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สิทธิตามกฎหมายของคุณ  

สิทธิของแรงงานต่างประเทศในสถานที่ท างาน  
 



ไม่ว่าสถานะการเข้าเมอืงของคุณจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณก าลงัท างานอยูใ่นสหรัฐอเมริกาคุณมสิีทธิทีจ่ะ

ได้รับค่าจ้างขั้นต ่าและค่าจ้างส าหรับช่ัวโมงการท างานของคุณ หลกัการนีใ้ช้กบัคนงานทีม่เีอกสาร

ตรวจคนเข้าเมอืง และ "คนงานทีไ่ม่มเีอกสาร"  หรือไม่ได้รับอนุญาตในการท างาน โปรดดูด้านล่าง

ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ  

สิทธิของแรงงานต่างประเทศในสถานทีท่ างาน  
กฎหมายค่าจ้างและช่ัวโมง  

 ค่าจ้างขั้นต ่าในรัฐเมน 

คนงานส่วนใหญ่ในรัฐเมนมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่าเท่ากบั $ 7.50 ต่อชัว่โมง ถา้คุณท างานใน
ต าแหน่งท่ีคุณไดรั้บทิป นายจา้งของคุณอาจจะจ่ายเงินให้คุณคร่ึงหน่ึงของค่าจา้งขั้นต ่าซ่ึง
เท่ากบั $ 3.75 ต่อชัว่โมง แต่ถา้ค่าจา้งและทิป ของคุณรวมกนัไม่ถึง $ 7.50 ต่อชัว่โมงแลว้ คุณ
มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงิน $ 7.50 ต่อชัว่โมง ถา้คุณเป็นคนงานดา้นการเกษตรจะมีกฎระเบียบอ่ืน ๆ 
ส าหรับการก าหนดค่าจา้งของคุณ โปรดติดต่อ Pine Tree ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ภายใต ้"ฉนัจะติดต่อใคร" ท่ีอยูด่า้นขวาส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม  

 เจ้านายของฉันสามารถจ่ายเงนิค่าจ้างที่แตกต่างจากคนอืน่ ๆ ได้ไหม 
 

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งอตัราเดียวกนักบัคนงานท่ีท างานเดียวกนั นัน่หมายความวา่ถา้ชายและ
หญิงท างานเดียวกนัโดยใช ้"ทกัษะ ความพยายาม ความรับผิดชอบ และมีสภาพการท างานท่ี
เหมือนกนั" พวกเขามีสิทธ์ิท่ีจะจ่ายเงินเดียวกนั ตรวจสอบการเช่ือมโยงทางดา้นขวาภายใต ้
"ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม" หรือติดต่อทนายความเพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 ฉันจะดูว่าฉันได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเพือ่นร่วมงานของฉันได้หรือไม่ 
 

นายจา้งไม่สามารถห้ามหรือเลือกปฏิบติัต่อคนงานส าหรับการพดูดคุยหรือเปรียบเทียบค่าจา้ง
กบัคนงานอ่ืน ๆ คุณมีสิทธิท่ีจะแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบัค่าจา้งของคุณกบัคนอ่ืน แต่คนอ่ืน ๆ ไม่
ผกูพนัท่ีจะตอ้งบอกคุณว่าพวกเขาจะไดรั้บเงิน เท่าไร 

 เมื่อไหร่ฉันมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าล่วงเวลา  
 

คนงานส่วนมากมีสิทธิไดรั้บค่าล่วงเวลา คนงานรายชัว่โมงท่ีท างานมากกวา่ 40 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บค่าล่วงเวลาส าหรับเวลาท่ีเกินเป็นอตัราหน่ึงเท่าคร่ึงของอตัราชัว่โมง
ปรกติ ซ่ึงหมายความวา่หากคุณท างาน 50 ชัว่โมงในสปัดาห์คุณจะไดเ้งินอตัรารายชัว่โมงของ
คุณส าหรับ 40 ชัว่โมงแรกและค่าจา้งล่วงเวลาส าหรับ 10 ชัว่โมงในอตัราหน่ึงจุดห้าเท่าของค่า
ชัว่โมงปรกติของคุณ (ค่าแรงปรกติ 10 ช่ัวโมง x 1.5 เท่า) นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าล่วงเวลา
ส าหรับการท างานใด ๆ ท่ีท  าต  ่ากวา่ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  แมว้า่จะมากกวา่จ านวนการท างาน
ปกติของคุณ นายจา้งไม่สามารถท าให้คุณท างานมากกวา่ 80 ชัว่โมงของการท างานล่วงเวลา
เป็นเวลาสองสปัดาห์ต่อเน่ืองได ้

แรงงานท่ีท างานดา้นการเกษตรจะไม่ไดรั้บสิทธิในการท างานล่วงเวลา โปรดติดต่อ  Pine 
Tree Legal Assistance  ภายใต ้"ฉนัจะติดต่อใคร" เพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ใครที่ฉันควรจะติดต่อเมื่อมีค าถามหรือเพือ่ยืน่เร่ืองร้องเรียน 

