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การรอ้งเรยีน 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตอิอสเตรเลยี 
เป็นองคก์รอสิระทีต่รวจสอบและแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับการเลอืกปฏบิัตทิางเพศ เชือ้ชาต ิ
ความพกิารและอาย ุการเลอืกปฏบิตั ิILO III 
และการละเมดิสทิธมินุษยชนทีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

สิง่ทีค่ณุสามารถน ามารอ้งเรยีนกบัเรา 

• การเลอืกปฏบิตัทิางเพศ รวมถงึการลว่งละเมดิทางเพศและการเลอืกปฏบิตัติามเพศ 
อัตลักษณ์ทางเพศ ภาวะเพศก ากวม  การตัง้ครรภ ์สถานะทางการสมรสหรอืความสมัพันธ ์
การใหน้มบตุร ความรับผดิชอบตอ่ครอบครัว และรสนยิมทางเพศ 

• การเลอืกปฏบิตัเิพราะเหตจุากความพกิาร 
รวมไปถงึการเลอืกปฏบิตัติามลักษณะกายภาพ ความบกพร่องทางสตปัิญญา ประสาทสมัผัส 
การเรยีนรูแ้ละจติเวช โรคหรอืความเจ็บป่วย อาการทางการแพทย ์
การบาดเจ็บจากการท างาน ความพกิารในอดตีปัจจุบันและอนาคต 
และอปุกรณ์ชว่ยเหลอืความพกิาร สตัวช์ว่ยเหลอืและการคบหาสมาคมกับผูพ้กิาร 

• การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ
รวมถงึความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาตแิละการเลอืกปฏบิตัติามเชือ้ชาต ิสผีวิ เชือ้สาย 
สญัชาตหิรอืชาตพัินธุแ์ละสถานะผูอ้พยพ 

• การเลอืกปฏบิตัทิางอาย ุ
รวมถงึการเลอืกปฏบิัตดิว้ยเหตผุลของการมอีายนุอ้ยหรอืมากเกนิไป 

• การเลอืกปฏบิตั ิILO III รวมถงึการเลอืกปฏบิัตใินการจา้งงาน ดว้ยเหตผุลทางศาสนา 
ประวัตอิาชญากรรม กจิกรรมสหภาพแรงงาน 
ความคดิเห็นทางการเมอืงและแหลง่ก าเนดิทางสงัคม  

• สทิธมินุษยชน 
รวมถงึการกระท าโดยหรอืในนามของเครอืจักรภพทีถ่กูกลา่วหาวา่ฝ่าฝืนตราสารสทิธมินุษยช
นระหวา่งประเทศ เชน่ กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ และอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร   

คณุสามารถรอ้งเรยีนไดไ้มว่า่คณุจะอยูท่ีใ่ดในออสเตรเลยีและไมม่คีา่ใชจ่้ายใด ๆ ในการรอ้งเรยีน 
ขัน้ตอนในกระบวนการรอ้งเรยีนระบตุามดา้นลา่ง 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

• หากคณุไมแ่น่ใจวา่สามารถรอ้งเรยีนบางสิง่ไดห้รอืไม ่
คณุสามารถตดิตอ่บรกิารขอ้มลูแหง่ชาตขิองคณะกรรมการทางโทรศัพทไ์ดท้ีห่มายเลข 1300 
656 419 หรอืโดยทางอเีมลที ่infoservice@humanrights.gov.au  
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• เราสามารถสง่แบบฟอรม์การรอ้งเรยีนใหค้ณุเพือ่เริม่กระบวนการ  

• หากเราไมส่ามารถชว่ยเหลอืคณุได ้เราจะพยายามแนะน าคณุใหรู้จ้ักกบัผูท้ีส่ามารถท าได ้ 

