
คําถามทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบั COVID-19 และกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืก
ปฏบิตัติอ่ผูพ้กิารสําหรบัผูช้ว่ยแมบ่า้นตา่งชาตแิละนายจา้งของพวกเ

ขา 
 
ผูช้ว่ยแมบ่า้นต่างชาต ิ(FDWs) ในฮอ่งกงเผชญิกับปัญหาทีไ่มเ่หมอืนใครนับตัง้แตก่ารระบา
ดของ COVID-19 จากภาระงานทีเ่พิม่ขึน้และระยะเวลาการพักทีน่อ้ยลงเน่ืองจากกลัวถกูนา
ยจา้งไลอ่อกหลังจากกลับมาจากวันหยดุ 
 
คณะกรรมการเพือ่โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั (EOC) ตระหนักถงึตําแหน่งงานทีไ่มม่ั่นคงของ FD
Ws ทา่มกลางการระบาดใหญน้ี่และพรอ้มทีจ่ะจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีนทีต่กอยูใ่นขอบเขตของ
กฎหมายว่าดว้ยการเลอืกปฏบิัตทิางเพศ กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัตติอ่ผูพ้กิาร กฎหมา
ยว่าดว้ยการเลอืกปฏบิัตติอ่สถานะทางครอบครัวและกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัตติ่อเชือ้
ชาต ิ
 
เพือ่อธบิายเกีย่วกบักฎหมายตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัต ิโดยเฉพาะกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏิ
บัตติ่อผูพ้กิาร (DDO) และการคุม้ครองทีม่ใีหก้ับ FDWs ทีเ่กีย่วขอ้งกับ COVID-19 ทาง E
OC จงึไดจ้ัดทํารายการคําถามทีพ่บบอ่ยน้ีขึน้มา 
 

1. “ฉนัออกไปขา้งนอกในวนัหยุด นายจา้งของฉนัไลฉ่นัออกทนัทหีลงัจากทีฉ่นั
กลบัมาโดยบอกวา่เขาเชือ่วา่ฉนัอาจตดิเชือ้โคโรนาไวรสักลบัมา DDO มผีล
อยา่งไรบา้ง?” 

 
โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์หมอ่ยูภ่ายใตค้ําจํากดัความของความพกิารภายใต ้DDO ซึง่รว
มถงึการปรากฏของสิง่มชีวีติทีก่อ่ใหเ้กดิหรอืสามารถทําใหเ้กดิโรคหรอืความเจ็บป่วยใ
นรา่งกาย╗

1 DDO ยังครอบคลมุถงึความพกิารที ่“มผีลกระทบ” ตอ่บุคคล เชน่ ความคดิ
หรอืความสงสยัวา่มอียูใ่นบคุคล 
 
อย่างไรก็ตามภายใต ้DDO มันไม่ผดิกฎหมายทีจ่ะเลอืกปฏบิัตติ่อพนักงานทีม่คีวามพิ
การหาก: (i) ความพกิารเป็นโรคตดิเชือ้ทีอ่ยูใ่นรายการภายใตก้ฎหมายป้องกนัและคว
บคุมโรค (เชน่ COVID-19) และ (ii) การกระทําทีเ่ลอืกปฏบิัตมิคีวามจําเป็นทีส่มเหตุ
สมผลในการปกป้องสขุภาพของประชาชน╘

2 
 
เมือ่พจิารณาวา่การกระทําบางอย่างเป็น "ความจําเป็นทีส่มเหตสุมผล" หรอืไม ่นายจา้
งควรคํานงึถงึความจรงิทีว่า่รัฐบาลไดต้ดิตามการพัฒนาลา่สดุของการระบาดใหญแ่ละ
ไดด้ําเนนิการตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมทีจํ่าเป็น นอกจากน้ี หากนาย
จา้งกงัวลเกีย่วกับความเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้หลังจาก FDW ออกไปขา้งนอกในวันหยดุ นา
ยจา้งอาจพจิารณาขอให ้FDW ใชแ้นวทางการป้องกันเมือ่เธอ/เขากลับบา้น (เชน่ ลา้
งมอืเปลีย่นเสือ้ผา้ อาบน้ํา และอืน่ ๆ ) และใหเ้ขา้รับการทดสอบเมือ่จําเป็น (เชน่เมือ่
มอีาการ)  
 
