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United States Department of Labor
6 กรกฎาคม 2022

กระบวนการรอ้งขอการสนบัสนนุจากกระทรวงแรงงานส ำาหรบัการย ืน่คำารอ้งตอ่
กระทรวงความม ั น่คงแหง่มาตภุ มู ิ ในประเดน็การใชด้ลุพ นิ จิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ี ่
เก ีย่วขอ้งกบักรณ กีารเขา้เม อืงในระหวา่งท ีเ่กดิขอ้พ พิาทดา้นแรงงาน

คำาถามท ีพ่บบอ่ย (ส ำาหรบัพนกังานและผ ูแ้ทนของพนกังาน)

1. กระทรวงแรงงานรบัคำารอ้งเพ ือ่ขอการสนบัสนนุส ำาหรบัการใชด้ลุพ นิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบักรณกีาร
เขา้เมอืงส ำาหรบัพนกังานท ีม่ สีว่นเก ีย่วขอ้งในขอ้พ พิาทดา้นแรงงานหรอืไม่ 
ใช่ เราพจิารณาคำารอ้งดงักลา่วตามแตล่ะกรณ ี โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ เน ือ่งจากกระทรวงแรงงาน (“DOL” หรอื “กระทรวง”) ไมไ่ดม้กีารสอบถามถงึสถานะการเขา้
เมอืงเพ ือ่ใชเ้ป น็สว่นหน ึง่ของกระบวนการส บืสวนหรอืการดำาเนนิคดขีอง DOL ดงันั น้ DOL จงึยงัคงเป ดิรบัคำารอ้งจากพนกังานเพ ือ่ขอรบัความชว่ยเหลอืจาก 
DOL ส ำาหรบัคำารอ้งท ีย่ ืน่ตอ่กระทรวงความม ัน่คงแหง่มาตภุมู ิ (DHS) ท ี ป่ระสงคจ์ะขอใหม้กีารใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบักรณกีารเขา้เมอืง เพ ือ่
ให ้ DOL สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายภายใตเ้ขตอำานาจของตนได ้ ไมว่า่สถานะการเขา้เมอืงของพนกังานจะเป น็อยา่งไรกต็าม พนกังานตอ้งร ูส้ กึมอีสิระท ีจ่ะเขา้รว่ม
กระบวนการส บืสวนหรอืการดำาเนนิคดขีองกระทรวงแรงงาน โดยไมต่อ้งเกรงกลวัตอ่การตอบโตเ้อาคนืหรอืผลส บืเน ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืง  

การปฏบิตัพินัธกจิและการบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งม ปีระส ทิธภิาพของ DOL จะข ึ น้อย ูก่บัความรว่มมอืของพนกังาน อยา่งไรกต็าม พนกังานในกล ุม่เปราะบางท ีข่าด
อำานาจหรอืสถานะการเขา้เมอืงท ี ่ “มอีสิระในการเคล ือ่นยา้ย” อยา่งเพยีงพอ มกัจะลงัเลท ีจ่ะรายงานเหตกุารณล์ะเมดิฝา่ฝ นื ขอความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานบงัคบัใช ้
กฎหมายของรฐับาล หรอืใชส้ ทิธ ิท์ ีต่นพงึม ี ตวัอยา่งเชน่ พนกังานท ี ไ่มม่ เีอกสารการเขา้เมอืงและพบเหน็การฝา่ฝ นืกฎหมายแรงงาน อาจกลวัวา่การใหค้วามรว่มมอื
กบัข ั น้ตอนการส บืสวนอาจจะสง่ผลใหต้อ้งเป ดิเผยสถานะการเขา้เมอืงของตนหรอืของสมาชกิในครอบครวั หรอืจะสง่ผลใหเ้กดิการตอบโตเ้อาคนืจากนายจา้งของ
พวกเขาท ีเ่ก ีย่วเน ือ่งกบัการเขา้เมอืงท ีจ่ะเกดิข ึ น้กบัตนเองหรอืครอบครวั ดว้ยเหตนุ ี ้ ทั ง้พนกังานและกระทรวงแรงงาน ตา่งกพ็บอปุสรรคท ีก่ดีขวางการใชส้ ทิธ ิ ์
และการค ุม้ครองในสถานท ีท่ ำางานไดอ้ยา่งเทา่เทยีมและม ปีระส ทิธภิาพ และนายจา้งจำานวนมากท ี ป่ฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและการจา้งงานกต็อ้งเผชญิกบัการ
แขง่ขนัท ี ไ่มเ่ป น็ธรรม

