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1 คํานํา 
 
1.1 กฎหมายวา่ดว้ยการแบง่แยกเชอชาติื้  

 
1.1.1 กฎหมายวา่ดว้ยการแบง่แยกเชอชาติื้  (RDO) ถกูบญัญัตขิึน้ในปีพ.ศ. 

2551 มวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่บญัญัตใิหก้ารเลอืกปฏบิตั ิการคกุคามและ
การกลา่วใหร้า้ยบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ถอืเป็นสงที่ิ่ ผดิกฎหมาย และ
กําหนดหนา้ทีใ่หค้ณะกรรมการโอกาสความเทา่เทยีมกนั (EOC) ในการ
กําจัดไมใ่หม้กีารเลอืกปฏบิตั ิการขุม่ขูแ่ละการกลา่วใหร้า้ย ตลอดจน
สงเสรมิ่ ความเสมอภาคและความสามคัครีะหวา่งผูค้นตา่งเชอชาติื้ 1 
 

1.1.2 สว่นที ่3 ของ RDO อธบิายถงึการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคามบนพืน้ฐาน
ของการจา้งงานซงประกอบดว้ย การึ่ จา้งงานและประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอาชพี2 บญัญัตใิหก้ารเลอืกปฏบตัแิละการคกุคามถอืเป็นสงทีผ่ดิิ่
กฎหมาย สวนที่่  5 ของ RDO อธบิายถงึการโฆษณาทีแ่บง่แยกเชอชาติื้
และการกระทําทีผ่ดิกฎหมายอืน่ๆ 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องประมวล 
 

1.2.1 ประมวลฉบบันีบ้ญัญัตขิึน้โดยคณะกรรมการโอกาสความเทา่เทยีมกนั 
(EOC) ภายใตก้ฎหมาย [มาตราที ่63] เพือ่ใหแ้นวทางในการปฏบิตัเิพือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการแบง่แยกเชอชาตแิละการื้ คกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอ้ื
ชาตแิละการกระทําทีผ่ดิกฎหมายอืน่ๆ และสงเสรมิความเทา่เทยีมกนัดา้น่
เชอชาตแิละความสมานฉันทใ์นการจา้งาน ประมวลนี้ื้ มเีจตนารมณ์เพือ่
ชวยใหน้าย่ จา้งมคีวามเขา้ใจและปฏบิัตติามกฎหมายเพือ่สงเ่ สรมิความ
เทา่เทยีมกนัในเชอชาตใิหเ้กดิขึน้ในสถานทีทํ่างานโดยการสงเสรมิใหใ้ชื้ ่ ้
หลกัปฏบิตัทิีด่ ี และยงัมเีจตนารมณ์ในการใหค้วามเขา้ใจโดยทัว่ไปกบั
ลกูจา้งเกีย่วกบักฎหมายและสทธขิองลกูจา้ง เพื่ิ อทีล่กูจา้งจะไดท้ราบถงึ
วธิกีารปกป้องสทธิ์ิ ของตนเองและสงทีต่นควรทําเมือ่รูส้กวา่ถกูเลอืกิ่ ึ
ปฏบิตัจิากนายจา้งของตน 
 

1.2.2 จงึควรอา่นประมวลทัง้ฉบบัใหจ้บและดว้ยความมุง่มัน่ในการสงเสรมิใหเ้กดิ่  
ความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาต ิ ไมค่วรอา่นประมวลฉบบันีแ้บบผา่นๆ หรอืื้
อา่นแบบลวกๆ   

 
1.3 สถานะของประมวล 

                                                       
1 ดชูอเต็มขื่ อง RDO (หวัขอ้ที ่602) 
2 ดบูทที ่3 ของประมวล (หนา้ 10) 
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1.3.1 ประมวลคอืประมวลทางกฎหมายทีบ่ญัญัตขิึน้โดยผา่นรัฐสภา ประมวลให ้

คําแนะนําทีด่สีาหรับขัน้ตอนและวธิปีฏบิตั ิํ ในการจา้งงาน ควรใชป้ระมวล
เพือ่สงเสรมิ่ ความเสมอภาคและความสมานฉันทด์า้นเชอชาติื้ ในทีทํ่างาน 
การปฏบิตัติามขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัดิา้นการจา้งงาน ซง่ึจะเป็นประโยชน์
ในดา้นการสงเสรมิ่ ความเสมอภาคและและความสมานฉันทด์า้นเชอชาติื้
ในทีทํ่างานมากยิง่ขึน้ ตวัอยา่งเชน่ การจา้งงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการให ้
การศกษาหรอืบรกิารและสงอํานวยความสะดวกอืน่ๆึ ิ่   การสงเสรมิความ่
เสมอภาคดา้นเชอชาติื้ ในทีทํ่างานจะชวยใหแ้น่ใจ่ วา่การจัดหาบรกิาร
เหลา่นีจ้ะไมเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามดา้นเชอชาติื้  แมว้า่ประมวลจะ
ไมถ่อืเป็นกฎหมาย แตส่ามารถใชเป็น้ หลกัฐานและศาลจะพจิารณาสวน่ ที่
เกีย่วขอ้งของประมวลในระหวา่งการไตส่วนคดใีดๆ ทีเ่กดิจากการ
ดําเนนิการภายใต ้RDO3 ตวัอยา่งเชน่ หากนายจา้งไดป้ฏบิตัติาม
คําแนะนําของประมวลโดยการปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตัอิยา่ง
สมเหตสุมผลเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการแบง่แยกและการคกุคามแลว้ อาจ
ชวยใหน้ายจา้ง่ แสดงใหเ้ห็นไดป้ฏบิตัติามกฎหมายแลว้   

 
1.3.2 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการนํา RDO ไปปฏบิตัใิชใ้นการจา้งงาน ประมวลจะ

นําไปใชกบัความสมพั้ ั นธท์างการจา้งงานทัง้ในสวนของภาครัฐและ่
ภาคเอกชน เวน้แตพ่นักงานของหน่วยงานนัน้ๆ จะทํางานทัง้หมดหรอืสวน่
ใหญน่อกประเทศฮองกง่ 4  นอกจากนีย้งัใชกบัความสมพันธแ์ละ้ ั ประเด็น
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานในอาชพอืน่ๆี  เชน่ พนักงานรับจา้ง           
ตวัแทนทีรั่บคา่นายหนา้ หุน้สวน่  การฝึกอบรมดา้นอาชวศกษาี ึ  และบรกิาร
ของหน่วยงานจัดหางาน5 
 

1.4 การใชตวัอยา่งและคําแนะนําเรือ่งหลักปฏบิตัทิีด่ี้  
 

1.4.1 ประมวลใหคํ้าแนะนําในขัน้ตอนและการปฏบิตัเิพือ่การจา้งงานทีด่ี6      
นายจา้งและฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ควรปฏบิตัติามคําแนะนําเหลา่นีโ้ดยการ
นําไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัและโครงสรา้งขององคก์รและทรัพยากร
ทีม่อียู ่องคก์รและธรุกจิขนาดเล็กทีม่โีครงสรา้งขนาดเล็กและไมซ่บซอนั ้
อาจนําหลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นทางการนอ้ยกวา่ไปปรับใช ตราบ้ เทา่ทีอ่งคก์ร
ปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัแิละสงเสรมิ่ ใหเ้กดิความเสมอภาคดา้นเชอชาติื้  

1.4.2 ประมวลจะหยบิยกตวัอยา่งสถานการณ์ทัว่ไปเพือ่อธบิายวา่หลกัการและ
แนวคดิภายใตก้ฎหมายอาจนํามาประยกุตใ์ชกบั้ การจา้งงานไดอ้ยา่งไร    
ตวัอยา่งทีใ่ชในประมวลมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เอือ้ตอ่ความเขา้ใจกฎหมาย้  

                                                       
3 RDO มาตรา 63(14)  
4 มาตราที ่16 ของ RDO และวรรคที ่3.3 ของประมวล (หนา้ 10) 
5 ดบูทที ่3 ของประมวล (หนา้ 10) 
6 ดบูทที ่5 ของประมวล (หนา้ 19) 
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โดยทัว่ๆ ไป  แตอ่าจไมค่รอบคลมุขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่เฉพาะทีผู่อ้า่นคนนัน้ๆ กําลงัเผชญอยูจ่รงิิ
ดงันัน้จงึไมอ่าจนําประยกุตใ์ชไดโ้ดยตรง้  

 
1.4.3 ขณะทีทํ่าการบญัญัตปิระมวลฉบบันี ้ยงัไมม่คํีาตดัสนิของศาลฮองกง่

ภายใตก้ฎหมายนี ้ คําตดัสนของศาลภายใตก้ฎหมายิ การเลอืกปฏบิตัฉิบบั
อืน่ๆ ในฮองกงหรอืในประเทศอืน่ๆ ่ (เชน ่ ในเขตการปกครองของกฎหมาย
จารตีประเพณีในตา่งประเทศ) อาจชวย่ ในการทําความเขา้ใจถงึการ
ทํางานของกฎหมายฉบบันีไ้ด ้ และขอ้อา้งองิทีเ่กีย่วขอ้งมใีหใ้นสวนของ่
เชงอรรถ กระนัน้ก็ตาม ควรระวงัในความิ แตกตา่งระหวา่งกฎหมายและ
บทบญัญัตแิละสถานการณ์จรงิในตา่งประเทศและในฮองกง่  

 
1.4.4 ขณะทีป่ระมวลมวีตัถปุระสงคเ์พือ่อธบิายกฎหมายและใหแ้นวทาง           

การปฏบิตัแิละคําแนะนําการปฏบิตัทิีด่ ีแตก่็จะยงัมคํีาถามเกีย่วกบั
กฎหมายทีป่ระมวลไมส่ามารถใหคํ้าตอบทีช่ขาดไี้ ด ้ ไมค่วรใชป้ระมวลนี้
แทนการขอรับคําแนะนําทางกฎหมายทีเ่หมาะสมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่เฉพาะ ผูอ้า่นควรดเูกณฑแ์ละสถานการณ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั RDO และคําแนะนําทางกฎหมายสาหรับขอบเขตของํ           
ขอ้ผกูมดัใดๆ ทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์เฉพาะ    
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2 ความหมายของเช้ือชาตภิายใ ตกฎหมาย 
 
2.1 เชอชาตหิมายถงึอะไรื้ ภายใต ้RDO 
 

2.1.1 ภายใตก้ฎหมาย RDO เชือ้ชาตหิมายถงึ "เชอชาติื้ ", "สผวิี ", "การสบเชอื ื้
สาย" หรอื "ชาตหิรอืเผา่พันธุโ์ดยกําเนดิ" ของบคุคล”7  กลุม่เชอชาตคิอืื้
กลุม่ของบคุคลทีไ่ดรั้บการจํากดัความโดยคณุสมบตัเิหลา่นี ้8  ในประเด็น
เหลา่นี ้RDO ยดึถอืเอาตามความหมายของการแบง่แยกเชอชาตใินบทที่ื้  1 
ของอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฎบตัทิๅงเชอชๅติื้ ในทกุรปูเเบบ
(ICERD) 
 

2.1.2 กฎหมายใหคํ้าอธบิายเพิม่เตมิสาหรับความหมายของคําวา่ ํ “การสบเชอื ื้  
สาย”9 โดยอธบิายวา่การแบง่แยกบนพืน้ฐานของการสบเชอสายื ื้  หมายถงึ
การแบง่แยกสมาชกของชมุชนโดยองิจากรปูแบบของการแบง่ชนชนทางิ ั ้
สงคม เชั น่ ระบบวรรณะหรอืระบบสถานะทีต่ดิตวัมาโดยกําเนดิอืน่ๆ ใน
ทํานองเดยีวกนัซงทําลายหรอืทําใหส้ทธมินุษยชนทีเ่ทา่เทยีมกนัเสอมลงึ่ ิ ื่    

 
2.1.3 ไมม่คํีาอธบิายเพิม่เตมิสาหรับความหมายของคําวา่ ํ "เชอชาติื้ ", "สผวิี , และ 

"ชาตหิรอืเผา่พันธุโ์ดยกําเนดิ"  ในกฎหมายการตดัสนคดใีนฮองกง การใิ ่ ช ้
คําเหลา่นีโ้ดยทัว่ไปจะถอืวา่เกีย่วขอ้งกบั:-  

 
(1) ICERD และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง10; 

 
(2) คดทีางกฎหมายและเอกสารอืน่ๆ ในเขตอํานาจศาลอืน่ๆ (เชน่ อาณา

เขตกฎหมายจารตีประเพณี) 
 

2.1.4 เนือ้หาขา้งตน้ระบวุา่:- 
 
(1) ลทัธชินชาตแิละการแบง่แยกเชอชาติื้ เป็นผลมาจากกระบวนการทาง

สงคมที่ั พยายามแบง่ประเภทคนเป็นกลุม่ตา่งๆ โดยมผีลในการทําใหค้น
บางกลุม่เป็นชนกลุม่นอ้ยในสงคม ั 11  ในบรบิทนีคํ้าวา่ "เชอชาติื้ ", "ส"ี 
ชาต ิ"หรอื" เชอชาต ิื้ "ในกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิตัมิคีวามหมายที่

                                                       
7 RDO มาตรา 8(1)(ก) 
8 RDO มาตรา 8(1)(ง) 
9 RDO มาตรา 8(1)(ค) 
10 ตวัอยา่งเชน่ คําแนะนําทั่วไป VIII ของคณะกรรมการขจัดการเลอืกปฏบิตัดิา้นเชอชาตใินทกุรปูแบบ ื้
(องคก์รเชยวชาญี่ อสิระทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใต ้ICERD) ระบวุา่การระบตุวับคุคลทีเ่ป็นสมาชกของกลุม่ิ เชอชาตใิดื้
เชอชาตหินึง่ื้ เฉพาะควรองิจากอตัลกัษณ์ของคนๆ นัน้ หากไมข่ดักบัหลกัความยตุธิรรม 
11 นโยบายและแนวทางการดา้นเชอชาตแิละการเลอืกปฏบิตัดิา้นเชอชาต ิวรรคที่ื้ ื้  2.1, คณะกรรมการสทธิิ
มนุษยชนแหง่ออนตารโิอ แคนาดา, 2005 
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รูจั้กอยา่งแพรห่ลาย 12  คําเหลา่นีไ้มส่ามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่ง
เด็ดขาดและอาจมคีวามคาบเกีย่วมากกวา่หนึง่กลุม่13  ตวัอยา่งเชน่ 
การระบวุา่คนๆ นัน้เป็นคนเอเชยเป็นี การตดัสนจากิ พืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  
เชน่เดยีวกบัทีร่ะบวุา่เป็นคนเชอชาตจินีโดยกําเนดิ ื้ บคุคลทีอ่าศยอยูใ่นั
ฮองกงอาจ่ เป็นกลุม่ชาวเอเชยีและอยูใ่นกลุม่คนเชอชาตจินีโดยกําเนดิ ื้  
 

(2) ชาตกํิาเนดิรวมถงึชาตกํิาเนดิในประเทศทีไ่มม่อียูแ่ลว้ในปัจจบุนัดว้ย14 
ชาตกํิาเนดิกบัสญชาติั ไมใ่ชสงเดยีวกนั่ ิ่  ชาตกํิาเนดิของบคุคลสามารถ
แตกตา่งไปจากสญชาตหิรอืั ความเป็นพลเมอืงของบคุคลๆ นัน้ 
ตวัอยา่งเชน่ บคุคลทีอ่าศยอยูใ่นฮองกงั ่ ทีม่ชีาตกํิาเนดิเป็นชาวอนิเดยี
อาจถอืสญชาตมิาั เลเซยี 

 
(3) กลุม่เป็นกลุม่เผา่พันธุ ์(และสมาชกทีม่ีิ เผา่พันธุโ์ดยกําเนดิเดยีวกนักบั

ของกลุม่) หากเป็นสวนของประชากร่ ทีโ่ดดเดน่ชดเจนจากั กลุม่คนอืน่ๆ 
โดยมขีนบธรรมเนยีม ความเชอ่ื ประเพณีและลกัษณะรว่มกนัทีเ่พยีงพอ
อนัสบืมาจากประวตัหิรอืขอ้สนนษิฐานั ทางประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน15  
บนพืน้ฐานนี ้ชาวยวิและซกซิ ไ์ดรั้บการจัดเป็นกลุม่เผา่พันธุ์16  กลุม่
อืน่ๆ ในลกัษณะเดยีวกนัก็ถอืเป็นกลุม่เผา่พันธุเ์ดยีวกนั 

 
(4) ศาสนาไมถ่อืเป็นเชอชาติื้  กลุม่ของบคุคลทีถ่กูจํากดัความโดยศาสนา

ไมถ่อืเป็นกลุม่เชอชาตภิายใตก้ฎหมายื้  RDO17  RDO ไมบ่งัคบัใชกบั้
การแบง่แยกเชอชาตบินพืน้ฐานของศาสนาื้ 18  แตข่อ้กําหนดหรอื
เงือ่นไขทีเ่กีย่วกบัศาสนาอาจแบง่แยกเชอชาติื้ ของคนบางกลุม่โดย
ทางออ้ม และเมือ่เกดิสงนีข้ ึน้ิ่  RDO จะตอ้งนํามาบงัคบัใช1้9 

 
2.2 อะไรบา้งทีไ่มจั่ดวา่เป็นการแบง่แยกเชอชาติื้ ภายใตก้ฎหมาย RDO 
 

2.2.1 RDO กําหนดใหก้ารกระทําทีก่ระทําบนพืน้ฐานของประเด็นทีร่ะบไุวใ้น
มาตราที ่8 (3) ไมถ่อืเป็นการกระทําบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ภายใตก้ฎหมาย 
RDO การกระทําทีก่ระทําบนพืน้ฐานของประเด็นเหลา่นีย้งัไมถ่อืเป็น
ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขภายในนยิามของการแบง่แยกทางออ้มภายใต ้

                                                       
12 King-Ansell v Police [1979] 2 NZLR 531 และ Mandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 
13 RDO มาตรา 8(1)(ง) และประมวลหลกัปฏบิตัวิา่ดว้ยความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาตใินการจา้งงานของื้
สหราชอาณาจักร, หนา้111, คณะกรรมการความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาติื้  2005 
14 ประมวลหลกัปฏบิตัดิา้นความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาตใินการจา้งงาน หนา้ ื้ 109, คณะกรรมการความเทา่
เทยีมกนัดา้นเชอชาติื้  2005 
15 King-Ansell v Police [1979] 2 NZLR 531; ด ูMandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 และ BBC 
Scotland v Souster [2001] IRLR 150 
16 King-Ansell v Police [1979] 2 NZLR 531 และ Mandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 
17 Nyazi v Rymans (EAT, 10 May 1988, ไมม่รีายงาน) 
18 Tower Hamlets London Borough Council v Rabin [1989] ICR 693 
19 ด ูRDO มาตรา 4(ข); และวรรค 6.1.1(2) ของประมวล (หนา้ 39) 
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กฎหมาย RDO20  ประเด็นเหลา่นีค้อื:-   
 
(1) เป็นหรอืไมเ่ป็นบคุคลของหมูบ่า้นทีถ่กูสรา้งขึน้21; 

 
(2) เป็นหรอืไมเ่ป็นพลเมอืงถาวร หรอืมสีทธใินการอยูอ่าศยหรอืสทธใินิ ั ิ

พืน้ทีทํ่ากนิ หรอือยูภ่ายใตข้อ้จํากดัหรอืเงือ่นไขการอยูอ่าศยใดๆ หรอืั
ไดรั้บอนุญาตในทีด่นิและพํานักอาศยในประเทศฮองกงั ่ 22; 
 

(3) ระยะเวลาทีอ่ยูอ่าศยในประเทั ศฮองกง่ 23; 
 

(4) เป็นหรอืไมเ่ป็นบคุคลทีม่เีชอชาตหิรอืความเป็นพลเมอืงของประเทศใดื้
ประเทศหนึง่24 

 
2.2.2 แมว้า่การกระทําทีก่ระทําในประเด็นดา้นบนดงักลา่วจะไมถ่อืวา่เป็นการ

แบง่แยกภายใต ้RDO เพราะไมไ่ดม้าอยูภ่ายใตค้วามหมายของเชอชาติื้
ภายใต ้RDO ประเด็นเหลา่นีก้็ไมค่วรใชเป็น้ สิง่ทีซ่อน่ เรน้ถงึการแบง่แยก
เชอชาตทิีแ่ท ้ื้ จรงิ ไมว่า่จะมกีารแบง่แยกเชอชาติื้ จรงิหรอืไม ่บคุคลทีถ่กู
เลอืกปฏบิตัอิาจนําเรือ่งเขา้สูก่ระบวนการไตส่วนของศาลหรอืรอ้งเรยีนกบั 
EOC เพือ่ทําการสบสวนและการื ประนปีระนอม25 
 
ตัวอยางที ่1 
ผูอ้ยูอ่าศยในประเทศั ฮองกง่ ทีม่เีชอ้ืสายเป็นชาวปากสีถานโดยกําเนดิสมคัร
งานในตําแหน่งผูจั้ดการบรษัิท เธอมคีณุสมบตัติรงตามขอ้กําหนดของงาน
แตไ่มไ่ดเ้ป็นพลเมอืงถาวรของประเทศฮองกง่  บรษัิทฯ ปฏเิสธทีจ่ะพจิารณา
ใบสมคัรของเธอและบอกเธอวา่บรษัิทจา้งงานเฉพาะผูท้ีอ่าศยอยูใ่นฮองกงั ่
เป็นการถาวร แตท่ีจ่รงิแลว้บรษัิทมกีารจา้งงานผูท้ีม่เีชอชาตหิรอืเผา่พันื้ ธุ์
โดยกําเนดิตา่งๆ และไมไ่ดอ้าศยอยูใ่นฮองกงั ่ ถาวร แมว้า่บคุคลจะเป็น
พลเมอืงถาวรหรอืไม ่ไมไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ภายใตก้ฎหมาย RDO 
จากขอ้มลูขา้งตน้ ศาลสามารถอนุมานวา่เหตผุลทีแ่ทจ้รงิในปฏเิสธการ
พจิารณาสมคัรงานมาจากพืน้ชาตกํิาเนดิชาวปากสีถานของเธอซง่ึถอืเป็น
พืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ภายใต ้RDO 

                                                       
20 ด ูRDO มาตรา 4(ข); และวรรค 6.1.1(2) ของประมวล (หนา้ 39) 
21 RDO มาตรา 8(3)(ก); “ผูอ้ยูอ่าศยพืน้เมอืงั ” คอืคําจํากดัความของกฎหมายการคดัเลอืกตวัแทนหมูบ่า้น 
หวัขอ้ที ่576; “หมูบ่า้นทีจั่ดตัง้ขึน้” คอืคําจํากดัความของทีท่ีใ่หเ้ชาโดยภาครัฐ่  (การประเมนิและรวบรวม) 
หวัขอ้กฎหมาย 515 
22 RDO มาตรา 8(3)(ข) 
23 RDO มาตรา 8(3)(ค) 
24 RDO มาตรา 8(3)(ง) 
25 ดบูทที ่7 ของประมวล (หนา้ 50) 
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3 ขอบเขตความคุมครองการจางงาน 
 