จากขา้งตน้อาจไมม่ ี"ความจําเป็นทีส่มเหตุสมผล" ทีจ่ะปกป้องสขุภาพของประชาชน
ดว้ยการไล่ FDW ออกเมือ่เขา/เธอกลับบา้นหลังจากออกไปขา้งนอกในวันหยดุเพยีงเ
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พราะการรับรูห้รอืคาดเดาแค่ว่าเธอ/เขาตดิเชือ้โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์หม่ ดังนัน้การเ
ลกิจา้งอาจเสีย่งตอ่การละเมดิ DDO 

 
2. “กอ่นหนา้นีฉ้นัเคยตดิเชือ้โคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม ่แตต่อนนีห้ายแลว้ นาย

จา้งของฉนัสามารถเลกิจา้งฉนัหลงัจากทีฉ่นัหายแลว้ไดห้รอืไม?่” 
 
เน่ืองจากความเจ็บป่วยในอดตี (หรอืการตดิเชือ้ในอดตีทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโรค) อยูภ่ายใ
ตค้ําจํากดัความของความพกิารภายใต ้DDO3 อาจเป็นเรือ่งผดิกฎหมายสําหรับนายจา้
งทีจ่ะกระทําเรือ่งทีไ่ม่เหมาะสมต่อ FDW (เชน่การไล่เธอ/เขาออก) เพราะเธอ/เขาเค
ยตดิเชือ้โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์หม ่ 

 
3. “นายจา้งของฉนัไลฉ่นัออกเมือ่ฉนัตอ้งกกัตวั 14 วนั นีเ่ป็นเรือ่งทีถ่กูตอ้งตาม

กฎหมายหรอืไม?่” 
 
ในขณะทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัตทิีบ่ังคับใชโ้ดยศนูย ์EOC อาจหรอือาจไม่ใช ้
ก็ได ้(ขึน้อยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคด ีเชน่ การเลกิจา้งนัน้ขึน้อยู่กบัการตดิเชือ้โค
โรน่าของ  FWDs จรงิหรอืแค่สงสัยว่าตดิ) กระทรวงแรงงานระบุว่า หากลูกจา้งไดร้ับ
คําสัง่จากเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทยห์รอืกกัตัว นายจา้งจะ
ตอ้งใหล้กูจา้งลาป่วยตามขอ้กําหนดภายใตก้ฎหมายการจา้งงานหรอืสญัญาการจา้งงา
นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
หากคณุมคีําถามเกีย่วกบัสทิธิแ์ละหนา้ทีข่องคณุภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน กรณุาติ
ดตอ่กระทรวงแรงงานทีส่ายดว่น 24 ชัว่โมง 2717 1771/2157 9537 (สายดว่นเฉพา
ะสําหรับ FDWs) หรอืทางอเีมลที ่fdh-enquiry@labour.gov.hk  

 
4. “นายจา้งสามารถส ัง่ใหฉ้นัอยูบ่า้นในวนัหยดุไดห้รอืไม?่” 

 
แมว้่าการจัดการวันหยุดจะมแีนวโนม้ทีจ่ะตกอยู่นอกเหนือการดําเนนิการตามกฎหมาย
ตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัตทิีบ่ังคับใชโ้ดยศูนย ์EOC แต่ EOC ขอเรยีกรอ้งใหน้ายจา้งเขา้
ใจถงึความตอ้งการและสทิธขิอง FDW โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีย่ากลําบากเหลา่น้ี 
 
กระทรวงแรงงานไดอ้ทุธรณ์ทัง้ FDWs และนายจา้งของพวกเขาเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใ
จร่วมกันในการจัดการวันหยุด นอกจากน้ียังเตอืนใหน้ายจา้งทราบว่าการบังคับ FDW 
ใหทํ้างานในวันหยดุโดยทีเ่ขา/เธอไมต่กลงหรอืไม่มวัีนหยุดให ้FDW จะเป็นการละเมิ
ดกฎหมายการจา้งงาน 
 
หากคณุมคีําถามเกีย่วกบัสทิธิแ์ละหนา้ทีข่องคณุภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน กรณุาติ
ดตอ่กระทรวงแรงงานทีส่ายดว่น 24 ชัว่โมง 2717 1771/2157 9537 (สายดว่นเฉพา
ะสําหรับ FDWs) หรอืทางอเีมลที ่fdh-enquiry@labour.gov.hk  
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5. “ฉนัเพิง่มาถงึฮอ่งกงและไดร้บัคําส ัง่จากรฐับาลใหก้กัตวัทีบ่า้น นายจา้งของ
ฉนัควรทําอยา่งไรด?ี” 

