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การป้องกนัการล่วงละเมิดทางเพศ 
คู่มือส าหรับผู้ช่วยท างานบ้านชาวต่างชาติและนายจ้าง 

 
 

I. บทน า 
 
การล่วงละเมิดทางเพศยงัคงเป็นปัญหาที่พบบ่อยส าหรับผู้ช่วยท างานบ้านชาวต่างชาติ (Foreign Domestic Workers:  
FDWs) ในที่ท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาท างานในสภาพแวดล้อมที่ เป็นครัวเรือนส่วนตัว การส ารวจโดย
คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (Equal Opportunities commission: EOC) ในปี 2014 พบว่า 6.5% ของ 
FDWs ต้องเผชิญกับการลว่งละเมิดทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นายจ้างและคนอื่น ๆ ที่อาศยัอยู่ในครัวเรือนเป็นผู้ที่
กระท าความผิดที่พบมากที่สดุของการลว่งละเมิดทางเพศ 
 
การล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างานเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ (Sex 
Discrimination Ordinance: SDO) คุ้มครองทกุคนรวมทัง้ผู้ช่วยท างานบ้านชาวต่างชาติจากการลว่งละเมิดทางเพศและ
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีไมเ่ป็นมิตรกบัเร่ืองทางเพศ นายจ้างยงัมีหน้าที่ในการจดัเตรียมสถานที่ท างานที่ปราศจากการลว่ง
ละเมิดทางเพศด้วยเช่นกนั 
 
ส าหรับคนงาน: 
 

II. รู้สิทธิของคุณภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ(SDO) 
 
การลว่งละเมิดทางเพศโดยทัว่ไปหมายถึงความสนใจทางเพศที่ไมพ่งึประสงค์ ภายใต้กฎหมายนัน้มีการลว่งละเมิดทางเพศอยู่
สองรูปแบบ: 

(1) การกระท าการทางเพศใด ๆ ที่ไมพ่งึปรารถนาในกรณีที่บคุคลที่มีเหตผุลสามารถคาดการณ์ได้ว่าคณุจะรู้สกึไม่พอใจ 
เสยีเกียรติหรือถกูขม่ขู ่
ตวัอย่าง: การสมัผสั การพูดเก่ียวกับเร่ืองทางเพศ การท าเสียงหรือท่าทางสื่อไปเร่ืองเพศ การขอสมัผสัหรือขอมี
เพศสมัพนัธ์ 

(2) สภาพแวดล้อมการท างานท่ีไมเ่ป็นมิตรกบัทางเพศซึง่มีการกระท า ภาษาหรือรูปภาพท่ีมีลกัษณะทางเพศ 
ตวัอยา่ง: สมาชิกในครอบครัวดสูื่อลามกในบ้านหรือในขณะที่คณุก าลงัท างาน หรือถอดเสือ้ผ้าต่อหน้าคณุ ซึ่งท าให้
คณุรู้สกึหวาดกลวั 

 
ความคุ้มครองจากการลว่งละเมิดทางเพศในสถานท่ีท างานส าหรับผู้ช่วยท างานบ้านมีผลกบั: 

- ทัง้สองเพศ รวมถึงการลว่งละเมิดทางเพศจากเพศตรงข้ามเช่นเดียวกนักบัจากเพศเดียวกนั 

- การลว่งละเมิดโดยทกุคนท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีนัน้ 
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แม้แต:่ 

- การลว่งละเมิดเกิดขึน้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวหรือไมม่ีใครเห็นมนัเกิดขึน้ 

- คณุเคยยินยอมอย่างไม่เต็มใจในอดีตต่อการลว่งละเมิดหรือหากคณุยงัคงท างานให้กบันายจ้างต่อในภายหลงัการ
ลว่งละเมิด 

 

กลอ่ง 1: ฉนัถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยนายจ้างของฉนั ฉนับอกให้เขาหยดุไม่เช่นนัน้ฉนัจะยื่นค าร้องเรียนต่อ EOC ไม่กี่วนั
ต่อมาเขาบอกเลิกสญัญาของฉนั EOC สามารถช่วยฉนัไดห้รือไม่? 
 