Maine Department of Labor: Bureau of Labor Standards: (207) 623-7900  

ภายใตก้ฎหมายของรัฐเมน เจา้หนา้ท่ีของกรมแรงงานไม่สามารถเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมืองของคุณ 
พนกังานของรัฐไม่ควรถามเก่ียวกบัสถานภาพการเขา้เมืองของคุณและ
แมว้า่คุณจะเปิดเผย พวกเขาไม่สามารถแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้
เมือง เวน้เสียแต่สงสยัวา่มีกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายอ่ืน ๆ มากกวา่ไม่มี
เอกสารการเขา้เมือง 

U.S. Department of Labor: (866) 487-9243 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลกลางอาจเปิดเผยสถานภาพการเขา้เมืองของคุณ แต่
ถา้คุณโทรถึงกระทรวงแรงงานสหรัฐ คุณไม่จ  าเป็นตอ้งให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการตรวจคนเขา้เมืองของคุณต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลกลาง  

Pine Tree Legal Assistance: (800) 879-7463 

(ติดต่อ Mike Guare ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานในไร่) 

Southern Maine Workers’ Center:  

(207) 200– SMWC (7692) 
 

ส าหรับข้อมูลเพิม่เติมโปรดเข้าไปที่เว็ปต่อไปนี:้  

http://www.maine.gov/labor/labor_laws/ 

wagehour (Maine Department of Labor) 

http:// www.ptla.org/library/394  

(Pine Tree Legal Assistance Employment Law 

Guide) 

          จดัท าและเผยแพร่โดย:  
Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึกหดั Cumberland Legal Aid Clinic, 
โครงการส าหรับผูอ้พยพและสิทธิมนุษยชน, University of Maine School of Law 

 

ค าช้ีแจงนี้มีขึ้นเพือ่เป็นการให้ข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการค าปรึกษาเท่านั้น เอกสารนี้ไม่ได้เป็น

ค าแนะน าการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคณุคดิว่าคณุมีปัญหาทางกฎหมายกรุณาขอความ

ช่วยเหลือจากทนายความ  

Steve Johnson Viktor Hanacek Viktor Hanacek 



 การจ้างงานที่เลอืกปฏิบัติคืออะไร  
การเลือกปฏิบติัหมายถึงการปฏิบติัโดยไม่เท่าเทียมกนั คนงานมีสิทธิท่ีจะท างานเป็นปราศจาก
การเลือกปฏิบติับนพ้ืนฐานของเช้ือชาติศาสนา เพศ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ชาติก าเนิด 
หรืออาย ุ 
 

 ส่ิงที่เป็นตัวอย่างของการเลอืกปฏิบัติในการจ้างงานมีอะไรบ้าง  
- คนงานหญิง จะไม่ตอ้งจ่ายมากข้ึนส าหรับการประกนัสุขภาพ เพียงเพราะเธออาจจะตั้งครรภ ์ 
- คนงานจะไม่ถูกล่วงละเมิดดว้ยวาจาหรือทางร่างกาย โดยเหตุท่ีเป็นคนท่ีมาจากประเทศอ่ืน  
ไม่มีใครในท่ีท างานของคุณจะข่มขู่หรือเล่นตลกเก่ียวกบั "การเรียกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้
เมือง" เพื่อตรวจสอบการเขา้เมืองของคุณ  
- คุณไม่สามารถูกไล่ออกหรือปฏิเสธการเล่ือนขั้นเพราะเช้ือชาติของคุณ ศาสนา เพศ ความ
พิการ รสนิยมทางเพศ ประเทศบา้นเกิด หรืออาย ุ 
- คุณไม่สามารถถูกไล่ออกหรือปฏิเสธการเล่ือนขั้นเพียงเพราะคุณรายงานการเลือกปฏิบติัใน
สถานท่ีท างาน  
 
 ใครที่ได้รับการคุ้มครองจากการจ้างงานที่เลอืกปฏิบัติ  
คนงานท่ีท างานให้กบันายจา้งท่ีมีคนงานสิบห้าคนหรือมากกวา่ จะไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายของรัฐบาลกลาง หากคุณท างานให้นายจา้งท่ีมีลูกจา้งนอ้ยกวา่สิบห้าคน คุณยงัคงอยู่
ภายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนของรัฐเมน 
 

 ฉันจะรายงานการเลือกปฏิบัติได้อย่างไร  
ขั้นแรกให้รายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ถา้ผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้ง
ไม่ไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จริง ให้ติดต่อสอบถามภายใต ้"ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม" เก่ียวกบัวิธีการ
แจง้หรือติดต่อทนายความท่ีจะช่วยในกรณีท่ีมีการเรียกร้อง คุณตอ้งเรียกร้องกบั
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัฐเมน ภายใน 300 วนั นบัจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ตรวจสอบคอลมัน์ขวามือเพ่ือขอรับขอ้มูลเพ่ิมเติม  
 

