ปิ ดประกาศในสถานทีท่ างานหรือไซต์งานทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน ผูฝ้ ่ าฝืนจะต้องถูกปรับ

ประกาศในสานักงาน

อัตราค่าจ้างขัน้ ตา่ สาหรับนครลอสแอนเจลิส
อัตรานี้มผี ลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2020

$14.25

$15.00

ต่อชัวโมง
่

นายจ้างที่มีพนักงานไม่เกิ น 25 คนหรือน้ อยกว่า

ต่อชัวโมง
่

นายจ้างที่มีพนักงาน 26 คนขึน้ ไป

ตามข้อบัญญัตคิ า่ แรงขัน้ ต่าของนครลอสแอนเจลิส นายจ้างทุกรายกาหนดให้ตอ้ งจ่ายค่าแรงขัน้ ต่าใหม่แก่พนักงานของตน อัตราค่าแรงขัน้ ต่านี้ จะนามาปรับใช้
ในทุก ๆ ปี ตามข้อบัญญัตคิ า่ แรงขัน้ ต่า มาตรา 187.02 ของนครลอสแอนเจลิส ทัง้ นี้อาจมีขอ้ ยกเว้นและการอ้างอิงเสนอให้
วันที่มีผลบังคับใช้ :

นายจ้างที่มีพนักงาน 26 คนขึน้ ไป:

นายจ้างที่มีพนักงานไม่เกิ น 25 คน หรือเป็ นบริ ษทั
ที่ไม่หวังผลกาไรที่มีพนักงาน 26 คนไปซึ่งได้รบั
อนุมตั ิ ให้ยืดเวลาในการจ่ายตามอัตราดังนี้ :

7/1/2017

$12.00

$10.50

7/1/2018
7/1/2019

$13.25
$14.25

$12.00
$13.25

7/1/2020

$15.00

$14.25

7/1/2021

$15.00

$15.00

สานักงานบัญญัตมิ าตรฐานอัตราค่าจ้างของนครลอสแอนเจลิส (The Los Angeles Office of Wage Standards Ordinance) อาศัยอานาจความรับผิดชอบ
อนุญาตให้สานักงานบริหารข้อตกลง (Bureau of Contract Administration), สานักงานการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน (Office of Wage Standards) ทาหน้าที่
สืบสวนสอบสวนการละเมิดทีอ่ าจมีขน้ึ รวมทัง้ ตรวจสอบสถานทีท่ างาน สัมภาษณ์พนักงาน และตรวจสอบหลักฐานบัญชีเงินเดือน สาหรับกรณีทม่ี กี ารละเมิด
ข้อบัญญัตนิ ้ี สานักงานการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานจะบังคับใช้ขอ้ บัญญัตอิ ตั ราค่าจ้างขัน้ ต่าของนครนี้ รวมทัง้ แต่ไม่จากัดถึง: 1) การไม่ปฏิบตั ติ ามการจ่าย
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่าของนครลอสแอนเจลิส 2) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดการประกาศ การปิ ดประกาศ และบันทึกหลักฐานในบัญชีเงินเดือน และ 3) การตอบ
โต้ ประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครอง มาตรา 188.04 ปกป้ องพนักงานจากการเลือกปฏิบตั หิ รือการตอบโต้ในการใช้สทิ ธิ ์ของตนในการขอรับค่าจ้างขัน้ ต่ า
ของนครลอสแอนเจลิส

นครลอสแอนเจลิสจ่ายค่าแรงงานเมื่อลาป่ วย
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2017
นายจ้างทุกรายได้รบั การกาหนดให้ตอ้ งจ่ายค่าแรงงานกรณีลูกจ้างลาป่ วยตามกฎหมายแรงงานขัน้ ต่าของนครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Minimum Wage
Ordinance) การจ่ายค่าแรงงานจะมีให้สาหรับพนักงานทุกรายซึง่ ทางานอย่างน้อยสัปดาห์ละสองชั ่วโมงให้กบั นายจ้างรายเดียวกันในนครลอสแอนเจลิสเป็ น
เวลา 30 วันหรือมากกว่าภายในหนึ่งปี
สิ ทธิ โดยชอบธรรม
ระยะเวลาการเริม่ ต้น
การสะสมเวลา
ขีดจากัด 72 ชั ่วโมง
เมื่อออกจากงาน
การพืน้ สัญญา

