
 
 

 
กฎหมายวาดวยการแบงแยกเชื้อชาติ 
ประมวลขอปฏิบัติการจางงาน 

สําหรับ การทําประชาปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชญทา่นิ  

รว่มใหค้วามคดิเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยสงใหก้บั่  

คณะกรรมการโอกาสความเทา่เทยีมกนั 

ภายในวนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

ตุลาคม พ.ศ. 2551 



 
 

เอกสารนีจั้ดทําโดยคณะกรรมการโอกาสความเทา่เทยีมกนัเพือ่ 

วตัถปุระสงคใ์นการทําประชาปรกึษาภายใตม้าตราที ่63 ของ 

กฎหมายวา่ดว้ยการแบง่แยกเชอชาติื้  

 

กรณุาสงตอ่ความคดิเห็นของคณุเกีย่วกบัเอกสารนีเ้ป็น่  

ลายลักษณอ์กัษรใหก้บัคณะกรรมการโอกาสความเทา่เทยีมกนั

ภายในวนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ.2551: 

 

ทีอ่ยู:่ 19/F, Cityplaza Three 

 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing 

 Hong Kong 

โทรสาร: 2511 8142 

อเีมล:  eoc@eoc.org.hk 

โทรศพท์ั : 2511 8211 

 



 
 

ประมวลขอปฏิบตัิการจางงาน 
ภายใตกฎหมายวาดวยการแบงแยกเชื้อชาต ิ

 
สารบัญ 

 
ตอนที ่1 - บทนํา 4 

1.1 วตัถปุระสงคข์องประมวล 5 
1.2 สถานะของประมวล 6 
1.3 การใชตวัอยา่งและคําแนะนําเรือ่งหลักปฏบิตัทิีด่ี้  6 

  
ตอนที ่2 - ความหมายของเชอชาตภิายใตก้ฎหมายื้  8 

2.1 เชอชาตหิมายถงึอะไรื้  8 
2.1.1 เชอชาติื้  8 
2.1.2 สผวิี  9 
2.1.3 การสบเชอสายื ื้  9 
2.1.4 ชาตกํิาเนดิ 9 
2.1.5 เผา่พันธุโ์ดยกําเนดิ 10 

2.2 อะไรบา้งทีไ่มจั่ดวา่เป็นการแบง่แยกเชอชาติื้  10 
2.2.1 การเป็นพลเมอืงของประเทศใหม ่ 10 
2.2.2 พลเมอืงถาวร, สทธใินการอาศยและทํางานิ ั , สทธใินทีทํ่ากนิิ ,  

สทธใินการอาศยโดยมเีงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัิ ั , การอนุญาต 
            ใหพํ้านักอาศยั 11 
2.2.3 ระยะเวลาการอยูอ่าศยั 12 
2.2.4 สญชาติั , ความเป็นพลเมอืงหรอืสถานะการเป็นพลเมอืง 
            ของประเทศอืน่ 12 

 
ตอนที ่3 - ขอบเขตความคุม้ครองการจา้งงาน 14 

3.1 ความหมายของการจา้งงาน  14 
3.1.1 ทํางานทัง้หมดหรอืสวนใหญใ่นฮองกง่ ่  14 

3.2 นายจา้งขนาดยอ่ม 15 
3.3 แมบ่า้นทําความสะอาด 16 
3.4 ศาสนา 16 
3.5 ความสมพันธท์างอาชพอืน่ๆั ี  16 

3.5.1 พนักงานรับจา้ง 16 
3.5.2 หุน้สวน่  17 
3.5.3 ตวัแทนทีไ่ดค้า่นายหนา้ 17 
3.5.4 ทนายความ 18 

3.6 ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานอืน่ๆ 18 
3.6.1 การฝึกอบรมวชิาชพี 18 



 
 

3.6.2 ตวัแทนการจา้งงาน 19 
ตอนที ่4 - ความหมายของการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย 20 

4.1 "การแบง่แยก" คอือะไร 20 
4.1.1 การแบง่แยกเชอชาติื้  20 

4.1.1.1 การแบง่แยกทางตรง 20 
4.1.1.2 การแบง่แยกทางออ้ม 20 

4.1.2 การแบง่แยกบนพืน้ฐานของเชอชาตขิองญาตทิีใ่กลช้ดื้ ิ  21 
4.1.3 การแบง่แยกโดยการทําใหผู้นั้น้เป็นผูไ้ดรั้บความเสยหายี  22 

4.2 การแบง่แยกในมมุมองและระดบัตา่งๆ ของความสมพันธใ์นการั  
จา้งงาน 23 

4.3 "การเหยยีดเชอชาติื้ " หมายถงึอะไร 25 
4.3.1 การลว่งละเมดิทีไ่มเ่ป็นทีพ่งึปรารถนา 25 
4.3.2 การลว่งละเมดิโดยใชสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปรปักษ์้  26 

4.4 ความสมพันั ธท์ีถ่อืวา่การเหยยีดเชอชาตเิป็นเรือ่งผดิกฎหมายื้  26 
4.5 การกลา่วใหร้า้ยและการกลา่วใหร้า้ยทีร่นุแรง 27 
4.6 การกระทําทีผ่ดิกฎหมายอืน่ๆ 28 

4.6.1 การโฆษณาทีส่อถงึการแบง่แยก่  28 
4.6.2 การชแนะและการกดดนัเพือ่ใหเ้กดิการแบง่แยกี้  29 

    
ตอนที ่5 - ความรับผดิชอบตอ่การกระทําทีผ่ดิกฎหมาย 30 

5.1 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบขององคก์รและนายจา้ง 30 
5.2 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการชวยเหลอืการกระทําทีผ่ดิกฎหมายของ่  
    นายจา้ง 30 
5.3 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบโดยตรงของลกูจา้ง 31 
5.4 ขัน้ตอนเชงปฏบิตัทิีส่ิ มเหตสุมผลของนายจา้งเพือ่ป้องกนัการกระทําทีผ่ดิ

กฎหมาย 31 
5.4.1 นโยบาย 32 
5.4.2 การฝึกอบรม, การมหีวัหนา้คอยดแูลและการดําเนนิมาตรการ 
            แกไ้ข 33 

 
ตอนที ่6 - รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแบง่แยกทางตรงและทางออ้ม 34 

6.1 การแบง่แยกทางตรง 34 
6.1.1 การเปรยีบเทยีบ 34 
6.1.2 การกระทําทีม่มีากกวา่หนึง่เหตผุล 35 
6.1.3 แรงจงูใจ 35 
6.1.4 การปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่อาจไมเ่ป็นการชขาดี้  36 
6.1.5 ภาระหนา้ทีใ่นการพสิจูนแ์ละหลกัฐาน 37 

6.2 การแบง่แยกทางออ้ม 37 
6.2.1 ขอ้กําหนดและเงือ่นไข 37 



 
 

6.2.2 การเปรยีบเทยีบสดสวนั ่  38 
6.2.3 ขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 39 
 

ตอนที ่7 - ขอ้ยกเวน้และประเด็นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 41 
7.1 คณุสมบตัใินการประกอบอาชพทีแ่ทจ้รงิี  41 
7.2 การฝึกอบรมทกัษะทีจ่ะนําไปใชนอกประเทศฮองกง้ ่  42 
7.3 การจา้งงานบคุคลทีม่ทีกัษะ ความรูห้รอืประสบการณ์พเิศษ 42 
7.4 เกณฑใ์นทอ้งถิน่และในตา่งประเทศทีม่อียูเ่ดมิ 42 
7.5 มาตรการพเิศษ 43 

 
ตอนที ่8 - หลกัปฏบิตัทิีด่ ี 44 

8.1 การจัดทํานโยบาย 44 
8.2 การนําไปปฏบิตัใิช ้ 45 

8.2.1 การเผยแพรแ่ละฝึกอบรม 45 
8.2.2 การคดัสรรบคุลากร 46 
8.2.3 ระหวา่งการจา้งงาน 47 
8.2.4 การรอ้งทกุขแ์ละประเด็นดา้นวนัิย 48 
8.2.5    การสนสดุการจา้งงานและการคดับคุลิ้ ากรออกเนือ่งจาก 
            การมบีคุลากรมากเกนิความตอ้งการ 48 
8.2.6 ภาษา 48 
8.2.7 การทบทวนและการตรวจสอบตดิตาม 49 
8.2.8 ภายใตก้ลุม่เชอชาตทิีเ่ป็นชนกลุม่ใหญ่ื้  50 

 
ตอนที ่9 - คํารอ้งเรยีนและกระบวนการทางกฎหมาย 52 

9.1 การจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 52 
9.1.1 การสอบสวน 52 
9.1.2 การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 53 

9.2 ความชวยเหลอืทางกฎหมาย่  54 
9.3 สทธใินการขอรับกระบวนการทางกฎหมายิ  54 

 



 
 

1 บทนํา 
 
 
ในสวนนีจ้ะเกริน่นําประมวลกฎหมาย่  
 

(i) สวนที ่่ 2 เกีย่วขอ้งกบัความหมายของคําวา่เชอชาตภิายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการื้  
แบง่แยกเชอชาต ิื้ (กฎหมาย)  นอกจากจะใหคํ้าอธบิายถงึคณุลกัษณะสวนบคุคล่  
ในดา้นเชอชาตแิลว้ ยงัอธบิายถงึประเด็นตา่งๆ ทีไ่มจั่ดเป็นการแบง่แยกเชอชาตอิกีดว้ยื้ ื้  

 
(ii)    สวนที ่่ 3 อธบิายถงึคําจํากดัความของการจา้งงานภายใตก้ฎหมายและประเภทของ 

ความสมพันธห์รอืประเด็นการทํางานทีไ่ดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายฉั บบันี ้ 
อกีทัง้ยงัอธบิายถงึประเด็นทีไ่มถ่กูครอบคลมุภายใตก้ฎหมายฉบบันีแ้ละขดีจํากดั 
ความคุม้ครอง 

 
(iii) สวนที ่่ 4 ใหภ้าพรวมของแนวคดิทางกฎหมายขัน้พืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแบง่แยก 

เชอชาตแิละการเหยยีดเชอชาตแิละการกระทําทีผ่ดิกฎหมายอืน่ๆื้ ื้  
 

(iv) สวนที ่่ 5 อธบิายถงึหนา้ทีค่วามรับผดิชอบตอ่การกระทําทีผ่ดิกฎหมายทัง้ในสวน่  
ของนายจา้งและลกูจา้ง  ขอ้มลูทีใ่หจ้ะอธบิายวา่นายจา้งสามารถลดความรับผดิของ            
ตนลงไดโ้ดยการนําหลกัปฏบิตัทิีเ่หมาะสมไปใชเพือ่ป้องกนัพนักงานจากการกระ้ ทํา
ทีผ่ดิกฎหมาย 

 
(v) สวนที ่่ 6 ใหคํ้าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแบง่แยกทางตรงและทางออ้มเพือ่เสรมิ 

แนวคดิพืน้ฐานทีไ่ดอ้ธบิายไปในสวนที ่่ 4 สาหรับการแบง่แยกทางตรงใหคํ้าอธบิายํ  
ถงึความจําเป็นในการเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสมดว้ยเครือ่งมอืทีใ่ชวดัการเปรยีบเทยีบ้ , 
การมแีรงจงูใจเขา้มาเกีย่วขอ้ง, ภาระหนา้ทีใ่นการพสิจูนข์อ้เท็จจรงิและหลกัฐาน  
สาหรับการแบง่แยกทางออ้มอธบิายถงึองคป์ระกอบของขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขํ , 
การเปรยีบเทยีบสดสวนและสงทีเ่ป็นขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมั ่ ิ่  

 
(vi) สวนที ่่ 7 อธบิายถงึขอ้ยกเวน้ทีเ่กีย่วกบัประเด็นการจา้งงานและสงทีก่ฎหมายฉบบันี้ิ่  

ไมม่ผีลบงัคับใช  เหลา่นีป้ระก้ อบดว้ยคณุสมบตัใินการประกอบอาชพทีแ่ทจ้รงิี , 
ทกัษะและประสบการณ์พเิศษทีห่าไมไ่ดใ้นฮองกง่ , เกณฑใ์นทอ้งถิน่และในตา่ง 
ประเทศทีม่อียูเ่ดมิ , และเกณฑพ์เิศษในการใหโ้อกาสแกช่นทีเ่ป็นเชอชาตกิลุม่นอ้ยื้  

 
(vii) สวนที ่่ 8 เกีย่วขอ้งกบัหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีน่ายจา้งควรนําไปใชเพือ่้ สงเสรมิความเทา่่  

เทยีมกนัดา้นเชอชาตแิละเพือ่ใหเ้ป็นไปตามภาระหนา้ทีภ่ายใตก้ฎหมายฉบบันี้ื้  
 

(viii) สวนที ่่ 9 อธบิายวา่บคุคลทีรู่ส้กวา่ถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไมช่อบดว้ยกฎหมายสามารถึ  
ยืน่คํารอ้งเรยีนใหก้บัคณะกรรมการโอกาสความเทา่เทยีมกนั (EOC) รวมถงึให ้
ภาพรวมโดยสรปุของบทบาทและหนา้ทีข่อง EOC ในการจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีน  



 
 

และยงัใหคํ้าอธบิายอกีดว้ยวา่บคุคลสามารถดําเนนิกระบวนการทางกฎหมายและ 
ทางเลอืกอืน่ๆ ทีอ่าจทําได ้

 
1.1 วตัถปุระสงคข์องประมวล 
 

1.1.1 กฎหมายฉบบันีถ้กูบญัญัตขิึน้ในปีพ.ศ. 2551 เพือ่นํามาใชกบัการแบง่แยก้  
และการเหยยีดเชอชาตแิลื้ ะการกระทําอืน่ๆ ทีผ่ดิกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ประเด็นดา้นเชอชาตโิดยเฉพาะ น่ันคอื ประเด็นทีแ่ตกตา่งออกไปจากื้  
กจิกรรมอืน่ๆ ในสงคม  สวนที ่ั ่ 3 ของกฎหมายเกีย่วขอ้งกบัการแบง่แยก 
และการเหยยีดเชอชาตใินการจา้งงานและประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานื้  

 
1.1.2 ประมวลขอ้ปฏบิตันิี ้(ประมวล) มเีจตนารมณ์เพือ่อธบิายถงึกฎหมายและให ้

แนวทางเชงปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัไมใ่หเ้กดิการแบง่แยกเชอชาตขิึน้ิ ื้  
ในการจา้งงาน  โดยหลกัๆ แลว้ ประมวลนีม้เีจตนารมณ์เพือ่ชวยใหน้าย่  
จา้งมคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมายเพือ่สงเสรมิความเทา่เทยีมกนั่  
ในเชอชาติื้ ใหเ้กดิขึน้ในสถานทีทํ่างานโดยการสงเสรมิใหใ้ชหลกัปฏบิตัทิีด่ ี ่ ้
และยงัมเีจตนารมณ์ในการใหค้วามเขา้ใจโดยทัว่ไปกบัลกูจา้งเกีย่วกบั 
กฎหมายและสทธขิองลกูจา้ง เพือ่ทีล่กูจา้งจะรูถ้งึวธิกีารปกป้องสทธขิองตนิ ิ เอง
และสงทีต่นิ่ ควรทําเมือ่รูส้กวา่ถกูเลอืกปฏบิตัจิากนายจ ้ึ างของตน 

 
1.1.3 นอกจากนายจา้งและลกูจา้งแลว้ กฎหมายยงัเกีย่วขอ้งกบัความสมพันธ์ั  

ดา้นอาชพและประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานอืน่ๆ ี (เชน ผูรั้บจา้ง่ , 
ตวัแทนทีไ่ดรั้บคา่นายหนา้, หุน้สวน่ , การฝึกอบรมวชิาชพและตวัแทนี  
ใหบ้รกิารการจา้งงาน)  โดยทัว่ไป หลกัการและหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีใ่ชกบั้  
การจา้งงานจะใชกบัความสมพันธด์า้นอาชพและประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั้ ั ี  
งานประเภทอืน่ๆ ดว้ย  ประมวลยงัเกีย่วขอ้งกบัความสมพันธแ์ละประเด็นั  
ประเภทอืน่ๆ เหลา่นีต้ามความเหมาะสม 

 
1.1.4 จงึควรอา่นประมวลทัง้ฉบบัใหจ้บและดว้ยความมุง่มัน่ในการสงเสรมิใหเ้กดิ่  

ความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาต ิ ไมค่วรอา่นประมวลฉบบันีแ้บบผา่นๆ ื้
หรอือา่นแบบลวกๆ 

 
 

1.2 สถานะของประมวล 
 
1.2.1 ประมวลฉบบันีบ้ญัญัตขิึน้โดยคณะกรรมการโอกาสความเทา่เทยีมกนั (EOC) 

ภายใตก้ฎหมาย [มาตราที ่63]  หลงัจากที ่EOC ไดเ้สนอการบญัญัตปิระมวล 
ฉบบันี ้EOC ไดจั้ดใหม้กีารทําประชาปรกึษาขึน้รวมถงึการใหผู้ม้สีวนไดส้วนเสย่ ่ ี  
เฉพาะไดร้ว่มกนัปรกึษา หลงัการปรกึษาประมวลทีเ่สนอไดถ้กูยืน่ใหก้บัสภานติ ิ
บญัญัตเิพือ่ใหทํ้าการตรวจสอบกอ่นทีจ่ะมผีลบงัคับใชใน ้ [วนัที]่ 



 
 

ในหนา้ตาทีเ่ห็นปัจจบุนั 
 
1.2.2 ประมวลอธบิายถงึวธิกีารและความเขา้ใจกฎหมายของ EOC  อยา่งไรก็ตาม 

ประมวลไมไ่ดบ้งัคบัใหม้พัีนธะผกูพันทางกฎหมายหรอืมผีลผกูมดัดา้นกฎหมาย 
โดยตรงใดๆ และการไมป่ฏบิตัติามประมวลจะไมไ่ดนํ้าไปสู ่ความรับผดิใดๆ 
ในตวัของมนัเอง [มาตราที ่63(14)]  ประมวลไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคแ์ละไมไ่ด ้
เป็นคําชขาดทีเ่บ็ดเสร็จของกฎหมาย  ศาลเทา่นั้ี้ นทีจ่ะเป็นผูต้ัดสนชขาดในตวัิ ี้  
กฎหมาย 

 
1.2.3 อยา่งไรก็ตาม ศาลจะพจิารณาสวนทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ ของประมวลในการ่  ตดัสนคด ี ิ

ตวัอยา่งเชน หากนายจา้งสามารถแสดงใหศ้าลเห็นวา่ไดป้ฏบิัตติามคําแนะนําที่่  
เกีย่วขอ้งของประมวลแลว้ จะเป็นการลดโอกาสในการถกูตดัสนคดใีนทางทีก่อ่ิ  
ใหเ้กดิความเสอมเสยโดยศาลได ้ หากนายจา้งไมป่ฏบิตัติามคําแนะนําของื่ ี  
ประมวล ในกรณีทีม่กีารเรยีกรอ้ง สทธเิอาจากนายจา้งิ  นางจา้งอาจจําเป็นตอ้ง 
อธบิายดว้ยวธิกีารอืน่ ถา้มวีา่ตนปฏบิตัติามและในทางทีส่อดคลอ้งกบัพันธะ 
ผกูพันของนายจา้งภาย ใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการแบง่แยกเชอชาื้ ต ิ
 

1.3 การใชตวัอยา่งและคําแนะนําเรือ่งหลักปฏบิตัทิีด่ี้  
 

1.3.1 ในการอธบิายการทํางานของกฎหมาย ประมวลจะหยบิยกตวัอยา่งเพือ่ 
อธบิายวา่หลกัการและแนวคดิภายใตก้ฎหมายอาจนํามาประยกุตใ์ชกบั้  
สถานการณ์หนึง่ๆ ทีเ่ฉพาะไดอ้ยา่งไร  แมว้า่ตวัอยา่งสวนใหญจ่ะเกีย่ว่  
ขอ้งกบัสถานการณ์การแบง่แยกเชอชาตใินการทํางาน ประมวลอาจหยบิื้  
ยกตวัอยา่งทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงานเพือ่แสดงถงึหลกัการและแนวคดิที ่
ประยกุตใ์ชกบัการแบง่แยกเชอชาตโิดยทัว่ไปอกีดว้ย้ ื้  

 
1.3.2 กฎหมายฉบบันีเ้ป็นกฎหมายใหมข่องฝ่ายนติบิญัญัต ิ ยงัไมม่คํีาตดัสนิ 

ของศาลฮองกงภายใตก้ฎหมายนี ้ คํา่ ตดัสนของศาลภายใตก้ฎหมายิ  
การแบง่แยกฉบบัอืน่ๆ ในฮองกงหรอืในประเทศอืน่ๆ ่ (เชน ออสเตรเลยี่  
หรอืสหราชอาณาจักร) อาจชวยในการทําความเขา้ใจถงึการทํางานของ่  
กฎหมายฉบบันีไ้ด ้ ตวัอยา่งบางประการทีป่ระมวลฉบบันีห้ยบิยกขึน้มา 
อา้งองิจากกรณีการตดัสนของศาลจรงิภายใตก้ฎหมายกิ ารแบง่แยกทีค่ลา้ยกนั 

 
1.3.3 การประยกุตใ์ชกฎหมายการแบง่แยกขึน้อยูก่บัขอ้เทจ้จรงิของกรณีเฉพาะนัน้ๆ ้

มากกวา่  ตวัอยา่งทีใ่ชในประมวลมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เอือ้ตอ่ความเขา้ใจกฎหมาย้  
โดยทัว่ๆ ไป  แตอ่าจไมค่รอบคลมุขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของสถานการณ์ 
ใดสถานการณ์หนึง่เฉพาะทีผู่อ้า่นคนนัน้ๆ กําลงั เผชญอยูจ่รงิดงันัน้จงึไมอ่าจิ นํา
ประยกุตใ์ชไดโ้ดยตรง  ควรขอรับคําแนะนําทางกฎหมายทีเ่หมาะสม้  

 
1.3.4 ประมวลจะใหคํ้าแนะนําหลกัการปฏบิตัทิีด่ ี นายจา้งอาจนําคําแนะนําเหลา่นีไ้ป 



 
 

ใชตามความเหมาะสม และปรับเปลีย่นตามลกัษณะและขนาดของ้  
องคก์รของตนรวมถงึทรัพยากรทีอ่งคก์รของตนมอียู ่

 
1.3.5 ขณะทีป่ระมวลมวีตัถปุระสงคเ์พือ่อธบิายกฎหมายและใหแ้นวทางการ 

ปฏบิตัแิละคําแนะนําการปฏบิตัทิีด่ ีแตก่็จะยงัมคํีาถามเกีย่วกบักฎหมายที ่
ประมวลไมส่ามารถใหคํ้าตอบทีช่ขาดได ้ คําตอบตอ่คําถามเหลา่นีจํ้าเป็นี้  
ตอ้งรอคําตดัสนชขาดจากศาล  ประมิ ี้ วลไมส่ามารถใชแทนการขอรับ้  
คําแนะนําทางกฎหมายทีเ่หมาะสมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ใดสถาน- 
การณ์หนึง่เฉพาะได ้

 



 
 

2 ความหมายของเช้ือชาติภายใ ตกฎหมาย 
 
 
2.1 เชอชาตหิมายถงึอะไรื้  
 

(i) ภายใตก้ฎหมาย เชอชาตหิมายถงึ ื้ "เชอชาติื้ ", "สผวิี ", "การสบเชอสายื ื้ " หรอื 
"ชาตหิรอืเผา่พันธุโ์ดยกําเนดิ" ของบคุคล” [มาตราที ่8(1)(ก)] 