 สถานภาพการเข้าเมืองของฉันสามารถส่งผลกระทบต่อสิทธิของฉันในคดหีรือไม่  
คนงานท่ีมีเอกสารการเขา้เมืองสามารถฟ้องนายจา้งของพวกเขาส าหรับค่าจา้งรายชัว่โมงท่ี
หายไป เพราะถูกไล่ออกหรือปลดออกจากการเลือกปฏิบติั รวมถีงการเยยีวยาอ่ืน ๆ คนงานท่ี
ไม่มีเอกสารการเขา้เมืองจะมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บค่าจา้งส าหรับการท างานตามจริง คนงานท่ีไม่มี
เอกสารการเขา้เมืองจะไม่มีสิทธิท่ีจะบงัคบัให้นายจา้งท่ีเลือกปฏิบติัรับกลบัเขา้ท างาน  

ค าช้ีแจงนี้มีขึ้นเพือ่เป็นการให้ข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการค าปรึกษาเท่านั้น เอกสารนี้ไม่ได้เป็น

ค าแนะน าการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคณุคดิว่าคณุมีปัญหาทางกฎหมายกรุณาขอความ

ช่วยเหลือจากทนายความ  

ไม่ว่าสถานะการเข้าเมืองของคุณจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณก าลงัท างานอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณมี

สิทธิที่จะเป็นอสิระจากการเลอืกปฏิบัติในที่ท างาน หลกัการนีใ้ช้กบัคนงานที่มีเอกสารตรวจ

คนเข้าเมือง และ "คนงานที่ไม่มีเอกสาร" ที่ได้รับการว่าจ้าง โปรดดูด้านล่างส าหรับ

รายละเอยีดเพิม่เติม  

สิทธิของแรงงานต่างประเทศในสถานทีท่ างาน  
การจ้างงานที่เลอืกปฏบิัต ิ 

ใครที่ฉันควรจะติดต่อเมื่อมีค าถาม 

Pine Tree Legal Assistance: (207) 774-8211 

Maine Department of Labor: Bureau of Labor 

Standards: (207) 623-7900 

ภายใตก้ฎหมายของรัฐเมน เจา้หน้าท่ีของกรมแรงงานไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั

เก่ียวกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมืองของคุณ พนกังานของรัฐไม่ควรถามเก่ียวกบัสถานภาพการ

เขา้เมืองของคุณและแมว้่าคุณจะเปิดเผย พวกเขาไม่สามารถแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

เวน้เสียแต่สงสยัว่ามีกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายอ่ืน ๆ มากกว่าการไม่มีเอกสารเขา้เมือง 

U.S. Department of Labor: (866) 487-9243 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลกลางอาจเปิดเผยสถานภาพการเขา้เมืองของคุณ แต่ถา้คุณโทรถึงกระทรวง

แรงงานสหรัฐ คุณไม่จ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจคนเขา้เมืองของคุณต่อเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐบาลกลาง  

Southern Maine Workers’ Center:  

(207) 200– SMWC (7692) 

 

ฉันจะรายงานการร้องเรียนได้อย่างไร  

Maine Human Rights Commission: (207) 624-6050 

Equal Employment Opportunity Commission: 

(800) 669-4000  

ส าหรับข้อมูลเพิม่เตมิ: 

Equal Employment Opportunity Commission: 

http://www.Eeoc.gov 

Maine Human Rights Commission: 

http://www.maine.gov/mhrc/– Maine Human Rights 

Commission 

www.maine.gov/portal/employment/rights.html  

จัดท าและเผยแพร่โดย:   

Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึกหดั Cumberland Legal Aid Clinic, โครงการ

ส าหรับผูอ้พยพและสิทธิมนุษยชน, University of Maine School of Law 

Greg Westfall Viktor Hanacek 



ไม่วา่สถานะการเขา้เมืองของคุณเป็นอยา่งไร ถา้คุณท างานอยูใ่นสหรัฐอเมริกาและคุณ

ไดรั้บบาดเจบ็ในท่ีท างานคุณมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ ค่าทดแทน หลกัการน้ีใชก้บัคนงานทั้งท่ีมี

เอกสารตรวจคนเขา้เมืองและ "คนงานท่ีไม่มีเอกสาร" โปรดดูดา้นล่างส าหรับรายละเอียด

เพ่ิมเติม  

สิทธิของแรงงานต่างประเทศในสถานที่ท างาน  
ค่าทดแทน  

 อะไรคอืค่าทดแทน  
ค่าทดแทนเป็นโปรแกรมท่ีจ่ายโดยนายจา้งซ่ีงให้ผลประโยชน์กบัแรงงานท่ีไดรั้บบาดเจบ็จาก
การท างาน นายจา้งส่วนใหญ่ไดจ้ดัให้มีความคุม้ครองตามกฎหมายน้ีและจ่ายเงินเขา้ระบบค่า
ทดแทน  

