
ค ำถำมทีพ่บบ่อยเกีย่วกบั  COVID-19 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้พกิำรส ำหรับ
เลือกปฏิบัติต่อผู้พกิำรส ำหรับผู้ช่วยแม่บ้ำนต่ำงชำติและนำยจ้ำงของพวกเขำ 

นำยจ้ำงของพวกเขำ 

 

ผูช่้วยแม่บา้นต่างชาติ ( FDWs) ในฮ่องกงเผชิญกบัปัญหาท่ีไม่เหมือนใครนบัตั้งแตก่ารระบาดของ COVID-

นับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 จากภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนและระยะเวลาการพกัท่ีน้อยลงเน่ืองจากกลวัถูก
พกัท่ีนอ้ยลงเน่ืองจากกลวัถูกนายจา้งไล่ออกหลงัจากกลบัมาจากวนัหยดุ 

 

คณะกรรมการเพื่อโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั ( EOC) ตระหนกัถึงต าแหน่งงานท่ีไม่มัน่คงของ FDWs ท่ามกลาง
มัน่คงของ FDWs ท่ามกลางการระบาดใหญ่น้ีและพร้อมท่ีจะจัดการกับขอ้ร้องเรียนท่ีตกอยู่ในขอบเขตของ
ร้องเรียนท่ีตกอยูใ่นขอบเขตของกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัทางเพศ กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัต่อผูพ้ิการ 
กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัต่อผูพ้ิการ กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัต่อสถานะทางครอบครัวและกฎหมายว่า
สถานะทางครอบครัวและกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัต่อเช้ือชาติ 

 
เพื่ออธิบายเก่ียวกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อผู ้พิการ 

ดว้ยการเลือกปฏิบติัต่อผูพ้ิการ ( DDO) และการคุม้ครองท่ีมีใหก้บั FDWs ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 

เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ทาง EOC จึงไดจ้ดัท ารายการค าถามท่ีพบบ่อยน้ีข้ึนมา 
ข้ึนมา 

 
1. “ฉันออกไปข้ำงนอกในวันหยุด นำยจ้ำงของฉันไล่ฉันออกทันทีหลังจำกที่ฉันกลบัมำโดยบอกว่ำเขำเช่ือว่ำ

หลงัจำกทีฉั่นกลบัมำโดยบอกว่ำเขำเช่ือว่ำฉันอำจตดิเช้ือโคโรนำไวรัสกลบัมำ DDO มผีลอย่ำงไรบ้ำง?” 

ไวรัสกลบัมำ DDO มผีลอย่ำงไรบ้ำง?” 

 
โคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่อยูภ่ายใตค้  าจ ากดัความของความพิการภายใต ้ DDO ซ่ึงรวมถึงการปรากฏของ
DDO ซ่ึงรวมถึงการปรากฏของส่ิงมีชีวิตท่ีก่อให้เกิดหรือสามารถท าให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยใน
โรคหรือความเจ็บป่วยในร่างกาย1 DDO ยงัครอบคลุมถึงความพิการท่ี “มีผลกระทบ” ต่อบุคคล เช่น 

ผลกระทบ” ต่อบุคคล เช่น ความคิดหรือความสงสยัวา่มีอยูใ่นบุคคล 
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https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap487
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อย่างไรก็ตามภายใต ้ DDO มนัไม่ผิดกฎหมายท่ีจะเลือกปฏิบติัต่อพนักงานท่ีมีความพิการหาก: ( i) 

พนักงานท่ีมีความพิการหาก: ( i) ความพิการเป็นโรคติดเช้ือท่ีอยู่ในรายการภายใตก้ฎหมายป้องกนัและ

รายการภายใตก้ฎหมายป้องกนัและควบคุมโรค ( เช่น COVID-19) และ ( ii) การกระท าท่ีเลือก

( ii) การกระท าท่ีเลือกปฏิบติัมีความจ าเป็นท่ีสมเหตุสมผลในการปกป้องสุขภาพของประชาชน2 

สุขภาพของประชาชน2 

 

