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เอกสารแสดงข จจริ งคั
อเท็ ง หมายเลข 48: การบั บกฎหมายแรงงานของ 
ฐอเมริ บแรงงานต าว: ผลกระทบของผลการตั นคดีสหรั กา กั างด ดสิ ฮอฟแมน 

พลาสตกิ  (Hoffman Plastics) โดยกฎหมายที่ งคั าแรง และ บั บโดยแผนกค

วโมงทํ
ชั่ างาน 

นที่ 27 มี งของสหรัฐฯ ไดตดสั นิ คดีในวั นาคม ค.ศ. 2002 ศาลสู ฮอฟแมนพลาสตกิ  (Hoffman Plastics Compounds, 
บคณะกรรมการแรงงานแห หมายเลข 00-1595 (S.Ct.) ซึ่ งชาตนิ ั้Inc.) กั งชาติ (NLRB) คดี งคณะกรรมการแรงงานแห นไมม ี 

านาจที่ งใหจายเง ิ อนหลั ไมมใบตี  าวซึ่ กให าร บกิอํ จะสั่ นย งใหกบคนทั ี่ างด งถู ออกจากงานเพราะเข วมกั จกรรมของสหภา 
พแรงงาน 

ฮอฟแมนพลาสตกิ ศาลสู นว ายเงิ อนหลั บคนงานที่ างด นเป ดตอในคดี งไดตดสั ิ าการจ นย งใหก ั ไมมใบตี  าวนั้ นการขั
นโยบายของกฎหมายแรงงานตางด ฐฯ กฎหมายเหลานั้ างแสดงเอกสารแสดงตัาวของสหรั  นไดกาหนดใหํ ลกจู  ว และ 
ใบอนุญาตใหท ํางานในขณะที่ าจ างต าพบว สมั ไดรบการอนั ุไดรบการวั  าง นายจ องตรวจสอบเอกสาร และถ าผู ครไม ญาตให 
ทํ าง ในคดี กจ แสดงเอกสารเท็ อมาเขาถู ออกจากงานเนื่างานก็หามจ  ฮอฟแมนพลาสตกิ นี้ ลู างได จ ต กให องจากได


ดตั้ งเป ดกั งชาติ (NLRA) คณะกรรมการแรงงานแห
พยายามจั งสหภาพแรงงาน ซึ่ นการขั บพระราชบัญญตั ิแรงงานแห งชาติ 
(NLRB) ได ยกร นย งสํ บช งจากถู ออกจากงาน ศาลสู นว ควรจะจเรี องใหจายเง ิ อนหลั าหรั วงเวลาหลั กให งไดตดสั ิ าไม ายเงิน 
ย งใหส ํ ไดท ํ าแรงที่ สามารถไดรบอยั  กกฎหมาย และการทํ งแต าเปนอนหลั าหรบั  “ปทไมี่  างาน และค ไม างถู างานที่รตู ั้ แรกว
ความผิดทางกฎหมาย” 

าตั นของศาลสู ได า คนที่ ใดๆ ภายใต นๆ ของสหรัคํ ดสิ งไม หมายความว ไมมเอกสารจะไมี ม ีสทธิ ิ์ กฎหมายแรงงานอื่ ฐฯ ในคดี 
ฮอฟแมนพลาสตกิ ศาลสู ความเฉพาะพระราชบั แรงงานแห านั้ เปงตี ญญตั ิ งชาติ (NLRA) เท น กระทรวงแรงงานไมได นผู
บั บใช บดั าว ศาลสู ไดกล งกฎหมาย อ่ื กระทรวงแรงงานเป งคังคั กฎหมายฉบั งกล งไม  าวถี นๆ ที่ นผบู ั บใช เชน


ญญตั ิว วยการจ เป ญญตั ิคุ
พระราชบั าด างงานที่ นธรรม (FLSA) และพระราชบั มครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกร 
งให มครองแก านั้ วยการจ เป บใหรม (MSPA) ซึ่ ความคุ แรงงานเหล น พระราชบัญญตั ิวาด  างงานที่ นธรรม (FLSA) ไดบงคั ั

