U.S. Department of Labor
Wage and Hour Division

เอกสารแสดงขอเท็จจริง หมายเลข 22 จํานวนชั่วโมงทาํ งานภายใต
พระราชบัญญัติวา ดวยการจางแรงงานที่เปน ธรรม (The Fair Labor Standards
Act: FLSA)
เอกสารแสดงขอเท็จจริงนี้แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเวลาที่ควรไดรับคาจางภายใตพระราชบัญญัติวาดวยมาตรฐานการ
จางงานทีเ่ ปนธรรม (FLSA) พระราชบัญญัตินี้มผี ลบังคับใหลูกจางไดรับคาแรงไมนอ ยกวาคาแรงขั้นต่าํ และไมทํางานเกิน
40 ชัว่ โมงในหนึ่งอาทิตยโดยไมไดรบั การจายอยางนอยหนงึ่ เทาครงึ่ ของอัตราเงินเดือนปกตเิ ปนคาลวงเวลา จาํ นวนเงินที่
ลูกจางควรไดรับนี้ไมสามารถกําหนดได หากไมรูจ ํานวนชวั่ โมงที่ทํางานทีแ่ นชัด

ความหมายของคําวา “การจาง” (employ)
ตามกฎหมายของ คําวา “การจาง” (employ) นั้นรวมถึง “การถกู ใชงานหรืออนุญาตใหทํางาน” สัปดาหการทํางานโดย
ปกติรวมเวลาทั้งหมดระหวางที่ลกู จางนั้นจําเปนทีจ่ ะอยูที่บริษัทของนายจาง อยูในหน

าทหร
ี่ ือในสถานที่ทํางานที่กาหนดไว
ํ

“วันทํางาน”(workday)โดยทวั่ ไปหมายถึงชวงเวลาระหวางเวลาในวนั ใดๆเมื่อลูกจางเริม่ หนาทีห่ ลักและเวลาในวนั นั้นที่
ลูกจางหยุดหนาที่หลักนั้น ดังนั้นวันทํางานอาจยาวนานกวาตารางเวลางานของลูกจาง, จํานวนชั่วโมง, หนาที่หรือเวลา
กระบวนการผลิต

หลักการ
ลูกจาง ”ถูกใชงานหรืออนุญาตใหทาํ งาน”: การทํางานทีไ่ มไดรองขอแตถูกใชงานหรืออนุญาตใหทํางานคือเวลาที่ตองไดรับ
คาจางจากนายจาง ตัวอยา งเชน ลกู จางสามารถทีจ่ ะเสนอตัวทํางานตอหลังจากหมดกะเพื่อทีจ่ ะทํางานทไี่ ดรบั มอบหมาย
ตอใหเสรจ็ หรอื เพื่อแกไขขอผิดพลาด เหตุผลไมใชสาระสาํ คัญ จาํ นวนชั่วโมงนัน้ คือเวลาทํางานและควรไดรับคา จาง
เวลารอ (Waiting Time): เวลารอนั้นถือเปนเวลาทํางานหรือไมตามความหมายภายใตพระราชบัญญัตนัิ ้นขนึ้ อยูกับ
เหตุการณพเิ ศษเฉพาะ โดยทวั่ ไป ความเปนจริงอาจแสดงใหเห็นวาลูกจางนั้นทํางานรอ (ซึ่งกค็ อเวลาท
ื
าํ งาน) หรือความ
จริงอาจแสดงใหเห็นวาลูกจางนั้นรอที่จะทํางาน (ซึ่งไมใชเวลาทํางาน) ตัวอยา งเชน เลขานกุ ารผูซงึ่ อานหนังสือเพื่อรอพมิ พ
งานหรือพนักงานดับเพลิงซึ่งเลนหมากรุกรอเสียงสัญญาณเตือนภยน
ั ั้นอยูในเวลางาน

พนักงานทงั้ คูนั้นไดทํางานรอ
เวลารอเรยี กตัว (on-call time): ลูกจางที่จะตองอยูที่บริษัทเพื่อรอการเรียกตัวจากนายจางนั้นกําลังทํางานอยในขณะที
ู
่
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“รอเรียกตัว” ลูกจางที่ถูกกําหนดใหรอการเรียกตัวอยูที่บานหรื

