
ค ำถำมทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบั COVID-19 
และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเลอืกปฏบิตัติอ่ผูพ้กิำรส ำหรบัผูช้ว่ยแมบ่ำ้นต่

ำงชำตแิละนำยจำ้งของพวกเขำ 
 
ผูช้ว่ยแมบ่า้นตา่งชาต ิ (FDWs) 
ในฮอ่งกงเผชญิกับปัญหาทีไ่มเ่หมอืนใครนับตัง้แตก่ารระบาดของ COVID-19 
จากภาระงานทีเ่พิม่ข ึน้และระยะเวลาการพักทีน่อ้ยลงเนือ่งจากกลัวถกูนายจา้งไลอ่อกหลังจ
ากกลับมาจากวนัหยดุ 
 
คณะกรรมการเพือ่โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกัน (EOC) ตระหนักถงึต าแหน่งงานทีไ่มม่ั่นคงของ 
FDWs 
ทา่มกลางการระบาดใหญน่ีแ้ละพรอ้มทีจ่ะจัดการกับขอ้รอ้งเรยีนทีต่กอยูใ่นขอบเขตของกฎ
หมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัตทิางเพศ กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัตติอ่ผูพ้กิาร 
กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัตติอ่สถานะทางครอบครัวและกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิตั ิ
ตอ่เชือ้ชาต ิ
 
เพือ่อธบิายเกีย่วกับกฎหมายตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัต ิ
โดยเฉพาะกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิตัติอ่ผูพ้กิาร (DDO) และการคุม้ครองทีม่ใีหก้ับ 
FDWs ทีเ่กีย่วขอ้งกับ COVID-19 ทาง EOC จงึไดจั้ดท ารายการค าถามทีพ่บบอ่ยนีข้ ึน้มา 
 

1. “ฉนัออกไปขำ้งนอกในวนัหยดุ 
นำยจำ้งของฉนัไลฉ่นัออกทนัทหีลงัจำกทีฉ่นักลบัมำโดยบอกวำ่เขำเชือ่วำ่ฉนั
อำจตดิเชือ้โคโรนำไวรสักลบัมำ DDO มผีลอยำ่งไรบำ้ง?” 

 
โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์หมอ่ยูภ่ายใตค้ าจ ากัดความของความพกิารภายใต ้ DDO 
ซึง่รวมถงึการปรากฏของสิง่มชีวีติทีก่อ่ใหเ้กดิหรอืสามารถท าใหเ้กดิโรคหรอืความเจ็บ
ป่วยในรา่งกาย1 DDO ยังครอบคลมุถงึความพกิารที ่ “มผีลกระทบ” ตอ่บคุคล เชน่ 
ความคดิหรอืความสงสยัวา่มอียูใ่นบคุคล 
 
อยา่งไรก็ตามภายใต ้ DDO 
มันไมผ่ดิกฎหมายทีจ่ะเลอืกปฏบิัตติอ่พนักงานทีม่คีวามพกิารหาก: (i) 
ความพกิารเป็นโรคตดิเชือ้ทีอ่ยูใ่นรายการภายใตก้ฎหมายป้องกันและควบคมุโรค 
(เชน่ COVID-19) และ (ii) 
การกระท าทีเ่ลอืกปฏบิตัมิคีวามจ าเป็นทีส่มเหตสุมผลในการปกป้องสขุภาพของประช
าชน2 
 
เมือ่พจิารณาวา่การกระท าบางอยา่งเป็น "ความจ าเป็นทีส่มเหตสุมผล" หรอืไม่ 
นายจา้งควรค านงึถงึความจรงิทีว่า่รัฐบาลไดต้ดิตามการพัฒนาลา่สดุของการระบาดให
ญแ่ละไดด้ าเนนิการตามมาตรการการรักษาระยะหา่งทางสงัคมทีจ่ าเป็น นอกจากนี ้
หากนายจา้งกังวลเกีย่วกับความเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้หลังจาก FDW 
ออกไปขา้งนอกในวนัหยดุ นายจา้งอาจพจิารณาขอให ้ FDW 

