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ขัน้ตอนการรอ้งเรยีนการเลอืกปฎบิตัสิําหรบัผูท้ีไ่ม่ใชพ่นักงาน 
ขัน้ตอนเหล่านีจ้ะใหคํ้าแนะนําสําหรบัการรอ้งเรยีนทัง้หมดทีย่ืน่ภายใตส้ทิธขิอ้ VI ของ Civil Rights Act of 
1964 (กฎหมายว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงปี 1964), Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (มาตรา 
504 แห่งกฎหมายการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ปี ค.ศ.1973), Age Discrimination Act of 1975 
(กฎหมายการเลอืกปฏบิตัดิา้นอายุปี 1975), Section 13 of the Federal Water Pollution Control Act 
of 1972 (มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมมลพษิทางน้ําของรฐับาลกลางปี 1972), Title IX of the 
Education Amendments of 1972 (ขอ้ที ่IX ของการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายการศกึษาปี 1972), 40 CFR 
7.100 (ขอ้หา้มเกีย่วกบัการข่มขู่และการตอบโต)้ และกฎหมายของรฐับาลกลางหรอืรฐัอืน่ใด ๆ ทีม่ผีลบงัคบัใช ้
(“กฏหมาย”) ตามทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการหรอืกจิกรรมใด ๆ ทีบ่รหิารจดัการโดยกรมวชิาการเกษตรแห่งฮาวาย 
(“HDOA”) หรอืทีป่รกึษา ผูร้บัเหมา และผูจ้าํหน่ายนอกเหนือจากขัน้ตอนเหล่านีแ้ลว้ 
ผูร้อ้งเรยีนมสีทิธิย์ืน่คํารอ้งอย่างเป็นทางการกบัหน่วยงานของรฐัหรอืรฐับาลกลางอืน่ ๆ 
หรอืขอคําปรกึษาส่วนตวัสําหรบัการรอ้งเรยีนทีก่ล่าวหาว่ามกีารเลอืกปฏบิตั ิ
 
ขัน้ตอนเหลา่นีจ้ะตอ้งไม่ขดัขวาง กดีกนัอย่างไม่เหมาะสม หรอืรบกวน HDOA 
จากการปฏบิตัหินา้ทีใ่นการบรหิารหรอืกาํกบัดูแล รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีงการอนุญาต การออกกฎ 
หรอืการบงัคบัใช ้ขัน้ตอนเหลา่นีใ้ชไ้ม่ไดก้บัการตดัสนิใจหรอืการดําเนินการจา้งขององคก์ร 
ขัน้ตอนเหล่านีไ้ม่ไดแ้ทนทีห่รอืทําหนา้ทีแ่ทนสทิธติามกฎหมายของการอทุธรณท์ีก่าํหนดไวใ้นกฎเกณฑก์าร
ควบคุมของ HDOA 
 
ขัน้ตอนการรอ้งเรยีนการเลอืกปฎบิตัสิําหรบัผูท้ีไ่ม่ใชพ่นักงานเหล่านีจ้ะปรบัปรุงนโยบายและขัน้ตอนต่าง ๆ 
รวมถงึแบบฟอรม์การรอ้งเรยีนโดยทีก่รมวชิาการเกษตรของรฐัฮาวายจะแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนการเลอืกปฏบิตัทิีไ่
ม่ใชพ่นักงานทัง้หมดทีย่ืน่ต่อกรม 
การดําเนินการนีจ้ะเพกิถอนขัน้ตอนการรอ้งเรยีนการเลอืกปฎบิตัสิําหรบัผูท้ีไ่ม่ใชพ่นักงานและแบบฟอรม์การ
รอ้งเรยีนทัง้หมดกอ่นหนา้นี ้
 
I. ขัน้ตอนการยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนการเลอืกปฏบิตั ิ

 
(1) นโยบายนีใ้ชก้บัผูท้ีไ่ม่ใชพ่นักงานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการตดัสนิใจทีก่ระทําฌดยโครงการของ 