 
(ii) กฎหมายใหคํ้าอธบิายเพิม่เตมิสาหรับความหมายของคําวา่ ํ “การสบเชอื ื้  สาย” 

[มาตราที ่8(1)(ค)] โดยอธบิายวา่การแบง่แยกบนพืน้ฐานของการสบเชอสายื ื้  
หมายถงึการแบง่แยกสมาชกของชมุชนโดยองิจากรปูแบบของการแบง่ชนชนิ ั ้  
ทางสงคม เชน ระั ่ บบวรรณะหรอืระบบสถานะทีต่ดิตวั มาโดยกําเนดิอืน่ๆ 
ในทํานองเดยีวกนัซงทําลายหรอืทําใหส้ทธมินุษยชนึ่ ิ  ทีเ่ทา่เทยีมกนัเสอมลงื่  

 
(iii) ไมม่คํีาอธบิายเพิม่เตมิสาหรับความหมายของคําวา่ ํ "เชอชาติื้ ", "สผวิี , และ 

"ชาตหิรอืเผา่พันธุโ์ดยกําเนดิ"  เนือ่งดว้ยกฎหมายจากการตดัสนคดใีนิ  ฮอ่งกง 
การใชคําเหลา่นีโ้ดยทัว่ไปจะถอืวา่เกีย่วขอ้ง  ้  

 
(iv) เป็นการสมควรทีจ่ะหยบิยกตวัอยา่งความหมายของคําเหลา่นีโ้ดยการเปรยีบเทยีบ 

บคุคลกบัคนกลุม่อืน่  ความหมายของคําเหลา่นีไ้มไ่ดเ้ป็นอสิระ จากกนัโดยสนเชง  ิ้ ิ
อาจมคีวามคาบเกีย่วและไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้เสมอในทกุๆ สถานการณ์  
ตวัอยา่งบางประการดา้นลา่งองิจากกฎหมาย จากการตดัสนคดใีนประเทศอืน่ิ  

 
2.1.1 เชอชาติื้  

 
ตัวอยางที ่1:- 
คนยโุรปกบัคนเอเชยจัดอยูใ่นเชอชาตทิีต่า่งกนั  โดยทัว่ไป คนสองกลุม่ี ื้  
นีม้ลีกัษณะทางรา่งกาย วฒันธรรมและวถิชีวติตา่งกนั  แมว้า่จะมคีวามี  
แตกตา่งเหลา่นี ้แตห่ากคนทัง้สองกลุม่นีทํ้างานใหก้บันายจา้งคนเดยีว 
กนั,ในงานตําแหน่งเดยีวกนั และมผีลงานทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนั คนทัง้สอง 
ควรไดรั้บผลตอบแทนจากการทํางานทีเ่ทา่กนั  การแบง่แยกคนทีเ่ป็น 
คนยโุรปและคนเอเชยโดยการใหผ้ลตอบแทนจากการทํางานไมเ่ทา่กนั ี
แมว้า่ทัง้สองจะมผีลงานทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนัถอืวา่เป็นการแบง่แยกเชอ้ื 
ชาตทิีผ่ดิกฎหมาย 
 
 
 

2.1.2 สผวิี  
 
ตัวอยางที ่2:- 



 
 

ในบรรดาลกัษณะทางรา่งกายระหวา่งคนตา่งเชอชาต ิสผวิอาจเป็นสงที่ื้ ี ิ่  
สงเกตเห็นไดช้ดเจนทีส่ดุ  ตวัอย่ั ั างเชน คนแอฟรกินั คนยโุรปและคน่  
เอเชยมสีผวิแตกตา่งกนั ี ี (ดํา, ขาวและเหลอืง)  การแบง่แยกสผวิเป็นี  
รปูแบบทีช่ดเจนของการแบง่แยกเชอชาต ิ การเลอืกปฏบิตัริะหวา่งบคุคลั ื้  
ทีเ่ป็นคนผวิดําและคนผวิขาวถอืวา่ผดิกฎหมาย 
 

2.1.3 การสบเชอสายื ื้  
 
กฎหมายกลา่วไวว้า่ [มาตราที ่8(1)(ค)] การสบเชอสายหมายถงึรปูแบบื ื้  
ของการแบง่ชนชนทางสงคม เชน ระบบ วรรั ้ ั ่ ณะและระบบในทํานองเดยีว กนั   
 
ในประวตัศิาสตร ์หลายๆ แหง่ในโลกมรีะบบทางสงคมทีเ่ขม้งวดซงคนถกูแบง่ั ึ่  
ออกเป็นชนชน ั ้ (วรรณะ) ตา่งๆ โดยกําเนดิ  โอกาสในชวติ รวมถงึโอกาสี  
ทางการศกษาและการประกอบอาชพถกูกําหนดโดยวรรณะที่ึ ี  บคุคลคนนัน้ๆ 
เป็นอยู ่ ในระบบเหลา่นี ้บคุคลทีเ่กดิในวรรณะตํา่ตอ้งประสบกบัความทกุข ์
จากการถกูแบง่แยกและไมส่ามารถพัฒนาความ สามารถของตนไดอ้ยา่งเต็มที ่
แมว้า่จะมคีวามสามารถและคณุสมบตั ิสวนตวั ่ ระบบเหลา่นีบ้างระบบยงัคงถกูใช ้
กนัอยูใ่นหลายๆ ระดบัดว้ยกนั ในสวนตา่งๆ ของโลกเราในปัจจบุนั  หาก่ การ 
แบง่แยกบคุคลทีเ่กดิขึน้ใน ฮองกงเกดิจากวรรณะทีบ่คุคลคนนัน้เป็นอยู ่ถอืวา่่  
เป็นเรือ่งทีผ่ดิกฎหมาย 
 

2.1.4 ชาตกํิาเนดิ 
 
ชาตกํิาเนดิโดยทัว่ไปหมายถงึชาตทิีบ่คุคลคนนัน้เป็นประชาชนอยู ่ ในอดตี 
เมือ่ครัง้ทีป่ระชากรของโลกอยูใ่นสภาวะหยดุนิง่ ผูค้นอาศยอยูใ่นประเทศั  
ทีต่นเป็นประชาชนอยู ่ ผูท้ีอ่าศยอยูใ่นประเทศอืน่ถอืวา่เป็นประชาชนของั  
ประเทศอืน่  เมือ่มกีารอพยพในระดบัใหญเ่กดิขึน้ ชาตขิยายขอบเขตและ 
เปลีย่นสภาพออกไป ผูค้นทีม่ชีาตกํิาเนดิตา่งกนัเริม่ทีจ่ะอาศยอยูใ่นประเทศั  
เดยีวกนั  ผูค้นเหลา่นีอ้าจยงัรักษาชาตกํิาเนดิของตนไวห้ลงัผา่นไปหลายชว่ั 
อายคุน หรอืแมก้ระทัง่หลงัจากทีช่าตทิีใ่หกํ้าเนดิตนไมเ่หลอือยูแ่ลว้เนือ่งจาก 
มกีารแบง่แยกประเทศดว้ยเหตผุลทางการ เมอืง  ปัจจบุนันีผู้ค้นทีม่ชีาตกํิาเนดิ 
ตา่งกนัอาจมสีญชาตเิดยีวกนัั ถอืหนังสอเดนิทางประเทศเดยีวกนัและมวีถิกีารื  
ดํารงชวติทีเ่หมอืนกนัี  
 
ตัวอยางที ่3:- 
ชาวองักฤษ ชาวสก็อตแลนด ์และชาวไอรชิและเวลสจากสหราชอาณาจักร์  
มชีาตกํิาเนดิตา่งกนั แมว้า่จะถอืหนังสอเดนิทางของสหราชอาณาจักรเหมอืนกนั  ื
การแบง่แยกระหวา่งคนทีเ่ป็นชาวองักฤษกบัคนทีเ่ป็นชาวสก็อตถอืเป็นเรือ่งผดิ 
กฎหมาย 
 



 
 

2.1.5 เผา่พันธุโ์ดยกําเนดิ 
 
เชนเดยีวกนักบับคุคลที่่ มชีาตกํิาเนดิเหมอืนกนั มชีมุชนทีม่คีวามเป็น 
ลกัษณะเฉพาะตนอยูใ่นสวนตา่งๆ ของโลกทีม่ปีระวตัศิาสตรข์องกลุม่่  
ตนอนัยาวนาน รักษาประเพณี วฒันธรรมดัง้เดมิ วถิชีวติ ขนบธรรมเนยีมี  
ทางสงคมและครอบครัวของตนไว ้ คนกลุม่นีแ้ยกตวัเองจากคนกลุม่อืน่ๆ ั
ทีอ่ยูร่ายรอบและจัดวา่เป็นกลุม่เผา่พันธุท์ีแ่ยกเฉพาะ  เผา่พันธุโ์ดยกําเนดิ 
คอืสงทีร่ะบถุงึตวับคุคลวา่เป็นสมาชกของกลุม่ดงักลา่วิ่ ิ  
 
ตัวอยางที ่4:- 
ชาวซกสจากรัฐปัญจาบทีอ่ยูร่ะหว่ิ ์ างประเทศอนิเดยีและปากสีถานมสีผวิี , 
ลกัษณะ ทางรา่งกายเหมอืนกนั และมบีรรพบรุษุรว่มกนัคอืชาวฮนดทูี่ิ  
อาศยอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัคนกลุม่นี ้ แตช่าวซกสมขีนมธรรมเนยีมั ิ ์  
ประเพณีและประวตัศิาสตรข์องตนเอง  ในแงข่องรปูลกัษณ์ภายนอก 
ชาวซกสนกิายิ ์  ออรโ์ธด็อกสจะไมต่ดัผมและสวมใสผา้โพกหวั  คนกลุม่นี้์ ่  
จัดเป็นกลุม่เชอ้ื สายทีโ่ดดเดน่เฉพาะ การเลอืกปฏบิตักิบัชาวซกสถอืเิ ์ ป็นการ
กระทําทีผ่ดิกฎหมาย 

 
2.2 อะไรบา้งทีไ่มจั่ดวา่เป็นการแบง่แยกเชอชาติื้  
 

กฎหมายใหค้วามชดเจนวา่การใชประเด็นทีเ่ฉพาะเจาะจงเป็นเกณฑใ์นการปฏบิตัิั ้  
กบับคุคล และความแตกตา่งทีเ่ป็นผลจากเกณฑเ์หลา่นีจ้ะไมถ่อืวา่เป็นการแบง่แยก 
เชอชาต ิื้ [มาตราที ่8(2) และ (3)] เหตผุลในการระบปุระเด็นเหลา่นีเ้ฉพาะเจาะจง 
เห็นจะเป็นดว้ยวา่ประเด็นเหลา่นีโ้ดยทั่วไปไมถ่อืเป็นเชอชาตหิรอืมคีวามขอ้งเกีย่วกบัการื้  
เมอืงซงควรเป็นอสิระจากปัญหาดา้นการแบง่แยกเชอชาต ิประเด็นเหลา่นีม้ีึ่ ื้  
อธบิายไดด้า้นลา่งพรอ้มดว้ยตวัอยา่ง แตไ่มจํ่าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน 

 
2.2.1 การเป็นพลเมอืงของประเทศใหม ่

 
มผีูค้นทีส่บเชอสายจากฝ่ายบดิาของผูท้ีอ่าศยอยูใ่ื ื้ ั นหมูบ่า้นในฮองกงในปีค่ .ศ. 
1898 กฎหมายอธบิายถงึคนเหลา่นีโ้ดยใชคําวา่ ้ "ผูอ้ยูอ่าศยทีไ่ม่ั  ใชชนพืน้เมอืง่ " 
และ "หมูบ่า้นทีถ่กูสรา้งขึน่้" 
 
“ผูอ้ยูอ่าศยทีไ่มใ่ชชนพื้ั ่ นเมอืง" คอืคําทีใ่ชในกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้้  
ตวัแทนหมูบ่า้น ตอน 576 ซงหมายถงึบคุคลที่ึ่  ในปีค.ศ. 1898 เป็น
พลเมอืงของหมูบ่า้นทีไ่มใ่ชชนพืน้เมอืงในความหมายของกฎหมายฉบบันัน้ ่
หรอืบคุคลทีส่บเชอสายจากฝ่ายบดิาทีเ่ป็นผูอ้ยูอ่าศยดงักลา่วื ื้ ั  
 
“หมูบ่า้นทีถ่กูสรา้งขึน้” คอืคําทีใ่ชกบักฎหมายวา่ดว้ยการใหเ้ชาทีข่องรัฐบาล ้ ่
(การประเมนิและรวบรวม) มาตราที ่515 ในการกลา่วถงึหมูบ่า้นที ่



 
 

เคยมอียูใ่นฮองกงในปีค่ .ศ. 1898 ในความหมายของกฎหมายฉบบัดงักลา่ว 
 
ความแตกตา่งในการปฏบิัตจิะไมถ่อืเป็นการแบง่แยกเชอชาตหิากองิอยู่ื้  
กบัวา่บคุคลคนนัน้จะสบเชอสายมาจากหมูบ่า้นเกา่แกด่งักลา่วเหลา่นัน้หรอืไม่ื ื้  
 
ตัวอยางที ่5:- 
เจา้ของรา้นทีเ่ปิดรา้นขายของเล็กๆ ในหมูบ่า้นซงจา้งคนงานเฉพาะผูท้ี่ึ่  
เป็นผูอ้ยูอ่าศยในหมูบ่า้นทีไ่มใ่ชชนพืน้เมอืงถอืวา่เจา้ของรา้นคนดงักลา่วั ่  
ไมไ่ดแ้บง่แยกเชอชาตกิบัคนอืน่ื้ ๆ 
 

2.2.2 พลเมอืงถาวร, สทธใินการอาศยและทํางานิ ั , สทธใินทีทํ่ากนิิ , สทธใินิ  
การอาศยโดยมเีงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัั , การอนุญาตใหพํ้านัก 
 
บคุคลอาจหรอือาจไมไ่ดเ้ป็นพลเมอืงถาวรของฮองกง  อาจมหีรอือาจไมม่ี่  
สทธใินการอาศยและทํางานในฮองกง  บคุคลทีเ่ขา้มาในประเทศฮองกงิ ั ่ ่  
อาจจําเป็นตอ้งไดรั้บการอนุญาตกอ่นทีจ่ะสามารถพํานักและอยูอ่าศยทีน่ี ่ ั
การพํานักอาศยในฮองกงของบคุคลอาจมเีงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัภายใตก้ฎหมายั ่  
การอพยพเขา้เมอืง 
 
ความแตกตา่งในการปฏบิัตจิะไมถ่อืเป็นการแบง่แยกเชอชาตหิากองิอยู่ื้  
กบัวา่บคุคลคนนัน้ 
 

 เป็นหรอืไมเ่ป็นพลเมอืงถาวร หรอื 
 

 มหีรอืไมม่สีทธใินการอาศยและทํางาน หรอืิ ั  
 

 ไดรั้บหรอืไมไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้าศยและพํานัก หรอืั  
 

 อยูห่รอืไมอ่ยูภ่ายใตเ้งือ่นไขหรอืขอ้จํากดัของการพํานักอาศยั 
 
ตัวอยางที ่6:- 
บรษัิทตอ้งการจา้งเฉพาะพลเมอืงถาวรทีม่สีทธใินการอาศยและทํางานในฮองกงิ ั ่
โดยไมม่เีงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัของการอาศยไมถ่อืเป็นการแบง่แยกเชอชาตจิากั ื้  
คนกลุม่อืน่ๆ 
 

2.2.3 ระยะเวลาของการอยูอ่าศยั 
 
แตล่ะคนอาจอยูอ่าศยอยูใ่นประเทศฮองกงเป็นระยะเวลาแตกตา่งกนั  ั ่
การปฏบิตัทิีต่า่งกนัโดยองิจากระยะเวลาการอยูอ่าศยในฮองกงของบคุคลนัน้ๆ ั ่
ทีแ่ตกตา่งจากบคุคลอืน่ไมถ่อืเป็นการแบง่แยกเชอชาตโิดยผดิกฎหมายื้  



 
 

 
ตัวอยางที ่7:- 
ในการคดัสรรพนักงาน หากผูส้มคัรไดรั้บเลอืกเนือ่งจากเป็นผูท้ีอ่ยูอ่าศยั 
ในฮองกงยาวนานทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัผูส้มคัรคนอืน่ๆ ทีม่คีณุสมบตัิ่ เทา่กนั 
หรอืดกีวา่ไมถ่อืเป็นการแบง่แยกเชอชาตทิีผ่ดิกฎหมายจากผูส้มคัรคนอื่ื้ นๆ 
 

2.2.4 สญชาติั , ความเป็นพลเมอืงหรอืสถานะการเป็นพลเมอืงของประเทศอืน่ 
 
คนในฮองกงอาจมสีญชาติ่ ั , ความเป็นพลเมอืงหรอืสถานะการเป็นพลเมอืง 
ของประเทศอืน่  การปฏบิตัติอ่บคุคลแตกตา่งกนัโดยองิจากประเด็นเหลา่ 
นีไ้มถ่อืเป็นการแบง่แยกเชอชาตทิีผ่ดิกฎหมาย  สญชาติื้ ั , ความเป็นพลเมอืง 
หรอืสถานะการเป็นพลเมอืงไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นเชอชาติื้ , ชาตกํิาเนดิหรอืเผา่พันธุ ์
กําเนดิเดยีวกนัเพราะคนจากตา่งเชอชาตหิรอืตา่งชาตกํิาเนดิอาจมสีญชาตเิดยีวื้ ั  
กนั 
 
ตัวอยางที ่8:- 
บรษัิททีม่ธีรุกจิในสหรัฐอเมรกิาเลอืกทีจ่ะจา้งงานบคุคลทีม่สีญชาตอิเมรกินัแลั ะ 
ถอืหนังสอเดนิทางของอเมรกิาไมถ่อืเป็นการแบง่แยกเชอชาตจิากบคุคลทีไ่มม่ีื ื้  
สญชาตอิเมรกินัและไมไ่ดถ้อืหนังสอเดนิทางของอเมรกิาั ื  
 
แมว้า่การใชเกณฑข์า้งตน้จะไมถ่อืเป็นการแบง่แยกเชอชาต ินายจา้งควร้ ื้  
พจิารณาอยา่งรอบคอบวา่จําเป็นตอ้งนําเกณฑเ์หลา่นีม้าใชในกระบวนกา้ รหรอื 
การตดัสนใจใดๆ ของตนหรอืไม ่ิ หากนายจา้งใชเกณฑเ์หลา่นีโ้ดยปราศจาก้  
เหตผุลทีด่พีอ นายจา้งอาจไมส่ามารถทําการตดัสนใจทีด่ทีีส่ดุหรอืคดัสรรบคุคลิ  
ทีม่คีวามสามารถมากทีส่ดุเนือ่งจากผูส้มคัรหรอืลกูจา้งทีม่คีวามสามารถและจง 
รักภกัดทีีม่ใีหเ้ลอืกจะมจํีากดั 
 
นอกจากนี ้แมว้า่นายจา้งจะอา้งวา่จะนําเกณฑข์า้งตน้ไปใช หากเกณฑเ์หลา่นีไ้ม่้  
จําเป็นโดยอาศยหลกัความเป็นจรงิหรอืมหีลกัฐานวา่นายจา้งไมไ่ดนํ้ากฎหมายไปั
ปฏบิตัใิชอยา่งสอดคลอ้งจะมแีนวโ้ นม้เสยงตอ่การถกูกลา่วหาวา่เกณฑด์งักลา่วี่  
ถกูนํามาใชโ้ดยเสแสรง้เพือ่เป็นการแบง่แยก เชอชาื้ ต ิ  หากแสดงใหเ้ห็นวา่ 
เกณฑท์ีอ่า้งเป็นเพยีงการเสแสรง้ อาจนําไปสกูารเรยีกรอ้งสทธกิารแบง่แยก่ ิ  
เชอชาตทิีผ่ดิกฎหมายทีป่ระสบความสาเร็จื้ ํ  
 
ตัวอยางที ่9:- 
บรษัิทปฏเิสธในการจา้งนักบญัชจากเอเชยตะวนัออกเฉียงใตท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นพลเมอืงี ี
ถาวรในฮองกง โดยกลา่ววา่ตําแหน่งดั่ งกลา่วจะจา้งเฉพาะคนทีเ่ป็นพลเมอืง 
ถาวรในฮองกงเทา่นัน้  อยา่งไรก็ตาม หากหลกัฐานปรากฏวา่ อนัทีจ่รงินายจา้ง่  
คนดงักลา่วจา้งคนชาวยโุรปซงไมไ่ดเ้ป็นพลเมอืงถาวรึ่  ฮองกงเชนกนั ถอืวา่เป็น่ ่  
การแบง่แยกเชอชาตทิีผ่ดิกฎหมาย  หากผูส้มคัรื้  อกีคนหนึง่ซงมาจากเอเชยึ่ ี  



 
 

ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นพลเมอืงถาวรและมสีทธิิ  ในการไดรั้บการจา้งงาน 
ดงักลา่วแตถ่กูปฏเิสธ ถอืวา่มกีารแบง่แยกเกดิขึน้ 

 



 
 

3 ขอบเขตความคุมครองการจางงาน 
 
 

ภายใตก้ฎหมาย [มาตราที ่10] นายจา้งตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัหิรอืเหยยีดเชอชาติื้  
ผูส้มคัรหรอืพนักงาน 

 
3.1 ความหมายของการจา้งงาน 

 
(i) กฎหมาย [มาตราที ่2] ใหคํ้าจํากดัความ "การจา้งงาน" วา่เป็นสญญาั  

ของการใหบ้รกิารหรอืการฝึกงาน หรอืสญญาการวา่จา้งใหทํ้างานั  สวนตวัใดๆ  ่
ผูท้ีต่อ้งทํางานภายใตส้ญญาถอืเป็นลกูจา้ง และคู่ั  สญญาอกีฝ่ายหนึง่ถอืั  
เป็นนายจา้ง  ผูท้ีส่มคัรเพือ่ใหไ้ดอ้ยูภ่ายใต ้สญญาดงัั กลา่วถอืเป็นผูส้มคัรงาน  
กฎหมายใหค้วามคุม้ครอง ผูส้มคัรงานและพนักงานจากการถกูแบง่แยก 
และเหยยีดเชอชาติื้  
 
ตัวอยางที ่10:- 
ชางไมท้ีป่ระกอบอาชพอสิระซงทําสญญากบัเจา้ของรา้นเพือ่ทํางาน่ ี ึ่ ั  
ซอมไมท้ีร่า้นถอืเป็นลกูจา้งของเจา้ของรา้นตามวตัถปุระสงคข์อง่  
กฎหมายฉบบันี ้ จะเป็นการผดิกฎหมายหากเจา้ของรา้นเหยยีดเชอ้ื 
ชาตชิางไมข้ณะทีทํ่างานซอมไมใ้หก้บัเจา้ของรา้น่ ่  
 

(ii) กฎหมายประยกุตใ์ชกบัการจา้งงานทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ  ้
รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอืน่ๆ ถกูผกูมดัภายใตก้ฎหมายนีแ้ละ 
ตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิารจา้งงานและประเด็นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3.1.1 การทํางานทัง้หมดหรอืสวนใหญใ่นฮองกง่ ่  
 

3.1.1.1 กฎหมายใหค้วามคุม้ครองเฉพาะพนักงานทีทํ่างานทัง้หมด 
หรอืสวนใหญใ่นฮองกงเทา่นัน้ กฎหมายไมไ่ดใ้หค้วาม่ ่  
คุม้ครองผูท้ีทํ่างานทัง้หมดหรอืสวนใหญน่อกประเทศ่  ฮองกง ่
[มาตราที ่16(1)] 
 