3.1 สาขาการจา้งงาน 

 
ตอนที ่3 ของ RDO อธบิายถงึการแบง่แยกและการคกุคามทีเ่กีย่วกบัการจา้งงานซง่ึ
รวมถงึการจา้งงานและความสมพันธด์า้นอาชพและประเด็นทีเ่กีย่วั ี ขอ้งดา้นอาชพี
อืน่ๆ  

 
3.2 ความหมายของการจา้งงาน 

 
3.2.1 RDO จํากดัความคําวา่ “การจา้งงาน” โดยใหคํ้าจํากดัความ "การจา้งงาน" 

วา่เป็นสญญาั ของการใหบ้รกิารหรอืการฝึกงาน หรอืสญญาการวา่จา้งให ้ั
ทํางานสวนตัวใดๆ่ 26  นยิามของการจา้งงานนีก้วา้งกวา่คําจํากดัความ
ภายใตก้ฎหมายจารตีประเพณีหรอืกฎหมายแรงงาน ผูท้ีไ่มใ่ชพ่นักงาน
ภายใตก้ฎหมายจารตีประเพณีหรอืกฎหมายแรงงานจะไดรั้บการคุม้ครอง
จากการแบง่แยกและการคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ใต ้RDO หากอยู่
ภายใต ้ นยิามการจา้งงานของ RDO 

 
ตัวอยางที ่2:- 
RDO บงัคบัใชกบั้ นักดนตรทีีป่ระกอบอาชพอสิระซงมเีชอี ึ่ ื้ สายโดยกําเนดิ
เป็นชาวฟิลปิปินสซงทําสญญากบัเจา้ของบารใ์นการเลน่ดนตรทีีบ่าร ์์ ึ่ ั
เจา้ของบารไ์มส่ามารถเลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามนักดนตรบีนพืน้ฐานดา้นเชอ้ื
ชาตภิายใตก้ฎหมาย RDO 
 

3.2.2 กฎหมายประยกุตใ์ชกบัการจา้งงานทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ้ 27 รัฐบาลและ
หน่วยงานภาครัฐอืน่ๆ ถกูผกูมดัภายใตก้ฎหมาย RDO และพนักงานและ
ลกูจา้งของหน่วยงานเหลา่นีต้อ้งไมถ่กูเลอืกปฏบิตัหิรอืถกูคกุคามบน
พืน้ฐานดา้นเชอชาตภิายใตก้ฎหมาย ื้ RDO 
 

3.3 การทํางานทัง้หมดหรอืสวนใหญ่่ นอกประเทศฮองกง่  
 
3.3.1 RDO ไมไ่ดใ้หค้วามคุม้ครองผูท้ีทํ่างานทัง้หมดหรอืสวนใหญน่อกประเทศ ่

ฮองกง่ 28  กฎหมายคดอีา้งองิระบวุา่:- 
 
(1) RDO บงัคบัใชกบั้ สถานการณ์การจา้งงานทกุประเภท เวน้แตพ่นักงานที่

                                                       
26 RDO มาตรา 2; และไมต่อ้งมกีารจัดทําเป็นสญัญาขึน้ภายใตคํ้าจํากดัความนี ้  
27 RDO มาตรา 3 
28 RDO มาตรา 16(1) 
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ทํางานทัง้หมดหรอืสวนใหญน่อกประเทศฮองกง่ ่  หรอืทํางานทัง้หมด
นอกประเทศฮองกงบนเรอืหรอืเครือ่งบนิสญชาตฮิองกง่ ั ่ 29 
 

(2) เพือ่ตดัสนิวา่บคุคลทํางานหลกัทัง้หมดหรอืสวนใหญ่่ นอกประเทศ
ฮองกง่ หรอืไม ่ระยะเวลาทัง้หมดของการจา้งงานควรถกูนํามา
พจิารณา30 
 

(3) บคุคลสวนใหญ่่ ทีทํ่างานนอกประเทศฮองกงตราบเทา่่ ทีบ่คุคลใชเวลา้
สวนใหญน่อกประเทศ่ ฮองกง่ ตลอดระยะเวลาการจา้งงานมากกวา่อยูใ่น
ประเทศฮองกง่  ในกรณีนี ้RDO ไมบ่งัคบัใช3้1  

 
(4) เมือ่คนทํางานสวนใหญใ่น่ ประเทศฮองกง ่ RDO จะถกูนํามาบงัคบัใช ้

แมว้า่การกระทําทีเ่ลอืกปฏบิตัจิะเกดิขึน้นอกประเทศฮองกง ซง่ ึ่
หมายความวา่ RDO บงัคับใชกบับคุคลที่้ ถกูเลอืกปฏบิตัเิมือ่บคุคลนัน้
ประจําการชวคราวั่ อยูน่อกประเทศฮองกง่  ตราบเทา่ทีบ่คุคลนัน้ใชเวลา้
ในการทํางานสวนใหญใ่นประเทศ่ ฮองกง่ ตลอดระยะเวลาของการจา้ง
งาน32  

 
ตัวอยางที ่3:- 
RDO ใชกบัผูจั้ดการ้ ทีม่เีชอชาตดิชัตโ์ดยกําเนดิื้ ทีทํ่างานในฮองกง ่ 55% 
ของเวลาการทํางานทัง้หมดและ 45% ของเวลาการทํางานทัง้หมดนอก
ประเทศฮองกง่  ในอกีทางหนึง่RDO ไมบ่งัคบัใชก้บัหวัหนา้โรงงานทีม่เีชอ้ื
ชาตญิีปุ่่ นโดยกําเนดิทีทํ่างานใหก้บับรษัิททีต่อ้งอาศยัและทํางานสวนใหญ่่
ในโรงงานในจนีแผน่ดนิใหญแ่ละไมไ่ดทํ้างานใดๆ ในฮองกง่ เลย 
 
ตัวอยางที ่4:- 
นักบญัชทีีม่เีชอสายื้ จนีโดยกําเนดิทํางานใหก้บับรษัิทในฮองกง่ เป็นเวลา 5 
ปี และเพิง่ถกูโอนไปพักอาศยัและทํางานในโรงงานของบรษัิทฯ ในจนี
แผน่ดนิใหญ ่ถงึแมว้า่นักบญัชจีะไมไ่ดทํ้างานสวนใหญ่่ ในฮองกง่  RDO ก็ยงั
บงัคบัใชกบั้ นักบญัชคนนีเ้ี นือ่งจากตลอดระยะเวลาการจา้งงาน นักบญัชใชี ้
เวลาสวนใหญทํ่างานในฮองกง่ ่  เมือ่นักบญัชทํีางานในจนีแผน่ดนิใหญน่าน
กวา่ 5 ปี นักบญัชจะี ทํางานสวนใหญ่่ นอกประเทศฮองกง่ ตลอดทัง้ระยะเวลา
ของการจา้งงานและ RDO จะไมถ่กูบงัคบัใช ้
 

3.3.2 RDO ประยกุตใ์ชกบัผูท้ีทํ่างานบน้ :- 
 

                                                       
29 Haughton v Olau Line (UK) Ltd [1986] IRLR 465; RDO มาตรา 16(1) และ (2) 
30 Saggar v Ministry of Defence [2005] IRLR 618 
31 Carver v Saudi Arabian Airlines [1999] ICR 991 
32 Saggar v Ministry of Defence [2005] IRLR 618 
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(1) เรอืสญชาตฮิองกง หรอืั ่  
 

(2) สายการบนิสญชาตฮิองกงและดําเนนิการโดยบคุคลซงมทีีอ่ยูข่องั ่ ึ่  
ธรุกจิหลกัอยูใ่นประเทศฮองกงหรอืมถีิน่ทีอ่ยูท่ัว่ไปในประเทศฮองกง่ ่  

 
เวน้แตว่า่การทํางานทัง้หมดจะทํานอกประเทศฮองกง่ 33 
 
ตัวอยางที ่5:- 
RDO บงัคับใชกบั้ บคุคลทีทํ่างานบนเรอืสญชาตฮิองกงแมว้า่พนักงานผูนั้น้ั ่
จะใชเวลาเพยีง้  10% ในเขตน่านน้ําฮองก่ ง แต ่RDO ไมบ่งัคบัใชกบับคุคล้
ทีทํ่างานในเรอืสญชาตฮิองกงแตใ่ชเวลาั ่ ้ ทัง้หมดนอกเขตน่านน้ําฮองกง่  
 

3.4 ชวงเวลา่ ผอ่นผันสาหรับนายจา้งขนาดยอ่มํ  
 

3.4.1 ชวงเวลา ่ 3 ปีแรกหลงัการบงัคบัใชกฎหมาย้  RDO เป็นชวงเวลาผอ่นผัน่ ซง่ึ
มาตราที ่10(1) และ 10(2) ของ RDO (บทบญัญัตกิารแบง่แยกภายใต ้
RDO ในการจา้งงานถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย) ไมส่ามารถใชกบันายจา้งที่้
จา้งงานไมเ่กนิ 5 คน34  หากบรษัิทถกูควบคมุโดยอกีบรษัิทหนึง่ หรอืถา้ทัง้ 
2 บรษัิท ถกูควบคมุโดยบคุคลทีส่าม พนักงานของทัง้สองบรษัิทตอ้งนํามา
รวมกนั เพือ่วตัถปุระสงคก์ารนับจํานวนพนักงาน35   

 
3.4.2 ในชวงเวลาผอ่นผันไม่่ บังคบัใชกบัการคกุคามบน้ พืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ หรอื

โดยวธิกีารทําใหเ้ป็นผูเ้สยหายี 36  นายจา้งทกุคนตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบั
พนักงานของตนบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ หรอืการเลอืกปฏบิตัโิดยวธิกีารทํา
ใหเ้ป็นผูเ้สยหายี  ในชวงเวลาผอ่นผัน่  กฎหมายไมไ่ดบ้งัคบัใชก้บัการจา้ง
งานแมบ้า้นทําความสะอาด37  นายจา้งทีจ่า้งแมบ่า้นทําความสะอาดตอ้ง
ไมเ่ลอืกปฏบิตัลิกูจา้งหลงัผา่นขัน้ตอนการคดัสรรพนักงาน38    

 
3.4.3 ชว่งระยะเวลาผอ่นผันจะสิน้สดุลงในวันที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เมือ่ถงึ

เวลาดงักลา่ว การเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานภายใตก้ฎหมาย RDO จะบงัคบั
ใชกบันายจา้งทกุคน้  แมใ้นชวงระยะเวลาผอ่นผัน หากนายจา้งคนใดที่่ มี
พนักงานมากกวา่ 5 คน RDO จะบงัคบัใชก้ารเลอืกปฏบิตัใิดๆ บนพืน้ฐาน
ดา้นเชอชาติื้  ณ เวลานัน้  
 

3.5 แมบ่า้นทําความสะอาด 
                                                       
33 RDO มาตรา 16(2) 
34 RDO มาตรา 10(3) และ (8) 
35 RDO มาตรา 10(9) 
36 ด ูRDO มาตรา 6 และ 10(3); และวรรค 6.1.3 ของประมวล (หนา้ 42) 
37 RDO มาตรา 10(3) 
38 ดวูรรคที ่3.5 ของประมวล (หนา้ 12) 
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3.5.1 RDO มาตรา 10(1) (ก) และ (ค) ใหก้ารเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้

ถอืเป็นสงที่ิ่ ผดิกฎหมาย แตบ่ทบญัญัตเิหลา่นีไ้มส่ามารถใชกบั้ การคดัสรร
บคุลากรเพือ่เป็นแมบ่า้นทําความสะอาดทีทํ่างานในสถานทีอ่ยูอ่าศยของผู ้ั
ทีเ่ป็นนายจา้งหรอืญาตใิกลช้ดิของนายจา้ง39 ตวัอยา่งเชน่ นายจา้งอาจ
เลอืกทีจ่ะคดัสรรแมบ่า้นทําความสะอาดชาวอนิโดนเีซยีเพือ่ทํางานในบา้น
ของตนและปฏเิสธทีจ่ะรับแมบ่า้นทําความสะอาดชาวไทยเนือ่งจากพืน้ฐาน
ชาตกํิาเนดิตา่งกนั  
 

3.5.2 ทนัททีีว่า่จา้งแมบ่า้นทําความสะอาด กฎหมาย RDO มาตรา 10 (2) จะถกู
นํามาบงัคบัใชแ้ละนายจา้งตอ้งไมเ่ห็นเลอืกปฏบิตักิบัแมบ่า้นบนพืน้ฐาน
ดา้นเชอชาติื้  
 

3.6 ศาสนา 
 

ตอนที ่3 ของ RDO (บทบญัญัตเิกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัภิายใต ้RDO ในดา้นการ
จา้งงาน) ไมบ่งัคบัใชก้บัการจา้งงานเพือ่วตัถปุระสงคท์างศาสนาหากการจา้งงาน
จํากดัเฉพาะบคุคลบางเชอชาตเิพือ่ใหเ้ป็ื้ นไปตามหลกัทางศาสนาหรอืเพือ่
หลกีเลีย่งการกระทําผดิหลกัทางศาสนาทีย่ดึถอืรว่มกนัของเหลา่สาวก40 

 
3.7 ความสมพันธท์างอาชพอืน่ๆั ี  

 
3.7.1 พนักงานรับจา้ง 

 
RDO มาตราที ่15 ประยกุตใ์ชกบับคุลากรทีเ่ป็นพนักงานรับจา้ง พนักงาน้
รับจา้งคอืบคุคลทีถ่กูวา่จา้งโดยผูรั้บจา้งหรอืผูรั้บจา้งรายยอ่ยเพือ่ทํางาน
ใหก้บันายจา้ง41  พนักงานรับจา้งคอืบคุคลทีรั่บหนา้ทีทํ่างานใหก้บั
นายจา้งหลกัภายใตส้ญญาทีทํ่ากบันายจา้งหลกัั 42  ผูรั้บจา้งรายยอ่ยคอื
บคุคลทีรั่บทํางานทีผู่รั้บจา้งมาจากนายจา้งหลกัทัง้หมดหรอืบางสวนของ่
งาน43  นายจา้งหลกัตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิัตกิบัพนักงานรับจา้งคนอืน่ๆ บน
พืน้ฐานดา้นเชอชาตภิายใตก้ฎหมาย ื้ RDO มาตรา 15  หากนายจา้งหลกั
ไมไ่ดเ้ลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามพนักงานรับจา้งของตนเอง จะไมม่กีารผกูมดั
ใดๆ ภายใตก้ฎหมาย RDO มาตรา 15  อยา่งไรก็ตาม นายจา้งหลกัควรใช ้
ขัน้ตอนเชงปฏบิตัทิีส่มเหตสุมผลิ เพือ่คุม้ครองพนักงานของตนจากการถกู
เลอืกปฏบิตัหิรอืถกูคกุคามพนักงานรับจา้งและตอ้งไมอ่นุญาตใหต้วัแทน

                                                       
39 RDO มาตรา 10(7) 
40 RDO มาตรา 23(1) 
41 RDO มาตรา 15(1) 
42 RDO มาตรา 15(7) 
43 RDO มาตรา 15(7) 
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เลอืกปฏบิตัพินักงานรับจา้ง (ดวูรรค 4.1 ของประมวล (หนา้ 16)) 
 
ตัวอยางที ่6:- 
ผูรั้บจา้งทําความสะอาดภายใตส้ญญากบับรษัิทการคา้ ั (นายจา้งหลกั) สง่
พนักงานทําความสะอาดใหก้บับรษัิทการคา้เพือ่ทําความสะอาดสานักงานํ
ของบรษัิท  พนักงานเป็นคนเชอชาติื้ ตา่งๆ (เชน บางคนเป็นชาวจนีและ่
บางคนเป็นชาวเนปาล)  พนักงานทําความสะอาดทกุคนเป็นพนักงาน
รับจา้งของบรษัิทการคา้และตอ้งไมถ่กูเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้   
 

3.7.2 หุน้สวน่  
 
RDO มาตรา 17 ใชกบับรษัิทหุน้สวน้ ่ ทีม่หีุน้สวน่  6 คนหรอืมากกวา่บรษัิท
เหลา่นีต้อ้งไมเ่ลอืกปฏบิัตกิบัหุน้สวน่ หรอืบคุคลใดๆ ทีต่อ้งการเป็นหุน้สวน่
บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  
 

3.7.3 ตวัแทนทีไ่ดค้า่นายหนา้ 
 
RDO มาตรา 22 บงัคบัใชกบั้ ตวัแทนทีไ่ดค้า่นายหนา้ซงคา่ตอบแทนึ่
บางสวนหรอืทัง้หมดอยูใ่นรปูของคา่นายหนา้่ สาหรับงานทีทํ่าเสร็จใหก้บัํ
นายจา้งหลกั ตวัอยา่งเชน ตวัแทนประกนัภยัทีไ่ดรั้บคา่นายหนา้จากการ่
ขายกรมธรรมป์ระกนัภยัสาหรับบรษัิทประกนั  นายจา้งหลกัตอ้งไมเ่ลอืกํ
ปฏบิตักิบัตวัแทนทีไ่ดรั้บคา่นายหนา้บางสวนหรอืทัง้หมดภายใตก้ฎหมาย ่  
RDO มาตรา 22 
 

3.7.4 ทนายความ 
 
RDO มาตรา 35(1) และ (2) บงัคบัใชกบั้ ทนายความหรอืเสมยีนของ
ทนายความจะตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบับคุคลในการใหส้ทธคิรอบครองหรอืิ
การเป็นผูรั้บการฝึกสอน44  RDO มาตรา 35(3) บงัคบัใชกบับคุคลใดๆ ที่้
ให ้ระงับ หรอืยอมรับคําแนะนําในการเป็นทนายความแกต้า่ง และตอ้งไม่
เลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ในประเด็นเหลา่นี ้ตวัอยา่งเชน่ ลกูคา้
ตอ้งไมป่ฏเิสธทีจ่ะจา้งทนายความเนือ่งจากเป็นเชอชาตอินิเดยีโดยกําเนดิ ื้  
 

3.8 ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานอืน่ๆ 
 

3.8.1 การฝึกอบรมวชิาชพี 
 

                                                       
44 ภายใต ้RDO มาตรา 35(4), คําวา่ “นักเรยีน”, “ผูศ้กษาึ ”, “ผูรั้บการฝึกสอน” และ “ผูเ้ชา่” มคีวามหมาย
เหมอืนกนัเมือ่ถกูใชในบรบิทของสมาคมทนายความ้  
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(1) RDO มาตรา 20 ประยกุตใ์ชกบั้ ผูใ้หก้ารฝึกอบรมวชิาชพี ผูใ้หบ้รกิาร
เหลา่นีต้อ้งไมเ่ลอืกปฏบิัตบินพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ กบับคุคลใดๆ เพือ่หา
หรอืจัดการฝึกอบรมเพือ่ชวยให ้่ บคุคลนัน้ๆ ไดรั้บการจา้งงาน 
ตวัอยา่งเชน่ วทิยาลยัเทคนคิอาจไมป่ฏเิสธทีจ่ะยอมรับนักเรยีนเชอชาติื้
ปากสีถานโดยกําเนดิเพือ่ลงทะเบยีนเรยีนในหลกัสตูรฝึกอบรมชาง่
เพราะชาตกํิาเนดิของนักเรยีนคนนัน้  
 

(2) ผูใ้หก้ารฝึกอบรมอาชวศกษาไมจํ่าเป็นตอ้งแกไ้ขการจัดหรอืการี ึ
เตรยีมการวนัหยดุและสอการสอนทีแ่ตกตา่งออกไปสาหรับกลุม่ชนเชอื่ ํ ื้
ชาตติา่งๆ 45  ผูใ้หบ้รกิารอาจกําหนดขอ้กําหนดดา้นภาษาสาหรับํ
หลกัสตูรและอาจปฏเิสธการลงทะเบยีนสาหรับผูท้ี่ํ มคีณุสมบตัไิมต่รง
ตามความตอ้งการของพวกเขาโดยไมคํ่านงึถงึเชอชาติื้  ภาษาดงักลา่ว
ตอ้งเหมาะสมกบัเนือ้หาของหลกัสตูร 

 
(3) ขอ้มลูและเนือ้หาหลกัสตูรอาจมใีหเ้ฉพาะในภาษาทีจํ่าเป็นสาหรับํ

หลกัสตูร อยา่งไรก็ตาม หากทําได ้จะเป็นการดใีนการออกแบบและให ้
หลกัสตูร โปรแกรม ขอ้มลูและเนือ้หาในทางทีค่นเชอชาติื้ อืน่ๆ มโีอกาส
เทา่เทยีมกนัในการฝึกอบรมอาชวศกษาและี ึ สนับสนุนใหผู้จั้ดใหม้กีาร
ฝึกอบรมทําตามนี ้

 
3.8.2 ตวัแทนการจา้งงาน 

 
(1) RDO มาตรา 21 ประยกุตใ์ชกบั้ ตวัแทนการจา้งงาน  หน่วยงานเหลา่นี้

ตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ กบับคุคลหนึง่บคุคลใดที่
ตอ้งการขอรับบรกิาร 
 

(2) RDO มาตรา 21(4) ใหต้วัแทนการจา้งงานไมต่อ้งแสดงความรับผดิชอบ
ใดๆ ภายใตม้าตรา 21 ในกรณีทีส่ามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ยดืถอืปฏบิตัิ
ตามคํากลา่วของนายจา้งทีน่ายจา้งอาจปฏเิสธการจา้งงานอยา่งถกู
กฎหมายกบับคุคลใดๆ ภายใต ้RDO ตวัอยา่งเชน่ นายจา้งระบวุา่เป็น
คณุสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของอาชพี46 โดยตอ้งยดึถอืตามขอ้ความนัน้อยา่ง
สมควร 

 
(3) สาหรับขอ้กําหนดํ ดา้นภาษาของงานและการปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัภาษา

ของโฆษณา โปรดดวูรรคที ่5.3.4 (3) ของประมวล (หนา้ 23) 

                                                       
45 RDO มาตรา 20(2) 
46 ดวูรรคที ่5.3.3 ของประมวล (หนา้ 22) 
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4 สิทธิและความรับผิดชอบภายใต RDO 
 

4.1 หนา้ทีค่วามรับผดิชอบขององคก์รและนายจา้ง 
 

4.1.1 พนักงานและลกูจา้งมสีทธใินกิ ารทํางานทีป่ราศจาการเลอืกปฏบิตัแิละ
คกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ภายใต ้RDO นายจา้งตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
หรอืคกุคามพนักงานและลกูจา้งบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  RDO กําหนดให ้
นายจา้งตอ้งนําขัน้ตอนการปฏบิตัทิีส่มเหตสุมผลไปใชเ้พือ่ป้องกนัการเลอืก
ปฏบิตัแิละการคกุคาม เฉพาะในกรณีทีน่ายจา้งมกีารกระทําดําเนนิการ
ดงักลา่วจงึจะหลดุพน้จากความรับผดิชอบทางกฎหมายภายใต ้RDO47  
 