DOL ใหก้ารสนบัสนนุการใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญามายาวนานตามแตล่ะกรณ ี เพ ือ่ใหส้ามารถบงัคบัใชก้ฎหมายภายในขอบเขตอำานาจของ DOL ไดม้ากข ึ น้ 

เอกสารฉบบัน ีจ้ะใหร้ายละเอยีดกระบวนการของกระทรวงแรงงาน ส ำาหรบัพนกังานและผ ูแ้ทนของพวกเขา ในการรอ้งขอความชว่ยเหลอืจาก DOL เพ ือ่ให ้ DHS ใช ้
ดลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาตามแตก่รณ ี เพ ือ่ใหก้ารดำาเนนิการเพ ือ่บงัคบัใชก้ฎหมายและการค ุม้ครองแรงงานของ DOL ม ปีระส ทิธภิาพมากข ึ น้ 

2. ฉนัจะขอให  ้DOL แจง้ DHS เก ีย่วกบัขอ้พ พิาทดา้นแรงงานท ีเ่กดิข ึน้กบันายจา้งของฉนัและขอใหส้นบัสนนุ
คำารอ้งขอของฉนัเพ ือ่ให  ้DHS ใชด้ลุพ นิจิในการส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืงไดอ้ยา่งไร  
พนกังานท ี ป่ระสบกบัขอ้พพิาทดา้นแรงงานในสถานท ีท่ ำางานของตน สามารถแจง้ DOL ถงึขอ้พพิาทดา้นแรงงานและรอ้งขอให ้ DOL ย ืน่ “Statement of DOL 
Interest” (หนงัส อืแสดงความสนใจของ DOL) เพ ือ่สนบัสนนุคำารอ้งท ีย่ ืน่ตอ่ DHS ส ำาหรบัการใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืง   ผ ูย้ ืน่
คำารอ้งควรสง่คำารอ้งขอไปท ี ่ statementrequests@dol.gov โดยระบหุวัเร ือ่งวา่ “Request for Statement of DOL Interest” ในอเีมลคำารอ้ง ผ ูย้ ืน่คำารอ้ง
ควรระบขุอ้มลูใหเ้พยีงพอเพ ือ่กระทรวงแรงงานสามารถระบหุาสถานท ีท่ ำางานท ีเ่ป น็สถานท ีเ่กดิขอ้พพิาทดา้นแรงงาน นอกจากน ี ้ ผ ูย้ ืน่คำารอ้งจะไดร้บัคำาแนะนำาให ้
ระบขุอ้เทจ็จรงิท ีส่นบัสนนุปจัจยัท ีร่ะบไุว ้ในคำาถามท ีพ่บบอ่ยขอ้ 3 ซ ึง่ DOL อาจจะพจิารณาส ำาหรบัคำารอ้งขอเหลา่น ี ้ รวมถงึแตไ่มจ่ำากดัเพยีง:

• คำาอธบิายรายละเอยีดขอ้พพิาทดา้นแรงงานและความเก ีย่วขอ้งท ีม่ ตีอ่กฎหมายท ี ่ DOL บงัคบัใช ้

• คำาอธบิายรายละเอยีดการตอบโตเ้อาคนืหรอืการขม่ข ูท่ ีพ่นกังานในสถานท ีท่ ำางานอาจพบเหน็หรอืประสบดว้ยตนเองเก ีย่วกบัขอ้พพิาทดา้นแรงงาน และ

• คำาอธบิายความเกรงกลวัของกล ุม่พนกังานในท ีท่ ำางานตอ่การตอบโตเ้อาคนืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืงท ีอ่าจเกดิข ึ น้ หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมายการเขา้เมอืง
อ ืน่ ๆ ในอนาคต นา่จะม โีอกาสสง่ผลใหพ้นกังานไมก่ลา้รายงานเหตกุารณ์ฝา่ฝ นืท ีเ่ก ีย่วเน ือ่งกบัขอ้พพิาทดา้นแรงงานตอ่ DOL หรอืใหค้วามรว่มมอืกบั 
DOL อยา่งไร ดงัน ั น้ โปรดระบเุวลา สถานท ี ่ และลกัษณะของขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วใด ๆ ตามความเก ีย่วขอ้ง