ตัวอยางที ่11:- 
หวัหนา้ฝ่ายโรงงานทีถ่กูวา่จา้งโดยบรษัิทของฮองกงทํา่  
งานในโรงงานในกวางเจาถอืวา่ไมไ่ดรั้บความคุม้ครองภายใต ้
กฎหมายฉบบันี ้ อกีนัยหนึง่ ผูจั้ดการฝ่ายบญัชทีทํ่างานี  
ในฮองกงเป็นสวนใหญแ่ตต่อ้งเดนิทางไปโรงงานทีก่วางเจา่ ่  
เพยีงเดอืนละครัง้ถอืวา่ไดรั้บความคุม้ครองภายใต ้กฎหมาย 
ฉบบันี ้
 



 
 

3.1.1.2 ผูท้ีทํ่างานบน:- 
 

(ก) เรอืสญชาตฮิองกง หรอืั ่  
 

(ข) สายการบนิสญชาตฮิองกงและดําเนนิการโดยบคุคลซงมทีีอ่ยูข่องั ่ ึ่  
ธรุกจิหลกัอยูใ่นประเทศฮองกงหรอืมถีิน่ทีอ่ยูท่ัว่ไปใน่  
ประเทศฮองกง่  

 
ไดรั้บความคุม้ครองแมว้า่จะทํางานโดยสวนใหญน่อกประเทศฮองกง ่ ่
[16(2)] 
 
ตัวอยางที ่12:- 
กปัตนัเรอืสะเทิน้น้ําสะเทิน้บกทีใ่ชเวลาการทํางานสวนใหญใ่นทะเลเปิด้ ่  
นอกประเทศฮองกงมากกวา่ทีจ่ะเป็นเขตน่านน้ําฮองกง แตเ่รอืลํา่ ่  
ดงักลา่วจดทะเบยีนสญชาตฮิองกคงจะไดรั้บความคุม้ครองภายใต ้ั ่  
กฎหมายฉบบันี ้
 

3.2 นายจา้งขนาดยอ่ม [มาตราที ่10(3), (8) และ (9)] 
 
(i) ชว่งเวลา 3 ปีแรกหลงัการบงัคบัใชกฎหมายเป็นชวงเวลาอะลุม่อะลว่ย้ ่  

ทีก่ารหา้มการเลอืกปฏบิตักิารจา้งงานจะบงัคบัใชกบันายจา้งทีจ่า้งพนักงาน้  
ไมเ่กนิ 5 คน  หากบรษัิทถกูควบคมุโดยอกีบรษัิทหนึง่ หรอืถา้ทัง้ 2 บรษัิท 
ถกูควบคมุโดยบคุคลทีส่าม พนักงานของทัง้สอง บรษัิทตอ้งนํามารวมกนั 
เพือ่วตัถปุระสงคก์ารนับจํานวนพนักงาน 
 

(ii) ชวงระยะเวลาอะลุม่อะลวยจะใชกบัการจา้งงานแมบ่า้นทําความสะอาด่ ้  
 

(iii) ชวงระยะเวลาอะลุม่อะลว่ยจะสนสดุลงในวนัที ่่ ิ้ [16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554]           
(3 ปีหลงัจากการบงัคบัใชกฎหมาย้ ) เมือ่ถงึเวลาดงักลา่ว กฎหมายฉบบันี ้
จะบงัคบัใชกบันายจา้งทกุคนไมว่า่ขนาดยอ่มหรอืขนาดใหญ่้  
 

 
3.3 แมบ่า้นทําความสะอาด [มาตราที ่10(7)] 

 
(i) การหา้มการแบง่แยกการจา้งงานไมบ่งัคบัใชกบัการคดัสรรบคุลากร้  เพือ่เป็น 

แมบ่า้นทําความสะอาดทีทํ่างานในสถานทีอ่ยูอ่าศยของผูท้ีเ่ป็นนายจา้งหรอืั  
ญาตใิกลช้ดของนายจา้ง  อยา่งไิ รก็ตาม ทนัททีีแ่มบ่า้น ทําความสะอาดได ้
รับการวา่จา้งแลว้จะไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายฉบบันี ้
 
ตัวอยางที ่13:- 



 
 

บคุคลอาจเลอืกทีจ่ะไมจ่า้งแมบ่า้นทําความสะอาดทีม่ชีาตกํิาเนดิใดชาต ิ
กําเนดิหนึง่ได ้และเลอืกทีจ่ะจา้งแมบ่า้นทําความสะอาดทีเ่ป็นชาตกํิาเนดิ 
อืน่แทน  ทางเลอืกนีไ้มถ่อืเป็นเรือ่งผดิกฎหมายภายใตก้ฎหมายนี ้
 
แตเ่มือ่นายจา้งวา่จา้งแมบ่า้นทําความสะอาดสองคนทีม่ชีาตกํิาเนดิตา่งกนั 
แมบ่า้นทัง้สองคนควรไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั  ถอืเป็นเรือ่งผดิ 
กฎหมายหากแมบ่า้นคนใดคนหนึง่ไดรั้บคา่จา้งมากกวา่อกีคนหนึง่ดว้ย 
เหตผุลของชาตกํิาเนดิ 
 

3.4 ศาสนา [มาตราที ่23] 
 

(i) การหา้มการเลอืกปฏบิตักิารจา้งงานไมบ่งัคบัใชกบัการจา้งงานสาหรับ้ ํ  
ศาสนาทีเ่ป็นองคก์รหากการจา้งงานนัน้จํากดับคุคลเฉพาะกลุม่เชอชาตใิดื้  
เชอชาตหินึง่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัลทัธทิางศาสนาหรอืเพือ่หลกีเลีย่งการื้  
ลว่งละเมดิความออ่นไหวดา้นศาสนาของศาสนกิชน 
 

3.5 ความสมพันธท์างอาชพอืน่ๆั ี  
 
นอกจากความสมพันธแ์บบนายจา้งั -ลกูจา้ง (หรอืการผูส้มคัรจา้งงาน) รปูแบบ 
ความสมพันธก์ารทํางานอืน่ๆ ก็ไดรั้บความคุม้ครองภายใต ้ั กฎหมายนีเ้ชนกนั ่  
ไดแ้ก:่- 
 
3.5.1 พนักงานรับจา้ง [มาตราที ่15] 

 
พนักงานรับจา้งคอืบคุคลทีถ่กูวา่จา้งโดยผูรั้บจา้งหรอืผูรั้บจา้งราย 
ยอ่ยเพือ่ทํางานใหก้บับคุคลทีส่าม (เรยีกวา่นายจา้งหลกั) พนักงานรับ 
จา้งคอืบคุคลทีรั่บหนา้ทีทํ่างานใหก้บันายจา้งหลกัภาย ใตส้ญญาทีทํ่ากบัั  
นายจา้งหลกัโดยตรง  ผูรั้บจา้งรายยอ่ยคอืบคุคลทีรั่บทํางานทีผู่รั้บจา้ง 
รับมาจากนายจา้ง หลกั  แมว้า่พนักงานรับจา้งไมไ่ดถ้กูวา่จา้งโดยนายจา้ง 
หลกั แตน่ายจา้งหลกัตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบัพนักงานรับจา้งคนอืน่ๆ 
 
ตัวอยางที ่14:- 
ผูรั้บเหมาทําความสะอาดจา้งพนักงานทําความสะอาดภายใตส้ญญากบัั  
บรษัิทการคา้ (นายจา้งหลกั) สงพนักงานทําความสะอาดใหก้บับรษัิท่  
การคา้เพือ่ทําความสะอาดสานักงานของบรษัิท  เมือ่พนักงานทําความํ  
สะอาดทีถ่กูสงไปยงัสานักงานปรากฏตวัที่่ ํ  สานักงาน บรษัิทการคา้พบวา่ํ  
หนึง่ในพนักงานเป็นคนเชอสายเอเชยื้ ี  ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละไมอ่นุญาตให ้
เขา้มาในสานักงานเพือ่ทํางานทําความสะอาด และขอใหอ้อกจากสานักํ ํ  
งานโดยทนัท ี พนักงาน ทําความสะอาดคนอืน่ๆ เป็นคนเชอสายจนีและื้  
ไดรั้บอนุญาตใหทํ้าความสะอาดสานักงาน  ํ



 
 

สงนีถ้อืวา่ขดัตอ่กฎหมายฉบบันี้ิ่  
 

3.5.2 หุน้สวน่  [มาตราที ่17] 
 
หากบรษัิทหุน้สวนมหีุน้สวนจํานวน ่ ่ 6 คนหรอืมากกวา่ จะตอ้งไมม่ ี
การแบง่แยกเชอชาตกิบัผูท้ีเ่ป็นหุน้สวนหรอืื้ ่ บคุคลใดๆ ทีต่อ้งการ 
เขา้เป็นหุน้สวน่  
 
ตัวอยางที ่15:- 
ถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมายหากบรษัิทหุน้สวนทนายความปฏเิสธในการ่  
อนุญาตใหท้นายความทีเ่ป็นเชอสายเอเชยตะวนัออกเฉียงใตร้ว่มหุน้ื้ ี  
บรษัิทแมว้า่เขาจะมคีณุสมบตัเิหมาะสม 
 

3.5.3 ตวัแทนทีไ่ดค้า่นายหนา้ [มาตราที ่22] 
 
ตวัแทนทีไ่ดค้า่นายหนา้คอืบคุคลทีไ่ดรั้บคา่นายหนา้ในการทํางาน 
ใหก้บันายจา้งหลกั ตวัอยา่งเชน ตวัแทนประกนัภัยทีไ่ดรั้บคา่นาย่  
หนา้จากการขายกรมธรรมป์ระกนัภยัสาหรับบรษัิทประกนั  นายจา้งํ  
หลกัตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบัตวัแทนทีไ่ดรั้บคา่นายหนา้ 
 
ตัวอยางที ่16:- 
ถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมายหากบรษัิทประกนัจา่ยคา่นายหนา้ใหก้บัตวั 
แทนประกนัภายทีไ่มไ่ดม้เีชอชาตจินีนอ้ยกวา่ตวัแทนคนอืน่ๆ เมือ่ื้  
ตวัแทนทําผลงานไดด้เีทา่กนั 
 

 
3.5.4 ทนายความ [มาตราที ่35] 

 
ทนายความในฮองกงทํางานรว่มกบัทนายความอืน่ๆ จากสภาทนาย่  
ความทีต่นถอืสทธคิรอบครองอยู ่ สาหรับิ ํ ผูท้ีต่อ้งการฝึกฝนในการ 
เป็นทนายความ จะตอ้งรับการฝึกสอนจากทนายความทีเ่ป็นครฝึูกสอน 
 
ภายใตก้ฎหมายฉบบันี ้ทนายความหรอืเสมยีนของทนายความจะตอ้ง 
ไมเ่ลอืกปฏบิตักิบับคุคลในการใหส้ทธคิรอบครองหรอืการเป็นผูรั้บิ  
การฝึกสอน 
 
ถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมายเชนกนัสาหรับบคุคลใดก็่ ํ ตามทีเ่ลอืกปฏบิตั ิ
ทนายความในการใหคํ้าแนะนําสงสอนหรอืการยอมรับคําแนะนําสงสอนั่ ั่  
 
ตัวอยางที ่17:- 



 
 

ถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมายสาหรับกลุม่ทนายความทีใ่หก้ารฝึกสอนในชดุของํ
สภาทนายความในการปฏเิสธทนายความทีม่เีชอสายเอเชยตะวนัออกเฉียงื้ ี
ใตใ้นการเขา้รว่มสภาทนายความแมว้า่จะมคีณุสมบตัเิหมาะสม 
 

3.6 ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานอืน่ๆ 
 
นอกจากนี ้งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก็ไดรั้บความคุม้ครองโดยกฎหมายนีด้ว้ย ไดแ้ก:่- 
 
3.6.1 การฝึกอบรมวชิาชพี [มาตราที ่20] 

 
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมวชิาชพไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายนีแ้ละี  
ตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตับิคุคลทีต่อ้งการหรอืกําลงัไดรั้บการฝึกอบรม 
 
อยา่งไรก็ตาม ผูใ้หก้ารฝึกอบรมวชิาชพไมถ่กูผกูมดัในการจัดเตรยีมี  
การวนัหยดุและสอการสอนทีแ่ตกตา่งออกไปสาหรับกลุม่ชนเชอชาตติา่งๆ ื่ ํ ื้
[มาตราที ่20(2)] 
 
ตัวอยางที ่18:- 
ถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมายสาหรับวทิยาลยัทีจ่ะปฏเิสธนักเรยีนทีม่เีํ ชอสายื้  
เอเชยตะวนัออกเฉียงใตใ้นการลงทะเบยีนในหลักสตูรการฝึกี  อบรมชางกล่  
แมว้า่จะมคีณุสมบตัเิหมาะสม  แตท่นัททีีไ่ดรั้บเขา้ศกษาแลว้ วทิยาลยัไม่ึ  
ถกูผกูมดัในการจัดเตรยีมการวนัหยดุและสอการสอนทีแ่ตกตา่งออกไปื่  
สาหรับนักเรยีนคนนัน้ํ  
 

3.6.2 ตวัแทนการจา้งงาน [มาตราที ่21] 
 
ตวัแทนการจา้งงานทีใ่หบ้รกิารในการหาการจา้งงานใหก้บัพนักงานหรอืให ้
คําแนะนําดา้นอาชพหรอืการจัดหาพนักงานใหก้บันายจา้งถกูครอบคลมุี  
ภายใตก้ฎหมายฉบบันีแ้ละตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบับคุลที ่ตอ้งการรับบรกิาร 
 
ตัวอยางที ่19:- 
ถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมายสาหรับตวัํ แทนนายจา้งในการปฏเิสธการหางานให ้
กบับคุคลทีม่เีชอสายเอเชยตะวนัออกเฉียงใตท้ีกํ่าลงัมองหางานทําื้ ี  

 



 
 

4 ภาพรวมของการกระทําที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ภายใตกฎหมายฉบับนี้ 
 
 

4.1 "การแบง่แยก" คอือะไร 
 
กฎหมายจํากดัความการแบง่แยกไวส้องประเภทดว้ยกนั  ไดแ้ก:่- 
 
4.1.1 การแบง่แยกเชอชาติื้  

 
การแบง่แยกเชือ้ชาตมิ ี2 ความหมายภายใตก้ฎหมายฉบบันี ้[มาตราที ่4]  
มกีารแบง่แยกเชอชาตหิากสถานการณ์จัดอยูใ่นความหมายขอ้ใดขอ้หนึง่ื้  
หรอืทัง้สองขอ้ตอ่ไปนี ้ ไดแ้ก:่- 
 
4.1.1.1 การแบง่แยกทางตรง [มาตราที ่4(1)(ก)] 

 
การแบง่แยกทางตรงเกดิขึน้เมือ่นาย ก ปฏบิตัติอ่นาย ข ในทาง 
ทีใ่หค้วามพงึพอใจนอ้ยกวา่ (น่ันคอื ในทางทีแ่ตกตา่งและแยก่วา่) 
บคุคลอืน่ๆ เนือ่งจากเชอชาตขิองนาย ข  อนัทีจ่รงิ กฎหมายื้  
ไมไ่ดใ้ชคําวา่ ้ "การแบง่แยกทางตรง" แตน่ีเ่ป็นรปูแบบของการ 
แบง่แยกทีรู่จั้กกนัโดยทั่วไป  ภายใตก้ฎหมาย การแบง่แยกผูค้น 
ทีต่า่งเชอชาตกินัถอืเป็ื้ นการแบง่แยกทางตรง [มาตราที ่4(3)] 
 
ตัวอยางที ่20:- 
ตวัอยา่งงา่ยๆ ของการแบง่แยกทางตรงคอืวธิกีารทีพ่นักงาน 
รับจา้งทําความสะอาดชาวเอเชยตะวนัออกเฉียงใตถ้กูปฏบิตัิี ดว้ย 
ในตวัอยา่งที ่14 ขา้งตน้  การปฏบิตัทิีพ่นักงานคนนัน้ไดรั้บจาก 
นายจา้งหลกัแตกตา่งและแยก่วา่การปฏบิตัทิีพ่นักงานทําความ 
สะอาดคนอืน่ๆ ไดรั้บดว้ยเหตผุลวา่พนักงานคนนัน้เป็นชาวเอเชยี 
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นขณะทีพ่นักงานทําความสะอาดคนอืน่ๆ เป็นชาวจนี  
ถอืเป็นการแบง่แยกเชอชาตทิางตรงทีผ่ดิกฎหมายื้  
 

4.1.1.2 การแบง่แยกทางออ้ม [มาตราที ่4(1)(ข) และมาตราที ่4(2) ถงึ (5)] 
 
แมก้ระทัง่เมือ่ทกุคนไดรั้บการปฏบิตัใินแบบเดยีวกนั แตห่ากการ 
ปฏบิตัใินแบบเดยีวกนันัน้ใหผ้ลในทางทีไ่มด่ ีหรอืหากเป็นเหต ุ
ใหเ้กดิขอ้เสยเปรยีบกบับคุคลเฉพาะกลุม่เชอชาตใิดเชอชาติี ื้ ื้  
หนึง่ก็ถอืวา่เป็นการแบง่แยกเชอชาตแิละเป็นทีรู่จั้กกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นื้
การแบง่แยกทางออ้ม (แมว้า่กฎหมายจะไมไ่ดใ้ชคําวา่ ้ "การแบง่แยก 
ทางออ้ม" ก็ตาม) 
 



 
 

ภายใตก้ฎหมาย การปฏบิตัแิบบเดยีวกนัจะตอ้งเป็นขอ้กําหนด 
หรอืเงือ่นไขทีถ่กูนํามาใชโดยเทา่เทยีมกนักบับคุ้ คลจากตา่งกลุม่ 
เชอชาติื้  
 
การจะรูว้า่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขนัน้จะมผีลในทางลบ หรอืสรา้ง 
ความเสยเปรยีบกบักลุม่เชอชาตกิลุม่ใดกลุม่หนึง่หรอืไมท่ราบไดโ้ดยี ื้  
การเปรยีบเทยีบสดสวนของบคุคลในตา่งกลุม่เชอชาตทิี่ั ่ ื้  สามารถปฏบิตั ิ
ตามขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขนัน้ๆ ได ้ หากสดสวนั ่  ของบคุคลในกลุม่ 
เชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ทีส่ามารถปฏบิตัติามมจํีานวนนอ้ยกว่ื้ ื้ ากลุม่คน 
เชอชาตอิืน่มาก ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขื้  ดงักลา่วถอืเป็นการแบง่แยก 
ทางออ้มทีม่ตีอ่กลุม่เชอชาตนัิน้ื้  
 
แมว้า่จะมผีลในทางทีไ่มด่กีบักลุม่เชอชาตบิางกลุม่หรอืทําใหก้ลุม่เชอื้ ื้  
ชาตนัิน้เกดิความเสยเปรยีบ ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขอาจี  เหมาะสมหาก 
วตัถปุระสงคข์องขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขนัน้ ชอบดว้ยกฎหมายและเป็น 
ไปในทางทีเ่ป็นพอเหมาะและเหมาะ สมเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคนั์น้ๆ  
ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขที ่เหมาะสมไมถ่อืเป็นสงผดิกฎหมายิ่  
 
ตัวอยางที ่21:- 
ขอ้กําหนดทีกํ่าหนดใหนั้กเรยีนในโรงเรยีนตอ้งไมส่วมเครือ่งประดบับน 
ศรษะถกูนําี มาใชกบันักเรยีนทกุคนอาจถอืเป็นการแบง่แยกทางออ้มกบั้
นักเรยีนเชอสายซกสทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามได ้ื้ ิ ์  เพราะจะทําใหส้ญูเสยี 
ลกัษณะทางเผา่พันธุห์ากไมอ่นุญาตให ้นักเรยีนชาวซกสโพกศรษะิ ์ ี  
 
คําอธบิายเพิม่เตมิสาหรับการแบง่แยกทัง้ ํ 2 ประเภทนีม้ใีหใ้น สวนที ่่ 6 
 

4.1.2 การแบง่แยกบนพืน้ฐานของเชอชาตขิองญาตทิีใ่กลช้ดื้ ิ  
 
การแบง่แยกบนพืน้ฐานของเชอชาตขิองญาตทิีส่บเชอสายใกลช้ด ื้ ื ื้ ิ [มาตราที ่5] 
เกดิขึน้เมือ่นาย ก ปฏบิตัติอ่นาย ข ในทางทีใ่หค้วามพงึพอใจ นอ้ยกวา่ (น่ันคอื 
ในทางทีแ่ตกตา่งและแยก่วา่) บคุคลอืน่ๆ เนือ่งจากเชอ้ื ชาตขิองญาตทิีส่บเชอื ื้  
สายใกลช้ดของนาย ข  ญาตทิีส่บเชอสายใกลช้ดิ ื ื้ ิ  หมายถงึคูส่มรส, พอ่แมห่รอื 
บตุรหลาน (รวมถงึผูท้ีเ่กดินอกสมรส บตุร บญุธรรมหรอืบตุรเลีย้ง), ปู่ ยา่ตายาย 
หรอืหลาน, พีน่อ้งและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นญาตติามกฎหมายของบคุคลนัน้ๆ 
[มาตราที ่2] 
 
ตัวอยางที ่22:- 
ถอืเป็นการผดิกฎหมายหากผูจั้ดการทีม่ผีลงานดใีนบรษัิทไมไ่ดรั้บเลอืก 
ใหเ้ลือ่นตําแหน่งเป็นผูอํ้านวยการ แมว้า่บคุคลคนนัน้จะมคีณุสมบตั ิเหมาะสม 
เนือ่งดว้ยภรรยาของเขาเป็นชาวเอเชยตะวนัออกเฉียงใต ้ดงันัน้ี  



 
 

จงึไมถ่อืวา่เหมาะสมในการทํางานดา้นสงคมสาหรับบรษัิททีผู่อํ้านั ํ วยการ 
และภรรยาของผูอํ้านวยการจะตอ้งเขา้รว่ม 
 

4.1.3 การแบง่แยกโดยการทําใหผู้นั้น้เป็นผูไ้ดรั้บความเสยหายี  
 
เมือ่เกดิการกระทําทีผ่ดิกฎหมายขึน้ภายใตก้ฎหมายฉบบันี ้(เชน การแบง่่  
แยกเชอชาติื้ ) ผูไ้ดรั้บความเสยหายี อาจตอ้งการหยบิยกประเด็นดงักลา่ว 
เป็นการภายในใหก้บันายจา้งของตนทราบ  หรอือาจเลอืกทีจ่ะยืน่คํารอ้ง 
เรยีนอยา่งเป็นทางการใหก้บั EOC หรอืแมก้ระทัง่ดําเนนิการทางกฎหมาย ใน 
ศาล  อาจมบีคุคลทีใ่หข้อ้มลูหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคด ี ผูท้ีม่ ีเจตนาหรอื 
ไดดํ้าเนนิการดงักลา่วมกักงัวลวา่อาจถกูโตต้อบโดยนายจา้งทีป่ฏบิตักิบัตนอยา่ง
ไมเ่ป็นธรรมได ้ เพือ่เป็นการปกป้องบคุคลเหลา่นีจ้าก การถกูปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็น 
ธรรม กฎหมายบญัญัตใิหก้ารเลอืกปฏบิตักิบั บคุคลเหลา่นีถ้อืเป็นการผดิกฎหมาย  
การเลอืกปฏบิตัปิระเภทนีเ้รยีกวา่ การเลอืกปฏบิตัโิดยการทําใหต้กเป็นผูไ้ดรั้บ
ความเสยหายี    
 
