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SDO & I  

Translation in Thai 

 

กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมทางเพศ 

 

ถ: กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมทางเพศ (SDO) คอือะไร? 

ต: SDO คอืกฎหมายตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัตทิีถ่กูบัญญัตขิ ึน้ในปีค.ศ. 1995 การเลอืก

ปฏบิัตไิมว่า่จะเป็นเรือ่งเพศ, สถานภาพการสมรสและการตัง้ครรภ,์ หรอืการลว่ง

ละเมดิทางเพศถอืวา่ขดัตอ่กฎหมายนี ้ความคุม้ครองนีม้ใีหใ้นหลายๆ ขอบเขต 

กฎหมายนีบ้ังคับใชก้ับทัง้เพศชายและหญงิ  

 

 SDO ยังเป็นกฎหมายทีก่อ่ตัง้คณะกรรมาธกิารเพือ่ความเทา่เทยีมทางโอกาสซึง่มี

หนา้ทีใ่นการก าจัดการเลอืกปฏบิัตแิละการลว่งละเมดิ รวมถงึสง่เสรมิใหเ้กดิความ

เทา่เทยีมทางโอกาสระหวา่งชายและหญงิ 

 

 

ถ: ขา้พเจา้ไดร้บัความคุม้ครองในดา้นใดบา้ง? 

ต: คณุไดรั้บความคุม้ครองในดา้นตอ่ไปนี้: 

 -- การจา้งงาน 

 -- การศกึษา 

 -- การใหส้นิคา้, สิง่อ านวยความสะดวกหรอืบรกิาร 

 -- การก าจัดหรอืการจัดการสิง่ปลกูสรา้ง 

 -- การมสีทิธอิอกเสยีงและไดรั้บเลอืกตัง้หรอืแตง่ตัง้เป็นผูใ้หป้รกึษา 

 -- การไดเ้ขา้รว่มสโมสร  

 -- กจิกรรมของรัฐบาล 

 

 

ถ: SDO บงัคบัใชก้บัพนกังานทกุคนในฮอ่งกงหรอืไม?่ 

ต: SDO บังคับใชก้ับพนักงานทกุคนในฮอ่งกง ยกเวน้พนักงานทีท่ างานนอกฮอ่งกง

โดยสิน้เชงิหรอืโดยสว่นใหญ ่  

 

 

การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมภายใตก้ฎหมาย SDO 
 

ถ: การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมคอือะไร? 

ต: มกีารเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมอยูส่องประเภทดว้ยกัน คอื การเลอืกปฏบิัต ิ

โดยตรงกับการเลอืกปฏบิัตโิดยออ้ม  
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 การเลอืกปฏบิตัทิางตรง เกดิขึน้เมือ่บคุคลปฏบิัตใินทางทีส่รา้งความไมพ่งึพอใจ

ใหก้ับบคุคลอกีฝ่ายหนึง่ซึง่เป็นเพศตรงขา้ม, มสีถานภาพการสมรสแตกตา่ง

ออกไป หรอืบคุคลทีต่ัง้ครรภ ์ตัวอยา่งเชน่ หากคณุถกูปฏเิสธงานเนือ่งจาก

นายจา้งตอ้งการจา้งบคุคลอกีเพศหนึง่ หากคณุโสดและตัง้ครรภ ์และนายจา้ง

กลา่ววา่สทิธปิระโยชนส์ าหรับผูท้ีต่ัง้ครรภม์ใีหเ้ฉพาะส าหรับผูท้ีแ่ตง่งานโดย

ถกูตอ้งตามกฎหมายเทา่นัน้ การเลอืกปฏบิัตบิคุคลทีต่ัง้ครรภอ์าจเกดิขึน้เมือ่คณุ

ถกูเลกิจา้งเมือ่ครบก าหนดการลาคลอด 

 