 ใครที่อยู่ภายใต้สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน  
ถา้คุณเป็นคนงานและมีเอกสารตรวจคนเขา้เมือง ค่าสินไหมทดแทน สามารถให้ความ
คุม้ครองดงัต่อไปน้ี  

1) เงินส าหรับค่าใชจ่้ายทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานของคุณ  

2) ค่าจา้งในขณะท่ีคุณขาดจากการท างานและ 

3) การคุม้ครองต าแหน่งงานเม่ือคุณกลบัมาจากอาการบาดเจบ็  

ถา้คุณไม่มีเอกสารตรวจคนเขา้เมือง คุณอาจไดรั้บเงินส าหรับค่าใชจ่้ายทางการแพทยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น  

มีกฎหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปส าหนบัคนงานในไร่ ซ่ึงท างานตามฤดูกาล และ คนงานในไร่ 
ซ่ึงท างานตลอดทั้งปี ให้ตรวจสอบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจาก "ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม" ส าหรับ
รายละเอียด  

 ส่ิงที่ต้องท าเพือ่การเรียกร้อง 

แรงงานท่ีไดรั้บบาดเจบ็ในท่ีท างานจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการแจง้ให้นายจา้งของพวกเขาทราบวา่
ไดรั้บบาดเจบ็จากการท างานให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้จากนั้นนายจา้งจะเร่ิมตน้ขั้นตอน
การชดเชย หากคุณไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์อยา่งรวดเร็ว คุณสามารถด าเนินการไกล่เกล่ียและ
การไต่สวนโดยคุณจะไดรั้บการแต่งตั้งทนายความให้ฟรี ตรวจสอบ "ใครคือคนท่ีฉนัควร
ติดต่อเม่ือมีค  าถาม" ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม  

 ฉันควรจะยืน่ขอค่าทดแทนจากการได้รับบาดเจ็บในที่ท างานหรือไม่  

มนัข้ึนอยูก่บั คุณมีเอกสารการเขา้เมืองหรือไม่โปรดดู "ใครท่ีอยูภ่ายใตสิ้ทธิท่ีจะไดรั้บค่า
ทดแทน"  ถา้คุณไม่มีเอกสารการเขา้เมือง ประโยชน์ท่ีไดจ้ะมีเพียง ค่ารักษาพยาบาล าหรับการ
บาดเจบ็ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของคุณ ในกรณีท่ีนายจา้งของคุณรู้วา่คุณไม่มีเอกสารการเขา้เมือง 
คุณจะไม่ไดรั้บการคุม้ครองต าแหน่งงานและคุณจะไม่สามารถกลบัไปท างานได ้คุณอาจ
ตอ้งการท่ีจะพบทนายความเพ่ือช่วยให้คุณตดัสินใจเลือกตวัเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับคุณ  

ใครที่ฉันควรจะติดต่อเมื่อมีค าถามหรือเพือ่ยืน่เร่ืองขอรับค่า
ทดแทน 

Workers’ Compensation Board: (877) 832-5525  

ภายใตก้ฎหมายของรัฐเมน เจา้หนา้ท่ีของกรมแรงงานไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัเก่ียวกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมืองของคุณ พนกังานของรัฐไม่ควรถามเก่ียวกบั
สถานภาพการเขา้เมืองของคุณและแมว้า่คุณจะเปิดเผย พวกเขาไม่สามารถแจง้กบั
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง เวน้เสียแต่สงสัยวา่มีกิจกรรมท่ีผดิกฎหมายอ่ืน ๆ มากกวา่การ
ไม่มีเอกสารเขา้เมือง 

Southern Maine Workers’ Center:  

(207) 200– SMWC (7692) 
 

ส าหรับข้อมูลเพิม่เติม: 

State of Maine Resources 

http://www.mainelegislature.org/legis/statutes/39-a/
title39-ach0sec0.html (Maine Workers’ Compensation 

statutes) 

 

http://www.maine.gov/wcb/rules/RulesAndRegs.htm 

(State rules relating to Workers’ Compensation claims) 

 

http://www.maine.gov/wcb/facts.htm (contact information 

for where to make a claim) 

 

http://umaine.edu/ble/files/2011/01/Workers-Comp-BP-

2012.pdf (Workers’ Compensation Fact sheet) 

 

จดัท าและเผยแพร่โดย:   

Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึกหดั Cumberland Legal Aid 
Clinic, โครงการส าหรับผูอ้พยพและสิทธิมนุษยชน, University of Maine School 
of Law 

ค าช้ีแจงนี้มีขึ้นเพือ่เป็นการให้ข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการค าปรึกษาเท่านั้น เอกสารนี้ไม่ได้เป็น

ค าแนะน าการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคณุคดิว่าคณุมีปัญหาทางกฎหมายกรุณาขอความ

