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เอกสารขอ้เท็จจรงิ 

การรอ้งเรยีนภายใต ้
พระราชบญัญตักิารเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชา
ต ิ

พระราชบญัญตักิารเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตคิอือะไร 

พระราชบัญญตักิารเลอืกปฏบิัตทิางเชือ้ชาต ิ2518 (เครอืจักรภพ) (RDA) 
ท าใหก้ารปฏบิตัติอ่คณุอยา่งไมเ่ป็นธรรมเน่ืองจากเชือ้ชาต ิสผีวิ สายเลอืด สญัชาตหิรอืชาตพัินธุ ์
หรอืสถานะผูอ้พยพ เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย  

ความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาตกิ็ถอืวา่เป็นการท าผดิกฎหมายเชน่กัน 

กฎหมายนีส้ามารถใชเ้มือ่ใด 

คณุสามารถใช ้RDA เพือ่รับการปฏบิตัอิยา่งยตุธิรรมในการใชช้วีติในดา้นสาธารณะหลาย ๆ ทาง เชน่: 

• การจา้งงาน - การหางาน ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของงาน การฝึกอบรม การเลือ่นต าแหน่ง 
การถกูไลอ่อก 

• การศกึษา - การลงทะเบยีนหรอืเรยีนทีโ่รงเรยีน 
วทิยาลัยหรอืมหาวทิยาลัยทัง้ภาคเอกชนหรอืภาครัฐ 

• ทีพ่กัอาศยั - การใหเ้ชา่หรอืซือ้บา้นหรอือพารต์เมนต ์

• การรบัหรอืการใชบ้รกิาร - เชน่ การธนาคารหรอืประกนัภัย บรกิารโดยหน่วยงานของรัฐ 
บรกิารขนสง่หรอืโทรคมนาคม บรกิารวชิาชพี เชน่ โดยทนายความ แพทย ์หรอืชา่ง 
บรกิารในรา้นอาหาร รา้นคา้หรอืสถานบันเทงิ 

• การใชส้ถานทีส่าธารณะ - เชน่ สวนสาธารณะ หน่วยงานราชการ รา้นอาหาร 
โรงแรมหรอืศนูยก์ารคา้ 

การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตคิอือะไร 

การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตเิกดิขึน้เมือ่บคุคลไดรั้บการปฏบิัตดิว้ยความอนุเคราะหน์อ้ยกวา่ผูอ้ืน่ในสถาน
การณ์ทีค่ลา้ยคลงึกันเน่ืองจากเชือ้ชาต ิสผีวิ เชือ้สาย สญัชาตหิรอืชาตพัินธุ ์หรอืสถานะผูอ้พยพ ตัวอยา่ง 
'การเลอืกปฏบิัตโิดยตรง' 
อาจเกดิขึน้หากตัวแทนอสงัหารมิทรัพยป์ฏเิสธทีจ่ะใหบ้คุคลเชา่บา้นเพราะเชือ้ชาตหิรอืสผีวิใดเป็นพเิศษ 

การมกีฎหรอืนโยบายทีใ่ชส้ าหรับทกุคน แตม่ผีลกระทบทีไ่มเ่ป็นธรรมตอ่คนทีม่เีชือ้ชาต ิสผีวิ เชือ้สาย 
สญัชาตหิรอืชาตพัินธุ ์หรอืสถานะผูอ้พยพอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
ก็ถอืวา่เป็นการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตเิชน่กัน สิง่น้ีเรยีกวา่ 'การเลอืกปฏบิัตทิางออ้ม' ตัวอยา่งเชน่ 
การเลอืกปฏบิตัทิางออ้มอาจเกดิขึน้ 
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หากบรษัิทแจง้วา่พนักงานจะตอ้งไมส่วมหมวกหรอืคลมุศรีษะในทีท่ างาน 
เน่ืองจากการท าเชน่น้ีอาจมผีลกระทบทีไ่มเ่ป็นธรรมตอ่ผูค้นบางเชือ้ชาต/ิชาตพิันธุ ์ 

ความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาตคิอือะไร 

การกระท าในทีส่าธารณะโดยพจิารณาตามเชือ้ชาต ิสผีวิ สญัชาตหิรอืชาตกิ าเนดิของบคุคล หรอืกลุม่คน 
ทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะเป็นการกอ่ใหเ้กดิความไมพ่อใจ ดถูกู ท าใหรู้ส้กึอบัอาย หรอืขม่เหง 
เป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 

