
 





  
  

  


  

  
 

 
 

   
   

   


  

  
  

     
 

    


   

 
  

   
   

U.S. Department of Labor 
Wage and Hour Division 

เอกสารแสดงขอเท็จจรงิ หมายเลข 48: การบงัคับกฎหมายแรงงานของ 
สหรัฐอเมรกิา ก ับแรงงานตางดาว: ผลกระทบของผลการตัดสินคดีฮอฟแมน 
พลาสติก (Hoffman Plastics) โดยกฎหมายท ่ี งค ับโดยแผนกค าแรง และ บ ั
ชั่วโมงทํางาน 

ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2002 ศาลส ูงของสหรัฐฯ ไดตัดสินคดีฮอฟแมนพลาสติก (Hoffman Plastics Compounds, 
Inc.) กบัคณะกรรมการแรงงานแหงชาติ (NLRB) คดีหมายเลข 00-1595 (S.Ct.) ซึ่งคณะกรรมการแรงงานแห งชาติน ้ันไมม ี
อํานาจที่จะสัง่ใหจายเง ินยอนหล ังใหกับคนท ีไ่มมีใบต างด าวซึง่ถูกใหออกจากงานเพราะเข ารวมกับกจิกรรมของสหภา 
พแรงงาน 

ในคดีฮอฟแมนพลาสติก ศาลส ูงไดตัดส ินวาการจ ายเง ินยอนหลังใหก ับคนงานท ่ีไมมีใบต างดาวนัน้เปนการขัดตอ 
นโยบายของกฎหมายแรงงานตางด าวของสหร ัฐฯ กฎหมายเหลาน ้ันไดกําหนดใหลูกจ างแสดงเอกสารแสดงต ัว และ 
ใบอนุญาตใหทํางานในขณะท ่ีไดรับการว าจาง นายจ างตองตรวจสอบเอกสาร และถ าพบวาผู ครไมไดรบัการอน ุสม ั ญาตให 
ทํางานก็หามจ าง ในคดีฮอฟแมนพลาสติกน ้ีล ูกจางไดแสดงเอกสารเท ็จ ต อมาเขาถ ูกใหออกจากงานเน ่ืองจากได 
พยายามจ ัดต้ังสหภาพแรงงาน ซ ่ึงเป นการขัดกับพระราชบัญญัติแรงงานแห งชาติ (NLRA) คณะกรรมการแรงงานแห งชาต ิ
(NLRB) ได  ยกร  นยอนหล ังสาํหรับชวงเวลาหลังจากถ ูกใหออกจากงาน ศาลส ูงไดตัดส ินวาไมควรจะจ ายเงิน เร ี องใหจายเง ิ
ยอนหลงัใหส ําหรับ “ปที่ไม ไดท ํางาน และค าแรงท ่ีไมสามารถไดรบัอย างถกูกฎหมาย และการท ํางานที่รตัู้ งแต แรกวาเปน 
ความผิดทางกฎหมาย” 

คําตดัสินของศาลสงูไม ไดหมายความวา คนท ่ีไมมีเอกสารจะไมมีสิทธ ์ิใดๆ ภายใต กฎหมายแรงงานอื่นๆ ของสหร ัฐฯ ในคด ี
ฮอฟแมนพลาสติก ศาลส ูงตีความเฉพาะพระราชบัญญัต ิแรงงานแห งชาติ (NLRA) เทานั้น กระทรวงแรงงานไมได เปนผ ู
บงัคับใชกฎหมายฉบับดังกลาว ศาลส ูงไม ไดกล าวถีงกฎหมาย อ ืน่ๆ ท ่ีกระทรวงแรงงานเปนผบัู งคับใช  เชน 
พระราชบ ัญญัติว าดวยการจ างงานที่เปนธรรม (FLSA) และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกร 
รม (MSPA) ซึ่งใหความคุมครองแก แรงงานเหล านั้น พระราชบัญญัติวาด วยการจ างงานท ่ีเปนธรรม (FLSA) ไดบังค บัให 
นายจ างจ ายค าแรงข ัน้ต่ําตามระยะเวลาท ํางานแกแรงงานท ่ี าข าย และจ ายค าแรงหน ่ึงเท าคร ึ่งเปนคาลวงเวลา ส เข  วน 
พระราชบัญญ ั คุ นายจ าง และเจ าของฟาร มจายค าแรงต ิ มครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) ไดบังคับให 
ใหก ับแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม เม ่ือถึงเวลาจ ายเง ินตามกําหนด 
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แผนกค าแรงและช ่ัวโมงการท ํางาน (Wage and Hour Division) ของกระทรวงจะบ ังคับใชพระราชบ ัญญัติวาด วยการจ าง 
เปนธรรม (FLSA) และพระราชบ ัญญ ั คุงานท ่ี ต ิ มครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) โดยไมคําน ึงวา 

