต่ําแกลูกจา งทุกคนทีต่ กอยภายใต
ู
กฎหมายและไมได
 รับขอยกเวน ผูทที่ ํางานลวงเวลาเกิน 40 ชั่วโมงในสัปดาหการ
ทํางานปกติจะไดรับคาแรงในอัตราไมนอยกวา 1.5 เทาของชั่วโมงทเี่ กินนัน้ ๆ
FLSA ฉบับแกไขป 1996 อนุญาตใหนายจางจายคาแรงขัน้ ต่ําในอัตราไมนอยกวา $4.25แกลูกจา งที่อายุนอยกวา 20 ปในระยะ 90 วันแรกตาม
ปฏิทินหลังจากเรมจ
ิ่ าง กฎหมายไดใหการปกปองลูกจางโดยหามมิใหนายจางปลดลูกจางออกจากงานเพือ่ ที่จะจางผูเยาวเข
 ามาทางานแทนใน
ํ
อัตราคาแรงขัน้ ต่ําของผูเยาว
  เอกสารแสดงขอเท็
 จจริงฉบับนีแ้ สดงคําตอบตางๆที่อาจเกิดขึ้นเกีย่ วกับระเบียบการจางผเยาว
ู

คาแรงผเยาว
ู ขั้นต่ําคืออะไร
คาแรงผูเยาวขั้นต่ําอนุมัติขึ้นในมาตราที่ 6 อนุ (g) ของ FLSA ธรรมฉบับแกไขป 1996 กฎหมายอนุญาตใหนายจางจายคาแรงใหลูกจางที่มีอายุต่ํา
กวา 20 ปนอยกวาค
 าแรงปกติในชวงเวลาที่กําหนด --นนคื
ั่ อ 90 วันตามปฏิทิน ไมใชจํานวนวันทํางาน -- หลังจากไดเร
 ิ่มจางครงแรก
ั้
ในชวงเวลา
90วันนั้นๆกฎหมายไมกําหนดคาแรงตราบใดที่คาแรงนั้นๆไมต่ํากวา$4.25ตอชั่วโมง

ผูใดจะไดรับคาแรงผูเ ยาวขั้นต่ํา
ลูกจางทุกคนที่อายุต่ํากวา 20 ปอาจจะไดรับคาแรงผูเยาวขั้นตา่ํ เฉพาะชวง 90 วันแรกตามปฏิทินหลังจากไดเริ่มจางครัง้ แรกเทานั้น

นายจางใดมีสทิ ธิใ์ ชคาแรงผูเยาวขั้นต่าํ
นายจางทุกรายที่อยูภายใต

การคมครองทั
ุ
่วไปของ FLSAสามารถจายคาแรงขั้นต่ําของผูเยาวใหกบั ลกู จางดังกลาวนอกจากวาจะถูกหามโดย
กฎหมายรัฐหรือกฎหมายทอ งถิ่น หากกฎหมายรฐั หรือทองถิ่นใดกําหนดคาจางขั้นต่ําที่สูงกวา $4.25ตอชั่วโมงและไมมีขอยกเวนสําหรับลูกจางที่
อายุตา่ํ กวา 20 ป คาแรงขั้นต่ําที่ระบุในกฎหมายรัฐหรือกฎหมายทองถิ่นนั้นๆจะมีผลบังคับใชแทนที่

ระยะคมครอง
ุ
90 วันจะเริม่ และสิน้ สุดเมื่อใด
ระยะคุม ครองคือ 90 วันตามปฏิทินโดยนับจากวันเริ่มงานวันแรกของลูกจาง ทงั้ นี้ไมเก
 ี่ยวของว
 าจะมีการเสนอเขาทํางานหรือรับเขาทํางานแลว
หรือไม (หรือแมแตวาถูกจางเมื่อใด) ระยะ 90 วันนเร
ี้ ิ่มตนและนับรวมตั้งแตวันแรกของการทํางาน ระยะ 90 วันนี้นับตามปฏิทินไม ใช
จํานวนวันทํางานไมสําคัญวาแทจริงแลวผูเ ยาวนั้นจะทํางานกี่วันในระยะนั้น
FS 32-THA

