
ค่าจ้างแรงงานขัน้ต่า่ที่แคลฟิอรเ์นยี 

ในแคลฟิอรเ์นยี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานขั้นต่่า 9 

เหรียญต่อช่ัวโมงเป็นอย่างน้อย และจะต้องเพ่ิมเป็น 10 

เหรียญ ต่อช่ัวโมง นับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2016 

ในซานฟรานซสิโก 

ค่าจ้างแรงงานขัััันต่่าในซานฟรานซิสโกปี 2014 เป็น 10.74 

เหรียญต่อช่ัวโมง ตั่งแต่เดือนมกราคม 2015 

ค่าจ้างแรงงานขัััันต่่าเป็น 11.05 เหรียญต่อช่ัวโมง 

เริ่ัมกรกฎาคม 2015 ค่าจ้างขัััันต่่าเป็น 12.25 

เหรียญต่อช่ัวโมง 

เริ่ัมกรกฎาคม 2016 ค่าจ้างขัััันต่่าเป็น 13.00 

เหรียญต่อช่ัวโมง 

เริ่ัมกรกฎาคม 2017 ค่าจ้างขัััันต่่าเป็น 14.00 

เหรียญต่อช่ัวโมง 

เริ่ัมกรกฎาคม 2018 ค่าจ้างขัััันต่่าเป็น 15.00 

เหรียญต่อช่ัวโมง  

แต่ส่าหรับกรณีที่คุณเป็นลูกจ้างของรัฐบาลโดยตรงหรือนาย

จ้างของคุณมีความสัมพันธ์ด้านการท่างานกับองค์การของรัฐ 

ค่าจ้างแรงงานท้องถ่ินอาจจะน่ามาปรับใช้กับคุณได้ 

สอบถามเพ่ิมเติ่มได้ที่ เอเชียน ลอว์ คอร์คัส 

ค่าจ้างลว่งเวลา 

ถ้าคุณท่างานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ หรือมากกว่า 8 

ชั่วโมงต่อวัน คุณจะต้องได้รับค่าจ้างล่วงเวลาเป็น 1.5 เท่า 

ของค่าจ้างรายชั่วโมง แต่ถ้าคุณท่างานมากกว่า 12 ชั่วโมง 

ต่อวัน คุณจะต้องได้รับค่าจ้างล่วงเวลาเป็น 2 เท่าของค่าจ้าง 

รายชั่วโมง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณท่างานได้ชั่วโมงละ 9 

เหรียญ แต่คุณท่างาน 13 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่ออาทิตย ์

คุณต้องได้ค่าจ้าง 

ค่าจ้างปกต ิ $9 x 40 ชม = $360 

ค่าจ้างล่วงเวลา $9 x 1.5 x 32 ชม 

= 

$432 

ค่าจ้างล่วงเวลา 2 เท่า $9 x 2.0 x 6 ชม = $108 

รวมคา่จา้งทัง้หมด $900 

*สมมุติในกรณีคุณได้พักกลางวัน 1/2 

ชั่วโมงโดยไม่ได้ค่าจ้าง 

ถ้าคุณท่างานเจ็ดวันติดต่อกันในแต่ละสัปดาห์ ในวันท่ีเจ็ด 

คุณต้องได้ค่าจ้าง 1.5 ของค่าจ้างใน 8 ชั่วโมงแรก และ 2 

เท่าของค่าจ้างในชั่วโมงถัดไป 

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณท่างานได้ชั่วโมงละ 9 เหรียญ 

แต่คุณท่างาน 12 ชั่วโมงต่อวัน  เจ็ดวันติดต่อกัน  

คุณต้องได้ค่าจ้าง 

ค่าจ้างปกต ิ $9 x 40 ชม = $360 

ค่าจ้างล่วงเวลา $9 x 1.5 x 40 ชม 

= 

$540 

ค่าจ้างล่วงเวลา 2 เท่า $9 x 2.0 x 4 ชม = $72 

รวมคา่จา้งทัง้หมด $972 

*สมมุตใินกรณีคุณไดพ้ักกลางวนั 1/2 ช่ัวโมงโดยไมไ่ด้ค่าจ้าง 

ขอ้สงัเกต: บางกรณีลูกจ้างอาจถูกยกเว้นจากกฎหมาย 

ค่าจ้างขั้นต่่า และค่าล่วงเวลา สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ เอเชียน 

