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เอกสารแสดงข จจริ	 มครองแรงงานเด็
อเท็ ง หมายเลข 43 : การคุ กภายใต 
พระราชบัญญัติวาด วยการจ นธรรม (The Fair Labor Standardsางแรงงานที่เป

าหรั พท่ี ยวข บการเกษตรกรรมAct : FLSA) สํ บอาชี ไมเกี่ องกั

เอกสารแสดงขอเท็ งฉบั ใหขอม ู วไปเรื่องการคุ กในอาชี ไม ยวข บการเกษตรกรรม ซึ่จจริ บนี้ ลทั่ มครองแรงงานเด็ พที่ เกี่ องกั งมี 
างออกไป กระทรวงแรงงานมี งใจที่ วยเกื้ นให กไดรบประสบการณั  ดี องตมาตรฐานที่แตกต ความตั้ จะช อหนุ เด็ ที่ ในเบื้ นของชีวติ

การทํ นจะเป วนสํ ญในพั งนี้ งานที่ าได นงานที่ ย การคุางาน อั นส าคั ฒนาการของพวกเขา ทั้ พวกเขาทํ ควรจะเป ปลอดภั มครอง 
กภายใต ญญตั ิวาด  างงานที่ นธรรม (FLSA) ถกตราขึ้ นไม พวกเขาต างานซึ่งแรงงานเด็ พระราชบั วยการจ เป ู นเพ่ือปองกั ให องทํ

อาจมี ยต ขภาพ ความเป อโอการในการศึ างนั้ องให มครองแรงงานเด็ผลเสี อสุ นอยู หรื กษา นายจ นจะต ความคุ กภายใต FLSA 
นเดี บที่ตองร ั ดชอบต มครองแรงงานในเรื่องอ่ืเช	 ยวกั บผิ อความคุ นๆ 

เป งที่ว กนั้	 บ หรื กระทั่ ผลต างาน สถาบั มครองความปลอดภันความจริ าเด็ นอาจจะไดรบบาดเจั ็ อแม งมี อชีวตในการทิ ํ นคุ	 ย และ 
ขภาพในการทํ	 ามี กอเมรกิ ัสุ างาน (National Institute for Occupational Safty and Health) ประมาณว เด็ นมากกวา 210,000 

บจากการทํ กป และมี ความจํ นถึ ารั กษาพยาบาลใน คน ไดรบบาดเจั ็ างานทุ มากกวา  70,000 รายทมี่ ี าเป งขนาดตองเข บการรั
องฉุห	 กเฉิน 

ในกรณี มี ฐบาลกลาง และรั องถิ่ ความคุ	 ก และมี งคั ใช งมีที่ กฎหมายของรั ฐบาลท นให มครองตอแรงงานเด็ ผลบั บใช ให กฎหมายซึ่
มาตรฐานที่สงกวู  มครองแรงงานเด็ ฐบาลกลางไมา ความคุ กของรั ได : 


ยกร เยารม ี "เอกสารการทํ าในบางรั งคั
•	 เรี องใหผ ู างาน" (working papers/ work permits) แมว  ฐจะมขี อบั บในขอนี้ 
ากั านวนชั่ ละวั เด็ มากกวา  16 ป า แมวาในบางร ั งคั อนี้• จํ ดจํ วโมง หรือเวลาในแต นที่ กที่มอายี ุ จะทํ ฐจะมีขอบั บในข

• มี งคั เด็ ใชลกจู ผลบั	 บใช ในกรณี ที่ กไม างตามความหมายของFLSA 
าหนด หรื ยกร มี งอ่ื น การพั บประทานอาหาร หรื สดิ• กํ อเรี องให สิ่ นๆ เช ก ระยะเวลาการรั	 อสวั การ 

• กํ องความไม นธรรม การคุ นแกล	 อจิตใจ แมวาในบางร ั งคัาหนดในเรื่ เป กคาม การกลั่ งทางกาย และวาจา หรื ฐจะมีขอบ ั บใน 
ขอนี้ 