ทําอยางไรหากลูกจางจะมีอายุครบ 20 ปกอนหมดระยะคมครอง
ุ
ลกจ
ู างจะย

ังสามารถไดรับคาแรงแบบผูเยาวจน
ครบระยะเวลา 90 วันไดหรือไม
ตําตอบคือไม ผทีู ่เหมาะสมอาจจะไดรับคา แรงระดับผูเยาวจนถึ
 งวันกอนวันเกิดครบ 20 ปถึงวันเกิดและหลังจากนั้นคาแรงจะตองถูกปรับขึ้นใหไม
นอยกวาคาแรงขั้นต่าํ ที่เหมาะสม

การหยุดงานระหวางทํางานสงผลอยางไรตอการนับระยะ 90 วันตามปฏิทนิ หลังจากลูกจางเริม่ งานวันแรก
การหยุดงานระหวางทํางานไมมีผลตอการคํานวณ 90 วันของระยะคุมครอง

กลาวคือจะยังคงนับวันตอแมลูกจางจะหยดงานในระยะ
ุ
90 วันนี้
ตัวอยางเชน หากนักเรียนไดทํางานมามากกวา 60 วันตามปฏิทินในชวงภาคฤดูรอนแลวลาออกเพื

่อศกษาต
ึ
อ ระยะคุมครองก

็จะสิน้ สุดลง 30 วัน
หลังจากที่ลูกจางลาออก หากนักเรียนดังกลาวจะกลับมาทํางานกับนายจางเดิมหลังจากชวงเวลานั้น จะถอว
ื าระยะคุมครองส

ําหรับคาแรงผูเยาว
 
ไดสิ้นสุดแลว

ลูกจางจะสามารถไดรับเงนิ คาแรงผูเยาวจากนายจางมากกวา 1 คนหรือไม
คําตอบคือได ผูเยาวท ี่มีอายุตา่ํ กวา 20 ปอาจจะไดรับคาแรงผเยาว
ู จนครบ 90 วันตามปฏิทินหลังจากถกู จางโดยนายจางใดก็ได มใิ ชเฉพาะ
นายจางรายแรกเทานั้น ขณะที่ลูกจา งจะสามารถถูกจาง”ครั้งเริ่มแรก”โดยนายจางคนใดคนหนงึ่ แคครัง้ เดียวลกู จางนัน้ อาจจะถูกจาง”ครั้ง
เริ่มแรก”โดยนายจางมากกวาหนึ่งราย การที่ลูกจา งถูกจางโดยนายจางหลายรายทไม
ี่ เกยวพ
ี่ ันกันในเวลาเดียวกันจะไมสงผลกระทบตอการจาย
คาแรงผูเยาวของนายจาง

นายจางจําเปนตองจัดฝกอบรมการทํางานแกลกู จา งที่ไดรบั คาจ
 างผูเยาว
 ขนต่
ั้ าํ หรือไม
คําตอบคือไม นายจางไมจําเปน ตองทําการฝกอบรมใดๆเพื่อที่จะสามารถจางผูที่เหมาะสมดวยคาแรงผเยาว
ู ได

FLSAอนุญาตใหมีอัตราคาจางขั้นต่าํ อืน่ ๆสําหรับลูกจางบางประเภท เชน นักเรียนปกติ ผูฝก งาน และนักศึกษา
ฝกงาน คาแรงขั

้นตาประเภทอ
่ํ
ื่นๆเหลานี้สามารถนาํ ไปรวมกับคาแรงขั้นต่าํ ผูเยาวเพ
 ื่อใหมีคาแรงขนต่
ั้ ําที่ต่ํากวา
$4.25 สําหรับผูเยาวไดหรือไม
คําตอบคือไม คาแรงขัน้ ต่ําพิเศษนี้อนมุ ัติโดยมาตราที่ 14 ของFLSAใชคาแรงขั้นต่าํ สามัญเปนหลัก

คาแรงของผูเยาว
 จะสู
 งขึน้ หรือไมหากคาแรงขั้นต่ําของFLSAถูกปรับใหสงู ขึ้น
คําตอบคือไม ผเยาว
ู ที่มีคณ
ุ สมบัตอิ าจไดรับคาแรงไม

นอยกวา$4.25ตอชั่วโมง ในระยะเวลา 90วันตามปฏิทินหลังจากไดเร
 ิ่มงาน

นายจางสามารถปลดลูกจางออกจากงานเพื่อทีจ่ ะจางบุคคลอืน่ ใดเขามาทํางานแทนในอตราค
ั
าแรงขั้นต่ําของผูเยาว
 