4.1.2 RDO มาตรา 47(1) กําหนดใหส้ง่ิใดก็ตามทีทํ่าโดยพนักงานในระหวา่งการ
จา้งงานถอืวา่กระทําโดยนายจา้งภายใต ้RDO นีร่วมถงึแมว้า่นายจา้งจะไมรู่ ้
เห็นหรอืไมอ่นุมตัใินสงทีพ่นักงาิ่ นไดก้ระทํา ตวัอยา่งเชน่ หากพนักงาน
เลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามพนักงานคนอืน่ๆ บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  นายจา้ง
จะไดรั้บการปฏบิตัเิสมอืนไดทํ้าการเลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามพนักงานคนอืน่ๆ 
บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ และตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมาย เวน้แตน่ายจา้งจะ
มขีัน้ตอนการปฏบิตัทิีส่มเหตสุมผลเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบิตัแิละคกุคาม
จากสงทีเ่กดิขึน้ิ่  

 
(1) เพือ่ใหห้ลดุพน้จากความรับผดิชอบในการนําขัน้ตอนการปฏบิตัทิี่

เหมาะสมไปใชเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคามบน้ พืน้ฐาน
ดา้นเชอชาติื้  แนะนําใหน้ายจา้งนํานโยบายการจา้งงานและขัน้ตอนการ
จา้งงานทีด่ทีีอ่ธบิายไวใ้นบทที ่ 5 ของประมวล (หนา้ 19) ไปปรับและ
บงัคบัใช ้
 

(2)  การเขา้สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานหลงัเลกิงานทนัทแีละสาหรับงานํ
เลีย้งสงสรรคท์ีบ่รษัิทั จัดขึน้ จะถกูพจิารณาโดยศาลในสหราชอาณาจักร
บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจรงิของคด ี แมง้านเลีย้งดงักลา่วจะจัดขึน้นอก
สถานทีทํ่างานหรอืนอกชวโมงทํางานปกติั่ 48 

 
4.1.3 ในทํานองเดยีวกนั RDO มาตรา 47(2) กําหนดใหส้งทีก่ระทําโดยตวัแทนที่ิ่

มอํีานาจของนายจา้งหลกั (ไมว่า่จะโดยชดแจง้หรอืโดยนัยั  ตวัอยา่งทีม่มีา
กอ่นหรอืภายหลงั) จะถอืวา่ดําเนนิการโดยนายจา้งหลกั ตวัอยา่งเชน่ 
นายจา้งหลกัจะตอ้งรับผดิตอ่การเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคามบนพืน้ฐานดา้น

                                                       
47 RDO มาตรา 47(3) 
48 Chief Constable of the Lincolnshire Police v Stubbs [1999] IRLR 81, คดกีารเลอืกปฏบิตัทิางเพศซง่ึ
สามารถใชในการอา้งองิทีเ่กีย่วกบั ้ RDO 
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เชอชาติื้ ทีก่ระทําโดยตวัแทนทีม่อํีานาจของนายจา้งหลกั นายจา้งหลกัควร
ใชขัน้ตอน้ การปฏบิตัทิีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคาม
โดยตวัแทนเหลา่นีโ้ดยการนําหลกัปฏบิตักิารจา้งงานทีด่แีละขัน้ตอนการ
ปฏบิตัทิีอ่ธบิายไวใ้นบทที ่5 ของประมวลนีไ้ปปรับใช สงนีจ้ะชวยนายจา้ง้ ิ่ ่
หลกัปฏบิตัติามเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั RDO เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ตวัแทนของตน
ไมม่อํีานาจทีจ่ะกระทําการใดๆ ทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัแิละคกุคามบนพืน้ฐาน
ดา้นเชอชาติื้  

 
4.2 สทธสิาหรับพนักงานและลกูจา้งและบทบาทหนา้ที่ิ ํ  

 
4.2.1 พนักงานและลกูจา้งทัง้หมดมสีทธิท์ีจ่ะทํางานิ โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ

หรอืการคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  สทธนิีค้รอบคลมุิ ถงึการไดรั้บ
โอกาสทางอาชพ ขอ้กําหนดี และเงือ่นไขของการจา้งงาน (รวมถงึสทธิิ
ประโยชนแ์ละสงอํานวยความสะดวกิ่ ) โอกาสการไดรั้บเลือ่นตําแหง่ การ
โอนยา้ยหรอืการฝึกอบรมและการไลอ่อกหรอืการปลดพนักงานเนือ่งจากมี
พนักงานมากเกนิ พนักงานมสีทธทิีจ่ะไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและิ
ใหเ้กยีรต ิและตอ้งไมไ่ดรั้บการดําเนนิการใดๆ ทีเ่ป็นการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปรปักษ์หรอืบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  พนักงานยงัมสีทธิิ
ทีจ่ะไมไ่ดรั้บคําแนะนําหรอืแรงกดดนัใหทํ้าการเลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามผูอ้ืน่
บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ 49   สทธขิองพนักงานและิ ลกูจา้งภายใต ้RDO 
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย พนักงานมสีทธิใ์นการขอใหม้มีาตรการิ
แกไ้ขโดยการนําเรือ่งเขา้สกูระบวนการทางกฎหมายหรอืสงเรือ่ง่ ่ รอ้งเรยีน
ไปยงั EOC เมือ่ถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคาม50  พนักงานมสีทธิ์ิ ทีจ่ะขอรับ
ความคุม้ครองตามกฎหมายและพวกเขามสีทธทิีจ่ะไม่ิ ตกเป็นผูเ้สยหายี
สาหรับการทําํ ดงักลา่ว51 
 

4.2.2 พนักงานและลกูจา้งตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามเพือ่นรว่มงานของตน
ในชวงระยะเวลา่ การจา้งงานและตอ้งไมช่วยเหลอืนายจา้งในการกร่ ะทํา
ดงักลา่ว RDO มาตรา 48 (1) ถอืวา่เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายหากเป็นที่
ทราบวา่บคุคลชวยเหลอืบคุคลอืน่เพือ่่ กระทําสงที่ิ่ ผดิกฎหมายภายใต ้
กฎหมาย RDO กฎหมาย RDO มาตรา 48 (2) ใหห้ลกัวา่ เมือ่นายจา้งหรอื
นายจา้งหลกัรับผดิชอบตอ่การกระทําของพนักงานหรอืตวัแทน พนักงาน
หรอืตวัแทนจะไดรั้บการปฏบิตัเิสมอืนเชนใหค้วาม่ ชวย่ เหลอืนายจา้งหรอื
นายจา้งหลกัเพือ่กระทําการดงักลา่ว ในอกีทางหนึง่ พนักงานและลกูจา้ง
ตอ้งรับผดิชอบหากเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ หรอืแนะนําหรอื
กดดนับคุคลอืน่ใหก้ระทํา พนักงานและลกูจา้งยงัตอ้งรับผดิชอบตอ่การ

                                                       
49 RDO มาตรา 43; และวรรค 6.6 ของประมวล (หนา้ 47) 
50 ดบูทที ่7 ของประมวล (หนา้ 50) 
51 ดวูรรคที ่6.1.3 ของประมวล (หนา้ 42) 
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คกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ 52 อกีดว้ย 
 

4.2.3 พนักงานและลกูจา้งมคีวามรับผดิชอบในการเคารพสทธขิองิ บคุคลทีต่น
ทํางานดว้ย ไมค่วรเลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามเพือ่นรว่มงานบนพืน้ฐานดา้นเชอ้ื
ชาต ิแนะนําให:้-  
 
(1) ปฏบิตัติามขอ้กําหนดของ RDO และปฏบิตัติามคําแนะนําในประมวล; 

 
(2) ทําความเขา้ใจและปฏบิัตติามนโยบายความเทา่เทยีมกนัของนายจา้ง; 

 
(3) เคารพในคณุลกัษณะดา้นเชอชาตขิองื้ เพือ่นรว่มงานและละเวน้จากการ

ละเมดิสทธขิองิ เพือ่นรว่มงานในการทํางานทีป่ราศจากการเลอืกปฏบิตัิ
และคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ;  
 

(4) ใหค้วามรว่มมอืกบัมาตรการของฝ่ายบรหิารโดยการสงเสรมิโอกาส่
ความเทา่เทยีมกนัและป้องกนัการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคามบน
พืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ;  

 
(5) เขา้รว่มในการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสความเทา่เทยีมกนั 

                                                       
52 วรรคที ่6.2 และ 6.3 ของประมวล (หนา้ 43-46) 
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5 การปฏิบตัิและสงเสริมความเทาเทียมกันดานเชื้อชาต ิ
 
5.1 การปฏบิตัเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการแบง่แยกเชอชาติื้  

 
ภายใตส้วนที่่  3 ของ RDO นายจา้งตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามพนักงานและ
ลกูจา้งของตนบนพืน้ฐานดา้นเชอชาตแิละตอ้งนําขัน้ตอนเชงปฏบิตัทิีเ่หมาะสมไปื้ ิ
ใชเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการเลอืกปฏบิัตหิรอืการคกุคาม หลกัปฏบิตัเิพือ่การจา้งงาน้
ทีด่เีป็นกญุแจสาคญัสาหรับนายจา้งเพือ่ํ ํ ปฏบิตัติาม RDO และความรับผดิชอบดา้น
กฎหมายของตน สงเสรมิใหน้ายจา้งนําคําแนะนําดา้นลา่งนีไ้ปปรับใชในระดับและ่ ้
โครงสรา้งทีเ่หมาะสมกบัองคก์รและทรัพยากรทีม่อียูข่องตน องคก์รและธรุกจิขนาด
ยอ่มทีม่โีครงสรา้งไมซ่บซอนอาจนําหลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นทางการนอ้ยกวา่ไปปรับใช ั ้ ้
ตราบเทา่ทีอ่งคก์รเหลา่นีป้ฏบิตัติามเจตนารมณ์ของหลกัปฏบิตัแิละสงเสรมิความ่
เทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาติื้  

 
5.2 การรา่งและการนํานโยบายไปปฏบิตัใิช ้

 
5.2.1 วธิกีารอยา่งเป็นระบบเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการพัฒนาและรักษาไวซ้ง่ึการปฏบิตัิ

เพือ่การจา้งงานทีด่ ีสงเสรมิใหน้ายจา้งรา่งนโ่ ยบายโอกาสความเทา่เทยีม
กนัขึน้ซง่ึประกอบดว้ยเนือ้หาอา้งองิทีช่ดเจนั เกีย่วกบัความเสมอภาคดา้น
เชอชาติื้  สง่ินีแ้สดงถงึความมุง่มัน่ของนายจา้งทีม่ตีอ่ความเสมอภาคดา้น
เชอชาติื้ และสรา้งกรอบการทํางานเพือ่การดําเนนิการทีส่งเสรมิความ่ เสมอ
ภาคดา้นเชอชาติื้ และนําไปปฏบิตัจิรงิ 
 

5.2.2 นโยบายควรทีอ่ธบิายในแงข่องความเสมอภาคดา้นเชอชาต ิื้ วตัถปุระสงค์
ของนโยบายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่:-  

 
(1) ผูส้มคัรงานหรอืพนักงานตอ้งไมไ่ดรั้บการปฏบิตัทิีแ่ยก่วา่ผูส้มคัรงาน

หรอืพนักงานบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ; 
 

(2) ผูส้มคัรงานหรอืพนักงานของกลุม่เชอชาติื้ ใดๆ ตอ้งไมไ่ดรั้บความ
เสยหายี อนัเนือ่งมาจากขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีม่ผีลกระทบในแงไ่มด่ี
ตอ่บคุคลทีอ่ยูใ่นกลุม่เชอชาตนัิน้ๆ เมือ่เทยีบกบัื้ กลุม่คนทีไ่มอ่ยูใ่นกลุม่
เชอชาตเิดยีวกนั ื้ เวน้แต ่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขดังกลา่วสามารถตดัสนิ
ไดอ้ยา่งเป็นธรรมวา่เป็นวตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมายและเกีย่วโยง
กบัวตัถปุระสงคด์งักลา่วอยา่งสมเหตสุมผลและในสดสวนทีเ่หมาะสมั ่ ; 

 
(3) โอกาสในองคก์รสาหรับการจา้งงานํ  การฝึกอบรมและการพัฒนาดา้น

อาชพีทีเ่ทา่เทยีมกนัสาหรับพนักงานทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทกุคน ไม่ํ
วา่จะเป็นเชอชาตใิดื้ ;  
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(4) ใหค้วามเคารพในคณุลกัษณะดา้นเชอ้ืชาตขิองผูส้มคัรงานและพนักงาน

ทกุคน และไมค่กุคามดา้นเชอชาตผิูส้มคัรงานื้ และพนักงานคนใดๆ ไม่
วา่จะในทางใดๆ ก็ตาม;  

 
(5) ผูส้มคัรงานและพนักงานทกุคนเขา้ใจวา่นายจา้งมุง่มัน่ทีจ่ะไมใ่หม้กีาร

เลอืกปฏบิตัแิละการคกุคามและทราบวา่การเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม
เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายและมคีวามเขา้ใจทีเ่หมาะสมตอ่ประเด็นที่
เกีย่วขอ้ง;  

 
(6) การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนมกีารบรหิารอยา่งเหมาะสม เพือ่ทีไ่มว่า่ผูส้มคัร

งานและพนักงานจะเป็นเชอชาตใิดๆ จะสามารถหยบิยกขอ้ื้ กงัวลหรอื
เรือ่งรอ้งเรยีนภายในใดๆ เพือ่นํามารอ้งเรยีนได ้และประเด็นดงักลา่ว
จะตอ้งไดรั้บการจัดการและดําเนนิมาตรการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม และ
ไมใ่หม้กีารแกแ้คน้เกดิขึน้กบับคุคลทีห่ยบิยกขอ้กงัวลหรอืเรือ่งรอ้งเรยีน 
และผูส้มคัรงานและพนักงานทกุคนตระหนักวา่ตนสามารถใชก้ารจัดการ
เรือ่งรอ้งเรยีนและเพือ่รอ้งเรยีนขอ้กงัวลใดๆ ได ้ 

 
5.2.3 เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ นโยบายจะตอ้งถกูนําไปใชผ้า่นขัน้ตอนและหลกั

ปฏบิตัเิพือ่การจา้งงานทีด่ซีงจะึ่ บรรลวุตัถปุระสงคข์า้งตน้ (ดวูรรคที ่5.3 
ของประมวล (หนา้ 20)) แนะนําวา่ความรับผดิชอบโดยรวมในการนํา
นโยบายไปปฏบิตัใิชตกเป็นหนา้ทีข่อง้ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนักงานมสีวน่
รว่มในการพัฒนาและทบทวนนโยบาย เชน่ ผา่นการจัดตัง้คณะกรรมการ
รว่มกนัซงประกอบดว้ยผูบ้รหิารและตวัแทนพนักงานึ่  รายละเอยีดของ
นโยบายจะขึน้อยูก่บัระดบัและโครงสรา้งขององคก์รนัน้ๆ และทรัพยากรทีม่ี
อยู ่แตต่อ้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการปฏบิตัแิละสงเสรมิ่ ความเสมอภาค
ดา้นเชอชาติื้  ตวัอยา่งนโยบายทีแ่นบในสวนทา้ยของ่ ประมวลเพือ่ใชส้าหรับํ
การอา้งองิและการนําไปใชตามความเหมาะสม้  นโยบายควรไดรั้บการ
เผยแพรแ่ละใหส้มาชกเพือ่นรว่มงานใหม่ิ และพนักงานทัง้หมดไดรั้บทราบ 
 

5.3 ขัน้ตอนและหลกัการปฏบิตัเิพือ่การจา้งงานทีด่ ี
 

5.3.1 การคดัสรรพนักงานโดยใชเกณฑก์ารคดัเลอืกทีส่้ อดคลอ้ง กบักฎหมาย 
 
(1) นายจา้งควรกําหนดใหห้ลกัเกณฑใ์นการคดัสรรพนักงานทัง้หมดอยูบ่น

พืน้ฐานเกณฑก์ารคดัเลอืกทีส่อดคลอ้งกนั เกณฑก์ารคดัเลอืกที่
สอดคลอ้งกนัควรเฉพาะเจาะจงกบังาน เกณฑเ์หลา่นีค้วรมกีารกําหนด 
เชน่:-  
 
(ก) ประเภทของประสบการณ์ทีผู่ดํ้ารงตําแหน่งงานควรม ี
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ตวัอยา่งเชน่ ประสบการณ์ดา้นการบรหิารสนคา้ิ ;  
 

(ข) จํานวนระยะเวลาของประสบการณ์ทีจํ่าเป็นสาหรับงานํ  เชน่ 
ประสบการณ์หา้ปี;  

 
(ค) คณุวฒุดิา้นการศกษาึ  เชน่ อนุปรญิญาดา้นการบรหิารสนคา้ิ ; 

 
(ง) ทกัษะดา้นเทคนคิและการบรหิารเฉพาะดา้น ตวัอยา่งเชน่ การใช ้

โปรแกรมคอมพวิเตอรบ์างโปรแกรม ความชานาญํ ดา้นภาษา 
(ถา้สง่ินีเ้ป็นสงทีจํ่าเป็นในิ่ แงป่ระสทธภิาพของการทํางานิ 53);  

 
(จ) คณุลกัษณะสวนบคุคลทีจํ่าเป็นสาหรับงาน่ ํ  เชน่ ความเต็มใจที่

จะเดนิทาง ความเต็มใจทีจ่ะพบผูค้นทีต่า่งๆ กนัออกไป; และ  
 

(ฉ) ลกัษณะทางกายภาพและทกัษะอืน่ๆ ทีจํ่าเป็นสาหรับงานเชนํ ่  
ความสมพันธข์องั ตากบัมอืสาหรับงานประกอบํ ทีล่ะเอยีดออ่น 

 
(2) เกณฑก์ารคดัเลอืกทีส่อดคลอ้ง (รวมทัง้ขอ้กําหนดดา้นภาษา54) ควร

สะทอ้นถงึขอ้กําหนดของงานและควรเหมาะสมในแงข่องประสทธภิาพิ
ของงาน (และดวูรรคที ่5.3.5 ของประมวล (หนา้ 24) สาหรับํ รายชอที่ื่
ผา่นการคดัเลอืก) แนะนําใหน้ายจา้งพัฒนาเกณฑก์ารคดัเลอืกที่
สอดคลอ้งเป็นหนึง่ในขัน้ตอนแรกในการสรา้งหลกัเกณฑก์ารคดัสรร
พนักงานทีย่ตุธิรรม และมกีารตรวจสอบเกณฑเ์หลา่นีเ้ป็นระยะๆ เพือ่ดู
วา่เกณฑเ์หลา่นีย้งัคงใชไ้ดห้รอืตอ้งมกีารแกไ้ข   

 
5.3.2 เชอชาตติอ้งไมเ่ป็นปัจจัยในการคดัสรรพนักงานื้  

 
(1) เชอชาติื้ ของบคุคลไมม่ผีลตอ่ความสามารถของบคุคลในการทํางาน 

ตราบเทา่ทีบ่คุคลมคีณุวฒุ ิทกัษะ และคณุสมบตัสิวนบคุคล่ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ทีกํ่าหนดโดยตวังาน นายจา้งจะตอ้งไมถ่อืวา่คนทีอ่ยูใ่นกลุม่เชอชาติื้
บางกลุม่ไมเ่หมาะสมกบังาน 

 
(2) ในการตดัสนใจิ ดา้นการคัดสรรพนักงานบนพืน้ฐานของเกณฑก์ารคดั

สรรทีส่อดคลอ้ง นายจา้งตอ้งประเมนิบคุคลตามความสามารถของ
บคุคลในการปฏบิตังิานและจะตอ้งไมต่ดัสนโดยพจิารณาิ จากปัจจัยทีไ่ม่
เกีย่วขอ้ง เชน่ เชอชาติื้  
 

                                                       
53 ดวูรรคที ่5.3.12 (หนา้29) และ 6.1.1(2)(v) ของประมวล (หนา้41) 
54 ดวูรรคที ่5.3.12 (หนา้29) และ 6.1.1(2)(v) ของประมวล (หนา้41) 
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(3) เวน้แตเ่ชอชาติื้ จะเป็นคณุสมบตัใินการจา้งงานทีแ่ทจ้รงิ (ดวูรรคที ่5.3.3 
ของประมวล (หนา้ 22)) นายจา้งควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชอชาตจิะื้ ไม่
ถกูใชเป็นพืน้้ ฐานสาหรับการํ ตดัสนใจวา่ควรเสนอการจา้งงานใหก้บัิ
บคุคลใดด ีสง่ินีป้ระยกุตใ์ชไมว่า่้ การสรรหาพนักงานโดยผา่นการ
โฆษณา ผา่นตวัแทนจา้งงาน หรอืผา่นสานักงานํ ดา้นอาชพีใน
สถานศกษาึ  

 
(4) นายจา้งควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานทีดํ่าเนนิการเรือ่งการจัดการ

ดา้นเอกสารใบสมคัรและการสมภาษณ์ั งานจะไดรั้บการฝึกอบรมในทาง
ทีไ่มถ่อืวา่คนทีอ่ยูก่ลุม่เชอชาติื้ บางกลุม่ไมเ่หมาะสมกบัการจา้งงานหรอื
ใชเ้ชอชาตเิป็นพืน้สาหรับการื้ ํ ตดัสนใจในการจา้งงานบคุคล ิ
ตวัอยา่งเชน่ ผูส้มคัรทีม่ชีอ่ื ลกัษณะ หรอืสาเนยีงํ ทีบ่ง่บอกวา่มชีาติ
กําเนดิเป็นชาวปากสีถานไมค่วรถกูปฏเิสธบนพืน้ฐานดา้นชาตกํิาเนดิ
ของตน 

 
5.3.3 คณุสมบตัดิา้นอาชพทีแ่ทจ้รงิี  (GOQ) 

 
(1) เวน้แตส่ถานการณ์ทีร่ะบไุวภ้ายใต ้RDO มาตรา 11 เชอชาตไิมส่ามารถื้

ใชเป็นพืน้ฐานในการปฏเิสธการ้ จา้งงานและเกณฑก์ารคดัสรรพนักงาน
ทีส่อดคลอ้งตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งกบัเชอชาต ิื้ สถานการณ์ทีร่ะบใุน RDO 
มาตราที ่11 ไดแ้ก:่-  
 
(ก) งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงละครหรอืสงบนัเทงิทีเ่ป็นของชาติิ่

ใดชาตหินึง่เฉพาะทีต่อ้งใชบคุคลทีเ่ป็นคนเชอชาตนัิน้ๆ เลน่เพือ่้ ื้
ความสมจรงิ;  

 
(ข) งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลปินหรอืิ นายแบบนางแบบพืน้เมอืงสาหรับํ

การสรา้งสรรคง์านศลปะิ  หรอืภาพเสมอืนจรงิ หรอืชดุของ
ภาพเสมอืนจรงิทีต่อ้งใชบคุคลทีเ่ป็นคนเชอชาตนัิน้ๆ เพือ่ความ้ ื้
สมจรงิ;  

 
(ค) งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและเครือ่งดืม่พืน้เมอืงทีจ่ะแจกใหก้บั

สาธารณชนเพือ่การจัดงานเฉพาะทีต่อ้งใชบคุคลทีเ่ป็นคนเชอ้ ื้
ชาตนัิน้ๆ เพือ่ใหไ้ดร้สชาตแิบบพืน้เมอืงทีแ่ทจ้รงิ;  

