
ค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่าที่แคลิฟอร์เนีย 

ในแคลิฟอร์เนีย นายจ้างต้องจา่ยคา่จ้างแรงงานขัน้ต ่า 9 
เหรียญตอ่ชัว่โมงเป็นอยา่งน้อย และจะต้องเพ่ิมเป็น 10 เหรียญ 
ตอ่ชัว่โมง นบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2016 

ในซานฟรานซิสโก คา่จ้างแรงงานขัั ้
ั
นต ่าในซานฟรานซิสโกปี 

2015 คา่จ้างขัั ้
ั
นต ่าเป็น 12.25 เหรียญตอ่ชัว่โมง 

เริ่ิมกรกฎาคม 2016 คา่จ้างขัั ้
ั
นต ่าเป็น 13.00 เหรียญตอ่ชัว่โมง 

เริ่ิมกรกฎาคม 2017 คา่จ้างขัั ้
ั
นต ่าเป็น 14.00 เหรียญตอ่ชัว่โมง 

เริ่ิมกรกฎาคม 2018 คา่จ้างขัั ้
ั
นต ่าเป็น 15.00 เหรียญตอ่ชัว่โมง 

 ในโอ๊กแลนด์ เร่ิมตัง่แต ่มีนาคม 2015 คา่จ้างขัน้ต ่าเป็น 
12.25 เหรียญตอ่ชัว่โมง และจะมีการปรับเพ่ิมทกุปี 
ในเอมิล่ีวิลล์ คา่จ้างขัน้ต า่เป็น 12.25-14.44 เหรียญตอ่ชัว่โมง 
ขัน้อยูก่บัขนาดของนายจ้าง และจะมีการปรับเพ่ิมทกุปีจนถึง 16 
เหรียญตอ่ชัว่โมง ภายในปี 2019 

ข้อบงัคบักรณีคา่จ้างขัน้ต ่าของแตล่ะท้องถ่ินอาจมีผลบงัคบั 
สอบถามเพ่ิมเติ่มได้ที่ เอเชียน ลอว์ คอร์คสั 

ค่าจ้างล่วงเวลา 

ถ้าคณุท างานมากกวา่ 40 ชัว่โมงต่ออาทิตย์ หรือมากกวา่ 8 
ชัว่โมงตอ่วนั คณุจะต้องได้รับคา่จ้างลว่งเวลาเป็น 1.5 เทา่ 
ของคา่จ้างรายชัว่โมง แตถ้่าคณุท างานมากกวา่ 12 ชัว่โมง 
ตอ่วนั คณุจะต้องได้รับคา่จ้างลว่งเวลาเป็น 2 เทา่ของคา่จ้าง 
รายชัว่โมง ตวัอยา่งเชน่ ถ้าคณุท างานได้ชัว่โมงละ 9 เหรียญ 
แตค่ณุท างาน 13 ชัว่โมงตอ่วนั และ 6 วนัตอ่อาทิตย์ 
คณุต้องได้คา่จ้าง 

คา่จ้างปกต ิ $9 x 40 ชม = $360 
คา่จ้างลว่งเวลา $9 x 1.5 x 32 ชม = $432 
คา่จ้างลว่งเวลา 2 เทา่ $9 x 2.0 x 6 ชม = $108 

รวมค่าจ้างทัง้หมด $900 
*สมมตุิในกรณีคณุได้พกักลางวนั 1/2 ชัว่โมงโดยไมไ่ด้คา่จ้าง 

ถ้าคณุท างานเจ็ดวนัติดตอ่กนัในแตล่ะสปัดาห์ ในวนัที่เจ็ด 

คณุต้องได้คา่จ้าง 1.5 ของคา่จ้างใน 8 ชัว่โมงแรก และ 2 

เทา่ของคา่จ้างในชัว่โมงถดัไป 

ตวัอยา่งเชน่ ถ้าคณุท างานได้ชัว่โมงละ 9 เหรียญ แตค่ณุท างาน 
12 ชัว่โมงตอ่วนั  เจ็ดวนัติดตอ่กนั  คณุต้องได้คา่จ้าง 

คา่จ้างปกต ิ $9 x 40 ชม = $360 
คา่จ้างลว่งเวลา $9 x 1.5 x 40 ชม = $540 
คา่จ้างลว่งเวลา 2 เทา่ $9 x 2.0 x 4 ชม = $72 
รวมค่าจ้างทัง้หมด $972 

*สมมตุิในกรณีคณุได้พกักลางวนั 1/2 ชัว่โมงโดยไมไ่ด้คา่จ้าง 

ข้อสังเกต: บางกรณีลกูจ้างอาจถกูยกเว้นจากกฎหมาย 
คา่จ้างขัน้ต ่า และคา่ลว่งเวลา สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ เอเชียน 
ลอว์ คอว์คสั ถ้าคณุเป็นบคุคลดงักลา่ว 