ไดหรือไม
คําตอบคือไม กฎหมายไดใหการปกปองลูกจางโดยหามมิใหนายจางปลดลูกจางออกจากงานเพื่อที่จะจางบุคคลอืน่ ใดเขามาทํางานแทนในอัตรา
คาแรงขั้นต่าํ ของผูเยาว นายจางไมสามารถทํ

าการใดเพื่อปลดลูกจาง (รวมถึงการกระทําบางอยางเชน การลดชั่วโมงทํางาน ลดคาแรง หรือ
สวัสดิการลูกจาง) โดยมีจุดประสงคเ พื่อจางบุคคลอนื่ ใดเขามาทํางานแทนในอัตราคาแรงขั้นต่ําของผูเ ยาว การละเมิดกฎการปกปอ งลูกจางนี้ถือวา
เปนการละเมิดมาตราของFLSAที่ 15 อนุ (a) (3) ซึง่ เปนกฎหมายปกปอ งลูกจางจากการปฏิบัติที่ไมยุติธรรมของนายจาง

นายจางสามารถจางเฉพาะลูกจางผมีู อายุต่ํากวา 20 ปดวยอัตราคาแรงขัน้ ต่ําของผูเยาว
 และจางเปนระยะแค 90 วัน
ไดหรือไม
คําตอบคือไม การกระทําเชนนี้ถือวาผิดกฎหมาย หากนายจา งจางบุคคลหนึ่งดวยคาแรงผูเยาวในระยะ 90 วันแลวปลดออกเพื่อที่จะจางบุคคลอื่น
เขามาทํางานแทนในอัตราคาแรงขัน้ ต่ําของผูเยาว
  ถือวาเปนการละเมิดขอกําหนดวาดวยการหามจางแทนที่

“การจางแทนที่” หมายความวาอยางไร
“การจางแทนที่” หมายถึง การปลดลูกจางหรือกระทําการลดชั่วโมง คาแรง หรือ สิทธิประโยชนการทํางานของลูกจาง

นายจางตองปฏิบัติอยา งไรกับลูกจา งทีถ่ ูกจางแทนทีอ่ ยางผิดกฎหมายหากนายจางละเมิดขอกําหนดวาดวยการหาม
จางแทนที่
ลูกจางที่ถูกจา งแทนที่อยางผิดกฎหมายมีสิทธิไดรับการชว ยเหลือ ตัวอยางเชน ไดรับการคืนตําแหนงของงานเดิมหรือตําแหนงที่เทากัน ไดรับ
คาแรงหรือสิทธิประโยชนทดแทน ตัวอยางกรณีเชน หากนายจางไดชําระเบยี้ ประกันภัยของลูกจางแลว ไมวาจะทั้งหมดหรือเพียงบางสวนแลวไล
ลูกจางออกเพือ่ จางบุคคลอื่นดวยอตั ราคาแรงขั้นต่ําของผูเยาว
 และลกจ
ู างดังกลาวตองจายเบี้ยประกันหลังจากถูกปลดจากงาน นายจางจะตอง
ชดเชยจํานวนเงินคา แรงที่ควรไดรับหากไมถกู นายจางไลออกและชําระเงินเบีย้ ประกันภัยคืนแกลูกจา งให

การละเมิดขอกําหนดวาดวยการหามจางแทนที่จะทําใหนายจางไมสามารถจางบุคคลที่เหมาะสมดวยคาแรงผูเยาว
หรือไม
คําตอบคือไม การละเมิดขอกําหนดวาดวยการหามจางแทนที่จะไมทําใหนายจางเสียสิทธิ์จางบุคคลที่เหมาะสมดวยคาแรงผูเยาวใดๆ

กฎหมายกําหนดวันสิน้ สดการจ
ุ
ายค
 าแรงผูเยาว
 ตามFLSAหรือไม
คําตอบคือไม

ขอมูลเพิม่ เติม
การประกาศนี้มีไวสําหรบั เปนขอมูลทัว่ ไปและไมอาจพิจารณาจัดวาเปนรายงานของทางราชการหรือเอกสารทางกฎหมาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเวบไซทของแผนกคาแรงและชั่วโมงการทํางานไดที่ http://www.wagehour.dol.gov
หรือสามารถติดตอโทรฟรีเพือ่ สอบถามขอมูลและขอความชวยเหลือไดระหวางเวลา 8.00น. ถงึ 17.00น. ตามเวลาทองถิ่นทีห่ มายเลข
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