 
(ง) ผูดํ้ารงตําแหน่งงานใหบ้รกิารสว่นบคุคลทีม่ปีระสทธภิาพในการิ

สง่เสรมิสวสัดกิารของชนเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ื้ ื้  และบรกิาร
เหลา่นัน้จะมปีระสทธภิาพสงูสดุก็ตอ่เมือ่ใหบ้รกิารโดยบคุคลที่ิ
เป็นคนเชอชาตนัิน้ๆื้ ;  
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(จ) งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารสวนบคุคล่ แกบ่คุคลเชอชาตใิดื้
เชอชาตหินึง่ ซงโดยธรรมชาตหิรอืสถานการณ์แลว้ื้ ึ่ ตอ้งมี
ความคุน้เคยกบัภาษา วฒันธรรมและขนมธรรมเนยีบประเพณี 
หรอืประเด็นทีอ่อ่นไหวของชนเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ื้ ื้  และ
บรกิารเหลา่นัน้จะมปีระสทธภิาพสงูสดุก็ตอ่เมือ่ใหบ้รกิารโดยิ
บคุคลทีเ่ป็นคนเชอชาตนัิน้ๆื้  

 
(2) ในกรณีทีง่านใดๆ จัดอยูใ่นสถานการณ์ขา้งตน้ เชอชาติื้ ถอืเป็น

คณุสมบตัดิา้นอาชพทีแ่ทจ้รงิ ี (GOQ) หากนายจา้งอา้งวา่ GOQ ถกู
นํามาใชกบั้ งาน เป็นความรับผดิชอบของนายจา้งในการพสิจูนส์งนัน้ิ่
และศาลจะตรวจสอบขอ้อา้งนัน้อยา่งเครง่ครัด ตวัอยา่งเชน่ สถานการณ์
ในขอ้ (ง) ขา้งตน้ไมถ่อืวา่สามารถใชไ้ดก้บังานดา้นการจัดการและ
บรหิารเนือ่งจากผูดํ้ารงตําแหน่งงานไมไ่ดใ้หบ้รกิารสวนบคุคลและไมไ่ด ้่
ตดิตอ่โดยตรงกบัผูรั้บบรกิารทีเ่ป็นกลุม่ชนชาตใิดชาตหินึง่โดยเฉพาะ55 

 
5.3.4 การลงประกาศตําแหน่งวา่ง 

 
นายจา้งควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เนือ้หาของโฆษณาองิจากหลกัเกณฑก์าร
คดัเลอืกทีส่อดคลอ้ง สงเสรมิใหน้ายจา้ง่ :-  

 
(1) หาบคุคลากรเพือ่มาทดแทนตําแหน่งทีว่า่งลงโดยการเปิดใหม้กีาร

สมคัรเพือ่ใหบ้คุคลจากทกุกลุม่เชอชาตมิีื้ โอกาสทีจ่ะสมคัร เมือ่การ
ทดแทนตําแหน่งวา่งใชวธิกีารเลือ่นขัน้หรอืโอนยา้ยบคุคลากร ตอ้งมี้
การเผยแพรข่อ้มลูใหก้บัพนักงานทกุคนทีม่สีทธิเ์พือ่ใหไ้ม่ิ จํากดั
ตําแหน่งใหก้บักลุม่คนเชอชาตใิดเชอชาตหินึง่เฉพาะื้ ื้  
 

(2) หลกีเลีย่งการขอภาพถา่ยและสาเนาบตัรประจําตวัประชาชนํ ในขัน้ตอน
การรับสมคัรเนือ่งจากอาจทําใหเ้กดิความรูส้กึวา่มเีจตนาเลอืกปฏบิตับิน
พืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  แมว้า่การขอสาเนาบตัรปํ ระจําตวัประชาชนจะเป็น
สงที่ิ่ ยอมรับได ้การขอภาพถา่ยและสาเนาบตัรประจําตวัํ ประชาชน
สามารถทําใหใ้นขัน้ตอนการสมภาษณ์ั เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการระบตุวัตน 
 

(3) โฆษณาตําแหน่งวา่งเพือ่ใหข้อ้มลูงานทีอ่าจเขา้ถงึผูค้นในกลุม่เชอชาติื้
ตา่งๆ อาจใชชองทางตา่งๆ้ ่  ในการโฆษณา เชน่ หนังสอพิื มพ ์ศนูยก์ลาง
การจา้งงานของกรมแรงงาน ตวัแทนการจา้งงาน วารสารดา้นอาชพและี
นติยสารหรอืสงพมิพ์ิ่ เฉพาะ โดยความสามารถในการอา่นและเขยีนใน
ภาษาเฉพาะเป็นสง่ิทีจํ่าเป็นเพือ่ประสทธภิาพของิ การทํางาน56 โฆษณา

                                                       
55 London Borough of Lambeth v Commission for Racial Equality [1989] IRLR 379 
56 ดวูรรคที ่5.3.12 ของประมวล (หนา้ 29) 
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อาจระบภุาษาทีต่อ้งการและอาจตพีมิพใ์นภาษานัน้ๆ โดยภาษาองักฤษ
และจนีเป็นภาษาหลกัสองภาษาทีใ่ชแ้พรห่ลายในฮองกง่  สนับสนุนให ้
นายจา้งลงประกาศทัง้ในสอ่ืภาษาองักฤษและจนีตามความเหมาะสม ใน
กรณีทีม่คีนทีส่ามารถพดูแตไ่มส่ามารถอา่นภาษาจนี และงานตอ้งการ
เฉพาะความสามารถในการพดูแตไ่มต่อ้งมคีวามสามารถในการอา่นหรอื
เขยีนภาษาจนี นอกจากนี ้ในการโฆษณาเป็นจนี สนับสนุนใหน้ายจา้ง
พจิารณาการโฆษณาเป็นภาษาองักฤษอกีดว้ยตามความเหมาะสม 
สนับสนุนใหต้วัแทนการจา้งงานใหบ้รกิารทัง้ในภาษาจนีและองักฤษ
ตามความเหมาะสม  
 

(4) ลงขอ้ความ เชน่ "ประกาศนีเ้ปิดโอกาสใหบ้คุคลจากทกุกลุม่เชอชาติื้
อยา่งเทา่เทยีมกนั" ในการโฆษณา เพราะขอ้ความนีจ้ะใหข้อ้ความที่
ชดเจนั วา่ยนิดพีจิารณาผูส้มคัรจากทกุกลุม่เชอชาติื้  

 
5.3.5 รายชอผูผ้า่นการคดัเลอืกื่  

 
บอ่ยครัง้จําเป็นตอ้งจํากดัผูส้มคัรใหแ้คบลงผา่นขัน้ตอนรายชอ่ืผูส้มคัรที่
ผา่นกระบวนการคดัเลอืก รายชอ่ืผูส้มคัรทีผ่า่นกระบวนการคดัเลอืกอาจใช ้
ขัน้ตอนตา่งๆ และอาจมกีารสมภาษณ์ผูส้มคัรั หรอืไมม่กี็ได ้แนะนําให ้
นายจา้ง:-  

 
(1) แน่ใจวา่ปัจจัยทีนํ่ามาพจิารณาในขัน้ตอนรายชอ่ืผูส้มคัรทีผ่า่น

กระบวนการคดัเลอืกวดัผูส้มคัรโดยใชหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก้ ที่
สอดคลอ้ง;  
 

(2) แน่ใจวา่ระบบการทําเครือ่งหมายถกูนําไปใชกบัผูส้มคัรอยา่งเสมอตน้้
เสมอปลาย; ตวัถว่งน้ําหนักบนปัจจัยตา่งๆ เชน่ความสามารถทางภาษา
หรอืประสบการณ์ในอดตีควรสะทอ้นขอ้กําหนดของงานและถกูนําไปใช ้
อยา่งเสมอตน้เสมอปลายโดยไมคํ่านงึถงึเชอชาติื้ ;  

 
(3) ป้องกนัการตัง้ขอ้สนนษิฐานโดยั ทัว่ไปเกีย่วกบัความสามารถของบคุคล

บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ตา่งๆ ซงอาจไมเ่ป็นึ่ จรงิในระดบัรายบคุคล; 
 

(4) ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายบคุคลใหเ้ปรยีบเทยีบผูส้มคัรอยา่งไมลํ่าเอยีงเมือ่
อยูใ่นขัน้ตอนการเลอืกรายชอ่ืผูส้มคัรทีผ่า่นกระบวนการคดัเลอืก และไม่
ตัง้ขอ้สนนษิฐานวา่ั คนในบางกลุม่เชอชาติื้ มคีวามเหมาะสมนอ้ยกวา่ใน
การจา้งงานหรอืใชเ้ชอชาตเิพือ่เป็นพืน้ื้ ฐานสาหรับการํ ตดัสนใจการิ
เสนอการจา้งงาน 

 
5.3.6 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชอชาติื้  
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(1) แนะนําวา่คําถามในแบบฟอรม์ใบสมคัรไมค่วรชีนํ้าใหเ้ห็นวา่นายจา้ง

ตอ้งการทีจ่ะพจิารณาปัจจัยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชอชาตแิต่ื้ ไมเ่กีย่วขอ้ง
กบังานมาพจิารณา ซง่ึจะนําไปสูก่ารไดรั้บการปฏเิสธการจา้งงานบนพืน้
ดา้นเชอชาติื้  เวน้แตจ่ะใช ้GOQ57   
 

(2) สามารถหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชอชาติื้ หากมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การ
เตรยีมการพเิศษใดๆ เชน่ เกีย่วกบัวนัทีห่รอืเวลาทีบ่ังเอญิตรงกบั
เทศกาลหรอืพธิกีารทางศาสนา หรอืความตอ้งการดา้นอาหารหรอื
บรรทดัฐานทางวฒันธรรม วตัถปุระสงคใ์นการรอ้งขอหรอืใชขอ้มลู้
ดงักลา่วควรระบชุดเจนั  ขอ้มลูนีค้วรสามารถแยกออกไดจ้ากสวนทีเ่หลอื่
ของใบสมคัรและไมค่วรใหส้มาชกของคณะกรรมการการคดัเลอืกทราบิ
กอ่นการสมภาษณ์ั  ขอ้มลูทีค่วรถกูเก็บเป็นความลับอยา่งเครง่ครัดและ
ไมค่วรใชเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดา้นเชอชาติื้ อาจใช ้
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบการนํานโยบายความเสมอภาคดา้น
เชอชาตไิปใชื้  ้(ดวูรรคที ่5.3.17 ของประมวล (หนา้ 34)) เมือ่เก็บ
รวบรวมและการใชขอ้มลู้  ควรปฏบิตัติามกฎหมายขอ้มลูสวนบคุคล่  
(นโยบายความเป็นสวนตวั่ ) 

 
5.3.7 การสมภาษณ์ั  

 
แนะนําใหน้ายจา้ง:-  

 
(1) แน่ใจวา่เจา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคล ผูจั้ดการในสายงานและพนักงานทัง้หมดที่

อาจเกีย่วขอ้งในการคดัสรรพนักงานไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัปฏบิตักิาร
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิควรใหบ้คุลากรเหลา่นีต้ระหนักวา่เป็นการกระทําทีผ่ดิ
กฎหมายในการชกันําหรอืกดดนัผูอ้ืน่เพือ่เลอืกปฏบิตัิ58;  
 

(2) เฉพาะคําถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กําหนดของงานทีจ่ะนํามาถามในการ
สมภาษณ์งานั ;  

 
(3) จดบนัทกึกระบวนการคดัสรรพนักงานและสมภาษณ์ั เป็นเวลา 24 เดอืน

หรอืหากไมส่ามารถทําได ้อยา่งนอ้ยไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน59  
 

5.3.8 การทดสอบ 

                                                       
57 ดวูรรคที ่5.3.3 ของประมวล (หนา้ 22) 
58 RDO มาตรา 43 และ 44 
59 ภายใต ้RDO, ขอบเขตระยะเวลาในการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC คอื 12 เดอืน (RDO มาตรา 78(4)(ค) 
และสาหรับการนําเรือ่งเขา้สกูระบวนการไตส่วนของศาลแขวงคอืํ ่  24 เดอืน (RDO มาตรา 80), การเก็บบนัทกึ
ตา่งๆ ใหด้จีะชวยในการจัดการกบัขอ้พพิาท่  
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หากการทดสอบจะใชสาหรับวตัถปุระสงคก์าร้ ํ คดัเลอืก แนะนําใหน้ายจา้ง:-  

 
(1) เลอืกใชก้ารทดสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเฉพาะงานและ / หรอือาชพี

ขอ้กําหนดดา้นอาชพีและควรวดัจากความสามารถจรงิหรอื
ความสามารถทีน่่าจะทําไดข้องผูส้มคัรเพือ่ทําหรอืฝึกฝนงาน; 
 

(2) เลอืกใชการทดสอบทีไ่ดรั้บการออกแบบอยา่งมอือาชพหากสามารถทํา้ ี
ได ้การทดสอบเหลา่นีส้ามารถใหข้อ้มลูทีเ่ป็นธรรมทีส่าคญัํ เกีย่วกบั
ผูส้มคัร เชน่ สตปัิญญา ไหวพรบิ ทศันคตแิละทกัษะ ประโยชนค์อืให ้
คะแนนทีเ่ป็นตวัเลขและไมข่ึน้อยูก่บัความคดิเห็นหรอืการตคีวามเชงิ
อตันัย;  

 
(3) ทบทวนการทดสอบเป็นประจําเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ยงัคงมคีวามเกีย่วขอ้ง

และปราศจากอคตทิัง้ในเนือ้หาหรอืการใหค้ะแนน 
 

5.3.9 การคดัเลอืกพนักงานผา่นตวัแทนการจา้งงานหรอืบรกิารการจา้งงาน 
 
เมือ่การคดัสรรพนักงานกระทําผา่นตวัแทนการจา้งงาน บรกิารจัดหางานที่
จัดหาใหโ้ดยกรมแรงงานและสถานศกษาหรอืองคก์รทีไ่มใ่ชของรัฐบาลึ ่  
นายจา้งควรใหคํ้าแนะนําแกต่วัแทนเหลา่นีใ้หป้ฏบิตัติาม RDO และปฏบิตัิ
ตามคําแนะนําในประมวลมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มจีะไมม่ี
การเลอืกปฏบิตัใิดๆบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ของผูส้มคัร นายจา้งควรระบวุา่
ตําแหน่งวา่งเปิดโอกาสใหก้บับคุคลจากทกุกลุม่เชอชาต ิื้ เวน้แตจ่ะใช ้GOQ 
(ดวูรรคที ่5.3.3 ของประมวล (หนา้ 22)) 

 
5.3.10 เกณฑแ์ละเงือ่นไขการจา้งงาน สทธปิระโยชน ์ สงอํานวยความสะดวกและิ ิ่

บรกิาร 
 
(1) แนะนําใหน้ายจา้งแน่ใจวา่หลกัปฏบิตั ิกฎและขอ้กําหนดในการเขา้ถงึ

สทธิิ ประโยชน ์สงอํานวยความสะดวกหรอืบรกิารใดๆิ่  ไมเ่ป็นการปฏบิตัิ
ตอ่พนักงานในเชงทีไ่มเ่ป็นธรรมบนพืน้ฐานดา้นเชอชาตเิมือ่เทยีบกบัิ ื้
พนักงานคนอืน่ทีม่เีชอชาตแิตกตา่งกนัื้  (ดวูรรคที ่6.1.1 (1) ของ
ประมวล (หนา้ 38) สาหรับํ การเลอืกปฏบิตัโิดยตรง) 

 
(2) ยงัแนะนําใหน้ายจา้งควรลดผลกระทบใดๆ จากหลกัปฏบิตั ิกฏระเบยีบ

และขอ้กําหจดของตนทีส่รา้งความเสยหายตอ่กลุม่เชอชาตบิางกลุม่ให ้ี ื้
เหลอืนอ้ยทีส่ดุ (ดวูรรคที ่6.1.1 (2) ของประมวล (หนา้ 39) สาหรับํ การ
เลอืกปฏบิตัทิางออ้ม) เมือ่หลกัปฏบิตัทิางศาสนาหรอืวฒันธรรมของ
พนักงาน เชน่ หลกัการแตง่กาย ขดัแยง้กบันโยบายหรอืขอ้กําหนดของ
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สถานทีทํ่างานของนายจา้ง แนะนําใหน้ายจา้งพจิารณาวา่สามารถปรับ
หรอืสรา้งความแตกตา่งในขอ้กําหนดเหลา่นีไ้ดห้รอืไม ่ตวัอยา่งเชน่
นายจา้งอาจพจิารณาทีจ่ะใหม้คีวามยดืหยุน่ในการจัดสภาพทํางาน 60  
นอกจากนีน้ายจา้งควรปรกึษาเจา้หนา้ทีฝ่่ายปรกึษา สหภาพการคา้และ
ตวัแทนสถานทีทํ่างานอืน่ๆ สาหรับํ วธิปีฏบิตัทิีต่นสามารถจัดหาใหต้รง
กบัความตอ้งการของพนักงาน 

 
(3) ในแงข่องการเงนิเดอืน ชวโมงทํางานั่  การทํางานลว่งเวลา โบนัส 

วนัหยดุ ตําแหน่ง การลาป่วยนายจา้งควรรักษาหลกัการจา่ยเงนิเดอืน
และการทํางานทีเ่ทา่เทยีมกนั 
 

(4) หากสงอืน่ๆ เหมอืนกนั ิ่ พนักงานของกลุม่เชอชาติื้ หนึง่มสีทธทิีจ่ะิ ไดรั้บ
เงนิเดอืนและสทธิิ ประโยชนท์ีเ่ทา่เทยีมกนัเมือ่พนักงานทํา "งานแบบ
เดยีวกนั" กบัพนักงานคนอืน่ทีเ่ป็นกลุม่เชอชาตติา่งกนัื้  "งานแบบ
เดยีวกนั" หมายถงึการทํางานซง่ึมลีกัษณะโดยทัว่ไปสวนใหญค่ลา้ยกนั่
และความแตกตา่งระหวา่งงานทีทํ่าโดยพนักงานทัง้สองไมม่นัียสาคญัํ
ทางปฏบิตัติอ่ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการจา้งงาน61  ตําแหน่งงานที่
แตกตา่งกนั คําอธบิายงานหรอืขอ้ผกูมดัทางสญญาั ไมจํ่าเป็นตอ้ง
หมายความวา่งานนัน้แตกตา่งกนั สงทีผู่ ้ิ่ ดํารงตําแหน่งงานทําจรงิ
ตา่งหากทีส่าคญั ํ คําถามวา่งานทัง้สองงานเป็น "งานแบบเดยีวกนั" 
หรอืไม ่สามารถตอบไดโ้ดยการพจิารณาถงึประเภทของงานทีเ่กีย่วขอ้ง
และทกัษะและความรูท้ีจํ่าเป็นตอ้งใชในการปฏบิตังิาน้  

 
(5) หลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิเดอืนและงานทีเ่ทา่เทยีมกนัคอืเงนิเดอืนที่

เทา่กนัสาหรับงานํ ทีม่คีา่เทา่กนั เมือ่พนักงานจากกลุม่ชนชาตหินึง่
ทํางานทีต่อ้งใชแรงและสมองเชนเดยีวกบัเพือ่นรว่มงานทีเ่ป็นอกีกลุม่้ ่
ชนชาตหินึง่ แมว้า่งานจะแตกตา่งกนั แตท่ัง้สองควรจะไดรั้บเงนิเดอืน
และสทธิิ ประโยชนเ์ทา่กนั น่ันคอื งานทีม่มีลูคา่เทา่กนัรับประกนัการจา่ย
เงนิเดอืนทีเ่ทา่กบั 

 
(6) แนะนําวา่ประสบการณ์จากตา่งประเทศทีง่านทีแ่ตกตา่งกนัทําโดย

พนักงานตา่งคนกนัสามารถเปรยีบเทยีบบนพืน้ฐานของของความ
อตุสาหะ ทกัษะ ความรับผดิชอบและสภาพการทํางานทีต่อ้งทําโดย

                                                       
60  ด ูAhmad v Inner London Education Authority [1977] ICR 490 (ซงไมใ่ชคดภีายใตก้ฎหมายการเลอืกึ่ ่
ปฏบิตัดิา้นเชอชาตแิตเ่ป็นตวัอยา่งของสงทีน่ายจา้งไมค่วรเอือ้อํานวยความสะดวกใหก้บัลกูจา้งื้ ิ่ ) เมือ่นายจา้ง
ไดใ้หอ้นุญาตแกล่กูจา้งชาวมสุลมิทีเ่ครง่ในศาสนาใหทํ้างานไมเ่ต็มเวลาไดเ้พือ่ทีจ่ะสามารถไปรว่มพธิทีาง
ศาสนาทกุวนัศกุร;์ และ Tower Hamlets London Borough Council v Rabin [1989] ICR 693, เมือ่นายจา้งเตรยีม
หาพนักงานไมเ่ต็มเวลาเพือ่มาทํางานของผูส้มัครงานชาวยวิทีต่อ้งไปทําพธิทีางศาสนาและไมส่ามารถมา
ทํางานไดใ้นวนัเสาร ์
61  กฎหมายความเทา่เทยีมกนัในเงนิเดอืนของสหราชอาณาจักร 1970 
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พนักงาน62 นายจา้งสามารถกําหนดอตัราคา่แรงของพนักงานแตล่ะคน
โดยองิจากตลาดแรงงานและประสทธภิาพิ การทํางานของแตล่ะคน แต่
ไมค่วรจา่ยเงนิเดอืนใหก้บัพนักงานกลุม่หนึง่นอ้ยกวา่สาหรับการทํางานํ
ทีม่มีลูคา่เทา่กนับนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  

 
(7) นายจา้งควรรักษาหลกัการการจา่ยเงนิเดอืนทีเ่ทา่กนัสาหรับงานทีเ่ทา่ํ

เทยีมกนัและสงเสรมิใหเ้พิม่เงนิเดอืนในระดบัทีเ่ทา่ๆ กนัสาหรับการ่ ํ
ทํางานทีม่มีลูคา่เทา่กนั เหลา่นีจ้ะตอ้งอาศยการประเมนิั วตัถปุระสงค์
และอาชพีสาหรับงานที่ํ แตกตา่งกนัภายในสถานประกอบการเดยีวกนั 
หรอืวธิอีืน่ๆ ในการจัดการกบัประเด็นเรือ่งการจา่ยเงนิเดอืนทีเ่ทา่กนัซง่ึ
สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ไมม่กีารเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  
องคก์รขนาดใหญท่ัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่แีผนกทรัพยากรบคุคลที่
เป็นระบบควรเป็นผูนํ้าในสงนี้ิ่  

 
(8) ความแตกตา่งระหวา่งเงนิเดอืนของพนักงานแตล่ะคนไมใ่ชลกัษณะการ่

เลอืกปฏบิตั ิควรพจิารณาแยกเป็นแตล่ะกรณีๆ ไปโดยดจูาก
ผลตอบแทน สาหรับประสบการณ์จากํ ตา่งประเทศ63 ตอ้งพจิารณาสง่ิ
ตอ่ไปนีเ้มือ่ทําการพจิารณาความแตกตา่งในการจา่ยเงนิเดอืนสาหรับํ
งานทีเ่ทา่เทยีมกนัหรอืงานทีม่มีลูคา่เทา่กนั:-   

 
(ก) ระดบัประสทธภิาพการทํางานทีต่า่งกนัิ ; 

 
(ข) ระยะเวลาการทํางาน; 

