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แผนกค่ าแรงและชั่วโมงท�ำงาน
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริ กา

www.dol.gov/whd

• ซงึ่ รวมถึงเวลาทีไ่ ด้ ใช้ ในช่วงการฝึ กอบรม การเดินทางจากสถานทีต่ งแห่
ั ้ งหนึง่ ไปยัง
สถานทีต่ งอี
ั ้ กแห่งหนึง่ ในระหว่างวันท�ำงานนันและการท�
้
ำงานใดๆ ทีไ่ ด้ กระท�ำ
“นอกเวลา”

ค่ าแรงขั้นต�ำ่ และการหักค่ าจ้ าง:
• ทา่ นต้ องได้ รับค่าจ้ างอย่างน้ อยทีส่ ดุ 7.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อชัว่ โมงตามเกณฑ์คา่ แรง
ขันต�
้ ำ่ ของรัฐบาลกลางสหรัฐ

• แม้ วา่ ท่านจะได้ รับค่าจ้ างแบบรายวันหรืออัตราตามชิ ้นงานก็ตามแต่คา่ จ้ างทังหมดของ
้
ท่านจะต้ องมีจำ� นวนอย่างน้ อยทีส่ ดุ ในอัตราค่าแรงขันต�
้ ำ่ ของรัฐบาลกลางสหรัฐส�ำหรับ
แต่ละชัว่ โมงทีไ่ ด้ ทำ� งาน

• นายจ้ างของท่านอาจท�ำการหักค่าจ้ างใดๆ ส�ำหรับค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้ องกับงาน เช่น

ค่าชุดเครื่องแบบท�ำงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือการท�ำงานแต่การหักค่าจ้ างดัง
กล่าวไม่สามารถลดค่าจ้ างของท่านให้ ตำ�่ กว่าค่าแรงขันต�
้ ำ่ ของท่านได้

• รัฐบางรัฐอาจก�ำหนดค่าแรงขันต�
้ ่ำที่มีอตั ราสูงกว่าและมีความคุ้มครองลูกจ้ างที่มาก

กว่าดังนี ้นายจ้ างต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายเหล่านันและปฏิ
้
บตั ติ ามข้ อบังคับของรัฐบาล
กลางสหรัฐทีไ่ ด้ อธิบายไว้ ในทีน่ ี ้

ค่ าจ้ างล่ วงเวลา:
• โดยทัว่ ไปแล้ วท่านต้ องได้ รับค่าจ้ างในอัตรา 1-½ เท่าของอัตราค่าจ้ างปกติของท่าน

ลูกจ้ างร้ านท�ำเล็บ

สิ ทธิ ในค่าแรงและชัว่ โมงการท� ำงาน
แผนกค่าแรงและชัว่ โมงท�ำงาน (Wage and Hour Division) จะช่วยลูกจ้ างทังหมดใน
้
สหรัฐอเมริ กาโดยที่ไม่ค�ำนึงถึงสถานภาพการเข้ าเมือง
ในฐานะลูกจ้ างร้ านท�ำเล็บท่านมีสทิ ธิที่จะได้ รับการจ่ายค่าจ้ างเต็มอัตราและอย่างเป็ น
ธรรมส�ำหรับชัว่ โมงการท�ำงานทังหมดที
้
่ทา่ นได้ ท�ำงาน เรี ยนรู้สทิ ธิของท่าน!