ตัวอยา่งความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาตอิาจรวมถงึ: 

• เน้ือหาทีก่อ่ใหเ้กดิความไมพ่อใจตอ่เชือ้ชาตบินอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึ ฟอร่ัมทางอนิเทอรเ์น็ต 
บล็อก เว็บไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลนแ์ละเวบ็ไซตแ์บง่ปันวดิโีอ 

• ความคดิเห็นหรอืรูปภาพทีก่อ่ใหเ้กดิความไมพ่อใจตอ่เชือ้ชาตใินสิง่พมิพ ์เชน่ หนังสอืพมิพ ์
นติยสาร แผน่พับหรอืใบปลวิ 

• กลา่วสนุทรพจนท์ีก่อ่ใหเ้กดิความไมพ่อใจตอ่เชือ้ชาตใินการชมุนุมสาธารณะ 

• ความคดิเห็นทีไ่มเ่หมาะสมตอ่เชือ้ชาตใินทีส่าธารณะ เชน่ รา้นคา้ สถานทีท่ างาน สวนสาธารณะ 

ระบบขนสง่สาธารณะหรอืโรงเรยีน 

• ความคดิเห็นทีไ่มเ่หมาะสมตอ่เชือ้ชาตใินการแขง่ขันกฬีาโดยผูเ้ลน่ ผูช้ม โคช้หรอืเจา้หนา้ที ่

เมือ่ไรทีพ่ฤตกิรรมกา้วรา้วกบัเชือ้ชาตไิมข่ดัตอ่กฎหมาย 

RDA มจีุดมุง่หมายเพือ่บรรลคุวามสมดลุของสทิธใินการสือ่สารไดอ้ยา่งอสิระ ('เสรภีาพในการพูด') 
และสทิธใินการอยูโ่ดยปราศจากจากความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาต ิRDA 
กลา่ววา่สิง่ตอ่ไปนี้ไมผ่ดิกฎหมายถา้เป็น “ท าอยา่งสมเหตสุมผลและโดยสจุรติ” ใน: 

• งานศลิปะหรอืการแสดง - ตวัอยา่งเชน่ 
บทละครทีต่วัแสดงแสดงทศันคตทิีไ่มเ่หมาะสมกับเชือ้ชาต ิ 

• ค าชีแ้จง สิง่ตพีมิพ ์
การอภปิรายหรอืการถกเถยีงทีม่ขี ึน้เพือ่วตัถปุระสงคท์างวชิาการหรอืทางวทิยาศาสตรท์ี่
แทจ้รงิ - ตัวอยา่งเชน่ การอภปิรายและถกเถยีงนโยบายสาธารณะ เชน่ การเขา้เมอืง 
ความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม หรอืมาตรการพเิศษเฉพาะกลุม่ 

• จดัท ารายงานทีเ่ป็นธรรมและถกูตอ้งเกีย่วกบัเรือ่งของผลประโยชนส์าธารณะ - 
ตัวอยา่งเชน่ รายงานทีเ่ป็นธรรมในหนังสอืพมิพเ์กีย่วกับความประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสมตอ่เชือ้ชาต ิ

• การแสดงความคดิเห็นทีเ่ป็นธรรม 
หากความคดิเห็นเป็นการแสดงออกถงึความเชือ่ทีแ่ทจ้รงิของบคุคล 

ฉนัจะท าอยา่งไรถา้พบวา่มกีารเลอืกปฏบิตัหิรอืความเกลยีดชงัทางเชือ้ชา
ต ิ

คณุอาจลองคยุโดยตรงกับบคุคลหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

หากวธิน้ีีไมส่ามารถชว่ยแกไ้ขหรอืคณุรูส้กึไมส่ะดวกใจทีจ่ะท าเชน่น้ี 
คณุสามารถรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตอิอสเตรเลยี คณุสามารถใหบ้คุคลอืน่ เชน่ 
ทนายความ ตวัแทนหรอืสหภาพแรงงานท าการรอ้งเรยีนในนามของคณุ 
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การรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการไมม่คีา่ใชจ่้ายใด ๆ  

การรอ้งเรยีนของคณุตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อักษร 
คณะกรรมการมแีบบฟอรม์การรอ้งเรยีนทีค่ณุสามารถกรอกและสง่ไปรษณียห์รอืแฟกซถ์งึเรา 
หรอืคณุสามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนออนไลนไ์ดท้ีเ่ว็บไซตข์องเรา 
หากคณุไมส่ามารถรอ้งเรยีนไดเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร เราสามารถชว่ยคณุได ้ 