 การเลอืกปฏบิตัทิางออ้ม เกดิขึน้เมือ่สภาพหรอืขอ้ก าหนดซึง่ไมส่มเหตสุมผลถกู

น ามาใชก้ับทกุคน อยา่งไรก็ตาม ผลจากขอ้บังคับนัน้ คนจากเพศใดเพศหนึง่ หรอื

มสีถานภาพการสมรสแบบใดแบบหนึง่ หรอืบคุคลทีต่ัง้ครรภโ์ดยเฉพาะอาจ

เสยีเปรยีบได ้(เพราะวา่มสีมาชกิเพยีงสว่นนอ้ยจากกลุม่นัน้ทีส่ามารถท าตาม

ขอ้ก าหนดนัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกับคนทีม่าจากกลุม่อืน่) และไมม่เีหตผุลอันสมควร

ส าหรับนายจา้งทีจ่ะก าหนดขอ้บังคับดังกลา่ว  ตัวอยา่งเชน่ หากนายจา้งของคณุ

ลงโทษคณุทีไ่มท่ างานลว่งเวลาเนือ่งจากคณุไมอ่าจท าไดเ้พราะคณุตัง้ครรภอ์ยู ่

หากนายจา้งไมส่ามารถพสิจูนไ์ดว้า่ขอ้ก าหนดเรือ่งการลว่งเวลาสมเหตสุมผลแลว้ 

สิง่นีอ้าจถอืไดว้า่เป็นการเลอืกปฏบิัตทิางออ้ม   

 

 

ถ: นายจา้งสามารถปฏเิสธทีจ่ะจา้งงานขา้พเจา้เพราะเพศของขา้พเจา้ได้

หรอืไม?่ 

ต: ถอืเป็นเรือ่งผดิกฎหมายหากนายจา้งเลอืกปฏบิัตกิับผูส้มัครงานหรอืลกูจา้งโดยมี

อคตติอ่เพศใดเพศหนึง่ อยา่งไรก็ตาม หากเพศของบคุคลดังกลา่วเป็นคณุสมบัติ

เพือ่อาชพีงานอยา่งแทจ้รงิ (Genuine Occupational Qualification, GOQ) 

ส าหรับงานนัน้ๆ แลว้ ไมถ่อืเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย น่ันคอื หากงานดังกลา่วสามารถ

ท าเสร็จลลุว่งไดโ้ดยเพศชายหรอืหญงิเทา่นัน้ แตไ่มใ่ชว่า่เป็นเพยีงความคดิของ

นายจา้งวา่เพศชายไมเ่หมาะสมทีจ่ะท างานเสมยีนหรอืเพศหญงิไมเ่หมาะทีจ่ะเป็น

ผูจั้ดการ GOQ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่งานสามารถท าเสร็จลลุว่งไดโ้ดยเพศใดเพศ

หนึง่ดว้ยเหตผุลทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ ตัวอยา่งเชน่ บา้นรับดแูลผูส้งูอายอุาจตอ้งการจา้ง

พนักงานดแูลทีเ่ป็นเพศหญงิมาชว่ยใหค้วามดแูลเอาใจใสอ่ยา่งใกลช้ดิใหก้ับ

ผูส้งูอายทุีเ่ป็นเพศหญงิเทา่นัน้ 

 

 

ถ: คณุสมบตัเิพือ่อาชพีงานอยา่งแทจ้รงิ  (GOQ) เป็นขอ้ยกเวน้โดยอตัโนมตั ิ

หรอืไม?่ 

ต: ไม ่คณุสมบัตเิพือ่อาชพีงานอยา่งแทจ้รงิ (GOQ) ไมใ่ชข่อ้ยกเวน้ส าหรับการเลอืก

ปฏบิัตทิางเพศ นายจา้งตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ GOQ เป็นสิง่จ าเป็นส าหรับงานนัน้จรงิ 
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ถ: นายจา้งสามารถปฏเิสธทีจ่ะจา้งผูส้มคัรงานเนือ่งจากบคุคลคนน ัน้ต ัง้ครรภ์

ไดห้รอืไม?่ 

ต: เป็นเรือ่งผดิกฎหมายทีจ่ะปฏเิสธการจา้งผูส้มัครทีต่ัง้ครรภ ์หากผูส้มัครทีต่ัง้ครรภผ์ู ้

นัน้เป็นผูส้มัครทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมทีส่ดุ บคุคลดังกลา่วควรถกูเลอืกส าหรับ