เม่ือพิจารณาวา่การกระท าบางอยา่ง " มีความจ าเป็นท่ีสมเหตุสมผล"  นายจา้งควรค านึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่
รัฐบาลไดด้ าเนินการตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมต่างๆ รวมถึงการห้ามการรวมตวักนัของ

ประชาชนมากกว่าแปดคน ( ขยายเวลาถึง 4 มิถุนายน 2 0 2 0  ตามท่ีประกาศไวเ้ม่ือวนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2020) นอกจากน้ี หากนายจ้างกังวลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือหลังจาก FDW 

ออกไปขา้งนอกในวนัหยดุ นายจา้งอาจพิจารณาขอให้ FDW ใชแ้นวทางการป้องกนัเม่ือเธอ/ เขากลบั

บา้น ( เช่น ลา้งมือเปล่ียนเส้ือผา้ อาบน ้ า และอ่ืน ๆ )  และใหเ้ขา้รับการทดสอบเม่ือจ าเป็น ( เช่น

เม่ือมีอาการ)  

 

จากข้างต้นอาจไม่มี " ความจ าเป็นท่ีสมเหตุสมผล"  ท่ีจะปกป้องสุขภาพของประชาชนด้วยการไล่ 

FDW ออกเม่ือเขา/ เธอกลบับา้นหลงัจากออกไปขา้งนอกในวนัหยดุเพียงเพราะการรับรู้หรือคาดเดาแค่ว่า

เธอ/ เขาติดเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ ดงันั้นการเลิกจา้งอาจเส่ียงต่อการละเมิด DDO 

 
2. “ก่อนหน้ำนีฉั้นเคยตดิเช้ือโคโรนำไวรัสสำยพนัธ์ุใหม่ แต่ตอนนีห้ำยแล้ว นำยจ้ำงของฉันสำมำรถเลิกจ้ำง

ฉันหลงัจำกทีฉั่นหำยแล้วได้หรือไม่?” 

 

เน่ืองจากความเจ็บป่วยในอดีต ( หรือการติดเช้ือในอดีตท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดโรค)  อยูภ่ายใตค้  าจ ากดัความของ

โรค)  อยูภ่ายใตค้  าจ ากดัความของความพิการภายใต ้ DDO3 อาจเป็นเร่ืองผิดกฎหมายส าหรับนายจา้งท่ี
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ผิดกฎหมายส าหรับนายจา้งท่ีจะกระท าเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมต่อ FDW ( เช่นการไล่เธอ/ เขาออก)  เพราะ

การไล่เธอ/ เขาออก)  เพราะเธอ/ เขาเคยติดเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่  

 
3. “นำยจ้ำงของฉันไล่ฉันออกเม่ือฉันต้องกกัตวั  14 วนั  นี่เป็นเร่ืองทีถู่กต้องตำมกฎหมำยหรือไม่?” 

ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่?” 

 

ในขณะท่ีกฎหมายว่าดว้ยการเลือกปฏิบติัท่ีบงัคบัใชโ้ดยศูนย ์ EOC อาจหรืออาจไม่ใชก็้ได ้ ( ข้ึนอยู่กับ

หรืออาจไม่ใชก็้ได ้ ( ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เฉพาะของคดี เช่น การเลิกจา้งนั้นข้ึนอยูก่บัการติดเช้ือโคโรน่า

นั้นข้ึนอยูก่บัการติดเช้ือโคโรน่าของ  FWDs จริงหรือแคส่งสยัวา่ติด)  กระทรวงแรงงานระบุวา่ หาก
กระทรวงแรงงานระบุว่า หากลูกจา้งไดรั้บค าสั่งจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขให้อยู่ภายใตก้ารดูแลของแพทย์
ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทยห์รือกกัตวั นายจา้งจะตอ้งใหลู้กจา้งลาป่วยตามขอ้ก าหนดภายใตก้ฎหมายการ
ป่วยตามขอ้ก าหนดภายใตก้ฎหมายการจา้งงานหรือสญัญาการจา้งงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เก่ียวขอ้ง 

 
หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัสิทธ์ิและหนา้ท่ีของคุณภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน  กรุณาติดต่อกระทรวงแรงงานท่ี
งาน  กรุณาติดต่อกระทรวงแรงงานท่ีสายด่วน  24 ชัว่โมง  2717 1771/2157 9537 (สาย
1771/2157 9537 (สายด่วนเฉพาะส าหรับ FDWs) หรือทางอีเมลท่ี  fdh-

enquiry@labour.gov.hk  

 
4. “นำยจ้ำงสำมำรถส่ังให้ฉันอยู่บ้ำนในวนัหยุดได้หรือไม่?” 

