
   
 

 
 

     
     
  

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
  

   

U.S. Department of Labor  
Wage and Hour Division  

เอกสารแสดงขอเท็จจรงิหมายเลข 32: ค นต่ําสําหรับผู ตามพระราชบัญญัติวาด วย าแรงข ้ั เยาว 
การจางแรงงานที่เปนธรรม (FLSA) 

พระราชบัญญัติวาด วยการจางแรงงานท ่ีเปนธรรม (FLSA) กําหนดจัดตั้งคาแรงขั้นต่ํา การจ ายคาล วงเวลา การเก ็บบันทึก และมาตรฐานแรงงาน 
เด็กใหมีผลใชก ับผูทํางานเต ็มเวลาและไม เตม็เวลาในองค กรเอกชน รวมท ้ังในระดับรัฐบาลกลาง ร ัฐบาลแหงรัฐ และร ัฐบาลทองถิ่น FLSA 
กํ ายคาแรงขั้นต่ําแกลูกจ างทุกคนทีต่กอยภายใตกฎหมายและไม ู ไดรับข อยกเวน ผู ท ํ วงเวลาเกิน 40 ชั่วโมงในสัปดาหการาหนดใหมีการจ  ท ่ี างานล 
ทํางานปกตจิะไดร ับคาแรงในอัตราไมน อยกวา 1.5 เทาของชั่วโมงท ่ีเกินนัน้ๆ 

FLSA ฉบับแกไขป 1996 อนุญาตให นายจางจายค าแรงขัน้ต่ําในอตัราไมน อยกวา $4.25แกลูกจ างที่อายุน อยกวา 20 ปในระยะ 90 วนัแรกตาม 
งจากเร ิ่ ให  เยาว  ามาท ํู างานแทนในปฏิท ินหล ั มจาง กฎหมายไดใหการปกปองลูกจางโดยหามม ิ นายจางปลดลูกจ างออกจากงานเพือ่ที่จะจางผ เข 

อตัราคาแรงขัน้ต่ําของผู อเท็จจริงฉบับนีแ้สดงค ําตอบตางๆที่อาจเกดิขึ้นเกีย่วก ับระเบยีบการจางผเยาวเยาว  เอกสารแสดงข  ู 

คาแรงผเยาวข ้ัู นตํ่าคืออะไร 
คาแรงผู าอนุมัติขึ้นในมาตราที่ 6 อน ุ(g) ของ FLSA ธรรมฉบับแกไขป 1996 กฎหมายอน ุญาตใหนายจางจายคเยาวขั้นต ่ํ าแรงใหลูกจ างที่มีอายุต่ํา 

าคาแรงปกติในช  นคือ 90 วันตามปฏิทิน ไมใชจํานวนว ันทํางาน -- หล ั เร ่ิ งแรก ในช วงเวลากวา 20 ปนอยกว  วงเวลาที่กําหนด --น ่ั งจากได  มจ างคร ั้
90วันนั้นๆกฎหมายไมกําหนดค าแรงตราบใดที่ค าแรงนั้นๆไมต่ํากวา$4.25ตอชั่วโมง 

ผูใดจะไดรับค าแรงผูเยาวข ้ันต่ํา 
ลูกจางทุกคนที่อายุต่ํากวา 20 ปอาจจะไดรับค าแรงผูเยาวขั้นต ํ่า เฉพาะช วง 90 วนัแรกตามปฏิทินหล ังจากไดเร่ิมจ างครัง้แรกเทานั้น 

นายจางใดมสี ิทธิใ์ชคาแรงผูเยาวข ้ันต่าํ 
นายจางทุกรายที่อยู การคมครองทั่วไปของ FLSAสามารถจ ายคาแรงขั้นต่ําของผู ใหกบัล กูจางดงักลาวนอกจากวาจะถูกหามโดยภายใต  ุ เยาว 
กฎหมายรฐัหรือกฎหมายท องถ่ิน หากกฎหมายร ัฐหรือทองถิ่นใดกาํหนดคาจางขั้นต่ําที่สูงกวา $4.25ตอชั่วโมงและไมมีขอยกเวนส ําหรับลูกจ างท ี่
อายุต่าํกวา 20 ป ค าแรงขั้นต่ําที่ระบุในกฎหมายรฐัหรือกฎหมายทองถิ่นนั้นๆจะมีผลบ ังคับใชแทนท ่ี