 
แมว้า่การจัดเตรยีมทีพ่ักอาศัยสําหรับ FDWs น่าจะตกอยู่นอกการเวน้โทษของกฎหมา
ยต่อตา้นการเลอืกปฏบิัตทิีบ่ังคับใชโ้ดย EOC แต่ EOC ขอเรยีกรอ้งใหน้ายจา้งเขา้ใจ
ความตอ้งการและสทิธขิอง FDW โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเวลาทีย่ากลําบากเหลา่น้ี 
 
กระทรวงแรงงานไดย้ืน่อทุธรณ์ต่อนายจา้งและบรษัิทจัดหางานเพือ่เตรยีมการทีจํ่าเป็
นเพือ่ให ้FDWs ทีเ่ดนิทางเขา้ฮอ่งกงปฏบิัตติามคําสั่งกักกันทีบ่า้น มกีารกล่าวเพิม่เติ
มว่าในขณะทีค่าดวา่ FDWs จะพักอยูท่ีบ่า้นของนายจา้งของพวกเขา หากนายจา้งตอ้
งการจัดให ้FDW อยูใ่นสถานทีอ่ืน่นอกเหนือจากทีอ่ยูอ่าศัยของนายจา้ง ควรมกีารจัดเ
ตรยีมการลว่งหนา้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หาทีอ่ยูใ่หก้บั FDW ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
หากคุณมคีําถามเกีย่วกบัสทิธิแ์ละหนา้ทีข่องคุณภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน กรุณาติ
ดต่อกระทรวงแรงงานทีส่ายด่วน 24 ชั่วโมง 2717 1771/2157 9537 (สายด่วนเฉพา
ะสําหรับ FDWs) หรอืทางอเีมลที ่fdh-enquiry@labour.gov.hk  

 
6. “ฉนัจะยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC ไดอ้ยา่งไร?” 

 
กฎหมายกําหนดใหม้กีารรอ้งเรยีนกบั EOC เป็นลายลักษณ์อักษร คณุสามารถสง่คํารอ้
งเรยีนของคุณดว้ยตนเอง ทางไปรษณีย ์ทางโทรสารหรอืผา่นแบบฟอรม์การรอ้งเรยีน
ออนไลน ์รายละเอยีดมดีังน้ี: 
 

ทีอ่ยู:่ 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong 
โทรสาร: 2106 2324 
แบบฟอรม์ออนไลน:์ www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx 

 
คณุสามารถตดิตอ่ EOC ไดท้ี ่2511 8211 หากคณุมปัีญหาในการเขยีนคํารอ้งเรยีนหรื
อมคีําถามเกีย่วกับกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง ทาง EOC ยังสามารถจัดหาล่ามใหคุ้ณไดเ้
มือ่มกีารรอ้งขอ 

 
7. “ฉนักงัวลวา่ถา้ฉนัยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC นายจา้งของฉนัจะเลกิจา้งฉนั” 

 
การเลอืกปฏบัิตโิดยการทําใหต้กเป็นเหยือ่ถกูหา้มภายใต ้DDO4 น่ีเป็นเรือ่งผดิกฎหมา
ยสําหรับนายจา้งทีจ่ะทําใหเ้กดิเหยือ่ขึน้ เชน่ ปฏบิัตติอ่ลูกจา้งไมค่่อยด ี(เชน่ โดยการ
ไลเ่ขา/เธอออก) เพราะลกูจา้งไดย้ืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC กบันายจา้งภายใต ้DDO 

 
8. “เนือ่งจาก “กฎสองสปัดาห”์ มนัจงึเป็นเรือ่งยากสําหรบัฉนัทีจ่ะยืน่เร ือ่งรอ้งเรี

ยนตอ่ EOC หลงัจากนายจา้งของฉนัเลกิจา้งฉนั ฉนัจะทํายงัไงด?ี” 
 
ตราบใดทีค่ณุสามารถใหข้อ้มลูสําหรับตดิตอ่ เชน่ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อทางไปรษณีย ์หมายเล
ขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยู่อเีมลของคณุได ้คณุสามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC ไดภ้ายใต ้
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กฎหมายต่อตา้นการเลอืกปฏบิัตแิมว้า่คณุจะอยู่นอกฮอ่งกงก็ตาม หรอืคณุอาจมอบอํา
นาจใหต้ัวแทนยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนต่อ EOC ภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัต ิอย่า
งไรก็ตามในฐานะบคุคลทีไ่ดร้ับความเสยีหาย คณุมหีนา้ทีใ่นการใหข้อ้มูลเพือ่สนับสนุ
นขอ้กลา่วหาของคณุ 

 
 
คณะกรรมการเพือ่โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั 
พฤษภาคม 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 