DOL อาจตดิตอ่ผ ูย้ ื น่ค ำารอ้งเพ ือ่ถามคำาถามหร อืขอทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิท ีจ่ ำาเป น็ตอ่การประเม นิคำารอ้งขอ ดงัน ั น้ ผ ูย้ ื น่ค ำารอ้งจงึจำาเป น็จะตอ้งระบขุอ้มลู
ตดิตอ่ท ีเ่ช ือ่ถอืได ้ไว ้ในคำารอ้ง ผ ูย้ ื น่ค ำารอ้งอาจจะเป น็ตวัพนกังานเองหร อืผ ูส้นบัสนนุหร อืผ ูแ้ทนของพนกังานก ็ได ้ การย ืน่ค ำารอ้งอาจดำาเนนิการในนามของ
กล ุม่พนกังานไดเ้ชน่กนั 
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หมายเหต:ุ DOL จะประเมนิคำารอ้งเพ ื อ่พจิารณาว่า ขอ้พพิาทดา้นแรงงานท ี เ่ก ี ย่วขอ้งกบักฎหมายท ี ่ DOL บงัคบัใชน้ั น้ไดเ้กดิข ึ น้จรงิหรอืไม่ในสถานท ีท่ำางานเฉพาะ
แห่ง และการใชด้ลุพนิจิส ั ง่ฟอ้งคดอีาญาท ี เ่ก ี ย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืงส ำาหรบัพนกังานในสถานท ีท่ำางานนั น้ จะชว่ยให ้ DOL สามารถปฏบิตัหินา้ท ีแ่ละดำาเนนิการตาม
ลำาดับความส ำาคญัในการบงัคบัใชก้ฎหมายของตนไดห้รอืไม่และดว้ยวธิ ใีด หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิ ม่เตมิ โปรดดคูำาถามท ีพ่บบ่อยขอ้ 3 ทั ง้น ี อ้าจจะไม่จำาเป น็ตอ้ง
เป ดิเผยช ื อ่พนกังานเป น็รายบคุคลถงึจะพจิารณาว่ามขีอ้พพิาทดา้นแรงงานเกดิข ึ น้จรงิ ซ ึ ง่อาจจะข ึ น้อย ูก่บัขอ้มลูความร่วมมอืเพ ิ ม่เตมิของ DOL

ในอเีมลคำารอ้งขอ ผ ูย้ ืน่คำารอ้งไมค่วรเป ดิเผยขอ้มลูเก ีย่วกบั:

• ประวตัหิรอืความจำาเป น็ดา้นการเขา้เมอืงท ีเ่ป น็สาระส ำาคญัของพนกังานแตล่ะราย 

• ขอ้มลูท ีม่ คีวามละเอยีดออ่นซ ึง่สามารถระบตุวับคุคลได ้ รวมถงึวนัเดอืนป เีกดิ หมายเลขประกนัสงัคม หรอืหมายเลขทะเบยีนบคุคลตา่งดา้ว 

นอกจากน ีย้งัสามารถสง่คำาถามเก ีย่วกบักระบวนการท ีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ไปท ี ่ statementrequests@dol.gov กอ่นท ีจ่ะย ืน่คำารอ้ง

3. ปจัจยัใดท ีก่ระทรวงแรงงานจะพจิารณาเม ือ่ตอ้งตดัส นิใจว่าจะออก Statement of DOL Interest ในกรณขีองขอ้
พ พิาทดา้นแรงงานในสถานท ีท่ ำางานหรอืไม่
DOL จะประเมนิคำารอ้งขอแตล่ะรายการตามแตก่รณ ี และจะพจิารณาความจำาเป น็ในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงของหนว่ยงาน ปจัจยัท ีอ่าจไดร้บัการ
พจิารณาจะรวมถงึแตไ่มจ่ำากดัเพ ยีง:

• ความจำาเป น็ท ีจ่ะตอ้งม พียานร ูเ้หน็เพ ือ่เขา้รว่มในการส บืสวนและ/หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมายท ีอ่าจเกดิข ึ น้ของ DOL 

• การใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืงของ DOL นั น้ จะเอ ื อ้ให ้ DOL สามารถจดัการใหผ้ ูฝ้า่ฝ นืกฎหมายแรงงานตอ้งรบัผดิชอบตอ่การ

ฝา่ฝ นืดงักลา่วไดห้รอืไม่ 

• พนกังานประสบกบัการตอบโตเ้อาคนื การขม่ข ูว่า่จะมกีารตอบโตเ้อาคนื หรอืมคีวามเกรงกลวัวา่จะเกดิการตอบโตเ้อาคนื และ/หรอือาจจะ “หวาดกลวั” จากการ

รายงานเหตกุารณก์ารฝา่ฝ นืกฎหมายหรอืการเขา้รว่มในการบงัคบัใชก้ฎหมายของ DOL หรอืไม่

• การบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการเขา้เมอืงท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัพนกังานท ีอ่าจจะเป น็พยานร ูเ้หน็ หรอืเป น็เหย ือ่ของการฝา่ฝ นืกฎหมาย ภายในขอบเขตอำานาจของ DOL 

อาจกดีขวางความสามารถของ DOL ในการบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงาน หรอืการบรรเทาเย ยีวยาทั ง้หมดท ีม่อบให ้ไดภ้ายในขอบเขตอำานาจของ DOL หรอืไม่ 

• โอกาสท ีก่ารบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการเขา้เมอืงอาจเป น็เคร ือ่งมอืท ีถ่กูใชเ้พ ือ่บอ่นทำาลายอำานาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายของ DOL ในเขตพ ื น้ท ีห่ร อื

อตุสาหกรรม และ/หรอืสง่เสรมิใหเ้กดิการตอบโตเ้อาคนืท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืงมากข ึ น้

กระทรวงแรงงานจะประเมนิความส ำาคญัของปจัจยัตา่ง ๆ ตามท ีร่ะบไุวข้า้งตน้ ตามสถานการณท์ ีเ่ฉพาะเจาะจงของขอ้พพิาทดา้นแรงงาน DOL อาจตดิตอ่ผ ูย้ ืน่คำารอ้ง
เพ ือ่ถามคำาถามหรอืขอทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิท ีจ่ ำาเป น็ตอ่การประเมนิคำารอ้งขอ 

4. หลงัจากย ืน่คำารอ้งขอ “Statement of DOL Interest” ในขอ้พ พิาทดา้นแรงงานจาก DOL แลว้ DOL จะดำาเน นิการ
อยา่งไรต่อไป
DOL จะพจิารณาวา่ประโยชน์ในการบงัคบัใชก้ฎหมายของกระทรวงแรงงานนั น้ ม เีหตผุลรองรบัคำารอ้งเพ ือ่ขอใหม้กีารใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาโดย DHS หรอื
ไม่ หากทำาไดแ้ละพจิารณาตามดลุพนิจิแลว้ DOL อาจสง่ Statement of DOL Interest ไปใหท้ั ง้ DHS และผ ูย้ ืน่คำารอ้ง เพ ือ่แจง้ DHS วา่ DOL เช ือ่วา่การใชด้ลุพนิจิ
ส ัง่ฟอ้งคดอีาญาของ DHS เพ ือ่พนกังานในสถานท ีท่ ำางานเฉพาะแหง่นั น้ มคีวามจำาเป น็ท ีจ่ะชว่ยให ้ DOL สามารถปฏบิตัหินา้ท ีต่ามพนัธกจิของกระทรวงแรงงาน 
ไดอ้ยา่งม ปีระส ทิธภิาพ และดงันั น้ จงึชว่ยสนบัสนนุคำารอ้งของพนกังานส ำาหรบัการใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืง 