การเลอืกปฏบิตัโิดยการทําใหต้กเป็นผูไ้ดรั้บความเสยหายี เกดิขึน้เมือ่นาย ก 
ปฏบิตัติอ่นาย ข ในทางทีใ่หค้วามพงึพอใจนอ้ยกวา่ (น่ันคอื ในทางทีแ่ตกตา่ง 
และแยก่วา่) บคุคลอืน่ๆ เนือ่งจากนาย ข หรอืบคุคลทีส่ามไดดํ้าเนนิการ 
เพือ่รับความคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย  การกระทําทีไ่ดรั้บความคุม้ครองภายใต ้
กฎหมายไดแ้ก ่[มาตราที ่6]:- 
 

 การนํากระบวนการทางกฎหมายมาใชภายใต ้้ กฎหมาย 
 

 การใหข้อ้มลูหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการภายใตก้ฎหมาย 
 

 การกระทําบางอยา่งภายใตห้รอืโดยการเกีย่วขอ้งกฎหมายฉบบันี ้(เชน ่
การยืน่คํารอ้งเรยีนใหก้บั EOC) 

 
 การกลา่วหาบคุคลทีไ่ดดํ้าเนนิการภายใตก้ฎหมาย (เชน การหยบิยก่  
ประเด็นไปพดูกบันายจา้งเป็นการภายใน) 

 
แมว้า่นาย ข หรอืบคุคลทีส่ามจะไมไ่ดทํ้าหรอืไมม่เีจตนาจะกระทําการ ทีไ่ดรั้บ 
ความคุม้ครองใดๆ ก็ยงัถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยการทําให ้ตกเป็นผูไ้ดรั้บความ
เสยหายี หากนาย ก ปฏบิตัติอ่นาย ข ในทางทีใ่ห ้ความพงึพอใจนอ้ยกวา่ (น่ันคอื 
ในทางทีแ่ตกตา่งและแยก่วา่) บคุคลอืน่ๆ เนือ่งจากนาย ข หรอืบคุคลทีส่าม 
ไดดํ้าเนนิการเพือ่รับความคุม้ครอง ภายใตก้ฎหมาย 

 
ตัวอยางที ่23:- 
หากผูจั้ดการทีม่เีชอสายตา่งชาตยิืน่คํารอ้งเรยีนการแบง่แยกเชอชาตเินือ่งดว้ยื้ ื้  



 
 

ไดรั้บเงนิโบนัสประจําปีนอ้ยกวา่ผูจั้ดการคนอืน่ๆ และบรษัิทตดัสนใจิ  
ไลผู่จั้ดการคนนัน้ออกเนือ่งดว้ยผูจั้ดการคนนัน้ยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน ถอืเป็น 
การผดิกฎหมายในนัยของการแบง่แยกโดยการทําใหต้กเป็นผูไ้ดรั้บความ
เสยหายี  
 

4.2 การแบง่แยกในมมุมองและระดบัตา่งๆ ของความสมพันธใ์นการจา้งั งาน 
 
4.2.1 กฎหมายบงัคบัใชกบัทกุมมุมองและระดบัของความสมพันธก์ารจา้งงาน  ้ ั

ในแงข่องระดบัการจา้งงานตา่งๆ กฎหมายบงัคบัใชกบัการคดัสรรบคุลากร้  
ตัง้แตร่ะยะเวลาการเริม่จา้งงานจนถงึสนสดุการจา้งงาน และแมก้ระทัง่ิ้  
อาจบงัคบัใชกบัระยะเวลาหลงัสนสดุการจา้งงาน  ในแงข่องมมุม้ ิ้ องตา่งๆ 
ของการจา้งงาน กฎหมายบงัคบัใชกบัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์น้  
เงือ่นไขการทํางานและโอกาสการไดรั้บเลือ่น, โอนตําแหน่งหรอืฝึกอบรม  
นายจา้งตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบัผูส้มคัรงานหรอืพนักงานในระดบัหรอืมมุมองใดๆ 
 

4.2.2 ในแงข่องการคดัสรรบคุลากร นายจา้งตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบัผูส้มคัรงาน 
[มาตราที ่10(1)]:- 
 

 ในการตระเตรยีมการเพือ่การตดัสนใจวา่ใครควรไดรั้บการจา้งงานิ  
 

ตัวอยางที ่24:- 
ถอืเป็นการผดิกฎหมายในการปฏเิสธการสมภาษณ์ผูส้มคัรงานเนือ่งจากผู ้ั  
สมคัรคนดงักลา่วไมใ่ชคนจนี่  

 
 ในแงข่องการจา้งงานทีเ่สนอ 

 
ตัวอยางที ่25:- 
หากผูส้มคัรงานถกูแบง่แยกเป็นกลุม่เชอชาตติา่งๆ กนัและไดรั้บการื้  
เสนอคา่ตอบแทนแตกตา่งกนัตามกลุม่เชอชาต ิถอืเป็นการแบง่แยกื้  
เชอชาตทิีผ่ดิกฎหมายื้  

 
 โดยการปฏเิสธ หรอืการละเวน้การเสนอการจา้งงานโดยเจตนา 

 
 

ตัวอยางที ่26:- 
เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายในการปฏเิสธการจา้งงานผูส้มคัรเนือ่งจาก 
ผูส้มคัรคนดงักลา่วไมใ่ชคนจนีแมว้า่จะมคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัตําแหน่งที่่
สดุ 
 

4.2.3 ในแงข่องระยะเวลาการจา้งงานจนถงึการสนสดุการจา้งงาน นายจา้งตอ้งิ้  



 
 

ไมเ่ลอืกปฏบิตัพินักงาน [มาตราที ่10(2)]:- 
 

 ในแงข่องการจา้งงาน 
 

ตัวอยางที ่27:- 
เป็นการผดิกฎหมายสาหรับนายํ จา้งทีกํ่าหนดใหพ้นักงานทีม่เีชอ้ื 
สายเอเชยตะวนัออกเฉียงใตม้ชีวโมงทํางานยาวนานกวา่พนักงานคนอืน่ๆี ั่  

 
 โอกาสในการไดรั้บเลือ่นตําแหน่ง, การโอนยา้ยงานหรอืการฝึกอบรม, 
การไดรั้บผลประโยชน,์ สงอํานวยความสะดวกหรอืบรกิารอืน่ๆ ิ่
หรอืการปฏเิสธหรอืการละเวน้ในการใหไ้ดรั้บสิง่เหลา่นีโ้ดยเจตนา 

 
ตัวอยางที ่28:- 
ถอืเป็นการผดิกฎหมายหากพนักงานทีเ่ป็นคนเชอสายยโุรปไดรั้บื้  อภสิทธิ์ิ  
เหนอืกวา่พนักงานทีไ่มใ่ชชาวยโุรปเมือ่มกีารพจิารณาเลือ่นตําแหน่ง่  

 
 โดยการไลพ่นักงานออกหรอืการใหพ้นักงานตอ้งเสยงกบัความเสยหายี่ ี  
อืน่ๆ 

 
ตัวอยางที ่29:- 
ถอืเป็นการผดิกฎหมายหากพนักงานทีไ่มใ่ชเ่ชอสายจนีถกูเลอืกเป็นื้  
อนัดบัแรกในการคดัคนออกเนือ่งจากลดขนาดองคก์รเพราะมจํีานวน 
พนักงานทีม่ากเกนิ 
 

4.2.4 การไลอ่อกรวมถงึการไมต่อ่สญญาการจา้งงานและการบบีบงัคบัใหอ้อกั  
 

4.2.5 หลงัจากสนสดุการจา้งงาน อาจมบีางสงทีน่ายจา้งสามารถทําซงิ้ ิ่ ึ่ ถกูครอบ 
คลมุภายใตก้ฎหมายฉบบันี ้ หากบางสิง่เกีย่วขอ้งกบัการจา้งงานกอ่นหนา้นี ้
อยา่งมาก ตวัอยา่งเชน การใหจ้ดหมายอา้งองิการทํางาน นายจา้งตอ้งไม่่  
เลอืกปฏบิตักิบัอดตี พนักงาน 
 
 
ตัวอยางที ่30:- 
หากผูจั้ดการในตวัอยา่งที ่22 ขา้งตน้ลงนามและลาออกจากบรษัิท หลงัจาก 
ยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนบรษัิทในขอ้หาการแบง่แยกทีผ่ดิกฎหมาย ถอืเป็นการผดิ 
กฎหมายอกีเชนกนัหากบรษัิทปฏเิสธทีจ่ะใหห้นังสออา้งองิการทํางานทีอ่า้ง่ ื  
ถงึผลงานทีแ่ทจ้รงิของบคุคลดงักลา่วสาหรับนายจา้งํ  ของเขาในอนาคต 
เนือ่งจากผูจั้ดการคนนีย้ืน่เรือ่งรอ้งเรยีนบรษัิทในขอ้หา การแบง่แยกทีผ่ดิ 
กฎหมาย 
 



 
 

4.2.6 ขณะทีน่ายจา้งอาจจัดเตรยีมการการปลดเกษียณพนักงานตอ่ไปกอ่นที ่
กฎหมายฉบบันีจ้ะเริม่บงัคบัใช ้[มาตราที ่10(4)] การจัดเตรยีมการเหลา่นี ้
ตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัพินักงานในแงข่องการเลือ่นตําแหน่งหรอืลดตําแหน่ง, 
การโอนตําแหน่ง, การฝึกอบรมหรอืการสิน้สดุการจา้งงาย [มาตราที ่10(5)] 
 

4.3 "การเหยยีดเชอชาติื้ " หมายถงึอะไร 
 
ภายใตก้ฎหมายฉบบันี ้การเหยยีดเชอชาตมิ ีื้ 2 ความหมายคอื [มาตราที ่7]  มกีารเหยยีด 
เชอชาตเิกดิขึน้หากสถานการณ์จัดอยูใ่นความหมายขอ้ใดขอ้หนึง่หรอืทัง้สองขอ้ตอ่ไปนี้ื้ :- 
 
4.3.1 การลว่งละเมดิทีไ่มเ่ป็นทีพ่งึปรารถนา [มาตราที ่7(1)] 

 
การเหยยีดเชอชาตเิกดิขึน้เมือ่ นาย ก กระทําบางสงบางอยา่งทีส่รา้งความไมพ่งึื้ ิ่  
พอใจใหก้บันาย ข เนือ่งดว้ยเชอชาตขิองนาย ข หรอืเชอชาตขิองญาตทิีส่บเชอื้ ื้ ื ื้  
สายใกลช้ดของนาย ข  ิ  
 
สงทีน่าย ก กระทําอาจเป็นการกระทําหรอืพฤตกิรรมใดๆ ิ่ รวมถงึการพดูหรอืเขยีน 
บางสงทีส่รา้งความไมพ่งึพอใจใหก้บันาย ข แตต่อ้งเป็นสงที่ิ่ ิ่  หากมบีคุคลทีเ่ป็น 
กลางสงเกตั เห็นสถานการณ์ดงักลา่วและทราบถงึ สถานการณ์แวดลอ้มทีเ่กีย่ว 
ขอ้งทัง้หมด บคุคลดงักลา่วจะคดิเหมอืนกนัวา่ นาย ข ถกูลว่งละเมดิ, ทําใหเ้สอมื่  
เสยหรืี อถกูคกุคามโดยการกระทํา ดงักลา่ว เป็นความรับผดิทางกฎหมายสาหรับํ  
การลว่งละเมดิแมว้า่นาย ก จะไมม่เีจตนาหรอืแรงจงูใจในการลว่งละเมดิ, ทําให ้
เสอมเสยชอเสยงหรอืื่ ี ื่ ี  คกุคามนาย ข 
 
การลว่งละเมดิประเภทนีป้กตจิะมเีป้าหมายทีผู่ไ้ดรั้บความเสยหายี และจะ 
ไมเ่กดิขึน้หากผูไ้ดรั้บความเสยหายี ไมอ่ยูท่ีน่ั่น 
 
ตัวอยางที ่31:- 
พนักงานรว่มคนใหมท่ีม่เีชอสายเอเชยตะวนัออกเฉียงใตถ้กูเพือ่นรว่มงานื้ ี เรยีกวา่ 
"อะห ์ชา" เพราะวา่ไมส่ามารถออกเสยงชอของี ื่ พนักงานใหมค่นนัน้ พนักงาน 
ชาวเอเชยตะวนัออกเฉียงใตรู้ส้กไมพ่อใจกบัการถกูเรยีกี ึ  ชอดงัื่ กลา่วและเห็นวา่ 
เป็นการไมใ่หเ้กยีรตแิละลว่งละเมดิ แตเ่พือ่นรว่ม งานก็ยงัคงทําตอ่ไปแมว้า่ 
พนักงานคนนัน้จะคดัคา้นแลว้  ถอืเป็นการ เหยยีดเชอชาติื้ ทีผ่ดิกฎหมาย 
 

4.3.2 การลว่งละเมดิโดยใชสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปรปักษ์้  [มาตราที ่7(2)] 
 
การเหยยีดเชอชาตอิาจเกดิขึน้เมือ่นาย ก เอง หรืื้ อรว่มกบัคนอืน่ๆ กระทํา 
บางอยา่งบนพืน้ฐานของเชอชาตขิองนาย ข หรอืเชอชาตขิองญาตขิองื้ ื้  นาย ข 
ทีทํ่าใหส้ภาพแวดลอ้มการทํางานเป็นปรปักษ์หรอืสรา้งความ คกุคามตอ่นาย ข  
เชนกนั สงทีน่าย ก ทําอาจเป็นการกระทําหรอื่ ิ่  พฤตกิรรม 



 
 

รวมถงึการใชวาจาหรอืล้ ายลกัษณ์อกัษรกระทําบางอยา่ง  หากทําใหส้ภาพ 
แวดลอ้มการทํางานเป็นปรปักษ์หรอืสรา้งความคกุคามตอ่นาย ข ถอืเป็นการ 
เหยยีดเชอชาตทิีผ่ดิกฎหมายื้  
 
แมว้า่ผูไ้ดรั้บความเสยหายี จะถกูลว่งละเมดิดว้ยการกระทํา แตก่ารลว่ง 
ละเมดิประเภทนีไ้มจํ่าเป็นตอ้งมเีป้าหมายทีผู่ไ้ดรั้บความเสยหายี  เนือ่ง 
จากอาจคงอยูห่รอืดํารงอยูเ่ป็นระยะเวลาหนึง่แมว้า่ผูไ้ดรั้บความเสยหายี
จะไมไ่ดอ้ยูท่ีน่ั่นตลอดชวงระยะเวลานัน้่  
 
ตัวอยางที ่32:- 
หากมกีารแปะสญลกัษณ์ของระบบนาซในเยอรมนัในระหวา่งชวงสงครามั ี ่  
โลกครัง้ทีส่องหราอยูใ่นสานักงาน พนักงานชาวยวิอาจรูส้กถกูรกุรานและคกุคาม  ํ ึ
เครือ่งหมายดงักลา่วสรา้งสภาพแวดลอ้มทีค่กุคามหรอืเป็น 
ปรปักษ์ใหก้บัพนักงานเหลา่นัน้ 
 
พฤตกิรรมอาจเป็นการกระทําทีไ่มพ่งึปรารถนาหรอืเป็นการสรา้งสภาพ 
แวดลอ้มทีเ่ป็นปรปักษ์ในเวลาเดยีวกนัก็ได ้
 

4.4 ความสมพันธท์ีถ่อืวา่การเหยยีดเชอชาตเิป็นเรือ่งผดิกฎหมายั ื้  
 

การเหยยีดเชอชาติื้ เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายเมือ่เกดิในสถานการณ์ทีไ่ดร้ะบไุว ้
ในกฎหมาย ความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายอาจไมส่ามารถทําไดใ้นสถานการณ์ที ่
ไมไ่ดร้ะบไุว ้ ในสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางาน สถานการณ์ทีร่ะบไุดแ้ก ่              
[มาตราที ่24]:- 
 

 นายจา้งเหยยีดเชอชาตผิูส้มัื้ ครงาน 
 

 นายจา้งเหยยีดเชอชาตพินักงานของตนื้  
 

 พนักงานเหยยีดเชอ้ืชาตผิูส้มคัรงานหรอืพนักงานอกีคนหนึง่ซงมนีายจา้งคนึ่  
เดยีวกนั 

 
 นายจา้งหลกัเหยยีดเชอชาตพินักงานรับจา้ง ื้ (หากพนักงานของนายจา้งหลัก 
เหยยีดเชอชาตพินักงานรับจา้ง นายจา้งหลกัในฐานะเป็นนายจา้งจะตอ้งถูื้ ก 
ปฏบิตัริาวกบัวา่ไดก้ระทําการเหยยีดเชอชาตเิองและตอ้งรับผดิ ื้ [มาตราที ่47] 
และพนักงานจะตอ้งรับผดิในฐานะทีช่วยใหเ้กดิการเหยยีดเชอชาตขิึน้ ่ ื้ [มาตราที ่
48]) 

 
 พนักงานรับจา้งเหยยีดเชอชาตพินักงานรับจา้งอกีคนหนึง่ื้  

 



 
 

 หุน้สวนจากบรษัิทหุน้สวนเหยยีดเชอชาตหิุน้ส่ ่ ื้ ว่นอกีคนหนึง่หรอืคนทีส่มคัร 
ขอเป็นหุน้สวน่  

 
 นายจา้งหลกัเหยยีดเชอชาตติวัแทนทีไ่ดรั้บคา่นายหนา้ื้  

 
 ตวัแทนทีไ่ดรั้บคา่นายหนา้เหยยีดเชอชาตติวัแทนทีไ่ดรั้บคา่นายหนา้อกีเจา้หนึง่ื้  

 
 ผูส้มคัรงานเหยยีดเชอชาตนิายจา้งื้  

 
 นาย ก เหยยีดเชอชาตนิาย ข หากนาย ก อาศยอยู่ื้ ั ในทีท่ีน่าย ข ถกูจา้งงาน 
โดยบคุคลทีส่าม โดยไมคํ่านงึวา่นาย ข อาศยอยู ่ณ สถานทีแ่หง่นัน้ดว้ยหรอืั  ไม ่
 
ตัวอยางที ่33:- 
หากบคุคลจา้งแมบ่า้นทําความสะอาดทีบ่า้น คนอืน่ๆ ทีอ่าศยอยูใ่นบา้นจะั  
ตอ้งไมเ่หยยีดเชอชาตแิมบ่า้นทําความสะอาดคนนัน้  ื้  

 
 ผูใ้หก้ารฝึกอบรมวชิาชพีเยยีดเชอชาตบิคุคลทีต่อ้งการรับการฝึกอบรมหรอืกําลงัได ้ื้  
รับการฝึกอบรม [มาตราที ่25(3)] 

 
 องคก์รจา้งงานหรอืพนักงานขององคก์รนัน้เหยยีดเชอชาตผิูท้ีต่อ้งการรับบรกิาร ื้

[มาตราที ่25(4)] 
 

4.5 การกลา่วใหร้า้ยและการกลา่วใหร้า้ยทีร่นุแรง 
 
4.5.1 นอกจากการเหยยีดเชอชาตแิลว้ ทั ้ื้ งนายจา้งและพนักงานควรทราบอกีดว้ยวา่ 

กจิกรรมการทํางานอาจถงึเป็นกจิกรรมสาธารณะและกจิกรรมใดทีก่ระทําในที ่
สาธารณะอาจไมถ่กูตอ้งตามกฎหมายหากไมทํ่าเพือ่กระตุน้หรอืมเีจตนาเพือ่ให ้
เกดิความเป็นปรปักษ์  หรอืเยย้หยนัอยา่งรนุแรงตอ่ บคุคลอืน่เนือ่งดว้ยเชอชาติื้  
ของบคุคลนัน้  กจิกรรมดงักลา่วภายใต ้กฎหมายเรยีกวา่การกลา่วใหร้า้ย 
[มาตราที ่45] 
 

4.5.2 กจิกรรมในทีส่าธารณะไดแ้กร่ปูแบบการสอสารใหก้บัสาธารณะใดๆ หรอืเป็นื่  
ทีส่งเกตเห็นไดโ้ดยสาธารณะ เชน การพดู การเขยีน การแสดงั ่  ทา่ทางหรอื 
การสวมใสเสอผา้ การแสดงป้ายเครือ่งหมาย ธง สญลั่ ื้ ั กษณ์ หรอืเครือ่งยศ 
 
ตัวอยางที ่34:- 
ผูป้ระทว้งบนทอ้งถนนแสดงคําขวญัทีม่แีนวโนม้เพือ่แสดงถงึความหายนะโดย 
การทําใหช้าวยวิเสอมเสยเชอเสยงถอืวา่เป็นการกลา่วใหร้า้ยเชอชาตติอ่ชาวยวิื่ ี ื่ ี ื้  
ทีผ่ดิกฎหมาย 
 



 
 

4.5.3 การกลา่วใหร้า้ยทีม่เีจตนาและเกีย่วขอ้งกบัการคกุคามทางรา่งกายบคุคลทีเ่ป็น 
เชอชาตเิป้าหมายหรอืทรัพยส์นของบคุคลถอืเป็นการกระทําผดิทางอาญาทีต่อ้งื้ ิ  
ระวางโทษปรับสงูสดุ 100,000 ดอลลารฮ์องกง่ หรอืจําคกุเป็น เวลาสงูสดุ 2 ปี 
[มาตราที ่46] 
 

4.6 การกระทําทีผ่ดิกฎหมายอืน่ๆ ภายใตก้ฎหมายนี ้
 
นอกเหนอืจากรปูแบบของการแบง่แยก การเหยยีดเชือ้ชาตแิละการกลา่วใหร้า้ย 
ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ ยงัมกีารกระทําอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการจา้งงาน 
ทีถ่อืวา่ผดิกฎหมายภายใตก้ฎหมายนี ้ กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายอืน่ๆ นีไ้ดแ้ก:่- 
 
4.6.1 การโฆษณาทีส่อถงึการแบง่แยก่  

 
ภายใตก้ฎหมายนี ้[มาตราที ่42] เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายหาก 
เผยแพรโ่ฆษณาทีร่ะบ ุหรอืสมควรใหเ้ขา้ใจวา่ระบวุา่:- 
 

 จะไมจ่า้งงานบคุคลเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ หรอืทีม่คีณุลกัษณะื้ ื้  
ของเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่เฉพาะ หรอื ื้ ื้  

 
 ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีส่อถงึการแบง่แยกเชอชาตทิีไ่มเ่ป็นธรรม่ ื้  
บางอยา่งทีจ่ะนํามาใชกบัผูส้มคัรง้ านหรอืผูท้ีทํ่างานนัน้ 

 
ตัวอยางที ่35:- 
โฆษณากลา่ววา่รา้นอาหารตอ้งการรับพนักงานลา้งจานทีเ่ป็นชาวจนี  ถอืวา่ 
เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายเพราะแสดงใหเ้ห็นวา่คนจากเชอชาติื้  อืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่
เชอชาตจินีจะไมไ่ดรั้บงานนี้ื้  
 
 
ตัวอยางที ่36:- 
โฆษณากลา่ววา่ตอ้งการรับพนักงานทําความสะอาดหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ดู 
ภาษาฝร่ังเศสไดค้ลอ่งแคลว่ถอืเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายหากความสามารถ 
ดา้นภาษาไมใ่ชสงจําเป็นสาหรับงานทําความสะอาดหอ้งและ่ ิ่ ํ สรา้งความเสยี 
เปรยีบตอ่คนจนีสวนใหญท่ีไ่มส่ามารถพดูภาษาฝร่ังเศส่  ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 
แตม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการทํางาน 
 