การรอ้งเรยีน 

• การรอ้งเรยีนจะตอ้งท าเป็นลายลักษณ์อกัษร 
คณุสามารถกรอกแบบฟอรม์การรอ้งเรยีนและสง่ไปรษณียห์รอืแฟกซก์ลับมาใหเ้ราหรอืคณุสาม
ารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนออนไลนบ์นเว็บไซตข์องเราที ่www.humanrights.gov.au  

• คณุสามารถรอ้งเรยีนในภาษาทีค่ณุตอ้งการและเราสามารถชว่ยคณุเขยีนค ารอ้งเรยีนของคณุห
ากจ าเป็น  

• คณุไมจ่ าเป็นตอ้งมทีนายความเพือ่รอ้งเรยีน 

• หากเราไมส่ามารถจดัการกบัการรอ้งเรยีนของคณุเราจะอธบิายวา่ท าไม 

การตรวจสอบ 

• เราจะตดิตอ่คณุเพือ่พูดคยุเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนของคณุและเราอาจขอใหค้ณุใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ  

• โดยทั่วไป 
คณะกรรมการจะตดิตอ่บคุคลหรอืองคก์รทีค่ณุรอ้งเรยีนและใหส้ าเนาค ารอ้งเรยีนของคณุแกพ่ว
กเขา เราอาจขอใหพ้วกเขาใหข้อ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจงและ/หรอืค าตอบตอ่การรอ้งเรยีนของคุณ 
ขอ้มลูทีม่อบใหก้บัคณะกรรมการในการตอบสนองตอ่การรอ้งเรยีนของคณุอาจมขีอ้มลูสว่นบคุ
คลรวมถงึขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นเกีย่วกับคณุ  

• ในบางกรณี เราอาจตัดสนิใจทีจ่ะไมจั่ดการกับขอ้รอ้งเรยีนของคณุตอ่ไป 
หากสิง่น้ีเกดิขึน้เราจะอธบิายวา่ท าไม  

• เราอาจพูดคยุกบัคณุเกีย่วกบัการพยายามแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนโดยการไกลเ่กลีย่ 

การไกลเ่กลีย่ 

• การไกลเ่กลีย่หมายความวา่เราพยายามชว่ยเหลอืใหค้ณุและบคุคลหรอืองคก์รทีค่ณุรอ้งเรยีนห
าวธิแีกไ้ขปัญหาดว้ยกัน 

• การไกลเ่กลีย่สามารถเกดิขึน้ไดด้ว้ยการประชมุแบบตัวตอ่ตัวทีเ่รยีกวา่ 
"การประชมุการไกลเ่กลีย่" หรอืผา่นการประชมุทางโทรศัพท ์ในบางกรณี 
การรอ้งเรยีนสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการสือ่สารทางอเีมลและการสนทนากับผูไ้กลเ่กลีย่ 

• การรอ้งเรยีนสามารถแกไ้ขไดห้ลายวธิ ีตวัอยา่งเชน่ การกลา่วขอโทษ 
การเปลีย่นแปลงนโยบาย หรอืการชดเชย 

การด าเนนิคดใีนศาลทีอ่าจท าได ้- การเลอืกปฏบิัตทิางเพศ ความพกิาร 
เชือ้ชาตแิละอาย ุ

• คณะกรรมการไมม่อี านาจในการตดัสนิวา่ไดเ้กดิการการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎหมายห
รอืไม ่

http://www.humanrights.gov.au/
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• หากการรอ้งเรยีนของคณุไมไ่ดรั้บการแกไ้ขหรอืถกูยกเลกิดว้ยเหตผุลอืน่ 
คณุอาจสามารถน าเรือ่งขึน้ศาลได ้
ศาลสามารถตัดสนิไดว้า่ไดเ้กดิการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่

• คณุมเีวลา 60 
วันนับจากวันทีค่ณะกรรมการยตุกิารรอ้งเรยีนในการยืน่ค ารอ้งตอ่ศาลสหพันธรัฐออสเตรเลยี 
(Federal Circuit Court หรอื Federal Court) 