สิทธิเพิ่มเตมิ 

ห้ามถอนสิทธิ; คณุไมอ่าจสละสิทธิในการได้รับคา่จ้างขัน้ต ่า 
และคา่ลว่งเวลา นายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจา่ย 
คา่จ้างดงักลา่วแม้การยินยอมสละสิทธิจะเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
คณุก็ยงัสามารถด าเนินคดีได้ 

การตอบโต้: นายจ้างไม่อาจลงโทษ หรือไลอ่อก เน่ืองจาก 
คณุด าเนินคดีคา่จ้างขัน้ต ่าและคา่ลว่งเวลา โดยทัว่ไป 
คณุควรจะด าเนินคดีภายใน 6 เดือนนบัตัง่แตมี่การกระท า 
ละเมิดกฎหมาย 

พักกลางวัน/ระหว่างงาน: คณุมีสิทธิที่จะได้พกัอยา่งน้อย 10 
นาทีในทกุๆการท างาน 4 ชัว่โมง และพกัอยา่งน้อย 30 นาที 
ในทกุๆการท างาน 5 ชัว่โมง 

การท างานระหว่างพักกลางวัน: ถ้าคณุต้องท างาน 
ระหวา่งที่คณุพกักลางวนั คณุมีสิทธิได้รับคา่จ้างในชว่งดงักลา่ว 

นายจ้างจัดหาอาหารกลางวัน: นายจ้างจดัหาอาหารกลางวนั 
ไมถื่อเป็นคา่จ้าง เว้นแตล่กูจ้างยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

กรณีลาออกหรือให้ออก 

สิทธิได้รับค่าจ้างท างานโดยทันที: ถ้าคณุถกูไลอ่อก 
นายจ้างจะต้องจา่ยคา่จ้างที่คณุได้ท างานไปแล้วโดยทนัที 
แตถ้่าคณุลาออกเองโดยไมไ่ด้บอกกลา่วลว่งหน้า นายจ้าง 
สามารถจา่ยคา่จ้างแกค่ณุภายใน 72 ชัว่โมง 

ค่าจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนหรือหยุดราชการ:  
ถ้านายจ้างสญัญาจะให้คา่จ้างแก่คณุในชว่งวนัหยดุพกัผ่อน 
หรือหยดุราชการ คณุจะได้รับคา่จ้างดงักลา่วจนถึงวนัที่คณุ 
ลาออกหรือถกูให้ออก 

ค่าชดใช้ระหว่างรอ: ถ้านายจ้างไมได้จา่ยเงินคา่จ้างตาม 
ก าหนดเวลา คณุมีสิทธิได้รับคา่ชดเชยระหวา่งรอเป็นจ านวน 
เทา่กบัคา่จ้างรายวนั ในทกุๆวนัที่คณุรอ แตไ่มเ่กิน 30 วนั 

ลูกจ้างในร้านอาหาร 

แบ่งกะท างาน:  ถ้าคณุต้องแบง่กะการท างานในหนึ่งวนั (เชน่ 
ท างานชว่งกลางวนั แล้วต้องกลบัมาท าอีกทีชว่งกลางคืน) 
คณุมีสิทธิได้รับคา่จ้างขัน้ต ่าเพ่ิมหนึ่งชัว่โมง 

ทปิ: นายจ้างไมมี่สิทธิจา่ยคา่จ้างต ่ากวา่คา่จ้างขัน้ต ่าโดยการ 
น าทิปเป็นสว่นหนึ่งของคา่จ้างอยา่งไรก็ตาม 
ทิปสว่นกลางหรือการน าทปิมารวมกนัก่อน 
แจกจา่ยแก่พนกังานถือเป็นการกระท าที่ถกูต้องตามกฎหมาย 

 



การเยียวยา 

คณุมีสิทธิที่จะเรียกร้องคา่ชดใช้จากคา่จ้างขัน้ต ่าและคา่จ้างลว่ง
เวลาย้อนหลงัได้ถึง 3 ปี 

คณุสามารถยื่นด าเนินคดตีอ่เจ้าหน้าทีต่ามที่ระบดุ้านลา่งนี ้
โดยไมจ่ าเป็นต้องจ้างทนายความ 

กรณีละเมิดค่าแรงขัน้ต ่าในซานฟรานซิสโก: 
Office of Labor Standards Enforcement 
City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett, Room 430 
San Francisco, CA 94102 
(415)554-6292 

กรณีละเมิดค่าแรงขัน้ต ่า ตามข้อบังคับแคลิฟอเนียร์ 
และคดีอื่นในกรณีแรงงาน 
ยื่นต่อส านักงานในเมืองที่คุณท างาน: 
Department of Labor Standards Enforcement 
(DLSE)(CA State Labor commissioner) 
455 Golden Gate Avenue, 10th Floor East  
San Francisco, CA 94102-7001 
(415)703-4810 (มีลา่มภาษาองักฤษ,สเปน,จีน) 

1515 Clay Street, Suite 801 
Oakland, CA 94612 
(415)622-3273 
ส าหรับส านกังานอ่ืนของแผนกแรงงาน ดขู้อมลูได้ที ่
www.dir.ca.gov/dlse/districtoffices.htm. 