ชั่วโมงทีไ่ ด้ ทำ� งาน:
• ทา่ นต้ องได้ รับการจ่ายค่าจ้ างส�ำหรับการท�ำงานทังหมดที
้
่ได้ ท�ำไม่วา่ นายจ้ างจะได้
อนุมตั งิ านดังกล่าวล่วงหน้ าหรื อไม่ก็ตาม

หลังจากการท�ำงานเป็ นเวลา 40 ชัว่ โมงในสัปดาห์การท�ำงานระยะเจ็ดวัน

การเก็บบันทึกข้ อมูล:
• นายจ้ างต้ องเก็บรักษาในเอกสารที่เที่ยงตรงส�ำหรับจ�ำนวนชัว่ โมงที่ได้ ท�ำงานในแต่ละ
วันและแต่ละสัปดาห์และค่าจ้ างที่ได้ จา่ ยให้ แก่ลกู จ้ าง

• ทา่ นควรเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับจ�ำนวนชัว่ โมงท�ำงานและค่าแรง และชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้ าง

การกระท�ำของนายจ้างโดยการไล่ออกหรื อการแก้แค้นต่อท่านกรณี ทีท่ ่านติ ดต่อเราหรื อใช้
สิ ทธิ ของท่านถือเป็ นการกระท�ำทีผ่ ิ ดกฎหมาย

ท่ านเป็ นผู้รับเหมาอิสระหรื อลูกจ้ าง?
ร้ านเสริ มสวยบางแห่งอาจเรี ยกคนท�ำงานในร้ านอย่างไม่ถกู ต้ องว่าเป็ น
“ผู้รับเหมาอิสระ” เมื่อคนท�ำงานเหล่านี ้โดยแท้ จริ งแล้ วอยู่ในฐานะลูกจ้ าง
เป็ นสิง่ ส�ำคัญที่ทา่ นจะต้ องทราบในความแตกต่างระหว่างทังสองประเภท
้
ของการท�ำงานนี ้เนื่องจากโดยตามกฎหมายแล้ วลูกจ้ างมีสทิ ธิที่จะได้ รับการ
คุ้มครองทางสุขภาพและความปลอดภัยและมีคา่ แรงและผลประโยชน์ที่มี
มากกว่า
เจ้ าของร้ านเสริ มสวยถือว่าท่านเป็ นผู้รับเหมาอิสระหรื อให้ แบบฟอร์ ม IRS
ฟอร์ ม 1099 แก่ทา่ นกรอกแทนที่จะเป็ นแบบฟอร์ ม W-2 แต่การกระท�ำดัง
กล่าวนี ้มิได้ ท�ำให้ ทา่ นต้ องอยูใ่ นสถานภาพของผู้รับเหมาอิสระโดยอัตโนมัตแิ ต่
อย่างใด
เราพิจารณาในหลายๆ ปั จจัยเพื่อที่จะก�ำหนดว่าท่านโดยแท้ จริ งแล้ วจะต้ องอยู่
ในสถานภาพของผู้รับเหมาอิสระหรื อไม่
ท่ าน:

• เช่าบูธหรื อสถานทีป่ ฏิ บตั ิ งานส�ำหรับร้านเสริ มสวยหรื อไม่?
• ซื ้ออุปกรณ์การเสริ มสวยและเครื ่องมือต่างๆ เป็ นของท่านเองใช่หรื อไม่?
• ท่านก�ำหนดตารางเวลาท�ำงานและอัตราค่าจ้างของท่านเองใช่หรื อไม่?
• ท่านมีลูกค้าของท่านเองผูจ้ ่ายค่าจ้างให้ท่านโดยตรงใช่หรื อไม่?
• ท่านมีใบอนุญาตการด�ำเนิ นธุรกิ จของท่านเองใช่หรื อไม่?
หากค�ำตอบคือ “ไม่ใช่” ส�ำหรับค�ำถามบางข้ อหรื อทังหมดท่
้
านอาจถือว่าเป็ น
ลูกจ้ าง
กรุณาติดต่อเราหากท่านไม่แน่ใจว่าท่านอยูใ่ นสถานภาพลูกจ้ าง หรื อ ผู้รับ
เหมาอิสระ เราจะพิจารณาในหน้ าที่การท�ำงานของท่านและปั จจัยอื่นๆ ที่จะ
ก�ำหนดในสิทธิเกี่ยวกับสถานที่ท�ำงานของท่าน

