
 

ຄໍ າແນະນໍ າແກ່ພະນັກງານ 
ເລື່ ອງກົດຫມາຍໃຫມ່ວ່າດ້ວຍການລັກຄ່າຈ້າງຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ 

 
ສະພານິ ຕິບັນຍັດລັດມິນນິ ໂຊຕາຜ່ານກົດຫມາຍ 
ແລະຜູ້ວ່າການລັດໄດ້ລົງນາມໃນກົດຫມາຍໃຫມ່ວ່າດ້ວຍການລັກຄ່າຈ້າງຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ. 
ກົດຫມາຍໃຫມ່ປັບປຸງກົດຫມາຍແຮງງານຂອງລັດທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ແລະກໍານົດຄ່າຈ້າງແລະຊ່ົວໂມງການເຮັດວຽກ, 
ການປົກປ້ອງແລະການລົງໂທດໃຫມ່. 
ຄູ່ມື ນີ ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ ້ ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍໃຫມ່ທີ່ ຈະໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແລະການປົກປ້ອງເພ່ີມເຕີມແກ່ພະນັກງານ. 

 
ຂໍ ້ ກໍານົດທັງຫມົດຂອງກົດຫມາຍໃຫມ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ່   1 ເດື ອນກໍລະກົດ 2019, 
ຍົກເວ້ັນຂໍ ້ ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍໃຫມ່ທີ່ ປັບປຸງກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາມາຕຮາ 609.52 
(ຄວາມຜິດອາຍາລັກຄ່າຈ້າງແລະການລົງໂທດທາງອາຍາ). ຂໍ ້ ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍໃຫມ່ 
ກໍານົດໃຫ້ຄວາມຜິດອາຍາລັກຄ່າຈ້າງແລະການລົງໂທດຈະມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ວັນທີ່  1 ເດື ອນສິ ງຫາ ປີ  2019. 

 

ບົດສະຫຸຼບສັງລວມຢ່າງເຕັມຂອງກົດຫມາຍໃຫມ່ວ່າດ້ວຍການລັກຄ່າຈ້າງ
ຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາມີ ຢູ່ອອນໄລນ໌ທີ່  
www.dli.mn.gov/sites/default/files/pdf/wage_theft_law_summary.pdf. 

 
ຄໍ າຖາມແລະຄໍ າຕອບກ່ຽວກັບກົດຫມາຍໃຫມ່ວ່າດ້ວຍການລັກຄ່າຈ້າງຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາມີ ຢູ່ອອນໄລນ໌ທີ່  
www.dli.mn.gov/business/employment- practices/wage-theft-qa. 

 
ບົດບັນຍັດກົດຫມາຍໃຫມ່ສະບັບເຕັມສົມບູນມີ ຢູ່ອອນໄລນ໌ທີ່  
www.revisor.mn.gov/laws/2019/1/Session+Law/Chapter/7/. 

 
 

ການປົກປ້ອງໃຫມ່ສໍ າລັບພະນັກງານ 
 
ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມທີ່ ນາຍຈ້າງຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນເວລາທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າເລີ່ ມຕ້ົນເຮັດວ
ຽກ (ການແກ້ໄຂກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາມາຕຮາ 181.032) 

 
ຕ່ໍໄປນີ ້  
ກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາກໍານົດໃຫ້ນາຍຈ້າງຕ້ອງໃຫ້ຫນັງສື ແຈ້ງການກັບພະນັກງານກ່ຽວກັບສະຖານະການ
ຈ້າງງານຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ແລະຂໍ ້ ກໍານົດການຈ້າງງານ, ລວມທັງຄ່າແຮງງານ, 
ຊ່ົວໂມງການເຮັດວຽກແລະສະຫວັດດີ ການ. 