HDOA ผูท้ีไ่ม่ใชพ่นักงานทีเ่ช ือ่โดยสุจรติใจว่า ตนถูกเลอืกปฏบิตัโิดย HDOA 
บนพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิสผีวิ ชาตกิาํเนิด อายุ ความทุพพลภาพ เพศ 
หรอืชนช ัน้อืน่ใดทีไ่ดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของรฐับาลกลางหรอืรฐัทีบ่งัคบัใช ้
หรอืถูกข่มขู่หรอืตอบโตใ้นการใชส้ทิธิข์องตน อาจยืน่คํารอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงั HDOA 
Acting Non-Discrimination Coordinator Morris Atta ที ่1428 S. King St., 
Honolulu, HI 96814 แบบฟอรม์การรอ้งเรยีนการเลอืกปฏบิตัทิางออนไลนม์อียู่ที:่ 
http://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ 

 
(2) การรอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการจะตอ้งยืน่ฟ้องภายในเกา้สบิ (90) 

วนัตามปฏทินิของเหตุการณล์่าสุดของการเลอืกปฏบิตัทิีถู่กกล่าวหา 

https://hdoa.hawaii.gov/wp-content/uploads/2018/05/HDOA-Title-VI-Discrimination-Complaint-Form-9-16-19.pdf
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หรอืวนัทีเ่มือ่ผูร้อ้งเรยีนทราบถงึการเลอืกปฏบิตัทิีถู่กกล่าวหา 
หรอืในกรณีทีไ่ดม้ีการดําเนินการต่อเน่ืองในวนัที ่
ทีค่วามประพฤตถูิกยกเลกิหรอืกรณีล่าสุดของความประพฤต ิ

 
(3) การรอ้งเรยีนตอ้งทําเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามโดยผูร้อ้งเรยีน 

การรอ้งเรยีนตอ้งระบุผูร้อ้งเรยีนและรวมถงึ: 
 

a. ขอ้มูลตดิต่อของผูร้อ้งเรยีน ไดแ้ก ่ช ือ่และนามสกุล ทีอ่ยู่ เมอืง รฐั รหสัไปรษณีย ์
หมายเลขโทรศพัท ์และทีอ่ยู่อเีมล (ตามความเหมาะสม); 

b. ผูร้อ้งเรยีนมตีวัแทนหรอืไม่ และหากมใีหใ้ส่ขอ้มูลตดิต่อของตวัแทน รวมถงึชือ่และนามสกุล 
ทีอ่ยู่ เมอืง รฐั รหสัไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท ์และทีอ่ยู่อเีมล (ตามความเหมาะสม); 

c. การระบกุารจาํแนกประเภททีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามขอ้กล่าวหาการละเมดิ; 
d. คําอธบิายเฉพาะและรายละเอยีดของพฤตกิรรมทีผู่ร้อ้งเรยีนมองว่าเป็นการเลอืกปฏบิตั;ิ  
e. วนัทีอ่า้งวา่เกดิกจิกรรมการเลอืกปฏบิตัหิรอืชว่งวนัที ่(รวมถงึวนัทีล่่าสุด) 

หากกจิกรรมการเลอืกปฏบิตัทิีถู่กอา้งเป็นผลมาจากการดําเนินการต่อเน่ือง;  
f. คําอธบิายเฉพาะของผลกระทบทีอ่า้งวา่เกดิขึน้หรอืทีจ่ะเกดิขึน้ และ; 
g. ระบุผูถู้กกล่าวหาทีก่ระทํากจิกรรมการเลอืกปฏบิตัทิีถู่กกล่าวหาอย่างชดัเจน 

 
(4) การรอ้งเรยีนจะตอ้งส่งทางไปรษณียห์รอืดว้ยตนเองที ่HDOA Office of the Chairperson 

HDOA ที ่1428 S. King St., Honolulu, HI 96814 หรอือเีมลที:่ hdoa.titlevi@hawaii.gov 
ทางแฟกซค์วรส่งขอ้รอ้งเรยีนไปที:่ (808) 973-9613. 