หนา 1 จาก 1 




มาตรฐานอายุขั้ าในการรั างทํนตํ่ บจ างาน 
อกํ กมาตรา 29 CFR, part 570 ไดก าหนดจํ ํ วโมง และมาตรฐานการทํตาม FLSA และข าหนดเรื่องแรงงานเด็ านวนชั่ างาน 

าหรั เยาว วนใหญ ว เด็ อายุ าไรไดร ับอนุญาตใหทางานไดํ  รกิ มี ดามารดาเป าของ ยกเวนสํ บผู เอาไว ส แล กไมวาจะม ี เท ในธุ จที่ บิ นเจ
เด็ ไม ญาตใหทางานทํ ี่เกี่ องกั ดแร หรื ต และเด็ ไดรบักอายุตากว่ํ า  16 ป ไดรบอนั ุ ยวข บการขุ อการผลิ กอายตุากว่ํ า  18 ป ไม


าง ซึ่ ฐมนตรีวาการแรงงาน (Secretary of Labor) ไดก ํ าเป
อนุญาตใหทางานบางอยํ  งรั าหนดว นงานทมี่ ีอนตรายั

อผู ได 18 ป ถื าพนจากความคุ กของรั18 เมื่ เยาวมอายี ุ อว มครองแรงงานเด็ ฐบาลกลาง 
นมาตรฐานอายุขนตั้ ่ํ าหรั บจ างาน เด็ สามารถรั างให างานไมจากํ ั านวน16 เป าสํ บรั างทํ กที่มอายี ุ 16 หรอื  17 ป บการจ ทํ ดจํ
วโมง ในงานประเภทใดก็ นงานที่รฐมนตรั ีวาการแรงงานได กาหนดวํ  นงานอัชั่ ได ยกเว าเป นตราย 

14 เด็ อายุ 14 และ 15 ป บการจ างานนอกเวลาเรี งสื ไม ยวข บการผลิกที่ สามารถรั างทํ ยนหนั อได ในงานที่ เกี่ องกั ต และเปน 
ไมอนตราย ในจั ํ วโมงตามที่จากํ ั เงื่งานที่ านวนชั่ ดไว และภายใต อนไขบางประการ


ากวา  14 เด็ สามารถไดรบการจั  ไม ยวข บการเกษตรกรรมตามที่ FLSA กํ
ตํ่ กที่มอายี ุตากว่ํ า  14 ป ไม างในงานที่ เกี่ องกั าหนด 
พวกเขาจะสามารถทํ ในงานบางประเภทที่ นจาก FLSA (เช งหนั อพิ ใหลกคู างานได ไดรบการยกเวั  น ส งสื มพ า และการแสดง) 

งสามารถทํ งไม กล งใน FLSA เช าความสะอาดเล็ อยตามบ วนบุ อการเลี้ เด็และยั างานซึ่ ได าวถึ น การทํ กน านส คคลหรื ยงดู กเปน 
ครั้งคราว 

พที่ อนุ เด็ อายุตากว่ํ า  18 ปอาชี ไม ญาตให กที่ ทํา 

อาชีพที่เปนอั  (HOs) 
FLSA ไดกําหนดใหอายุ 18 ปเปนอายุข้ันต่ําสําหรับการทํางานที่ไมเกี่ยวของกั ึ่งสํานักแรงงาน 
ไดมีความเห็ าเปนงานที่อั ือมีผลตอสุ ํารงชีวิตของเด็กอายุ 16 17 ป 
นอกจากนี้แล อบังคับแรงงานเด็กขอ 3 ยังหามไมใหเด็ ุ 14 15 ป ทาํงานที่ไดถูกกําหนดรวมไวใน 
"อาชีพที่เปนอั ในปจจุบั ีคุณสมบัติ ีพที่เปนอั  17 ข  ามไมให 
ทํางานแบบมีเงื่ ือหามอยางสิ้นเชิง 

นตราย
บการเกษตรกรรม ซ

น และประกาศว นตราย หร ขภาพ และการด และ
ว ข กอาย และ
นตราย –HOs” น ม ของอาช นตราย อ เปนแนวทางในการห
อนไข หร