กรณีละเมิดค่าแรงขัน้ต ่าตามข้อบังคับของทุกรัฐ: 
U.S. Department of Labor 
90 7th Street, Suite 12-100 
San Francisco, CA 94103 
(415)625-7720 

คณุสามารถยื่นค าร้องตอ่ศาลได้โดยตรง ศาลคดียอ่มเยาว์ 
สามารถตดัสินคดีที่ไมเ่กิน 7500 เหรียญ และชว่ยในด้าน 
การเตรียมค าร้องโดยที่คณุไมต้่องจ้างทนายความ อีกทัง้ 
ทนายความยงัไมไ่ด้รับสิทธิในการด าเนินคดีดงักลา่ว อีกกรณี 
ที่วงเงินเกิน 7500 เหรียญ คณุต้องยื่นคดีตอ่ศาลทัว่ไปและอาจ 
ต้องจ้างทนายความเพื่อชว่ยคณุในการด าเนินคดีดงักลา่ว 

ระวังก่อนเกิดปัญหา 

รู้จักนายจ้าง:  รู้จกัชื่อเต็มของนายจ้าง รวมถึงที่อยูแ่ละ 
เบอร์โทรศพัท์ที่ท างานของคณุ 

เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง: บนัทกึชัว่โมงการท างานทกุวนั 
เพ่ือเป็นหลกัฐานชัว่โมงการท างาน ถ้าคณุเขียนหนงัสือ 
ถึงนายจ้างสอบถามถึงคา่จ้าง กรุณาเก็บส าเนาหนงัสือดงักลา่ว 
เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่นายจ้างได้ทราบเร่ืองคา่จ้างค้างช าระแล้ว 

เก็บส าเนาเอกสารที่ส าคัญ: 
คณุมีสิทธิขอส าเนาบตัรเข้าออกเวลาท างานและหลกัฐาน 
แสดงเงินเดือนทัง้หมดหลงัจากคณุออกจากงาน ขอส าเนา 
เอกสารทกุฉบบัที่คณุได้ลงลายมือและเก็บใบเสร็จเงินเดือนและ
ใบเสียภาษี รวมถึงเก็บเอกสารจากธนาคารที่แสดง วา่คณุไม ่
สามารถขึน้เงินจากเชคทีอ่อกจากที่ท างาน 

กรณีที่คุณไม่มีเอกสารประกอบ: ลูกุจ้างในแคลิฟอเนียร์ไมว่า่ 
ท างานโดยถกูกฎหมายหรือไม ่ก็ได้รับการคุ้มครองเร่ืองคา่จ้าง 
แรงงานขัน้ต ่า แม้วา่คณุจะไมมี่เอกสารประกอบใดๆคณุก็มีสิทธิ 
ยื่นคดีคา่จ้างแรงงาน 

ถ้าหากคุณมีค าถามเก่ียวกับสิทธิของคุณ 
กรุณาโทร (415)896-1701 เพ่ือนดัจองเวลา 
เข้าร่วมคลีนิคสิทธิแรงงานของ ALC ท่ีจะ 
มีทกุๆวนัพฤหสับดีท่ี 1 และ 3 ของทกุเดือน 

 

รู้จักสทิธิของคุณ: 
ค่าจ้างและช่ัวโมงท างาน 

 

55 Columbus Ave. 
San Francisco, CA 94103 
โทรศัพท์ (415)896-1701 
แฟกซ์ (415)896-1702 

www.asianlawcaucus.org 

      
ภารกิจของแอดวานซิ่ง จสัติส-เอเชียน ลอว์ คอคสั เพ่ือ 
สนบัสนนุและเป็นตวัแทนในการปกป้องสิทธิของคนเอเชีย 
และคนในหมูเ่กาะแปซิฟิค เพ่ือแสดงถึงสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและความไมเ่ทา่เทียมกนัที่ยงัคงมีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา 
เอเชียน ลอว์ คอคสั ยืนหยดัที่จะด ารงความเทา่เทียมและ 
ความยตุิธรรมในสงัคม โดยเฉพาะแกค่นเอเชียและคนในหมู ่
เกาะแปซิฟิคที่มีรายได้ต า่ 
      

ลิขสิทธิปี 2014 แอดวานซิ่ง จสัติส-เอเชียน ลอว์ คอคสั 
เราสนบัสนนุให้มีการจดัท าเพิ่มเติมใบปลิวนีห้ากทา่นระบชุื่อ 

ของเราชดัเจนในเอกสารที่จดัท า 

http://www.dir.ca.gov/dlse/districtoffices.htm