 
(ค) การประเมนิใหมแ่ละการลดระดบัตําแหน่งบนเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัวตัถปุระสงคก์ารทํางาน; 
 

(ง) ตําแหน่งการฝึกอบรมชวคราวั่ ; 
 

(จ) การขาดแคลนบคุคลากรภายในสาหรับประเภทงานใดงานหนึง่ํ
โดยเฉพาะ; 

 
(ฉ) การจัดประเภทตําแหน่งใหมโ่ดยลดระดบัลงซงบคุคลยงัได ้ึ่

ระดบัเงนิเดอืนเทา่เดมิ; 
 

                                                       
62 แนวทางการใหค้วามเคารพแกผู่ส้มัครของมาตรา 11 ของกฎหมายสทธมินุษยชนของแคนาดาและปัจจัยิ
ในการกําหนดคา่จา้งทีแ่ตกตา่งกนัสาหรับงานทีม่มีลูคา่เทา่กนัํ , 1986 
63 กฎหมายความเทา่เทยีมกนัในเงนิเดอืนของสหราชอาณาจักร 1970 แนวทางการใหค้วามเคารพแกผู่ส้มัคร
ของมาตรา 11 ของกฎหมายสทธมินุษยชนของแคนาดาและปัจจัยในการกําหนดคา่จา้งทีแ่ตกตา่งกนัสาหรับิ ํ
งานทีม่มีลูคา่เทา่กนั, 1986 
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(ช) อตัราเงนิเดอืนในพืน้ทีนั่น้ๆ ตวัอยา่งเชน พนักงานไดรั้บ่
เงนิเดอืนแตกตา่งกนัเพราะทํางานในสถานทีต่า่งกนั และ 

 
(ซ) ปัจจัยทางเศรษฐกจิ เชน การขาดบคุลากรชวคราวสาหรับงาน่ ั่ ํ

ประเภททกัษะแรงงานหนึง่ๆ 
 

5.3.11 พนักงานตา่งดา้ว 
 

(1) กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานทีม่าจากตา่งประเทศไปทํางานในฮองกง่
อาจแตกตา่งไปจากพนักงานในทอ้งถิน่และความแตกตา่งอาจไมอ่ยูบ่น
พืน้ฐา้นดา้นเชอชาติื้  ตวัอยา่งเชน่ พนักงานตา่งดา้วอาจตอ้งไดรั้บความ
ชวยเหลอื่ ในการยา้ยทีอ่ยูใ่หม ่หรอื อาจไดรั้บการจา้งงานเพราะมทีกัษะ
ทีไ่มม่อียูใ่นฮองกง่  
 

(2) แนะนําให ้เมือ่นายจา้งตอ้งจัดการกบัสถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัพนักงาน
ทีม่าจากตา่งประเทศไปทํางานในฮองกงโดยการใหส้ทธปิระโยชนแ์ก่่ ิ
พนักงานทีไ่มไ่ดม้ใีหก้บัพนักงานในทอ้งถิน่ นายจา้งตอ้งใหแ้น่ใจวา่
สทธิิ ประโยชนนั์น้เทยีบเทา่กบัสถานการณ์ของพนักงานตา่งดา้วไมไ่ด ้
ใหบ้นพืน้ดา้นเชอชาติื้  
 

(3) RDO มาตรา 12, 13, 14 และบญัชทา้ยกฎหมายี  2 อธบิายถงึพนักงาน
ตา่งดา้ว   RDO บญัชทา้ยกฎหมายี  2 จํากดัความพนักงานเหลา่นัน้ที่
เป็นพนักงานตา่งดา้ว และพนักงานทีเ่ป็นพนักงานทอ้งถิน่ การปฏบิตัทิี่
แตกตา่งกนัสามารถทําไดภ้ายใตก้ฎหมาย RDO มรีะบอุยูใ่นกฎหมาย 
RDO มาตรา 14 (ดวูรรคที ่6.7.2 ถงึ 6.7.4 ของประมวล (หนา้47-49)) 

 
5.3.12 ภาษา 

 
(1) นายจา้งตอ้งแน่ใจวา่ขอ้กําหนดดา้นภาษาใดๆ (รวมถงึคณุวฒุกิารศกษาึ  

ความคลอ่งแคลว่และสาเนยีงํ ) สาหรับํ งานเกีย่วขอ้งกบัและควร
สอดคลอ้งกบัประสทธภิาพของิ การทํางาน (ดวูรรคที ่6.1.1 (2) (v) ของ
ประมวล (หนา้ 41) และวรรค 5.3.1 (หนา้ 20), 5.3.4 (หนา้ 23) และ 
5.3.5 (หนา้ 24) สาหรับํ เกณฑก์ารสรรหา การโฆษณาตําแหน่งวา่งและ
รายชอผูผ้า่นการคดัเลอืกื่ ) 
 

(2) สาเนยีงของํ บคุคลในการพดูภาษาสามารถเกีย่วขอ้งกบัเชอชาติื้ ของ
คนๆ นัน้ นายจา้งควรแน่ใจวา่พนักงานและลกูจา้งไมถ่กูเลอืกปฏบิตัหิรอื
คกุคามอนัเนือ่งมาจากสาเนยีงํ การพดู64 (ดวูรรคที ่5.3.14 ของประมวล 

                                                       
64 นโยบายและแนวทางดา้นเชอชาตแิละการเลอืกปฏบิตัดิา้นเชอื้ ื้ ชาต ิวรรคที ่3.6, คณะกรรมการสทธิิ
มนุษยชนแหง่ออนตารโิอ แคนาดา, 2005 
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(หนา้ 31) สาหรับการป้องกนัการคกุคามํ ) สงนีบ้งัคบัิ่ ใชกบัทกุแงม่มุ้
ของการจา้งงาน รวมทัง้การเลือ่นตําแหน่ง การโอนยา้ยและการ
ฝึกอบรม (ดวูรรคที ่5.3.13 ของประมวล (หนา้ 30)) 

 
(3) เมือ่สถานทีทํ่างานประกอบดว้ยผูท้ีไ่มช่านาญํ ดา้นภาษาของทีทํ่างาน 

นายจา้งควรใชข้ัน้ตอนการปฏบิตัทิีส่มเหตสุมผลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารให ้
ขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ใจไดเ้กีย่วกบัขอ้กําหนดดา้นสขุภาพและความ
ปลอดภยัและประเด็นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน เชน่ สญญาณและั
ประกาศความปลอดภยั 

 
5.3.13 การเลือ่นตําแหน่ง การโอนยา้ยและการฝึกอบรม 

 
แนะนําใหน้ายจา้ง:- 

 
(1) ตรวจสอบเกณฑก์ารประเมนิผลใดๆ ของระบบการประเมนิผลงาน

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่พนักงานจะไดรั้บการเลือ่นเงนิเดอืนตามเกณฑท์ีใ่ช ้
(เชน่ ขอ้กําหนดดา้นภาษา) ซงจะไม่ึ่ เป็นการเลอืกปฏบิตับินพืน้ดา้นเชอ้ื
ชาต ิควรมกีารตัง้มาตรฐานการวดัผลสาหบัการประเมนิประสทธภิาพการํ ิ
ทํางานงาน; 
 

(2) จัดใหม้กีารเลอืกสาหรับการเลือ่นขัน้ในทางทีส่อดคลอ้งกบัการคดัสรรํ
พนักงาน เกณฑก์ารคดัเลอืกทีส่อดคลอ้งสาหรับการํ ลงประกาศ
ตําแหน่งงานควรเปรยีบเทยีบกบัการประเมนิผูส้มคัรทัง้หมดโดยละเอยีด 
ในแงข่อง ความสามารถและคณุภาพ รวมถงึศกยภาพของั ผูส้มคัร 
พนักงานทีม่ปีระวตักิารทํางานทีเ่หมาะสมกบัขอ้กําหนดของงานมาก
ทีส่ดุควรไดรั้บเลอืก; 

 
(3) เมือ่มโีอกาสในการเลือ่นตําแหน่ง การฝึกอบรม หรอืโอนยา้ยเกดิขึน้ ให ้

ระบเุงือ่นไขการสมคัรใหก้บัพนักงานทกุคนทีอ่าจสนใจและกําหนด
ขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่สอสารกบัพนักงานื่ โดยไม่
คํานงึถงึเชอชาื้ ตขิองผูท้ีม่สีทธิ์ิ ;  

 
(4) ประเมนิผูส้มคัรทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดแ้ละหากมกีารเลือ่นขัน้โดยการเสนอ

ชอ่ืตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทกุคนทีเ่หมาะสมจะไดรั้บการพจิารณาและ
ไมม่คีนใดทีจ่ะถกูมองขา้มไป; 

 
(5) เก็บบนัทกึของบนัทกึการเลือ่นตําแหน่ง และการฝึกอบรมเป็นเวลา 24 

เดอืน หรอืหากไมส่ามารถทําได ้อยา่งนอ้ยไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน65;   

                                                       
65  ภายใต ้RDO, ขอบเขตระยะเวลาในการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC คอื 12 เดอืน (RDO มาตรา 78(4)(ค) 
และสาหรับการนําเรือ่งเขา้สกูระบวนการไตส่วนของศาลแขวงคอืํ ่  24 เดอืน (RDO มาตรา 80), การเก็บบนัทกึ
ตา่งๆ ใหด้จีะชวยในการจัดการกบัขอ้พพิาท่  
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(6) ทบทวนและเปลีย่นกฎทีจํ่ากดัหรอืกนัไมใ่หม้โีอนยา้ยตําแหน่งระหวา่ง

งานบางงาน หากพบวา่มกีารเลอืกปฏบิตั;ิ และ 
 

(7) ตรวจสอบนโยบาย กฎระเบยีบและการปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัการเลอืก
พนักงานสาหรับการฝึกอบรมํ  วนัลาและการพัฒนาอาชพและสี ว่นบคุคล 
(เชน่ ขอ้กําหนดดา้นภาษาใดๆ) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่:-  

 
(ก) ไมม่คีนใดจากกลุม่เชอชาตใิดๆ ไดรั้บการปฏบิตัใินทางทีแ่ยก่วา่ื้

บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ เมือ่เทยีบกบับคุคลอืน่ทีไ่มไ่ดม้าจาก
กลุม่เชอชาตนัิน้ื้ ;  

 
(ข) ลดผลกระทบในทางทีส่รา้งความเสยหายใหก้บักลุม่เชอชาติี ื้

ใดๆ ใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ; 
 

(ค) ในกรณีทีม่กีารพบวา่มคีวามไมส่มดลุในระหวา่งการฝึกอบรมคน
เชอชาตติา่งๆ มากกวา่ทีค่าดไว ้ควรหาื้ สาเหตแุละตอ้งดําเนนิ
มาตรการแกไ้ขหากจําเป็นเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไมเ่กดิการเลอืก
ปฎบิตั ิ

 
5.3.14 การป้องกนัการคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  
 

พนักงานและลกูจา้งจากทกุกลุม่เชอขาติื้ มสีทธทิีจ่ะิ ไมไ่ดรั้บการถกูคกุคาม
บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  นายจา้งจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สภาพการ
ทํางานจะใหค้วามเคารพในคณุสมบตัดิา้นเชอชาตขิองพนักงานทกุคน ื้
แนะนําใหน้ายจา้ง:-  
 
(1) สรา้งขอ้ความทีช่ดเจนในั นโยบายโอกาสความเทา่เทยีมกนัซงไมย่อมึ่

ใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ;   
 

(2) ใหส้ภาพแวดลอ้มการทํางานทีป่ลอดภยัและปราศจากการขม่เหงหรอื
สบประมาท พนักงานและลกูจา้งควรปฏบิตัติอ่กนัดว้ยความสภุาพและ
เคารพ;  

 
(3) อธบิายวา่การคกุคาม66 บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  คอื สงทีไ่มส่ามารถิ่

ยอมรับไดแ้ละอธบิายประเภทของพฤตกิรรมทีส่ามารถถอืเป็นการ
คกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  เชน่:-  

 

                                                       
66 ดวูรรคที ่6.3.2 และ 6.3.3 ของประมวล (หนา้45-46) 
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(ก) การใหข้อ้คดิเห็นหรอืการสบประมาทดา้นเชอชาต ิื้ เชน่ ควร
หลกีเลีย่งการเรยีกชอที่ื่ คนจากบางกลุม่เชอชาตอิาจรูส้กถกูคุื้ ึ
คามหรอืไมส่ภุาพ;  

 
(ข) การแสดงภาพสญลกัษณ์ั หรอืคําขวญัหรอืสงของิ่ อืน่ๆ ทีล่าม

ปามกลุม่เชอชาตบิางกลุม่ื้ ;  
 

(ค) การหยอกลอ้ หยอกเยา้ ยัว่เยา้หรอืพดูจาสอเสยดดา้นเชอชาต ิ่ ี ื้
เชน่ หวัเราะเยาะสาเนยีงหรอืนสิยของบคุคลที่ํ ั เป็นกลุม่คนเชอ้ื
ชาตบิางกลุม่;  

 
(ง) การใชโ้ทนเสยงทีแ่สดงการี ดหูมิน่หรอืคกุคามเมือ่สอสารกบัื่

บคุคลทีเ่ป็นกลุม่คนเชอชาตบิางกลุม่ื้ ;  
 

(จ) ควํา่บาตรรบคุคลเนือ่งจากกลุม่เชอชาตขิองพวกเขาื้ ;  
 

(ฉ) ใหง้านทีม่ากเกนิไปหรอืไมม่องดสูภาพความเป็นจรงิแกก่ลุม่คน
บางกลุม่บนพืน้ดา้นเชอชาติื้ ;  

 
(ช) จูจ้ีโ้ดยไมจํ่าเป็นกบับคุคลทีม่าจากกลุม่เชอชาตใิดเชอชาตหินึง่ื้ ื้

โดยเฉพาะ; 
 

(4) ใหพ้นักงานและผูค้ดัสรรพนักานทราบถงึรายการทีก่ลา่วไปขา้งตน้
ทัง้หมด;    
 

(5) แน่ใจวา่การรับเรือ่งรอ้งทกุขแ์ละเรือ่งรอ้งเรยีนไดรั้บการจัดการอยา่ง
ถกูตอ้ง ในการทําเชนนี้่  เพือ่เป็นวธิอีกีวธิหีนึง่ในการจัดการกบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนของการคกุคามอยา่งเป็นทางการโดยสอดคลอ้งกบั
กระบวนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนภายในทีไ่ดต้ัง้ไว ้นายจา้งควรพจิารณาใหม้ี
การรับเรือ่งรอ้งเรยีนอยา่งไมเ่ป็นทางการเพือ่จัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีน
ดว้ย; 

 
(6) แน่ใจวา่ไมม่ผีูใ้ดทีจ่ะตกเป็นผูไ้ดรั้บความเสยหายี 67 หรอืไดรั้บการ

ลงโทษเนือ่งจากสงเรือ่ง่ รอ้งเรยีนหรอืขอ้ขอ้งใจ 
 
5.3.15 นโยบายรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

 
แนะนําใหน้ายจา้ง:- 

                                                       
67 ดวูรรคที ่6.1.3 ของประมวล (หนา้ 42) 
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(1) แน่ใจวา่พนักงานทีม่เีจตนาบรสิทุธิใ์นการดําเนนิการภายใต ้RDO ไมไ่ด ้

รับการปฏบิตัใินทางทีแ่ยก่วา่พนักงานคนอืน่ๆ ตวัอยา่งเชน่ โดยการถกู
กดีกนัการไดรั้บการฝึกอบรมหรอืเลือ่นตําแหน่ง การรักษาระเบยีบวนัิย
หรอืการไลอ่อก;  
 

(2) กําหนดขัน้ตอนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนภายในหรอืเจา้หนา้เพือ่จัดการกบั
เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคามบนพืน้ฐานดา้น
เชอชาติื้ หรอืการตกเป็นผูไ้ดรั้บความเสยหายี 68 ภายในองคก์ร   ควร
แจง้ขัน้ตอนเหลา่นีใ้หแ้กพ่นักงานทกุคนและตรวจสอบเป็นระยะๆ; 
 

(3) แนะนําพนักงานใหใ้ชก้ระบวนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนภายในตามความ
เหมาะสม แตโ่ดยไมใ่หเ้กดิความลําเอยีงตอ่สทธขิองิ บคุคลในการขอรับ
ความชวยเหลอืจาก่  EOC หรอืศาล;  

 
(4) จัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีนของการเลอืกปฏบิตัแิละคกุคามบนพืน้ฐานดา้น

เชอชาติื้ ของผูไ้ดรั้บความเสยหายอยา่งจรงิจัง ี มปีระสทธภิาพและิ
ทนัทว่งท ีไมค่วรสนนษิฐานั วา่เรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่วเป็นเรือ่งทีค่ดิมาก
ไป ควรดําเนนิการโดยสอดคลอ้งกบัความเป็นความลบัและสทธขิองทัง้ิ
ผูร้อ้งทกุขแ์ละผูถ้กูกลา่วโทษ;  

 
(5) การจัดกบัการดําเนนิการทางวนัิยอยา่งเทา่เทยีมกนัโดยไมคํ่านงึถงึเชอ้ื

ชาต;ิ  
 

(6) เก็บบนัทกึประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและการ
ดําเนนิการทางวนัิยเป็นเวลา 24 เดอืน หรอืหากไมส่ามารถทําได ้อยา่ง
นอ้ยไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน69 

 
5.3.16 การไลอ่อก การปลดคนออกเนือ่งจากมพีนักงานมากเกนิ การปฏบิตัทิีไ่ม่

เป็นธรรมตอ่ลกูจา้ง 
 
แนะนําใหน้ายจา้ง:- 

 
(1) แน่ใจวา่พนักงานของกลุม่เชอชาติื้ หนึง่ไมไ่ดรั้บการดําเนนิการทาง

รักษาวนัิยหรอืไลอ่อกเนือ่งจากการถกูมองขา้มหรอืไมใ่สใจใน่
ประสทธภิาพิ การทํางานหรอืพฤตกิรรมเมือ่เทยีบกบัพนักงานคนอืน่ทีม่า

                                                       
68 ดวูรรคที ่6.1.3 ของประมวล (หนา้ 42) 
69 ภายใต ้RDO, ขอบเขตระยะเวลาในการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC คอื 12 เดอืน (RDO มาตรา 78(4)(ค) 
และสาหรับการนําเรือ่งเขา้สกูระบวนการไตส่วนของศาลแขวงคอืํ ่  24 เดอืน (RDO มาตรา 80), การเก็บบนัทกึ
ตา่งๆ ใหด้จีะชวยในการจัดการกบัขอ้พพิาท่  
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จากกลุม่เชอชาตอิืน่ื้ ;  
 

(2) ทบทวนกระบวนการปลดคนงานออกเนือ่งจากมพีนักงานมากเกนิทีม่ี
ผลกระทบตอ่พนักงานของกลุม่เชอชาติื้ ใดๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไมม่กีาร
เลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาตแิละเพือ่ื้ ขจัดผลกระทบทีส่รา้งความ
เสยหายและไมเ่ป็นธรรมตอ่ี เชอชาติื้ ใดๆ;  

 
(3) แน่ใจวา่การเขา้ถงึสทธปิระโยชนจ์ากการถกูคดัคนงานออกดว้ยความิ

สมคัรใจมใีหก้บัพนักงานทกุเชอชาตใินทางทีเ่ทา่เทยีมกนัสาหรับในื้ ํ
สถานการณ์เดยีวกนัหรอืคลา้ยกนั 

 
(4) แน่ใจวา่เมือ่มกีารลดระดบัหรอืลดเวลาทํางาน (เชน่ เนือ่งจากการ

เปลีย่นแปลงในลกัษณะหรอืปรมิาณของธรุกจิของนายจา้ง) การ
จัดเตรยีมการจะไมเ่ลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ;  

 
(5) เก็บบนัทกึการไลอ่อและการปลดคนงานเนือ่งจากมพีนักงานมากเกนิไว ้

เป็นเวลา 24 เดอืน หรอืหากไมส่ามารถทําไดอ้ยา่งนอ้ยไมน่อ้ยกวา่ 12 
เดอืน70;  

 
(6) แน่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานการดําเนนิการหรอืพฤตกิรรมเพือ่

ป้องกนัไมใ่หพ้นักงานของกลุม่เชอชาตใิดๆ รูส้กถกูขม่ขู่ื้ ึ  คกุคามหรอื
ไดรั้บการปฏบิตัทิีไ่มด่ี71 

 
5.3.17 การทบทวนและการตรวจสอบตดิตาม 

 
(1) สงเสรมิให ้่ นายจา้งนําขัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมไปใชเพือ่้ ตรวจสอบ

และทบทวนการนํานโยบายโอกาสความเทา่เทยีมกนัและขัน้ตอนการ
จา้งงานทีด่ไีปปรับใช ้วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบก็เพือ่ให ้
สถานการณ์ดขีึน้ ตวัอยา่งเชน่:-  
 
(ก) แรงงานทีป่ระกอบดว้ยชนเชอชาติื้ ตา่งๆ เพือ่เปรยีบเทยีบกบั 

เกณฑม์าตรฐาน เชน่ ขอ้มลูสามะโนประชากรํ ;  
 

(ข) การกระจายของผูค้นจากกลุม่เชอชาตติา่งๆ ื้ ภายในองคก์ร ตาม
ประเภทและระดบังาน หรอืสถานทีทํ่างาน;  

 

                                                       
70 ภายใต ้RDO, ขอบเขตระยะเวลาในการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC คอื 12 เดอืน (RDO มาตรา 78(4)(ค) 
และสาหรับการนําเรือ่งเขา้สกูํ ่ ระบวนการไตส่วนของศาลแขวงคอื 24 เดอืน (RDO มาตรา 80), การเก็บบนัทกึ
ตา่งๆ ใหด้จีะชวยในการจัดการกบัขอ้พพิาท่  
71 ดวูรรคที ่5.3.14 ของประมวล (หนา้31) 
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(ค) รปูแบบของการพัฒนาทางอาชพ ี (รวมถงึ คา่ตอบแทนและสทธิิ
ประโยชน ์การสนสดุิ้ การจา้งงาน หรอืการดําเนนิการทางวนัิย
อืน่ๆ) ของบคุคลจากกลุม่เชอชาติื้ ตา่งกนั 

 
(2) ตวัอยา่งเชน ่ ขอ้มลูดงักลา่วจะแสดงวา่ผูค้นมาจากตา่งกลุม่เชอชาติื้

หรอืไม:่-  
 
(ก) ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการจา้งงานหรอืการเลือ่นตําแหน่ง หรอื

ประยกุตใ์ชได ้้ ทีน่อ้ยกวา่คาด;  
 

(ข) จะไมค่ดัสรรพนักงาน เลือ่นตําแหน่งหรอืถกูเลอืกเพือ่รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาหรอืไดรั้บการแตง่ตัง้หรอืคดัเลอืกในสดสวนั ่
ทีตํ่า่กวา่อตัราการนําไปใช ้; และ 