ท างานดังกลา่ว อยา่งไรก็ตาม หากต าแหน่งดังกลา่วเป็นต าแหน่งชัว่คราวและ

จ าเป็นตอ้งท าใหเ้สร็จภายในระยะเวลาอันสัน้ อาจเป็นเหตผุลทีส่มควรส าหรับ

นายจา้งทีจ่ะปฏเิสธผูส้มัครทีต่ัง้ครรภ ์ 

 

 

ถ: ผูใ้หก้ารศกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารสามารถปฏเิสธทีจ่ะใหบ้รกิารหรอือ านวย

ความสะดวกแกข่า้พเจา้เนือ่งจากเพศ การต ัง้ครรภ ์หรอืสถานภาพการ

สมรสของขา้พเจา้ไดห้รอืไม?่ 

ต: เป็นเรือ่งผดิกฎหมายหากผูใ้หบ้รกิารปฏเิสธทีจ่ะใหส้นิคา้ บรกิารหรอืสิง่อ านาย

ความสะดวกดว้ยเหตผุลเรือ่งเพศ การตัง้ครรภ ์หรอืสถานภาพการสมรส เป็นเรือ่ง

ผดิกฎหมายอกีเชน่กันส าหรับสถาบันการศกึษาทีจ่ะปฏเิสธการรับนักศกึษาหรอืไล่

นักศกึษาออกดว้ยเหตผุลเหลา่นี ้

 

 

ถ: การลว่งละเมดิทางเพศคอือะไร? 

ต: มรีปูแบบของการลว่งละเมดิทางเพศอยูส่องรปูแบบดว้ยกัน ประการแรกคอืการ

ลว่งละเมดิทางเพศโดยไมเ่ป็นทีย่นิยอมซึง่เป็นพฤตกิรรม ทีท่ าใหผู้อ้ ืน่รูส้กึถกู

ละเมดิ, เสยีหนา้หรอืถกูขม่ขู ่ 

 

 รปูแบบทีส่องคอืสภาพแวดลอ้มการท างานทีม่กีารปฏบิัต,ิ การใชภ้าษาหรอืรปูภาพ

ทีเ่ป็นลักษณะเกีย่วกับเรือ่งทางเพศซึง่ท าใหผู้อ้ ืน่รูส้กึอดึอัดใจในการท างาน สิง่นี้

เรยีกวา่ “สภาพแวดลอ้มการท างานทีไ่มเ่ป็นมติรทางเพศ”   

 

 

ถ: การเลอืกปฏบิตัติอ่สตรตี ัง้ครรภค์อือะไร? 

ต: การปฏบิัตติอ่ไปนีอ้าจถอืเป็นการเลอืกปฏบิัตต่ิอสตรตีัง้ครรภ:์ 

 -- นายจา้งปฏเิสธทีจ่ะจา้งสตรตีัง้ครรภ ์

 -- นายจา้งไลห่รอืโยกยา้ยสตรตีัง้ครรภไ์ปในต าแหน่งทีเ่งนิเดอืนต า่กวา่ 

 -- นายจา้งไลพ่นักงานคนนัน้ออกหลังจากกลับมาจากการลาคลอด  

 

 

ถ: การเลอืกปฏบิตัเินือ่งจากสถานภาพการสมรสคอือะไร? 

ต: การเลอืกปฏบิัตเินือ่งจากสถานภาพการสมรสเกดิขึน้เมือ่มกีารเลอืกสถานภาพการ
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สมรสใดสถานภาพหนึง่โดยเฉพาะ ตัวอยา่งเชน่ หากเจา้ของบา้นตอ้งการใหเ้ชา่

บา้นแกผู่ท้ีแ่ตง่งานแลว้เทา่นัน้ หากนายจา้งใหผ้ลประโยชนแ์ตกตา่งกันระหวา่ง

พนักงานทีโ่สด สมรสหรอืหยา่รา้ง 

 

ถ: EOC สามารถชว่ยขา้พเจา้หากขา้พเจา้ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งไมด่เีนือ่งจาก