 
ກົດຫມາຍໃຫມ່ວ່າດ້ວຍການລັກຄ່າຈ້າງກໍານົດໃຫ້ນາຍຈ້າງທຸກຄົນຕ້ອງໃຫ້ຫນິ ງສື ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບ
ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ໃນເວລາເລີ່ ມຕ້ົນເຮັດວຽກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 
ຫນັງສື ແຈ້ງການຕ້ອງມີ ຂໍ ້ ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບສະຖານະການຈ້າງງານແລະຂໍ ້ ກໍານົດການຈ້າງງານຂອງພະນັກງານ 
(ໃຫມ່). 
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ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ແມ່ນຂໍ ້ ມູນສະເພາະທີ່ ນາຍຈ້າງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນຫນັງສື ແຈ້ງການທີ່ ໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນເວລາ
ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າເລີ່ ມເຮັດວຽກ. 1, 2, 3 

 
 
 

1ຄົນງານຕ່າງດ້າວມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເພ່ີມເຕີ ມພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍລັດ ມິນນິ ໂຊຕາ ມາຕຮາ 181.85-181.91. 
2ພະນັກງານໃນອຸດສາຫະກໍາຫ່ໍຊີ ້ ນກໍມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຫນັງສື ແຈ້ງການເພ່ີມເຕື ມອີ ກພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍລັດ ມິນນິ ໂຊຕາ ມາຕຮາ 179.86. 
3ພະນັກງານທີ່ ເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງທີ່ ມີ ພະນັກງານ 10 ຄົນຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຄົນງານຊາວກະສິ ກອນ 
ຫຼື ພະນັກງານທີ່ ເຮັດວຽກຊ່ົວຄາວ, ກ່ໍຄວນໄດ້ຮັບຂໍ ້ ກໍານົດສັນຍາທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍລັດ 
ມິນນິ ໂຊຕາ ມາຕຮາ 181.55-181.57. 

 

 
•     ະຖານະການຈ້າງງານຂອງພະນັກງານແລະບໍ່ ວ່າພະນັກງານຜູ້ນ້ັນຈະເປັນພະນັກງານທີ່ ໄດ້ຮັບຍົກເວ້ັນຈາກຄ່າຈ້າ 

ງຂ້ັນຕ່ໍາ, 
ຄ່າຈ້າງເຮັດວຽກກາຍຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກແລະກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານແລະຊ່ົວໂມງການເຮັດວຽກອື່ ນໆ 
ຂອງລັດ, ແລະບົນພ້ືນຖານໃດກ່ໍຕາມ(ໃຫມ່). 

• ຈໍ ານວນມ້ືໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຈ່າຍຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ ແລະກໍານົດເວລາຈ່າຍຄ່າຈ້າງຕາມປົກກະຕິ(ໃຫມ່). 
• ວັນທີ ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຄ້ັງທໍາອິ ດຈາກການເຮັດວຽກ(ໃຫມ່). 
• ອັດຕາຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານແລະພ້ືນຖານອັດຕາຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ລວມທັງວ່າການຈ່າຍຄ່າຈ້າງແມ່ນຈ່າຍຕ່ໍຊ່ົວໂມງ, ຕ່ໍຊິ ຟ, ຕ່ໍມື ້ , ຕ່ໍອາທິດ, ຕ່ໍເດື ອນ, ຕ່ໍວຽກ 
ຫຼື ວິ ທີ ການອື່ ນແລະການປັບໃຊ້ອັດຕາເພ່ີມເຕີມອື່ ນໆ (ໃຫມ່). 

• ຄ່າຕອບແທນ, ຖ້າມີ , ທີ່ ອາດຈະຖື ກຂໍ ເປັນຄ່າອາຫານແລະຄ່າບ່ອນພັກນອນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ(ໃຫມ່). 
• ຂໍ ້ ກໍານົດເລື່ ອງການຈ່າຍວັນຢຸດພັກຮ້ອນ, ເວລາລາເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ເວລາຢຸດອື່ ນໆ ທີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ (PTO), 

ວິ ທີ ຄໍ ານວນການຈ່າຍຂອງເວລາຢຸດວຽກແລະເງື່ ອນໄຂການໃຊ້ (ໃຫມ່). 
• ບັນຊີ ລາຍຊື່ ການຫັກເງິ ນທີ່ ອາດຈະຫັກຈາກຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ(ໃຫມ່). 
• ຊື່ ຕາມກົດຫມາຍແລະຊື່ ເຮັດທຸລະກິດຂອງນາຍຈ້າງ, ຖ້າຕ່າງກັນ(ໃຫມ່). 
• ທີ່ ຢູ່ສໍ ານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ບ່ອນທຸລະກິດຫັຼກແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນີ ຂອງນາຍຈ້າງ, ຖ້າຕ່າງກັນ (ໃຫມ່). 
• ເບີ ໂທລະສັບຂອງນາຍຈ້າງ (ໃຫມ່). 