 
(5) ขอ้กล่าวหาทีไ่ดร้บัทางโทรสารหรอือเีมล 

จะตอ้งส่งสําเนาฉบบัพมิพข์องการรอ้งเรยีนทางโทรสารหรอือเีมลพรอ้มลายเซน็ตน้ฉบบัตามมาดว้
ย สําเนาการรอ้งเรยีนทางโทรสารหรอือเีมลจะไดร้บัการยอมรบั 
แต่จะไม่ถูกดําเนินการจนกว่าจะไดร้บัแฟกซห์รอือเีมลตน้ฉบบัของการรอ้งเรยีนพรอ้มลายเซน็ตน้ฉ
บบัโดยสํานักงาน HDOA ของประธาน  

 
(6) ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนไม่สามารถยืน่คํารอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

หรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืในการยืน่คํารอ้งเน่ืองจากความสามารถทางภาษาองักฤษหรอืความทุ
พพลภาพจาํกดั แต่ขอให ้HDOA ตรวจสอบขอ้กล่าวหาว่าถูกเลอืกปฏบิตัโิดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 
ผูร้อ้งเรยีนอาจยืน่คํารอ้งดว้ยวาจาไปยงัผูป้ระสานงานการไม่เลอืกปฏบิตัโิดย 
โทรไปทีห่มายเลขโทรศพัทส์ํานักงานใหญ่ของ HDOA: (808) 973-9560  

 
(7) ขอ้กล่าวหาทีไ่ดร้บัทางโทรศพัทจ์ะถูกสรุปเป็นลายลกัษณอ์กัษรและส่งต่อไปยงัผูร้อ้งเรยีนเพือ่ยนืยนัห

รอืแกไ้ข ลงลายมอืชือ่และส่งกลบัมาเพือ่ดําเนินการ การรอ้งเรยีนทางโทรศพัทจ์ะไดร้บัการยอมรบั 
แต่จะไม่ดําเนินการจนกว่าจะไดร้บัการรอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
(ยนืยนัหรอืแกไ้ขและลงนามโดยผูร้อ้งเรยีน) โดยสํานักงาน HDOA ของประธาน 

 

mailto:hdoa.titlevi@hawaii.gov
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(8) เมือ่มกีารรอ้งขอ HDOA 
จะใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการแปลโดยไม่มค่ีาใชจ้า่ยสาํหรบัผูร้อ้งเรยีนทีม่คีวามสามารถทางภาษาองักฤษจาํกดั 
ผูร้อ้งเรยีนทีม่คีวามสามารถทางภาษาองักฤษจาํกดัอาจไดร้บัความชว่ยเหลอืจากบุคคลอืน่ในการกรอกแบบฟอ
รม์คํารอ้ง แต่แบบฟอรม์ตอ้งลงนามและยนืยนัโดยผูร้อ้งเรยีน 

 
(9) HDOA จะรบัทราบการรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนภายในสบิ (10) 

วนัตามปฏทินิหลงัจากไดร้บัเร ือ่งรอ้งเรยีนผูป้ระสานงาน การไม่เลอืกปฏบิตัขิอง HDOA 
จะตรวจสอบแบบฟอรม์การรอ้งเรยีนเพือ่กาํหนดเขตอํานาจศาล 
และตรวจสอบเจตนาของผูร้อ้งเรยีนทีจ่ะดําเนินการตามคํารอ้ง  

 
(10) หลงัจากรบัทราบการรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนแลว้ HDOA 

จะแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบวา่ขอ้เท็จจรงิดงักล่าวเป็นเหตุให ้HDOA 
ดําเนินการสอบสวนขอ้กลา่วหาอย่างเต็มรูปแบบหรอืไม่ ภายในสามสบิ (30) วนัตามปฏทินิ 
หากไดร้บัการรบัรอง HDOA จะแนะนําผูร้อ้งเรยีนเพิม่เตมิว่า HDOA 
จะดําเนินการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบหรอืไม่ 
หรอืหากการรอ้งเรยีนจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยงานอืน่เพือ่ทําการตรวจสอบ 