4.6.2 การชแนะและการกดดนัเพือ่ใหเ้กดิการแบง่แยกี้  
 
หากนาย ก มสีทธอํิานาจเหนอืนาย ข หรอืหากโดยปกตแิลว้นาย ข ทํางานตามิ  
ความปรารถนาของนาย ก ถอืเป็นการผดิกฎหมาย [มาตราที ่43] หาก นาย ก 
ทําหรอืพยายามทําใหน้าย ข กระทําการทีผ่ดิกฎหมายภายใต ้กฎหมายนี ้(เชน ่



 
 

การแบง่แยกเชอชาตหิรอืการเหยยีดเชอชาตบิคุคลที่ื้ ื้  สาม)   
 
ตัวอยางที ่37:- 
กรรมการผูจั้ดการของบรษัิทโดยปกตแิลว้ทําในสงตา่งๆ ทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญส่งิ่ ั่  
ใหทํ้า ผูถ้อืหุน้รายใหญบ่อกกบักรรมการผูจั้ดการคนดงักลา่ว ไมใ่หง้านใน 
ตําแหน่งผูจั้ดการทัว่ไปแกผู่ส้มคัรคนหนึง่เนือ่งจากผูส้มคัรคนนัน้ไมใ่ชเชอชาติ่ ื้  
จนีถอืเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย 
 
แมว้า่นาย ก ไมม่สีทธอํิานาจหรอือทิธพิลเหนอืนาย ข แตจ่ะยงัคงเป็นการิ กระทํา
ทีผ่ดิกฎหมาย [มาตราที ่44] หากนาย ก ชดจงูหรอืพยายามั ชกัจงู นาย ข โดย 
การเสนอผลประโยชนห์รอืโดยการขม่ขูน่าย ข เพือ่ใหก้ระทําการบางอยา่งที ่
ผดิกฎหมายนี ้(เชน การแบง่แยกเชอชาตหิรอืการเหยยีด่ ื้  เชอชาตบิคุคลทีส่ามื้ ) 
 



 
 

5 ความรับผิดสําหรับการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
 
 

5.1 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบขององคก์รและนายจา้ง 
 

5.1.1 สงใดก็ตามทีก่ระทําโดยพนักงานถอืวา่ถกูกระทําโดยนายจ ้ิ่ างดว้ยเชนกนัภายใต ้่
กฎหมายนี ้แมว้า่นายจา้งจะไมท่ราบหรอืไมไ่ดอ้นุมตัใินสงที่ิ่  พนักงานไดทํ้าลงไป 
[มาตราที ่47(1)]  หมายความวา่ หากพนักงาน เหยยีดเชอชาตพินักงานอกีคนื้  
หนึง่ จะถอืวา่นายจา้งไดก้ระทําการดงักลา่ว แบบเดยีวกนัและตอ้งรับผดิทาง 
กฎหมายสาหรับการเหยยีดเํ ชอชาตนัิน้  นายจา้งสามารถหลบเลีย่งจากการื้  
ตอ้งรับผดิในการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย ของพนักงานของตนไดก้็ตอ่เมือ่นายจา้ง 
สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ไดนํ้าขัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมมาใชเพือ่ป้องกนั้  
พนักงานจากการกระทําผดิดงักลา่วแลว้ 
 

5.1.2 ในทํานองเดยีวกนั สงใดก็ตามทีก่ระิ่ ทําโดยตวัแทนของนายจา้งหลกัที ่
ไดรั้บมอบอํานาจ ถอืวา่นายจา้งหลกักระทําสงเดยีวกนันัน้ดว้ยเชนกนั และิ่ ่  
นายจา้งหลกัตอ้งรับผดิสาหรับการแบง่แยกเชอชาตหิรอืการเหยยีดเชอํ ื้ ื้  
ชาตทิีผ่ดิกฎหมายทีก่ระทําโดยตวัแทนดงักลา่ว [มาตราที ่47(2)] ภายใต ้
กฎหมายนี ้ไมจํ่าเป็นวา่นายจา้งหลกัไดใ้หส้ทธอํิานาจดงักลา่วโดยชดแจง้ิ ั  
หรอืกอ่นการกระทําของตวัแทน และศาลอาจถอืวา่สทธอํิานาจดงักลา่วิ  ไดถ้กู 
ใหไ้วโ้ดยนัยภายใตส้ถานการณ์แวดลอ้มของคดหีรอืใหห้ลงัจากการกระทําของ 
ตวัแทนได ้
 

5.1.3 ความรับผดิสาหรับการกระทําทีผ่ดิกฎหมายของนายจา้งภายใตก้ฎํ หมาย 
นีอ้าจขยายไปสสูถานการณ์ภายนอกสถานทีทํ่างานหรอืชวโมงทํางานได ้่ ั่
หากมคีวามเกีย่วขอ้งกบังานมากเพยีงพอ 
 
ตัวอยางที ่38:- 
งานเลีย้งอาหารคํา่ของสานักงานจัดขึน้หลงัเวลาเลกิงาน ํ ณ รา้นอาหาร 
และใหพ้นักงานทกุคนเขา้รว่ม หากพนักงานเหยยีดเชอชาตเิพือ่นรว่มื้  
งานในงานเลีย้งนี ้ นายจา้งถอืวา่ตอ้งรับผดิสาหรับการเหยยีดเชอชาตนัิน้ดว้ยํ ื้  
 

5.2 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการชวยเหลอืการกระทําทีผ่ดิกฎหมายของนายจา้ง่  
 

5.2.1 เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายหากบคุคลชวยเหลอืบคุคลอกีคนหนึง่ใน่  
การกระทําทีผ่ดิกฎหมายภายใตก้ฎหมายนีโ้ดยทีบ่คุคลคนนัน้ทราบด ีเชน ่
การเลอืกปฏบิตับิคุคลทีส่าม [มาตราที ่48(1)] 
 

5.2.2 เมือ่พนักงานหรอืตวัแทนไมป่ฏบิตั ิและหากนายจา้งหรอืนายจา้งหลกัตอ้ง 
รับผดิตอ่การกระทํา พนักงานหรอืตวัแทนจะถกูถอืวา่ไดช้วยใหน้ายจา้ง่  



 
 

หรอืนายจา้งหลกักระทําการดงักลา่วและตอ้งรับผดิสาหรับการใหค้วามํ  
ชวยเหลอืนัน้ ่ [มาตราที ่48(2)] 
 
ตัวอยางที ่39:- 
หากผูจั้ดการแบง่แยกเชอชาตผิูส้มคัรงานโดยปฏเิสธในการใหง้านเพราะผูส้มคัรื้
คนดงักลา่วไมไ่ดม้เีชอชาตจินี บรษัิทในฐานะทีเ่ป็นนายจา้งจะถกูื้  ถอืวา่ไดก้ระทํา 
การดงักลา่วแบบเดยีวกนักบัผูส้มคัรคนนัน้และตอ้งรับผดิ ชอบตอ่การแบง่แยก 
เชือ้ชาตทิีผ่ดิกฎหมายดงักลา่ว  แมว้า่ผูจั้ดการจะไม ่ใชนายจา้งเองและไม่่  
สามารถรับผดิชอบโดยตรงสาหรับการปฏเิสธการใหง้านนัน้ได ้ผูจั้ดการคนํ  
ดงักลา่วจะตอ้งรับผดิตอ่การใหค้วามชวยเหลอื่  บรษัิทในการแบง่แยก 
เชอชาตทิีผ่ดิกฎหมายตอ่ผูส้มคัรงานื้  
 

5.3 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบโดยตรงของลกูจา้ง 
 

5.3.1 พนักงานจะตอ้งรับผดิโดยตรงสาหรับการเหยยีดเชอชาตหิรอืการกลา่วํ ื้  
ใหร้า้ยบคุคลอืน่ 
 
ตัวอยางที ่40:- 
พนักงานในตวัอยา่งที ่38 ขา้งบนจะตอ้งรับผดิโดยตรงสาหรับการเหยยีดํ  
เชอชาติื้  
 

5.3.2 นอกจากนี ้ดังทีไ่ดก้ลา่วไปในยอ่หนา้ที ่5.1 ขา้งตน้ นายจา้งจะตอ้งรับผดิ 
สาหรับการกระทําทีเ่หยยีดเชอชาตขิองพนักงานดว้ย เวน้แตว่า่นายจา้งํ ื้  
ไดนํ้าขัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมมาใชเพือ่ป้องกนัการเหยยีดเชอชาตแิลว้้ ื้  
 

5.4 ขัน้ตอนเชงปฏบิตัทิีเ่หมาะสมของนายจา้งเพือ่ป้องกนัการกระทําทีผ่ดิกฎหมายิ  [มาตราที ่
47(3)] 
 
หากพนักงานไดก้ระทําการทีผ่ดิกฎหมายซงนายจา้งตอ้งรับผดิ นายจา้งสามารถึ่  
หลบเลีย่งการรับผดิไดโ้ดยการแสดงใหเ้ห็นวา่ไดม้กีารนําขัน้ตอนการปฏบิตัทิี ่
เหมาะสมมาใชเพือ่ป้องกนัพนักงานจากการกระทําดงักลา่วแลว้้  
 
สงทีเ่นน้คอืเพือ่การป้องกนั  การกระทําทีผ่ดิกฎหมายไมถ่อืวา่ไดรั้บิ่ การป้องกนั 
โดยการนํามาตรการแกไ้ขมาใชหลงัเกดิเหต ุ ถอืวา่ไมใ่ชมาตรการทีด่พีอทีแ่สดง้ ่  
ใหเ้ห็นวา่มาตรการป้องกนัไดถ้กูนํามาใชหลงั้  เกดิเหตกุารกระทําทีผ่ดิกฎหมายขึน้ 
 
นายจา้งตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ไดม้กีารดําเนนิการเพือ่ป้องกนัการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย 
แลว้กอ่นเกดิเหต ุ ดว้ยเหตนุี ้นายจา้งควรนําเอาหลกัปฏบิตัทิีด่มีาใชเพือ่หลกีเลีย่งการ้  
แบง่แยกและเพือ่สงเสรมิความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาตใิหเ้กดิขึน้ใน่ ื้  สถานทีทํ่างาน  
การนําขัน้ตอนปฏบิตัทิีเ่หมาะสมมาใชเพือ่ป้องกนัพนักงานจาก้  การกระทําทีผ่ดิ 



 
 

กฎหมายตอ้งเป็นสวนหนึง่ของหลกัปฏบิตัทิี่่ ดขีองนายจา้ง  แมว้า่จะไมด่พีอที ่
จะแสดงใหเ้ห็นวา่มาตรการแกไ้ขทีเ่หมาะสมไดถ้กูนํามาใชหลักเกดิเหต ุแตก่็ไม่้  
ใชวา่มาตรการแกไ้ขจะไมม่คีวามสาคญัเลยเสยทเีดยีว  โดยการใชมาตรการแกไ้ข่ ํ ี ้  
ทีเ่หมาะสมทีส่อดคลอ้งกบักรอบการทํางานของหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีส่รา้งไวแ้ลว้เทา่นัน้ 
ทีส่ามารถกลา่วไดว้า่มกีารป้องกนัการกระทําทีผ่ดิกฎหมายทีม่ปีระสทธภิาพิ  
 
หลกัปฏบิตัทิีด่ทีีน่ายจา้งควรนํามาใชจะถกูกลา่วถงึตอ่ไปในสวนที ่้ ่ 8 องคป์ระกอบ 
ของหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีเ่ฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วขอ้งกบัการนําขัน้ตอนทีเ่หมาะสมมาใช ้
เพือ่ป้องกนัพนักงานจากการกระทําทีผ่ดิกฎหมายมอีธบิายไวท้ีด่า้นลา่งนี:้- 
 
5.4.1 นโยบาย 
 

สงแรกทีน่ายจา้งควรทําคอืแจง้ใหพ้นักงานของตนทราบโดยชดเจนวา่การแบง่ิ่ ั  
แยกเชอชาตแิละการเหยยีดเชอชาตเิป็นการกระทําทีไ่มอ่าจยอมรับได ้ ื้ ื้
การทําดงักลา่ว แนะนําใหน้ายจา้งกําหนดนโยบายโอกาสความเทา่ 
เทยีมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้  นโยบายดงักลา่วควรอา้งถงึความเทา่ 
เทยีมกนัดา้นเชอชาตไิวอ้ยา่งชดเจนและควรอธบิายวา่ื้ ั :- 
 

 ไมม่ผีูส้มคัรงานหรอืพนักงานคนใดจะไดรั้บการปฏบิตัใินเชงทีแ่ย่ิ  
กวา่ผูส้มคัรหรอืพนักงานคนอืน่ๆ เนือ่งดว้ยเชอชาตขิองบคุคลคนนัน้ื้  

 
 ไมม่ผีลในทางเสยหายหรอืเี สยเปรยีบสาหรับผูส้มคัรงานหรอืพนักงานที่ี ํ  
อยูใ่นกลุม่เชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ทีเ่กดิจากขอ้กําหนดื้ ื้  หรอืเงือ่นไขใน 
กฎและหลกัการของนายจา้ง เวน้แตว่า่ขอ้กําหนด และเงือ่นไขสามารถ 
ตดัสนไดว้า่เป็นวธิกีารทีเ่ป็นสดสวนและเหมาะสมในการบรรลวุตัถปุระสงค์ิ ั ่
ดา้นกฎหมาย; 

 
 เปิดโอกาสใหก้บัการจา้งงาน, การฝึกอบรมและการพัฒนาอยา่งเทา่เทยีม 
กนัโดยไมคํ่านงึถงึเชอชาติื้ ; 

 
 ตอ้งใหค้วามเคารพในเกยีรตขิองทกุคน ไมม่ผีูส้มคัรหรอืพนักงานคนใด 
ถกูเหยยีดเชอชาตดิว้ยวธิใีดๆ ก็ตามื้ ; 

 
 พนักงานทกุคนควรทําความคุน้เคยกบัประเภทของพฤตกิรรมทีไ่ม ่
เป็นทีย่อมรับ (ควรใหต้วัอยา่งเพือ่การอา้งองิ); 

 
 มรีะบบการรอ้งเรยีนสาหรับผูส้มคัรและพนักงานในการหยบิยกความวติกํ  
กงัวลหรอืขอ้รอ้งเรยีนใดๆ และนายจา้งจะตอ้งจัดการกบัเรือ่งดงักลา่ว 
อยา่งเหมาะสมดว้ยมาตรการแกไ้ขทีเ่หมาะสม; 

 



 
 

 ไมม่กีารโตต้อบโดยตรงตอ่ใครก็ตามทีเ่ป็นผูห้ยบิยกความวติกกงัวล 
หรอืเรือ่งรอ้งเรยีน อยา่งไรก็ดเีรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่มม่มีลูซงกระทําโดยึ่  
เจตนาทีไ่มด่อีาจถอืเป็นการแบง่แยก 

 
นายจา้งควรตรวจสอบตดิตามและทบทวนหลกัปฏบิตั ิขัน้ตอนและนโยบายของ 
องคก์รเป็นประจําเพือ่รับรองวา่มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายโอกาสความเทา่ 
เทยีมกนั  ควรนํามาใชกบัการจา้งงานในทกุระดบัและทกุ้  แงม่มุ รวมถงึเกณฑ ์
และการจัดเตรยีมการคดัสรรพนักงาน การประเมนิผล การดําเนนิงาน 
ผลประโยชนก์ารจา้งงาน โอกาสในการพัฒนาและฝึก อบรม ขัน้ตอนการรอ้ง 
เรยีนและและระเบยีบวนัิย และขัน้ตอนและการ คดัสรรพนักงานออกเนือ่งจาก 
มพีนักงานลน้เกนิ 
 

5.4.2 การฝึกอบรม, การมหีวัหนา้คอยดแูลและการดําเนนิมาตรการแกไ้ข 
 

พนักงานทกุคนควรทําใหต้ระหนักถงึกฎหมายและนโยบายโอกาสความ 
เทา่เทยีมกนัของนายจา้งและวธิกีารประยกุตใ์ชกฎหมายและนโยบาย้  เหลา่นัน้  
ควรจัดใหม้กีารฝึกอบรมหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของพนักงานทีเ่หมาะสม 
รวมถงึพฤตกิรรมทีเ่ป็นทีย่อมรับและไมเ่ป็นทีย่อมรับ พนักงานทีม่ตํีาแหน่ง 
หวัหนา้ควรไดรั้บการฝึกอบรมในการจัดการกบัประเด็นดา้น ความเทา่เทยีม 
ดา้นเชอชาตทิีเ่หมาะสม รวมถงึการจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีนื้  และความวติก             
กงัวล เพือ่ทีจ่ะใหเ้กดิการทํางานในระดบัหวัหนา้ทีเ่หมาะสม และไมเ่กดิการ 
ตดัสนใจทีข่ดัตอ่กฎหมายิ  
 
ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนเรือ่งการดําเนนิการทางกฎหมายเกดิขึน้กบั พนักงาน 
นายจา้งอาจมโีอกาสทีด่ขี ึน้ในการป้องกนัการเรยีกรอ้งสทธิิ  หากนายจา้ง 
สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่:- 

 
 พนักงานทกุคนไดรั้บการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและตระหนักถงึกฎหมาย 
รวมถงึนโยบายโอกาสความเทา่เทยีมกนัขององคก์ร และ สทธแิละหนา้ที่ิ  
ความรับผดิชอบของแตล่ะคนดแีลว้; 

 
 พนักงานทกุคนไดรั้บการควบคมุดแูลอา่งเหมาะสมและมชีองทางที่่  
เหมาะสมในการจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีนและคํารอ้งเรยีนใดๆ และ 
เมือ่มกีารรอ้งเรยีนหรอืคํารอ้งเรยีนเกดิขึน้ มกีารนํามาตรการแกไ้ข 
มาใชอยา่งเหมาะสม้  



 
 

6 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแบงแยกทางตรงและทางออม 
 
 
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบขององคก์รและนายจา้ง 
 
แนวคดิพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแบง่แยกภายใตก้ฎหมายไดถ้กูกลา่วไวใ้นสวนของภาพ่  
รวมการกระทําทีผ่ดิกฎหมายในตอนที ่4 ขา้งตน้ ในตอนนีจ้ะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเพือ่เสรมิ 
ภาพรวมในตอนที ่4 เกีย่วกบัการแบง่แยกทางตรงและทางออ้ม 
 
6.1 การแบง่แยกทางตรง 

 
ประเด็นตอ่ไปนีอ้าจถกูนํามาพจิารณาเกีย่วกบัการแบง่แยกทางตรง (คอื การปฏบิตั ิ
ในทางทีส่รา้งความไมพ่งึพอใจ) 

 
6.1.1 การเปรยีบเทยีบ 

 
(i) การปฏบิตัทิีไ่ดรั้บโดยบคุคลทีอ่า้งวา่ตกเป็นผูเ้สยหายจากการแบง่แยกี  

ตอ้งถกูนํามาเปรยีบเทยีบกบัการปฏบิตัทิีอ่กีคนหนึง่ซงตา่งึ่  เชือ้ชาตกินั  
ไดรั้บบคุคลอกีคนหนึง่นีเ้รยีกวา่เครือ่งมอืสาหรับใชํ  ้วดัเพือ่เปรยีบเทยีบ  
เครือ่งมอืสาหรับใชวดัเพือ่เปรยีบเทยีบไม่ํ ้ จํา เป็นตอ้งมตีวัตนจรงิ  ศาลอาจ 
ใชวธิกีารอนุมานโดยใชเครือ่งมื้ ้ อทีใ่ชเปรยีบเทยีบโดยสมมตวิา่จะไดรั้บการ้  
ปฏบิตัอิยา่งไรและเปรยีบเทยีบการปฏบิตันัิน้กบัการปฏบิตัทิีบ่คุคลทีอ่า้งวา่ 
ถกูแบง่แยกไดรั้บ 
 

(ii) เพือ่ใหก้ารเปรยีบเทยีบเป็นไปอยา่งเหมาะสม สถานการณ์แวดลอ้มของ 
เครือ่งมอืทีใ่ชเปรยีบเทยีบตอ้งเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกบัสถานการณ์แวดลอ้ม้
ของบคุคลทีอ่า้งวา่ถกูเลอืกปฏบิตั ิ[มาตราที ่8(5) และ (6)]  เมือ่ผลของ 
การเปรยีบเทยีบแสดงใหเ้ห็นวา่ บคุคลทีอ่า้งวา่ถกูเลอืกปฏบิัตไิดรั้บการ 
ปฏบิตัใินทางทีแ่ยก่วา่ เครือ่งมอืทีใ่ชเปรยีบเที้ ยบเนือ่งดว้ยเชอชาติื้  
ของบคุคลคนนัน้ ถอืวา่มกีารแบง่แยกเชอชาตทิางตรงเกดิขึน้ื้  

 
(iii) ในบรบิทของการแบง่แยกเชอชาต ิอาจเป็นประโยชนใ์นการถามวา่ื้  

จะเกดิอะไรขึน้หากบคุคลทีอ่า้งวา่ถกูเลอืกปฏบิตัเิป็นเชอชาตอิืน่ื้  
เพือ่ตดัสนการปฏบิตัติอ่เครือ่งมอืทีใ่ชเพือ่เปรยีบเทีิ ้ ยบและเพือ่ 
ตดัสนวา่เชอชาตเิป็นสาเหตขุองการถกูปฏบิตัดิงักลา่วหรอืไม่ิ ื้  

 
 

ตัวอยางที ่41:- 
ผูจั้ดการฝ่ายบญัชมกัไดรั้บเงนิโบนัสคา่ผลงานเป็นเวลาหนึง่เดอืนในตอนสนปี  ี ิ้
ผูจั้ดการฝ่ายบญัชทีม่เีชอชาตเิอเชยตะวนัออกเฉียงใตไ้ดรั้บโบนัสี ื้ ี  



 
 

แคค่รึง่เดอืนเนือ่งจากตวัเลขยอดขายของเขาตํา่กวา่โควตา้มาตรฐาน 
ผูจั้ดการฝ่ายบญัชคนอืน่ๆ ทีม่เีชอชาตจินีไดรั้บโบนัสครบหนึง่เดอืนเต็มี ื้  
เนือ่งจากบรรลโุควตา้เป้าหมายมาตรฐาน   

 
คํารอ้งเรยีนของผูจั้ดการฝ่ายบญัชทีเ่ป็นชาวเอเชยตะวนัออกเฉียงใตท้ีว่า่ี ี  
ไดรั้บโบนัสแคค่รึง่เดอืนนัน้ไมไ่ดผ้ลเพราะสถานการณ์แวดลอ้มทีเ่กีย่ว 
ขอ้งในสถานการณ์ของเขานีแ้ตกตา่งไปจากผูจั้ดการฝ่ายบญัชคนอืน่ๆ ี
ตรงทีว่า่ผลงานของเขาตํา่กวา่โควตา้มาตรานทีผู่จั้ดการคนอืน่ๆ สามารถทําได ้
อกีทางหนึง่ในการมองประเด็นนีก้็คอื เขาจะไดรั้บเงนิโบนัสครึง่ปี แมว้า่เขา 
จะมเีชอชาตจินีเพื้ ราะวา่โควตา้ยอดขายของเขาตํา่กวา่มาตรฐาน ดงันัน้เชอชาติื้  
ไมใ่ชเหตผุลทีเ่ขาไดรั้บโบนัสแคค่รึง่ปี่  
 