ตอบ: ได้ ถ้าคณุได้รับการปฏิบตัิที่ด้อยกว่าเพราะคณุได้ยื่นหรือตัง้ใจที่จะยื่นค าร้องเรียนภายใต้ SDO คณุได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายและสามารถยื่นค าร้องเรียนเก่ียวกบัการลว่งละเมิดทางเพศและ "การตกเป็นผู้ รับเคราะห์" ตอ่ EOC นอกจากนี ้
คณุยงัได้รับการคุ้มครองหากคณุได้รับการปฏิบตัิที่แย่เพราะคณุช่วยคนอื่นในการยื่นค าร้องเรียนหรือด าเนินการทางกฎหมาย
ภายใต้ SDO เช่นท าหน้าที่เป็นพยาน 

 
นอกจากนี ้SDO ยงัให้การคุ้มครองการลว่งละเมิดทางเพศในการจดัหาสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ มนัเป็นเร่ือง
ผิดกฎหมายหากผู้ให้บริการลว่งละเมิดทางเพศลกูค้าและในท านองกลบักนัด้วย  
 

กลอ่ง 2: การล่วงละเมิดทางเพศเป็นความผิดกฎหมายทางแพ่งภายใต้ SDO ขึน้อยู่กบัลกัษณะและความรุนแรง การลว่ง
ละเมิดทางเพศบางอยา่ง เช่น การสะกดรอยตามหรือขม่ขืน อาจมีผลเป็นการท าผิดทางอาญาในเวลาเดียวกนั 

 
III. จะท าอย่างไรหากคุณต้องเผชญิกับการล่วงละเมิดทางเพศ? 

 

- ปฏิเสธผู้ที่ล่วงละเมิด 

- ในกรณีที่นายจ้างไม่ใช่ผู้ที่ล่วงละเมิด ให้ยื่นค าร้องเรียนกับนายจ้าง ขอให้นายจ้างของคณุจดัการกบัข้อ
ร้องเรียนของคณุอยา่งจริงจงัและเป็นธรรม 

- จดบนัทกึสิ่งที่เกดิขึน้ รวมถึงรายละเอยีด เช่น วนั เวลาและสถานท่ีเกิดเหต ุ รวมถึงสิง่ที่คนผู้นัน้พดูและท า และผู้ที่
อยูใ่นเหตกุารณ์ระหวา่งที่เกิดเหตกุารณ์ขึน้ 

- ขอความช่วยเหลอืจากเพื่อน องค์กรพัฒนาเอกชนสหภาพแรงงาน กงสุลหรือองค์กรอื่น ๆ 
ตรวจสอบหน้าเว็บแหลง่ข้อมลูเก่ียวกบัการปอ้งกนัการลว่งละเมิดทางเพศ (Anti-Sexual Harassment Resources) ของ 
EOC รวมทัง้ลงิค์ที่มีประโยชน์และองค์กรทีใ่ห้การช่วยเหลอื สามารถดไูด้ที่  www.eoc.org.hk.  

- ยื่นค าร้องเรียนไปที่ EOC หรือท าการด าเนินเร่ืองตามกฎหมายแพ่งที่ศาลแขวง 
สามารถยื่นค าร้องเรียนไปยงั EOC ได้ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีเกิดเหต ุ การด าเนินเร่ืองตามกฎหมายควรจะท า
ภายใน 24 เดือนจากเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ 

- หากการกระท านัน้เกี่ยวข้องกบัการใช้ก าลงักระท าอนาจาร (indecent assault) หรือข่มขนื ให้ขอความ

http://www.eoc.org.hk/
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ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
การลว่งละเมิดทางเพศบางประเภท เช่น การใช้ก าลงักระท าอนาจาร (การกระท า/พฤติกรรมทางเพศโดยปราศจากการ
ยินยอม ตวัอยา่งเช่น: บงัคบัสมัผสั จบูและบงัคบัท าเพศสมัพนัธ์ทางปาก) อาจเป็นความผิดทางอาญา ผู้ เสียหายสามารถ
พิจารณาแจ้งเหตทุีเ่กิดขึน้กบัเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือขอความช่วยเหลอืจากหนว่ยงานอื่น ๆ พร้อมกบัสามารถร้องเรียนไปยงั 
EOC ได้อีกด้วย 

 
IV. ส าหรับนายจ้าง: ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ รับผิดชอบของคุณภายใต้ SDO 

 
นายจ้างของผู้ชว่ยท างานบ้านมหีน้าที่รับผิดชอบวา่บ้านของพวกเขาเป็นสถานท่ีท างานที่ปราศจากการลว่งละเมดิทางเพศ 
 
