
งานทีซ่ื่อสัตย์ การจ่ายอย่างเป็นธรรม
ค่าจา้งขั้นต�่าของซานตาโมนิกา

ปิดประกาศในที่ที่ลูกจ้างอ่านได้ง่าย - ผู้ละเมิดจะต้องได้รับโทษ

 

ค่าจ้างขั้นต�า่ของซานตาโมนิกา

$15.00   
วันที่อัตรามีผล: 1 กรกฏาคม 2021

“ตามค�าสัง่ค่าจา้งขั้นต�า่ซานตาโมนิกา กฎเทศบาลบทท่ี 4.62 นายจา้งทุกคนจะจ่ายค่าจา้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีปรากฏในประกาศน้ีใหล้กูจา้งแต่ละคน (รวมถึงลกูจา้งชัว่คราวและ

พาร์ทไทม)์ ท่ีท�างานอยา่งนอ้ยสองชัว่โมงในบางสปัดาห์ภายในขอบเขตทางภมิูศาสตร์ของเมืองซานตาโมนิกา อตัราจะถกูปรับเป็นรายปีในวนัท่ี 1 กรกฎาคมตามก�าหนดการ

ดา้นล่าง”

นายจ้างทีม่ลูีกจ้าง 26  
คนหรือมากกว่าน้ัน

นายจ้างทีม่ลูีกจ้าง 25  
คนหรือน้อยกว่าน้ัน

7/1/2016 10.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง 7/1/2016 10.00  ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง

7/1/2017 12.00  ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง 7/1/2017 10.50  ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง

7/1/2018 13.25  ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง 7/1/2018 12.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง

7/1/2019 14.25  ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง 7/1/2019 13.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง

7/1/2020 15.00  ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง 7/1/2020 14.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง

7/1/2021 15.00  ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง 7/1/2021 15.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชัว่โมง

ภายใตค้ �าสัง่น้ี ลูกจา้งท่ีใชสิ้ทธิรับค่าจา้งขั้นต�่าของเมืองไดรั้บการคุม้ครองจากการแกแ้คน้

ลกูจา้งสามารถฟ้องร้องคดีความทางแพง่กบันายจา้งส�าหรับการละเมิดค�าสัง่

เมืองสามารถสอบสวนการละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึนและสามารถบงัคบัใชข้อ้ก�าหนดเก่ียวกบัค่าจา้งขั้นต�่าได้

การละเมิดกฎหมายค่าจา้งขั้นต�่าประกอบดว้ย แต่ไม่จ�ากดัท่ี:

: 

ส�าหรับข้  อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเมืองซานตาโมนิกา
(310) 458-8281 • minimum.wage@santamonica.gov • santamonica.gov/minimum-wage

การไม่จ่ายค่าจ้างขั้นต่�าของซานตาโมนิกา
การไม่ปฏิบัติตามประกาศ  

การติดประกาศและข้อก�าหนดว่าด้วยการบันทึก
การแก้แค้น

* ค่าจา้งขั้นต�่าของรัฐแคลิฟอร์เนีย

*

ต่อช่ัวโมง

ค่าจ้างขั้นต�า่ของซานตาโมนิกา

ประกาศเป็นทางการ

https://www.santamonica.gov/minimum-wage


งานทีซ่ื่อสัตย์ การจ่ายอย่างเป็นธรรม
ค่าจา้งขั้นต�่าของซานตาโมนิกา

ปิดประกาศในที่ที่ลูกจ้างอ่านได้ง่าย - ผู้ละเมิดจะต้องได้รับโทษ

ซานตาโมนิกา  
ค่าจ้างเพือ่ชีวติของลูกจ้างโรงแรม

$17.64 
วันที่อัตรามีผล: 1 กรกฏาคม 2021

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2017 นายจา้งโรงแรมในซานตาโมนิกาตอ้งจ่ายค่าจา้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีปรากฏในประกาศนี้ใหล้กูจา้งโรงแรม (รวมลกูจา้งชัว่คราวและพาร์ทไทม)์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2018 อตัราค่าจา้งจะเพิ่มขึ้นเป็ นรายปี โดยก�าหนดจากดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ตามท่ีอธิบายในประมวลกฎหมายเทศบาล มาตรา 4.63.015”

ขอ้ก�าหนดค่าจา้งเพ่ือชีวิตโรงแรมที่ระบุในค�าส่ังค่าจา้งขั้นต่�าในซานตาโมนิกา ประมวลกฎหมายเทศบาล บทที่ 4.63 มีผลกบัลูกจา้งท่ีมีสถานท่ีจา้งงานหลกัเป็นท่ีโรงแรม 

แห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง และลูกจา้งท่ีถูกจา้งโดยตรงโดยนายจา้งซึ่งเป็นโรงแรมหรือโดยบุคคลท่ีไดท้�าสัญญากบันายจา้งซึ่งเป็นโรงแรมเพ่ือให้บริการที่โรงแรม

ลกูจา้งฝ่ ายบริหารจดัการ ลกูจา้งฝ่ ายควบคุมดูแลหรือลูกจา้งลบัไม่รวมอย่ใูนค�าจ�ากดัความ