ยวกั ต หรื บวั ระเบดิ  - ห ให กทํ ต หรอเก็ ตถุ ด แตHO 1 เกี่ บกระบวนการผลิ อการเก็ ตถุ ามไม เด็ างานในสถานที่ซงผลึ่ ิ ื บวั ระเบิ
านขายปลี งจํ ายกระสุ น กั ปกรณลาส ั งในสถานีตารวจํอนุญาตใหทางานในรํ  ก ซึ่ าหน น ป บดกั และอุ ตว รวมทั้

บข่ี อเป างานบนยานยนต - ห ใหบงคั ั ในถนนสาธารณะ และทํHO2 งานขั ยานยนต หรื นผูชวยในการท ํ ามไม บยานยนต างาน 
เป างานบนยานยนต (ยกเว กอายุ 17 ปทสามารถขี่ ั อรถบรรทุ กในเวลากลางวั ากันผูชวยในการท ํ นเด็ บรถ หรื กเล็ นโดยจํ ดเวลา 

ภายใต อนไขที่บงคั ั อยและอยู เงื่ บใช างดเขมงวด) 
องถ ามทํ วนใหญ องถHO3 งานในเหมื านหนิ  - ห างานส ในเหมื านหิน 

อย - ห างานส ในงานขนไมตางๆ  (รวมทั้ ดฟน ) และในโรงเลื่HO4 งานขนไม และโรงเลื่ ามทํ วนใหญ งการตั อย 
HO5 งานไมทใชี่  องมื ามทํ เครื่องมือไฟฟ วนใหญ เช อยไฟฟ องตอกตะปู และเครื่ อไฟฟา  - ห างานไมท ตี่ องใช าส น เลื่ า เครื่


องขั
เครื่ ดไม* 
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ยวข บวั ามทํ อาจตองไดรบคลั ื่ งสีHO6 งานเกี่ องกั ตถทุ มี่ ีรงสั ี - ห างานใดๆ ที่ นรั
HO7 งานที่ ยวข บเครื่ อยกของที่ องโดยใช ามทํ วนใหญท ี่ ยวข บเครื่ อยกของที่เกี่ องกั องมื เดินเครื่ ไฟฟา  - ห างานส เกี่ องกั องมื
ขั งงาน เช ฟทท ตี่  มเอง ป นยกของหนั งรถบรรทุ ยกขึ้ ไม งเลื่บเคลื่อนโดยพลั น รถยกของ ลิ องควบคุ นจั่ ก รวมทั้ กที่ นได แต รวมถึ อน 

าในที่ นสกี หรื องยกรถไฟฟ มน้ํที่นงไฟฟั่  เล อเครื่ าในอซู อมรถ และป ามัน 
HO8 งานที่ตองใช เครื่องหล ก เครื่ ก และเครื่ ดเหลก็  - ห งานเครื่ กที่ พลัอเหล็ องเจาะเหล็ องตั ามใช องมืองานเหล็ ใช งงานใน 
การเดิ อนุญาตใหนเครื่อง แต ใชอปกรณุ สวนใหญ * 


องแร นอกเหนื านหนิ  - ห างานส ในเหมื ก เหมื องอ่ื
HO9 งานในเหมื อไปจากถ ามทํ วนใหญ องเหล็ องหิน และเหมื นๆ รวมทั้ง 
การทํ อง การทํ งแร านั้นางานใตดนในเหมิ ื างานในสถานทที่ ี่มการถลี ุ เหล
HO10 งานแร ตวท ตี่  เครื่องมือที่ นเครื่องโดยไฟฟ าสั เนื้อสั ามใชเนื้อสั องใช เดิ า งานฆ ตว และงานในโรงงานบรรจุ ตว - ห งาน 
เครื่องมือที่ นเครื่ า เช องแร หั่ บเนื้ ตว ไมวาจะอย ทู ี่ ตาม (รวมทั้ านอาหาร และรเดิ องโดยไฟฟ น เครื่ น สั อสั ใดก็ งร านขายอาหาร 
สํ ามนยี้ ั งการใช อดั าวกั งอ่ื อไปจากเนื้ ตวด  น เนยแข็ ก คุาเรจ็ ) การห งรวมถึ เครื่องมื งกล บสิ่ นนอกเหนื อสั วย เช ง และผั ณสมบัตในิ