อไดรับอนุญาตใหทงิ้ ขอความวาจะสามารถตามตัวไดที่ไหน
ไมใดทํางาน (ในกรณีสวนใหญ) ในระหวางที่รอเรียกตัว การเพมิ่ ขอจํากัดอิสระภาพของลูกจางนั้นสามารถเรยี กรองเวลานี้
ใหไดรับการชดเชยคาแรงได
ชวงเวลาการพักผอ นและชวงเวลาพักรับประทานอาหาร (rest and meal periods): ชวงเวลาการพักผอนสั้นๆสวน
ใหญที่ใชเ วลา ประมาณ ไมเ กิน20 นาที นี้เปนเรื่องปกติ (ซึง่ ถือวาเปนการเพมิ่ ประสิทธิภาพการทํางานของลกู จาง) ตาม
ธรรมเนียมแลวจะนบั รวมเขากับเวลาทํางานเมอื่ จายเงินคาจาง ชว งเวลาพักรับประทานอาหาร อยางสั้นนี้ตองนับเปน
ชั่วโมงทํางาน เวลาพักที่ถกู ยดื เกินกวากําหนดโดยที่ไมไดรับอนุญาตนัน้ ไมจําเปนตองนับรวมเปน เวลาทํางาน โดยเฉพาะ
เมือ่ นายจางไดบอกระยะเวลาพกั ที่แนนอนแกลูกจางอยางแนชัดแลว รวมถงึ วาการยืดเวลาพักนั้นเปนการขัดตอกฎทตี่ กลง
กันไว และจะตอ งถกู ลงโทษเมื่อมีการพักเกนิ กวาเวลาที่กําหนด โดยทวั่ ไป เวลารบั ประทานอาหาร (โดยมากเปน ระยะเวลา
30 นาที หรือมากกวา) ไมจําเปนตองนับเปนเวลาทํางาน เวลาพักรับประทานอาหารนั้นคือเวลาที่ลกู จางหยุดงานทั้งหมด
และรับประทานอาหารในมื้อปกติ การทํางานที่ถกู กําหนดใหทําระหวางรับประทานอาหาร ไมวาจะกาํ ลังทําอยหรื
ู อไมใน
ขณะนั้น ใหนับวาเปนเวลาทํางาน
ชวงเวลานอน และกจิ กรรมอื่นๆ (sleep time and certain other activities): ใหถือวา ลูกจางที่ถูกกําหนดใหทํางาน
ในหนาที่เปนเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงนนั้ กําลังทํางานอยู แมวาจะไดรับอนุญาตใิ หนอน หรือทํากิจกรรมสวนตัวอ่ืนๆ เมื่อมี
เวลาวาง สวนลูกจางทถี่ กก
ู าํ หนดใหทํางานเปนเวลา 24 ชวโมงหร
ั่
ือมากกวา อาจจะตกลงกับนายจางใหมีชวงเวลานอน
นอนไมเกิน 8 ชั่วโมง ทั้งนีน้ ายจางจะตองจัดสถานที่ และอุปกรณในการนอนใหอยางเหมาะสม และลูกจางไมตองถู
 ก
รบกวนในขณะนอนหลับในตอนกลางคืน ไมอนุญาตใหมีการลดหยอนเวลานอน และกจิ กรรมอื่นๆ นี้ นอกจากวา มี
ชวงเวลานอนใหไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง
การฟงบรรยาย ประชุม และการฝกอบรม (lectures, meetings and training programs): เวลาการฟงบรรยาย การ
ประชุม การฝก อบรม และกิจกรรมอืน่ ๆ ในลักษณะเดยี วกัน ไมนับรวมเปนเวลาทํางานหากมีลักษณะครบทั้งสี่ขอ
ดังตอไปนี้ ก) อยนอกเหน
ู
ื
อเวลาท
ํางานปกติ ข) เปนความสมัครใจ ค) ไมเกีย่ วของกบั งานที่ทํา ง) ไมมีงานอื่นที่ถูก
มอบหมายใหทําอยูในขณะนั้น
เวลาในการเดินทาง (travel time): หลักเกณฑที่จะนาํ มาใชพิจารณาวาระยะเวลาเดินทางนั้นสมควรไดรับคาชดเชย
หรือไม ทั้งนี้ขึ้นอยกัูบจุดประสงคข องการเดินทางนนั้ ๆ
ระยะเวลาเดินทางจากบานไปทํางาน (home to work travel) : ลูกจางซึ่งเดนิ ทางจากบานไปที่ทาํ งานกอนเวลาทาํ งาน
ปกติ และกลับบานหลังจากเลกิ งานเวลาปกตินั้นถือวาเปนการเดินทางจากบา นไปที่ทํางานตามปกติ ไมใ ชเวลาทํางาน
ระยะเวลาเดินทางจากบา นไปทํางาน เพื่อทํางานพิเศษทีไ่ ดรับมอบหมายในตางเมืองภายในวนั เดียว home to
work on a special one day assignment in another city): ลูกจางที่ทํางาน ในเมืองหนงึ่ เปนปกติ แลว ไดรับมอบหมาย
ใหทํางานในตางเมือง และตองเดินทางกลับบานในวันเดียวกัน เวลาที่ใชในการเดินทางไปและกลับนัน้ ถือวาเปนเวลา
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ทํางาน ยกเวนเสียแตนายจางอาจจะหัก/ไมนับรวมเวลาที่ลูกจางเคยใชในการเดินทางจากบานมาทํางานในวันปกติจาก
เวลาทใี่ ชเดินทางไปตางเมือง
การเดินทางในขณะเวลาทํางาน (travel that is all in the day’s work): เวลาที่ลูกจางเดินทางเพื่อทํางานในหนาทีห่ ลัก
เชน การเดินทางจากที่ทํางานทหี่ นึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในระหวางวันทํางานถือเปนเวลาทํางาน และตองนับเปนชัว่ โมงทํางาน
การเดินทางไปจากบาน (travel away from home community): การเดินทางที่เปนเหตุใหลูกจางตองหางจากบาน
ขามคืนถือวาเปนการเดินทางไปจากบา น การเดินทางไปจากบานนี้ถอื วาเปน เวลาทํางานถาการเดินทางนัน้ อยูในวัน
ทํางานของลูกจาง เวลาทํางานนั้นนอกจากจะเปน เวลาทํางานในปกตใิ นวันทํางานปกติ ยังรวมถึงเวลาอื่นทีเ่ กี่ยวของกับ
การทํางานในวันที่ไมใชวันทํางานปกติดวย เวลาทใี่ ชในการเดินทางจากบานในฐานะผูโดยสารเคร