• คณะกรรมการไมส่ามารถน าเรือ่งขึน้สูศ่าลเพือ่คณุหรอืชว่ยคณุด าเนนิคดขีองคณุในศาลได ้

• คณุอาจตอ้งคยุกบัทนายความหรอืบรกิารดา้นกฎหมายหากคณุตอ้งการขึน้ศาล 

การตดัสนิใจ/รายงาน - การเลอืกปฏบิตัแิละสทิธมินุษยชนของ ILO 
III  

• หากการรอ้งเรยีนไมไ่ดรั้บการแกไ้ขหรอืยตุลิงดว้ยเหตผุลอืน่ 
ประธานคณะกรรมการอาจตดัสนิวา่การเลอืกปฏบิตั ิILO III 
หรอืการละเมดิสทิธมินุษยชนไดเ้กดิขึน้หรอืไม ่ 

• หากประธานพอใจวา่การเลอืกปฏบิตัหิรอืการละเมดิสทิธมินุษยชนเกดิขึน้ 
ประธานอาจรายงานเรือ่งดังกลา่วตอ่อัยการสงูสดุของรัฐบาลกลาง ในรายงาน 
ประธานสามารถแนะน าใหม้กีารชดเชยส าหรับการสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีบ่คุคลไดรั้บ 
รายงานอาจถกูน าขึน้เพือ่ถกเถยีงในรัฐสภา 

• ตัวอยา่งการตดัสนิใจของประธานเกีย่วกับการเลอืกปฏบิตัแิละสทิธมินุษยชนมอียูใ่นเว็บไซตข์อ
งคณะกรรมการที ่http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-
under-ahrc-act  

ฉนัจะหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีไ่หน 

รายละเอยีดการตดิตอ่ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตอิอสเตรเลยี: 

โทรศพัท ์
บรกิารขอ้มลูแหง่ชาต:ิ  1300 656 419 

TTY: 1800 620 241 

NRS 133 677 

แฟกซ:์ (02) 9284 9611 

หากคณุตอ้งการลา่มคณุสามารถโทรไปทีห่มายเลข 131 450 
และขอใหต้อ่ไปทีค่ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตอิอสเตรเลยี 

หากคณุหหูนวกหรอืมคีวามบกพร่องทางการไดย้นิ คณุสามารถตดิตอ่เราทาง TTY ไดท้ี ่1800 
620 241 หากคณุหหูนวกหรอืมคีวามบกพร่องทางการไดย้นิหรอืการพูด 
คณุสามารถตดิตอ่เราผา่นบรกิารสือ่สารแหง่ชาต ิ(NRS) ทีห่มายเลข 133 677 
หากคณุตอ้งการลา่ม Auslan เราสามารถจดัหาใหค้ณุได ้

หากคณุตาบอดหรอืมคีวามบกพร่องทางการมองเห็น 
เราสามารถใหข้อ้มลูในรูปแบบอืน่ตามทีร่อ้งขอได ้

ไปรษณีย ์
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GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

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

คณุสามารถรอ้งเรยีนออนไลนโ์ดยไปที ่
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint 

ค าแนะน าทางกฎหมายท ัว่ไป 

หากคณุก าลังคดิทีจ่ะท าการรอ้งเรยีนคณุอาจตอ้งการค าแนะน าทางกฎหมาย 
บรกิารกฎหมายชมุชนสามารถใหค้ าแนะน าฟรเีกีย่วกับการเลอืกปฏบิัตแิละการละเมดิได ้ 

คณุสามารถตดิตอ่องคก์รชว่ยเหลอืทางกฎหมาย (https://www.nationallegalaid.org/for-
individuals/) หรอืศนูยก์ฎหมายชมุชนทีใ่กลค้ณุทีส่ดุ (www.naclc.org.au/directory) 

ขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบ: 
ขอ้มลูในเอกสารขอ้เท็จจรงินีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางเทา่น ัน้ 
ไมเ่หมาะสมทีจ่ะใชแ้ทนค าแนะน าทางกฎหมาย 
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