จัดให้บริการอย่างน้อย 48 ชั ่วโมงโดยเริม่ ต้นของการว่าจ้างแต่ละปี โดยถือตามปี ปฏิทนิ หรือในช่วงเวลา 12 เดือน หรือ
สาหรับเวลาทางานทุก ๆ 30 ชั ่วโมงจะได้รบั การจ่ายค่าแรงงาน 1 ชั ่วโมง

การจ่ายค่าแรงงานสาหรับการลาป่ วยทีไ่ ม่ได้ใช้จะมีการโอนต่อไปยังปี ถดั ไป และจะต้องได้รบั การจากัดขัน้ ต่าไว้ 72 ชั ่วโมง
อย่างไรก็ตาม นายจ้างสามารถเลือกทีจ่ ะไม่มขี ดี จากัดชั ่วโมง หรือจากัดชั ่วโมงทีส่ งู กว่านี้ได้
กาหนดว่านายจ้างไม่ตอ้ งชดเชยการจ่ายค่าแรงงานสาหรับการใช้หรือไม่ได้ใช้วนั ลาป่ วยในการว่าจ้างที่ต่างกัน
หากลูกจ้างได้รบั การว่าจ้างใหม่จากการว่าจ้างทีต่ ่างกัน ซึง่ เดิมได้สะสมวันลาป่ วยเดิมหรือไม่ได้ใช้วนั ลาป่ วยจะนามาใช้อกี
การใช้

เมื่อใด

ลูกจ้างอาจใช้การลาป่ วยทีจ่ า่ ยค่าแรงงานโดยเริม่ ต้นตัง้ แต่ 90 วัน หลังจากเริม่ ทางาน

อย่างไร

นายจ้างจะจัดให้มกี ารจ่ายค่าแรงงานสาหรับการทีล่ ูกจ้างร้องขอเองหรือสมาชิกในครอบครัวเป็ นผูข้ อหรือผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ตาม
สายเลือดหรือสมาชิกทีม่ คี วามใกล้ชดิ เป็ นผูข้ อลาป่ วยด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การมีคุณสมบัตใิ นการใช้เวลาจะต้อง
เป็ นไปตามกฎเทศบาลของนครลอสแอนเจลิส มาตรา 187.04(G)
การใช้การจ่ายค่าแรงงานสาหรับการลาป่ วยอาจจากัดการลาได้ปีละ 48 ชั ่วโมง

กฎเทศบาลนครลอสแอนเจลิส มาตรา 187.06 ว่าด้วยการปกป้ องลูกจ้างจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ หรือการถูกโต้ตอบจากนายจ้างเมื่อลูกจ้างใช้สทิ ธิโดยชอบ
ธรรมเพื่อขอรับการจ่ายค่าแรงงานเมื่อลาป่ วยภายใต้กฎเทศบาลนครลอสแอนเจลิสมาตราดังกล่าว
สาหรับข้อมูลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่อสานักงานการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน (Office of Wage Standards) ที่ 1-844-WAGESLA(924-3752) หรือส่ง
อีเมลไปที่ wagesla@lacity.org หรือเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ที่ wagesla.lacity.org
ขณะทีอ่ ตั ลักษณ์ได้รบั การครอบคลุมภายใต้ช่อื เรือ่ งที่ 2 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการทุพพลภาพของชาวอเมริกนั (Title II of the Americans with Disabilities Act) นคร
ลอสแอนเจลิสไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ ามพืน้ ฐานของการทุพพลภาพ และจะให้เหตุผลการตกลงกันเพือ่ ให้ม ั ่นใจในความเสมอภาคของเข้าถึงโครงการ การบริการและกิจกรรมต่าง ๆ