ขา้พเจา้เป็นพยานหรอืใหข้อ้มลูแกเ่พือ่นหรอืเพือ่นรว่มงานของขา้พเจา้ที่

ย ืน่ค ารอ้งเรยีนไดห้รอืไม?่ 

ต: ได ้หากคณุไดรั้บการปฏบิัตอิยา่งไมด่เีมือ่คณุชว่ยเหลอืในการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน 

คณุสามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน “การตกเป็นผูรั้บเคราะห”์ ได ้หากสิง่นีเ้กดิขึน้ คณุ

สามารถไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายและควรแจง้ตอ่บคุคลผูท้ีรั่บเรือ่ง

รอ้งเรยีนของเพือ่นหรอืเพือ่นรว่มงานของคณุโดยทันท ี

 

 

ถ: SDO บงัคบัใชก้บัรฐับาลดว้ยหรอืไม?่ 

ต: ใช ่การบัญญัต  ิSDO บังคับใชก้ับรัฐบาลดว้ย อยา่งไรก็ตาม มบีางขอบเขตทีไ่ดรั้บ

การยกเวน้ตามกฎหมาย ซึง่ไดแ้ก:่ 

 -- การกระท าทีด่ าเนนิการภายใตก้ฎหมายการอพยพเขา้เมอืง 

 -- การเขา้หรอืออกนอกฮอ่งกง 

 -- การกระท าเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของระเบยีบขอ้บังคับ

ทางกฎหมายทีม่อียูแ่ลว้อืน่ๆ  

 

 

การยืน่ค ารอ้งกบั EOC 

 

ถ: ขา้พเจา้สามารถท าอะไรไดบ้า้งหากขา้พเจา้รูส้กึวา่ก าลงัถกูเลอืกปฏบิตั?ิ 

ต: คณุสามารถรับการด าเนนิการวธิใีดวธิหีนึง่หรอืมากกวา่ตอ่ไปนี้: 

 -- หากการรอ้งเรยีนเกีย่วขอ้งกับงาน คณุสามารถยืน่ค ารอ้งกับฝ่ายบรหิารของ

องคก์รของคณุหรอืขอความชว่ยเหลอืในรปูแบบอืน่จากองคก์รพนักงานหรอื

สหภาพแรงงานของคณุ  

 -- หากค ารอ้งเกีย่วขอ้งกับการใหส้นิคา้, บรกิาร, สิง่อ านวยความสะดวกหรอืการ

ใหก้ารศกึษา คณุสามารถยืน่ค ารอ้งกับผูใ้หบ้รกิารนัน้ๆ หรอืขอใหม้กีารปรับปรงุ 

 -- ยืน่ค ารอ้งกับคณะกรรมาธกิารเพือ่ความเทา่เทยีมทางโอกาส (EOC) 

 -- น าเรือ่งของคณุไปขอความชว่ยเหลอืจากศาล 

 

 โปรดจ าวา่ ควรจดบันทกึเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้โดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดเ้มือ่

เหตกุารณ์นัน้ยังคงไมเ่ลอืนจากความทรงจ าของคณุ ขอ้มลูจะชว่ยใหค้ณุจ า

รายละเอยีดไดใ้นวนัหลังทีค่ณุตอ้งการยืน่ค ารอ้งหรอืขอการด าเนนิการจากศาล  
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ถ: ขา้พเจา้สามารถยืน่ค ารอ้งกบั EOC ไดอ้ยา่งไร และจะเกดิอะไรขึน้เม ือ่

ขา้พเจา้ไดย้ ืน่ค ารอ้ง? 