งรวมถึ างานที ยวกั าสั อเนื้ ตวดวย *ขอ 10 นี้ ยั งการทํ เกี่ บการฆ ตว และการบรรจุหบหี  อสั
ที่ องใช องมื เดิ วยไฟฟา  - ห งานเครื่ าเบเกอรี่ที่ นเครื่ ไฟฟHO11 งานเบเกอรี่ ต เครื่ อที่ นเครื่องด ามใช องทํ เดิ องโดยใช าเชน 

เครื่ องป องม องตั ง ในทุองอบ เครื่ น เครื่ วน และเครื่ ดขนมป กสถานที่ 
HO12 งานที่ ยวข บเครื่ องานกระดาษที่ นเครื่ วยไฟฟา  – ห งานเครื่ เดิ วยไฟฟาเกี่ องกั องมื เดิ องด ามใช องมือกระดาษที่ นเครื่องด
น เครื่ องพิ กที่ อาจจะสามารถนํ เครื่ ดได แตหามไม เช องกดกระดาษและเครื่ มพ เด็ อายุ 16 และ 17 ป ากระดาษใส องบางชนิ ให 

อใช องพิ บางชนิ าหนดที่เอากระดาษออกหรื งานเครื่องกดกระดาษและเครื่ มพ ดภายใตข อกํ เจาะจงไว 
ตก ฐ กระเบื้ นค นที่เกี่ อง - ห ใหท ํ วนใหญ ตก อง และ HO13 งานผลิ อนอิ อง และสิ าอ่ื ยวข ามไม างานส ในการผลิ อนอิฐ กระเบื้

งานอ่ื คลนๆ ที่ ายกัน 
HO14 งานที่ ยวข บการใช อยวงเดื อยไฟฟา และเครื่ ามใช อยวงเดื อยไฟฟเกี่ องกั เลื่ อน เลื่ องตัดแบบสบั  - ห งานเลื่ อน เลื่ า และ 
เครื่องตั ปแบบต าหรั ดอะไรก็ดแบบสับในรู างๆ ไมวาจะใช ส ํ บตั ตาม 

เกี่ บซากสิ่ อ และทํ ามไม วนใหญท ี่ ยวกั งของ การรื้HO15 งานที่ ยวกั งของ การรื้ าลายเรอื  - ห ใหทางานสํ  เกี่ บซากส่ิ อ และการ 
ทํ อ แต รวมถึ ามาปรั ง หรือซ ไม งานยืาลายเรื ไม งการนํ บปรุ อมแซมของเดิมที่ ใช ดยาว 
HO16 งานมุ งคา – ห างานส นงานมุ งคา รวมทั้ นและการรื้ งคาเกงหลั ามทํ วนใหญทเปี่  งหลั งงานบนพื้ อหลั าทิ้ง 

ดดนิ  - ห างานส ยวข บการขุ น รวมทั้ างานในหลุHO17 งานขุ ามทํ วนใหญทเกี่ ี่ องกั ดดิ งการทํ มที่ลกกวึ า  4 ฟุต 

อบั บนี้ ยกเว างมีขอจ ํ ดต างานในขอ  HOs 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16 และ 17 สํ บการฝ*ข งคั ได นอย ากั อการทํ าหรั กงาน และการ 
ยนงานของเด็กที่มอายี ุ างตา่ํ  16 ป และเข ยนในหลกสู บรองเรี อย าเรี ั ตรที่ผานการร ั
าวา  "ใช ใช แล งการทํ เกี่ องกั ง ปรั อม ใสคํ งาน" ที่ ในขอ  HOs 5, 8, 10, 11, 12 และ 14 โดยปกติ ว จะรวมถึ างานที่ ยวข บการตั้ บ ซ
ามั าความสะอาดเครื่ อเหลน้ํ น และทํ องมื านั้น 