ช่วยเหลือจากทนายความ  

http://www.maine.gov/wcb/facts.htm


สิทธิของแรงงานต่างประเทศในสถานทีท่ างาน  
สุขภาพและความปลอดภยั  

ค าช้ีแจงนี้มีขึ้นเพือ่เป็นการให้ข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการค าปรึกษาเท่านั้น เอกสารนี้ไม่ได้เป็น

ค าแนะน าการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคณุคดิว่าคณุมีปัญหาทางกฎหมายกรุณาขอความ

ช่วยเหลือจากทนายความ  

ไม่ว่าสถานะการเข้าเมืองของคุณเป็นอย่างไร ถ้าคุณท างานอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณมีสิทธิใน

ด้านสุขภาพ และความปลอดภยั หลกัการนีใ้ช้กบัคนงานทั้งที่มีเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและ 

"คนงานที่ไม่มีเอกสาร" โปรดดูด้านล่างส าหรับรายละเอยีดเพิม่เติม  

 ฉันมีสิทธิในสถานที่ท างานที่ปลอดภยัหรือไม่ 

ใช่. The Federal Occupational Safety and Health Administration (ช่ือยอ่ “OSHA”) ก าหนดใหน้ายจา้ง
ตอ้งจดัใหมี้สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั มีกฎระเบียบท่ีนายจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามและพนกังานมีสิทธิท่ี
จะแจง้สภาพสถานท่ีท างานท่ีไม่ปลอดภยั  
 

 ฉันจะท าอย่างไรเมื่อสถานที่ท างานไม่ปลอดภยั 

หากคุณเช่ือวา่คุณท างานอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอนัตรายจนถึงชีวิตหรืออาจไดรั้บบาดเจ็บสาหสัจากการ
ท างานหรือตอ้งท างานบางอยา่งท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายดงักล่าว คุณมีสิทธิท่ีจะบอกนายจา้งของคุณ
และขอใหมี้การแกไ้ข  
 

 ฉันมีสิทธิที่จะแจ้งการละเมิดสุขภาพหรือความปลอดภยัในที่ท างานได้หรือไม่  

ใช่ คุณสามารถขอให ้OSHA ท าการตรวจสอบสถานท่ีท างานของคุณส าหรับการละเมิดสุขภาพหรือ
ความปลอดภยั การตรวจสอบคือเม่ือเจา้หนา้ท่ี OSHA ตรวจสอบสถานท่ีท างานของคุณส าหรับการ
ละเมิด คุณมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ อยา่งไรกต็ามคุณมีสิทธิท่ีจะขอให ้OSHA เกบ็ช่ือ
ของคุณเป็นความลบั เพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษโดยนายจา้งของคุณ  
 

 ฉันมีสิทธิที่จะทราบถึงชนิดของสารเคมีที่ฉันท างานด้วยหรือไม่  

ใช่ กฎหมายของรัฐบาลกลางก าหนดใหน้ายจา้งจะตอ้งบอกพนกังานในกรณีท่ีสารเคมีหรือสารท่ีพวก
เขาก าลงัท างานดว้ยท่ีอาจเป็นอนัตราย คุณมีสิทธิท่ีจะถามวา่สารดงักล่าวท่ีคุณท างานดว้ยเป็นอนัตราย
หรือไม่ และมีสิทธิในการไดรั้บการอบรมวิธีจดัการกบัมนัไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 

 ฉันจะได้รับการคุ้มครองในกรณทีี่เจ้านายของฉันไล่ฉันออกหรือลงโทษส าหรับการ
รายงาน OSHA หรือไม่ 

ใช่ คุณอาจจะยื่นเร่ืองร้องเรียนส าหรับการตอบโตจ้ากนายจา้ง ผา่น OSHA หรือคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนของรัฐเมน ส าหรับการถูกลงโทษ การตอบโตด้งักล่าวรวมถึงการไล่ออก การระงบัการ
จ่ายเงิน หรือถูกลงโทษเพราะคุณยื่นค าร้อง คุณสามารถยื่นค าร้องต่อ OSHA ภายในเวลา 30 วนันบัจาก
เวลาท่ีถูกลงโทษ และ ภายในเวลา 300 วนัส าหรับการยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ
รัฐเมน ถา้นายจา้งของคุณไล่คุณออกหรือคุกคามคุณ เพราะคุณรายงานการละเมิดต่อสุขภาพและความ
ปลอดภยั หรือคุณปฏิเสธท่ีจะท างานบางอยา่งท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิตของคุณหรือชีวติของผูอ่ื้น คุณควร
จะขอความช่วยเหลือจากทนายความหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัฐเมน ภายใต ้"ในการยื่น
ค าร้องเรียน" ท่ีอยูด่า้นขวา  