นายจ้างและทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านสามารถมีความผิดทางกฎหมายเป็นรายบุคคลถ้าพวกเขาล่วงละเมิดทางเพศผู้ ช่วย
ท างานบ้านของพวกเขา/เธอ นายจ้างที่มีผู้ช่วยท างานบ้านมากกว่าหนึ่งคนอาจต้องรับผิดแทน หากหนึ่งในผู้ช่วยท างานบ้าน
ของเขา/เธอ ลว่งละเมิดทางเพศเพื่อนร่วมงานคนอื่น ถึงแม้วา่นายจ้างจะไมม่ีความรู้เห็นเร่ืองการลว่งละเมิดทางเพศก็ตาม เว้น
แตน่ายจ้างจะสามารถแสดงให้เห็นได้วา่เขา/เธอ ได้ปฏิบตัิอยา่งสมเหตสุมผลแล้วเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการกระท าดงักลา่วขึน้ 
 
ค ำถำม: ผู้ช่วยท างานบ้านของฉันแจ้งว่าเธอถกูล่วงละเมิดทางเพศโดยแขกที่มาเยี่ยมซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้าน ฉัน
ควรท าอย่างไร? 
 
ค าตอบ: ถ้าคณุได้รับแจ้งให้ทราบถึงการลว่งละเมิดและไมด่ าเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อจดัการกบัค าร้องเรียนในลกัษณะที่
เป็นกลาง คณุอาจต้องรับผิดตอ่การให้ความชว่ยเหลอืตอ่การกระท าที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

 
นอกจากนี ้การท าให้ผู้ช่วยท างานบ้านของพวกเขาตกเป็นผู้ รับเคราะห์ยงัเป็นเร่ืองที่ผิดกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิต่อผู้ช่วย
ท างานบ้านอย่างด้อยกว่า / หรือการยกเลิกสญัญาของเขา/เธอ เพราะคนงานได้ยื่นหรือวางแผนที่จะยื่นค าร้องเรียนเก่ียวกับ
การลว่งละเมิดทางเพศ 
 
เพื่อช่วยในการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นส าหรับการวา่จ้างและรักษาคนงานไว้ EOC 
สง่เสริมให้นายจ้างใช้ขัน้ตอนเชิงรุกเพื่อสร้างวฒันธรรมของการเคารพซึง่กนัและกนัในบ้านของพวกเขา รวมถึงการสร้างความ
มัน่ใจวา่สมาชิกทกุคนในครอบครัวและคนงานตระหนกัถึงสทิธิและความรับผิดชอบของตนภายใต้กฎหมาย และจดัการกบัการ
ร้องเรียนการลว่งละเมิดทางเพศอยา่งเป็นธรรมและรวดเร็ว 
 
 

V. การยื่นค าร้องเรียนต่อ EOC 
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ควรยื่นค าร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ EOC ภายใน 12 เดือนนบัจากเกิดเหตกุารณ์ขึน้ สามารถสง่ค าร้องเรียนได้ทาง
ออนไลน์หรือโดยการสง่ทางไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล ์หรือด้วยตนเอง ถ้าคณุมีปัญหาเร่ืองภาษา เราสามารถจดัหาลา่มให้คณุได้
ตามค าขอลว่งหน้า   

 
หลงัจากที่ได้รับค าร้องเรียน EOC จะท าการประเมินเบือ้งต้นและสอบถามทัง้สองฝ่ายหากพวกเขาต้องการท่ีจะยตุิข้อพิพาท
ก่อนที่จะมกีารตรวจสอบ โดยผา่นกลไก "การเจรจาไกลเ่กลีย่ในช่วงต้น" มิฉะนัน้ EOC อาจท าการสอบสวนค าร้องเรียนและ
สนบัสนนุให้มีการไกลเ่กลีย่ข้อพพิาท ภายใต้กฎหมาย EOC อาจตดัสนิใจทีจ่ะไมด่ าเนินการใดๆ หรือยตุิการสอบสวน 

 
หากไมส่ามารถเจรจากนัได้ ผู้ ร้องเรียนอาจขอความชว่ยเหลอืในรูปแบบอื่น รวมถึงความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย จาก EOC 
 
 
 
VI: ติดต่อเราได้ที่ 
 
Equal Opportunities Commission 
19/F, Cityplaza Three, 14 Taikoo Wan Road 
Taikoo Shing, Hong Kong 
สายดว่น: 2511 8211 
บริการข้อความ SMS: 6972566616538 (ส าหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน/การพดู) 
อีเมล์: eoc@eoc.org.hk 
เว็บไซต์: http://www.eoc.org.hk 
(Mobile apps icons) 
เวลาท าการ: จนัทร์ ถึง ศกุร์ ตัง้แตเ่วลา 8:45 น. ถึง 17:45 น. 
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