                                                           
1 มาตรา 2(1) 
2 มาตรา 61 

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap487


ใชแ้นวทางการป้องกันเมือ่เธอ/เขากลับบา้น (เชน่ ลา้งมอืเปลีย่นเสือ้ผา้ อาบน ้า 
และอืน่ ๆ ) และใหเ้ขา้รับการทดสอบเมือ่จ าเป็น (เชน่เมือ่มอีาการ)  
 
จากขา้งตน้อาจไมม่ ี "ความจ าเป็นทีส่มเหตสุมผล" 
ทีจ่ะปกป้องสขุภาพของประชาชนดว้ยการไล ่ FDW 
ออกเมือ่เขา/เธอกลับบา้นหลังจากออกไปขา้งนอกในวนัหยดุเพยีงเพราะการรับรูห้รอื
คาดเดาแคว่า่เธอ/เขาตดิเชือ้โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์หม ่
ดังนัน้การเลกิจา้งอาจเสีย่งตอ่การละเมดิ DDO 

 
2. “กอ่นหนำ้นีฉ้นัเคยตดิเชือ้โคโรนำไวรสัสำยพนัธุใ์หม ่ แตต่อนนีห้ำยแลว้ 

นำยจำ้งของฉนัสำมำรถเลกิจำ้งฉนัหลงัจำกทีฉ่นัหำยแลว้ไดห้รอืไม?่” 
 
เนือ่งจากความเจ็บป่วยในอดตี (หรอืการตดิเชือ้ในอดตีทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิโรค) 
อยูภ่ายใตค้ าจ ากัดความของความพกิารภายใต ้ DDO3 
อาจเป็นเรือ่งผดิกฎหมายส าหรับนายจา้งทีจ่ะกระท าเรือ่งทีไ่มเ่หมาะสมตอ่ FDW 
(เชน่การไลเ่ธอ/เขาออก) เพราะเธอ/เขาเคยตดิเชือ้โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์หม ่ 

 
3. “นำยจำ้งของฉนัไลฉ่นัออกเมือ่ฉนัตอ้งกกัตวั 14 วนั 

นีเ่ป็นเร ือ่งทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำยหรอืไม?่” 
 
ในขณะทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิตัทิีบ่ังคับใชโ้ดยศนูย ์ EOC 
อาจหรอือาจไมใ่ชก็้ได ้ (ขึน้อยูก่ับสถานการณ์เฉพาะของคด ี เชน่ 
การเลกิจา้งนัน้ขึน้อยูก่ับการตดิเชือ้โคโรน่าของ  FWDs จรงิหรอืแคส่งสยัวา่ตดิ) 
กระทรวงแรงงานระบวุา่ 
หากลกูจา้งไดรั้บค าสัง่จากเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทยห์รอื
กักตัว 
นายจา้งจะตอ้งใหล้กูจา้งลาป่วยตามขอ้ก าหนดภายใตก้ฎหมายการจา้งงานหรอืสญัญ
าการจา้งงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
หากคณุมคี าถามเกีย่วกับสทิธิแ์ละหนา้ทีข่องคณุภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน 
กรณุาตดิตอ่กระทรวงแรงงานทีส่ายดว่น 24 ชัว่โมง 2717 1771/2157 9537 
(สายดว่นเฉพาะส าหรับ FDWs) หรอืทางอเีมลที ่fdh-enquiry@labour.gov.hk  

 
4. “นำยจำ้งสำมำรถส ัง่ใหฉ้นัอยูบ่ำ้นในวนัหยดุไดห้รอืไม?่” 

 
แมว้า่การจัดการวนัหยดุจะมแีนวโนม้ทีจ่ะตกอยูน่อกเหนอืการด าเนนิการตามกฎหมาย
ตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัตทิีบ่ังคับใชโ้ดยศนูย ์ EOC แต ่ EOC 
ขอเรยีกรอ้งใหน้ายจา้งเขา้ใจถงึความตอ้งการและสทิธขิอง FDW 
โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีย่ากล าบากเหลา่นี้ 
 
