สิทธิ์ของพนั กงาน
ภายใต้กฎหมายแรงงานสั มพั นธ์แห่งชาติ

กฎหมายแรงงานสั มพันธ์ แห่งชาติ (NLRA) รั บรองสิทธิ์ ของพนั กงานในการจั ดตั้ งและต่ อรองร่ วมกั บนายจ้ าง และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมร่ วมอื่ น ๆ
หร ือไม่ เข้ าร่ วมในกิจกรรมใด ๆ ดั งกล่ าวข้ างต้ น พนั กงานภายใต้ NLRA* ได้ รับความคุ ้ มครองจากการละเมิดของนายจ้ างหร ือสหภาพบางประการตาม
ที่ ระบุ ประกาศแจ้ งฉบั บนี้ ระบุ ข้ อมู ลทั่วไปเกี่ ยวกั บสิทธิ์ ของคุ ณ รวมทั้งหน้ าที่ ของนายจ้ างและสหภาพภายใต้ NLRA ติดต่ อคณะกรรมการแรงงานแห่ง
ชาติสัมพันธ์ (NLRB) หน่ วยงานของรั ฐบาลกลางซึ่ งมีหน้ าที่ ตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาร้องเร ียนภายใต้ NLRA ตามข้ อมู ลติดต่ อที่ แจ้ งด้ านล่ างหาก
คุ ณมีข้อสงสั ยเกี่ ยวกั บสิทธิ์ ในการทํางานของตนเอง

ภายใต้ NLRA นี้ คุ ณมีสท
ิ ธิ์ในการ:
• จั ดตั้ งสหภาพเพื่ อต่ อรองกั บนายจ้ างเกี่ ยวกั บค่ าจ้ าง ชั่ วโมงทํางาน รวมทั้งข้ อกําหนดและเงื่ อนไขอื่ น ๆ ในการจ้ างงาน
• จั ดตั้ ง เข้ าร่ วมหร ือให้ การสนั บสนุ นสหภาพ
• เจรจาต่ อรองร่ วมผ่ านตั วแทนของพนั กงานที่ ต้ องการทําสั ญญากั บนายจ้ างกําหนดค่ าจ้ าง สิทธิประโยชน์ ชั่ วโมงทํางาน
และเงื่ อนไขในการทํางานอื่ น ๆ
• พู ดคุ ยเกี่ ยวกั บประเด็ นค่ าจ้ างและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งข้ อกําหนดและเงื่ อนไขอื่ น ๆ ในการจ้ างงานของตนหรอื ผ่ านสหภาพร่ วมกั บเพื่ อนร่ วมงาน
หรือร่ วมกั บสหภาพ
• ดําเนินการใด ๆ ร่ วมกั บเพื่ อนร่ วมงานเพื่ อปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมในการทํางานโดยส่ งคําร้องโดยตรงถึงนายจ้ างหร ือหน่ วยงานของรั ฐ
หร ือขอความช่ วยเหลือจากสหภาพ
• นั ดหยุ ดงานหร ือเร ียกร้อง ขึ้ นอยู่ กั บเป้ าหมายหร ือวิธก
ี ารในการนั ดหยุ ดงานหร ือเร ียกร้องที่ มี
• เลือกไม่ ดําเนินการใด ๆ เหล่ านี้ รวมทั้งในการเข้ าร่ วมหร ือรั กษาสถานภาพสมาชิกกั บสหภาพ

ภายใต้ NLRA นายจ้ างของคุ ณไม่ สามารถ:
• ห้ ามไม่ ให้ คุ ณพู ดคุ ยหร ือชั กชวนให้ มีการจั ดตั้ งสหภาพนอก
เวลาทํางาน เช่ น ก่ อนหร ือหลั งเวลางานหร ือระหว่ างเวลาพัก
หร ือแทรกแซงการแจกจ่ ายเอกสารของสหภาพนอกเวลาทํางาน
นอกพื้ นที่ ปฏิบัติงาน เช่ น ในที่ จอดรถหร ือห้ องพักระหว่ างเวลาพัก