ตวัอยา่งเชน่ เม ือ่พนกังานประสบกบัการตอบโตเ้อาคนืจากการรอ้งเร ยีนเก ีย่วกบัคา่แรงหรอืสภาพการทำางานของพวกเขา และกลวัวา่จะถกูตอบโตเ้อาคนืดว้ยการ
ดำาเนนิการของหนว่ยงานตรวจคนเขา้เมอืง หากพวกเขาเขา้รว่มในกระบวนการส บืสวนหรอืการดำาเนนิคดตีามกฎหมายของ DOL การใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญา
ของ DHS อาจชว่ยบรรเทาความหวาดกลวัและชว่ยให ้ DOL สามารถดำาเนนิการส บืสวนหรอืบงัคบัใชก้ฎหมายไดด้ยี ิง่ข ึ น้ การมสีว่นรว่มของพนกังานจะชว่ยเสรมิ
สรา้งความสามารถของ DOL ในการเร ยีกรอ้งเงนิชดเชยและกำากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายโดยนายจา้ง 

5. พนกังานแต่ละคนท ี ่ประสบกบัขอ้พ พิาทดา้นแรงงานจะขอให  ้DHS ใชด้ลุพ นิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
การเขา้เมอืงในกรณขีองพวกเขาไดอ้ยา่งไร
พนกังานท ีข่อให ้ DHS ใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืง ตอ้งย ืน่คำารอ้งขอดงักลา่วตอ่ DHS โดยตรง คำาถามท ีพ่บบอ่ยชดุน ีจ้ะใหข้อ้มลูวา่
พนกังานอาจขอ Statement of DOL Interest เก ีย่วกบัขอ้พพิาทดา้นแรงงานท ีเ่ก ีย่วเน ือ่งกบันายจา้งของพวกเขาไดอ้ยา่งไร พนกังานอาจตอ้งขอ Statement of DOL 
Interest จาก DOL กอ่น แลว้จงึคอ่ยนำาสง่หนงัส อืดงักลา่วรวมเป น็สว่นหน ึง่ของคำารอ้งท ีย่ ืน่ตอ่ DHS ท ีข่อใหม้กีารใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาในกรณขีองพวกเขา 

หมายเหต:ุ พนกังานอาจมมีลูเหตเุพ ิม่เตมิส ำาหรบัการขอให ้DHS ใชด้ลุพนิจิส ั ง่ฟอ้งคดอีาญา ซ ึง่ไม่ไดก้ล่าวถงึไว ้ในคำาถามท ีพ่บบ่อยชดุน ี  ้หากตอ้งการทราบขอ้มลู
เพ ิม่เตมิ คณุอาจจะตอ้งขอรบัคำาแนะนำาดา้นกฎหมายการตรวจคนเขา้เมอืง ส ำาหรบัรายช ือ่ผ ู้ใหบ้รกิารทางกฎหมายท ี ่ปฏบิตังิานโดยไม่รบัค่าตอบแทน โปรดดไูดจ้าก: 
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https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers  ทั ง้น ีอ้าจจะไม่สามารถรบัประกันไดถ้งึผลลัพธท์ ีเ่ฉพาะเจาะจงส ำาหรบัพนกังานแต่ละคน 
ทกุคนควรพจิารณาขอรบัคำาปรกึษาเพ ือ่ใหเ้ขา้ใจมากข ึ น้ถงึความเก ีย่วขอ้งของแต่ละบคุคลในการย ืน่คำารอ้งขอให ้DHS ใชด้ลุพนิจิส ั ง่ฟอ้งคดอีาญา

6. Statement of DOL Interest ในขอ้พ พิาทดา้นแรงงานของสถานท ีท่ ำางานน ั น้ ส ือ่ถงึสถานะการเขา้เมอืงหรอืการ
ค ุม้ครองใด ๆ ส ำาหรบัพนกังานหรอืไม่  
ไม่ Statement of DOL Interest ในขอ้พพิาทดา้นแรงงาน จะไมไ่ดเ้ก ีย่วเน ือ่งกบัสถานะการเขา้เมอืง รวมถงึการค ุม้ครองดา้นการเขา้เมอืงท ีเ่ฉพาะเจาะจงใด ๆ ของ
พนกังานแตล่ะราย แตพ่นกังานแตล่ะคนอาจเลอืกไดว้า่จะใช ้ Statement of DOL Interest เป น็สว่นหน ึง่ของคำารอ้งท ีย่ ืน่ตอ่ DHS เพ ือ่ขอให ้ DHS ใชด้ลุพนิจิของ
หนว่ยงานในการส ัง่ฟอ้งคดอีาญา 