หากคุณไมมี่เอกสารตรวจคนเขา้เมือง คุณอาจจะขอ OSHA เพื่อใหช่ื้อของคุณเป็นความลบั เพราะหาก
นายจา้งของคุณรู้วา่คุณรายงาน คุณอาจถูกไล่ออกหรือถูกลงโทษโดยไมมี่การป้องกนัทางกฎหมายได ้

ใครที่ฉันควรจะติดต่อเมื่อมีค าถาม 

Maine Department of Labor, Bureau of Labor 

Standards: (207) 623-7900 

ภายใตก้ฎหมายของรัฐเมน เจา้หนา้ท่ีของกรมแรงงานไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมืองของคุณ พนกังานของรัฐไม่
ควรถามเก่ียวกบัสถานภาพการเขา้เมืองของคุณและแมว้า่คุณจะเปิดเผย พวก
เขาไม่สามารถแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง เวน้เสียแต่สงสยัวา่มีกิจกรรม
ท่ีผิดกฎหมายอ่ืน ๆ มากกวา่การไมมี่เอกสารเขา้เมือง 

U.S. Department of Labor: (866) 487-9243 

เจา้หน้าทีข่องรฐับาลกลางอาจเปิดเผยสถานภาพการเขา้เมอืงของคุณ 
แต่ถา้คุณโทรถงึกระทรวงแรงงานสหรฐั คุณไมจ่ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัการตรวจคนเขา้เมอืงของคุณต่อเจา้หน้าทีข่องรฐับาลกลาง  
 
Southern Maine Workers’ Center:  

(207) 200– SMWC (7692) 

 

ฉันจะรายงานการร้องเรียนได้อย่างไร  
Occupational Safety and Health Agency  

Augusta Office: (207) 626-9160 
 

Maine Human Rights Commission:  
(207) 624-6290 

 

 

ส าหรับข้อมูลเพิม่เติม: 

http://www.safetyworksmaine.com/

safe_workplace/rights-responsibilities.html (list of 

rights and responsibilities for work conditions) 

https://www.osha.gov/Publications/poster.htm 

(poster detailing safety requirements) 

จัดท าและเผยแพร่โดย:   

Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึกหดั Cumberland Legal 
Aid Clinic, โครงการส าหรับผูอ้พยพและสิทธิมนุษยชน, University of 
Maine School of Law 

https://www.osha.gov/Publications/poster.htm


สิทธิของแรงงานต่างประเทศในสถานที่ท างาน  
สภาพความเป็นอยู่ของคนงาน  

 สิทธิสภาพความเป็นอยู่ของฉันในฐานะแรงงานต่างชาติ 

 

คุณมีสิทธิในสภาพความเป็นอยูท่ี่ปลอดภยั ถา้คุณเป็นคนงานเกษตรในรัฐเมนและนายจา้งของ
คุณจดัท่ีอยูอ่าศยัให้กบัคนงานตั้งแต่ห้าคนหรือมากกวา่ สภาพความเป็นอยูข่องคุณจะไดรั้บ
การคุม้ครองภายใตก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานต่างชาติท่ีท  างานดา้นการเกษตรตามฤดูกาล  
 

 อะไรคอืสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภยั 
 

ท่ีอยูอ่าศยัจะตอ้งมีความปลอดภยัและไม่มีปัญหาระบบไฟฟ้า ตอ้งมีน ้าสะอาดทั้งร้อนและเยน็ 
เม่ือคุณยา้ยเขา้บา้นควรเป็นท่ีปราศจากขยะ ห้องน ้าตอ้งสะอาด ส้วมและท่ีอาบน ้าตอ้งท างาน
ได ้และตอ้งมีท่ีจดัเก็บอาหาร ตูเ้ยน็ตอ้งท างานไดแ้ละเตาประกอบอาหารตอ้งท างานปรกติ 
สุดทา้ยจะตอ้งมีห้องเพียงพอส าหรับทุกคนท่ีอาศยัอยูท่ี่นัน่  
 

 ฉันจะสามารถรายงานสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภยัได้อย่างไร 
 

กฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐเมนให้ส านกัมาตรฐานแรงงานและกระทรวงแรงงานสหรัฐ
สามารถเขา้ไปในท่ีอยูอ่าศยัใด ๆ ท่ีนายจา้งเป็นเจา้ของหรือครอบครองเพ่ือตรวจสอบถึงความ
ไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด ทั้งน้ีสถานท่ีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม 
นอกจากนั้นคุณสามารถขอให้มีการตรวจสอบโดยการร้องเรียนไปยงักรมแรงงาน ส านกั
มาตรฐานแรงงานของรัฐเมน หรือกระทรวงแรงงานสหรัฐ (ตรวจสอบ "ใครท่ีฉนัควรจะติด
ต่อเม่ือมีค  าถาม" ดา้นขวา)  
 

 ฉันจะต้องจ่ายส าหรับที่พักที่ถูกจัดให้หรือไม่ 

 