หากท่านเชื่อว่าสิทธิของท่านได้ ถกู ละเมิดหรื อท่านมีข้อข้ องใจใดๆ กรุณาติดต่อเราได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 1-866-487-9243.
เราสามารถช่วยท่านได้ โดยการให้ บริ การในภาษาของท่านเอง
การบริ การของเราเป็ นการบริ การโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยและเก็บข้ อมูลเป็ นความลับ!
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• ฟอร์มลั ดิไฮด์ (Formaldehyde) (ยาทาเล็บ): ยาทีท่ ำ� ให้ เล็บแข็งอาจก่อให้ เกิดโรค

มะเร็ง หายใจล�ำบาก อาการป่ วยคล้ ายโรคหืด ภาวะภูมแิ พ้ การระคายเคืองในดวงตา
ผิวหนัง และ ล�ำคอ

• โทลูอนี (Toluene) (ยาทาเล็บ กาวติดเล็บ): ท�ำให้ ผวิ แห้ ง หรือ ผิวแตก อาการปวด

ศีรษะ อาการวิงเวียน และอาการเหน็บชา ระคายเคืองในดวงตา จมูก ล�ำคอ และปอด
ท�ำลายต่อตับและไต และเป็ นโทษต่อเด็กในครรภ์ในระหว่างการตังครรภ์
้

การขอข้ อมูลเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆ ใน
ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในร้ านเสริมสวย
• ผลิตภัณฑ์ทำ� เล็บทีใ่ ช้ ในร้ านเสริมสวยทีม่ สี ารเคมีทเี่ ป็ นอันตรายนันจะต้
้ องระบุข้อความ
เตือนและข้ อควรระวังต่างๆ

มีสขุ ภาพที่ดแี ละปลอดภัยขณะท�ำเล็บมือ
และเล็บเท้า
ผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� มาใช้ในร้ านท�ำเล็บอาจมีสารเคมีทเี่ ป็ นอันตราย เมือ่ เวลาผ่านไปการได้รบั สารเคมี
หรือใช้สารเคมีเหล่านี ้ในค่าความเข้มข้นทีส่ งู สามารถท�ำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายของท่าน
หรือก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพทีร่ ้ ายแรงได้ ท่านมีสทิ ธิท์ จี่ ะท�ำงานในสถานทีท่ ำ� งานทีไ่ ม่ทำ� ให้ทา่ น
อยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อภัยอันตรายทีร่ ้ ายแรง

สารเคมีทเ่ี ป็ นอันตรายในผลิตภัณฑ์ ส�ำหรั บการท�ำเล็บ
ด้ านล่างนี ้เป็ นสารเคมีที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายบางชนิดและผลที่มีตอ่ สุขภาพของสารเคมี
เหล่านี ้ (ส�ำหรับรายชื่อของสารเคมีที่ครบถ้ วนละเอียดมากขึ ้นสามารถเข้ าดูได้ ในเว็บไซต์
www.osha.gov/SLTC/nailsalons)

• อะซิโตน (acetone) (น� ้ำยาล้ างเล็บ): มีอาการปวดศีรษะ อาการวิงเวียน ระคาย
เคืองในดวงตา ผิว และล�ำคอ

• ไดบิวทิวธาเลต (Dibutyl phthalate (DBP)) (น� ้ำยาทาเล็บ): อาการคลืน่ ไส้
ระคายเคืองในดวงตา ผิว จมูก ปาก และ ล�ำคอ

• เอทิล เมทาคริเลต (Ethyl methacrylate) (EMA) (น� ้ำยาส�ำหรับท�ำเล็บเทียม):

อาการโรคหืด ระคายเคืองในดวงตา ผิว จมูก และปาก ไม่มสี มาธิ การได้ รบั สารเคมีขณะ
ตังครรภ์
้
อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ (ในหลายๆ รัฐห้ ามใช้ ยาเมธิล เมทาคริเลต)
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• ร้านเสริมสวยต้องให้ เอกสารแสดงข้ อมูลด้านความปลอดภัยแก่ทา่ นส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่