หากในอกีทางหนึง่ ผูจั้ดการฝ่ายบญัชทกุคนรวมถงึผูจั้ดการชาวเอเชยี ี  
ตะวนัออกเฉียงใตบ้รรลโุควตา้มาตรฐาน แตเ่ขายงัคงไดรั้บเงนิโบนัสแค ่
ครึง่เดอืน และเขาจะไดรั้บโบนัสหนึง่เดอืนหากเขาเป็นชาวจนีแลว้ถอืวา่ 
เป็นการแบง่แยกเชอชาตทิางตรงื้  

 
6.1.2 การกระทําทีม่มีากกวา่หนึง่เหตผุล [มาตราที ่9] 

 
หากการกระทําทีไ่ดทํ้าลงไปมมีากกวา่หนึง่เหตผุล และหนึง่ในบรรดา 
เหตผุลเหลา่นัน้คอืเชอชาตขิองบคุคลแลว้ ถอืวา่เป็นการกระทําดว้ยื้  
เหตผุลของเชือ้ชาตขิองบคุคล 

 
6.1.3 แรงจงูใจ 

 
(i) การแบง่แยกเป็นปรากฏการณ์ทีซ่บซอนและมกัใหผ้ลลพัธข์องเงือ่นไขทางั ้  

สงคมั -วฒันธรรมทีฝั่งแน่น  การลําเอยีงทีนํ่าไปสกูารแบง่่  แยกอาจมอียูใ่นใจ 
ของบคุคลโดยทีบ่คุคลจะไมต่ระหนักหรอืยอมรับวา่ตนเองมคีา่ทางความคดิ 
ในจติใจของบคุคลอาจเห็นวา่การ กระทําดงักลา่วเป็นเจตนาด ีในขณะที ่
ความเป็นจรงิแลว้เป็นการ กระทําทีส่รา้งความไมพ่งึพอใจใหก้บับคุคลอกี 
บคุคลหนึง่เนือ่งดว้ย เชอชาตขิองบคุคลคนนัน้ื้  
 
 

(ii) ดว้ยเหตผุลนีเ้อง ทนัททีีส่ามารถแสดงใหเ้ห็นวา่บคุคลคนนัน้ไดรั้บ 
การปฏบิตัใินทางทีแ่ยก่วา่เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นเชอชาต ิขอ้เท็จจรงิื้  
ทีว่า่ไมม่เีจตนาทีไ่มด่ใีนการกระทําดงักลา่ว หรอืแมว้า่จะมเีจตนาดกี็ตาม 
ไมถ่อืเป็นขอ้อา้งในการแบง่แยกได ้

 
ตัวอยางที ่42:- 
เมือ่เห็นวา่พนักงานชาวเอเชยตะวนัออกเฉียงใต ้ี ถกูเหยยีดเชอชาตแิละขม่ื้  



 
 

เหงโดยเพือ่นรว่มงาน ผูจั้ดการรูส้กเห็นึ อกเห็นใจพนักงานและยตุกิารจา้งงาน 
พนักงานคนดงักลา่วเพราะเชอวา่พนักงานคนดังกลา่วจะสามารถไดง้านทีด่กีวา่นี้ื่  
ในบรษัิทอืน่เพราะวา่มคีวามสามารถด ี แมว้า่ผูจั้ดการจะไมไ่ด ้มแีรงจงูใจทีไ่มด่ ี
แตก่ารยตุกิารจา้งงานถอืเป็นการแบง่แยกเชอชาตทิีผ่ดิื้  กฎหมาย 

 
6.1.4 การปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่อาจไมเ่ป็นการชขาดี้  

 
การลําเอยีงเป็นหนึง่ในหลายๆ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรม  อาจครอบงํา
พฤตกิรรมในบางโอกาสแตไ่มใ่ชทกุโอกาส ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ่
หมายความวา่เป็นไปไดท้ีม่กีารแบง่แยกเกดิขึน้กบัสมาชกบางิ  คนในกลุม่เชอชาติื้  
หนึง่แตไ่มเ่กดิกบัสมาชกคนอืน่ๆ ในกลุม่เชอชาตเิดยีวิ ื้  กนั หรอืในบางโอกาส 
แตไ่มใ่ชท่กุโอกาส หรอืในบางแงม่มุของชวติแตไ่ม่ี  ใชกบัทกุแงม่มุของชวติ  ่ ี
เพยีงเพราะวา่สมาชกบางคนจากกลุม่เชอชาติิ ื้  เดยีวกนัไมไ่ดรั้บการเลอืกปฏบิตั ิ
ไมไ่ดจํ้าเป็นวา่หมายความวา่ไมม่ใีครจาก กลุม่เชอชาตนัิน้จะไดรั้บความเสยื้ ี  
หายจากการเลอืกปฏบิตั ิ การแบง่แยก ทางตรงเกีย่วขอ้งกบัวธิกีารทีบ่คุคลคนใด 
คนหนึง่ไดรั้บการปฏบิตั ิไมว่า่ คณุสมบตัดิา้นเชอชาตขิองบคุคลนัน้จะเป็นเหตผุลื้  
ทีบ่คุคลคนนัน้ถกูเลอืก ปฏบิตัหิรอืไมก่็ตาม  แมว้า่วธิกีารทีบ่คุคลคนอืน่ๆ ในกลุม่ 
เชอชาตเิดยีวกนัื้  จะถกูปฎบิตัจิะเป็นปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณา แตก่็ไมไ่ด ้
เป็นคําตอบ โดยสนเชงในการอา้งการแบง่แยกเพือ่กลา่ววา่บคุคลอืน่ๆ ในกลุม่เชอิ้ ิ ื้  
ชาตเิดยีวกนัไมไ่ดถ้กูเลอืกปฏบิตั ิ

 
ตัวอยางที ่43:- 
พนักงานทีป่ฏเิสธในการใหง้านแกผู่ส้มคัรเนือ่งดว้ยผูส้มคัรเป็นชาวเอเชยี 
ตะวนัออกเฉียงใต ้แตม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีส่ดุ อาจไมส่ามารถนํามาเป็น 
ขอ้อา้งในการปกป้องตนเองจากการถกูกลา่วหาวา่แบง่แยกเชอชาตไิดโ้ดยื้  
การเพยีงกลา่ววา่มพีนักงานคนอืน่ๆ ทีเ่ขาจา้งทีเ่ป็นชาวเอเชยตะวนัออกี  
เฉียงใตด้ว้ยก็ตาม 

 
6.1.5 ภาระหนา้ทีใ่นการพสิจูนแ์ละหลกัฐาน 

 
(i) ในฮองกง ผูท้ีอ่า้งวา่ถกู่ เลอืกปฏบิตัติอ้งแสดงหลักฐานการปฏบิตัทิี ่

สรา้งความเสยหายอนัเนือ่งมาจากเชอชาตขิองตนี ื้  
 

(ii) บอ่ยครัง้ทีบ่คุคลทีอ่า้งวา่ถกูเลอืกปฏบิตัไมส่ามารถแสดงหลกัฐานโดยตรง 
ไดว้า่มกีารกระทําเกดิขึน้เนือ่งดว้ยเชือ้ชาตขิองตน ศาลในฮองกงและใน่  
ประเทศอืน่ๆ ทีม่กีฎหมายการแบง่แยกทีค่ลา้ยกนั ตระหนักวา่เป็นกรณี 
ไมป่กตทิีจ่ะหาหลกัฐานทางตรงในการแบง่แยกเชอชาตแิละพนักงานื้  
นอ้ยคนทีจ่ะเตรยีมยอมรับวา่มกีารแบง่แยก เชอชาตแิมก้ระทัง่กบัตวัเอง  ื้  

 
(iii) โดยปกตแิลว้ ศาลจะใชวธิอีนุมานจา้ กหลกัฐานแวดลอ้มการปฏบิตั ิ



 
 

ทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งบคุคลทีอ่า้งวา่ถกูเลอืกปฏบิัตกิบัเครือ่งมอืทีใ่ชเ้พือ่ 
เปรยีบเทยีบรวมถงึความแตกตา่งดา้นเชอชาตริะหวา่งื้  บคุคลสองกลุม่นีม้กั 
เป็นสงบง่ชถงึความเป็นไปไดใ้นการแบง่แยกิ่ ี้  เชอชาต ิ ในกรณีดงักลา่วื้  
เวน้แตว่า่จะมกีารอธบิายถงึการแบง่แยกวา่เกีย่วขอ้งกบัเชอชาตอิยา่งื้  
ชดเจนในความแตกตา่งในการปฏบิตัิั  ดงักลา่ว ศาลจะดจูากคําอธบิายของ 
นายจา้ง  หากไมม่คํีาอธบิาย ทีเ่พยีงพอจากนายจา้งศาลอาจใชวธิกีาร้  
อนุมานการแบง่แยกเชอ้ื ชาต ิ

 
6.2 การแบง่แยกทางออ้ม 

 
ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ในตอนที ่4 ขา้งตน้ การแบง่แยกเชอชาตทิางออ้มคอืการื้ นํา
ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีใ่หผ้ลในทางเสอมเสยหรอืเสยเปรยีบแกบ่คุคลเชอชาตใิดื่ ี ี ื้  
เชอชาตหินึง่มาประยกุตใ์ชและไมเ่ป็นธรรมื้ ้  

 
6.2.1 ขอ้กําหนดและเงือ่นไข 

 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขในบรบิทนีห้มายถงึขอ้กําหนดเบือ้งตน้ทีจ่ะตอ้งบรรลหุรอื 
ปฏบิตัติามกอ่นทีบ่คุคลจะสามารถไดรั้บผลประโยชนห์รอืสงทีต่นิ่  รารถนา 

 
ตัวอยางที ่44:- 
ขอ้กําหนดใหพ้นักงานสวมใสเครือ่งแบบจะเป็นขอ้กําหนดและเงือ่นไข่ สาํ หรับ 
วตัถปุระสงคก์ารแบง่แยกทางออ้มเนือ่งจากพนักงานทีจ่ะไดรั้บการ วา่จา้งตอ้ง 
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดการสวมใสเ่ครือ่งแบบ จงึมคํีาถามเกดิขึน้วา่ ขอ้กําหนดนีใ้ห ้
ผลในทางเสอมเสยหรอืสรา้งความเสยเปรยีบกบักลุม่ชนชาตใิดชนชาตหินึง่หรอืไม ่ื่ ี ี
หากม ีถอืเป็นเรือ่งทีย่ตุธิรรมหรอืไม ่

 
6.2.2 การเปรยีบเทยีบสดสวนั ่  

 
(i) การตดัสนวา่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขมผีลในทางเสอมเสยหรอืเสยิ ื่ ี ี เปรยีบแก ่

บคุคลเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่หรอืไม ่กฎหมายจะเปรยีบเทยีบจากสดสวนื้ ื้ ั ่  
ของผูป้ฏบิตัติามภายในกลุม่เชอชาตนัิน้กบัสดื้ ั  สวนของผูป้ฏบิตัติามภายใน่  
กลุม่เชอชาตอิืน่  หากสดสวนของผู ้ื้ ั ่  ปฏบิตัติามภายในกลุม่เชอชาตนัิน้มีื้  
จํานวนนอ้ย กวา่สดสวนของั ่  ผูป้ฏบิตัติามภายในกลุม่เชอชาตอิืน่อยา่งมากื้  
แลว้ ถอืวา่มผีลในทาง เสอมเสยหรอืเสยเปรยีบื่ ี ี  
 

(ii) การปฏบิตัติามในบรบิทนีไ้มไ่ดห้มายถงึเพยีงแคค่วามเป็นไปไดใ้นการปฏบิัต ิ
ตามทางกายเทา่นัน้  หากยากตอ่การปฏบิตัหิรอืสรา้งความเสยเปรยีบใหก้บัี  
บคุคลในการปฏบิตัติามขอ้กําหนดหรอืเงือ่น ไข บคุคลจะถอืวา่ไมส่ามารถ 
ปฏบิตัติาม แมว้า่จะบคุคลคนนัน้จะ สามารถปฏบิตัติามทางกายไดก้็ตาม 

 



 
 

ตัวอยางที ่45:- 
เป็นวถิกีารปฏบิตัแิละขนมธรรมเนยีมของชาวซกสในการไมต่ดัผมิ ์  
และตอ้งสวมใสผา้โพกศรษะ  สงนีเ้ป็นสวนหนึง่ของการระบคุวาม่ ี ิ่ ่  
เป็นเผา่พันธุข์องชาวซสก ์ ข ้ิ อกําหนดหรอืเงือ่นไขทีกํ่าหนดให ้
พนักงานทกุคนตอ้งตดัผมโดยไมใ่หผ้มยาวเกนิคอปกเสอและตอ้งื้  
สวมใสหมวกแกป๊เบสบอลซงถอืเป็นสวนหนึง่ของเครือ่งแบบถอืเป็น่ ึ่ ่  
ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีช่าวซสกส์วนใหญ ่แมว้า่จะไมใ่ชทัง้หมดิ ่ ่  
ไมส่ามารถปฏบิตัติามได ้แมว้า่โดยโอกาสทางกายแลว้จะสามารถ 
ทําไดแ้ตจ่ะเป็นการยกเลกิการระบคุวามเป็นเผา่พันธุข์องพวกเขา  
สดสวนของคนทีป่ฏบิตัติามในบรรดาชาวซกสทีส่ามารถปฏบิตัติามั ่ ิ ์  
ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขนี ้ถา้ม ีก็มนีอ้ยมาก เมือ่เทยีบกบัสดสวนของั ่  
ผูท้ีป่ฏบิตัติามทีเ่ป็นเชอชาตอิืน่ื้  

 
(iii) หลกัฐานทางสถติทิีแ่มน่ยําอาจเป็นประโยชนใ์นการสบใหแ้น่ใจถงึสดสวนื ั ่  

ของผูท้ีป่ฏบิัตติามขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีนํ่ามาประยกุตใ์ชภายในกลุม่้  
เชอชาตติา่งกนั  แตใ่นกรณีทีข่าดหลกัฐานเชงสถติ ิศาลอาจใชวธิกีารื้ ิ ้  
อนุมานทีเ่หมาะสมจากสถานการณ์แวดลอ้มและอาจ ใชการลงความเห็น้  
ทีเ่หมาะสมจากความรูแ้ละประสบการณ์รว่ม 

 
(iv) หากมคีวามแตกตา่งระหวา่งสดสวนของผูท้ีป่ฏบิตัติามภายในกลุม่ั ่  

เชอชาตติา่งๆ กนั คอื มกีลุม่เชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ทีม่จํีานวนนอ้ยื้ ื้ ื้  
กวา่เชอชาตอิืน่มากแลว้ ถอืเป็นการสรา้งความเสอมเสยหรอืเสยื้ ื่ ี ี เปรยีบ
และขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขดงักลา่วถอืวา่เป็นการแบง่แยก ทางออ้ม  
การทีส่ดสวนหนึง่นอ้ยกวา่อกีสดสวนหนึง่อยา่งมากหรอืั ่ ั ่  ไมเ่ป็นคําถาม 
ขัน้ทา้ยสดุของศาลในการตดัสนสถานการณ์แวดลอ้มทัง้หมดิ  

 
6.2.3 ขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม 

 
(i) ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีส่รา้งความเสอมเสยหรอืเสยเปรยีบใหก้บัชนชาติื่ ี  

ใดชาตหินึง่ไมจํ่าเป็นตอ้งผดิกฎหมาย  ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขดงักลา่ว 
ไมถ่อืวา่ผดิกฎหมายหากนายจา้งหรอืบคุคลทีต่ัง้ขอ้กําหนด และเงือ่นไข 
เหลา่นัน้สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นธรรมและไมเ่กีย่ว ขอ้งกบัเชอชาติื้  
 

(ii) หนา้ทีข่องนายจา้งหรอืบคุคลทีต่ัง้ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขเหลา่นัน้คอืแสดง 
ใหเ้ห็นวา่ขอ้กําหนดและเงือ่นไขเหลา่นัน้เป็นธรรม 

 
(iii) กฎหมายกลา่วไวว้า่ [มาตราที ่4(2)] ขอ้กําหนดและเงือ่นไขเป็นธรรม 

หากเป็นไปตามวตัถปุระสงคด์า้นกฎหมายและมคีวามเชอมโยงทีเ่หมาะสมื่  
และเป็นสดสวนไวใ้นวตัถปุระสงค์ั ่  

 



 
 

(iv) วตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมายมแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นวตัถปุระสงคท์ีถ่กูตอ้ง 
ตามกฎหมาย  ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขมคีวามเชอมโยงที่ื่  เหมาะสมและ 
เป็นสดสวนกบัวตัถปุระสงคห์รอืไมจ่ะเกีย่วขอ้งกบัการั ่  สรา้งสมดลุระหวา่ง 
ผลของการแบง่แยกของขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไข กบัความจําเป็นในการนํา
ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขมาใช  ้  

 
(v) ในการตดัสนวา่มีิ ความสมดลุอยูห่รอืไม ่เป็นสงสาคญัสาหรับทกุฝ่ายิ่ ํ ํ  

ทีต่อ้งเสาะหาทางเลอืกอืน่หรอืการปรับเปลีย่นขอ้กําหนดหรอืเงือ่น 
นัน้อยา่งเหมาะสมทีเ่ป็นไปได ้ นายจา้งควรเตรยีมพรอ้มในการยดื 
หยุน่นโยบายหรอืกฏระเบยีบใดๆ  หากนายจา้งไมย่ดืหยุน่หรอืปฏเิสธ 
ในการเสาะหา และพจิารณาทางเลอืกอืน่หรอืการปรับเปลีย่นขอ้กําหนด 
หรอืเงือ่นไขใดๆ โดยไมม่เีหตผุลทีส่มควร ศาลอาจถอืวา่ นายจา้งไมส่ามารถ 
แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขเหลา่นัน้เป็นธรรม   

 
ตัวอยางที ่46:- 
บรษัิทคดัสรรลา่มในการใหค้วามชวยเหลอืการเจรจาตอ่รองกบัผูค้า้่  
ชาวญีปุ่่ นซงกําหึ่ นดใหผู้ส้มคัรงานนีต้อ้งสามารถพดู อา่นและเขยีน 
ภาษาญีปุ่่ นไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่  ภายใตข้อ้กําหนดนี ้คนทีไ่มไ่ดม้เีชอ้ื 
ชาตญิีปุ่่ นมแีนวโนม้ทีจ่ะเสยเปรยีบอยา่งเป็นสดสวนเมือ่เทยีบกบัชาวญีปุ่่ น ี ั ่
แมว้า่บคุคลทีไ่มไ่ดเ้ป็นชาวญีปุ่่ นจะยงัคงสามารถผา่นเกณฑ ์ขอ้กําหนด 
นีไ้ดก้็ตาม  อยา่งไรก็ตาม ถอืวา่ขอ้กําหนดนีเ้ป็นธรรมเมือ่ คํานงึถงึ 
วตัถปุระสงคข์องงาน 

 
(vi) ในทางตรงกนัขา้ม พนักงานและผูท้ีอ่า้งวา่ถกูเลอืกปฏบิตัทิางออ้ม 

ควรรว่มมอืกนัเพือ่เสาะหาทางเลอืกอืน่หรอืการปรับเปลีย่นทีส่ามารถ             
ทําได ้ หากพนักงานและคนเหลา่นัน้ปฏเิสธในการรว่มมอื ศาลอาจ 
ยอมรับวา่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขนัน้เป็นธรรม 



 
 

7 ขอยกเวนและประเด็นที่ไมเก่ียวของ 
 
 

ในตอนนีอ้ธบิายถงึขอ้ยกเวน้และสถานการณ์ทีร่ะบภุายใตก้ฎหมายทีก่ารตดัสนใจเนือ่งดว้ย ิ
หรอืมผีลกระทบตอ่เชอชาตไิมถ่อืวา่ผดิกฎหมายื้  

 
7.1 คณุสมบตัใินการประกอบอาชพทีแ่ทจ้รงิี  [s.11] 

 
สถานการณ์ตอ่ไปนีเ้ป็นสถานการณ์ทีน่ายจา้งอาจกําหนดใหบ้คุคลในตําแหน่งงานตอ้ง 
เป็นบคุคลเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่เฉพาะโดยชอบดว้ยกฎหมายื้ ื้ :- 

 
 นักแสดงทีแ่สดงละครหรอืสงบนัเทงิอืน่ๆ ทีเ่ป็นของชาตใิดชาตหินึง่เฉพาะิ่  
 
ตัวอยางที ่47:- 
มแีนวโนม้วา่ผูจั้ดการแสดงรําไทยพืน้เมอืงจะคดัสรรนักรําทีเ่ป็นชาวไทยเทา่นัน้เพือ่
การแสดงพืน้เมอืง  ในอกีทา่งหนึง่ สงนีไ้มส่ามารถใชไดก้บัเจา้หนา้ที่ิ่ ้  
เสมยีนทีทํ่างานดา้นธรุการแตเ่พยีงอยา่งเดยีวใหก้บัองคก์รนี ้  

 
 นายแบบนางแบบพืน้เมอืงสาหรับงานศลปะหรอืภาพเสมอืนจรงิํ ิ  
 
ตัวอยางที ่48:- 
ชางภาพทํางานโครงการทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมอนิเดยีอาจตอ้งการจา้งนาย่  
แบบนางแบบทีเ่ป็นเชอชาตอินิเดยีเทา่นัน้เพือ่งานศลปะพืน้เมอืงื้ ิ  

 
 ความเป็นพืน้เมอืงมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการบรโิภคอาหารและน้ําดืม่ 

 
ตัวอยางที ่49:- 
รา้นอาหารทีเ่ชยวชาญในการปรงุอาหี่ ารรัสเซยอาจตอ้งการจา้งพนักงานี  
เสรฟ์ทีเ่ป็นชาวยโุรปเทา่นัน้เพือ่สรา้งบรรยากาศความเป็นพืน้เมอืงิ  

 
 ผูดํ้ารงตําแหน่งงานสามารถใหบ้รกิารสวนบคุคลทีม่ปีระสทธภิาพในการสง่ ิ ่  
เสรมิสวสัดกิารของชนเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ื้ ื้  

 
 ผูดํ้ารงตําแหน่งงานสามารถใหบ้รกิารสวนบคุคลทีม่ปี่ ระสทธภิาพซงจําเป็นิ ึ่  
ตอ้งมคีวามคุน้เคยกบัภาษา วฒันธรรมและขนมธรรมเนยีบประเพณีหรอื 
ประเด็นทีอ่อ่นไหวของชนเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ื้ ื้  

 
 
 

ตัวอยางที ่50:- 



 
 

องคก์รบรกิารสงคมอาจคดัสรรพนักงานจากเอเชยตะวนัออกเฉียงใตเ้ทา่นัน้ั ี  
โดยชอบดว้ยกฎหมายเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใหบ้รกิารปรกึษาแบบถงึทีแ่ก ่
เยาวชนทีเ่ป็นชาวเอเชยตะวนัออกเฉียงใต ้ี  

 
7.2 การฝึกอบรมทกัษะทีจ่ะนําไปใชนอกประเทศฮองกง้ ่  [มาตราที ่12] 

 
ไมถ่อืเป็นสงผดิกฎหมายสาหรับนายจา้งทีใ่หผ้ลประโยชนแ์กผู่ท้ีไ่มไ่ดอ้ยูอ่าศยในฮองกงิ่ ํ ั ่  
โดยสวนใหญท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงานบคุคลนี้่ ในฮองกงเพือ่วตัถปุระสงค์่  ในการฝึก 
อบรมทกัษะใหก้บับคุคลคนนีท้ีม่เีจตนารมณ์ทีจ่ะใชในการทํางานโดยสวนใหญน่อก้ ่  
ประเทศฮองกง่  

 
7.3 การจา้งงานบคุคลทีม่ทีกัษะ ความรูห้รอืประสบการณ์พเิศษ [มาตราที ่13] 