นายจา้งท่ีท�าสัญญา ให้เช่า ให้เช่าช่วงบริเวณท่ีเชื่อมต่อกบัโรงแรมและด�าเนินการเชื่อมโยงกบัโรงแรม หรือท่ีให้บริการท่ีโรงแรม ยงัตอ้งจ่ายค่าจา้งเพื่อชีวิตส�าหรับโรงแรม 

ค่าจา้งเพื่อชีวติส�าหรับโรงแรมไม่มีผลกบัโฮสเทล

ภายใตค้ �าส่งั ลกูจา้งท่ีใชสิ้ทธิรับค่าจา้งเพื่อชีวติส�าหรับโรงแรมในซานตาโมนิกาจะไดรั้บการคุม้ครองจากการแกแ้คน้

ลกูจา้งสามารถฟ้ องร้องคดีความทางแพง่หากมีการละเมิดค�าสัง่นี้

เมืองสามารถสอบสวนการละเมิดท่ีอาจเกิดขึ้นและสามารถบงัคบัใชข้อ้ก�าหนดเก่ียวกบัค่าจา้งเพื่อชีวติส�าหรับโรงแรม

การเยยีวยาท่ีมีอย่ปูระกอบดว้ยแต่ไม่จ�ากดัเพียงการรับลูกจา้งเขา้ท�างานใหม่ การจ่ายค่าจา้งท่ีถกูหกัอยา่งผดิกฎหมาย และโทษเป็ นการจ่ายเงิน

ส�าหรับข้  อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเมืองซานตาโมนิกา
(310) 458-8281 • minimum.wage@santamonica.gov • santamonica.gov/minimum-wage

ต่อช่ัวโมง

ค่าจ้างขั้นต�า่ของซานตาโมนิกา

ประกาศเป็นทางการ

https://www.santamonica.gov/minimum-wage


ปิดประกาศในที่ที่ลูกจ้างอ่านได้ง่าย - ผู้ละเมิดจะต้องได้รับโทษ

การลาป่วยแบบได้รับค่าจ้างของซานตาโมนิกา
วนัทีม่ผีล: 1 มกราคม 2017

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2017 นายจา้งตอ้งอนุญาตใหล้กูจา้งท่ีท�างานในขอบเขตเมืองซานตาโมนิกาลาป่วยแบบไดรั้บค่าจา้งตามขอ้ก�าหนดการลาป่วยแบบไดรั้บค่าจา้ง
ในประมวลกฎหมายเทศบาล ขอ้ 4.62.025

นายจ้างทีม่ลูีกจ้าง 26  
คนหรือมากกว่าน้ัน

นายจ้างทีม่ลูีกจ้าง 25  
คนหรือน้อยกว่าน้ัน

1/1/2017 40 ชัว่โมง 1/1/2017 32 ชัว่โมง

1/1/2018 72 ชัว่โมง 1/1/2018 40 ชัว่โมง

ลูกจา้งมีสิทธิลาป่ วยแบบไดรั้บค่าจา้งหากพวกเขาท�างานอยา่งนอ้ยสองชัว่โมงในสัปดาห์งานหนึ่งในขอบเขตเมืองซานตาโมนิกาและมีคุณสมบติัเป็ นลูกจา้งท่ีไดรั้บ 

สิทธิการจ่ายค่าจา้งขั้นต่ �าจากนายจา้งภายใตป้ระมวลกฎหมายแรงงานแคลิฟอร์เนียและค�าส่งัค่าจา้งท่ีประกาศโดยคณะกรรมาธิการสวสัดิการอุตสาหกรรมแคลิฟอร์เนีย 

ลกูจา้งสามารถใชก้ารลาป่ วยตามกฎหมายสถานท่ีท�างานท่ีดีต่อสุขภาพและครอบครัวท่ีสุขภาพดีในแคลิฟอร์เนียปี 2014

การลาป่ วยแบบไดรั้บค่าจา้งจะเริ่มสะสมตั้งแต่การเริ่มการจา้งงานของลกูจา้ง

ลกูจา้งสามารถใชก้ารลาป่ วยแบบไดรั้บค่าจา้งสะสมหลงัการจา้งงาน 90 วนัแรกหรือตามนโยบายของนายจา้ง ขึ้นอย่กูบัวา่อะไรเกิดขึ้นก่อน

ส�าหรับการท�างานทุก 30 ชัว่โมง ลกูจา้งจะสะสมการลาป่ วยแบบไดรั้บค่าจา้งหนึ่งช่วัโมง

นายจา้งสามารถเลือกใหส้วสัดิการการลาป่ วยมากกวา่นี้ได้

การลาป่ วยแบบไดรั้บค่าจา้งสะสมของลกูจา้งยกไปปี ถดัไปได้ (ปี ปฏิทิน ปี งบประมาณหรือปี การจา้งงาน) จนถึงขีดจ�ากดัสะสมท่ีปรากฏดา้นบน ยกเวน้เม่ือมีการ 