ื่องบิน รถไฟ เรือ รถ
ประจําทาง หรือรถยนต ในเวลานอกการทาํ งานปกติไมถือวาเปนเวลาทํางาน
ปญหาทีพ
่ บบอย
ปญหามักเกิดขึ้นเมอื่ นายจางบกพรองในการนับชั่วโมงทํางานในการจายคาแรง ยกตัวอยางเชน ลกู จางที่อยูที่โตะทํางาน
ของตัวเองในขณะรบั ประทานอาหารกลางวัน และรับโทรศัพท รวมทั้งพูดสายกับผูโทรนนถื
ั้ อวากําลังทํางานอยู เวลา
เหลานี้ตองนบั รวมเปน เวลาทํางาน และจา ยคาแรง เนอื่ งจากลูกจางไมไดหยุดทํางานอยางสิน้ เชิงจากหนาที่ของตน

แหลงขอมูลเพมิ่ เติม
การประกาศนี้มไี วสําหรบั เปนขอมูลทั่วไปและไมอาจพิจารณาจัดวาเปน รายงานของทางราชการของตําแหนง ที่ถูกบรรจไุ ว
ในกฎขอบังคับ
สําหรับขอมูลเพมิ่ เติม สามารถเยี่ยมชมเวบไซทคาแรงรายชั่วโมงของเรา
http://www.wagehour.dol.gov และ/หรือโทรฟรีเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคาแรงรายชัว่ โมงของเราและ
สายใหความชวยเหลือ สามารถติดตอมาไดระหวางเวลา 8.00น. ถงึ 17.00น. ตามเวลาทอ งถิ่นทีห่ มายเลข 1866-4USWAGE (1-866-487-9243)

WHD Fact Sheet #22
Hours Worked Under the Fair Labor Standards Act (FLSA)
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