 
(ค) เกีย่วขอ้งกบังานเฉพาะอยา่ง เฉพาะสวนหรอืเฉพาะแผนก่  

 
(3) ในองคก์รทีม่โีครงสรา้งงา่ยๆ สถานการณ์อาจประเมนิจากความรูข้อง

บคุคล ในองคก์รทีม่โีครงสรา้งขนาดใหญ ่การตดิตามจะตอ้งเป็น
กระบวนการทีเ่ป็นทางการในการเก็บรวบรวม วเิคราะหแ์ละการประเมนิ
ขอ้มลู ตวัอยา่งเชน่ ผา่นการสารวจํ  การปรกึษาและขอขอ้เสนอแนะ สง่ินี้
อาจจะกระทําในขัน้ตอนทีก่ารดําเนนิงานหรอืทรัพยากรมอียูแ่ละควร
กระทํากอ่นการปรกึษาหารอืกบัพนักงานหรอืตวัแทนของพนักงาน 
วตัถปุระสงคข์องการจัดเก็บขอ้มลูตอ้งไดรั้บการระบอุยา่งชดเจนั  ขอ้มลู
ทีเ่ก็บควรถกูเก็บรักษาเป็นความลบัอยา่งเครง่ครัดและไมค่วรใชเ้พือ่
วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ เมือ่เก็บรวบรวมและใชขอ้มลูสวนบคุคลขอ้มลู ้ ่
(นโยบายความเป็นสวนตวั่ ) ควรปฏบิตัติามกฎหมาย ในการนี ้นายจา้ง
และฝ่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอาจพจิารณาการรวบรวมขอ้มลูและการใช ้
ในทางทีไ่มร่ะบตุวับคุคล 

 
(4) ขอ้มลูทีไ่ดรั้บผา่นการตรวจสอบจะชวย่ แสดงวา่:- 

 
(ก) พนักงานและลกูจา้ง (รวมถงึผูส้มคัรงาน72) จากกลุม่เชอชาติื้

ใดๆ ไดรั้บการปฏบิตัใินทางทีไ่มแ่ยก่วา่บคุคลทีม่าจากกลุม่เชอ้ื
ชาตอิืน่  

 
(ข) นโยบาย กฎระเบยีบและวธิปีฏบิตัมิผีลกระทบในทางทีเ่สยหี าย

กบักลุม่เชอชาติื้ ใดๆ   
 

                                                       
72 ดวูรรคที ่5.3.6 ของประมวล (หนา้ 24) สาหรับการขอรับขอ้มลูเกีย่วกบัเชอชาตจิากผูส้มัครงานํ ื้  
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(5) หากขอ้มลูการตดิตามแสดงใหเ้ห็นถงึความไมเ่สมอภาคระหวา่งกลุม่
เชอชาต ิื้ นายจา้งควรตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เชอชาตไิมเ่ป็นอปุสรรคื้
ในการโอกาส นายจา้งควรจะตรวจสอบและทบทวนนโยบาย กฎระเบยีบ
และการปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดวูา่มผีลกระทบในทางทีเ่สยหายตอ่ี กลุม่
เชอชาตใิดหรอืไม ่ื้ และหากม ีตอ้งนําขัน้ตอนเพือ่ลดผลกระทบดงักลา่ว
ใหเ้หลอืนอ้ยสดุไปใช ้
 

(6) นอกจากนีแ้นะนําใหน้ายจา้งใชม้าตรการพเิศษเพือ่จัดการกบั
สถานการณ์ใดๆ ทีพ่บวา่มกีลุม่ชนชาตใิดชนชาตหินึง่ในสถานทีทํ่างาน
นอ้ยกวา่ทีค่วรจะเป็น (ดวูรรคที ่5.3.18 ของประมวล (หนา้ 36)) 

 
5.3.18 มาตรการพเิศษ 
 

(1) เนือ่งดว้ยการเลอืกปฏบิตัหิรอืการเสยเปรยีบอืน่ๆ ในอดตีี  บคุคลทีม่า
จากกลุม่เชอชาติื้ บางกลุม่เชอชาตอิื้ าจสญูเสยโอกาสในการได ้ี รับ
คณุสมบตัหิรอืประสบการณ์ทีจํ่าเป็นเพือ่โอกาสในการประกอบอาชพ  ี  
 

(2) ดงันัน้ RDO มาตรา 49 อนุญาตใหน้ายจา้งหรอืฝ่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน
การจัดเตรยีมการฝึกอบรมใหก้บักลุม่ชนชาตใิดชนชาตหินึง่เฉพาะเป็น
กรณีพเิศษ ไมว่า่จะเป็นการใหส้นคา้ การเขา้ถงึสงอํานวยความสะดวก ิ ิ่
บรกิาร โอกาส การใหเ้งนิชวยเหลอื สทธปิระโยชนห์รอืโครงการเพือ่่ ิ
สนองความตอ้งการพเิศษใดๆ ในการจา้งงาน โดยทีม่เีจตนาที่
สมเหตสุมผลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะเกดิความเทา่เทยีมกนัในการจา้งงาน   

 
(3) RDO มาตรา 51 และ 52 อนุญาตใหน้ายจา้งหรอืฝ่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน

การจัดหาการฝึกอบรมใหก้บับคุคลทีม่าจากกลุม่ชนชาตใิดชนชาตหินึง่
เฉพาะเป็นกรณีพเิศษ โดยทีใ่นชวง่  12 เดอืนทีผ่า่นมา ในฮองกง ่ (หรอื
ในสถานประกอบการใดๆ) ไมม่บีคุคลเชอชาต ิื้ (หรอืกลุม่เชอชาติื้
ดงักลา่ว) เคยทํางานนัน้มากอ่นหรอืจํานวนของพนักงานในกลุม่เชอ้ื
ชาตนัิน้ๆ มนีอ้ยมาก 

 
(4) มาตรการภายใต ้RDO มาตรา 49, 51 หรอื 52 เรยีกวา่มาตรการพเิศษ  

ตวัอยา่งของมาตรการพเิศษอาจไดแ้ก ่การสงเสริ่ มใหม้กีารจา้งงาน 
โอนยา้ย หรอืเลือ่นขัน้ ใหช้นเรยีนดา้นภาษา ระบบพีเ่ลีย้งและการั ้
ฝึกอบรมทกัษะการบรหิารหรอืหลกัสตูรการฝึกอบรมอืน่ๆ  

 
(5) มาตรการพเิศษภายใต ้RDO หมายถงึการใหก้ารฝึกอบรมหรอืการ

สงเสรมิใดๆ และไมเ่พิม่โอกาสการจา้งงานใหก้บับคุคลทีม่าจากกลุม่ชน่
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ชาตใิดชนชาตหินึง่เป็นการเฉพาะบนพืน้ฐานดา้นเชอ้ื73 

                                                       
73 กฎหมายความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาตใินการจา้งงานของสหราชอาณาจักรื้ , หนา้ 40, คณะกรรมการ
ความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาติื้  2005 
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6 การกระทําท่ีผิดกฎหมายภายใต RDO 

 
6.1 ประเภทของการเลอืกปฏบิตัภิายใตก้ฎหมาย RDO 

 
RDO จํากดัความการเลอืกปฏบิตัไิวส้องประเภทดว้ยกนั  ไดแ้ก:่- 
 
6.1.1 การเลอืกปฏบิตัดิา้นชาต ิ

 
การเลอืกปฏบิตัเิชอชาติื้ เกดิขึน้ภายใตส้ถานการณ์ตอ่ไปนีต้ามความหมาย
ภายใต ้RDO74:- 
 
(1) การเลอืกปฏบิตัทิางตรง  

 
การเลอืกปฏบิตัทิางตรงเกดิขึน้เมือ่นาย ก ปฏบิตัติอ่นาย ข (ซงเป็นคนึ่
กลุม่ชนชาตหินึง่) ในทางทีใ่หค้วามพงึพอใจนอ้ยกวา่นาย ค (ซงเป็นึ่
คนอกีกลุม่ชนชาตหินึง่) บนพืน้ฐานดา้นเชอชาตขิองนาย ข โดยทีน่าย ื้
ข และนาย ค อยูใ่นสถานการณ์อืน่ๆ ทีค่ลา้ยกนั75 
 
ตัวอยางที ่7:- 
คนเชอสายื้ ปากสีถานแตกํ่าเนดิแตส่ามารถพดูภาษาจนีกวางตุง้ได ้
อยา่งคลอ่งแคลว่และมชีอ่ืจนีชอ่ืสาหรับํ ใชโทรศพท์้ ั เพือ่การทํางาน
เป็นพนักงานขายและมไีดรั้บเชญิสาหรับการสมภาษณ์ํ ั  แตเ่นือ่งจาก
ลกัษณะของเขาระบวุา่เขาเป็นคนปากสีถานแตกํ่าเนดิ เมือ่บคุคลนี้
ปรากฏตวัในวนัสมภาษณ์ั งาน เขาไดรั้บแจง้อยา่งเท็จๆ วา่มผีูอ้ ืน่ไดถ้กู
วา่จา้งไปเรยีบรอ้ยแลว้และปฏเิสธการสมภาษณ์ั  นีถ่อืเป็นการปฏบิตัิ
ในทางทีแ่ยก่วา่บนพืน้ฐานดา้นเชอชาตหิากื้ ผูส้มคัรงานรายอืน่ทีไ่มใ่ช่
ชาวปากสีถานโดยกําเนดิไมไ่ดรั้บการปฏเิสธ 
 
ตัวอยางที ่8:- 
ผูจั้ดการเชอสายจนีโดยกําเนดิไดรั้บการปฏบิตัใินทางทีแ่ยก่วา่บนื้
พืน้ฐานดา้นเชอชาต ิื้ (การเลอืกปฏบิตัโิดยตรง) หากผูจั้ดการเชอชาติื้
องักฤษโดยกําเนดิไดรั้บเงนิเดอืนคา่จา้งสงูกวา่จํานวนเงนิเดอืนของ
ผูจั้ดการทีม่เีชอสายจนีโดยกําเนดิื้ บนพืน้ของความแตกตา่งในชาติ
กําเนดิ เมือ่ทัง้สองทํางานในลกัษณะเดยีวกนัหรอืคลา้ยกนัอยา่งมาก 
(เชน่ ทัง้สองทํางานแบบเดยีวกนัและมปีระสบการณ์คลา้ยกนัและมี

                                                       
74 RDO มาตรา 4(1) 
75 RDO มาตรา 4(1)(ก) และมาตรา 8(5) 
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ผลงานดทีัง้คู)่ 
 
ควรคํานงึถงึประเด็นตอ่ไปนี:้-  
 
(ก) RDO มาตรา 9 กําหนดใหห้ากมกีารกระทําทีม่กีารกระทํา

มากกวา่หนึง่เหตผุล และหนึง่ในเหตผุลนัน้เป็นเรือ่งของเชอ้ื
ชาตขิองบคุคล (ไมว่า่จะเป็นเหตผุลหลกัหรอืยอ่ย) แลว้นัน้ ให ้
ถอืวา่เป็นการกระทําอนัเนือ่งจากเหตผุลดา้นเชอชาตขิองื้
บคุคล ;  

 
(ข) RDO มาตรา 4(3) กําหนดใหก้ารแยกบคุคลบนพืน้ฐานดา้นเชอ้ื

ชาตจิากบคุคลอืน่ถอืเป็นการแบง่แยกทางตรง ตวัอยา่งเชน่ 
การแยกบคุคลเกดิขึน้เมือ่พนักงานทีไ่มใ่ชชาว่ จนีโดยกําเนดิ
ตอ้งรับประทานอาหารในหอ้งทีแ่ยกจากโรงอาหารของ
พนักงานทีเ่ป็นชาวจนีโดยกําเนดิ ;  

 
(ค) ความสามารถดา้นภาษาของบคุคล รวมทัง้สาเนยีงสามารถํ

เกีย่วขอ้งกบัเชอชาติื้ ของบคุคลคนนัน้76 และนายจา้งควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานและลกูจา้งตอ้งไมไ่ดรั้บการ
ปฏบิตัใินทางทีแ่ยก่วา่เนือ่งจากสาเนยีงหรอืํ ภาษา 

 
(2) การเลอืกปฏบิตัทิางออ้ม 

 
การเลอืกปฏบิตัทิางออ้มเกดิขึน้เมือ่บคุคลใชขอ้กําหนดหรอืเงอืนไข้
การไมเ่ลอืกปฏบิตักิบัทกุคนจากทกุกลุม่เชอชาต ิื้ 77 แต:่-  
 

(ก) มเีพยีงสดสวนเพยีงนอ้ยนดิของบคุคลจากั ่ กลุม่เชอชาตหินึง่ที่ื้
สามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขเมือ่เทยีบกบัสดสวนั ่
ของคนทีไ่มอ่ยูใ่นกลุม่เชอชาตนัิน้ื้ ; 

 
(ข) บคุคลทีใ่ชขอ้กํา้ หนดหรอืเงือ่นไขไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นวา่

ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขเป็นธรรมบนพืน้ทีท่ีไ่มเ่กีย่วกบัเชอชาติื้ ;  
 

(ค) ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขคอืเพือ่สรา้งความเสยเปรยีบใหก้บัี
บคุคลกลุม่เชอชาตนัิน้ๆ โดยเฉพาะเนือ่งจากไมส่ามารถปฏบิตัิื้
ตามได ้ 
 

                                                       
76 นโยบายและแนวทางดา้นเชอชาตแิละการเลอืกปฏบิตัดิา้นเชอชาต ิวรรคที่ื้ ื้  3.6, คณะกรรมการสทธิิ
มนุษยชนแหง่ออนตารโิอ แคนาดา, 2005 
77 RDO มาตรา 4(1)(ข) 
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ตัวอยางที ่9:- 
การหา้มไวห้นวดเคราอนัเนือ่งจากเหตผุลดา้นสขุภาพและความ
ปลอดภยัสาหรับํ โรงงานบรรจอุาหารเป็นขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไข
ทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัทิางออ้มกบับางกลุม่เชอชาติื้  เชน ่ ซกสิ  ์(ที่
ธรรมเนยีมของชนกลุม่นีกํ้าหนดใหต้อ้งไวเ้ครา) เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบักลุม่ชนชาตอิืน่ๆ หากขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้หา้มนีไ้มเ่ป็น
ธรรม ตวัอยา่งเชน สามารถสวมหนา้กากแทนไดเ้พือ่ใหไ้ด ้่
มาตรฐานดา้นสขุภาพและความปลอดภยั78 

 
ประเด็นตอ่ไปนีค้วรนํามาพจิารณา:- 
 
(i) สทธพิเิศษและิ ปัจจัยทีจ่ะนํามาพจิารณา (ทีข่ดักบัขอ้กําหนดหรอื

เงือ่นไขทีแ่ทจ้รงิในการบรรลวุตัถปุระสงค)์ ไมไ่ดอ้ยูใ่น
ความหมายของขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขภายใต ้RDO79 
 

(ii) ไมส่ามารถบรรลขุอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขหากบคุคลไมส่ามารถ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขทางขนบธรรมเนยีมประเพณีและวฒันธรรมได ้
อยา่งเสมอตน้เสมอปลายของกลุม่เชอชาตขิองตนื้ 80  

 
(iii) RDO มาตรา 4(2) ใหข้อ้กําหนดหรอืเงือ่นไขถอืวา่เป็นธรรมหาก

เป็นวตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎฆมายและมคีวามเชอมโยงกบัื่
วตัถปุระสงคอ์ยา่งเหมาะสมและไดส้ดสวนั ่  

 
(iv) กฎหมายคดอีา้งองิระบวุา่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เวลาและลกัษณะการทํางาน สามารถนําไปสูก่ารเรยีกรอ้งสทธิ์ิ
การเลอืกปฏบิตัทิางออ้ม เพือ่ตรวจสอบวา่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไข
เป็นธรรมหรอืไม ่คดแีตล่ะคดตีอ้งไดรั้บการไตส่วนตามขอ้เท็จจรงิ 
พจิารณาถงึผลการเลอืกปฏบิตัใิดๆ กบัระดบัของตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 
ประสทธภิิ าพทีล่ดลงหรอืปัญหาดา้นความปลอดภยัรา้ยแรง เพือ่
อํานวยความสะดวกใหก้บับคุคลเฉพาะบางกลุม่เชอชาติื้ 81 

                                                       
78 หลกัปฏบิตัวิา่ดว้ยความเทา่เทยีมกนัดา้นเชอชาตใินการจา้งงานของสหราชอาณาจักรื้ , หนา้ 20, ตวัอยา่ง 
ข; และ Mandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 
79 Perera v Civil Service Commission [1983] IRLR 166 
80 Mandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 
81 Osborne v Inco Ltd [1985] 15 DLR (ครัง้ที ่4) 723 
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ตัวอยางที ่10:- 
การหา้มไวห้นวดเคราอนัเนือ่งจากเหตผุลดา้นสขุภาพและความ
ปลอดภยัสาหรับํ โรงงานบรรจอุาหารในตวัอยา่งที ่10 ขา้งตน้จะ
เป็นธรรมก็ตอ่เมือ่ขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นวา่การสวมใสหนา้กากไมถ่อื่
วา่ไดม้าตรฐานดา้นสขุภาพและความปลอดภยั82 
 
ตัวอยางที ่11:- 
นายจา้งทีต่ัดสนใจไม่ิ ปรับงานใหเ้หมาะสมแกพ่นักงานทีเ่ป็น
ชาวยวิ (ทีต่อ้งเขา้รว่มพธิทีางศาสนาและไมส่ามารถทํางานในวนั
เสาร)์ แตถ่กูกําหนดใหทํ้างานในวันเสารจ์ะถอืวา่ขอ้กําหนดนีเ้ป็น
ธรรมก็ตอ่เมือ่ขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นวา่ การปรับงานดงักลา่วจะ
นําไปสูค่วามเสยงดา้นความปลอดภยัี่  การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุ และ
ประสทธภิาพิ การทํางานทีล่ดลงอยา่งมาก83 
 
ตัวอยางที ่12:- 
ขอ้กําหนดใหต้อ้งสวมหมวกนริภยัในหอ้งเครือ่งทีทํ่างานซอม่
บํารงุ แมว้า่จะมกีารเลอืกปฏบิตัทิางออ้มกบัชาวซกสิ  ์(ซงโดยึ่
ประเพณีแลว้ตอ้งสวมผา้โพกหวั) ถอืวา่มคีวามเป็นธรรมก็ตอ่เมือ่
มขีอ้มลูเกีย่วกบัความเสยงี่ ในการบาดเจ็บและอาจเป็นความ
รับผดิชอบของนายจา้ง และขอ้กําหนดดงักลา่วอาจยากทีจ่ะ
บงัคบัใชหาก้ มกีารยกเวน้ใหก้บัคนใดคนหนึง่84 

 
(v) กฎหมายคดอีา้งองิยงัระบวุา่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการศกษาหรอืมาตรฐานึ ดา้นภาษาสามารถนําไปสูก่ารถกู
กลา่วหาเรือ่งการแบง่แยกทางออ้มได ้นายจา้งจะตอ้งสามารถให ้
ความเป็นธรรมตอ่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขตา่งๆ โดยการแสดงให ้
เห็นวา่ขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขมคีวามเกีย่วโยงและไมเ่ป็นการ
เรยีกรอ้งมากเกนิไปกวา่ความจําเป็นในการปฏบิตังิาน  

 
ตัวอยางที ่13:- 
สาหรับงานํ ตําแหน่งพนักงานเสมยีนหรอืผูช้วย่ เสมยีนใน
กระทรวงของรัฐในสหราชอาณาจักร ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บคดัเลอืก
จะตอ้งตอบคําถามสาธารณชนทัง้ตวัตอ่ตวัและทางโทรศพท ์ั
ความสามารถในการเขา้ใจและการสอสารในภาษาองักฤษเป็นื่
ส ิง่จําเป็นหลัก และขอ้กําหนดทีผู่ส้มคัรตอ้งมคีวามสามารถดา้น
ภาษาองักฤษระดบั “โอ” หรอืเทยีบเทา่ระดบัถอืวา่โดยรวมแลว้

                                                       
82 Panesar v The Nestle Co Ltd [1980] IRLR 60 
83 Osborne v Inco Ltd [1985] 15 DLR (ครัง้ที ่4) 723 
84 Singh v British Rail Engineering Ltd [1986] ICR 22 
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เป็นธรรมและไมลํ่าเอยีง85 ขอ้กําหนดดงักลา่วเป็นธรรมเพราะไม่
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัเชอชาตเิพราะมคีวามสมเหตสุมผลและได ้ื้
สดสวนกบัวตัถปุระสงคใ์นการสอสารเั ่ ื่ ป็นภาษาองักฤษ ซงถอืวา่ึ่
ชอบดว้ยกฎหมายและจําเป็นสาหรับการงานํ  

 
6.1.2 การเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานของชาตกํิาเนดิของญาตทิีส่บเชอสายใกลช้ดื ื้ ิ  

 
การเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาตขิองื้ ญาตทิีส่บเชอสายื ื้ ใกลช้ดเมือ่ิ
นาย ก ปฏบิตัติอ่นาย ข ในทางทีแ่ยก่วา่เนือ่งจากชาตกํิาเนดิของญาตทิี่
สบเชอสายใกลช้ดของนาย ขื ื้ ิ 86 ญาตผิูใ้กลช้ดหมายถงึคูส่มรส บดิามารดาิ

หรอืบตุร (รวมถงึ บตุรทีเ่กดิจากการสมรส, การรับเลีย้งหรอืบตุรบญุธรรม) 
หลานปู่ ยา่ตายาย หลาน พีน่อ้งและเขยหรอืสะใภ ้87 
 
ตัวอยางที ่14:- 
ผูจั้ดการถกูเลอิกปฏบิตัอินัเนือ่งจากพืน้ฐานดา้นเชือ้ชาตขิองญาตทิี่
ใกลช้ดของเขา ิ เมือ่เขาใชส้มคัรขอเลือ่นตําแหน่งแตไ่ดรั้บการปฏเิสธ
เนือ่งจากบรษัิทเห็นวา่เขาและภรรยาไมเ่หมาะสมสาหรับํ งานสงคมของั
บรษัิทอนัเนือ่งจากภรรยาของเขามเีชอสายอนิโดนเีซยโดยกําเนดิ และื้ ี
ผูจั้ดการคนอืน่ทีภ่รรยาไมใ่ชชาวอนิโดนเีซยไดรั้บการแต่่ ี งตัง้แทน  
 

6.1.3 การเลอืกปฏบิตัโิดยการทําใหต้กเป็นผูไ้ดรั้บความเสยหายี  
 
การเลอืกปฏบิตัโิดยการทําใหต้กเป็นผูเ้สยหายเกดิขึน้หากนาย ก ปฏบิตัิี
ตอ่นาย ข ในทางทีแ่ยก่วา่คนอืน่ๆ ดว้ยเหตผุลทีน่าย ข หรอืบคุคลทีส่าม
ไดก้ระทําหรอืมเีจตนาทีจ่ะทํา หรอืสงสยวา่ไดทํ้าหรอืมเีจตนาทําสั ิง่
ตอ่ไปนี้88:-  
 
(1) ดําเนนิการภายใต ้RDO; 
 
(2) ใหข้อ้มลูหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วโยงกบักระบวนการภายใต ้RDO; 
 
(3) หรอืทําสงใดๆ ภายใต ้หรอืโดยองิถงึิ่  RDO; 
 