 
(11) HDOA ไม่ไดข่้มขู่ คุกคาม ขู่เข็ญ บงัคบั หรอืเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลหรอืกลุ่มใด ๆ 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแทรกแซงสทิธหิรอืสทิธพิเิศษใด ๆ 
ทีร่บัประกนัภายใตก้ฎหมายต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัขิองรฐับาลกลาง 
หรอืเน่ืองจากบุคคลไดย้ืน่คํารอ้งหรอืใหก้ารเป็นพยาน ชว่ยเหลอื หรอื 
เขา้รว่มในทางใดทางหน่ึงในการสอบสวน การดําเนินคด ี
หรอืการพจิารณาคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัขิองรฐับาลกลาง 
หรอืไดค้ดัคา้นการปฏบิตัใิดๆ ทีผ่ิดกฎหมายโดยกฎหมายต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัขิองรฐับาลกลาง 
พนักงาน HDOA จะตอ้งไม่ตอบโต ้ข่มขู่ คุกคาม ขู่เข็ญ บงัคบั 
หรอืเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเพือ่วตัถุประสงคใ์นการแทรกแซงสทิธหิรอืสทิธพิเิศษทีไ่ดร้บั
จากกฏหมาย หรอืเพราะบุคคลไดย้ืน่คํารอ้งหรอืใหก้ารเป็นพยาน ชว่ยเหลอื หรอืมสี่วนรว่ม 
ในทางใดทางหน่ึงในการสอบสวนภายใตน้โยบายนีห้รอืคดัคา้นการปฏบิตัทิีผ่ิดกฎหมาย และ HDOA 
จะไม่ยอมรบัการกระทําดงักล่าว การตอบโตเ้ป็นการละเมิดนโยบายและกฎหมายนีอ้ย่างรา้ยแรง 
และตอ้งรายงานไปยงัผูป้ระสานงานการไม่เลอืกปฏบิตัขิอง HDOA ทนัท ี
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(12) หากตอ้งการความชว่ยเหลอืทางภาษาหรอืการเขา้ถงึสําหรบัการกรอกแบบฟอรม์รอ้งเรยีน 
โปรดตดิต่อสํานักงาน HDOA ของประธานที ่(808) 973-9560 หรอือเีมล: 
hdoa.info@hawaii.gov โปรดใหเ้วลาสาํหรบั HDOA ในการดําเนินการตามคําขอทีพ่กั 

 
(13) สําหรบั การรอ้งเรยีนของพนักงานกรมวชิาการเกษตรฮาวาย 

โปรดตดิต่อ:สํานักงานทรพัยากรบุคคล HDOA โทร (808) 973-9481 หรอือเีมล: 
hdoa.hr@hawaii.gov 

 
 

II. กระบวนการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั HDOA 

 
(1) การรอ้งเรยีนเร ือ่งการเลอืกปฏบิตัต่ิอ HDOA 

อาจถูกส่งไปยงัหน่วยงานบุคคลทีส่ามเพือ่ขอความชว่ยเหลอืในการสอบสวน ตามดุลยพนิิจของ HDOA  
 
(2) ผูป้ระสานงานการไม่เลอืกปฏบิตัขิอง HDOA มเีวลาหน่ึงรอ้ยแปดสบิ (180) 

วนัตามปฏทินิในการตรวจสอบการรอ้งเรยีน 
เวน้แต่จะพจิารณาจากความซบัซอ้นของการรอ้งเรยีนซึง่ตอ้งใชเ้วลาเพิม่เตมิหากระบวุ่า 
ตอ้งใชเ้วลาเพิม่เตมิในการออกคําตดัสนิเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
จาํนวนวนัทีร่ะบุในการประเมนิขอ้รอ้งเรยีนจะถูกขยายออกไปเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัผูร้อ้งเรยีน 

 
(3) “พยานหลกัฐานทีม่น้ํีาหนักยิง่กว่า” 

เป็นมาตรฐานทีต่อ้งพสิูจนก์ารรอ้งเรยีนการรอ้งเรยีนการเลอืกปฎบิตัสิําหรบัผูท้ีไ่ม่ใชพ่นักงาน 
มาตรฐานนีก้าํหนดวา่ สําหรบัการสบืคน้การเลอืกปฏบิตั ิ
หลกัฐานและคําใหก้ารตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า มคีวามเป็นไปไดม้ากมากนอ้ยเพยีงใด (น่ันคอื 
มโีอกาสเกดิขึน้มากกว่า 50%) ที ่HDOA จะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายอนัเน่ืองมาจากการเลอืกปฏบิตั ิ

 
(4) หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่แกไ้ขปัญหานี ้ผูป้ระสานงานการไม่เลอืกปฏบิตัขิอง HDOA 