เวน้แต่ในกรณีท่ีนายจา้งของคุณสญัญาวา่คุณจะไม่ตอ้งจ่ายส าหรับท่ีพกั นายจา้งของคุณอาจ
คิดค่าใชจ่้ายได ้เม่ือคุณไดรั้บค าช้ีแจงเก่ียวกบังานของคุณ ซ่ึงควรจะอยูใ่นภาษาพ้ืนเมืองของ
คุณ จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยัและค่าใชจ่้ายของคุณ นายจา้งจะตอ้งติดประกาศ
ค าบรรยายเก่ียวกบัสถานะของท่ีพกัอาศยัและใบรับรองจ านวนของผูท่ี้สามารถเขา้พกัอาศยัได้
ในบา้นแต่ละหลงัไวอ้ยา่งชดัเจน 

ใครที่ฉันควรจะติดต่อเมื่อมีค าถามหรือเพือ่ยืน่เร่ืองร้องเรียน 

Pine Tree Legal Assistance: (207) 942-0673  

(ติดต่อ Mike Guare ส าหรับข้อมูลเกีย่วกบัการท างานในไร่) 

Maine Department of Labor: Bureau of Labor 

Standards: (207) 623-7900 

ภายใตก้ฎหมายของรัฐเมน เจา้หนา้ท่ีของกรมแรงงานไม่สามารถเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมืองของคุณ 

พนกังานของรัฐไม่ควรถามเก่ียวกบัสถานภาพการเขา้เมืองของคุณและ

แมว้า่คุณจะเปิดเผย พวกเขาไม่สามารถแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้

เมือง เวน้เสียแต่สงสยัวา่มีกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายอ่ืน ๆ มากกวา่การไม่มี

เอกสารเขา้เมือง 

U.S. Department of Labor: (866) 487-9243 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลกลางอาจเปิดเผยสถานภาพการเขา้เมืองของคุณ แต่
ถา้คุณโทรถึงกระทรวงแรงงานสหรัฐ คุณไม่จ  าเป็นตอ้งให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการตรวจคนเขา้เมืองของคุณต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลกลาง  
Southern Maine Workers’ Center:  
(207) 200– SMWC (7692) 
 

ส าหรับข้อมูลเพิม่เติม: 

http://Maine.gov/labor/bls/ (Maine Bureau of 

Labor Standards) 

http://www.ptla.org/housing-1- Pine Tree Legal 

Assistance Housing for Migrant Workers 

information (details on acceptable conditions) 

จดัท าและเผยแพร่โดย:   

Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึกหดั Cumberland 

Legal Aid Clinic, โครงการส าหรบัผูอ้พยพและสทิธมินุษยชน, University of 

Maine School of Law 

ค าช้ีแจงนี้มีขึ้นเพือ่เป็นการให้ข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการค าปรึกษาเท่านั้น เอกสารนี้ไม่ได้เป็น

ค าแนะน าการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคณุคดิว่าคณุมีปัญหาทางกฎหมายกรุณาขอความ

ช่วยเหลือจากทนายความ  

ไม่ว่าสถานะการเข้าเมืองของคุณเป็นอย่างไร ถ้าคุณท างานอยู่ในสหรัฐอเมริกา และนายจ้าง

ของคุณได้จัดที่อยู่อาศัยให้กบัคุณ คุณมีสิทธิในที่อยู่อาศัยที่สามารถยอมรับได้ หลกัการนีใ้ช้

กบัคนงานทั้งที่มีเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและ "คนงานที่ไม่มีเอกสาร" โปรดดูด้านล่าง

ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เติม  
 Bobak Ha'Eri 



ไม่ว่าสถานะการเข้าเมืองของคุณเป็นอย่างไรถ้าคุณท างานอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณมีสิทธิที่

จะเป็นอสิระจากการล่วงละเมิดทางเพศ หลกัการนีใ้ช้กบัคนงานทั้งที่มีเอกสารตรวจคนเข้า

เมืองและ "คนงานที่ไม่มีเอกสาร" โปรดดูด้านล่างส าหรับรายละเอยีดเพิม่เติม  

สิทธิของแรงงานต่างประเทศในสถานที่ท างาน  
 การคุกคามทางเพศ  

 อะไรคอืการคุกคามทางเพศ  

ล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระท าใดๆโดยปราศจากความยนิยอม  ในการล่วงเกิน การ
แสดงออกทางค าพดู, การร้องขอหรือการสมัผสั นายจา้งของคุณไม่สามารถไล่คุณออกหรือ
ลงโทษเน่ืองจากคุณไดร้้องเรียนเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศ  
 

