U.S. Department of Labor
Wage and Hour Division
Fact Sheet #61: Day Laborers Under the Fair Labor Standards Act (FLSA)
This fact sheet provides general information concerning the application of the minimum wage, overtime
pay and recordkeeping requirements of the FLSA to low-wage employees earning wages by the day,
commonly known as day laborers.
Minimum Wage: FLSA covered employers must pay day laborers at least the applicable minimum wage
for all hours worked regardless of whether the worker is paid by the hour, the day, or at a piece rate. The
minimum wage for covered nonexempt employees is $5.85 an hour effective July 24, 2007, $6.55 an hour
effective July 24, 2008, and $7.25 an hour effective July 24, 2009. (Certain State rates may be higher.)
Hours Worked: Employers must pay day laborers for all work performed whether or not the employer
approves the work in advance. In general, “hours worked” includes all time an employee must be on
duty, or at the place of work. Normally, time spent in training, traveling from site to site during the day
and doing repair work must be paid.
Overtime: Normally, employers must pay time and one-half of the worker’s regular rate of pay after 40
hours of work in a 7-day workweek.
Recordkeeping: Records must be kept by employers of all wages paid and of all hours worked,
regardless of where the work is performed. Workers should keep a record of their employer’s name,
address, phone number and the hours they worked.
For additional information, visit our Wage-Hour website: http://www.wagehour.dol.gov and/or call our Wage-Hour toll-free
information and helpline, available 8am to 5pm in your time zone, 1-866-4USWAGE (1-866-487-9243).

เอกสารแสดงขอเท็จจริงหมายเลข 61: ลูกจางรายวันภายใตบัญญัติวาดวยการจางแรงงานที่เปน
ธรรม (FLSA)
เอกสารแสดงขอเท็จจริงนี้ชว ยชี้แจงผลบังคับใชของอัตราคาแรงขัน้ ต่าํ คาลวงเวลาและการเก็บรักษาเอกสารตามบัญญัติวาดวยการจางแรงงานที่
เปนธรรมในการจางลูกจางแรงงานขั้นต่ําที่ไดรับคาแรงรายวัน เรียกทั่วไปวาลูกจางรายวัน

คาแรงขั้นต่าํ : นายจางที่อยูภายใตบัญญัตินี้จะตองจายคาจางใหกับลูกจางรายวันทุกชั่วโมงที่ลูกจางทํางาน ในจํานวนที่ไมต่ํากวาคาแรง
ขั้นต่ําที่มีผลบังคับใช ไมวาลูกจางจะไดรับคาแรงเปนรายชั่วโมง รายวัน หรือรายชิ้นก็ตาม คาแรงขั้นต่าํ ของลูกจางที่อยูภายใต

การคมครองของ
ุ
กฎหมายและไมไดรับการยกเวนนัน้ คือ 5.85 เหรียญสหรัฐตอชัว่ โมงซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 24 กรกฎาคม 2007 และ 6.55 เหรียญสหรัฐตอชั่วโมง
ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 24 กรกฎาคม 2008 และ 7.25 เหรียญสหรัฐตอชั่วโมงซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 24 กรกฎาคม 2009 (บางรัฐอาจมากกวานี้)

ชั่วโมงทํางาน: นายจางจะตองจายคาแรงใหกับลูกจางรายวันที่ทํางานทุกหนาที่ ไมวานายจางจะอนุญาตลวงหนาใหทําหรือไม โดยทัว่ ไป “ชั่วโมง

าที่ หรืออยูประจํ

าในสถานที่ทํางานนั้นๆ ตามปกติเวลาที่ใชในการฝกหัดงานและการ
การทํางาน” คือเวลาทั้งหมดที่ลูกจางจะตองอยูในหน
เดินทางจากสถานที่ทํางานแหงหนึ่งเพื่อไปสถานทีท่ ํางานอีกแหงหนึง่ ในระหวางวันทํางาน และงานซอมแซมก็ถือวาเปนชั่วโมงทีจ่ ะตองไดรับคาแรง
เชนกัน

คาลวงเวลา: ตามปกตินายจางตองจายคาแรงใหกับลูกจาง1.5 เทาของคาแรงปกติหลังจากที่ลูกจางทํางานครบ40ชัว่ โมงในรอบ7วันของสัปดาห
การเก็บรักษาเอกสาร: นายจางจะตองเก็บเอกสารขอมูลที่ระบุคาแรงทัง้ หมดทีจ่ ายใหกับลูกจางและจํานวนชัว่ โมงทํางานทั้งหมด ไมวา งานนั้น
จะทําในทีใ่ ดก็ตาม ลูกจางควรจะเก็บขอมูลเชน ชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพทของนายจางและจํานวนชัว่ โมงของลูกจางที่ไดทํางานไวดวย
สําหรับขอมูลเพิม่ เติม สามารถเยี่ยมชมเวบไซทของแผนกคาแรงและชั่วโมงการทํางานไดที่ http://www.wagehour.dol.gov หรือสามารถติดตอโทรฟรีเพือ่ สอบถาม
ขอมูลและขอความชวยเหลือไดระหวางเวลา 8.00น. ถึง 17.00น. ตามเวลาทองถิน่ ทีห่ มายเลข 1-866-4USWAGE (1-866-487-9243)
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