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เอกสารแสดงขอเท็จจริง หมายเลข 48: การบังคับกฎหมายแรงงานของ
สหรัฐอเมริกา กับแรงงานตางดาว: ผลกระทบของผลการตัดสินคดีฮอฟแมน
พลาสติก (Hoffman Plastics) โดยกฎหมายที่บังคับโดยแผนกคาแรง และ
ชั่วโมงทํางาน
ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2002 ศาลสูงของสหรัฐฯ ไดตัดสินคดีฮอฟแมนพลาสติก (Hoffman Plastics Compounds,
Inc.) กับคณะกรรมการแรงงานแหงชาติ (NLRB) คดีหมายเลข 00-1595 (S.Ct.) ซึ่งคณะกรรมการแรงงานแหง ชาตินั้นไมมี
อํานาจที่จะสัง่ ใหจายเงินยอนหลังใหกับคนทไี่ มมีใบตางดาวซึง่ ถูกใหออกจากงานเพราะเขารวมกับกิจกรรมของสหภา
พแรงงาน
ในคดีฮอฟแมนพลาสติก ศาลสูงไดตัดสนิ วาการจา ยเงินยอนหลังใหกบั คนงานที่ไมมีใบตา งดาวนัน้ เปนการขัดตอ
นโยบายของกฎหมายแรงงานตางดาวของสหรฐั ฯ กฎหมายเหลานนั้ ไดกําหนดใหลูกจางแสดงเอกสารแสดงตัว และ
ใบอนุญาตใหทํางานในขณะที่ไดรับการวา จาง นายจางตองตรวจสอบเอกสาร และถาพบวาผูสมครไม
ั ไดรบั การอนุญาตให
ทํางานก็หามจา ง ในคดีฮอฟแมนพลาสติกนี้ ลกู จางไดแสดงเอกสารเท็จ ตอมาเขาถกู ใหออกจากงานเนอื่ งจากได
พยายามจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งเปนการขัดกับพระราชบัญญัติแรงงานแหง ชาติ (NLRA) คณะกรรมการแรงงานแหงชาติ
(NLRB) ไดเร
 ียกรองให
 จายเงินยอนหลังสําหรับชวงเวลาหลังจากถูกใหออกจากงาน ศาลสูงไดตัดสินวาไมควรจะจายเงิน
ยอนหลังใหสําหรับ “ปที่ไมไ ดทํางาน และคา แรงที่ไมสามารถไดรบั อยางถูกกฎหมาย และการทํางานที่รูตังแต
้ แรกวาเปน
ความผิดทางกฎหมาย”
คําตัดสินของศาลสูงไมไดหมายความวา คนทไี่ มมีเอกสารจะไมมีสิทธิ์ใดๆ ภายใตก ฎหมายแรงงานอื่นๆ ของสหรัฐฯ ในคดี
ฮอฟแมนพลาสติก ศาลสูงตีความเฉพาะพระราชบัญญัติแรงงานแหงชาติ (NLRA) เทานั้น กระทรวงแรงงานไมไดเ ปนผู
บังคับใชกฎหมายฉบับดังกลาว ศาลสูงไมไดกลา วถีงกฎหมาย อนื่ ๆ ที่กระทรวงแรงงานเปนผบัูงคับใช เชน
พระราชบัญญัติวา ดวยการจา งงานที่เปนธรรม (FLSA) และพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกร
รม (MSPA) ซึ่งใหความคุมครองแกแรงงานเหลานั้น พระราชบัญญัติวาดวยการจางงานทเี่ ปนธรรม (FLSA) ไดบังคบั ให
นายจางจายคาแรงขนั้ ต่ําตามระยะเวลาทาํ งานแกแรงงานทเข
ี่ าขา ย และจายคา แรงหนึ่งเทา ครึ่งเปนคาลวงเวลา สวน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) ไดบังคับใหนายจ

าง และเจาของฟารมจายคาแรง
ใหกับแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม เมื่อถึงเวลาจายเงินตามกําหนด
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แผนกคาแรงและชั่วโมงการทํางาน (Wage and Hour Division) ของกระทรวงจะบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการจาง
งานที่เปนธรรม (FLSA) และพระราชบัญญตั ิคุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) โดยไมคํานึงวา
แรงงานเหลา นั้นจะมีใบตางดา วหรือไม การบงั คับใชกฎหมายเหลานั้นนั้นแตกตางไปจากการสั่งใหจายคาแรงยอนหลังของ
พระราชบัญญัติแรงงานแหงชาติ (NLRA) ในกรณีของคดีฮอฟแมนพลาสติก คณะกรมแรงงานแหงชาติไดเรียกรองให
จายเงินยอนหลงั สําหรบเวลาที
ั
่ลกู จางจะไดทํางานหากไมได
 ถกู ใหออกจากงานอยางผิดกฎหมาย ภายใตเง
 ื่อนไขของ
กฎหมายฉบับนีท้ ี่ไดอ นุญาต แตไมจําเปน ตองจายเงนิ ยอนหลังเปนคาชดเชย ภายใตพระราชบญ
ั ญัติวาดวยการจา งงานที่
เปนธรรม (FLSA) และพระราชบัญญตั ิคุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) กระทรวงแรงงาน (หรือ
ลูกจาง) จะเรียกรองคาจางยอนหลังสําหรับชั่วโมงที่ไดทําจรงิ ภายใตกฎหมายท่บี ังคับใหจายคาจางสําหรับการทํางาน
นัน้ ๆ ศาลสูงนัน้ เปนหวงเรื่องการจายเงินยอนหลังสําหรับ “ปที่ไมไดทํางาน และคา แรงที่ไมสามารถไดรับอยางถูก
กฎหมาย และการทาํ งานที่รูตั้งแตแ รกวาเปนความผิดทางกฎหมาย” ศาลของรฐั บาลกลาง (federal court) ไดใชแนวทาง
การตั ดสนของคดีดังกลาวในการตดสินสองคดทมลกษณะคลายกน ดู 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)
กระทรวงแรงงานยังตระหนักถึงผลกระทบของคําตัดสินคดีฮอฟแมนพลาสติกตอกฎหมายแรงงานอื่นๆ ที่บังคับใช
รวมถึงกฎหมายอนื่ ๆ ที่หามไมใหมีการตอบโตตอผูที่มีสวนรวมในการดําเนินการภายใตก ารคุมครอง
สําหรับขอมลู เพิ่มสําหรับผลกระทบของคดฮอฟแมนพลาสติ
ี
ก และการคมครองภายใต
ุ
พระราชบ

ัญญัติวาดวยการจาง

งานที่เปนธรรม (FLSA) และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) โทรฟรีของกระทรวง
แรงงาน 1-866-4USWAGE (1-866-4879243); TTY 1-877-889-5627 สามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวา
ดวยการจางงานทเี่ ปนธรรม (FLSA) และพระราชบญ
ั ญัติคุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) ไดจาก
www.dol.gov
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