 
แมว้า่การจดัการวนัหยดุจะมีแนวโนม้ท่ีจะตกอยูน่อกเหนือการด าเนินการตามกฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติั
ตามกฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัท่ีบงัคบัใชโ้ดยศูนย ์ EOC แต่ EOC ขอเรียกร้องให้นายจา้งเขา้ใจ
ขอเรียกร้องให้นายจา้งเขา้ใจถึงความตอ้งการและสิทธิของ FDW โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ียากล าบาก
โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ียากล าบากเหล่าน้ี 

 
กระทรวงแรงงานไดอุ้ทธรณ์ทั้ง FDWs และนายจา้งของพวกเขาเพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัในการ
เกิดความเขา้ใจร่วมกนัในการจดัการวนัหยดุ นอกจากน้ียงัเตือนใหน้ายจา้งทราบวา่การบงัคบั FDW ให้

นายจ้างทราบว่าการบังคับ FDW ให้ท างานในวนัหยุดโดยท่ีเขา/ เธอไม่ตกลงหรือไม่มีวนัหยุดให้ 
ตกลงหรือไม่มีวนัหยดุให ้ FDW จะเป็นการละเมิดกฎหมายการจา้งงาน 

 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202001/30/P2020013000285.htm
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
https://www.info.gov.hk/gia/general/202004/04/P2020040400341.htm


หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัสิทธ์ิและหนา้ท่ีของคุณภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน  กรุณาติดต่อกระทรวงแรงงานท่ี
งาน  กรุณาติดต่อกระทรวงแรงงานท่ีสายด่วน  24 ชัว่โมง  2717 1771/2157 9537 (สาย
1771/2157 9537 (สายด่วนเฉพาะส าหรับ FDWs) หรือทางอีเมลท่ี  fdh-

enquiry@labour.gov.hk  

 

5. “ฉันเพิง่มำถงึฮ่องกงและได้รับค ำส่ังจำกรัฐบำลให้กกัตวัทีบ้่ำน  นำยจ้ำงของฉันควรท ำอย่ำงไรด?ี” 

นำยจ้ำงของฉันควรท ำอย่ำงไรด?ี” 
 
แมว้า่การจดัเตรียมท่ีพกัอาศยัส าหรับ FDWs น่าจะตกอยูน่อกการเวน้โทษของกฎหมายต่อตา้นการเลือก
ของกฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัท่ีบงัคบัใชโ้ดย EOC แต่ EOC ขอเรียกร้องใหน้ายจา้งเขา้ใจความ
เรียกร้องให้นายจา้งเขา้ใจความตอ้งการและสิทธิของ FDW โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาท่ียากล าบาก
อยา่งยิง่ในช่วงเวลาท่ียากล าบากเหล่าน้ี 

 
กระทรวงแรงงานไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อนายจา้งและบริษทัจดัหางานเพ่ือเตรียมการท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ FDWs ท่ี
เตรียมการท่ีจ าเป็นเพื่อให้ FDWs ท่ีเดินทางเขา้ฮ่องกงปฏิบติัตามค าสั่งกกักนัท่ีบา้น มีการกล่าวเพ่ิมเติม
กักกันท่ีบ้าน มีการกล่าวเพ่ิมเติมว่าในขณะท่ีคาดว่า FDWs จะพกัอยู่ท่ีบา้นของนายจา้งของพวกเขา 
บา้นของนายจา้งของพวกเขา หากนายจา้งตอ้งการจดัให้ FDW อยูใ่นสถานท่ีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีอยูอ่าศยั
สถานท่ีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีอยูอ่าศยัของนายจา้ง ควรมีการจดัเตรียมการล่วงหนา้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
ล่วงหนา้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาท่ีอยูใ่หก้บั FDW ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หากคุณมีค าถามเก่ียวกบัสิทธ์ิและหนา้ท่ีของคุณภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน กรุณาติดต่อกระทรวงแรงงานท่ี
งาน กรุณาติดต่อกระทรวงแรงงานท่ีสายด่วน 24 ชัว่โมง 2717 1771/2157 9537 (สาย
1771/2157 9537 (ส า ย ด่ ว น เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ  FDWs) ห รื อ ท า ง อี เ ม ล ท่ี  fdh-