มีสารเคมีทอี่ นั ตราย โดยเอกสารแสดงข้ อมูลด้ านความปลอดภัยนี ้ควรแสดงรายชือ่ ส่วน
ผสมต่างๆ ทีเ่ ป็ นอันตราย การได้ รบั สารเคมี ความเสีย่ งต่อสุขภาพและความปลอดภัย
และขันตอนส�
้
ำหรับการใช้ อย่างปลอดภัยและการเก็บรักษา ท่านมีสทิ ธิทจี่ ะร้ องขอและได้
รับส�ำเนาเอกสารดังกล่าว

การคุ้มครองสุขภาพของลูกจ้ าง
• หากเป็ นไปได้ ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีอนั ตรายน้ อยกว่า ผลิตภัณฑ์บางชนิดอ้ างว่าได้

ผลิตขึ ้นโดยปราศจากสารที่เป็ นพิษสามชนิด (นัน่ คือ สารโทลุอิน (toluene) ฟอร์ มั
ลดิไฮด์ (formaldehyde) และ ไดบิวทิลธาเลต (dibutyl phalate)

• ร้านเสริ มสวยควรมีการระบายอากาศและมีอากาศที่บริ สทุ ธิ์ ประตูหน้ าต่างเปิ ด

โล่ง รักษาระบบการท�ำงานด้ านการปรับอากาศ การให้ ความร้ อนและการปล่อยไอ
เสียต่างๆ ให้ ดีอยูต่ ลอดและก�ำหนดตารางเวลาของการระบายอากาศและใช้ เครื่ อง
ระบายอากาศที่สามารถเคลื่อนย้ ายได้

• ไม่ให้ ผิวหนังหรื อดวงตาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ สวมถุงมือและแว่นป้องกันกรณีที่เคลื่อน
ย้ ายผลิตภัณฑ์ สวมเสื ้อเชิ ้ตแขนยาว ล้ างมือบ่อยๆ และไม่ให้ อาหารอยูใ่ กล้ กบั สาร
เคมี

• เก็บสารเคมีไว้ อย่างปลอดภัย

สิทธิในการมีสถานที่ทำ� งานที่ปลอดภัย
ลูกจ้ างมีสทิ ธิที่จะมีสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย นายจ้ างมีหน้ าที่รับผิดชอบที่จะ
ให้ มีสภาวะการท�ำงานที่ไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อภัยอันตรายที่ร้ายแรงใดๆ
ท่านมีสทิ ธิ์ที่จะได้ รับการฝึ กอบรมและข้ อมูลที่เกี่ยวกับความอันตรายของงาน
และวิธีการป้องกันภัยอันตราย ลูกจ้ างสามารถโทรศัพท์ตดิ ต่อกับหน่วยงาน
OSHA เพื่อซักถามข้ อสงสัยใดๆ เพื่อรับข้ อมูล หรื อ ยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อให้
หน่วยงาน OSHA ท�ำการตรวจสอบหากพวกเขาเชื่อว่ามีภยั อันตรายที่ร้ายแรง
การแก้ แค้ นของนายจ้ างต่อกรณีการหยิบยกข้ อกังวลด้ านความปลอดภัย หรื อ
กรณีโทรศัพท์ตดิ ต่อหน่วยงาน OSHA นี ้ถือเป็ นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
กรุณาเข้ าดูได้ ที่เว็บไซต์ www.osha.gov หรื อ โทรติดต่อหมายเลข
1-800-321-OSHA (6742) การด�ำเนินการนี ้จะเก็บข้ อมูลเป็ นความลับ
เราพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือแก่ทา่ น

กรุณาสแกนรหัสนี ้ด้ วยการใช้ โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนของท่านเพื่อ
ดูรายชื่อของสารเคมีตา่ งๆ ที่อาจเป็ นอันตรายและส่งผลต่อ
สุขภาพ