 
ນາຍຈ້າງຈໍ າເປັນຕ້ອງເກັບສໍ າເນົາຫນັງສື ແຈ້ງການທີ່ ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຊັນໄວ້(ໃຫມ່). 
ນາຍຈ້າງທຸກຄົນຕ້ອງໃຫ້ຫນັງສື ແຈ້ງການກັບພະນັກງານໃນພາສາອັງກິດ. 
ຫນັງສື ແຈ້ງການຕ້ອງປະກອບມີ ຄໍ າຖະແຫຼງໃນຫຼາຍພາສາ, 
ເຊິ່ ງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຊາບວ່າພວກເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດຂໍ ຫນັງສື ແຈ້ງການໃນພາສາອື່ ນໄດ້(ໃຫມ່). 
ນາຍຈ້າງທຸກຄົນຕ້ອງໃຫ້ຫນັງສື ແຈ້ງການໃນພາສາອື່ ນ ຖ້າພະນັກງານຮ້ອງຂໍ (ໃຫມ່). 
ນາຍຈ້າງຍັງຕ້ອງໃຫ້ຫນັງສື ແຈ້ງການປ່ຽນແປງຂໍ ້ ມູນໃດໆ 
ທີ່ ມີ ໃນຫນັງສື ແຈ້ງການກັບພະນັກງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ອນວັນທີ ທີ່ ການປ່ຽນແປງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ (ໃຫມ່). 

 
ກະຊວງແຮງງານແລະອຸດສາຫະກໍາ (Department of Labor and Industry) (DLI) 
ໄດ້ສ້າງຕົວຢ່າງຫນັງສື ແຈ້ງການໃຫ້ພະນັກງານ ມີ ຢູ່ອອນໄລນ໌ທີ່  
www.dli.mn.gov/sites/default/files/doc/employee_notice_form.docx. 
ນາຍຈ້າງສາມາດໃຊ້ຕົວຢ່າງຫນັງສື ແຈ້ງການຫືຼສ້າງຂອງຕົນເອງກ່ໍໄດ້. 

 
ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມທີ່ ນາຍຈ້າງຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ກັບພະນັກງານກ່ຽວກັບລາຍງານລາຍໄດ້ 
(ການແກ້ໄຂກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາມາຕຮາ 181.032) 

 
ລາຍງານລາຍໄດ້ (ຫຼື  paystubs) 
ແມ່ນບັນທຶ ກລາຍຈ່າຍທີ່ ສໍ າຄັນສໍ າລັບນາຍຈ້າງແລະພະນັກງານທີ່ ບັນທຶ ກຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງທີ່ ໄດ້ຈ່າຍ, 
ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກ, ການຫັກເງິ ນແລະສະຫວັດດີ ການທີ່ ພະນັກງານສະສົມ. ກົດຫມາຍຂອງລັດທີ່ ມີ ຢູ່ເວລານີ ້  
ກໍານົດວ່າຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ລາຍງານລາຍໄດ້ກັບພະນັກງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ  
 