กระทรวงแรงงานไดอ้ทุธรณ์ทัง้ FDWs 
และนายจา้งของพวกเขาเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกันในการจัดการวนัหยดุ 
นอกจากนีย้ังเตอืนใหน้ายจา้งทราบวา่การบังคับ FDW 

                                                           
3 มาตรา 2(1) 
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ใหท้ างานในวนัหยดุโดยทีเ่ขา/เธอไมต่กลงหรอืไมม่วีนัหยดุให ้ FDW 
จะเป็นการละเมดิกฎหมายการจา้งงาน 
 
หากคณุมคี าถามเกีย่วกับสทิธิแ์ละหนา้ทีข่องคณุภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน 
กรณุาตดิตอ่กระทรวงแรงงานทีส่ายดว่น 24 ชัว่โมง 2717 1771/2157 9537 
(สายดว่นเฉพาะส าหรับ FDWs) หรอืทางอเีมลที ่fdh-enquiry@labour.gov.hk  
 

5. ฉนัจะเดนิทางมาฮอ่งกง และทราบวา่จะตอ้งเขา้มาตรการบงัคบัใหก้กักนัตวั      

14 วนั ฉนัและนายจา้งควรท าอยา่งไร  

        

แมว้า่การจัดการเรือ่งทีพั่กใหแ้กผู่ช้ว่ยแมบ่า้นตา่งชาตมิแีนวโนม้ทีจ่ะไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ในกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัต ิซึง่บงัคับใชโ้ดยหน่วยงาน EOC  

โดยหน่วยงาน EOC 

ไดก้ าชบัใหน้ายจา้งมคีวามเขา้ใจถงึสิง่ทีจ่ าเป็นและสทิธขิองผูช้ว่ยแมบ่า้นตา่งชาตมิ

ากขึน้ โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีล่ าบากเชน่นี้ 

ตามขา่วประชาสมัพันธข์องรัฐบาลฮอ่งกง เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2020 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm) 

ถา้คณุเคยพักอยูใ่นประเทศบังคลาเทศ อนิเดยี อนิโดนเีซยี เนปาล ปากสีถาน 

ฟิลปิปินส ์หรอืแอฟฟรกิาใต ้ภายในระยะเวลา 14 

วนักอ่นจะเดนิทางโดยเครือ่งบนิเขา้ฮอ่งกง คณุจะตอ้งแสดงเอกสารตอ่ไปนี ้

ใหส้ายการบนิกอ่นเช็คอนิ เพือ่ด าเนนิการในการเดนิทางโดยเครือ่งบนิ :  

 

- หนังสอืยนืยันการจองโรงแรมในฮอ่งกง เป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาจนี ทีจ่องไว ้  

   ไมต่ า่กวา่ 14 วนั เริม่ตัง้แตว่นัทีเ่ดนิทางถงึฮอ่งกง 

 

 - จดหมายหรอืหนังสอืรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาจนีทีอ่อกโดย   

  หอ้งปฏบิัตกิารหรอืสถาบันการรักษาพยาบาลทีร่ะบชุือ่หรอืหมายเลขประจ าตัว   

  ประชาชนหรอืหมายเลขหนังสอืเดนิทางของคณุ และแสดงใหเ้ห็นวา่    

(ก) คณุไดผ้า่นการทดสอบกรดนวิคลอีคิส าหรับตรวจหาเชือ้ COVID-19 ซึง่น า  

ตัวอยา่งไปทดสอบไมเ่กนิ 72 ชม. กอ่นการเดนิทาง                                                                                                           

            (ข) ผลการทดสอบกรดนวิคลอีคิส าหรับตรวจหาเชือ้ COVID-19 และ 

            (ค) ผลการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ของคณุเป็นลบ 

 

         - ตน้ฉบับของผลการทดสอบโดยหอ้งปฏบิัตกิารหรอืสถาบันการรักษาพยาบาล ที ่

            ระบชุือ่และบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืหมายเลขหนังสอืเดนิทางของคณุ และ 

         - จดหมายหรอืหนังสอืรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาจนีทีอ่อกโดยหน่วยงาน  

           รัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้งภายในประเทศซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ หอ้งปฏบิัตกิารหรอืสถาบันการ  

           รักษาพยาบาลนัน้ไดรั้บอนุญาตและการรับรองจากรัฐบาล 

 

กรมแรงงานฮอ่งกงไดเ้ตอืนใหน้ายจา้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการทดสอบกรดนวิคลี

อคิส าหรับการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ใหก้ับผูช้ว่ยแมบ่า้นของเขา 

mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
https://www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm


และใหน้ายจา้งปฏบิัตติามภาระผกูพันภายใตส้ญัญาจา้งมาตรฐาน 

ซึง่รวมถงึการรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดา้นทีพั่กและอาหารแกผู่ช้ว่ยแมบ่า้นตา่งชาตริะห

วา่งเขา้มาตรการบังคับใหก้ักกันตัว  

         หากทา่นมคี าถามเกีย่วกับสทิธแิละความรับผดิชอบภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน   

         กรณุาตดิตอ่ไปยังกรมแรงงาน โทรศัพทส์ายดว่น 24 ชัว่โมง 27171771 /  

         21579537 (สายดว่นเฉพาะแรงงานผูช้ว่ยแมบ่า้นตา่งชาต)ิ  

         หรอืทางอเีมล ์fdh-enquiry@labour.gov.hk. 

 
6. “ฉนัจะยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC ไดอ้ยำ่งไร?” 

 
กฎหมายก าหนดใหม้กีารรอ้งเรยีนกับ EOC เป็นลายลักษณ์อักษร 
คณุสามารถสง่ค ารอ้งเรยีนของคณุดว้ยตนเอง ทางไปรษณีย ์
ทางโทรสารหรอืผา่นแบบฟอรม์การรอ้งเรยีนออนไลน ์รายละเอยีดมดีังนี:้ 
 

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 
หากคณุมปัีญหาในการเขยีนค ารอ้งเรยีนหรอืมคี าถามเกีย่วกับกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทาง EOC ยังสามารถจัดหาลา่มใหค้ณุไดเ้มือ่มกีารรอ้งขอ 

 

7. “ฉนักงัวลวำ่ถำ้ฉนัยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC นำยจำ้งของฉนัจะเลกิจำ้งฉนั” 
 
การเลอืกปฏบิตัโิดยการท าใหต้กเป็นเหยือ่ถกูหา้มภายใต ้ DDO4 
นีเ่ป็นเรือ่งผดิกฎหมายส าหรับนายจา้งทีจ่ะท าใหเ้กดิเหยือ่ขึน้ เชน่ 
ปฏบิัตติอ่ลกูจา้งไมค่อ่ยด ี (เชน่ โดยการไลเ่ขา/เธอออก) 
เพราะลกูจา้งไดย้ืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC กับนายจา้งภายใต ้DDO 

 
8. “เนือ่งจำก “กฎสองสปัดำห”์ 

มนัจงึเป็นเร ือ่งยำกส ำหรบัฉนัทีจ่ะยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC 
หลงัจำกนำยจำ้งของฉนัเลกิจำ้งฉนั ฉนัจะท ำยงัไงด?ี” 

 
ตราบใดทีค่ณุสามารถใหข้อ้มลูส าหรับตดิตอ่ เชน่ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ทางไปรษณีย ์
หมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลของคณุได ้ คณุสามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC 
ไดภ้ายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัตแิมว้า่คณุจะอยูน่อกฮอ่งกงก็ตาม 
หรอืคณุอาจมอบอ านาจใหต้ัวแทนยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ EOC 
ภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัต ิ
อยา่งไรก็ตามในฐานะบคุคลทีไ่ดรั้บความเสยีหาย 
คณุมหีนา้ทีใ่นการใหข้อ้มลูเพือ่สนับสนุนขอ้กลา่วหาของคณุ 
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