านวนชั่ างาน และงานที่ เกี่ องกั อนุ เด็ ทํจํ วโมงทํ ไม ยวข บการเกษตรกรรมที่ ญาตให กอายุ 14 และ 15 ป าได 
ข าหนดแรงงานเด็ ากั วงเวลาในแต น จํ วโมง และชนิ เด็ สามารถจะทํอกํ กจํ ดช ละวั านวนชั่ ดของงานที่ กอายุ 14 และ 15 ป าได 
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มาตรฐานชั่ างานของเด็วโมงทํ กอายุ 14 และ 15 ป 
อกํ กมาตรา 3, 29 CFR part 570, Subpart C, (CL Reg 3) ไดจากํ ั านวนชั่ างาน และชข าหนดแรงงานเด็ ดจํ วโมงทํ วงเวลา 
างานในแต นสํ บเด็ทํ ละวั าหรั กอายุ 14 และ 15 ป โดย 

างานได ยนหนั• ทํ นอกเวลาเรี งสือ* 
• ทํ ไม วโมง ในวั ยนหนัางานได เกนิ  3 ชั่ นเรี งสือ 
• ทํ ไม วโมง ในวั ไมมเรี ี งสือางานได เกนิ  8 ชั่ นที่ ยนหนั
• ทํ ไม วโมง ต ปดาห ในช โรงเรีางานได เกนิ  18 ชั่ อสั วงที่ ยนเปด 
• ทํ ไม วโมง ต ปดาห ในช โรงเรีางานได เกนิ  40 ชั่ อสั วงที่ ยนปด 

างานได างเวลา 7.00 น. ถงึ  19.00 น. - ยกเว งแตวนทั ี่ 1 มถิ ุ งวั งชาติ ที่ชวโมงการทั่ ํ• ทํ ระหว	 นตั้ นายน ถึ นแรงงานแห างาน 
วงเย็	 กเลื่ในช นถู อนออกไปถึง 21.00 น. 

*เวลาเรี งสื าหนดของโรงเรี ฐในพ้ื กได ยอยู างการทํ อบั บนี้ยงมั ี กพันยนหนั อ ใหถอตามกื ํ ยนรั นที่ทเดี่ ็ อาศั ในระหว างาน - ข งคั ผลผู
าเด็ นไม เข ยนโรงเรี ฐ เช าเรี ยนเอกชน หรืแมว 	 กคนนั้ ได าเรี ยนรั น เข ยนในโรงเรี อเรียนเองที่บาน  (home-school) 

• เด็	 างานในสํ กงาน ในร ก และร การอาหารได แต สามารถทํกอายุ 14 และ 15 ป สามารถทํ านั านขายปลี านบริ ไม างานที่ 
เกี่ องกั ต ในเหมื อในสถานที่ทางานซํ ึ่ ษฐ ตสิยวข	 บกระบวนการผลิ องแร หรื งประดิ หรือผลิ นคา 
ามเด็ านี้ทางานในอาชํ ี เป นตราย (Hazardous Orders, HOs) หรื เกี่ องกั ง การก าง• ห กเหล พที่ นอั	 องานที่ ยวข บการขนส อสร
ง การสื่	 าของสาธารณะ โกดั อสาร การประปาและการไฟฟ

•	 เด็ สามารถใช องมื วนใหญทเดี่ ิ วยพลั งเครื่ ดหญ องเล็ม 
า หรือเครื่องตั ชพื กเหล สามารถใช วนใหญ านั องมื การ 
กอายุ 14 และ 15 ป ไม งานเครื่ อส นเครื่องด งงาน รวมทั้ องตั า เครื่

หญ ดวั ช เด็ านี้ งานเครื่องมือส ในสํ กงาน และเครื่ อบางชนิดในงานบริ
านอาหาร ยกตั างเช างจาน เครื่องป ง เครื่ าข ว ลิ องป ลคด วอย น เครื่องล งขนมป องทํ าวโพดคั่ ฟทสงอาหาร เคร ื่ นมิ เชค และ 
เครื่องชงกาแฟ 