http://www.dli.mn.gov/sites/default/files/doc/employee_notice_form.docx


ຫຼື ທາງເອເລັກໂຕຣນິ ກໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະໄລຍະເວລາຈ່າຍຄ່າຈ້າງ 
ແລະຂໍ ້ ມູນສະເພາະບາງຍ່າງຕ້ອງໄດ້ລວມຢູ່ໃນລາຍງານລາຍໄດ້ນ້ັນ. 
(ພະນັກງານສາມາດຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ນາຍຈ້າງໃຫ້ລາຍງານລາຍໄດ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ແທນທີ່ ຈະເປັນທາງເອເລັກໂຕຣນິ ກກ່ໍໄດ້. ຖ້າໃຫ້ລາຍງານລາຍໄດ້ທາງເອເລັກໂຕຣນິ ກ, 
ນາຍຈ້າງຕ້ອງໃຫ້ພະນັກງານສາມາດເຂົ ້ າຄອມພິວເຕີຂອງນາຍຈ້າງໄດ້ໃນລະຫວ່າງເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ 
ເພ່ືອໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ກວດສອບແລະພິມລາຍງານລາຍໄດ້.) 
ກົດຫມາຍໃຫມ່ກໍານົດໃຫ້ລວມຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມຕ່ໍໄປນີ ້ ຢູ່ໃນລາຍງານລາຍໄດ້ທີ່ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແຕ່ລະໄລຍະເວລາ
ຈ່າຍຄ່າຈ້າງ: 

 
• ຊື່ ນາຍຈ້າງ. 
• ຈໍ ານວນຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກທັງຫມົດຂອງພະນັກງານໃນໄລຍະເວລາຈ່າຍຄ່າຈ້າງ. 
• ອັດຕາຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານແລະພ້ືນຖານອັດຕາຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ລວມທັງວ່າການຈ່າຍຄ່າຈ້າງແມ່ນຈ່າຍຕ່ໍຊ່ົວໂມງ, ຕ່ໍຊິ ຟ, ຕ່ໍມື ້ , ຕ່ໍອາທິດ, ຕ່ໍເດື ອນ, ຕ່ໍວຽກ ຫຼື ວິ ທີ ການອື່ ນໆ  
(ໃຫມ່). 

• ຄ່າຕອບແທນທີ່ ຂໍ ເປັນຄ່າອາຫານແລະຄ່າບ່ອນພັກນອນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ(ໃຫມ່). 
• ຈໍ ານວນເງິ ນຄ່າຈ້າງລວມທັງຫມົດທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກພະນັກງານໃນໄລຍະເວລາຈ່າຍຄ່າຈ້າງ. 
• ຈໍ ານວນເງິ ນສຸດທິ ທີ່ ຈ່າຍທັງຫມົດ ຫັຼງຈາກຫັກເງິ ນທຸກຢ່າງແລ້ວ. 
• ລາຍການການຫັກເງິ ນຈາກຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ. 
• ວັນທີ່ ໄລຍະເວລາຈ່າຍຄ່າຈ້າງ. 
• ຊື່ ຕາມກົດຫມາຍແລະຊື່ ເຮັດທຸລະກິດຂອງນາຍຈ້າງ. 
• ເບີ ໂທລະສັບຕິດຕ່ໍຂອງນາຍຈ້າງ(ໃຫມ່). 
• ທີ່ ຢູ່ສໍ ານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ບ່ອນທຸລະກິດຫັຼກແລະທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນີ ຂອງນາຍຈ້າງ, ຖ້າຕ່າງກັນ (ໃຫມ່). 

 
ພະນັກງານຄວນເກັບສໍ າເນົ າລາຍງານລາຍໄດ້ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າແລະກວດສອບການຈ່າຍເງິ ນຄ່າຈ້າງຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ
ໃນແຕ່ລະເທື່ ອ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລາຍງານກົງກັບຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກແລະຄ່າຈ້າງຢ່າງຖື ກຕ້ອງ. 
ນອກຈາກນີ ້ ຍັງແນະນໍ າໃຫ້ພະນັກງານບັນທຶ ກຊ່ົວໂມງທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື ້ , 
ອັດຕາຄ່າຈ້າງຕ່ໍຊ່ົວໂມງທີ່ ເຂົາເຈົ ້ າເຮັດວຽກ ແລະການຫັກເງິ ນຈາກຄ່າຈ້າງຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ. 