ลอว์ คอว์คัส ถ้าคุณเป็นบุคคลดังกล่าว 

สทิธเิพิ่มเติม 

ห้ามถอนสทิธ;ิ คุณไม่อาจสละสิทธิในการได้รับค่าจ้างขั้นต่่า 

และค่าล่วงเวลา นายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจ่าย 

ค่าจ้างดังกล่าวแม้การยินยอมสละสิทธิจะเป็นลายลักษณ์อักษ

ร คุณก็ยังสามารถด่าเนินคดีได้ 

การตอบโต:้ นายจ้างไม่อาจลงโทษ หรือไล่ออก เน่ืองจาก 

คุณด่าเนินคดีค่าจ้างขั้นต่่าและค่าล่วงเวลา โดยทั่วไป 

คุณควรจะด่าเนินคดีภายใน 6 เดือนนับตั่งแต่มีการกระท่า 

ละเมิดกฎหมาย 

พกักลางวนั/ระหวา่งงาน: คุณมีสิทธิที่จะได้พักอย่างน้อย 10 

นาทีในทุกๆการท่างาน 4 ชั่วโมง และพักอย่างน้อย 30 นาที 

ในทุกๆการท่างาน 5 ชั่วโมง 

การทา่งานระหวา่งพกักลางวนั: ถ้าคุณต้องท่างาน 

ระหว่างทีคุ่ณพกักลางวนั คุณมีสิทธิไดร้ับค่าจ้างในช่วงดังกล่าว 

นายจา้งจดัหาอาหารกลางวนั: นายจ้างจัดหาอาหารกลางวนั 

ไม่ถือเป็นค่าจ้าง เวน้แต่ลกูจ้างยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษร 

กรณีลาออกหรอืให้ออก 

สทิธไิดร้บัคา่จา้งทา่งานโดยทนัท:ี ถ้าคุณถูกไล่ออก 

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างทีคุ่ณไดท้่างานไปแล้วโดยทันที 

แต่ถ้าคุณลาออกเองโดยไม่ไดบ้อกกล่าวล่วงหน้า นายจ้าง 

สามารถจ่ายค่าจ้างแกคุ่ณภายใน 72 ช่ัวโมง 

คา่จา้งสา่หรบัวนัหยดุพกัผอ่นหรอืหยดุราชการ:  

ถ้านายจ้างสัญญาจะใหค้่าจ้างแกคุ่ณในช่วงวันหยุดพกัผ่อน 

หรือหยุดราชการ คุณจะไดร้ับค่าจ้างดงักล่าวจนถงึวนัทีคุ่ณ 

ลาออกหรือถกูให้ออก 

คา่ชดใชร้ะหวา่งรอ: ถ้านายจ้างไมไดจ่้ายเงินค่าจ้างตาม 

ก่าหนดเวลา คุณมีสิทธิได้รบัค่าชดเชยระหว่างรอเปน็จ่านวน 

เท่ากับค่าจ้างรายวัน ในทุกๆวันที่คุณรอ แตไ่ม่เกนิ 30 วัน 

ลูกจ้างในรา้นอาหาร 

แบง่กะทา่งาน:  ถ้าคุณต้องแบง่กะการท่างานในหนึ่งวัน (เช่น 

ท่างานช่วงกลางวัน แล้วต้องกลับมาท่าอีกทีช่วงกลางคนื) 

คุณมีสิทธิได้รบัค่าจ้างข้ันต่่าเพิ่มหนึง่ช่ัวโมง 

ทปิ: นายจ้างไม่มีสิทธิจ่ายค่าจ้างต่่ากวา่ค่าจ้างข้ันต่่าโดยการ 

น่าทปิเป็นส่วนหนึง่ของค่าจ้าง 

อย่างไรกต็าม ทปิส่วนกลางหรือการน่าทิปมารวมกันก่อน 

แจกจ่ายแก่พนกังานถือเป็นการกระท่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

 

 



การเยยีวยา 

คุณมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดใช้จากค่าจ้างขั้นต่่าและค่าจ้าง

ล่วงเวลาย้อนหลังได้ถึง 3 ปี 

คุณสามารถยื่นด่าเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตามที่ระบุด้านล่างน้ี 

โดยไม่จ่าเป็นต้องจ้างทนายความ 

กรณลีะเมดิคา่แรงขัน้ต่า่ในซานฟรานซสิโก ปัจจบุนั 10.74 

เหรยีญตอ่ชัว่โมง: 

Office of Labor Standards Enforcement 

City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett, Room 430 

San Francisco, CA 94102 

(415)554-6292 

กรณลีะเมดิคา่แรงขัน้ต่า่ใน แคลฟิอเนยีร ์ปัจจบุนั 9.00 

เหรยีญตอ่ชัว่โมง และคดอีืน่ในกรณแีรงงาน 

ยืน่ตอ่สา่นกังานในเมอืงทีค่ณุทา่งาน: 

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 (มลีา่มภาษาองักฤษ,สเปน,จนี) 