• พวกเขาสามารถรั างทํ นๆ เช	 านั ดของขึ้ น งานเก็ น และงานทํบจ างานอื่ น งานบรรจุภณฑั  งานในสํ กงาน งานจั นชั้ บเงิ าครัว 
กๆ น าเห็ างานเต็ นตอน เด็ อาจทํ าขนมปเล็	 อยๆ โดยใหลกคู  นการทํ มข้ั กอายุ 14 และ 15 ป ไม างานทํ งได 

โครงการการฝกงาน และการแนะแนวอาชีพ (Work Experience and Career Exploration Program - WECEP) 
โครงการนี้ นเพ่ือใหผเยาวู ท ี่มอายี ุ 14 และ 15 ป  บการแนะแนวอาชี	 จากไดจดขั ึ้ ไดฝ กงาน และรั พ พวกเขาจะไดรบผลประโยชนั 

ยนรูทเนี่  กในเรื่ างาน เป กสู นตามความจํ น ความสนใจ และความสามารถของผู ารการเรี นหนั องของการทํ นหลั ตรที่จดขั ึ้ าเป เข วม 
กิ ประสงค วยเหลื ไดรจู ั วเอง มี อรือร กษาเล ยน และ จกรรม โครงการนมี้ ีวตถั ุ ในการช อใหผเยาวู  กตั ความกระตื นตอการศึ าเรี


ยมพร าหรั งการทํ จะต
เตรี	 อมสํ บโลกแห างานที่ องประสบในภายภาคหนา 

าแรงและชั่ างาน (Wage and Hour Divison) ได บสนุ  กษาของแต ฐจัแผนกค วโมงการทํ สนั นใหส วนการศึ ละรั ดโครงการ 
WECEP นี้ขนเปึ้  มครองในมาตรา 3 ของข งคั ก บางประการที่ บปรุ าหรับนระยะเวลา 2 ป ความคุ อบั บแรงงานเด็ ไดรบการปรั ั งสํ

างานของเด็การทํ กอายุ 14 และ 15 ป 
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•	 พวกเขาสามารถทํ ในระหว วโมงเรีางานได างชั่ ยน 

•	 พวกเขาสามารถทํ อย วโมงในวั ยนหนั อ และมากถงึ  23 ชั่ ละสั ดเทอม างานได างมาก 3 ชั่ นเรี งสื วโมงแต ปดาหทเปี่ 
•	 พวกเขายั บจ างานบางอย อาจจะถกห ใหทา ทํ ั้ จะต ญาตจากแผนกค วโมง 

การทํ างไรก็ สามารถทํ ในโรงงาน เหมื พที่ นอั
งสามารถรั างทํ างที่ ู ามไม งนี้ องไดรบอนั ุ าแรงและชั่

างาน อย ตาม พวกเขาไม างานได องแร และอาชี เป นตรายทงั้  17 อาชีพ 

งคัการบั บใช และบทลงโทษ 
ตรวจราชการจากแผนกเงิ าจ วโมงทํ งประจํ ฐอเมริ มครองผู นค าง และชั่ างาน (Wage and Hour Divison) ซึ่ าการอยูทวสหรั่ ั กาคุ
แรงงานเด็ พระราชบัญญตั ิวาด  างงานที่ นธรรม (FLSA) รัก ภายใต วยการจ เป ฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานได อนุมัตใหิ ผตรวจู

านมี้ ีอานาจในการตรวจสอบ และรวบรวมขํ อมู องของอั าจ วโมงการทํ องที่ ยวกัราชการเหล ลในเรื่ ตราค าง ชั่ างาน และเรื่ เกี่ บการ 
างงานอื่ ดสิ านายจ ปฎบิ ัตตามกฎวิ  วย แรงงานเด็ อกํ นๆ ของ FLSA ผูทไมี่ จ นๆ เพ่ือตั นว างได าด ก และข าหนดอื่ ปฎบิ ัตตามิ
ขอกํ มครองแรงงานเด็ องถู บสู อการฝ นกั กหนึ่าหนดในเรื่องความคุ กอาจจะต กปรั งสดุ  $11,000 ต าฝ บแรงงานเด็ งคน 