ระยะคมครองุ 90 วันจะเริม่และสิน้สุดเมื่อใด 
ระยะคุมครองคือ 90 วันตามปฏิทินโดยน ับจากวันเริ่มงานวันแรกของลกูจาง ท ้ังน ้ี เก ่ี องวาจะมกีารเสนอเขาทํางานหรือรัไม  ยวข  บเขาทํางานแลว 
หรือไม (หรือแมแตวาถ ูกจางเมื่อใด) ระยะ 90 วนัน ี้ มต นและนับรวมต ั้งแตวันแรกของการท ํางาน ระยะ 90 วันนี้นับตามปฏิทินไม  ใช เร ่ิ
จํานวนวันทํางานไมสําค ัญวาแทจริงแลวผูเยาวนั้นจะท ํางานกี่วันในระยะนั้น 
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ทําอยางไรหากลกูจางจะมีอายคุรบ 20 ปกอนหมดระยะคมครอง ล ูุ กจ  งสามารถไดรับค าแรงแบบผูางจะย ั เยาวจน 
ครบระยะเวลา 90 วันไดหรือไม 
ตําตอบคอืไม  ผที่เหมาะสมอาจจะไดรับค าแรงระดับผู จนถึงว ันกอนวันเกิดครบ 20 ปถึงว ันเกิดและหลังจากนั้นคาแรงจะตองถ ูกปรบัขึ้นใหไมู เยาว 
นอยกวาคาแรงขั้นต่าํที่เหมาะสม 

การหยดุงานระหวางทาํงานสงผลอยางไรตอการนบัระยะ 90 วันตามปฏิทนิหล ังจากลกูจางเร่ิมงานวันแรก 
การหยดุงานระหว างทาํงานไมมีผลต อการคาํนวณ 90 วันของระยะคุ าวคือจะยังคงนับว ันตอแมลูกจ างจะหย ุมครอง กล  ดงานในระยะ 90 วันน ้ี
ตัวอยางเชน หากน ักเรยีนไดทํางานมามากกวา 60 วนัตามปฏิทินในช วงภาคฤดูรอนแล  กษาตอ ระยะคุ จะส้ินสุดลง 30 วัน วลาออกเพื่อศ ึ มครองก ็
หลังจากที่ลูกจ างลาออก หากนักเร ียนดงักล าวจะกลบัมาทํางานกบันายจางเดิมหลังจากชวงเวลาน ้ั อวาระยะคุ าหรบัคาแรงผูน จะถ ื มครองส ํ เยาว 
ไดส้ินสุดแลว 

ลกูจางจะสามารถไดรับเง ินคาแรงผูเยาวจากนายจางมากกวา 1 คนหรือไม 
าตอบคอืได  ผู เยาว  ม ี อาจจะไดรับค าแรงผเยาวู จนครบ 90 วนัตามปฏิทินหล ังจากถ ูกจางโดยนายจางใดก็ได  ม ิใชเฉพาะ คํ ท ่ี อายุต่าํกวา 20 ป 
นายจางรายแรกเทานั้น ขณะที่ลูกจ างจะสามารถถ ูกจาง”ครั้งเริ่มแรก”โดยนายจางคนใดคนหน ่ึงแคครัง้เดียวล ูกจางนัน้อาจจะถูกจาง”ครั้ง 
เร่ิมแรก”โดยนายจางมากกวาหนึ่งราย การที่ลูกจ างถูกจางโดยนายจางหลายรายท ่ี เก ่ี นกันในเวลาเดียวกันจะไมสงผลกระทบต ไม  ยวพ ั อการจาย 
คาแรงผูเยาวของนายจาง 

นายจางจาํเปนต  ดฝกอบรมการทํางานแกลกูจ างท ี่ าจางผู นต่าํหรือไมองจ ั ไดรบัค  เยาวข ้ั
าตอบคอืไม  นายจ างไมจําเป นตองทาํการฝกอบรมใดๆเพ ่ือที่จะสามารถจางผูที่เหมาะสมด วยคาแรงผเยาวไดคํ ู 

FLSAอนุญาตใหมีอัตราค าจางขั้นต่าํอ่ืนๆสาํหรับลกูจางบางประเภท เช นนักเรยีนปกต ิผูฝกงาน และน ักศกึษา 
ฝ าแรงขั้นต ่ํ นๆเหลานี้สามารถน ําไปรวมกับคาแรงขั้นต่าํผู เพ ่ื นตํ่าที่ตํ่ากวา กงาน ค  าประเภทอ ื่ เยาว  อใหมีคาแรงข ้ั
$4.25 สําหรบัผูเยาวไดหรอืไม 
าตอบคือไม  ค าแรงขัน้ต่ําพเิศษนี้อน ุ ติ นต่าํสามัญเปนหลัก คํ ม ั โดยมาตราที่ 14 ของFLSAใชคาแรงข ้ั

คาแรงของผู จะสูงขึน้หรือไมหากคาแรงขั้นต่ําของFLSAถูเยาว  กปรับใหสงูขึ้น 
คําตอบคือไม  ผเยาวที่มีคณุสมบัตอิาจไดรับค  อชั่วโมง ในระยะเวลา 90วันตามปฏิท ินหลังจากได  มงาน ู าแรงไมนอยกวา$4.25ต เร ่ิ