ก�าหนดใหไ้ม่มีการสะสมหรือการยกขา้มปี นั้น หากนายจา้งใหว้นัลาเตม็ท่ีเม่ือปี ปฏิทิน ปี งบประมาณหรือปี การจา้งงานแต่ละปี เริ่มขึ้น

ภายใตค้ �าส่งั ลกูจา้งท่ีใชสิ้ทธิรับลาป่ วยแบบไดรั้บค่าจา้งไดรั้บการคุม้ครองจากการแกแ้คน้

ลกูจา้งสามารถฟ้ องร้องคดีความทางแพง่กบันายจา้งส�าหรับการละเมิดขอ้ก�าหนดการลาป่ วยแบบไดรั้บค่าจา้ง

เมืองสามารถสอบสวนการละเมิดท่ีอาจเกิดขึ้นและสามารถบงัคบัใชข้อ้ก�าหนดเก่ียวกบัการลาป่ วยแบบไดรั้บค่าจา้ง

การเยียวยาท่ีมีอยู่ประกอบดว้ยแต่ไม่จ�ากดัท่ีการรับลูกจา้งเขา้ท�างานใหม่ การจ่ายเงินส�าหรับการลาป่ วยแบบไดรั้บค่าจา้งที่ถูกหักอย่างผิดกฎหมาย และโทษเป็นการจ่ายเงิน

ส�าหรับข้  อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเมืองซานตาโมนิกา
(310) 458-8281 • minimum.wage@santamonica.gov • santamonica.gov/minimum-wage
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งานทีซ่ื่อสัตย์ การจ่ายอย่างเป็นธรรม
ค่าจา้งขั้นต�่าของซานตาโมนิกา

ปิดประกาศในที่ที่ลูกจ้างอ่านได้ง่าย - ผู้ละเมิดจะต้องได้รับโทษ

กฎหมายการเกบ็ค่าบริการซานตาโมนิกา
วนัทีม่ผีล: 1 กรกฎาคม 2016

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2016 นายจา้งท่ีใชค่้าบริการตอ้งปฏิบติัตามกฎในค�าสัง่ค่าจา้งขั้นต�่า ประมวลกฎหมายเทศบาล มาตรา 4.62.040  

น่ีหมายความวา่นายจา้งตอ้ง:

• จ่ายรายไดท้ั้งหมดท่ีเกบ็เป็นค่าบริการใหแ้ก่ลกูจา้งท่ีใหบ้ริการท่ีมีการเรียกเกบ็ (สามารถรวมถึงบริการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้โดยตรง)

• จ่ายรายไดใ้ดๆ ท่ีเกบ็เป็นการเกบ็เงินเพิ่มเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพใหแ้ก่ลกูจา้งผา่น (1) การฝากเงินเขา้ในบญัชีรวมท่ีลกูจา้งควบคุม หรือ 

(2) จ่ายค่าจา้งใหล้กูจา้ง

• แจง้ลกูจา้งเก่ียวกบัการแบ่งสรรค่าบริการ

• บนัทึกการแบ่งสรรค่าบริการ

นายจา้งสามารถจ่ายรายไดจ้ากค่าบริการใหล้กูจา้งท่ีไม่ไดมี้บทบาทหลกัเป็นการควบคุมดูแลหรือการบริหารจดัการ

นายจา้งยงัตอ้งประกาศชดัเจนและโดดเด่นใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัค่าบริการและการใชค่้าบริการดงักล่าว

นายจา้งจะแบ่งสรรยอดท่ีเกบ็ส�าหรับงานเล้ียงในโรงแรมหรือการประชุมท่ีโรงแรมบริการจดัเล้ียงให ้บริการหอ้งในโรงแรม  

หรือบริการค่าคนขนของในโรงแรมแก่ลูกจา้งท่ีจดัหาบริการใหโ้ดยตรง

นายจา้งท่ีมีการปฏิบติัการรวมและการแบ่งสรรค่าบริการอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีมีผลของค่าจา้งขั้นต�่าสามารถท�าการปฏิบติัน้ีต่อไปได้

ภายใตค้ �าสัง่น้ี ลูกจา้งท่ีใชสิ้ทธิรับรายไดจ้ากค่าบริการจะไดรั้บการคุม้ครองจากการแกแ้คน้

ลกูจา้งสามารถฟ้องร้องคดีความทางแพง่กบันายจา้งส�าหรับการละเมิดการจดัหาค่าบริการ

เมืองสามารถสอบสวนการละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึนและสามารถบงัคบัใชข้อ้ก�าหนดเก่ียวกบัค่าบริการ

การเยยีวยาท่ีมีอยูป่ระกอบดว้ยแต่ไม่จ�ากดัอยูท่ี่การรับลกูจา้งเขา้ท�างานใหม่ การจ่ายค่าบริการท่ีถกูหกัอยา่งผดิกฎหมาย และโทษเป็นการจ่ายเงิน

ส�าหรับข้  อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเมืองซานตาโมนิกา
(310) 458-8281 • minimum.wage@santamonica.gov • santamonica.gov/minimum-wage

ค่าจ้างขั้นต�า่ของซานตาโมนิกา

ประกาศเป็นทางการ

https://www.santamonica.gov/minimum-wage