ต: ค ารอ้งสามารถยืน่ในรปูของเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร คณุอาจเขยีนขึน้ดว้ยตัว

ของคณุเองหรอืมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขยีนแทนคณุก็ได ้คณุอาจดาวนโ์หลด

แบบฟอรม์ค ารอ้งจากเว็บไซตห์รอืโทรมายังสายดว่นของเราเพือ่ขอความ

ชว่ยเหลอื   

 

 หลังจากไดรั้บค ารอ้งแลว้ EOC จะเริม่ท าการสอบสวนค ารอ้งและตัดสนิใจวา่ควร

ยตุกิารสอบสวนหรอืด าเนนิการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทตอ่ไป 

 

 

ถ: สามารถยืน่ค ารอ้งในฐานะของกลุม่บคุคลไดห้รอืไม?่ 

ต: ได ้ค ารอ้งสามารถยืน่ในฐานะรายบคุคล หรอืกลุม่บคุคล หรอืในฐานะองคก์รใดๆ 

ก็ได ้ 

 

 

ถ: ขา้พเจา้สามารถเป็นตวัแทนผูถ้กูรกุรานไดห้รอืไม?่ 

ต: ได ้คณุสามารถเป็นตัวแทนของผูถ้กูรกุรานได ้ผุร้อ้งเรยีนทีเ่ป็นตัวแทนตอ้งแสดง

วา่ตนเองไดรั้บมอบอ านาจโดยผูถ้กูรกุรานในการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน   

 

 

ถ: หากขา้พเจา้ตอ้งการยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีน ขา้พเจา้จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลู

อะไรบา้ง? 

ต: คณุจ าเป็นตอ้งยืน่ค ารอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษรและใหข้อ้มลูตอ่ไปนี้: 

 -- รายละเอยีดและวนัทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 -- ขอ้มลูสว่นตัวของคณุ (ชือ่, ขอ้มลูการตดิตอ่, เพศ, สถานภาพการตัง้ครรภ,์ 

หรอืสถานภาพการสมรส ฯลฯ)  

 -- ชือ่ของผูถ้กูรอ้งเรยีน (ชือ่บคุคลหรอืบรษัิท) และขอ้มลูส าหรับตดิตอ่  

 -- ขอ้มลูทีส่นับสนุนการรอ้งเรยีนวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัต,ิ การลว่งละเมดิทางเพศ

หรอืการตกเป็นผูรั้บเคราะห ์

 -- รายละเอยีดของความเสยีหายหรอืการถกูกอ่กวนใดๆ ทีค่ณุไดรั้บเนือ่งจากการ

เลอืกปฏบิัต ิ 

 -- ขอ้มลูเกีย่วกับพยาน  

 หากคณุมปัีญหาในการเตรยีมค ารอ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เจา้หนา้ที ่EOC 

สามารถชว่ยคณุได ้

 

การการไตส่วนและการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 
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ถ: EOC ไตส่วนค ารอ้งเรยีนอยา่งไร? 

ต: EOC มหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการสบืสวนค ารอ้งเรยีน ค ากลา่วหาของผูร้อ้งเรยีน

ถกูสง่ไปยังผูถ้กูรอ้งเรยีนเพือ่ขอความเห็น จากนัน้ผูร้อ้งเรยีนจะไดรั้บค าตอบ ถอ้ย

ความของพยานถกูน ามาพจิารณาและเนือ้หาสาระจะถกูรวบรวมเพือ่ทบทวนและ

เพือ่ดวูา่กรณีพพิาทควรถกูยตุกิารสบืสวนหรอืด าเนนิการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทตอ่ไป 

ขอ้มลูทัง้หมดทีถ่กูรวบรวมในขัน้ตอนการสบืสวนถกูเก็บเป็นความลับจากบคุคลที่

สามแตอ่าจถกูน าไปใชใ้นกระบวนการศาล 

 

 

ถ: ภายใตส้ถานการณ์ใดที ่EOC จะยตุกิารสบืสวนค ารอ้งของขา้พเจา้? 

ต: EOC จะตัดสนิใจไมด่ าเนนิการหรอืยตุกิารสอบสวนค ารอ้งเรยีน ถา้: 

 -- การกระท าทีถ่กูน ามารอ้งเรยีนไมข่ดัตอ่กฎหมาย SDO 

 -- บคุคลผูไ้ดรั้บความเสยีหายไมต่อ้งการใหด้ าเนนิการสบืสวนตอ่  

 -- การกระท าดังกลา่วไดผ้า่นมาแลว้ 12 เดอืน 

 -- ค ารอ้งเรยีนไมส่ามารถด าเนนิการตอ่ไปในฐานะค ารอ้งทีย่ืน่ผา่นตัวแทนได ้ 

 -- ค ารอ้งเรยีนเป็นเรือ่งเล็กนอ้ย, กอ่กวน, เขา้ใจผดิหรอืขาดสาระส าคัญ  

 