เพือ่ใหก้ารรอ้งเรยีนของคณุถกูตอ้ง 
คณุจะตอ้งมกีารโตแ้ยง้อยา่งสมเหตสุมผลวา่เหตกุารณ์ทีค่ณุตอ้งการรอ้งเรยีนนัน้เป็นการเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิ
กฎหมาย และคณุตอ้งใหร้ายละเอยีดเกีย่วกับขอ้กลา่วหาของคณุอยา่งเพยีงพอ 
รวมถงึอธบิายถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ เวลาและสถานทีท่ีเ่กดิขึน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้กุภาษา หากคณุตอ้งการนักแปลหรอืลา่ม เราสามารถจัดหาใหค้ณุได ้

ฉนัจะหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีไ่หน 

รายละเอยีดการตดิตอ่ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตอิอสเตรเลยี: 

โทรศพัท ์
บรกิารขอ้มลูแหง่ชาต:ิ 1300 656 419 หรอื (02) 9284 9888 
TTY: 1800 620 241 (โทรฟร)ี 
แฟกซ:์ (02) 9284 9611 

ไปรษณีย ์
 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

ออนไลน ์
อเีมล: infoservice@humanrights.gov.au  
เว็บไซต:์ www.humanrights.gov.au  

คณุสามารถรอ้งเรยีนออนไลน ์ 
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html 

หากคณุหหูนวกหรอืมคีวามบกพร่องทางการไดย้นิ คณุสามารถตดิตอ่เราทาง TTY ไดท้ี ่1800 620 241 
หากคณุตอ้งการลา่ม Auslan เราสามารถจดัหาใหค้ณุได ้

หากคณุตาบอดหรอืมคีวามบกพร่องทางการมองเห็น เราสามารถใหข้อ้มลูในรูปแบบอืน่ตามทีร่อ้งขอได ้

จดุตดิตอ่อืน่ ๆ ส าหรบัการรอ้งเรยีนเรือ่งความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาต ิ

หากคณุกังวลเกีย่วกับเรือ่งราวในสือ่ การออกอากาศหรอืเน้ือหาออนไลนท์ีก่อ่ใหเ้กดิความไมพ่อใจ 
คณุสามารถรอ้งเรยีนกบัหน่วยงานการสือ่สารและสือ่ของออสเตรเลยี (ACMA) 
คณะกรรมการมาตรฐานการโฆษณาส าหรับสือ่โฆษณาตา่ง ๆ 
หรอืสภาหนังสอืพมิพแ์หง่ชาตอิอสเตรเลยีส าหรับเรือ่งราวตา่ง ๆ ในหนังสอืพมิพ ์
คณุสามารถรอ้งเรยีนกบับรรณาธกิารหรอืผูจั้ดการขององคก์รสือ่นัน้ ๆ ไดเ้ชน่กัน 

หากคณุกังวลเกีย่วกับพฤตกิรรมกา้วรา้วโดยเพือ่นบา้น คณุสามารถตดิตอ่ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน 
เพือ่ชว่ยแกไ้ขปัญหาหรอืกระทรวงการเคหะหากคณุอาศยัอยูใ่นบา้นหลวง 

ตดิตอ่ต ารวจหากคณุถกูขม่ขูว่า่จะใชค้วามรนุแรงหรอืถกูท ารา้ยดว้ยการใชค้วามรนุแรง 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
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ค าแนะน าทางกฎหมายท ัว่ไป 

หากคณุก าลังคดิทีจ่ะท าการรอ้งเรยีน 
คณุอาจตอ้งการค าแนะน าทางกฎหมายหรอืตดิตอ่สหภาพการคา้ของคณุกอ่น 
บรกิารกฎหมายชมุชนสามารถใหค้ าแนะน าฟรเีกีย่วกับการเลอืกปฏบิัตแิละการละเมดิได ้
คณุสามารถดรูายละเอยีดการตดิตอ่ส าหรับศนูยก์ฎหมายชมุชนใกลบ้า้นไดท้ี ่
www.naclc.org.au/directory 

ขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบ: ขอ้มลูในเอกสารขอ้เท็จจรงินีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางเทา่น ัน้ 
ไมเ่หมาะสมทีจ่ะใชแ้ทนค าแนะน าทางกฎหมาย 

http://www.naclc.org.au/directory