(4) กลา่วหาวา่บคุคลใดบคุคลหนึง่ปฏบิตัใินทางทีข่ดัตอ่ RDO 
 
ตัวอยางที ่15:- 

                                                       
85 Raval v Department of Health และ Social Security [1985] ICR 685 
86 RDO มาตรา 5 
87 RDO มาตรา 2 
88 RDO มาตรา 6 
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ผูจั้ดการชาวเนปาลโดยกําเนดิถกูเลอืกปฏบิตัโิดยการทําใหต้กเป็น
ผูเ้สยหายเมือ่เขารอ้งเรยีนวา่ไดรั้บี เงนิเดอืนและเงนิโบนัสประจําปีนอ้ย
กวา่ผูจั้ดการคนอืน่ๆ ทีม่เีชอสายื้ จนีโดยกําเนดิอนัเนือ่งมาจากพืน้ฐานดา้น
เชอชาติื้  และบรษัิทไลผู่จั้ดการรายนีอ้อกดว้ยเหตผุลทีเ่ขายืน่เรือ่ง
รอ้งเรยีน 
 

6.2 เมือ่การเลอืกปฏบิตัถิอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมายภายใตก้ารจา้งงาน 
 
6.2.1 นายจา้งตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบัผูส้มคัรงานในทางทีอ่ธบิายไวใ้นวรรคที ่

6.1.1 - 6.1.3 ดา้นบนของประมวล (หนา้ 38 - 43)89:-  
 
(1) ในการจัดเตรยีมการเพือ่ตดัสนวา่ผูส้มคัรรายใดิ ควรไดรั้บการเสนอจา้ง

งาน (ตวัอยา่งเชน่ นายจา้งไมอ่าจปฏเิสธทีจ่ะสมภั าษณ์ผูส้มคัรงานบน
พืน้ฐานของชอ่ื ลกัษณะหรอืสาเนยีงของผูส้มคัรงานํ ทีร่ะบวุา่ผูส้มคัรเป็น
ชาวปากสีถานโดยกําเนดิ);  
 

(2) ในเงือ่นไขเมือ่มกีารจา้งงาน (เชน่ นายจา้งตอ้งไมล่ดระดบัเงนิเดอืน
เริม่ตน้สาหรับํ ตําแหน่งเดยีวกนักบัผูส้มคัรทีม่เีชอสายจนีเมือ่เทยีบกบัื้
ผูส้มคัรทีม่เีชอสายญีปุ่่ นอนัเนือ่งมาจากความแตกตา่งในชาตกํิาเนดิื้ ); 

 
(3) โดยการปฏเิสธหรอืจงใจละเวน้การเสนอการจา้งงาน (ตวัอยา่งเชน ่

นายจา้งตอ้งไมป่ฏเิสธในการเสนอการจา้งงานใหก้บัผูส้มคัรทีม่เีชอสายื้
ตน้กําเนดิเป็นชาวอนิเดยี) 

 
6.2.2 นายจา้งตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบัพนักงานหรอืลกูจา้งดว้ยวธิทีีอ่ธบิายขา้งตน้

ในวรรคที ่6.1.1 – 6.1.3 ของประมวล (หนา้38 - 43)90:- 
 
(1) ในแงข่องการจา้งงาน (ตวัอยา่งเชน่ สาหรับงานเํ ดยีวกนั ทําแบบ

เดยีวกนั เงนิเดอืนเทา่กนั นายจา้งตอ้งไมใ่หพ้นักงานทีม่เีชอชาตเินปาลื้
โดยกําเนดิทํางานชวโมงยาวกวา่พนักงานเชอสายจนีอนัเนือ่งมาจั่ ื้ าก
พืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ );  
 

(2) ในการเขา้ถงึโอกาสสาหรับํ การเลือ่นตําแหน่ง การโอนหรอืการฝึกอบรม
หรอืสทธิิ ประโยชน ์สงอํานวยความสะดวกหรอืบรกิาริ่ อืน่ๆ หรอืการ
ปฏเิสธหรอืจงใจละเวน้เพือ่สามารถเขา้ถงึสงเหลา่นี้ิ่  (ตวัอยา่งเชน่ 
นายจา้งตอ้งไมใ่หโ้อกาสในการเลือ่นขัน้แกพ่นักงานเชอสายจนีื้

                                                       
89 RDO มาตรา 10(1); และดวูรรคที ่6.7 ของประมวล (หนา้ 47) สาหรับการกระทําทีไ่ดรั้บอนุญาตภิายใต ้ํ  
RDO 
90 RDO มาตรา 10(2); และ ดวูรรคที ่6.7 ของประมวล (หนา้ 47) สาหรับการกระทําทีไ่ดรั้บอนุญาตภิายใต ้ํ  
RDO 
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มากกวา่พนักงานของอืน่ๆ บนพืน้ฐานดา้นชาตกํิาเนดิทีต่า่งกนั);  
 

(3) การไลพ่นักงานออกหรอืการทําใหไ้ดรั้บความเสยหายี  (เชน่ การลด
จํานวนคนงาน นายจา้งไมส่ามารถใชเป็นปัจจัย้ ดา้นเชอชาตแิละเลอืกื้ ที่
จะปลดพนักงานเชอสายื้ จนีกอ่นพนักงานเชอสายองักฤษื้ );  

 
(4) ในการจัดเตรยีมการทีเ่กีย่วกบัการเสยชวติี ี หรอืเกษียณอายุ91;  

 
(5) กฎหมายคดอีา้งองิระบวุา่พนักงานทีถ่กูนายจา้งบังคบัใหล้าออกเพราะ

ถกูเลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานดา้นเชอชาตจิะื้ ถอืวา่ถกูนายจา้งเลอืกปฏบิตัิ
บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ 92;  

 
(6) กฎหมายคดอีา้งองิระบวุา่นายจา้งตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตักิบัอดตีพนักงาน

ในวธิทีีอ่ธบิายไวใ้นวรรคที ่6.1.1 - 6.1.3 ของประมวล (หนา้ 38 - 43) 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการรอ้งเรยีนภายในหรอืหนังสอือา้งองิการสนสดุิ้
การจา้งงาน93 

 
6.3 การคกุคามทางเชอชาตทิีผ่ดิกฎหมายื้  

 
6.3.1 RDO ถอืวา่การกระทําตอ่ไปนีเ้ป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย:- 

 
(1) นายจา้งคกุคามผูส้มคัรงานหรอืพนักงานบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ 94; 
 
(2) พนักงานคกุคามผูส้มคัรงานหรอืพนักงานคนอืน่ๆ ของนายจา้งเดยีวกนั

บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ 95;  
 

(3) นายจา้งหลกัคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ของพนักงานรับจา้ง96;  
 

(4) พนักงานรับจา้งคกุคามพนักงานรับจา้งคนอืน่ๆ บนพืน้ฐานดา้นเชอ้ื
ชาติ97;   

 
(5) หุน้สวน่ ของบรษัิทคกุคามหุน้สวนคนอืน่ๆ หรอืบคุคลอืน่ๆ ทีข่อสมคัร่

เป็นหุน้สวนบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติ่ ื้ 98;   
                                                       
91 RDO มาตรา 10(4) และ (5) 
92 Chang Ying Kwan v Wyeth (HK) Ltd [2001] HKC 129, คดกีารเลอืกปฏบิตัติอ่สตรมีคีรรภอ์นัเป็นผลให ้
มกีารลาออกซงสามารถใชอา้งองิในการนํากฎหมายึ่ ้  RDO ไปประยกุตใ์ช ้
93 Rhys-Harper v Relaxion Group [2003] IRLR 484 
94 RDO มาตรา 24(1) และ (2) 
95 RDO มาตรา 24(3) 
96 RDO มาตรา 24(4) 
97 RDO มาตรา 24(5) 
98 RDO มาตรา 24(6), (7) และ (8) 
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(6) นายจา้งหลกัคกุคามตวัแทนรับคา่นายหนา้บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ 99; 

 
(7) ตวัแทนรับคา่นายหนา้คกุคามตวัแทนรับคา่นายหนา้คนอืน่ๆ บน

พืน้ฐานดา้นเชอชื้ าติ100; 
 

(8) ผูส้มคัรงานหรอืพนักงานคกุคามนายจา้งบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ 101; 
 

(9) นาย ก คกุคามนาย ข บนพืน้ฐานดา้นเชอชาต ิหากนาย ก อาศยอยูใ่นื้ ั
สถานทีท่ีน่าย ข ไดรั้บการวา่จา้งงานโดยบคุคลทีส่ามใหทํ้างาน102 
ตวัอยา่งเชน ผูพั้กอาศย่ ั คกุคามแมบ่า้นทําความสะอาดทีไ่ดรั้บการ
วา่จา้งโดยเจา้ของบา้นเพือ่ทํางานในสถานทีท่ีผู่พั้กอาศยอาศยอยู่ั ั ; 

 
(10) ผูใ้หก้ารฝึกอบรมดา้นอาชพคกุคามบคุคลทีต่อ้งการรับการฝึกอบรมี

หรอืกําลงัไดรั้บการฝึกอบรมบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ 103;  
 

(11) ตวัแทนการจา้งงานหรอืพนักงานของหน่วยงานคกุคามบคุคลที่
ตอ้งการรับบรกิารบนพืน้ฐานดา้นเชอชื้ าติ104  

 
6.3.2 การคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ เกดิขึน้ในสถานการณ์ตอ่ไปนีภ้ายใต ้

RDO:-  
 

(1) การคกุคามทีไ่มเ่ป็นทีพ่งึปรารถนา  
 
นาย ก กระทําบางสงบางอยา่งทีส่รา้งความไมพ่งึิ่ พอใจ (ซงอาจเป็นึ่
ทางวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร) ใหก้บันาย ข บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้
ของนาย ข หรอืเชอชื้ าตขิองญาตทิีส่บเชอสายใกลช้ดของนาย ขื ื้ ิ  ใน
สถานการณ์ทีห่ากมบีคุคลทีเ่ป็นกลางสงเกตั เห็นสถานการณ์ดงักลา่ว
และทราบถงึ สถานการณ์แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด บคุคลดงักลา่วจะ
คดิเหมอืนกนัวา่ นาย ข ถกูลว่งละเมดิ, ทําใหเ้สอมื่  เสยหรอืถูี ก
คกุคาม105 ถอืเป็นความผดิทางกฎหมาย ไมว่า่จะมเีจตนาหรอืแรงจงูใจ
ในการลว่งละเมดิ, ทําใหเ้สอมื่ เสยี หรอืคกุคามหรอืไม ่

 
(2) การลว่งละเมดิโดยใชสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปรปักษ์้  

                                                       
99 RDO มาตรา 24(9) 
100 RDO มาตรา 24(10) 
101 RDO มาตรา 24(11) 
102 RDO มาตรา 24(12) 
103 RDO มาตรา 25(3) 
104 RDO มาตรา 25(4) 
105 RDO มาตรา 7(1) 
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นาย ก สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปรปักษ์ตอ่นาย ข บนพืน้ฐานดา้นเชอ้ื
ชาตขิองนาย ข หรอื ญาตทิีใ่กลช้ดของนาย ข ไมว่า่จะกระทําการตามิ
ลําพังหรอืรว่มกบับคุคลอืน่106 

 
6.3.3 พฤตกิรรมบางอยา่งอาจถอืวา่เป็นการคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาต ิื้ โปรด

ดวูรรคที ่5.3.14 (3) ของประมวล (หนา้ 31) 
 

6.4 การกลา่วใหร้า้ยและการกระทําผดิโดยการกลา่วใหร้า้ยทีร่นุแรง 
 
6.4.1 RDO มาตรา 45 ถอืเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายหากบคุคลใดๆ ทํากจิกรรม

สาธารณะกจิกรรมเพือ่กลา่วใหร้า้ย สบประมาทรา้ยแรง หรอืเยาะหยนั
อยา่งรนุแรงบคุคลอืน่บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  กจิกรรมสาธารณะดงักลา่ว
ถอืเป็นการกลา่วใหร้า้ยบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  
 

6.4.2 กจิกรรมในทีส่าธารณะรวมถงึรปูแบบของการตดิตอ่สอสารใดๆื่  ทีก่ระทําตอ่
สาธารณะชนดําเนนิการโดยเป็นทีส่งัเกตเห็นไดโ้ดยสาธารณชน เชน่ การ
พดู การเขยีน การแสดงทา่ทาง หรอืการแตง่ตวั การแสดงป้ายสญลกัษณ์ ั
ธง ตราประทบัและตราประจําตําแหน่ง107 
 

6.4.3 การกลา่วใหร้า้ยโดยเจตนาและมกีารคกุคามทางรา่งกายของผูท้ีเ่ป็นเชอ้ื
ชาตเิป้าหมายหรอืทรัพยส์นของผูท้ีเ่ป็นเชอชาตเิป้าหมายถอืเป็นกิ ื้ าร
กระทําผดิทางอาญา และมโีทษปรับสงูสดุที ่100,000 ดอลลารห์รอืจําคกุ
สงูสดุเป็นเวลา 2 ปี108 การกระทําผดินีเ้รยีกวา่เป็นการกลา่วใหร้า้ยทีร่นุแรง 
 

6.5 การโฆษณาทีแ่บง่แยกเชอชาติื้  
 
RDO มาตรา 42 ถอืวา่เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายในการเผยแพรห่รอืทําใหม้กีาร
เผยแพรโ่ฆษณาทีแ่สดงหรอือาจมเีหตผุลทีจ่ะเขา้ใจวา่บคุคลมเีจตนาทีจ่ะกระทํา
ผดิกฎหมายภายใตส้วนที่่  3 ของ RDO ตวัอยา่งเชน่ เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย
ในการเผยแพรโ่ฆษณาทีร่ะบวุา่บรษัิทจะจา้งเฉพาะบคุคลเชอสายจนีื้  

 
6.6 คําแนะนําและแรงกดดนัเพือ่ใหเ้กดิการแบง่แยกเชอชาติื้  

 
RDO มาตรา 43 ถอืเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย หากนาย ก มอํีานาจเหนอืนาย ข 
หรอืหากนาย ข มกัจะกระทําการตามความประสงคข์องนาย ก เพือ่ใหน้าย ก ทํา
หรอืพยายามทําใหน้าย ข กระทําการทีผ่ดิกฎหมายภายใต ้RDO (เชนการ่ เลอืก

                                                       
106 RDO มาตรา 7(2) 
107 RDO มาตรา 45(4) 
108 RDO มาตรา 46 
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ปฏบิตัดิา้นเชอชาติื้ หรอืคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ของบคุคลทีส่าม) RDO 
มาตรา 44 ถอืเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายหากนาย ก ชกจงูหรอืพยายามั ทีจ่ะชกั
จงูใจนาย ข การทําสงที่ิ่ ผดิกฎหมายภายใต ้RDO โดยการใหป้ระโยชนบ์างอยา่ง
หรอืการขม่ขูน่าย ข 
 
ตัวอยางที ่16:- 
ผูจั้ดการฝ่ายบคุคลตอ้งไดรั้บคําแนะนําจากกรรมการผูจั้ดการ กรรมการผูจั้ดการ
ตอ้งไมบ่อกใหผู้จั้ดการฝ่ายบคุคลคดัเลอืกเฉพาะผูส้มคัรทีเ่ป็นชาวแคนาดาเพือ่
เป็นผูจั้ดการทัว่ไป 
 

6.7 การปฏบิตัภิายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการแบง่แยกเชอชาติื้  
 
6.7.1 คณุสมบตัใินการประกอบอาชพทีแ่ทจ้รงิี  

 
เมือ่มกีารใช ้GOQ ตามทีร่ะบภุายใต ้RDO มาตรา 11 อาจปฏเิสธไมจ่า้ง
งานบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ได ้(ดวูรรคที ่5.3.3 ขา้งบนของประมวล (หนา้ 
22)) หากนายจา้งอา้งวา่มกีารใช ้GOQ กบังาน นายจา้งตอ้งพสิจูนส์งนีต้อ่ิ่
ศาลและศาลจะตรวจสอบขอ้อา้งนีอ้ยา่งเครง่ครัด 

 
6.7.2 การฝึกอบรมทกัษะทีจ่ะนําไปใชนอกประเทศฮองกง้ ่  

 
RDO มาตรา 12 กําหนดให ้RDO มาตรา 10 (บทบญัญัตกิารเลอืกปฏบิตัิ
ภายใต ้RDO ในการจา้งงานเป็นสงที่ิ่ ผดิกฎหมาย) ใชไมไ่ดก้บัการกระทํา้
โดยนายจา้งเพือ่ประโยชนข์องบคุคลทีทํ่างานในฮองกง่  (แตไ่มใ่ชบคุคล่
ทีป่รกตพํิานักอาศยัในฮองกง่ ) เพือ่ฝึกอบรมทกัษะทีม่เีจตนาทีจ่ะใชน้อก
ประเทศฮองกง่ ทัง้หมด 
 

6.7.3 การจา้งงานบคุคลทีม่ทีกัษะ ความรูห้รอืประสบการณ์พเิศษ 
 
(1) RDO มาตรา 13 กําหนดให ้RDO มาตรา 10 (บทบญัญัตกิารเลอืก

ปฏบิตัภิายใต ้RDO ในการจา้งงานเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย) ใช ้
ไมไ่ดก้บัการกระทําโดยนายจา้งเพือ่ประโยชนต์อ่บคุคลทีไ่ดรั้บ
คดัเลอืกเขา้ทํางานหรอืโอนยา้ยมาจากนอกประเทศฮองกง่ เพือ่
ทํางานในฮองกงทีต่อ้งการ่ ทกัษะ ความรู ้ประสบการณ์พเิศษหรอืทีย่งั
ไมม่อียูใ่นฮองกง่  การพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้งวา่ทกัษะ ความรู ้
ประสบการณ์พเิศษหรอืทีย่งัไมม่อียูใ่นฮองกง่ หรอืไมอ่าจไดแ้ก ่จํานวน
ผูส้มคัรและระยะเวลาการสรรหาพนักงานในฮองกง่  จํานวนผูส้มคัรและ
ระยะเวลาการสรรหาพนักงานของงานอืน่ๆ ทีส่ามารถเทยีบเคยีง 
ขอ้มลูจากหน่วยงานอืน่ๆและขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัแรงงานตลาด 
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(2) การกระทําจะตอ้งมคีวามเหมาะสมในแงข่องเกณฑก์ารจา้งงานทีเ่สนอ
ใหก้บัผูท้ีม่ทีักษะ ความรู ้ประสบการณ์เกีย่วขอ้งในสถานทีน่อกฮองกง่  
การกระทําจะสมควรหากมอียา่งแพรห่ลายเมือ่เปรยีบกบัเกณฑก์ารจา้ง
งานดงักลา่ว 

 
(3) RDO มาตรา 13 ยงัใชเมือ่้ ตอ่อายกุารจา้งงานบคุคลนี ้หรอืเมือ่บคุคล

ไดเ้ลือ่นตําแหน่งหรอืโอนยา้ยภายในกลุม่บรษัิทเดยีวกนั ตราบตราบ
ใดทีก่ระทําเป็นสงที่ิ่ สมควร  

 
 

(4) บคุคลมทีกัษะ ความรู ้หรอืประสบการณ์ทีไ่มม่ใีนประเทศฮองกง ่  
 

6.7.4 เกณฑใ์นทอ้งถิน่และในตา่งประเทศทีม่อียูเ่ดมิ 
 
(1) RDO มาตรา 14 กําหนดให ้พนักงานทีอ่ยูใ่นการจา้งงานเดมิทีร่ะบใุน  

RDO บญัชทา้ยประมวล ี 2 RDO มาตรา 10 บทบญัญัตกิารเลอืกปฏบิตัิ
ภายใต ้RDO ในการจา้งงานเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย) ใชไมไ่ดก้บั้
การปฏบิตัติอ่ไปนี:้- 
 
(ก) ระหวา่งนายจา้งในขอ้กําหนดการจา้งงานทอ้งถิน่กบันายจา้ง

อกีรายหนึง่ในขอ้กําหนดการจา้งงานตา่งประเทศ;  
 

(ข) ระหวา่งพนักงานในขอ้กําหนดการจา้งงานตา่งประเทศทีม่ี
สญชาติั หรอืเป็นพลเมอืงของประเทศหรอืสถานทีแ่ละพนักงาน
อกีรายหนึง่ในขอ้กําหนดการจา้งงานตา่งประเทศทีม่สีญชาติั
หรอืเป็นพลเมอืงของอกีประเทศหนึง่ 

 
(2) พนักงานทีอ่ยูใ่นการจา้งงานตามทีร่ะบใุน RDO บญัชทา้ยประมวล ี 2 

คอืพนักงานทีอ่ยูภ่ายใต ้RDO บญัชทา้ยประมวล ี 2 มาตรา 1 ถงึ 6 
(รวมถงึเจา้หนา้ทีศ่าล เจา้หนา้ที ่ICAC เจา้หนา้ทีข่องภาครัฐอืน่ๆ และ
ครภูาษาองักฤษ) สาหรับรายละเอยีดํ เพิม่เตมิโปรดดไูดใ้น RDO 
 

(3) RDO บญัชทา้ี ยประมวล 2 มาตรา 11 กําหนดให:้- 
 
(ก) สาหรับเจา้หนา้ทีศ่าล เจา้หนา้ที่ํ  ICAC และเจา้หนา้ทีข่อง

ภาครัฐอืน่ๆ  
 
(i) ขอ้กําหนดการจา้งงานทอ้งถิน่หมายถงึเงือ่นไขหรอื

ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิารทอ้งถิน่ภายในความหมายของ
กฎระเบยีบ กฏการบรหิาร จดหมายเวยีน ใบปลวิ บนัทกึ
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ความจําทีใ่ชโดยทั่้ วไปในการแตง่ตัง้หรอืวา่จา้งเจา้หนา้ที่
เหลา่นี;้  
 

(ii) เงือ่นไขการจา้งงานในตา่งประเทศหมายถงึเงือ่นไขหรอื
ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิารตา่งประเทศภายในความหมาย
ของกฎระเบยีบ กฏการบรหิาร จดหมายเวยีน ใบปลวิ บนัทกึ
ความจําทีใ่ชโดยทัว่ไป้ ในการแตง่ตัง้หรอืวา่จา้งเจา้หนา้ที่
เหลา่นี ้

 
(ข) สาหรับพนักงานทีไ่มใ่ชเจา้หนา้ทีข่องภาครัฐํ ้  
 

(i) ขอ้กําหนดการจา้งงานทอ้งถิน่หมายถงึเงือ่นไขหรอื
ขอ้กําหนดทีนํ่ามาใชหลักๆ ในการจา้งงานบคุคลทีม่ทีีอ่ยู่้
อาศยถาวรในประเทศฮองกงั ่ ; 

 
(ii) ขอ้กําหนดการจา้งงานตา่งประเทศหมายถงึเงือ่นไขหรอื

ขอ้กําหนดทีนํ่ามาใชหลักๆ ในการจา้งงานบุ้ คคลทีไ่มม่ทีีอ่ยู่
อาศยถาวรในประเทศฮองกงั ่  

 
(4) พนักงานทีอ่ยูใ่นการจา้งงานตามทีร่ะบใุน RDO บญัชทา้ยประมวลี  2 

จะยงัอยูใ่นเกณฑด์งักลา่วเมือ่ไดรั้บการปรับเลือ่นขัน้ ตอ่อายกุารจา้ง
งาน หรอืตอ่อายกุารทํางานหลงัจากสนสดุิ้ การจา้งงาน 