 

ถ: หากขา้พเจา้รูส้กึวา่ขา้พเจา้ถกูเลอืกปฏบิตั ิจะมขีอบเขตระยะเวลาจ ากดัใน

การยืน่ค ารอ้งของขา้พเจา้หรอืไม?่ 

ต: หากคณุตอ้งการยืน่ค ารอ้งเรยีนใหก้ับ EOC คณุตอ้งท าภายใน 12 เดอืนนับจาก

วนัทีเ่กดิเหต ุหากคณุตัดสนิใจทีจ่ะด าเนนิการทางกฎหมายโดยสง่เรือ่งไปยังศาล

แขวง คณุตอ้งท าภายใน 24 เดอืนนับจากวนัทีเ่กดิเหต ุ

 

 

ถ: EOC ไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทอยา่งไร? 

ต: ผูไ้กลเ่กลีย่ขจะชว่ยเหลอืคูก่รณีทัง้สองฝ่ายในการตรวจสอบประเด็นปัญหาที่

น าไปสูข่อ้พพิาท, ระบปุระเด็นการตกลงและตอ่รองขอ้ยตุสิ าหรับขอ้พพิาท EOC มี

หนา้ทีต่ามกฎหมายในการสบืสวนกรณีและพยายามหาขอ้ยตุใิหก้ับประเด็นปัญหา

โดยใชว้ธิกีารไกลเ่กลีย่ การไกลเ่กลีย่เป็นกระบวนการโดยสมัครใจ ผูไ้กลเ่กลีย่

ไมไ่ดท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนคูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แตท่ าหนา้ทีเ่ป็นผูอ้ านวย

ความสะดวกทีไ่มฝั่กใฝ่ฝ่ายใดทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอืคูก่รณีทัง้สองฝ่ายในการ

แกปั้ญหาขอ้พพิาท ขอ้ยตุมิหีลายรปูแบบและอาจอยูใ่นรปูของจดหมายขอโทษ, 

การจา่ยคา่ชดเชยทางการเงนิ, การบัญญัตนิโยบายโอกาสความเทา่เทยีมกัน, 

ฯลฯ ขอ้ตกลงขอ้ยตุเิทยีบเทา่กับสญัญาและมผีลผกูมัดตามกฎหมาย กรณุาอา่น

เอกสารแจกของ EOC เกีย่วกับการไกลเ่กลีย่ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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ถ: EOC สามารถท าอะไรใหข้า้พเจา้ไดบ้า้งเมือ่การไกลเ่กลีย่ไมเ่ป็นผลส าเร็จ? 

ต: หากค ารอ้งเรยีนไมส่ามารถหาขอ้ยตุโิดยวธิกีารไกลเ่กลีย่ได ้คณุอาจขอรับความ

ชว่ยเหลอืทางกฎหมายจาก EOC เพือ่น าเรือ่งขึน้ศาล ความชว่ยเหลอืทาง

กฎหมายไดแ้กก่ารใหค้ าแนะน าทางกฎหมาย, การใหท้นายความของ EOC เป็น

ตัวแทน, การแตง่ตัง้ทนายความซึง่เป็นบคุคลภายนอกเป็นตัวแทนทางกฎหมาย

หรอืความชว่ยเหลอืในรปูแบบอืน่ๆที ่EOC เห็นสมควร คณะกรรมการของ EOC จะ

พจิารณาค ารอ้งขอรับความชว่ยเหลอืทกุกรณี 

 

 

ถ: ขา้พเจา้สามารถไปขึน้ศาลดว้ยตนเองโดยไมไ่ปหา EOC ไดห้รอืไม?่ 

ต: ได ้ทกุคนสามารถไปขึน้ศาลดว้ยตนเองโดยตรงและน าเรือ่งสูก่ระบวนการทางแพง่

ภายใตก้ฎหมายโดยไมต่อ้งมายัง EOC ได ้
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