 
(i) ไมถ่อืเป็นสงผดิกฎหมายสาหรับนายจา้งในการใหผ้ลประโยชนแ์กบ่คุคิ่ ํ ลที ่

เกีย่วขอ้งกบัการจา้งงานบคุคลนีใ้นฮองกง หากงานจําเป็นตอ้งมทีกัษะ ่
ความรูห้รอืประสบการณ์พเิศษทีย่งัไมม่ใีนฮองกง่  
 

(ii) ผูดํ้ารงตําแหน่งงานตอ้งมทีกัษะ ความรูห้รอืประสบการณ์ทีต่อ้งการนัน้จรงิๆ 
และตอ้งไดรั้บการคดัสรรและโอนยา้ยมาจากนอกประเทศฮองกง่  

 
(iii) ผลประโยชนต์อ้งมคีวามสมเหตสุมผลเมือ่พจิารณาถงึสถานการณ์แวดลอ้มที ่

เกีย่วขอ้งทัง้หมดและเงือ่นไขการจา้งงานโดยทัว่ไปนอกประเทศฮองกง่  
สาหรับทกัษะ ความรูห้รอืประสบการณ์เหลา่นัน้ํ  

 
(iv) ผลประโยชนอ์าจยงัคงใหก้บัผูดํ้ารงตําแหน่งงานเมือ่มกีารตอ่สญญาหรอืเมือ่มีั  

การเลือ่นตําแหน่งหรอืโดนยา้ยภายในกลุม่บรษัิทเดยีวกนั 
 

7.4 เกณฑใ์นทอ้งถิน่และในตา่งประเทศทีม่อียูเ่ดมิ [มาตราที ่14 และ 2] 
 
เป็นเวลาหลายทศวรรษกอ่นทีจ่ะมกีารบญัญัตกิฎหมายนีท้ีถ่อืเป็นเรือ่งปกตทิีน่ายจา้งจะ 
จา้งพนักงานโดยมเีงือ่นไขแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัสถานะถิน่ทีอ่ยูข่อง พนักงานพลเมอืง 
ถาวรชาวฮองกงไดรั้บการวา่จา้งทํางานดว้ยเงือ่นไขการจา้ง่  งานทอ้งถิน่ ในขณะที ่
พลเมอืงไมถ่าวรไดรับการวา่จา้งงานดว้ยเงือ่นไขตา่งชาต ิ เงือ่นไขตา่งชาตมิกัถกูมองวา่ม ี
ความน่าพงึพอใจมากกวา่พนักงานทีอ่ยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทอ้งถิน่  การอยูต่อ่ยดืระยะเวลา 
หรอืตอ่สญญาใหม่ั ของเงือ่นไขการจา้งงานตา่ง ชาตแิละทอ้งถิน่ทีม่อียูเ่ดมิหลงัเริม่ม ี
การนํากฎหมายนีม้าบงัคบัใชไมถ่อืเป็นการผดิกฎหมาย  สงนีป้ระยกุตใ์ชกบัทัง้ภาคเอกชน้ ิ่ ้  
และภาครัฐ (รวมถงึเจา้หนา้ทีต่ลุาการ, เจา้หนา้ทีค่ณะกรรมการอสิระตอ่ตา้นการคอรรั์ปชน่ั, 
ครสูอนภาษาองักฤษและ ขา้ราชการอืน่ๆ) 

 
7.5 มาตรการพเิศษ [มาตราที ่49] 



 
 

 
(i) เนือ่งดว้ยการแบง่แยกหรอืการเสยเปรยีบอืน่ๆ ในอดตี บคุคลทีม่าจากตา่งี  

กลุม่เชอชาตอิาจสญูเสยโอกาสในการไดรั้บคณุสมบตัหิรอืประสบการณ์ทีจํ่าื้ ี  
เป็นเพือ่โอกาสในการประกอบอาชพ  ในสถานการณ์ดงักลา่ว ไมถ่อืเป็นการี  
ผดิกฎหมายในการนํามาตรการพเิศษมาใชเพือ่ชวยเหลอืผูค้นจากกลุม่เชอ้ ่ ื้  
ชาตทิีด่อ้ยโอกาสเพือ่ใหค้นเหลา่นีม้โีอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนักบัคนอืน่ๆ  
มาตรการเหลา่นีเ้รยีกวา่มาตรการพเิศษภายใตก้ฎหมายและอาจรวมถงึสง่ิ 
อํานวยคามสะดวกและบรกิาร เชน ชนเรยีนภาษาและการฝึกอบรมและการ่ ั ้  
ใหก้ารศกษาประเภทอืน่ๆึ  
 

(ii) กฎหมายอนุญาตเป็นกรณีพเิศษในการจัดเตรยีมการฝึกอบรมใหก้บักลุม่ชน 
ชาตใิดชนชาตหินึง่เฉพาะ หรอืใหก้ารสงเสรมิบคุคลจากกลุม่ชนชาตเิหลา่นี้่  
ในการสมค้รงาน หากกลุม่คนเหลา่นีไ้มม่ตีวัแทนหรอืไมป่รากฏอยูใ่นงาน 
หรอือาชพใดๆ ี [มาตราที ่51 และ 52] 
 

(iii) กอ่นการออกแบบและการนํามาตรการพเิศษไปปฏบิตัใิช แนะนําวา่ควรเก็บ้  
รวบรวมขอ้มลูทีเ่หมาะสมโดยการทําการสารวจและการเฝ้าตดิตามหรอืใชกลไกํ ้     
อืน่ๆ ทีเ่หมาะสมเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ชนชาตดิังกลา่วเสยเปรยีบี  และไมม่ ี
ตวัแทนจรงิหรอืไมแ่ละอยา่งไร  มาตรการพเิศษควรรวมเอากลุม่ที ่เสยเปรยีบี  
ทัง้หมดและไมค่วรเป็นผลดแีคก่บัคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ในขณะทีค่นกลุม่อืน่ๆ 
ทีเ่สยเปรยีบพอๆ กนัไมไ่ดรั้บผลดดีว้ยี  

 
(iv) สาคญัยิง่ทีต่อ้งทราบวา่มาตรการพเิศษทีอ่นุญาตใหใ้ชมเีจตนาเพยีงเพือ่ให ้ํ ้  

โอกาสแกก่ลุม่คนทีเ่สยเปรยีบ เพือ่ทีก่ลุม่คนเหลา่นีจ้ะสามี ารถแขง่ขนัในงาน 
หรอืเงือ่นไขทีเ่ทา่เทยีมกนักบัคนอืน่ๆ ได ้ แคไ่มไ่ดห้มายความวา่จะใหง้าน 
หรอืใหโ้ควตา้งานเฉพาะกลุม่คนจากเชอชาตทิีเ่สยเปรยีบนัน้ๆ  การปฏเิสธื้ ี  
งานหรอืรปูแบบการจา้งงานใดๆ เพราะตวัผูส้มคัรไมไ่ดม้าจากกลุม่เชอชาติื้  
ทีเ่สยเปรยีบถอืเป็นการแบง่แยี กเชอชาตแิละผดิกฎหมายื้  

 



 
 

8 หลักปฏิบัติที่ด ี
 
 

หลกัปฏบิตัทิีด่เีป็นกญุแจสาคญัในการสงเสรมิความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาตสิาหรับนายํ ่ ื้ ํ  
จา้งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูมดัภายใตก้ฎหมายเพือ่ป้องกนัการแบง่แยกเชอชาตแิละการื้  
กระทําทีผ่ดิกฎหมายอืน่ๆ  การนําหลกัปฏบิตัทิีด่มีาใชจ้ะชวยหลกีเลีย่งและป้องกนัการ่  
เรยีกรอ้งสทธจิากการกระทําทีผ่ดิกฎหมายิ  
 
วธิกีารอยา่งเป็นระบบเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการพัฒนาและรักษาไวซ้งหลกัปฏบิตัทิีด่ ีการนําึ่  
วธิกีารดงักลา่วมาใชแนะนําวา่นายจา้งควรกําหนดนโยบายโอกาสความเทา่เทยีมกนัและ้  
นํามาใชอยา่งเหมาะสม  ขณะที่้ นโยบายอาจรวมเอาความเทา่เทยีมกนัดา้นอืน่ๆ ไวด้ว้ยได ้
นโยบายควรรวมเอาองคป์ระกอบของความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาตทิัง้หมดไวอ้ยา่งชดเจนื้ ั  

 
8.1 การจัดทํานโยบาย 

 
ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ในยอ่หนา้ 5.4.1 ขา้งตน้ สงตอ่ไปนีค้วรถกูนํามาอธบิายในิ่  
นโยบายโอกาสความเทา่เทยีมกนัในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเทา่เทยีมกนัดา้น 
เชอชาติื้ :- 

 
 ไมม่ผีูส้มคัรงานหรอืพนักงานคนใดจะไดรั้บการปฏบิตัใินเชงทีแ่ยก่วา่ผูส้มคัรหรอืิ  
พนักงานคนอืน่ๆ เนือ่งดว้ยเชอชาตขิองบคุคลคนนัน้ื้  

 
 ไมม่ผีลในทางเสยหายหรอืเสยเปรยีบสาหรับผูส้มคัรงานหรอืพนักงานทีอ่ยู่ี ี ํ  
ในกลุม่เชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ทีเ่กดิจากขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขในกฎและื้ ื้  
หลกัการของนายจา้ง เวน้แตว่า่ขอ้กําหนดและเงือ่นไขสามารถตดัสนไดว้า่ิ  
เป็นวธิกีารทีเ่ป็นสดสวนและเหมาะสมในการบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นกฎหมายั ่ ; 

 
 เปิดโอกาสใหก้บัการจา้งงาน, การฝึกอบรมและการพัฒนาอยา่งเทา่เทยีมกนั 
โดยไมคํ่านงึถงึเชอชาติื้ ; 

 
 ตอ้งใหค้วามเคารพในเกยีรตขิองทกุคน  ไมม่ผีูส้มคัรหรอืพนักงานคนใดถกู 
เหยยีดเชอชาตดิว้ยวธิใีดๆ ก็ตามื้ ; 

 
 พนักงานทกุคนควรทําความคุน้เคยกบัประเภทของพฤตกิรรมทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับ 

(ควรใหต้วัอยา่งเพือ่การอา้งองิ); 
 
 มรีะบบการรอ้งเรยีนสาหรับผูส้มคัรและพนักงานในการหยบิยกความวติกํ  
กงัวลหรอืขอ้รอ้งเรยีนใดๆ และนายจา้งจะตอ้งจัดการกบัเรือ่งดงักลา่วอยา่ง 
เหมาะสมดว้ยมาตรการแกไ้ขทีเ่หมาะสม; 

 



 
 

 ไมม่กีารโตต้อบโดยตรงตอ่ใครก็ตามทีเ่ป็นผูห้ยบิยกความวติกกงัวลหรอืเรือ่ง 
รอ้งเรยีน อยา่งไรก็ดเีรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่มม่มีลูซงกระทําโดยเจตนาทีไ่มด่อีาจึ่  
ถอืเป็นการแบง่แยก 

 
8.2 การนําไปปฏบิตัใิช ้

 
เพยีงแคกํ่าหนดนโยบายความเทา่เทยีมกนันัน้ยงัไมด่พีอ  นายจา้งตอ้งทําใหแ้น่ใจ 
อกีดว้ยวา่นโยบายดงักลา่วถกูนํามาใชอยา่งเหมาะสม  ถอืวา่นายจา้งไมป่ฏบิัติ้  
ตามพันธะผกูพันทางกฎหมายหากนโยบายของตนเป็นเพยีงแคก่ระดาษ 

 
นโยบายควรนําไปประยกุตใ์ชกบัทกุแงม่มุและทกุระดบัของการจา้งงาน รวมถงึการ้  
คดัสรรบคุลากร ผลตอบแทนและผลประโยชนก์ารทํางาน เงือ่นไขและขอ้กําหนดของงาน 
การพัฒนาอาชพและการฝึกอบรม การประเมนิผลงาน การยืน่เรือ่งรอ้งี  เรยีนและ 
ประเด็นดา้นวนัิย การสนสดุการจา้งงานและการคดัพนักงานออกเนือ่งจากิ้  
มพีนักงานลน้เกนิ   

 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่นโยบายจะถกูนําไปใชอยา่งเหมาะสม ควรมกีารจัดสรรหนา้ทีค่วาม้  
รับผดิชอบทีช่ดเจน  บคุคลทีถ่กูแตง่ตัง้ควรไดรั้บมอบหมายใหจั้ดการกบัประเด็นที่ั  
เกีย่วขอ้งกบันโยบาย  ควรมผีูนํ้าระดบัอาวโุสรับผดิชอบตอ่การสงเสรมิและการนํา่  
นโยบายไปใชอยา่งเหมาะสม  ในองคก์รขนาดใหญ ่ควรมอบหมายใหเ้ป็นหนา้ที่้  
ของคณะกรรมการหรอืบคุคลในระดบัคณะกรรมการบรษัิท  ในองคก์รขนาดเล็ก 
หนา้ทีน่ีค้วรเป็นของผูจั้ดการทัว่ไป ผูอํ้านวยการหรอืเจา้ของธรุกจิ 

 
ควรนําแงม่มุของการนําไปใชตอ่ไปนีไ้ปปฏบิตัใิช้ :้- 

 
8.2.1 การเผยแพรแ่ละฝึกอบรม 

 
นโยบายควรมกีารเผยแพรอ่ยา่งแพรห่ลายและใหบ้คุลากรและพนักงานทกุคน 
ทราบ สามารถทําไดโ้ดยหลายๆ วธิกีารดว้ยกนั เชน การแจกสาเนาเอกสาร่ ํ  
นโยบาย การสงจดหมายเวยีน การแปะประกาศในเว็บไซตห์รอืบอรด์ปิดประกาศ  ่
สามารถขอใหพ้นักงานนลงนามในบนัทกึเพือ่รับรองวา่พนักงานไดต้ระหนัก 
ถงึนโยบายนีแ้ลว้ 
 
พนักงานทกุคนควรไดรั้บการฝึกอบรมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่พนักงานทกุคนตระหนักถงึ 
กฎหมายและนโยบายโอกาสความเทา่เทยีมกนัของนายจา้งและวธิกีารประยกุตใ์ช ้
กฎหมายและนโยบายเหลา่นัน้  การฝึกอบรมควรเหมาะ สมกบัระดบัและขอบเขต 
วามรับผดิชอบของพนักงาน สวนทีเ่กีย่วขอ้งกบัประมวลนีอ้าจแจง้่ ใหท้ราบใน 
เนือ้หาของการฝึกอบรม 

 
พนักงานทกุคนควรไดรั้บแจง้วา่ตอ้งใหค้วามเคาระในเกยีรตคิวามเป็นเชอ้ื 



 
 

ชาตขิองแตล่ะคน  พนักงานควรถกูทําใหต้ระหนักถงึสงทีถ่อืเป็นพฤตกิรรมิ่  
ทัง้ทีย่อมรับไดแ้ละยอมรับไมไ่ดใ้นสถานทีทํ่างาน  เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การคดัสรรบคุลากร หรอืผูท้ีม่หีนา้ทีต่รวจตรางานพนักงานคนอืน่ หรอืผูท้ี ่
เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลงาน เจา้หนา้ทีว่างแผนและพัฒนาควรตระหนัก 
วา่การตดัสนใจและการประเมนิผลทัง้หมดตอ้งองิอยูบ่ิ นหลกัคณุงามความดแีละ 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครัด  ไมม่กีารอนุมานดว้ยทศันคตคิวามเคยชนของิ  
ตนหรอืการตดัสนใจทีลํ่าเอยีงเกีย่วกบับคุคลจากพืน้ฐานดา้นเชอชาตทิีแ่ตกตา่งิ ื้  
กนั 

 
การฝึกอบรมจําเป็นตอ้งมกีารทบทวนอยูเ่ป็นระยะๆ บนัทกึการฝึกอบรมควร 
เก็บไวโ้ดยสอดคลอ้งกบักฎหมายขอ้มลูสวนบคุคล่  

 
8.2.2 การคดัสรรบคุลากร 

 
ในขัน้ตอนการคดัสรรบคุลากร ขอ้กําหนดของงานและเกณฑก์ารคดัเลอืก ตอ้งถกู
กําหนดโดยอาศยหลกัความเป็นจรงิและเกีย่วขอ้งกบังาน ควรมีั  การพจิารณาอยา่ง 
ถว้นถีใ่นวตัถปุระสงค ์หนา้ทแีละขอบเขตของงานแตล่ะ งาน กอ่นระบวุา่ทกัษะ 
คณุสมบตัหิรอืประสบการณ์ใดทีเ่ป็นสงจําเป็นสาหรับิ่ ํ  งาน  ขอ้กําหนดหรอืเงือ่น 
ไขไมค่วรสงูเกนิจําเป็น  ทัง้นีร้วมถงึขอ้กําหนด ดา้นภาษาทีไ่มจํ่าเป็น เชน ่
ขอ้กําหนภาษาจนีระดบัวทิยาลยัเพือ่การทํางาน ชาง ในขณะทีก่ารเขา้ใจภาษา่  
จนีกวางตุง้แบบพืน้ๆ ก็ถอืวา่เพยีงพอแลว้ 

 
เกณฑก์ารคดัเลอืกควรองิจากทกัษะ คณุสมบตัหิรอืประสบการณ์ทีต่อ้งการ 
โดยเครง่ครัด  เกณฑแ์ละน้ําหนักควรถกูกําหนดกอ่นเริม่กระบวนการ และไม ่
ควรมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัเพือ่เป็นการเอือ้ประโยชนต์อ่ผูส้มคัรคน 
ใดคนหนึง่เฉพาะ 

 
โปรดทราบอกีดว้ยวา่ โฆษณาประกาศรับสมคัรงานทีร่ะบขุอ้ความตอ่ไปนี ้
ถอืวา่ผดิกฎหมาย:- 

 
 จะไมจ่า้งงานบคุคลเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ หรอืทีม่คีณุลกัษณะของื้ ื้  
เชอชาตใิดเชอชาตหินึง่เฉพาะ หรอื ื้ ื้  
 

 ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีส่อถงึการแบง่แยกเชอชาตทิีไ่มเ่ป็นธรรม่ ื้  
บางอยา่งทีจ่ะนํามาใชกบัผูส้มคัรงานหรอืผูท้ีทํ่างาน้ นัน้ 

 
ประเด็นอืน่ๆ ทีค่วรหลกีเลีย่งในกระบวนการคดัสรรพนักงานไดแ้ก:่- 

 
 การขอภาพถา่ย; 

 



 
 

 การปฏเิสธการสมภาษณ์เนือ่งดว้ยชอหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ของผูส้มคัรที่ั ื่  
บง่บอกวา่ผูส้มคัรคนนัน้เป็นเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ื้ ื้ ; 

 
 คําถามในการสมภาษณ์ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัขอ้กําหนดงั านโดยหลกัขอ
งความเป็นจรงิหรอืเกณฑก์ารคดัเลอืก เชน คําถามเกีย่วกบั่  เชอชาต ิื้
ศาสนาหรอืพืน้ฐานทางวฒันธรรมของผูส้มคัร   

 
หากตวัแทนการจา้งงานเขา้มาเกีย่วขอ้งในกระบวนการคดัสรรพนักงาน นาย 
จา้งควรใหค้วามชดเจนเกีย่วกบัทศันคตขิองตนในเรือ่งความเทา่เทยีมกนัั  
ดา้นเชอ้ืชาตแิกต่วัแทนดังกลา่ว 

 
8.2.3 ระหวา่งการจา้งงาน 

 
(i) การตดัสนใจเกีย่วกบัคา่ตอบแทน โบนัสและผลประโยชนอ์ืน่ๆ ทัง้หมด ิ

การประเมนิผลงาน การพัฒนาอาชพ การยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนี  และประเด็นดา้น 
ระเบยีบวนัิย การคดัคนออกเนือ่งจากพนักงานลน้เกนิ และการสนสดุิ้  
การจา้งงานตอ้งปราศจากการคํานงึถงึเชอชาต ิ นายื้  จา้งสามารถใหก้ารสง่ 
เสรมิหรอืการฝึกอบรมเป้าหมาย หรอืสงอํานวยิ่  ความสะดวกแกช่นชาตใิด 
ชนชาตหินึง่เฉพาะก็ตอ่เมือ่กลุม่ชนชาต ิเหลา่นีเ้ป็นกลุม่ทีไ่มม่ตีวัแทนใน 
งานหรอืในระดบัในดๆ ขององคก์ร  ในกรณีอืน่ๆ นอกเหนอืจากนี ้นายจา้ง 
ตอ้งไมแ่บง่แยกพนักงานบน พืน้ฐานของเชอชาต ิ ื้  
 

(ii) ในดา้นของการสมคัรสาหรับตําแหน่งงานวา่ภายในหรอืโอกาสการฝึกอบรม ํ
นายจา้งควรแน่ใจวา่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสงถงึบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ่  ทัง้หมดโดย 
ไมคํ่านงึวา่เป็นเชอชาตใิด  การคดับคุคลเพือ่รับการฝึกื้  อบรม โอนยา้ยหรอื 
เลือ่นตําแหน่งควรองิอยูบ่นคณุงามความดแีละ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง 
เครง่ครัด และผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัทิัง้หมด ตอ้งถกูนํามาพจิารณาโดยไม ่
คํานงึถงึเชอชาต ิ ไมม่กีารตดัสนหรอืื้ ิ  กระบวนการใดทีไ่ดรั้บอทิธพิลจาก 
การพจิารณาดา้นเชอชาตแิละไมม่กีารอนุมานดว้ยทศันคตคิวามเคยชนื้ ิ หรอื 
การตดัสนใจทีลํ่าเอยีงกบัคนทีม่พีืน้ฐานเชอชาตแิตกตา่งกนัิ ื้  

 
(iii) ควรหลกีเลีย่งการคํานงึถงึหรอืการออกความคดิเห็นเกีย่วกบัพืน้ฐานดา้น 

เชอชาตขิองพนักงานในขัน้ตอนการประเมนิผลงานหรอืการคดัสรรใดๆ  ื้
พนักงานทีม่หีนา้ทีใ่นการประเมนิผลงานควรไดรั้บการฝึกอบรมเพือ่ 
ประเมนิผลงานโดยอาศยหลกัความเป็นจรงิ  ควรมกีารจัดทําเอกสารั  
ทีเ่หมาะสมสาหรับประเด็นดา้นผลงานใดๆํ  

 
(iv) นายจา้งควรคํานงึถงึการใหก้ารฝึกอบรมแกพ่นักงานบนพืน้ฐานของ 

ความหลากหลายและความออ่นไหวดา้นเชอชาติื้  
 



 
 

8.2.4 การรอ้งเรยีนและประเด็นดา้นวนัิย 
 

(i) นายจา้งควรจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีนและประเด็นดา้นวนัิยโดยไม ่
คํานงึถงึเชอชาต ิ การดําเนนิการทางวนัิยควรเป็นไปอยา่งยตุธิรรมื้                    
และ เสมอตน้เสมอปลายโดยไมคํ่านงึถงึเชอชาตขิองพนักงานื้  
 

(ii) ขอ้กลา่วหาวา่มกีารแบง่แยกและเหยยีดเชอชาตคิวรถกูนํามาพจิารณาอยา่งื้  
จรงิจังและจัดการโดยทนัท ี  ไมม่กีารโตต้อบโดยตรงตอ่ใครก็ตามทีเ่ป็น 
ผูห้ยบิยกความวติกกงัวลหรอืเรือ่งรอ้งเรยีน อยา่งไรก็ด ีเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่มม่ ี
มลูซงกระทําโดยเจตนาทีไ่มด่อีาจถอืเป็นการแบง่แยกึ่  