1515 Clay Street, Suite 801 

Oakland, CA 94612 

(415)622-3273 

สา่หรบัสา่นกังานอืน่ของแผนกแรงงาน ดขู้อมลูไดท้ี ่

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

กรณลีะเมดิคา่แรงขัน้ต่า่ในรฐัอืน่ ปจัจุบนั ตอ้งไมต่่า่กวา่ 

7.25 เหรยีญตอ่ชัว่โมง: 

U.S. Department of Labor 

90 7th Street, Suite 12-100 

San Francisco, CA 94103 

(415)625-7720 

คุณสามารถยื่นค่าร้องต่อศาลได้โดยตรง ศาลคดีย่อมเยาว์ 

สามารถตัดสินคดีที่ไม่เกิน 10,000 เหรียญ และช่วยในด้าน 

การเตรียมค่าร้องโดยที่คุณไม่ต้องจ้างทนายความ อีกทั้ง 

ทนายความยังไม่ได้รับสิทธิในการด่าเนินคดีดังกล่าว 

อีกกรณี ที่วงเงินเกิน 10,000 เหรียญ 

คุณต้องยื่นคดีต่อศาลทั่วไปและอาจ 

ต้องจ้างทนายความเพ่ือช่วยคุณในการด่าเนินคดีดังกล่าว 

ระวงักอ่นเกดิปัญหา 

รูจ้กันายจา้ง:  รู้จักชื่อเต็มของนายจ้าง รวมถึงที่อยู่และ 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีท่างานของคุณ 

เกบ็เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง: บันทึกชั่วโมงการท่างานทุกวัน 

เพ่ือเป็นหลักฐานชั่วโมงการท่างาน ถ้าคุณเขียนหนังสือ 

ถึงนายจ้างสอบถามถึงค่าจ้าง 

กรุณาเก็บส่าเนาหนังสือดังกล่าว 

เพ่ือเปน็หลักฐานว่านายจ้างได้ทราบเรื่องค่าจ้างค้างช่าระแล้

ว 

เกบ็สา่เนาเอกสารทีส่า่คญั: 

คุณมีสิทธิขอส่าเนาบัตรเข้าออกเวลาท่างานและหลักฐาน 

แสดงเงินเดือนทั้งหมดหลังจากคุณออกจากงาน ขอส่าเนา 

เอกสารทุกฉบับที่คุณได้ลงลายมือและเก็บใบเสร็จเงินเดือนแ

ละใบเสียภาษ ีรวมถึงเก็บเอกสารจากธนาคารที่แสดง 

ว่าคุณไม่ สามารถขึ้นเงินจากเชคที่ออกจากทีท่่างาน 

กรณทีีค่ณุไมม่เีอกสารประกอบ: ลัูกจ้างในแคลิฟอเนียร์ไม่ว่า 

ท่างานโดยถูกกฎหมายหรือไม่ 

ก็ได้รับการคุ้มครองเรื่องค่าจ้าง แรงงานขั้นต่่า 

แม้ว่าคุณจะไม่มีเอกสารประกอบใดๆคุณก็มีสิทธิ 

ยื่นคดีค่าจ้างแรงงาน 

ถา้หากคณุมคี่าถามเกีย่วกบัสทิธขิองคณุ กรุณาโทร 

(415)896-1701 เพ่ือนัดจองเวลา 

เข้าร่วมคลีนิคสิทธิแรงงานของ ALC ที่จะ 

มีทุกๆวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน 

 

รูจ้กัสทิธขิองคณุ: 

คา่จา้งและชัว่โมงทา่งาน 

(Wage & Hour) 

 

 
 

55 Columbus Ave. 

San Francisco, CA 94103 

โทรศัพท ์(415)896-1701 

แฟกซ ์(415)896-1702 

www.asianlawcaucus.org 

      
ภารกิจของแอดวานซิ่ง จัสติส-เอเชียน ลอว ์คอคัส เพื่อ 

สนับสนนุและเป็นตัวแทนในการปกป้องสิทธิของคนเอเชีย 

และคนในหมู่เกาะแปซิฟคิ เพื่อแสดงถงึสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและความไม่เท่าเทียมกนัที่ยังคงมอียู่ในสหรัฐอเมรกิา 

เอเชียน ลอว์ คอคัส ยืนหยัดที่จะด่ารงความเท่าเทียมและ 

ความยุติธรรมในสังคม โดยเฉพาะแก่คนเอเชียและคนในหมู ่

เกาะแปซฟิิคที่มรีายไดต้่่า 

      

ลิขสิทธิป ี2014 แอดวานซิง่ จัสติส-เอเชียน ลอว์ คอคัส 

เราสนับสนนุให้มกีารจัดท่าเพิม่เติมใบปลิวนีห้ากท่านระบุช่ือ 

ของเราชัดเจนในเอกสารที่จัดท่า 

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