7. Statement of DOL Interest ชว่ยรบัประกนัว่า DHS จะใชด้ลุพ นิจิในการส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้
เมอืงในกรณ ที ีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืไม่
ไม่ การตดัส นิใจวา่จะใชด้ลุพนิจิในการส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืงนั น้ ข ึ น้อย ูก่บัการตดัส นิใจของ DHS แตเ่พยีงผ ูเ้ดยีว การสนบัสนนุใหม้กีารใช ้
ดลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาจาก DOL ไมไ่ดร้บัประกนัวา่ DHS จะใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาเพ ือ่เอ ื อ้ประโยชนต์อ่กรณ ใีดกรณหีน ึง่เป น็พเิศษ พนกังานแตล่ะคน
ตอ้งย ืน่คำารอ้งเป น็ของตนเองเพ ือ่ขอให ้ DHS ใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาเพ ือ่ชว่ยสนบัสนนุคำารอ้งของตนเอง 

8. หน่วยงานใดภายในกระทรวงแรงงานท ีจ่ะพจิารณาออก  Statement of DOL Interest ส ำาหรบัการใชด้ลุพ นิจิส ัง่
ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืง
Tam sim no DOL yuav ua Daim Ntawv Qhia Txog DOL Txoj Kev Txaus Saib uas yog raws cov kev cai tswj fwm los ntawm Wage and Hour Division 
(WHD), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP), thiab Office of Labor-
Management Standards (OLMS). 

9. DOL จะเกบ็ขอ้มลูท ีอ่ย ู่ ในคำารอ้งของฉนัเปน็ความลบัหรอืไม่
เพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามหลกัมาตรฐานของ DOL DOL จะเกบ็รกัษาคำารอ้งขอ Statement of DOL Interest ไวเ้ป น็ความลบัภายใตข้อบเขตสงูสดุท ีก่ฎหมายอนญุาต DOL 
จะแบง่ปนั Statements of DOL Interest กบั DHS แตห่นงัส อืดงักลา่วมกัจะไมไ่ดร้ะบถุงึขอ้มลูท ีร่ะบตุวับคุคลใดบคุคลหน ึง่ หากยงัไมไ่ดร้บัอนญุาตลว่งหนา้ของ
เจา้ของขอ้มลูและไมไ่ดม้กีารแจง้ใหท้ราบ 

10. กระทรวงแรงงานคาดว่าจะใชเ้วลานานแค่ไหนในการตอบสนองต่อคำารอ้งขอเหล่าน ี ้ 
กระทรวงแรงงานจะพยายามตอบกลบัผ ูย้ ืน่คำาขอภายใน 30 วนั เพ ือ่แจง้ขอ้มลูความคบืหนา้เก ีย่วกบัคำารอ้งขอหรอืสถานะ DOL จะพยายามแจง้ความคบืหนา้ของ
สถานะทกุ 30 วนั หลงัจากไดร้บัคำารอ้งเพ ือ่พจิารณา 

11. ผ ูย้ ืน่คำารอ้งควรคาดหมายว่าจะมอีะไรเกดิข ึน้บา้ง หากกระทรวงแรงงานปฏเิสธการออก Statement of DOL 
Interest ให ้ในกรณขีอ้พ พิาทดา้นแรงงานของสถานท ีท่ ำางาน
หาก DOL ตดัส นิใจไมอ่อก Statement of DOL Interest ใหส้ ำาหรบัขอ้พพิาทดา้นแรงงาน ผ ูย้ ืน่คำารอ้งหรอืผ ูแ้ทนของพวกเขา จะไดร้บัแจง้ถงึผลการตดัส นิใจโดย
ทนัทที ีท่ ำาได ้ การออก Statement of DOL Interest จะเป น็ไปตามดลุพนิจิของผ ูพ้จิารณาทั ง้ส ิ น้ 

หากกระทรวงแรงงานตดัส นิใจไมอ่อก Statement of DOL Interest ในกรณขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน DOL จะไมส่ ือ่สารกบั DHS เก ีย่วกบัคำารอ้งขอ DOL จะไมบ่งัคบั
ใชก้ฎหมายการเขา้เมอืงกบัสถานท ีท่ ำางานและจะพยายามหาวธิ บีงัคบัใชก้ฎหมายท ีเ่ก ีย่วขอ้งภายในขอบเขตอำานาจของหนว่ยงาน ไมว่า่พนกังานมสีถานะการเขา้
เมอืงแบบใดกต็าม