enquiry@labour.gov.hk  

 
6. “ฉันจะย่ืนเร่ืองร้องเรียนต่อ  EOC ได้อย่ำงไร?” 

 
กฎหมายก าหนดใหมี้การร้องเรียนกบั EOC เป็นลายลกัษณ์อกัษร คุณสามารถส่งค าร้องเรียนของคุณดว้ย
สามารถส่งค าร้องเรียนของคุณดว้ยตนเอง ทางไปรษณีย ์ ทางโทรสารหรือผ่านแบบฟอร์มการร้องเรียน

หรือผา่นแบบฟอร์มการร้องเรียนออนไลน์ รายละเอียดมีดงัน้ี: 

 

mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/18/P2020031800890.htm
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk


ท่ีอยู:่ 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, 

Hong Kong 

โทรสาร: 2106 2324 

แบบฟอร์มออนไลน:์ 
www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx 

 
คุณสามารถติดต่อ EOC ไดท่ี้ 2511 8211 หากคุณมีปัญหาในการเขียนค าร้องเรียนหรือมีค าถาม
เก่ียวกบักระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ทาง EOC ยงัสามารถจดัหาล่ามใหคุ้ณไดเ้ม่ือมีการร้องขอ 

 
7. “ฉันกงัวลว่ำถ้ำฉันย่ืนเร่ืองร้องเรียนต่อ  EOC นำยจ้ำงของฉันจะเลกิจ้ำงฉัน” 

 
การเลือกปฏิบติัโดยการท าใหต้กเป็นเหยื่อถูกหา้มภายใต ้ DDO4 น่ีเป็นเร่ืองผิดกฎหมายส าหรับนายจา้งท่ี

เร่ืองผิดกฎหมายส าหรับนายจา้งท่ีจะท าใหเ้กิดเหยื่อข้ึน เช่น ปฏิบติัต่อลูกจา้งไม่ค่อยดี ( เช่น โดยการไล่

ลูกจ้างไม่ค่อยดี ( เช่น โดยการไล่เขา/ เธอออก)  เพราะลูกจ้างได้ยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อ EOC กับ
ร้องเรียนต่อ EOC กบันายจา้งภายใต ้ DDO 

 
8. “เน่ืองจำก “กฎสองสัปดำห์” มันจึงเป็นเร่ืองยำกส ำหรับฉันที่จะย่ืนเร่ืองร้องเรียนต่อ EOC หลังจำก

นำยจ้ำงของฉันเลกิจ้ำงฉัน ฉันจะท ำยงัไงด?ี” 

 
ตราบใดท่ีคุณสามารถให้ขอ้มูลส าหรับติดต่อ เช่นท่ีอยูท่ี่ติดต่อทางไปรษณีย ์ หมายเลขโทรศพัท์หรือท่ีอยู่
อีเมลของคุณได ้ คุณสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อ EOC ไดภ้ายใตก้ฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัแมว้่า
คุณจะอยูน่อกฮ่องกงก็ตาม หรือคุณอาจมอบอ านาจใหต้วัแทนยืน่เร่ืองร้องเรียนต่อ EOC ภายใตก้ฎหมาย
ต่อตา้นการเลือกปฏิบติั อยา่งไรก็ตามในฐานะบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหาย คุณมีหนา้ท่ีในการให้ขอ้มูลเพื่อ
สนบัสนุนขอ้กล่าวหาของคุณ 
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