ภายใต้ NLRA สหภาพหรือผู้ แทนของคุ ณไม่ สามารถ
ต่ อรองในเรื่ องใด ๆ กั บนายจ้ างเพื่ อ:
• ข่ มขู่ หร ือบีบบั งคั บคุ ณเพื่ อให้ คุ ณให้ ความร่ วมมือกั บ
สหภาพ

• สอบถามคุ ณว่ าตนเองให้ การสนั บสนุ นสหภาพหรือกิจกรรมของ
สหภาพหรือไม่ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ คุ ณไม่ สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมที่
ตั้ งใจไว้ได้
• ไล่ ออก ลดตําแหน่ งหรือโอนย้ ายคุ ณ หรือลดชั่ วโมงทํางาน
หรือเปลี่ ยนกะงาน หรือดําเนินการที่ เป็ นผลกระทบใด ๆ ต่ อ
คุ ณ หรือขู่ ว่ าจะดําเนินการเหล่ านี้ เนื่ องจากคุ ณเข้ าร่ วมหรือ
ให้ การสนั บสนุ นสหภาพ หรือเนื่ องจากมีส่วนร่ วมในกิจกรรมร่ วม
เพื่ อให้ ความช่ วยเหลือหรือปกป้ องซึ่ งกั นและกั น หรือเนื่ องจาก
คุ ณไม่ เข้ าร่ วมในกิจกรรมใด ๆ
• ข่ มขู่ ที่ จะปิดสถานที่ ทํางานของคุ ณหากแรงงานเลือกเข้ าร่ วมกั บ
สหภาพเพื่ อใช้ เป็ นตั วแทนแรงงาน
• ให้ สั ญญาหร ือเลื่ อนตําแหน่ ง ขึ้ นเงินเดือน หร ือให้ สิทธิประโยชน์
ใด ๆ เพื่ อชี้ นําหร ือไม่ ให้ เข้ าร่ วมกั บสหภาพ
• ห้ ามคุ ณในการสวมหมวก กระดุ ม เสื้ อยืดและเข็ มกลั ดของสหภาพ
ในที่ ทํางาน ยกเว้นในกรณี พิ เศษ
• สอดส่ องหร ือบั นทึ กเทปกิจกรรมของสหภาพที่ เป็ นไปโดย
สงบ รวมทั้งการรวมกิจกรรมใด ๆ หร ือแสดงออกในลั กษณะ
ใด ๆ ถึงพฤติกรรมดั งกล่ าว

• ปฏิเสธในการดําเนินการใด ๆ เนื่ องจากคุ ณวิพากษ์
วิจารณ์เจ้ าหน้ าที่ ของสหภาพ หร ือเนื่ องจากคุ ณไม่ ใช่
สมาชิกของสหภาพ
• ใช้ หร ือรั กษามาตรฐานที่ ไม่ เท่าเที ยมกั นในการแนะนํางาน
จากศู นย์ จั ดหางาน
• เป็ นเหตุ หร ือพยายามทําให้ นายจ้ างเลือกปฏิบัติกับคุ ณเนื่ องจาก
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บสหภาพของคุ ณ
• ดําเนินการใด ๆ อั นเป็ นปฏิปักษ์กั บคุ ณเนื่ องจากคุ ณไม่ ได้ เข้ าร่ วม
หร ือให้ การสนั บสนุ นสหภาพ
หากคุ ณและเพื่ อนร่ วมงานของคุ ณเลือกให้สหภาพเป็ นตั วแทนต่ อ
รองร่ วม นายจ้ างของคุ ณ และสหภาพจะต้องเจรจาต่ อรอง
อย่ างซื่ อตรงโดย มีเจตนาสุ จริตที่ จะจั ดทําเอกสารข้อตกลงที่ มีผล
ผู กพั นร่ วมกั นระบุ ข้อกําหนดเงื่ อนไขและการจ้ างงานที่ เหมาะสม
สหภาพจะต้องแสดงตั วแทนคุ ณอย่ างถู กต้องในการเจรจาต่ อรอง
และในการบั งคั บใช้ข้อตกลง