12. DOL ม บีทบาทใดในการวนิจิฉยัของ DHS ส ำาหรบัคำารอ้งขอของพนกังานรายบคุคลท ีต่อ้งการให  ้DHS ใช ้
ดลุพ นิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืง
การตดัส นิใจวา่จะใชด้ลุพนิจิในการส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืงนั น้ ข ึ น้อย ูก่บัการตดัส นิใจของ DHS แตเ่พยีงผ ูเ้ดยีว DOL หรอืหนว่ยงานบงัคบัใช ้
กฎหมายอ ืน่ ๆ อาจแจง้ DHS ถงึความจำาเป น็ในการใชด้ลุพนิจิเพ ือ่บงัคบัใชก้ฎหมายการเขา้เมอืงเพ ือ่ปฏบิตัหินา้ท ีข่องหนว่ยงาน และอาจตอบสนองตอ่คำารอ้งขอ
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิจาก DHS เก ีย่วกบัคำารอ้งขอให ้ใชด้ลุพนิจิเพ ือ่บงัคบัใชก้ฎหมายการเขา้เมอืง   

13. จะเกดิอะไรข ึน้หากฉนัตอ้งการเพ ิม่ขอ้มลูในคำารอ้งเดมิของฉนัท ีย่ ืน่ต่อ DOL เพ ือ่ขอใหอ้อก Statement of 
DOL Interest
โดยปกตแิลว้ ผ ูย้ ืน่คำารอ้งสามารถใหข้อ้มลูเพ ิม่เตมิจากคำารอ้งขอได ้ หากจำาเป น็ โดยใชท้ ีอ่ย ูอ่ เีมลท ีแ่จง้ไวข้า้งตน้ 

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
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14. ฉนัจะหาขอ้มลูเพ ิม่เตมิไดจ้ากท ี ่ไหน หากตอ้งการทราบว่าฉนัควรรอ้งขอ Statement of DOL Interest หรอืไม่ 
และ/หรอื ขอให  ้DHS ใชด้ลุพ นิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเขา้เมอืงหรอืไม่
คณุอาจจะตอ้งขอคำาปรกึษาดา้นกฎหมายการเขา้เมอืงกอ่นท ีจ่ะตดัส นิใจวา่จะรอ้งขอ Statement of DOL Interest หรอืจะย ืน่คำารอ้งตอ่ DHS เพ ือ่ขอใหม้กีารใช ้
ดลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญา ส ำาหรบัรายช ือ่ผ ู ้ใหบ้รกิารทางกฎหมายท ี ป่ฏบิตังิานโดยไมร่บัคา่ตอบแทน โปรดดไูดจ้าก: https://www.justice.gov/eoir/list-pro-
bono-legal-service-providers  ทั ง้น ีอ้าจจะไมส่ามารถรบัประกนัไดถ้งึผลลพัธท์ ีเ่ฉพาะเจาะจงส ำาหรบัพนกังานแตล่ะคน ทกุคนควรพจิารณาขอรบัคำาปรกึษาเพ ือ่
ใหเ้ขา้ใจมากข ึ น้ถงึความเก ีย่วขอ้งของแตล่ะบคุคลในการย ืน่คำารอ้งขอให ้ DHS ใชด้ลุพนิจิส ัง่ฟอ้งคดอีาญา

15. DOL สามารถออก Statement of DOL Interest ส ำาหรบัขอ้พ พิาทดา้นแรงงานใหแ้ก่ DHS โดยไมต่อ้งมคีำารอ้งขอ
หนงัสอืดงักล่าวไดห้รอืไม่ 
ได ้ กระทรวงแรงงานจะออก Statements of DOL Interest หรอืคำารอ้งขอท ีค่ลา้ยกนัเก ีย่วกบัขอ้พพิาทดา้นแรงงานของสถานท ีท่ ำางานไดเ้องตามความเหมาะสม โดย
ไมต่อ้งมคีำารอ้งเพ ือ่ขอใหบ้งัคบัใชก้ฎหมายในขอบเขตอำานาจของตนเองเพ ิม่เตมิ

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
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