 
ການເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນແລະຂໍ ້ ກໍານົດສໍ າລັບຄ່າຈ້າງແລະຄ່ານາຍຫນ້າທີ່ ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍ 
ແລະເມື່ ອໃດທີ່ ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຈ້າງແລະຄ່ານາຍຫນ້າໃຫ້ພະນັກງານ 
(ການແກ້ໄຂກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາມາຕຮາ 181.101) 

 
ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍເງິ ນຄ່າຈ້າງທັງຫມົດ, ລວມທັງເງິ ນເດື ອນ, ລາຍໄດ້ແລະເງິ ນລາງວັນ (ໃຫມ່) 
ທີ່ ພະນັກງານໄດ້ຮັບຢ່າງຫນ້ອຍເທື່ ອຫນີ່ ງທຸກໆ 31 
ມື ້ ແລະຄ່ານາຍຫນ້າທັງຫມົດທີ່ ພະນັກງານໄດ້ຮັບຢ່າງຫນ້ອຍເທື່ ອຫນີ່ ງທຸກໆ ສາມເດື ອນ (ໃຫມ່) 
ໃນວັນຈ່າຍເງີ ນຄ່າຈ້າງ ຕາມປົກກະຕິ. 

 
ກົດຫມາຍໃຫມ່ວ່າດ້ວຍການລັກຄ່າຈ້າງນີ ້  ຍັງມີ ເພ້ີມຕ່ືມອີ ກວ່າ ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍລັດ ມິນນິ ໂຊຕາ ມາຕຮາ 
181.101ໃຫ້ສິ ດທິ ຕາມກົດຫມາຍໃນການຈ່າຍນາຍຫນ້າແລະຄ່າຈ້າງ, ໃນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ 
ຫຼື ອັດຕາຕາມທີ່ ກົດຫມາຍກໍານົດ, ອັນໃດກ່ໍຕາມທີ່ ສູງກວ່າໃດ, 
ແລະສິ ດທິ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງແລະຄ່ານາຍຫນ້າທີ່ ໄດ້ຮັບໃນວັນຈ່າຍຄ່າຈ້າງ ຕາມປົກກະຕິ  (ໃຫມ່). 

 
ໃຫມ່: ນາຍຈ້າງຈະຕ້ອງບໍ່ ເຮັດກັບຄື ນຕ່ໍພະນັກງານ 
ຈາກທີ່ ພະນັກງານອ້າງໃຊ້ສິ ດທິ ຫຼື ການຊົດເຊຍຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົນເອງ 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄ່າຈ້າງແລະຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກ 
(ການແກ້ໄຂກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາມາຕຮາ 181.03) 

 
 



ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ນາຍຈ້າງເຮັດກັບຄື ນພະນັກງານ ຈາກການທີ່ ພະນັກງານອ້າງໃຊ້ສິ ດທິ ຫຼື ການຊົດເຊຍຄວາມເສຍຫາຍ 
ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍມາດຕະຖານການຈ່າຍຄ່າຈ້າງຢ່າງຍຸດຕິທໍາຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ, 
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຈ່າຍຄ່າຈ້າງຕາມກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ ແລະບົດບັນຍັດບາງຢ່າງຂອງກົດຫມາຍ 
ລັດມິນນິ ໂຊຕາ ຫມວດທີ  181, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຈ່າຍເງິ ນຄ່າຈ້າງ, ລວມທັງການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກກັບ DLI 
ຫຼື ການບອກນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພະນັກງານທີ່ ຈະຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກ. 
ນອກເຫນື ອຈາກການຊົດເຊຍຄວາມເສຍຫາຍອື່ ນໆ ທີ່ ກົດຫມາຍມີໃຫ້ແລ້ວ, 
ນາຍຈ້າງທີ່ ລະເມີ ດຂໍ ້ ຢ່ອຍນີ ້ ມີ ຄວາມຮັບຜິດທາງແພ່ງ ຖື ກປັບໄຫມ 700 ໂດລາຫາ 3,000 
ໂດລາສໍ າລັບການລະເມີ ດແຕ່ລະເທື່ ອ 

 
ໃຫມ່: ຄະນະກໍາມະການຕ້ອງແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ (ການແກ້ໄຂກົດຫມາຍ 
ຂອງ ມິນນິ ໂຊຕາ ມາຕຮາ 177.27) 