นายจางสามารถปลดล ูกจางออกจากงานเพื่อทีจ่ะจางบุคคลอืน่ใดเข ามาทาํงานแทนในอ ั าแรงขั้นต่ําของผูตราค  เยาว 
ไดหรือไม 
คําตอบคือไม  กฎหมายได ใหการปกปองลูกจางโดยหามมิใหนายจางปลดลูกจางออกจากงานเพื่อที่จะจางบุคคลอืน่ใดเขามาทาํงานแทนในอัตรา 
คาแรงขั้นต่าํของผู สามารถทําการใดเพ ่ือปลดลูกจาง (รวมถึงการกระท ําบางอยางเชน การลดช ่ัวโมงทํางาน ลดค าแรง หรือ เยาว  นายจ างไม 
สวัสดิการลูกจ าง) โดยมีจุดประสงค เพื่อจางบุคคลอ ่ืนใดเขามาทาํงานแทนในอัตราคาแรงขั้นต่ําของผูเยาว  การละเม ิดกฎการปกป องลูกจางนี้ถือวา 
เปนการละเมิดมาตราของFLSAที่ 15 อนุ (a) (3) ซึง่เปนกฎหมายปกป องลูกจ างจากการปฏิบัติท ่ีไมยุติธรรมของนายจ าง 



 
 

   
  

     

 
 

   
  

 
 

 
 

 

 
 

  
  

นายจางสามารถจางเฉพาะลกูจางผมีอายุตํ่ากวา 20 ปดวยอ ัตราคาแรงขัน้ต ่ําของผูู เยาวและจ างเปนระยะแค 90 วัน 
ไดหรือไม 
คําตอบคือไม  การกระท ําเชนนี้ถ ือวาผิดกฎหมาย หากนายจ างจางบคุคลหนึ่งดวยคาแรงผูเยาวในระยะ 90 วันแลวปลดออกเพ ่ือที่จะจางบุคคลอื่น 
เขามาทํางานแทนในอตัราคาแรงขัน้ต่ําของผู อวาเปนการละเมิดขอกําหนดวาดวยการหามจางแทนที่เยาว  ถื 

“การจางแทนที่” หมายความวาอยางไร 
“การจางแทนที่” หมายถึง การปลดลูกจ างหรือกระทําการลดชั่วโมง ค าแรง หร ือ ส ิทธิประโยชนการทํางานของลูกจาง 

นายจางตองปฏิบัติอย างไรกับลูกจ างทีถ่ ูกจางแทนทีอ่ยางผิดกฎหมายหากนายจางละเม ิดขอกําหนดวาดวยการหาม 
จางแทนท ่ี
ลูกจางที่ถูกจ างแทนที่อยางผดิกฎหมายมีสิทธ ิไดรับการช วยเหลือ ตั วอยางเชน ไดร ับการคนืตําแหนงของงานเดิมหรอืตําแหนงที่เทากัน ไดรับ 
าแรงหรือสิทธิประโยชน ทดแทน ตั เช  างไดชําระเบ ้ียประกันภยัของลูกจางแล วไมวาจะท ้ังหมดหรอืเพียงบางสวนแลวไลค วอยางกรณ ี น หากนายจ 
ลูกจางออกเพือ่จางบคุคลอื่นดวยอ ตัราคาแรงขั้นต่ําของผู กจางดงักลาวต องจายเบี้ยประกนัหลังจากถกูปลดจากงาน นายจ างจะตองเยาวและล ู
ชดเชยจํานวนเงินค าแรงที่ควรไดร ับหากไมถกูนายจ างไลออกและชาํระเงินเบีย้ประกันภยัคืนแกลูกจ างให 

การละเมิดขอกําหนดวาด วยการหามจางแทนที่จะทําใหนายจางไม สามารถจางบุคคลที่เหมาะสมดวยคาแรงผูเยาว 
หรือไม 
คํ อไม  การละเม ิดขอกําหนดวาดวยการหามจางแทนที่จะไมทําให นายจางเสียสิทธิ์จางบ ุคคลที่เหมาะสมดวยคาแรงผูาตอบค ื เยาวใดๆ 

กฎหมายกาํหนดวันสิน้ส ุ ายคาแรงผูดการจ  เยาวตามFLSAหรือไม 
คําตอบคือไม 

ขอมูลเพิม่เติม 
การประกาศนี้มีไวสําหร ับเปนขอมูลทัว่ไปและไมอาจพจิารณาจัดวาเปนรายงานของทางราชการหรอืเอกสารทางกฎหมาย 

สําหรบัขอมูลเพ่ิมเตมิ สามารถเย ่ียมชมเวบไซท ของแผนกค าแรงและชั่วโมงการท ํางานไดท ่ีhttp://www.wagehour.dol.gov 
หรือสามารถติดตอโทรฟรเีพ่ือสอบถามขอมูลและขอความช วยเหลือไดระหว างเวลา 8.00น. ถงึ  17.00น. ตามเวลาทองถิ่นทีห่มายเลข 
1-866-4USWAGE (1-866-487-9243) 
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