างจ าแรงข้ั าตามระยะเวลาทํ แรงงานที่ าข ายค งเท งเป าล วนนายจ ายค นต่ํ างานแก เข าย และจ าแรงหนึ่ าครึ่ นค วงเวลา ส
พระราชบัญญั คุ นายจ าของฟาร ายคติ มครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) ไดบงคั ับให าง และเจ มจ าแรง 

บแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม เมื่ งเวลาจ นตามกํใหก ั อถึ ายเงิ าหนด 
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แผนกค วโมงการทํ งคั ญญตั ิวาด  างาแรงและชั่ างาน (Wage and Hour Division) ของกระทรวงจะบั บใชพระราชบั วยการจ
เป ญญั คุ งวางานที่ นธรรม (FLSA) และพระราชบั ติ มครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) โดยไมคานํ ึ

านั้ ใบต าวหรื งคับใช านั้ นแตกต งใหจายค  อนหลัแรงงานเหล นจะมี างด อไม การบั กฎหมายเหล นนั้ างไปจากการสั่ าแรงย งของ 
พระราชบัญญัตแรงงานแหิ  ฮอฟแมนพลาสตกิ คณะกรมแรงงานแห ได ยกรงชาติ (NLRA) ในกรณีของคดี งชาติ เรี องให

ายเงิ อนหลั าหรั ู างจะไดทางานหากไมํ  ู ออกจากงานอย ดกฎหมาย ภายใต อนไขของ
จ นย งสํ บเวลาทลี่ กจ ไดถ กให างผิ เง่ื

บนีท้ไดี่  ไมจาเปํ  ายเงิ อนหลั นค พระราชบั วยการจกฎหมายฉบั อนุญาต แต นตองจ นย งเป าชดเชย ภายใต ญญตั ิวาด  างงานที่ 
เป ญญั คุนธรรม (FLSA) และพระราชบั ติ มครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) กระทรวงแรงงาน (หรือ 
กจ ยกร าจ อนหลั าหรั วโมงที่ ง ภายใต ี งคั าจ าหรั างานลู าง) จะเรี องค างย งสํ บช่ั ไดทาจรํ ิ กฎหมายทบ่ั บใหจายค  างสํ บการทํ
นั้ งนั้ นห องการจ นย งสํ ไดทางาน และคํ  ไม างถูกนๆ ศาลสู นเป วงเรื่ ายเงิ อนหลั าหรบั  “ปทไมี่  าแรงที่ สามารถไดรบอยั 
กฎหมาย และการทํ งแต าเป ดทางกฎหมาย” ศาลของรั ใชางานที่รตู ั้ แรกว นความผิ ฐบาลกลาง (federal court) ได แนวทาง 
การตั นของคดีดงกลั  ดสิ กษณะคล น ดู Flores v. Albertson’s, Inc., 2002 WL 1163623ดส ิาวในการต ันสองคด ีทม ี่ล ีัายก ั
(C.D. Cal. 2002); Liu v. Donna Karan International, Inc., 2002 Wl 1300260 (S.D.N.Y. 2002) 

งตระหนั งผลกระทบของคํ ดสนิ คดี อกฎหมายแรงงานอื่ งคักระทรวงแรงงานยั กถึ าตั ฮอฟแมนพลาสตกิ ต นๆ ทบี่ ั บใช 
รวมถึ นๆ ทหี่  ใหมการตอบโตี ต อผูทมี่ ีสวนร  าเนิ การคุงกฎหมายอื่ ามไม วมในการดํ นการภายใต มครอง 

สํ บขอมู มสํ บผลกระทบของคดี มครองภายใต ญญตั ิวาด  างาหรั ลเพ่ิ าหรั ฮอฟแมนพลาสตกิ และการคุ พระราชบั วยการจ
งานที่ นธรรม (FLSA) และพระราชบั ของกระทรวงเป ญญัตคิ ุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) โทรฟรี

นหาข ลเกี่ บพระราชบัแรงงาน 1-866-4USWAGE (1-866-4879243); TTY 1-877-889-5627 สามารถค อมู ยวกั ญญตั ิวา
ด างงานที่ นธรรม (FLSA) และพระราชบั จากวยการจ เป ญญัตคิ ุมครองแรงงานอพยพ และแรงงานเกษตกรรม (MSPA) ได
www.dol.gov 
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