ค่ าจ้ างแรงงานขัน้ ต่าที่แคลิฟอร์ เนีย
ในแคลิฟอร์ เนีย นายจ้ างต้ องจ่ายค่าจ้ างแรงงานขันต
้ ่า 9
เหรียญต่อชัว่ โมงเป็ นอย่างน้ อย และจะต้ องเพิ่มเป็ น 10 เหรียญ
ต่อชัว่ โมง นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2016
ั ั้ ่าในซานฟรานซิสโกปี
ในซานฟรานซิสโก ค่าจ้ างแรงงานขันต
ั ั้ ่าเป็ น 12.25 เหรียญต่อชัว่ โมง
2015 ค่าจ้ างขันต
ั ั้ ่าเป็ น 13.00 เหรี ยญต่อชัว่ โมง
เริิ่มกรกฎาคม 2016 ค่าจ้ างขันต
ั ั้ ่าเป็ น 14.00 เหรียญต่อชัว่ โมง
เริิ่มกรกฎาคม 2017 ค่าจ้ างขันต
ั ั้ ่าเป็ น 15.00 เหรี ยญต่อชัว่ โมง
เริิ่มกรกฎาคม 2018 ค่าจ้ างขันต
ในโอ๊ กแลนด์ เริ่มตัง่ แต่ มีนาคม 2015 ค่าจ้ างขันต
้ ่าเป็ น
12.25 เหรียญต่อชัว่ โมง และจะมีการปรับเพิ่มทุกปี
ในเอมิล่ วี ิลล์ ค่าจ้ างขันต
้ า่ เป็ น 12.25-14.44 เหรียญต่อชัว่ โมง
ขันอยู
้ ก่ บั ขนาดของนายจ้ าง และจะมีการปรับเพิ่มทุกปี จนถึง 16
เหรียญต่อชัว่ โมง ภายในปี 2019
ข้ อบังคับกรณีคา่ จ้ างขันต
้ ่าของแต่ละท้ องถิ่นอาจมีผลบังคับ
สอบถามเพิ่มเติ่มได้ ที่ เอเชียน ลอว์ คอร์ คสั

ถ้ าคุณทางานมากกว่า 40 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์ หรือมากกว่า 8
ชัว่ โมงต่อวัน คุณจะต้ องได้ รับค่าจ้ างล่วงเวลาเป็ น 1.5 เท่า
ของค่าจ้ างรายชัว่ โมง แต่ถ้าคุณทางานมากกว่า 12 ชัว่ โมง
ต่อวัน คุณจะต้ องได้ รับค่าจ้ างล่วงเวลาเป็ น 2 เท่าของค่าจ้ าง
รายชัว่ โมง ตัวอย่างเช่น ถ้ าคุณทางานได้ ชวั่ โมงละ 9 เหรียญ
แต่คณ
ุ ทางาน 13 ชัว่ โมงต่อวัน และ 6 วันต่ออาทิตย์
คุณต้ องได้ คา่ จ้ าง
$9 x 40 ชม =
$9 x 1.5 x 32 ชม =
$9 x 2.0 x 6 ชม =

การทางานระหว่ างพักกลางวัน: ถ้ าคุณต้ องทางาน
ระหว่างที่คณ
ุ พักกลางวัน คุณมีสิทธิได้ รับค่าจ้ างในช่วงดังกล่าว

ถ้ าคุณทางานเจ็ดวันติดต่อกันในแต่ละสัปดาห์ ในวันที่เจ็ด

นายจ้ างจัดหาอาหารกลางวัน: นายจ้ างจัดหาอาหารกลางวัน
ไม่ถือเป็ นค่าจ้ าง เว้ นแต่ลกู จ้ างยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

คุณต้ องได้ คา่ จ้ าง 1.5 ของค่าจ้ างใน 8 ชัว่ โมงแรก และ 2
เท่าของค่าจ้ างในชัว่ โมงถัดไป
ตัวอย่างเช่น ถ้ าคุณทางานได้ ชวั่ โมงละ 9 เหรียญ แต่คณ
ุ ทางาน
12 ชัว่ โมงต่อวัน เจ็ดวันติดต่อกัน คุณต้ องได้ คา่ จ้ าง
ค่าจ้ างปกติ
$9 x 40 ชม =
$360
ค่าจ้ างล่วงเวลา
$9 x 1.5 x 40 ชม = $540
ค่าจ้ างล่วงเวลา 2 เท่า $9 x 2.0 x 4 ชม =
$72
รวมค่ าจ้ างทัง้ หมด
$972
*สมมุติในกรณีคณ
ุ ได้ พกั กลางวัน 1/2 ชัว่ โมงโดยไม่ได้ คา่ จ้ าง
ข้ อสังเกต: บางกรณีลกู จ้ างอาจถูกยกเว้ นจากกฎหมาย
ค่าจ้ างขันต
้ ่า และค่าล่วงเวลา สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ เอเชียน
ลอว์ คอว์คสั ถ้ าคุณเป็ นบุคคลดังกล่าว