อาจตดิต่อผูร้อ้งเรยีนได ้ผูร้อ้งเรยีนมเีวลาไม่เกนิสามสบิ (30) 
วนัตามปฏทินินับจากวนัทีต่ดิต่อเพือ่ส่งขอ้มูลทีร่อ้งขอไปยงัผูป้ระสานงานการไม่เลอืกปฏบิตัขิอง 
HDOA ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหดํ้าเนินการ หากผูป้ระสานงานการไม่เลอืกปฏบิตัขิอง HDOA 
ไม่ไดร้บัการตดิต่อจากผูร้อ้งเรยีนหรอืไม่ไดร้บัขอ้มูลเพิม่เตมิจากผูร้อ้งเรยีนภายในสามสบิ (30) 
วนัตามปฏทินิ ผูป้ระสานงานการไม่เลอืกปฏบิตัขิอง HDOA อาจปิดกรณีนีใ้นเชงิการจดัการ 
คดอีาจถูกปิดโดยเชงิการจดัการ หากผูร้อ้งเรยีนไม่ประสงคจ์ะดําเนินคดอีกีต่อไป 

 
(5) หลงัจากการสอบสวนเสรจ็สิน้ ทัง้สองฝ่ายจะไดร้บัแจง้ผล 

ผลการสอบสวนจะตอ้งออกจดหมายสรุปผล และไม่ว่าจะมกีารละเมดินโยบายไม่เลอืกปฏบิตัขิอง 
HDOA หรอืไม่ กรณีทีไ่ม่พบเร ือ่งดงักลา่ว เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหท้ราบและปิดคด ี
ในกรณีทีดู่เหมอืนว่าจะมกีารละเมดิ ทัง้สองฝ่ายจะไดร้บัแจง้ว่า จะดําเนินการตามความเหมาะสม 

mailto:hdoa.info@hawaii.gov
mailto:hdoa.hr@hawaii.gov
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เพือ่ใหม้ั่นใจว่าการกระทําทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัจิะหยุดลง 
ผูร้อ้งเรยีนจะไดร้บัแจง้ถงึสทิธขิองตนในการไลเ่บีย้ทางอืน่ ๆ 

 
(6) ผูร้อ้งเรยีนทีไ่ม่พอใจกบัการตดัสนิใจของผูป้ระสานงานการไม่เลอืกปฏบิตัขิอง HDOA 

สามารถยืน่คํารอ้งต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งฮาวายไดท้ี ่(808) 586-8636 
หรอืทางอเีมลที ่DLIR.HCRC.INFOR@hawaii.gov  

 
 
III. กระบวนการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัประโยชนร์ายย่อยจาก 

HDOA 

 
(1) HDOA จะตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัต่ิอผูร้บัประโยชนร์ายย่อย (เชน่ ทีป่รกึษา 

ผูจ้าํหน่าย และผูร้บัเหมา)  
 

(2) สําหรบัการรอ้งเรยีนเร ือ่งการเลอืกปฏบิตัทิีต่่อตา้นผูร้บัประโยชนร์ายย่อยจาก HDOA  
(เชน่ ทีป่รกึษา ผูจ้าํหน่าย และผูร้บัเหมา) the HDOA จะถอืว่าอยู่ในเขตอํานาจศาล 
และจะสอบสวนและ ตดัสนิปัญหา 

 
(3) HDOA จะตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนทีใ่หไ้วใ้นขอ้ที ่II 

กระบวนการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั HDOA 
 

 
IV. กระบวนการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัโิดยหน่วยงานบุคคลทีส่าม 
 

(1) การรอ้งเรยีนเร ือ่งการเลอืกปฏบิตัต่ิอ HDOA อาจถูกสง่ไปยงัหน่วยงานบุคคลทีส่าม  
(TPA) เพือ่ชว่ยในการสอบสวน ตามดุลยพนิิจของ HDOA หากมกีารใช ้TPA  
HDOA จะรบัผดิชอบในกระบวนการรอ้งทุกข ์
 