 ตัวอย่างของการคุกคามทางเพศ  

คนงานคนอ่ืนเบียดเสียดคุณ เม่ือใดก็ตามท่ีเขาหรือเธออยูใ่กลก้บัคุณ  

คนงานคนอ่ืนพยายามท่ีจะขอมีเพศสมัพนัธ์กบัคุณทั้งท่ีคุณปฏิเสธเขาไปแลว้ 

เจา้นายของคุณขอให้คุณมีเพศสมัพนัธ์เพ่ือแลกกบัการเล่ือนขั้นในท่ีท างาน 

กระท าใดๆโดยปราศจากความยนิยอมในลกัษณะอ่ืน ๆ หรือการแสดงความคิดเห็นทางเพศ
ตามธรรมชาติซ่ึง "รุนแรงและโจ่งแจง้" (การกระท านั้นไดส่้งผลกระทบต่อความสามารถใน
การท างานและเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง)  
 

 ใครที่ได้รับการคุ้มครองจากการคุกคามทางเพศ  

คนงานทุกคนไดรั้บการคุม้ครองจากการคุกคามทางเพศ  

 

 ใครที่ฉันควรรายงานให้ทราบเมื่อถูกคุกคามทางเพศ  

รายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาของคุณก่อน คุณควรแจง้ให้นายจา้งของคุณทราบว่าคนงานคนอ่ืน
คุกคามทางเพศต่อคุณ ถา้ผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งไม่ไดท้  าหนา้ท่ีหรือคุณถูกผูบ้งัคบับญัชา
คุกคามทางเพศกบัคุณ ให้ติดต่อสอบถามภายใต ้"ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม" คุณตอ้งเรียกร้องกบั
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัฐเมน ภายใน 300 วนั นบัจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนอกจากน้ี
คุณยงัสามารถร้องเรียนถา้คุณถูกไล่ ปลดออก หรือพิจารณาเล่ือนขั้นเน่ืองจากการรายงานการ
ล่วงละเมิดทางเพศ  

 

 สถานภาพการเข้าเมืองของฉันสามารถส่งผลกระทบต่อสิทธิของฉันในคดหีรือไม่  

คนงานท่ีมีเอกสารการเขา้เมืองสามารถฟ้องนายจา้งของพวกเขาส าหรับค่าจา้งรายชัว่โมงท่ี
หายไป เพราะถูกไล่ออกหรือปลดออกจากการรายงานการล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งเรียกร้อง
ค่าท าขวญั คนงานท่ีไม่มีเอกสารการเขา้เมืองจะมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บค่าจา้งส าหรับการท างานตาม
จริง คนงานท่ีไม่มีเอกสารการเขา้เมืองจะไม่มีสิทธิท่ีจะบงัคบัให้นายจา้งท่ีเลือกปฏิบติัรับกลบั
เขา้ท างาน  

ใครที่ฉันควรจะติดต่อเมื่อมีค าถามหรือเพือ่ยืน่เร่ืองร้องเรียน 
 

Maine Human Rights Commission:  

(207) 624-6290 

 

Maine Department of Labor: Bureau of Labor 
Standards: (207) 623-7900  

ภายใตก้ฎหมายของรัฐเมน เจา้หนา้ท่ีของกรมแรงงานไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมืองของคุณ พนกังานของรัฐไม่
ควรถามเก่ียวกบัสถานภาพการเขา้เมืองของคุณและแมว้า่คุณจะเปิดเผย พวก
เขาไม่สามารถแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง เวน้เสียแต่สงสยัวา่มีกิจกรรม
ท่ีผิดกฎหมายอ่ืน ๆ มากกวา่การไมมี่เอกสารเขา้เมือง 
 

U.S. Department of Labor: (866) 487-9243 

 

Equal Employment Opportunity Commission:  

(800) 669-4000  

เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลกลางอาจเปิดเผยสถานภาพการเขา้เมืองของคุณ แต่ถา้คุณ
โทรถึงกระทรวงแรงงานสหรัฐ คุณไม่จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการตรวจ
คนเขา้เมืองของคุณต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลกลาง  
 

Pine Tree Legal Assistance: (207) 774-8211 

 
Southern Maine Workers’ Center:  
(207) 200– SMWC (7692) 
 

ส าหรับข้อมูลเพิม่เติม: 
http:// www.Maine.gov/mhrc/index.html – Maine 

Human Rights Commission (MHRC website) 

 

http://www.maine.gov/portal/employment/rights.html – 

Maine State Employee Rights and Services Resource  

(State guide to workplace rights) 

จดัท าและเผยแพร่โดย:  
 Chris Marot and Mongkol Siwaluk, ทนายฝึกหดั Cumberland Legal Aid 
Clinic, โครงการส าหรับผูอ้พยพและสิทธิมนุษยชน, University of Maine 
School of Law 

ค าช้ีแจงนี้มีขึ้นเพือ่เป็นการให้ข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการค าปรึกษาเท่านั้น เอกสารนี้ไม่ได้เป็น

ค าแนะน าการแก้ปัญหาทางกฎหมาย หากคณุคดิว่าคณุมีปัญหาทางกฎหมายกรุณาขอความ

ช่วยเหลือจากทนายความ  

Luigi Morante Craig Cloutier 