ห้ามกระทําการใด ๆ ที่ ขั ดต่ อกฎหมาย หากคุ ณเชื่ อว่ าสิทธิ์ ของตนเองหร ือบุ คคลอื่ นถู กละเมิด กรุ ณาติดต่ อกั บ NLRB โดยทันที เพื่ อปกป้ อง
สิทธิ์ ของตนเองภายในหกเดือนนั บจากเกิดกรณี ละเมิดกฎหมาย คุ ณสามารถสอบถามเกี่ ยวกั บกรณี ละเมิดต่ าง ๆ ที่ อาจเกิดขึ้ นโดยไม่ ต้ องแจ้ งให้
นายจ้ างหร ือบุ คคลอื่ นรั บทราบ อาจมีการดําเนินคดีโดยบุ คคลใดก็ ได้ ไม่ จําเป็ นต้ องเป็ นการดําเนิคดีโดยลู กจ้ างที่ ถู กละเมิดเองโดยตรง NLRB อาจ
มีคําสั่ งให้ นายจ้ างรั บลู กจ้ างที่ ถู กไล่ ออกโดยขั ดต่ อกฎหมายกลั บเข้ ามาทํางานใหม่ และจ่ ายค่ าจ้ างที่ เสียโอกาสรวมทั้งสิทธิประโยชน์ ที่ เกี่ ยวข้ อง
รวมทั้งอาจมีคําสั่ งให้ นายจ้ างหร ือสหภาพหยุ ดดําเนินการใด ๆ ที่ เป็ นการละเมิดกฎหมาย พนั กงานสามารถขอความช่ วยเหลือได้ จากสํานั กงานของ
NLRB ในพื้ นที่ ที่ ใกล้ ที่สุ ด ตรวจสอบข้ อมู ลได้ จากเว็บไซต์ ของหน่ วยงานที่ http://www.nlrb.gov
นอกจากนี้ คุ ณยั งสามารถติดต่ อ NLRB ได้ ผ่านหมายเลขโทรฟรีที่: 1-866-667-NLRB (6572) หรือ (TTY) 1-866-315-NLRB (1-866-315-6572)
สําหรั บผู้ ที่มีปัญหาในการได้ ยน
ิ
If you do not speak or understand English well, you may obtain a translation of this notice from the NLRB’s Web site or by calling
the toll-free numbers listed above.
*กฎหมายแรงงานสั มพันธ์ แห่งชาติครอบคลุ มนายจ้ างภาคเอกชนส่ วนใหญ่ ผู้ ที่ไม่ ได้ รับความคุ ้ มครองภายใต้ NLRA ได้ แก่ ลู กจ้ างของหน่ วยงานรั ฐ
แรงงานภาคเกษตรหร ือในครั วเร ือน ผู้ รับจ้ างอิสระ แรงงานที่ ว่ าจ้ างโดยพ่อแม่ หร ือคู่ สมรส แรงงานของผู้ ให้ บร ิการการเดินทางทางอากาศหร ือระบบรางที่ ได้ รับความคุ ้ มครองภายใ
ต้ กฎหมายแรงงานระบบราง และหั วหน้ างาน (อาจครอบคลุ มหั วหน้ างานที่ ถู กเลือกปฏิบัติเนื่ องจากปฏิเสธที่ จะละเมิด NLRA)

เอกสารนี้ ถือเป็ นประกาศแจ้ งอย่ างเป็ นทางการของรัฐ ห้ามบุ คคลใดแก้ไขหรือเปลี่ ยนแปลงเนื้ อหานี้
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