FLSA ห ใหม การขนสี  นค ไดรบการผลั ิ าฝ อกํ าด ตราค างขั้ า ค วงเวลา หรืามไม งสิ าที่ ตโดยฝ นข าหนดว วยอั าจ นต่ํ าล อความ 
คุ กระหว ฐ พระราชบั ได บคํ งเพ่ื ามไมมครองแรงงานเด็ างรั ญญตั ินี้ ใหอานาจกระทรวงแรงงานมํ ีอานาจขอรํ ั าสั่ อห ใหมการี
เคลื่ าย "สิ าร านี้ นอกจากนี้ ยั บคํ งกั นข าหนดว วยความคุอนย นค อน" (hot goods) เหล งใหอานาจขอรํ ั าสั่ บผูฝาฝ  อกํ าด มครอง 

ก เพ่ื งคั ยอมทํ าฝ าซากจะมี อบุ นต าตั นของศาลแรงงานเด็ อบั บให าตามกฎหมาย การฝ นซ้ํ ผลต คคลนั้ องโทษตามคํ ดสิ

นแรงงานเด็ จงใจทํ ดอาจจะตองรั กปรั บป น ผทู ที่ ําผูฝาผ ื กที่ าความผิ บโทษทางอาญา และถู บถงึ  $10,000 ตามกฎหมายฉบั จจบุ ั
ผิ นครั้ สอง อาจจะต บโทษจํดเป งที่ องไดรั าคุก 

อมู มเกี่ บกฎหมายเหล ไดจะหาข ลเพ่ิมเติ ยวกั านี้ จากไหน 
สํ	 บขอมู มที่ ยวข บข าหนดเรื่องความคุ านี้ และขอกํ นๆ ที่ ยวขาหรั ลเพ่ิมเติ เกี่ องกั อกํ มครองแรงงานเหล าหนดอื่ เกี่ อง 
กั างงานที่ ยวข บงานเกษตรกรรม สามารถโทรศัพท นค าง และชั่บการจ เกี่ องกั ไปสอบถามไดทแผนกเงี่ ิ าจ วโมง 
ทํ องที่ ณ ที่ ของสํ กงานเหล สามารถหาไดางาน (Wage and Hour Division Office) ในท ของคุ อยู านั านี้ จากสมุด 
าฟา  (blue pages) หรืหน อโทรสอบถามที่ 1-866-4US-WAGE (1-866-487-9243) 8.00 น ถึง 17.00 น เวลา 

ทองถิ่น 

สํ	 บข ลเพ่ิ มเกี่ บข นๆ ที่บงคั ั โดยแผนกเงิ าจ วโมงการทําหรั อมู มเติ ยวกั อกฎหมายอื่ บใช นค าง และชั่ างาน สามารถดู 
ไดใน http://www.dol.gov/elaws/flsa.htm 

เอกสารแสดงข จจริ ั าขึ้ อใหขอม ู วไปเท น และไมไดมความคี ิ นใดๆ ในขอเท็ งนจี้ ดทํ นเพ่ื ลทั่ านั้	 ดเห็ อกฎหมาย 
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กระทรวงแรงงานจั าข ลนี้ขนในฐานะเปึ้  วนหนึ่ การสาธารณะ ให าถึ อมูดทํ อมู นส งของงานบริ ประชาชนสามารถเข งข ลของ 
กระทรวงแรงงานได างทั่ ง แมว  าเสนอขอมู ใหม และเป จจุบนทั ี่สดใหุ  แต นไปไดท ี่จะเกิอย วถึ าเราจะพยายามนํ ลที่ นป เป ดความ 
ล าในกระบวนการตีพมพิ ขอกฎหมายที่ นทางการ และการปรั งเอกสารที่ สาธารณะ ดั น เราจึงไมาช เป บปรุ ออกสู งนั้ สามารถ 
รั นไดว  นข ลทถี่ ู อง สํ บข เปบประกั าจะเป อมู กต าหรั อกฎหมายที่ นทางการ ใหดในู  Federal Register และ Code of Federal 
Regulations ซึ่ โดยกระทรวงแรงงานเป ก เราจะพยายามอย ดความสามารถในการแก อผิงตพี ิมพ นหลั างสุ ไขข ดพลาดของ 
เอกสารทีเ่ราไดรบรั ู 
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