 
8.2.5 การสนสดุการจา้งงานและการคดับคุลากรออกเนือ่งจากการมบีคุลากรมากิ้  
เกนิความตอ้งการ 

 
(i) นายจา้งตอ้งไมส่นสดุการจา้งงานหรอืทําการตดัสนใจปลดพนักงานิ้ ิ  

ออกเนือ่งจากมพีนักงานลน้เกนิบนพืน้ฐานดา้นเชอชาต ิ การไลอ่อกื้  
รวมถงึการไมต่อ่สญญาการจา้งงานและการบบีบงัคบัใหอ้อกั  
 

(ii) นายจา้งตอ้งแน่ใจวา่เกณฑก์ารคดัเลอืกพนักงานออกตอ้งไมม่ผีลในทาง 
เสอมเสยหรอืสรา้งคื่ ี วามเสยเปรยีบใหก้บักลุม่ชนชาตใิดชนชาตหินึง่ี  

 
8.2.6 ภาษา 

 
(i) ภาษาเป็นเครือ่งมอืในการสอสาร  ความสามารถในการใชภาษาใดภาษาื่ ้  

หนึง่เฉพาะไมม่คีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงหรอืโดยทางชววทิยากบัคณุสมบตัิี  
ดา้นเชอชาตขิองบคุคลเนือ่งจากมคีวามเป็นไปไดท้างกายภาพทีบ่คุคลื้  
เชอชาติื้ ใดๆ ก็ตามสามารถเรยีนรูภ้าษาอืน่ๆ ได ้ ในกรณีนี ้การแบง่แยก 
เชอชาตเินือ่งจากการขาดความสามารถในการใชื้  ้ภาษาใดภาษาหนึง่เฉพาะ 
ถอืเป็นการแบง่แยกเชอชาตทิางออ้มื้  

 
(ii) อยา่งไรก็ตาม ความสามารถในการใชภาษาใดภาษาหนึง่เฉพาะอาจ้  ใชเป็น้  

เงือ่นไขหรอืขอ้กําหนดทีต่อ้งผน่กอ่นไดรั้บผลประโยชนใ์ดๆ  เนือ่งดว้ยการ 
ใชภาษาใดภาษาหนึง่เฉพาะไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นวธิเีดยีว้  ในการสอสารเนือ่งื่  
จากการสอสารทีม่คีวามหมายสามารถบรรลไุดโ้ดยการใชภาษาอืน่ หรอืการื่ ้  
สอสารทีไ่มใ่ชวาจา หรอืวธิกีารสอสารอืน่ ขอ้กําหนดดา้นภาษาซงทําให ้ื่ ้ ื่ ึ่  
บคุคลทีม่าจากกลุม่เชอชาตบิางกลุม่ื้  เสยเปรยีบอาจถอืเป็นการแบง่แยกทางี  
ออ้มทีผ่ดิกฎหมายหากขอ้ กําหนดนัน้ไมเ่ป็นธรรม 

 
(iii) การทีข่อ้กําหนดหรอืเงือ่นไขดา้นภาษาเป็นธรรมหรอืไมข่ึน้อยูก่บัวา่มวีธิกีาร 

ทางเลอืกอืน่ทีส่มเหตสุมผลในการสอสารทีส่ามารถทําไดห้รอืไม ่ื่



 
 

และมกีารพยายามสอสารตามสมื่ ควรแลว้หรอืไม ่ หากไดม้กีารพยายาม 
สอสารตามสมควรแลว้และไมม่วีธิกีารทางเลอืกอืน่ทีส่มเหตสุมผลแลว้ ื่
การใชภาษาเฉพาะเป็นขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขจงึถอืวา่้  เป็นธรรม   
 

(iv) ความสามารถในการสอสารอยา่งมปีระสทธภิาพกบัลกูคา้และกบัื่ ิ  เพือ่นรว่ม 
งานเป็นขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมในการจา้งงาน เกอืบทัง้หมดเสมอ  
ในฮองกง ภาษาองักฤษและจนีเป็นภาษาราชการ ในขณะทีภ่าษาจนีกวางตุง้่  
เป็นภาษาพดูพืน้เมอืงของคนสวนใหญ ่ ประชากรส่ ว่นใหญใ่ชภาษาใดภาษา้  
หนึง่หรอืทัง้สองภาษานี ้ ความสามารถในการใชภาษาใดภาษาหนึง่หรอื้  
ทัง้สองภาษาถอืวา่เป็นธรรมในการจา้งงานสวนใหญใ่นฮองกง  ่ ่
อยา่งไรก็ตาม มรีะดบัความเชยวชาญในการใชภาษาอยูห่ลายระดบัดว้ยกนั  ี่ ้
นีห่มายความวา่ แมว้า่ความสามารถในการใชภาษาเฉพาะถอืวา่เป็นธรรม ้
แตข่อ้กําหนดทีต่ัง้ไวส้งูเกนิความจําเป็นไมถ่อืวา่เป็นธรรม   

 
ตัวอยางที ่51:- 
ไมถ่อืวา่เป็นธรรมทีกํ่าหนดวา่พนักงานเก็บเงนิในซปุเปอรม์ารเ์ก็ตตอ้งมคีวาม
รูภ้าษาจนีระดบั 5 

 
(v) ความสามารถในการใชภาษาอืน่นอกเหนอืจากภาษาจนีและภาษาองักฤษ้  

อาจเป็นขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมในการจา้งงานหากงานตอ้งใช ้
ความสามารถนี ้

 
8.2.7 การทบทวนและการตรวจสอบตดิตาม 

 
(i) นายจา้งควรแน่ใจวา่กฎระเบยีบ หลกัปฏบิตั ินโยบายและขัน้ตอน 

ทัง้หมดของตนมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายโอกาสความเทา่เทยีม 
กนัและองคป์ระกอบความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาติื้  
 

(ii) นายจา้งควรทบทวนกฎระเบยีบและวธิกีารปฏบิตัอิืน่ๆ เพือ่แน่ใจวา่ 
จะไมส่รา้งความเสอมเสยหรอืความเสยเปรยีบใหก้บักลุ่ื่ ี ี มชนชาตใิด 
ชนชาตหินึง่ 

 
(iii) เพือ่บรรลสุงนี ้นายจา้งควรรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูส้มคัรงานและิ่  พนักงาน 

(รวมถงึพนักงานอาวโุส) เพือ่จัดทําประวตัสิวนตวัของ่  พนักงาน  วธิตีา่งๆ 
มากมาย เชน การสารวจดว้ยแบบสอบถามหรอื่ ํ  การปรกึษา นายจา้งสามารถ 
รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผลของการใช ้กฏระเบยีบและหลกัปฏบิตัเิพือ่ประเมนิ 
วา่สรา้งความเสอมเสยหรอืื่ ี  ความเสยเปรยีบใหก้บักลุม่ชนชาตใิดชนชาติี  
หนึง่หรอืไม ่

 
(iv) ควรมกีารทบทวนและตดิตามในทกุแงม่มุและทกุระดบัของการจา้งงาน 



 
 

รวมถงึการคดัสรรบคุลากร ผลตอบแทนและผลประโยชนก์ารทํางาน 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดของงาน การพัฒนาอาชพและการี  ฝึกอบรม 
การประเมนิผลงาน การยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนและประเด็นดา้นวนัิย 
การสนสดุการจา้งงานและการคดัพนักงานออกเนือ่งจากมีิ้  พนักงานลน้เกนิ 

 
8.2.8 ภายใตก้ลุม่เชอชาตทิีเ่ป็นชนกลุม่ใหญ่ื้  

 
(i) หากผลของการตรวจสอบและตดิตามบง่ชวา่กลุม่ชนชาตบิางกลุม่ไี้ มม่ ี

ตวัแทนหรอืไมม่ตีวัตนในงานบางอยา่งหรอืในบางระดบังาน นายจา้งอาจ 
เลอืกทีจ่ะกระตุน้บคุคลจากกลุม่เชอชาตนัิน้ใหส้มคัรงานและใหโ้อกาสในื้  
ระดบังานทีส่งูขึน้โดยการใหก้ารฝึกอบรมทีเ่ป็นเป้า หมายหรอืใหส้งอํานวยิ่  
ความสะดวกทีเ่หมาะสม  อยา่งไรก็ตาม กฎหมายไมไ่ดบ้งัคบัใหน้ายจา้ง 
ตอ้งกระทําการดงักลา่ว 

 
(ii) นอกเสยจากการฝึกอบรมทีเ่ป็นเป้าหมายหรอืใหส้งอํานวยความสะดวกที่ี ิ่  

เหมาะสมแกก่ลุม่ชนชาตบิางกลุม่ทีไ่มม่ตีวัแทนหรอืไมม่ตีวัตนในงานบาง 
อยา่งหรอืในบางระดบังานแลว้ การตดัสนใจเกีย่วกบัิ  คา่ตอบแทน โบนัสและ 
ผลประโยชนอ์ืน่ๆ ทัง้หมด การประเมนิผลงาน การพัฒนาอาชพ การยืน่เรือ่งี  
รอ้งเรยีนและประเด็นดา้นระเบยีบวนัิย การคดัคนออกเนือ่งจากพนักงานลน้ 
เกนิและการสนสดุการจา้งงานิ้  ตอ้งปราศจากการคํานงึถงึเชอชาติื้  

 
(iii) ถอืเป็นการผดิกฎหมายในการใหก้ารจา้งงานหรอืโอกาสความกา้วหนา้ใน 

อาชพเฉพาะกบับคุคลเชอชี ื้ าตใิดเชอชาตหินึง่ เวน้แตว่า่ื้  อยูใ่นขอ้ยกเวน้ 
ทีร่ะบไุวใ้นยอ่หนา้ที ่7.2  ถอืเป็นการผดิกฎหมายใน การยกเวน้บคุคลจาก 
กลุม่เชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ดว้ยการใชหนา้ที่ื้ ื้ ้  หรอืขอ้กําหนดบางอยา่ง 
ในขณะทีก่ลุม่คนเชอชาตอิืน่ไดทํ้างานแบบเดยีวกนัื้  
 

(iv) ในองคก์รขนาดใหญท่ีผู่ส้มคัรงานและพนักงานมาจากพืน้ฐานดา้น 
เชอชาตทิีห่ลากหลาย นายจา้งควรใหค้วามใสใจในการทบทวนและื้ ่  
เฝ้าตติตามขัน้ตอนใดๆ ทีเ่กดิความไมเ่สมอภาคอยา่งมากทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัประเด็นตอ่ไปนี ้ระหวา่งบคุคลทีม่าจากพืน้ฐานดา้นเชอชาตทิี่ื้  
แตกตา่งกนั:- 

 
 จํานวนของผูส้มครงานและพนักงานเป็นสดสวนกบัประชากรั ่  
แรงงานทัว่ไป ทัง้ทีเ่ป็นกําลงัแรงงานทัง้หมดและในหนา้ทีง่าน 
หรอืระดบังานทีเ่ฉพาะเจาะจงใดๆ ภายในองคก์ร; 
 

 อตัราความสาเร็จของผูส้มคัรงานํ ; 
 

 บคา่ตอบแทน โบนัสและผลประโยชนจ์ากผลงาน; 



 
 

 
 การพัฒนาและการฝึกอบรมดา้นอาชพี; 

 
 อตัราการสนสดุการจา้งงิ้ านและประเด็นดา้นวนัิย 

 
(v) หากมคีวามไมเ่สมอภาคเกดิขึน้ ตอ้งมกีารสบสวนหาสาเหต ุ เมือ่การื  

คํานงึถงึเชอชาตอิาจมอีทิธพิลตอ่การตดัสนใจ นายจง้ตอ้งป้องกนัไม่ื้ ิ  
ใหเ้กดิสงนีข้ ึน้  อาจใหก้ารฝึกอบรมและการสงเสรมิทีเ่หมาะสมแก่ิ่ ่  
กลุม่เชอชาตทิีไ่มม่ตีวัแทนเพือ่แกไ้ขปัญหื้ าดา้นความเสมอภาค 
 

(vi) กระบวนการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การเฝ้าตรวจสอบตดิตามและ 
ทบทวนตอ้งมกีารวางแผนอยา่งเป็นระบบ  นายจา้งควรคํานงึถงึ การนําเอา 
แผนการปฏบิตัมิาใชกบัเป้าหมายในระดบัตา่งๆ และในสวนตา่งๆ ขององคก์ร  ้ ่
เมือ่มปีระเด็นดา้นความเสมอภาคทีต่อ้งจัดการแกไ้ข แผนอาจระบเุป้าหมาย 
ทีต่อ้งบรรลใุนแตล่ะขัน้ตอนเอาไวด้ว้ย 

 



 
 

9 คํารองเรียนและกระบวนการทางกฎหมาย 
 

 
9.1 การจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 
ภายใตก้ฎหมายนี ้บคุคลทีรู่ส้กวา่ถกูกระทําโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายสามารถยืน่ึ  
เรือ่งรอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บั EOC ภายใน 12 เดอืนนับจากทีเ่กดิเหตกุารณ์ 
 
EOC เป็นองคก์รดา้นกฎหมายทีก่อ่ตัง้ขึน้โดยกฎหมาย ปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใตก้ฎหมาย
ตอ่ตา้นการแบง่แยกซงรวมถงึกฎหมายฉบบันี ้หนา้ทีค่วามรับผดิชอบึ่ โดยทั่วไปของ EOC 
ไดแ้ก:่- 

 
 ทํางานเพือ่ขจัดการแบง่แยกเชอชาต ิการเหยยีดเชอชาตแิละการกลา่วให ้ื้ ื้  
รา้ยเกีย่วกบัเชอชาติื้ ; 

 
 สงเสรมิความเทา่เทยีมกนัและความสมานฉันทใ์หเ้กดิขึน้ระหวา่งกลุม่เชอ่ ื้  
ชาตติา่งๆ; 

 
 เพือ่สงเสรมิการจัดการกบัขอ้พพิาทภ่ ายใตก้ฎหมายโดยวธิกีารประนปีระนอม; 

 
 เพือ่นํากฎหมายนีไ้ปใชภายใตก้ารทบทวน้  

 
บทบาทและความรับผดิชอบของ EOC ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
ภายใตก้ฎหมายมอีธบิายไวด้า้นลา่ง  สาหรับข ้ํ อมลูเพิม่เตมิ กรณุาดทูีเ่อกสารที่
ตพีมิพเ์ฉพาะทีเ่ผยแพรโ่ดย EOC 

 
9.1.1 การสอบสวน 

 
(i) เมือ่มกีารยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนใหก้บั EOC ทาง EOC จะทําการสอบสวน 

เรือ่งรอ้งเรยีน  วตัถปุระสงคห์ลกัของการสอบสวนคอืเพือ่ให ้EOC 
และคูก่รณีไดรั้บขอ้มลูทีเ่หมาะสม  เป็นการชวยใหค้วามกระจา่งใน่  
ประเด็นขอ้พพิาทแก ่EOC และคูก่รณี เพือ่ใหโ้อกาสสงูสดุในการ 
ประนปีระนอมทีป่ระสบความสาเร็จในภายหลงั  ํ  
 

(ii) คูก่รณีทัง้สองฝ่ายควรใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและเหมาะสมในระหวา่ง 
การสอบสวน 

 
(iii) หากจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบสวน EOC มคีวามเห็นวา่คํารอ้งเรยีน 

นัน้เป็นเรือ่งเล็กนอ้ย เกดิจากความเขา้ใจผดิหรอืขาดสาระสาคญั ํ EOC 
อาจไมดํ่าเนนิการตอ่และยตุกิารสอบสวน  ในสถานการณ์อืน่เมือ่ EOC 



 
 

อาจไมดํ่าเนนิการตอ่และยตุกิารสอบสวนไดแ้กเ่มือ่คํารอ้งเรยีนไมช่อบ 
ดว้ยกฎหมายภาายใตก้ฎหมายนี ้การกระทําไดผ้า่นไปแลว้ เกนิ 12 เดอืน 
หรอืบคุคลบคุคลผูไ้ดรั้บความเสยหายไมต่อ้งการให ้ี  ดําเนนิการสอบสวนตอ่ 

 
(iv) EOC จะรักษาบทบาททีเ่ป็นอสิระและไมข่ึน้กบัฝ่ายใดในระหวา่งการ สอบสวน  

หากการสอบสวนมขีึน้และไมม่กีารดําเนนิการตอ่ EOC จะ ใหค้วามชวยเหลอื่  
คูก่รณีในการหาขอ้ยตุขิอ้พพิาทโดยวธิกีารประน ีประนอม  EOC จะไมทํ่า 
การตดัสนทีช่ขาดในเจตนาดขีองเรือ่งรอ้งิ ี้  เรยีนตลอดกระบวนการจัดการ 
กบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 
(v) ขอ้มลูทีใ่หใ้นระหวา่งการสอบสวนอาจนํามาใชเป็นหลกัฐานตอ่หนา้้  

ศาลในกระบวนการทางกฎหมายทีถ่กูนํามาใชในภายหลงัได ้้  
 

9.1.2 การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 
 

(i) วตัถปุระสงคห์ลกัของกระบวนการจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีนคอืเพือ่หาขอ้ยตุ ิ
เรือ่งรอ้งเรยีนโดยวธิกีารประนปีระนอม ในขัน้ตอนใดๆ ของกระบวนการ EOC 
อาจเสาะหาความเป็นไปไดใ้นการหาขอ้ยตุ ิระหวา่งคูก่รณี  สงนีอ้าจเกดิขึน้ิ่  
ในขัน้ตอนตน้ๆ โดยทนัทหีลงัจาก เรือ่งรอ้งเรยีนถกูสง กอ่นทีจ่ะมกีารสอบ่  
สวนแบบลงรายละเอยีด  หากคูก่รณีไมส่ามารถหาขอ้ยตุไิดใ้นขัน้ตอนใดๆ 
การสอบสวนโดยละเอยีดจะดําเนนิตอ่ไป 
 

(ii) หาก EOC ไมย่ตุกิารสอบสวน จะมกีารดําเนนิการในขัน้ตอนการ ไกลเ่กลีย่ขอ้ 
พพิาทอยา่งเป็นทางการ  ในขัน้ตอนการไกลเ่กลีย่ ขอ้พพิาท คูก่รณีตอ้ง 
ตดัสนใจวา่จะตกลงกนัอยา่งไรเพือ่แกไ้ขขอ้ิ  พพิาทของตน  สงใดก็ตามทีถ่กูิ่  
กลา่วและปฏบิตัโิดยคูก่รณีใน กระบวนการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทจะไมถ่กู 
นําไปใชในกระบวนการทาง้  กฎหมายทีต่ามมาทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้พพิาท 
ยกเวน้จะไดรั้บความยนิยอม จากคูก่รณีนัน้ๆ 

 
(iii) หากคูก่รณีสามารถหาขอ้ยตุขิอ้พพิาทได ้ปกตแิลว้จะมกีารลงนาม รว่มกนัใน 

ขอ้ตกลงการยตุขิอ้พพิาทและมผีลผกูมดัทางกฎหมาย ระหวา่งคูก่รณี  
ภายใตข้อ้ตกลงของคูก่รณี เงือ่นไขของการยตุขิอ้ พพิาทอาจไดแ้ก ่
การชดเชยทางการเงนิ, การเปลีย่นนโยบายและ หลกัปฏบิตั,ิ การคนืสทธิิ  
หรอืการขอโทษ 

 
9.2 ความชวยเหลอืทางกฎหมาย่  

 
(i) เมือ่มกีารยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนใหก้บั EOC แตไ่มอ่าจหาขอ้ยตุเิรือ่งรอ้งเรยีนได ้

บคุคลทีต่กเป็นผูเ้สยหายอาจขอรับความชวยเหลอืจาก ี ่ EOC เพือ่ดําเนนิการ 
กระบวนการทางกฎหมาย 



 
 

 
(i) EOC จะพจิารณาการขอความชวยเหลอืการดําเ่ นนิการทางกฎหมายทัง้หมด แต ่

EOC มอีสิระในการตดัสนใจวา่จะใหค้วาิ มชวยเหลอืหรอืไมใ่นกรณีใดๆ ได ้่ ในสวนนี ้่
ตา่งกบัแผนกความชวยเหลอืดา้นกฎหมาย ่ EOC ไมใ่ชตวัแทนความ่  ชวยเหลอืดา้น่  
กฎหมายสาหรับกรณีความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาติํ ื้  

 
(ii) ในการตดัสนวา่จะใหค้วามชวยเหลอืดา้นิ ่ กฎหมายหรอืไม ่EOC จะพจิารณา 

ถงึปัจจัยตา่งๆ มากมาย รวมถงึวา่ กรณีดงักลา่วสรา้งขอ้กงัขาใหก้บัผูท้ีเ่ป็น 
ตวัตัง้ตวัตหีรอืไม,่ ความซบซอนของคดีั ้ , ความแข็งแกรง่ของหลกัฐานและ 
ความเกีย่วขอ้งและความสาคญัเชงกลยทุธข์อง ํ ิ EOC เอง 

 
(iii) ในการใหค้วามชวยเหลอืทางกฎหมายโดย ่ EOC อาจรวมถงึการใหคํ้าปรกึษา 

ดา้นกฎหมายและการเป็นตวัแทนในคดโีดยเจา้หนา้ทีก่ฎหมายของ EOC เอง 
หรอืทนายความจากภายนอกดว้ยก็ได ้

 
9.3 สทธใินการขอรับกระบวนการทางกฎหมายิ  

 
(i) ภายใตก้ฎหมายฉบบันี ้บคุคลทีรู่ส้กวา่ถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไมช่อบดว้ยกฎหมายมีึ  

สทธใินการเรยีกรอ้งสทธิิ ิ ของตนโดยตรงผา่นกระบวนการทาง กฎหมายในศาลโดย 
ไมย่ืน่เรือ่งรอ้งเรยีนใหก้บั EOC หรอืขอรับความชวย่  เหลอืดา้นกฎหมายจาก EOC 
 

(ii) กระบวนการทางกฎหมายภายใตก้ฎหมายมขีึน้ในศาลแขวงเหมอืนกบั กระบวนการ 
ทางกฎหมายแพง่อืน่ๆ  โดยมอีายคุวาม 2 ปีนับจากวนัทีม่ ีการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย
เกดิขึน้  หากเรือ่งรอ้งเรยีนไดถ้กูสงใหก้บั ่ EOC ระยะเวลาที ่EOC ใชในการสอบสวน้  
และไกลเ่กลีย่จะไมถ่กูนํามานับรวมใน อายคุวาม 2 ปีนี ้

 
(iii) ในการดําเนนิกระบวนการทางกฎหมายภายใตก้ฎหมายนี ้นอกเหนอืจากการ ขอรับ 

ความชวยเหลอืดา้นกฎหมายจาก ่ EOC แลว้ บคุคลยงัสามารถจา้ง ทนายความเพือ่ 
เป็นตวัแทนของตนเอง หรอืขอรับความชวยเหลอืดา้น่  กฎหมายจากแผนกความชวย่  
เหลอืดา้นกฎหมายไดโ้ดยตรง 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

平 等 機 會 委 員 會

คณะกรรมการโอกาสความเทาเทียมกัน 

地址：香港太古灣道 14 號太古城中心三座 19 樓 

ที่อยู:  19/F, Cityplaza Three, 14 Taikoo Wan 
Road Taikoo Shing, Hong Kong 

โทรศัพท:  (852) 2511 8211 
โทรสาร:   (852) 2511 8142 
เว็บไซต: http://www.eoc.org.hk 