แรงงานเหล านั้นจะมใีบตางด าวหรือไม  การบ งัคับใช กฎหมายเหล านั้นนั้นแตกตางไปจากการส ่ังใหจายค าแรงยอนหลังของ 
พระราชบัญญัติแรงงานแห งชาติ (NLRA) ในกรณีของคดีฮอฟแมนพลาสติก คณะกรมแรงงานแห  เรีงชาตไิด  ยกร องให 
จายเงนิยอนหล ังสําหร ั างจะไดทํางานหากไม  ออกจากงานอยางผ ิดกฎหมาย ภายใต  อนไขของ บเวลาที่ลกูจ  ไดถกูให  เง ่ื
กฎหมายฉบับนีท้ี่ได อนุญาต แตไมจําเป นตองจ ายเง ินยอนหลงัเปนคาชดเชย ภายใต พระราชบ ัญญัติวาด วยการจ างงานท ่ี
เปนธรรม (FLSA) และพระราชบ ัญญ ั คุต ิ มครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) กระทรวงแรงงาน (หรือ 
ลูกจาง) จะเรียกรองค าจางยอนหล ังสําหรับช่ัวโมงท ี่ไดทําจร ิง ภายใต กฎหมายท่บี ังคับใหจายค าจางส ําหรบัการท ํางาน 
นัน้ๆ ศาลส ูงนัน้เปนหวงเร ื่องการจายเงินยอนหล ังสาํหรับ  “ปที่ไม ไดทํางาน และค าแรงที่ไมสามารถไดรับอย างถูก 
กฎหมาย และการท ํางานที่รต้ัู งแต แรกว าเปนความผิดทางกฎหมาย” ศาลของร ัฐบาลกลาง (federal court) ไดใชแนวทาง 
การต ัดสนของคดีดังกล าวในการต ดสนิสองคดทมล กษณะคลายกน ด ูFlores v. Albertson’s, Inc., 2002 WL 1163623 
(C.D. Cal. 2002); Liu v. Donna Karan International, Inc., 2002 Wl 1300260 (S.D.N.Y. 2002) 

กระทรวงแรงงานยังตระหนกัถึงผลกระทบของค ําตัดสินคดีฮอฟแมนพลาสติกตอกฎหมายแรงงานอ ่ืนๆ ที่บ ังคับใช 
รวมถึงกฎหมายอ ่ืนๆ ที่ห ามไมใหมีการตอบโตตอผูที่มีสวนร วมในการดาํเนินการภายใต การคุมครอง 

สําหรับขอม ูลเพ่ิมสาํหรับผลกระทบของคด ี ุ พระราชบ ัญญัติวาด วยการจ ฮอฟแมนพลาสติก และการคมครองภายใต  าง 
งานที่เปนธรรม (FLSA) และพระราชบ ัญญัติคุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) โทรฟร ีของกระทรวง 
แรงงาน 1-866-4USWAGE (1-866-4879243); TTY 1-877-889-5627 สามารถคนหาขอมูลเกี่ยวก ับพระราชบ ัญญัติวา 
ดวยการจ างงานท ่ีเปนธรรม (FLSA) และพระราชบ ัญญัติคุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) ไดจาก 
www.dol.gov 
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