(2) ผูป้ระสานงานการไม่เลอืกปฏบิตัขิอง HDOA จะระบุและแจง้ TPA 
เกีย่วกบัการรอ้งเรยีนเร ือ่งการเลอืกปฏบิตัทิีย่ืน่ฟ้องต่อ HDOA ภายในเจ็ดสบิสอง  
(72) ช ัว่โมงหรอืสาม (3) วนัตามปฏทินิหลงัจากไดร้บัเร ือ่งรอ้งเรยีน TPA 
จะปฏบิตัติามขัน้ตอนการรอ้งทุกขข์อง HDOA สําหรบัการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีน 

 
(3) สําหรบัการรอ้งเรยีนเร ือ่งการเลอืกปฏบิตัขิองบุคคล HDOA ที ่TPA อา้งถงึและยอมรบัแลว้ HDOA 

มเีวลาหน่ึงรอ้ยแปดสบิ (180) วนัตามปฏทินิในการตรวจสอบการรอ้งเรยีน 
เวน้แต่จะพจิารณาจากความซบัซอ้นของการรอ้งเรยีนทีต่อ้งใชเ้วลาเพิม่เตมิหากกาํหนดว่า 
ตอ้งใชเ้วลาเพิม่เตมิในการออกคําตดัสนิเป็นลายลกัษณอ์กัษร HDOA 
จะแจง้จาํนวนวนัทีร่ะบุซึง่จะมกีารขยายเวลาการประเมนิขอ้รอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัผูร้อ้งเรยีน 
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(4) “พยานหลกัฐานทีม่น้ํีาหนักยิง่กว่า” 
เป็นมาตรฐานทีต่อ้งพสิูจนก์ารรอ้งเรยีนการรอ้งเรยีนการเลอืกปฎบิตัสิําหรบัผูท้ีไ่ม่ใชพ่นักงาน 
มาตรฐานนีก้าํหนดวา่ สําหรบัการสบืคน้การเลอืกปฏบิตั ิ
หลกัฐานและคําใหก้ารตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า มคีวามเป็นไปไดม้ากมากนอ้ยเพยีงใด (น่ันคอื 
มโีอกาสเกดิขึน้มากกว่า 50%) ที ่HDOA จะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายอนัเน่ืองมาจากการเลอืกปฏบิตั ิ
 

(5) หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่แกไ้ขกรณีดงักล่าว TPA อาจตดิต่อผูร้อ้งเรยีนได ้
ผูร้อ้งเรยีนมเีวลาไม่เกนิสามสบิ (30) 
วนัตามปฏทินินับแต่วนัทีต่ดิต่อส่งขอ้มูลทีร่อ้งขอไปยงัพนักงานสอบสวนทีไ่ดร้บัมอบหมายใหดํ้าเนินคด ี
หากผูส้อบสวนไม่ไดร้บัการตดิต่อจากผูร้อ้งเรยีนหรอืไม่ไดร้บัขอ้มูลเพิม่เตมิจากผูร้อ้งเรยีนภายในสามสิ
บ (30) วนัตามปฏทินิ TPA จะแจง้ HDOA และ HDOA อาจปิดคดโีดยเชงิการจดัการ 
คดอีาจถูกปิดโดยเชงิการจดัการ หากผูร้อ้งเรยีนไม่ประสงคจ์ะดําเนินคดอีกีต่อไป  

 
(6) หลงัจากการตรวจสอบเสรจ็สิน้ และรายงานการสอบสวนไดร้บัการตรวจสอบและลงมตยิอมรบัโดย 

HDOA แลว้ HDOA จะออกจดหมายสรุปผลการสอบสวน 
และไม่ว่าจะมกีารละเมดินโยบายการไม่เลอืกปฏบิตัขิอง HDOA หรอืไม่ กรณีทีไ่ม่พบเร ือ่งดงักลา่ว 
HDOA จะแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบและคดก็ีจะปิดลง ในกรณีทีดู่เหมอืนว่าจะมกีารละเมดิ HDOA 
จะแจง้ผูร้อ้งเรยีนว่า จะดําเนินการตามความเหมาะสม 
เพือ่ใหม้ั่นใจว่าการกระทําทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัจิะหยุดลง 
ผูร้อ้งเรยีนจะไดร้บัแจง้ถงึสทิธขิองตนในการไลเ่บีย้ทางอืน่ ๆ  