สิทธิเพิ่มเติม

ค่ าจ้ างล่ วงเวลา

ค่าจ้ างปกติ
ค่าจ้ างล่วงเวลา
ค่าจ้ างล่วงเวลา 2 เท่า

รวมค่ าจ้ างทัง้ หมด
$900
*สมมุติในกรณีคณ
ุ ได้ พกั กลางวัน 1/2 ชัว่ โมงโดยไม่ได้ คา่ จ้ าง

$360
$432
$108

กรณีลาออกหรือให้ ออก
สิทธิได้ รับค่ าจ้ างทางานโดยทันที: ถ้ าคุณถูกไล่ออก
นายจ้ างจะต้ องจ่ายค่าจ้ างที่คณ
ุ ได้ ทางานไปแล้ วโดยทันที
แต่ถ้าคุณลาออกเองโดยไม่ได้ บอกกล่าวล่วงหน้ า นายจ้ าง
สามารถจ่ายค่าจ้ างแก่คณ
ุ ภายใน 72 ชัว่ โมง
ค่ าจ้ างสาหรับวันหยุดพักผ่ อนหรือหยุดราชการ:
ถ้ านายจ้ างสัญญาจะให้ คา่ จ้ างแก่คณ
ุ ในช่วงวันหยุดพักผ่อน
หรือหยุดราชการ คุณจะได้ รับค่าจ้ างดังกล่าวจนถึงวันที่คณ
ุ
ลาออกหรือถูกให้ ออก
ค่ าชดใช้ ระหว่ างรอ: ถ้ านายจ้ างไมได้ จา่ ยเงินค่าจ้ างตาม
กาหนดเวลา คุณมีสิทธิได้ รับค่าชดเชยระหว่างรอเป็ นจานวน
เท่ากับค่าจ้ างรายวัน ในทุกๆวันที่คณ
ุ รอ แต่ไม่เกิน 30 วัน

ลูกจ้ างในร้ านอาหาร

ห้ ามถอนสิทธิ; คุณไม่อาจสละสิทธิในการได้ รับค่าจ้ างขันต
้ ่า
และค่าล่วงเวลา นายจ้ างมีหน้ าที่ตามกฎหมายที่จะต้ องจ่าย
ค่าจ้ างดังกล่าวแม้ การยินยอมสละสิทธิจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คุณก็ยงั สามารถดาเนินคดีได้

แบ่ งกะทางาน: ถ้ าคุณต้ องแบ่งกะการทางานในหนึ่งวัน (เช่น
ทางานช่วงกลางวัน แล้ วต้ องกลับมาทาอีกทีชว่ งกลางคืน)
คุณมีสิทธิได้ รับค่าจ้ างขันต
้ ่าเพิ่มหนึ่งชัว่ โมง

การตอบโต้ : นายจ้ างไม่อาจลงโทษ หรือไล่ออก เนื่องจาก
คุณดาเนินคดีคา่ จ้ างขันต
้ ่าและค่าล่วงเวลา โดยทัว่ ไป
คุณควรจะดาเนินคดีภายใน 6 เดือนนับตัง่ แต่มีการกระทา
ละเมิดกฎหมาย

ทิป: นายจ้ างไม่มีสิทธิจา่ ยค่าจ้ างต่ากว่าค่าจ้ างขันต
้ ่าโดยการ
นาทิปเป็ นส่วนหนึ่งของค่าจ้ างอย่างไรก็ตาม
ทิปส่วนกลางหรือการนาทิปมารวมกันก่อน
แจกจ่ายแก่พนักงานถือเป็ นการกระทาที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย

พักกลางวัน/ระหว่ างงาน: คุณมีสิทธิที่จะได้ พกั อย่างน้ อย 10
นาทีในทุกๆการทางาน 4 ชัว่ โมง และพักอย่างน้ อย 30 นาที
ในทุกๆการทางาน 5 ชัว่ โมง

การเยียวยา
คุณมีสิทธิที่จะเรียกร้ องค่าชดใช้ จากค่าจ้ างขันต
้ ่าและค่าจ้ างล่วง
เวลาย้ อนหลังได้ ถึง 3 ปี
คุณสามารถยื่นดาเนินคดีตอ่ เจ้ าหน้ าทีต่ ามที่ระบุด้านล่างนี ้
โดยไม่จาเป็ นต้ องจ้ างทนายความ
กรณีละเมิดค่ าแรงขัน้ ต่าในซานฟรานซิสโก:
Office of Labor Standards Enforcement
City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett, Room 430
San Francisco, CA 94102
(415)554-6292
กรณีละเมิดค่ าแรงขัน้ ต่า ตามข้ อบังคับแคลิฟอเนียร์
และคดีอ่ นื ในกรณีแรงงาน
ยื่นต่ อสานักงานในเมืองที่คุณทางาน:
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 (มีลา่ มภาษาอังกฤษ,สเปน,จีน)
1515 Clay Street, Suite 801
Oakland, CA 94612
(415)622-3273
สาหรับสานักงานอื่นของแผนกแรงงาน ดูข้อมูลได้ ที่
www.dir.ca.gov/dlse/districtoffices.htm.
กรณีละเมิดค่ าแรงขัน้ ต่าตามข้ อบังคับของทุกรัฐ:
U.S. Department of Labor
90 7th Street, Suite 12-100
San Francisco, CA 94103
(415)625-7720