 
DLI, ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຕົນ ຫຼື ຜູ້ຕາງຫນ້າຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຕ້ອງໃຫ້ສໍ າເນົາຄໍ າສ່ັງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ ອອກໃຫ້ນາຍຈ້າງ ແລະການໃຊ້ຄໍ າສ່ັງນ້ັນ 
ຫຼື ຂໍ ້ ມູນທີ່ ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍ າສ່ັງທີ່ ຈະປະຕິບັດຕາມ ແລະການໃຊ້ ຕ່ໍກັບນິ ຕິບຸກຄົນຕ່ໍໄປນີ ້ : 

 
• ຫນ່ວຍງານທີ່ ໃຫ້ໃບອະນຸຍາດຫືຼທີ່ ກໍານົດກົດການໃຫ້ໃບອະນຸຍາດຂອງຫນຶ່ ງຫຼື ຫຼາຍຫນ່ວຍງານຂອງລັດ 

ຫຼື ອົງການສ່ວນຢ່ອຍທາງດ້ານການເມື ອງທີ່ ນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ກ່ຽວ 
• ຫນ່ວຍງານທີ່ ເຮັດສັນຍາກັບສາທາລະນະທີ່ ນາຍຈ້າງເປັນຄູ່ສັນຍາໃນສັນຍາສາທາລະນະນ້ັນ. 
• ພະນັກງານທີ່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄໍ າສ່ັງນ້ັນ. 

 
ການລະເມີ ດກົດຫມາຍທີ່ ມີ ຄວາມຜິດລະຫຸໂທດ  
(ການແກ້ໄຂກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາມາຕຮາ 177.32) 

 
ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍທີ່ ມີ ຢູ່, 
ນາຍຈ້າງທີ່ ຖື ກຕັດສິ ນວ່າໄດ້ກີດຂວາງຫືຼເຮັດໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ທີ່ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖ
ານການຈ່າຍຄ່າຈ້າງຢ່າງຍຸດຕິທໍາຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ 
ຫຼື ກົດຫມາຍການຈ່າຍຄ່າຈ້າງຕາມກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາຊັກຊ້າລົງ 
ມີ ຄວາມຜິດລະຫຸໂທດຕາມກົດຫມາຍ. ກົດຫມາຍໃຫມ່ວ່າດ້ວຍການລັກຄ່າຈ້າງນີ ້ ເພ່ີມວ່ານາຍຈ້າງໃດກ່ໍຕາມ 
ກີດຂວາງຫືຼເຮັດໃຫ້ຄະນະກໍາມະການເຮັດວຽກປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຕາມກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາຊັກຊ້າ ມາຕຮາ 
181.01 ຫາມາຕຮາ 181.723 ຫຼື 181.79 ກ່ໍຍັງມີ ຄວາມຜິດລະຫຸໂທດຕາມກົດຫມາຍເຊັ່ ນກັນ  (ໃຫມ່). 

 
ໃຫມ່: ອາຊະຍາກໍາ "ການລັກຄ່າຈ້າງ" ແລະການລົງໂທດທາງອາຍາສໍ າລັບການກະທໍາ 
"ລັກຄ່າຈ້າງ" (ການແກ້ໄຂກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາມາຕຮາ 609.52) 

 
ອາຊະຍາກໍາ "ການລັກຄ່າຈ້າງ" ເກີດຂື ້ ນເມື່ ອນາຍຈ້າງຕ້ັງໃຈຫຼອກລວງ: 

 
• ບໍ່ ຈ່າຍຄ່າຈ້າງ, ເງິ ນເດື ອນ, ເງີ ນລາງວັນ, ລາຍໄດ້ຫຼື ຄ່ານາຍຫນ້າໃນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ 

ຫຼື ອັດຕາຕາມທີ່ ກົດຫມາຍກໍານົດ, ອັນໃດກ່ໍຕາມທີ່ ຫຼາຍກວ່າ. 
• ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ໃດກ່ໍຕາມ 

ໃຫ້ໃບຮັບເງິ ນຄ່າຈ້າງທີ່ ມີ ຈໍ ານວນຫຼາຍກ່ວາຈໍ ານວນເງິ ນຈິ ງແທ້ທີ່ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ
ທີ່ ຕັນເອງໄດ້ຮັບ ບໍ່ ວ່າໂດຍທາງກົງຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ. 

• ຮຽກຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກພະນັກງານຜູ້ໃດກ່ໍຕາມ 
ເງີ ນຄື ນຈາກຄ່າຈ້າງທີ່ ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃຕ້ສັນຍາຈ້າງງານທີ່ ມີ ກັບນາຍຈ້າງ 
ບໍ່ ວ່າໂດຍທາງກົງຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ. 

•     ເຮັດຫຼື ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ປາກົດຄື ກັບວ່າຄ່າຈ້າງທີ່ ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແມ່ນສູງກ່ວາຈໍ ານວນຈິ ງແທ້ທີ່ ຈ່າ 
ຍໃຫ້ກັບພະນັກງານ. 

 



"ນາຍຈ້າງ" ຫມາຍຄວາມວ່າ "ບຸກຄົນ, ຮຸ້ນສ່ວນ, ການສະມາຄົມ, ບໍ ລິ ສັດ, ທຮັສຂອງທຸລະກິດ 
ຫຼື ບຸກຄົນຫຼື ກຸ່ມບຸກຄົນໃດຫນຶ່ ງ ທີ່ ປະຕິບັດໂດຍກົງຫຼື ທາງອ້ອມເພ່ືອປະໂຫຍດຂອງນາຍຈ້າງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານ." 

 
"ພະນັກງານ" ຫມາຍຄວາມວ່າ "ບຸກຄົນທີ່ ຖື ກຈ້າງຈາກນາຍຈ້າງ". 

 
"ການລັກຄ່າຈ້າງ" 
ໄດ້ຖື ກເພ່ີມເຂົ ້ າໄປໃນຄໍ ານິ ຍາມຄວາມຜຶດອາຄະດີ ອາຊະຍາກໍາເລື່ ອງການລັກຊັບພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍຂອງລັດມິ
ນນິ ໂຊຕາ. ມາຕຮາ 609.52, ຂໍ ້ ຍ່ອຍ 2(19), ແລະການລົງໂທດຕ່ໍການລັກຄ່າຈ້າງມີ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

 
• ລົງໂທດຂັງຄຸກບໍ່ ເກີນ 20 ປີ , ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມບໍ່ ເກີນ $100,000 ຫຼື ທັງສອງ ຖ້າຄ່າຈ້າງທີ່ ຖື ກລັກໄປຫຼາຍກວ່າ $35,000. 
•  ລົງໂທດຂັງຄຸກບໍ່ ເກີນ 10 ປີ , ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມບໍ່ ເກີນ $20,000 ຫຼື ທັງສອງ ຖ້າຄ່າຈ້າງທີ່ ຖື ກລັກໄປຫຼາຍກວ່າ $5,000. 
• ລົງໂທດຂັງຄຸກບໍ່ ເກີນຫ້າປີ , ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມບໍ່ ເກີນ $10,000 ຫຼື ທັງສອງ ຖ້າຄ່າຈ້າງທີ່ ຖື ກລັກໄປຫຼາຍກວ່າ 

$1,000 ແຕ່ບໍ່ ຮອດ $5,000. 
• ລົງໂທດຂັງຄຸກບໍ່ ເກີນຫນື່ ງປີ , ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມບໍ່ ເກີນ $3,000 ຫຼື ທັງສອງ 

ຖ້າຄ່າຊັບສິ ນຫືຼຄ່າບໍ ລິ ການທີ່ ຖື ກລັກໄປຫຼາຍກວ່າ $500 ແຕ່ບໍ່ ຮອດ $1,000. 
 
ໃນເວລາທີ່ ຕ້ອງກໍານົດມູນຄ່າຂອງຄ່າຈ້າງທີ່ ຖື ກລັກໄປນ້ັນ, 
ກົດຫມາຍອະນຸຍາດໃຫ້ລວມເອົ າຈໍ ານວນເງິ ນຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານທີ່ ຖື ກລັກໄປ 
ຜ່ານການລັກຄ່າຈ້າງທີ່ ລວມກັນໃນໄລຍະເວລາຫົກເດື ອນ. 