 
(7) ผูร้อ้งเรยีนไม่พอใจกบัการตดัสนิใจของ HDOA 

สามารถยืน่คํารอ้งต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งฮาวายไดท้ี ่(808) 586-8636 
หรอืทางอเีมลที ่DLIR.HCRC.INFOR@hawaii.gov 

 
กรมวชิาการเกษตรแห่งฮาวายมุ่งมั่นทีจ่ะใหก้ารเขา้ถงึทีม่คีวามหมายหากตอ้งการขอการแปล ล่ามภาษา 
การปรบัเปลีย่น ทีพ่กั หรอืความชว่ยเหลอืหรอืบรกิารเสรมิอืน่ ๆ โปรดตดิต่อสํานักงาน HDOA 
ของประธานที ่(808) 973-9560 หรอือเีมล hdoa.info@hawaii.gov โปรดใหเ้วลาสําหรบั HDOA 
ในการดําเนินการตามคําขอทีพ่กั 
 
  

mailto:hdoa.info@hawaii.gov
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 Hawai‘i Department of Agriculture 
 1428 S. King Street 
 Honolulu, Hawaii 96814  
 โทรศพัท:์ (808) 973-9560 • แฟกซ:์ (808) 973-9418  
 อเีมล: hdoa.titleVI@hawaii.gov 
 

แบบฟอรม์รอ้งเรยีนการเลอืกปฏบิตัสิําหรบัผูท้ีไ่ม่ใชพ่นกังาน  

ส่วนที ่I: 
ชือ่ผูร้อ้งเรยีน (ชือ่และนามสกุล):  
ทีอ่ยู่: 
โทรศพัท ์(บา้น): โทรศพัท ์(ทีท่ํางาน): 
ทีอ่ยู่อเีมล: 

 

ขอ้กาํหนดรูปแบบทีส่ามารถเขา้ถงึไดใ้ชห่รอืไม่ 
 พมิพป์รมิาณมาก ☐ เทปเสยีง ☐ 
 TDD ☐ อืน่ ๆ ☐ 

ส่วนที ่II: 

ผูร้อ้งเรยีนมตีวัแทนหรอืไม่  ม*ี ☐ ไม่ม ี☐ 
*หากคุณตอบว่า “ใช”่ สําหรบัคําถามนี ้โปรดระบุขอ้มูลตดิต่อของตวัแทน 
ชือ่ตวัแทน (ชือ่และนามสกุล):  

 ทีอ่ยู่: 
โทรศพัท ์(บา้น): โทรศพัท ์(ทีท่ํางาน): 

ทีอ่ยู่อเีมล: 
โปรดยนืยนัว่า คุณไดอ้นุญาตใหต้วัแทนของคุณดําเนินการในเร ือ่งนี ้

 

☐ ใช ่
 

☐ ไม่ใช ่
ส่วนที ่III: 
ฉันเชือ่ว่าการเลอืกปฏบิตัทิีฉ่ันพบน้ันขึน้อยู่กบั (เลอืกทุกขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง): 

  เช ือ้ชาต ิ☐        สผีวิ ☐         ชาตกิาํเนิด ☐ เพศ ☐              อายุ ☐ 
  ความพกิาร ☐          การตอบโต ้☐          อืน่ ๆ ☐_________________________________ 
   
  วนัทีถู่กกล่าวหาว่ามกีารเลอืกปฏบิตั ิ(เดอืน, วนั, ปี):  _________________________ 
อธบิายใหช้ดัเจนทีสุ่ดว่าเกดิอะไรขึน้ และเหตุใดคุณจงึเชือ่ว่าคุณถูกเลอืกปฏบิตั ิ 
อธบิายทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง ระบุช ือ่และขอ้มูลตดิต่อของบุคคลทีเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอคุณ (หากทราบ) 
ตลอดจนชือ่และขอ้มูลตดิต่อของพยาน หากตอ้งการพืน้ทีเ่พิม่ โปรดใชแ้ละแนบกระดาษคนละใบ 
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ส่วนที ่III (ต่อ): 

