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นายจา้งตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายนี ้การตอบโตเ้ป็นสิง่ผดิกฎหมาย

ลกูจา้งสามารถดภูาษาทีด่า้นลา่งนี ้เพือ่แจง้ใหน้ายจา้งทราบถงึโปสเตอรท์ ีจ่�าเป็นตอ้งใชใ้นทีท่�างานได้

อัตราค่าชดเชยในเวลาเจ็บป่วยและเวลาปลอดภัยที่
สามารถได้รับค่าจ้าง (Paid Sick & Safe Time - PSST)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3

ขนาดกิจการ
ลูกจ้างที่เทียบเท่าลูกจ้างเต็มเวลา 

(FULL-TIME EQUIVALENT 
EMPLOYEE - FTE) ทั่วโลก

สูงสุด 49 คน
FTE

50 – 249 คน
FTE

250+ คน
FTE

การสะสม PSST
ต่อชั่วโมงท�างาน

1 ชั่วโมง
ต่อ 40 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง
ต่อ 40 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง
ต่อ 30 ชั่วโมง

การยกยอด 
PSST ที่ยังไม่ได้ใช้

ต่อปี
40 ชั่วโมง 56 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง**

* เวลาปลอดภัยยังสามารถใช้เพื่อการดูแลสมาชิกในครอบครัวได ้

**108 ชั่วโมงส�าหรับนายจ้างระดับที ่3 ที่มีนโยบายเวลาพักที่ได้รับค่าจ้าง (PAID TIME OFF - PTO)

เวลาเจ็บป่วย: สภาวะสขุภาพทาง
กายหรอืจติใจ ซึง่หมายรวมถงึการนดั
หมายของแพทย์

เวลาปลอดภยั: เหตผุลตา่ง ๆ ที่
เก ีย่วขอ้งกบัความรนุแรงในครอบครวั 
การลว่งละเมดิทางเพศ ปญัหาการ
ตามตือ๊ หรอืปญัหาสาธารณสขุ*

ความจ�าเป็นตอ้งจา่ยคา่จา้งในวนัทีล่าป่วยเพือ่รกัษาพยาบาลหรอืเร ือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยั

นายจา้งตอ้งจา่ยคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งในวนัลาเพือ่รกัษา
พยาบาลตนเองหรอืสมาชกิในครอบครวั

SMC 14.16

เวลาเจ็บป่วยและเวลาปลอดภยัทีส่ามารถไดร้บัคา่จา้ง

นายจา้งตอ้ง:
ยดืเวลาการตรวจสอบประวตั ิ
อาชญากรรมออกไป จนกวา่จะมกีาร
ตรวจคดักรองคณุสมบตัขิ ัน้ต�า่ของผู ้
สมคัร

ปฏบิตัติามข ัน้ตอนกอ่นทีจ่ะด�าเนนิ
การไมพ่งึประสงคอ์นัเกดิจากการ
ตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมโดย
เฉพาะ:

 » ใหโ้อกาสในการอธบิายหรอืแกไ้ข
ขอ้มลูการตรวจสอบประวตั ิ
อาชญากรรม

 » ใหส้�ารองต�าแหนง่งานไวอ้ยา่งนอ้ย
สองวนัท�าการ

 » มเีหตผุลทางธรุกจิอนัชอบดว้ย
กฎหมายทีแ่สดงไดว้า่ การวา่จา้ง
บคุคลผูน้ ัน้จะสง่ผลอนัตรายตอ่ธรุกจิ
หรอืสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถ
ของลกูจา้งในการปฏบิตังิาน

ท ัง้นีอ้าจมขีอ้ยกเวน้บางประการ ซึง่หมาย
รวมถงึงานทีไ่มม่กีารควบคมุดแูลที่
เก ีย่วขอ้งกบัเด็กอายตุ�า่กวา่ 16 ปี ผูท้ ีม่ ี
ความบกพรอ่งทางพฒันาการ หรอืผูใ้หญ่
ทีม่คีวามเสีย่งสงู

หา้ม:

• ใชโ้ฆษณางานทีไ่มร่บัผูส้มคัรทีม่ ี
ประวตักิารกระท�าผดิหรอืการถกู
จบักมุ

• ใบสมคัรงานทีม่คี�าถามเกีย่วกบั
ประวตักิารกระท�าผดิหรอืการถกู
จบักมุ เวน้เสยีแตว่า่นายจา้งไดม้ ี
การคดักรองคณุสมบตัขิ ัน้ต�า่ของผู ้
สมคัรแลว้

• การปฏเิสธงาน (หรอืการกระท�า
ดา้นการจา้งงานทีไ่มพ่งึประสงค์
อืน่ ๆ) อนัเกดิจากประวตักิารถกู
จบักมุโดยเฉพาะ

การจ�ากดังานตอ่ผูม้ปีระวตักิารกระท�าผดิหรอืการถกูจบักมุ
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โอกาสในการจา้งงานอยา่งยตุธิรรม

• จา่ยคา่จา้งข ัน้ต�า่
• จา่ยคา่ลว่งเวลา
• จา่ยคา่หยดุพกั
• จา่ยเงนิตามจ�านวนทีไ่ดส้ญัญาไว้
• จา่ยเงนิส�าหรบัการท�างานนอกเวลา
• จา่ยทปิ 

• จา่ยคา่บรกิาร (เวน้แตว่า่จะระบไุวใ้นใบเสร็จ
รบัเงนิหรอืเมน ูวา่ไมต่อ้งจา่ยเงนิใหก้บั
ลกูจา้งทีใ่หบ้รกิารลกูคา้) 

• การคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยแกน่ายจา้ง
• ไมม่กีารแบง่กลุม่ลกูจา้งอยา่งไมถ่กูตอ้ง

ขอ้มลูทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ้งประกอบดว้ย:
• ชือ่ของนายจา้งและขอ้มลูการตดิตอ่
• อตัราคา่จา้งของลกูจา้ง สทิธกิารไดร้บัคา่ลว่งเวลา ฐานการจา่ยคา่จา้ง  

(รายช ัว่โมง รายกะ รายวนั รายสปัดาห ์คา่นายหนา้) และวนัจา่ยคา่จา้งปกติ
• ค�าอธบิายของนายจา้งเกีย่วกบันโยบายเรือ่งทปิ
• ใบแจง้ขอ้มลูการจา่ยคา่จา้งแบบแยกรายการในวนัจา่ยคา่จา้ง

ตวัอยา่งของขอ้ก�าหนดในการจา่ยคา่จา้ง:

นายจา้งตอ้งจา่ยเงนิคา่ชดเชยท ัง้หมดทีค่า้งช�าระใน  
วนัจา่ยคา่จา้งตามปกตแิกล่กูจา้ง รวมถงึใหข้อ้มลูทีเ่ป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบังานและการคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้ง

การป้องกนัการโกงคา่จา้ง
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การโกงคา่จา้ง

ขนาดกจิการ
นบัจากจ�านวนลกูจา้ง
ท ัง้หมดท ัว่โลกของ
นายจา้ง ส�าหรบักจิการ
แบบแฟรนไชส ์ใหน้บั
ลกูจา้งทกุคนในเครอืขา่ย
แฟรนไชส์

สวสัดกิารทางการแพทย์
ลกูจา้งตอ้งลงทะเบยีนไว้
ในระดบัเงนิหรอืสงูกวา่ตาม
ที ่Federal Affordable 
Care Act ไดก้�าหนดไว้

 » นายจา้งจะไมส่ามารถจา่ย
คา่จา้งต�า่กวา่คา่จา้งข ัน้
ต�า่ได ้แมว้า่ลกูจา้งจะ
ปฏเิสธหรอืไมม่สีทิธไิดร้บั
สวสัดกิารทางการแพทย์
ก็ตาม

กิจการรายย่อย
(มีลูกจ้างไม่เกิน 500 คน)

นายจ้างได้จ่ายค่าสวัสดิการทางการแพทย์ของลูกจ้างแต่ละคน 
อย่างน้อย 2.50 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมง และ/หรือทิปอย่างน้อย 

2.50 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงให้แก่ลูกจ้างหรือไม่

ไม่ให้ ให้

$14.00
ต่อชั่วโมง

$11.50
ต่อชั่วโมง

กิจการขนาดใหญ่
(มีลูกจ้างตั้งแต ่501 คนขึ้นไป)

นายจ้างมอบเงินค่าสวัสดิการทางการแพทย์ให ้
แก่ลูกจ้างแต่ละคนหรือไม่

ไม่ให้ ให้

$15.45
ต่อชั่วโมง

$15.00
ต่อชั่วโมง

การก�าหนดคา่จา้งข ัน้ต�า่ส�าหรบัลกูจา้ง
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คา่จา้งข ัน้ต�า่

(บตุร ผูป้กครอง คูส่มรส การสมรสระหวา่งเพศเดยีวกนัทีม่กีารจดทะเบยีน ปู่ ยา่ตายาย หลาน พีน่อ้ง)

206-256-5297 
www.seattle.gov/laborstandards

นายจ้าง
บริการส่วนตัวและบริการฟรีต่าง ๆ

  ความช่วยเหลือและการฝึกอบรมตามกฎหมาย

บริการส่วนตัวและบริการฟรีต่าง ๆ
ของลูกจ้าง 

การฝึกอบรม การบริโภค และการตรวจสอบ
 - หรือ- การยื่นฟ้องร้องในศาล 

นายจา้งตอ้งแสดงโปสเตอรน์ี ้ณ สถานทีท่�างานในจดุทีม่องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  
ท ัง้ในภาษาองักฤษและภาษาทีล่กูจา้งใชใ้นการสนทนา

ส�านกังานมาตรฐานแรงงานจดัเตรยีมบรกิารดา้นการแปลภาษา ลา่ม  
และสิง่อ�านวยความสะดวกใหส้�าหรบับคุคลทพุพลภาพ

พนัธกจิของส�านกังานมาตรฐานแรงงาน (Office of Labor Standards)  
คอืการกา้วไปสูม่าตรฐานแรงงานผา่นการมสีว่นรว่มของชุมชนและธรุกจิ  

การบงัคบัใชย้ทุธศาสตร ์รวมถงึการพฒันานโยบายเชงินวตักรรมอยา่งรอบคอบ 
โดยมุง่ม ัน่ในเรือ่งการเหยยีดสผีวิและความยตุธิรรมทางสงัคม

ค�าส ัง่เร ือ่งมาตรฐานแรงงานแหง่เมอืงซแีอตเตลิปี 2018       

ค�าส ัง่เหลา่นีม้ผีลตอ่ลกูจา้งทกุคนทีท่�างานอยูภ่ายในเขตเมอืงซแีอตเตลิ โดยไมค่�านงึถงึสถานะการเขา้เมอืงของลกูจา้งหรอืสถานทีต่ ัง้ของนายจา้ง

 ตรวจสอบภาษาของคุณที่นี่  Amharic/  Arabic/  Chinese/  Khmer/  Korean/  Oromo/ Oromiffa  Somali/ af Soomaali  Spanish/ Español  Tagalog  Thai/  Tigrinya/  Vietnamese/ Ti ng Vi t และอื่น ๆ
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