  
6.7.5 มาตรการพเิศษ 

 
RDO มาตรา 49, 51 และ 52 อนุญาตใหใ้ชมาตรการพเิศษใน้ การใหค้วาม
ชวยเหลอื่ กบักลุม่ชนบางกลุม่ทีเ่สยเปรยีบี ในอดตี (ดวูรรคที ่5.3.18 ของ
ประมวล (หนา้ 36)) ตวัอยา่งของการมาตรการพเิศษอาจรวมถงึ การ
กระตุน้ใหส้มคัรงาน การโอนหรอืการเลือ่นขัน้ ชน้ัเรยีนภาษา ระบบพีเ่ลีย้ง 
และการฝึกอบรมทกัษะจัดการหรอืการฝึกอบรมทกัษะอืน่ๆ 
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7 เม่ือเผชญิกบัการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม 
 

7.1 ความคุม้ครองทางกฎหมายภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการแบง่แยกเชอชาติื้  
 
7.1.1 สทธขิองพนักงานหรอืลกูจา้ง ิ (รวมทัง้ผูส้มคัรงาน) ในการไมถ่กูเลอืกปฏบิัติ

และคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ ภายใต ้RDO อยูใ่นความคุม้ครองตาม
กฎหมาย พนักงานหรอืลกูจา้งอาจนําเรือ่งขึน้สกุระบวนการทาง่ ศาลแขวง
เพือ่หามาตรการแกไ้ขเพือ่ชดใชก้ารสญูเสยหรอืความเสยหายี ี ใดๆ เมือ่ถกู
เลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้ 109  ควรดําเนนิกระบวนการ
ทางกฎหมายภายใน 24 เดอืนนับจากวนัทีถ่กูเลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคาม110 
 

7.1.2 สนับสนุนใหน้ายจา้งและพนักงานดําเนนิมาตรการแกไ้ขปัญหาการเลอืก
ปฏบิตัแิละคกุคามภายในอยา่งไมเ่ป็นทางการหรอืเป็นทางการโดยใช ้
ขัน้ตอนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนของตนกอ่นนําเรือ่งเขา้สูก่ระบวนการไตส่วน
ของศาล สนับสนุนใหน้ายจา้งขอรับความชวยเหลอืทางกฎหมายหรอืยื่่ น
ของรับความชวยเหลอืทางกฎหมายกบัแผนกให ้่ ความชวยเหลอื่ ทาง
กฎหมายกอ่นทีจ่ะดําเนนิการทางกฎหมาย 
 

7.1.3 นอกจากการนําเรือ่งเขา้สูก่ระบวนการทางกฎหมายแลว้ พนักงานหรอื
ลกูจา้ง (รวมถงึผูส้มคัรงาน) อาจยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนกบั EOC เพือ่ใหทํ้าการ
สบสวนและไกลเ่กลีย่ื 111 ควรยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนภายใน 12 เดอืนนับวนัทีถ่กู
เลอืกปฏบิตัหิรอืคกุคาม 

 
7.2 การรอ้งทกุขต์อ่ EOC 

 
7.2.1 เมือ่มกีารยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนกบั EOC ทาง EOC จะตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน 

การสบสวนื จะกระทําในทางทีเ่พือ่ชวย่ ให ้EOC และคูก่รณีแตล่ะฝ่ายเขา้ใจ
ประเด็นปัญหาไดก้ระจา่งยิง่ขึน้ และเพือ่ชวย่ ในการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท  
 

7.2.2 ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรยีน (ผูร้อ้งเรยีน ผูถ้กูกลา่วหาและพยาน) 
ควรใหข้อ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งในระหวา่งการสบสวนื  

 
7.2.3 RDO มาตรา 78(4) กําหนดให ้หาก EOC เห็นวา่เรือ่งรอ้งเรยีนเป็นเรือ่ง

เล็กนอ้ย เกดิจากความเขา้ใจผดิหรอืขาดสาระสาคญั ํ EOC อาจไม่
ดําเนนิการตอ่และยตุกิารสอบสวน  ในกรณือืน่ๆ ที ่EOC อาจไมดํ่าเนนิการ
ตอ่และยตุกิารสอบสวนไดแ้ก ่เมือ่คํารอ้งเรยีนไมถ่อืเป็นการกระทําทีผ่ดิ
กฎหมายภายใต ้RDO การกระทําไดผ้า่นไปแลว้นานกวา่ 12 เดอืน หรอื
บคุคลผูไ้ดรั้บความเสยหายไมต่อ้งการให ้ี ดําเนนิการสอบสวนตอ่ 

                                                       
109 RDO มาตรา 70 
110 RDO มาตรา 80 
111 RDO มาตรา 78 



51 

 
7.2.4 ขอ้มลูทีใ่หใ้นระหวา่งการสบสวนอาจื ไดรั้บการยอมรับเป็นหลกัฐานเพือ่

แสดงตอ่หนา้ศาลหากมกีารนําเรือ่งเขา้สกูระบวนการไตส่วนทางกฎหมาย่
ในภายหลงั 

 
7.2.5 EOC รักษาบทบาททีเ่ป็นอสิระและไมข่ึน้กบัฝ่ายใดในระหวา่งการสอบสวน  

หากการสอบสวนมขีึน้และไมม่กีารดําเนนิการตอ่ EOC จะใหค้วามชวยเหลอื่  
คูก่รณีในการหาขอ้ยตุขิอ้พพิาทโดยวธิกีารประนปีระนอม     

 
7.2.6 วตัถปุระสงคห์ลกัของกระบวนการจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีนคอืเพือ่หาขอ้ยตุิ

เรือ่งรอ้งเรยีนโดยวธิกีารประนปีระนอม ในขัน้ตอนใดๆ ของกระบวนการ 
EOC อาจเสาะหาความเป็นไปไดใ้นการหาขอ้ยตุริะหวา่งคูก่รณี  สงนีอ้าจิ่
เกดิขึน้ในขัน้ตอนตน้ๆ โดยทนัทหีลงัจากเรือ่งรอ้งเรยีนถกูสง กอ่นทีจ่ะมกีาร่
สอบสวนแบบลงรายละเอยีด  หากคูก่รณีไมส่ามารถหาขอ้ยตุไิดใ้นขัน้ตอน
ใดๆ การสอบสวนโดยละเอยีดจะดําเนนิตอ่ไป 

 
7.2.7 หาก EOC ไมย่ตุกิารสอบสวน จะมกีารดําเนนิการในขัน้ตอนการไกลเ่กลีย่

ขอ้ พพิาทอยา่งเป็นทางการ  ในขัน้ตอนการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท คูก่รณีตอ้ง 
ตดัสนใจว่ิ าจะทําการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทอยา่งไร  สงใดก็ตามทีถ่กูกลา่วิ่
และกระทําโดยคูก่รณีในกระบวนการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทจะไมถ่กูนําไปใช ้
ในกระบวนการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้พพิาททีต่ามมา ยกเวน้จะ
ไดรั้บความยนิยอมจากคูก่รณีนัน้ๆ 

 
7.2.8 หากคูก่รณีสามารถหาขอ้ยตุขิอ้พพิาทได ้ปกตแิลว้จะมกีารลงนาม รว่มกนั

ในขอ้ตกลงการยตุขิอ้พพิาทและมผีลผกูมดัทางกฎหมาย ระหวา่งคูก่รณี  
ภายใตข้อ้ตกลงของคูก่รณี เงือ่นไขของการยตุขิอ้ พพิาทอาจไดแ้ก ่การ
ชดเชยทางการเงนิ, การเปลีย่นนโยบายและ หลกัปฏบิตั,ิ การคนืสทธิิ  หรอื
การขอโทษ 

 
7.2.9 เวลาที ่EOC ใชใน้ กระบวนการกจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนจะไมถ่กูนําไปนับรวม

ระยะเวลา 24 เดอืนสาหรับํ การนําเรือ่งเขา้สกูระบวนการทางกฎหมาย่ 112  
หรอือกีนัยหนึง่ มกีารยนืดระยะเวลาใหส้าหรับระยะเวลาํ ที ่EOC ใชใ้น
กระบวนการกจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน 

 
7.2.10 กระบวนการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนโดย EOC ใหท้างเลอืกในกระบวนการทาง

กฎหมายในการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทในประเด็นดา้นการเลอืกปฏบิตัแิละการ
คกุคาม ทกุอยา่งจะถกูเก็บเป็นความลบัในกระบวนการนี ้วธินีีเ้ป็นวธิทีีม่ ี
ความเป็นทางการนอ้ยกวา่ เสยคา่ใชจา่ยนอ้ยี ้ กวา่ แกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว
กวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบักระบวนการทางกฎหมาย แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความ
รว่มมอืของคูก่รณีแตล่ะฝ่ายและจะไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทไดส้าเร็จํ เฉพาะเมือ่
ทัง้สองฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนั ขอ้มลูทีไ่ดรั้บในระหวา่งการสบสวนื ซงถอืเป็นึ่

                                                       
112 RDO มาตรา 80(3) 
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สวนหนึง่ของกระบวนการอาจจะ่ สามารถนําไปใชตอ่หนา้้ ศาลหากมกีารนํา
เรือ่งเขา้สกูระบวนการทางกฎหมายใน่ ภายหลงัและขอ้มลูนีอ้าจจะชวย่ ให ้
คูก่รณีสามารถทราบถงึสถานะของตน สาหรับํ รายละเอยีดเพิม่เตมิใน
กระบวนการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนโดย EOC โปรดอา่นเอกสารตพีมิพท์ีจั่ดทํา
ขึน้โดย EOC 

 
7.3 การชวยเหลอืทางกฎหมายโดย่  EOC 

 
7.3.1 เมือ่มกีารยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนใหก้บั EOC แตไ่มอ่าจหาขอ้ยตุเิรือ่งรอ้งเรยีนได ้

บคุคลทีต่กเป็นผูเ้สยหายอาจขอรับความชวยเหลอืจาก ี ่ EOC เพือ่
ดําเนนิการกระบวนการทางกฎหมาย 
 

7.3.2 EOC จะพจิารณาการขอความชวยเหลอืการดําเนนิการทางกฎหมายทัง้หมด ่
ในการตดัสนวา่จะใหค้วามชวิ ่ ยเหลอืดา้นกฎหมายหรอืไม ่EOC จะพจิารณา 
ถงึปัจจัยตา่งๆ มากมาย รวมถงึวา่ กรณีดงักลา่วสรา้งขอ้กงัขาใหก้บัผูท้ีเ่ป็น 
ตวัตัง้ตวัตหีรอืไม,่ ความซบซอนของคดีั ้ , ความแน่นของหลกัฐานและความ
ครอบคลมุอยา่งกวา้งขวางของปัญหาหรอื ความกงัวลเชงกลยทุธข์อง ิ EOC 

 
7.3.3 ในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายโดย EOC อาจรวมถงึการให ้

คําปรกึษาดา้นกฎหมายและการเป็นตัวแทนในคดโีดยเจา้หนา้ทีก่ฎหมาย
ของ EOC เอง หรอืทนายความจากภายนอกดว้ยก็ได ้สาหรับรายละเอยีดํ
เพิม่เตมิเกีย่วกบัความชวยเหลอืทางกฎหมายโดย ่ EOC กรณุาอา่นเอกสาร
ตพีมิพท์ีจั่ดทําขึน้โดย EOC หากไมไ่ดรั้บความชวยเหลอืทางกฎหมายจาก ่
EOC ผูร้อ้งเรยีนยงัคงสามารถนําเรือ่งเขา้สกูระบวนการไตส่วนโดยศาล่
แขวงและขอรับคําแนะนําทางกฎหมายหรอืสมคัรขอรับความชวยเหลอืทาง่
กฎหมายไดจ้ากแผนกใหค้วามชวยเหลอืทางกฎหมายของรัฐบาล่  

 
7.4 หนา้ทีอ่ืน่ๆของ EOC 

 
7.4.1 EOC เป็นองคก์รดา้นกฎหมายทีไ่ดรั้บการจัดตัง้ขึน้โดยกฏหมาย นอกจาก

การการจัดการกบัเรือ่งรอ้งเรยีนและหนา้ทีใ่นการใหค้วามชวยเหลอืทาง่
กฏหมายทีบ่รรยายไวด้า้นบนแลว้ ยงัมอํีานาจและหนา้ทีภ่ายใตก้ฏหมาย
การตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัตติา่งๆ รวมถงึ RDO อํานาจและหนา้ทีอ่ืน่ๆ ของ 
EOC ภายใต ้RDO รวมไปถงึ:- 
 
(1) ทํางานเพือ่ขจัดการเลอืกปฏบิตัเิชอชาต ิการเหยยีดเชอชาตแิละการื้ ื้

กลา่วให ้รา้ยเกีย่วกบัเชอชาติื้   
 

(2) สงเสรมิความเทา่เทยีมกนัและความสมานฉั่ นทใ์หเ้กดิขึน้ระหวา่งกลุม่
เชอ้ืชาตติา่งๆ 

 
(3) สงเสรมิการ่ จัดการกบัปัญหาโดยการไกลเ่กลีย่การกระทําทีผ่ดิกฏหมาย

ภายใต ้RDO 
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(4) การสอบสวนเรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจของสาธารณชนอยา่งเป็นทางการ

เบือ้งตน้ 
 

(5) บญัญัตหิลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิพือ่กําจัดการเลอืกปฏบิตัดิา้นเชอชาติื้  
 

(6) การบงัคบัใช ้RDO โดยการออกประกาศการบงัคบัใชแ้ละการให ้
ดําเนนิการในแงข่องความเคารพตอ่การเลอืกปฏบิัตแิละบญัญัตซิงผดิึ่
กฏหมายอืน่ๆ  

 
(7) การพจิารณาทบทวนการทํางานของ RDO และการทําขอ้เสนอเพือ่การ

แกไ้ข 
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ตัวอยางนโยบายความเทาเทียมกนัดานเชือ้ชาต ิ
 

1. คํานํา 
 
1.1 [ชอองคก์รื่ ] มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใชพ้รสวรรค ์ ทกัษะ ประสบการณ์ มมุมอง

ทางวฒันธรรมทีต่า่งกนัของบคุคลอยา่งเต็มทีแ่ละทําใหแ้น่ใจวา่เป็นองคก์ร
ทีใ่หค้วามเคารพและเห็นคณุคา่และสามารถบรรลศุกยภาพทัง้หมดของั
บคุคลโดยไมคํ่านงึถงึเชอชาติื้  สผีวิ การสบเชอสาย ประเทศชาต ิื ื้ หรอืเชอ้ื
ชาตติน้กําเนดิ  

 
1.2 [ชอองคก์รื่ ] จะตอ้งทําตามกฎหมายวา่ดว้ยการแบง่แยกเชอชาติื้ และจะทํา

ตามขอ้แนะนําในหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัทิีบ่ญัญัตโิดยคณะกรรมการโอกาส
ความเทา่เทยีมกนัภายใตพ้ระราชกฤษฎกีา 

 
2 วตัถปุระสงค ์

 
2.1 วตัถปุระสงคข์องนโยบายนีเ้พือ่ทําใหแ้น่ใจวา่:- 

 
(1) ไมม่ผีูใ้ดจะไดรั้บการปฏบิตัใินทางทีแ่ยก่วา่บนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  สผีวิ 

การสบเชอสาย ประเทศชาต ิื ื้ หรอืเชอชาติื้ ตน้กําเนดิ 
 

(2) ไมม่ผีูใ้ดจากกลุม่เชอชาตใิดจะตอ้งื้ ไดรั้บความเสยหายตอ่ขอ้เรยีกรอ้งี
หรอืเงือ่นไขใดซงไมส่ามารถพสิจูน์ึ่ ความเป็นธรรมบนพืน้ฐานทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัเชอชาตไิด ้ื้  

 
(3) เปิดโอกาสการจา้งงาน การฝึกอบรมและพัฒนาอาชพีใหส้าหรับํ ผูท้ีม่ ี

คณุสมบตัทิกุคนอยา่งเสมอภาคโดยไมคํ่านงึถงึเชอชาติื้  สผีวิ การสบื
เชอสาย ประเทศชาต ิื้ หรอืเชอชาติื้ ตน้กําเนดิ 

 
(4) ทกุคนไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรตแิละไมม่ผีูใ้ดจะ

กระทําการใดๆ อนัไมเ่ป็นทีพ่อใจหรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปรปักษ์หรอื
คกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  สผีวิ การสบเชอสาย ประเทศชาต ิื ื้ หรอื
เชอชาติื้ ตน้กําเนดิ 

 
(5) ระบบการรอ้งเรยีนไดรั้บการจัดการอยา่งเหมาะสมโดยไมคํ่านงึถงึเชอ้ื

ชาต ิสผีวิ การสบเชอสาย ประเทศชาต ิื ื้ หรอืเชอชาติื้ ตน้กําเนดิ และจะ
ไมม่กีารแกแ้คน้ตอ่ผูใ้ดซงยกเอาคํารอ้งึ่ เรยีนหรอืความกงัวลในการถกู
คกุคามหรอืการเลอืกปฏบิตัขิ ึน้มาบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  สผีวิ การสบื
เชอสาย ประเทศชาต ิื้ หรอืเชอชาติื้ ตน้กําเนดิ 

 
3 การนําไปปฏบิตั ิ

 
3.1 นโยบายนีจ้ะมคีวามสาคญัสาหรับ ํ ํ [องคก์ารชอ่ื]  
 
3.2 [ตําแหน่ง] จะมคีวามรับผดิชอบโดยรวมตอ่นโยบายนีแ้ละ [ตําแหน่ง (หาก

แตกตา่ง)] จะมคีวามรับผดิชอบตอ่การการนํานโยบายนีไ้ปใชประจําวนั้  
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3.3 จะแจง้นโยบายใหแ้กพ่นักงานและผูส้มคัรทกุคนทราบ 

 
3.4 พนักงานจะไดรั้บคําปรกึษาเกีย่วกบันโยบายและการปฏบิตัติาม 

 
3.5 พนักงานจะไดรั้บการฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายและสทธขิองตนเองและิ

ความรับผดิชอบ 
 

3.6 จะลงประกาศโอกาสการจา้งงาน การเลือ่นขัน้ การโอนยา้ยและการ
ฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกอยา่งแพรห่ลายและผูส้มคัรทัง้หมดจะ
ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดโีดยไมคํ่านงึถงึพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  สผีวิ การสบื
เชอสาย ประเทศชาต ิื้ หรอืเชอชาติื้ ตน้กําเนดิ 

 
3.7 เกณฑก์ารเลอืกและการประเมนิประสทธภิาพจะเกีย่วขอ้งกบังานหรอืการิ

โอกาสการฝึกอบรม 
 

3.8 ประสทธภิาพของนโยบายนีจ้ะไดรั้บการตรวจสอบเป็นประจําิ  ขอ้มลูที่
เกีย่วกบัเชอชาติื้ ของพนักงานและผูส้มคัรเขา้ทํางาน การเลอืนขัน้ และการ
ฝึกงาน จะไดรั้บการเก็บรวบรวมและวเิคราะหเ์พือ่ตรวจสอบการปฏบิตัติาม
นโยบายนี ้การรอ้งทกุข ์การดําเนนิการทางวนัิย การประเมนิความประพฤติ
และการยตุกิารวา่จา้งจะไดรั้บการตรวจสอบโดยบางกลุม่เชอชาต ิขอ้มลูนัน้ื้
จะถกูเก็บเป็นความลบัอยา่งเครง่ครัดและจะถกูใชในการสงเสรมิความเสมอ้ ่
ภาคและป้องกนัการแบง่แยก 

 
3.9 ขอ้กําหนดและเงือ่นไขจะไดรั้บการตรวจสอบในสวน่ ของการตดิตาม

ผลลพัธ ์
 

3.10 การคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชือ้ชาต ิ
 

(1) พนักงานทกุคนงานจะไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ
ทกุคนมสีทธิ์ิ ทีจ่ะทํางานในสภาพแวดลอ้มทีป่ราศจากการลว่งละเมดิ
หรอืการถกูคกุคามซง่ึแตล่ะบคุคลปฏบิตัติอ่คนอืน่ดว้ยความเคารพและ
สภุาพ 
 

(2) การคกุคามบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  สผีวิ การสบเชอสาย ประเทศชาต ิื ื้
หรอืเชอชาติื้ ตน้กําเนดิเป็นสงทีไ่มอ่าจิ่ ยอมรับได ้พนักงานตอ้งไมเ่ขา้
รว่มหรอืสนับสนุนใหเ้อาผดิหรอืนนิทาเกีย่วกบักรณีการคกุคามหรอืการ
รังแก ไมม่ผีูใ้ดควรจะทําใหก้ระทําการใดๆ ทีไ่มน่่าพอใจหรอืทีเ่ป็น
ปรปักษ์หรอืทีขู่ข่วญัตอ่สภาพแวดลอ้มบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  สผีวิ 
การสบเชอสาย ประเทศชาต ิื ื้ หรอืเชอชาติื้ ตน้กําเนดิ พนักงานควรไดรั้บ
การสนับสนุนจากเพือ่นรว่มงานผูท้ีไ่ดรั้บความเสยหายจากี การกอ่กว่น   
ตวัอยา่งของการกระทําทีไ่มส่ามารถยอมรับไดแ้ก:่ 

, 
(ก) หลกีเลีย่งขอ้คดิเห็นทีว่พิาิกษ์วจิารณ์ไปในทางทีไ่มด่หีรอืคําดู

ถกูเกีย่วกบัเชอชาติื้  ยกตวัอยา่งเชน่ การเรยีกชอทีค่นบางเชอื่ ื้
ชาตอิาจเห็นวา่ไมส่ภุาพหรอืทําใหขุ้น่เคอืงใจ 
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(ข) ใชภาพ้ หรอืคําขวญัหรอืสงใดทีทํ่าใหค้นบางเชอชาตขิุน่เคอืงิ่ ื้  
 

(ค) มขุตลก การลอ้เลยีน การเยาะเยย้ การเสยดสเกีย่วกบัเชอชาติี ี ื้  
 

(ง) การใชน้ํ้าเสยงเหยยีดหยาี มหรอืดหูมิน่กบัผูค้นเพยีงเพราะเป็นค
คนของบางเชอชาติื้  

 
(จ) ควํา่บาตรบคุคลบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  

 
(ฉ) กําหนดงานทีม่ากเกนิไปหรอืหรอืไมม่องดสูภาพความเป็นจรงิ

ของเป้าหมายบนพืน้ฐานดา้นสผีวิ การสบเชอสาย ประเทศชาต ิื ื้
หรอืเชอชาติื้ ตน้กําเนดิ 

 
(ช) การหาเรือ่งลงโทษโดยไมจํ่าเป็นเฉพาะตวับคุคลกบับางกลุม่

เชอชาติื้  
 

3.11 ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัหิรอืการกอ่กวนบนพืน้ฐานดา้นเชอชาติื้  
สผีวิ การสบเชอสาย ประเทศชาต ิื ื้ หรอืเชอชาติื้ ตน้กําเนดิจะไดรั้บการ
ดําเนนิการอยา่งจรงิจังและจัดการอยา่งประสทธภิาพและรวดเร็วและอาจิ มี
ผลในการลงโทษทางวนัิย รวมถงึการไลอ่อก 
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