ส่วนที ่IV: 
บรรยายถงึอนัตรายทีก่ล่าวหาว่าเกดิขึน้หรอืทีจ่ะเกดิขึน้ เน่ืองจากการถูกกล่าวหาวา่เลอืกปฏบิตั ิ
หากตอ้งการพืน้ทีเ่พิม่ กรุณาใชด้า้นหลงัแบบฟอรม์นี ้หรอืใชแ้นบแผ่นกระดาษแยกกนั 

ส่วนที ่V: 
ระบุฝ่ายทีถู่กกล่าวหาวา่อยู่ภายใตห้รอือาจไดร้บัผลกระทบจากการเลอืกปฏบิตัทิีถู่กกล่าวหา 

ส่วนที ่VI: 
คุณเคยยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนเร ือ่งการเลอืกปฏบิตักิบัหน่วยงานนีม้ากอ่นหรอืไม่ 

 

☐ ใช ่
 

☐ ไมใ่ช ่

หากใช ่โปรดใหข้อ้มูลอา้งองิเกีย่วกบัการรอ้งเรยีนคร ัง้กอ่นหนา้นีข้องคุณ 
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ส่วนที ่VII: 
คุณไดย้ืน่คํารอ้งนีก้บัหน่วยงานของรฐับาลกลาง รฐั หรอืทอ้งถิน่อืน่ ๆ 
หรอืกบัศาลของรฐับาลกลางหรอืของรฐัหรอืไม่ 
  ☐  เคย ☐  ไม่เคย 
หากเคย ใหร้ะบุทุกขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง: 
หน่วยงานของรฐับาลกลาง:  
ศาลรฐับาลกลาง:  
ศาลของรฐั: 
หน่วยงานของรฐั: 
หน่วยงานทอ้งถิน่: 

 
 
 
 
    

 

หากเคย โปรดใหข้อ้มูลเกีย่วกบัผูต้ดิต่อทีห่น่วยงาน/ศาลทีม่กีารยืน่คํารอ้ง 

ชือ่:  
คํานําหนา้: 
หน่วยงาน: 
ทีอ่ยู่: 
โทรศพัท:์ 
ส่วนที ่VIII: 
ชือ่ของหน่วยงานรอ้งเรยีนต่อตา้น: 
ชือ่ผูร้อ้งเรยีนต่อตา้น: 
คํานําหนา้: 
ทีต่ ัง้: 
หมายเลขโทรศพัท ์(ถา้ม)ี: 

 
 

คุณสามารถแนบเอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืขอ้มูลอืน่ ๆ ทีค่ดิว่าเกีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีนได ้
ตอ้งระบลุายเซน็และวนัทีข่องคุณทีด่า้นล่าง  
 
 
 

_________________________________ 
ลายเซน็ของผูร้อ้งทุกข ์                                                                                   วนัที ่
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กรุณาส่งแบบฟอรม์นีด้ว้ยตนเองตามทีอ่ยู่ดา้นล่าง หรอืส่งแบบฟอรม์นีไ้ปที:่  
 

Hawai‘i Department of Agriculture 
1428 S. King Street, Honolulu, HI 96814 

 
ผูป้ระสานงาน โทร (808) 973-9560, hdoa.titlevi@hawaii.gov  

  
แบบฟอรม์การรอ้งเรยีนออนไลนจ์ะอยู่ที:่  
 
http://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ 

 
สําหรบั การรอ้งเรยีนของพนักงานกรมวชิาการเกษตรฮาวาย 
โปรดตดิต่อ:สํานักงานทรพัยากรบุคคล HDOA โทร (808) 973-9481 หรอือเีมล 
hdoa.hr@hawaii.gov 
 
กรมวชิาการเกษตรแห่งฮาวายมุ่งมั่นทีจ่ะใหก้ารเขา้ถงึทีม่คีวามหมายหากตอ้งการขอการแปล 
ล่ามภาษา การปรบัเปลีย่น ทีพ่กั หรอืความชว่ยเหลอืหรอืบรกิารเสรมิอืน่ ๆ โปรดตดิต่อสํานักงาน 
HDOA ของประธานที ่(808) 973-9560 หรอือเีมล hdoa.info@hawaii.gov 
โปรดใหเ้วลาสาํหรบั HDOA ในการดําเนินการตามคําขอทีพ่กั 
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