คุณสามารถยื่นคาร้ องต่อศาลได้ โดยตรง ศาลคดียอ่ มเยาว์
สามารถตัดสินคดีที่ไม่เกิน 7500 เหรียญ และช่วยในด้ าน
การเตรียมคาร้ องโดยที่คณ
ุ ไม่ต้องจ้ างทนายความ อีกทัง้
ทนายความยังไม่ได้ รับสิทธิในการดาเนินคดีดงั กล่าว อีกกรณี
ที่วงเงินเกิน 7500 เหรียญ คุณต้ องยื่นคดีตอ่ ศาลทัว่ ไปและอาจ
ต้ องจ้ างทนายความเพื่อช่วยคุณในการดาเนินคดีดงั กล่าว

รู้ จักสิทธิของคุณ:
ค่ าจ้ างและชั่วโมงทางาน

ระวังก่ อนเกิดปั ญหา
รู้ จักนายจ้ าง: รู้จกั ชื่อเต็มของนายจ้ าง รวมถึงที่อยูแ่ ละ
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทางานของคุณ
เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้ อง: บันทึกชัว่ โมงการทางานทุกวัน
เพื่อเป็ นหลักฐานชัว่ โมงการทางาน ถ้ าคุณเขียนหนังสือ
ถึงนายจ้ างสอบถามถึงค่าจ้ าง กรุณาเก็บสาเนาหนังสือดังกล่าว
เพื่อเป็ นหลักฐานว่านายจ้ างได้ ทราบเรื่องค่าจ้ างค้ างชาระแล้ ว
เก็บสาเนาเอกสารที่สาคัญ:
คุณมีสิทธิขอสาเนาบัตรเข้ าออกเวลาทางานและหลักฐาน
แสดงเงินเดือนทังหมดหลั
้
งจากคุณออกจากงาน ขอสาเนา
เอกสารทุกฉบับที่คณ
ุ ได้ ลงลายมือและเก็บใบเสร็จเงินเดือนและ
ใบเสียภาษี รวมถึงเก็บเอกสารจากธนาคารที่แสดง ว่าคุณไม่
สามารถขึ ้นเงินจากเชคทีอ่ อกจากที่ทางาน
กรณีท่คี ุณไม่ มีเอกสารประกอบ: ลูกุ จ้ างในแคลิฟอเนียร์ ไม่วา่
ทางานโดยถูกกฎหมายหรือไม่ ก็ได้ รับการคุ้มครองเรื่องค่าจ้ าง
แรงงานขันต
้ ่า แม้ วา่ คุณจะไม่มีเอกสารประกอบใดๆคุณก็มีสิทธิ
ยื่นคดีคา่ จ้ างแรงงาน

ถ้ าหากคุณมีคาถามเกี่ยวกับสิทธิของคุณ
กรุณาโทร (415)896-1701 เพื่อนัดจองเวลา
เข้ าร่วมคลีนิคสิทธิแรงงานของ ALC ที่จะ
มีทกุ ๆวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

55 Columbus Ave.
San Francisco, CA 94103
โทรศัพท์ (415)896-1701
แฟกซ์ (415)896-1702
www.asianlawcaucus.org
ภารกิจของแอดวานซิ่ง จัสติส-เอเชียน ลอว์ คอคัส เพื่อ
สนับสนุนและเป็ นตัวแทนในการปกป้องสิทธิของคนเอเชีย
และคนในหมูเ่ กาะแปซิฟิค เพื่อแสดงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและความไม่เท่าเทียมกันที่ยงั คงมีอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
เอเชียน ลอว์ คอคัส ยืนหยัดที่จะดารงความเท่าเทียมและ
ความยุติธรรมในสังคม โดยเฉพาะแก่คนเอเชียและคนในหมู่
เกาะแปซิฟิคที่มีรายได้ ตา่
ลิขสิทธิปี 2014 แอดวานซิ่ง จัสติส-เอเชียน ลอว์ คอคัส
เราสนับสนุนให้ มีการจัดทาเพิ่มเติมใบปลิวนี ้หากท่านระบุชื่อ
ของเราชัดเจนในเอกสารที่จดั ทา