 
ພະນັກງານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ າພວກເຂົ າບໍ່ ໄດ້ຮັບຈ່າຍຄ່າຈ້າງທັງຫມົດທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
ພາຍໃນເວລາທີ່ ກົດຫມາຍກໍານົດ 

 
ຕິດຕ່ໍ DLI 

 
ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບກົດຫມາຍໃຫມ່ວ່າດ້ວຍການລັກຄ່າຈ້າງນີ ້  
ຫຼື ເຊື່ ອວ່ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານໄດ້ກະທໍາຜິດກົດຂໍ ້ ໃດຫນື່ ງຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານການຈ່າຍຄ່າຈ້າງຢ່າງຍຸ
ດຕິທໍາຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຈ່າຍຄ່າຈ້າງຕາມກົດຫມາຍຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ 
ຫຼື ຂໍ ້ ໃດຫນື່ ງຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຈ່າຍຄ່າຈ້າງ, 
ຫຼື ກະທໍາການເຮັດກັບຄື ນຈາກການທີ່ ທ່ານອ້າງໃຊ້ສິ ດທິ ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍເຫ່ົຼານີ ້  ,ໃຫ້ໂທຫາ 
ກະຊວງແຮງງານແລະມາດຕະຖານແຮງງານໃນອຸດສາຫະກໍາຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາທີ່  651-284-5075. 
ຕົວຕົນຂອງຜູ້ທີ່ ຕິດຕ່ໍຫາ   ກະຊວງເພ່ືອຂໍ ຂໍ ້ ມູນ ຫຼື ເພ່ືອຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກ ກະຊວງຈະເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. 

 
• ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ ຈ່າຍຄ່າຈ້າງທັງຫມົດຂອງທ່ານໃຫ້ກັບທ່ານ ແລະ/ຫຼື  ບໍ່ ຈ່າຍໃຫ້ທ່ານທັນເວລາ, 

ຄະນະກໍາມະການສາມາດສ່ັງໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍເງິ ນຄ່າຈ້າງທີ່ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
ໃນອັດຕາຄ່າຈ້າງທີ່ ທ່ານແລະນາຍຈ້າງຂອງທ່ານໄດ້ຕົກລົງກັນ ຫຼື ອັດຕາທີ່ ກົດຫມາຍຫືຼສັນຍາກໍານົດ 
,ອັດຕາໃດກ່ໍຕາມທີ່ ສູງກວ່າ. 

• ນອກຈາກນ້ັນ, 
ຄະນະກໍາມະການຍັງສາມາດສ່ັງໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍເງິ ນເທົ່ າກັບຄ່າຈ້າງທີ່ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບເປັນຄ່າຊົດເຊຍຄ່າເສຍຫ
າຍໃນການຊໍ າລະຫນີ ້  ແລະ/ຫຼື  ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມເທົ່ າກັບລາຍໄດ້ປະຈໍ າວັນຂອງທ່ານໃນອັດຕາດຽວກັນ 
ຫຼື ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມເທົ່ າກັບ 1/15 ຂອງຄ່ານາຍຫນ້າທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຕ່ບໍ່ ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະມື ້ ທີ່ ຍັງບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍເທື່ ອ 
ຕາມຄໍ າສ່ັງຂອງຄະນະກໍາມະການ. 

 
ຍື່ ນຟ້ອງຄະດີ ໃນສານ 

 
• ຟ້ອງຮ້ອງໃນສານ Small claims ແມ່ນການຟ້ອງຮ້ອງໃນຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງທີ່ ມີ ຈໍ ານວນເງິ ນ $15,000 ຫຼື ຫນ້ອຍກວ່າ   
       (ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ທະນາຍຄວາມ). 
• ຟ້ອງຮ້ອງໃນສານແຂວງແມ່ນການຟ້ອງຮ້ອງໃນຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງທີ່ ມີ ຈໍ ານວນເງິ ນຫຼາຍກວ່າ $15,000. 


