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การแกไ้ขกฎหมายต่อตา้นการเลอืกปฏิบัต ิ 

 

แกไ้ขเกีย่วกบัอะไร? 

กฎหมายว่าด้วยการเลอืกปฏิบัติ (การแก้ไขเบ็ดเตล็ด) ค.ศ. 2020 และกฎหมายว่าด้วยการเลอืก

ปฏิบัติทางเพศ (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 2021 (“กฎหมาย”) ได้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายต่อต้าน

การเลือกปฏิบัติที่มีอยู่เดิม 4 ฉบับ นั่นก็คือ กฎหมายว่าด้วยการเลอืกปฏบิัติโดยไม่เป็นธรรมทาง

เพศ (SDO) กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางความทพุพลภาพ (DDO) 

กฎหมายว่าด้วยการเลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางสถานะครอบครัว (FSDO) และกฎหมายว่า

ด้วยการเลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเช้ือชาติ (RDO) เพ่ือยกระดับการปกป้องของกฎหมาย

เหล่านี้ต่อการเลือกปฏบิัติและการละเมิด 

 

กฎหมายฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชเ้มือ่ไหร่? 

บทบัญญัติทั้งหมดของกฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 มถินุายน 2020 ยกเว้นข้อก าหนดเร่ือง

การเลือกปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการลว่งละเมิดซึง่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 

มิถุนายน 2021 

 

มกีารแกไ้ขกฎหมายเรือ่งอะไรบา้ง? 

มีการแกไ้ขเพ่ือเพ่ิมการปกป้องจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางเพศ ความพิการ และเช้ือชาติ 

รวมทั้งการละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดผู้หญิงทีใ่ห้นมลูก และการละเมิดดว้ยเหตุผลจากความ

พิการและเช้ือชาติในหลายด้าน ดังต่อไปนี้ 

 

การปกปอ้งผูห้ญงิทีใ่หน้มลกูจากการเลอืกปฏบิตัิ, การลว่งละเมดิทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม รวมทัง้การตกเปน็เหยือ่ (Victimisation) ของการจา้งงาน; การจดัหาสนิคา้ สิง่
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อ านวยความสะดวก และบรกิาร; การศกึษา; การบริหารและจดัการสถานที่; สโมสร; และการ

ท างานของรฐับาลภายใตก้ฎหมาย SDO 

 

ข้อก าหนดเรื่องการเลือกปฏิบัติในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่และการล่วงละเมิดน้ัน

ครอบคลุมถึงสถานการณ์ต่อไปน้ี: 

- ผู้หญิงที่ก าลังให้นมเด็ก; 

- ผู้หญิงที่ก าลังปั๊มนมจากเต้า; และ 

- ผู้หญิงที่ให้นมเด็กจากเต้านมแต่ท าไม่ได้ในเวลาน้ันเน่ืองจากมีการเลือกปฏิบัติ

ดังกล่าวเกิดขึ้น 

การปกปอ้งผูร้ว่มสถานทีท่ างานจากการละเมดิทางเพศ การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ความพกิาร และเชือ้ชาตใินสถานทีท่ างานรว่มกนัทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์ารจา้งงาน อยา่งเชน่ 

พนกังานขาย อาสาสมคัร และผูฝ้กึงาน ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO 

อาสาสมคัร – หมายถึงบุคคลที่ท างานอาสาและไม่ใช่เป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง 

ผู้ฝกึงาน – หมายถึงบุคคลที่มีผู้อื่นรับเข้ามาฝึกงานแต่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบุคคล

ดังกล่าว 

“การฝึกงาน” หมายถึงช่วงเวลาการท างานที่เมื่อจบแล้วจะได้รับวุฒิทางวิชาชีพหรือ

วิชาการ ซึ่งรวมถึงการฝึกงานของทนายความด้วย หรือช่วงการท างานอื่นที่ปกติแล้ว

จัดได้ว่าเป็นการฝึกงาน 

 

การปกป้องผู้ให้บริการจากการละเมิดโดยลูกค้าเนื่องจากเหตุผลด้านความพิการและ

เชื้อชาติ รวมทั้งการกระท าที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินและเรือที่จดทะเบียนในฮ่องกง แม้ว่าขณะนั้น

จะอยู่ในต่างประเทศก็ตาม ตามกฎหมาย DDO และ RDO (หมายเหตุ: นี่เป็นความคุ้มครองที่

เพ่ิมเติมเข้ากับความคุ้มครองเดิมที่ให้ไว้ กฎหมาย SDO, DDO และ RDO นั้นให้ความคุ้มครอง

จากการละเมิดทางเพศ ความพิการ และเช้ือชาติโดยลูกค้าต่อผู้ให้บริการสินค้า ส่ิงอ านวยความ

สะดวก และบริการอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาในปี 2014 ได้มีการปรับแก้ไขกฎหมาย SDO เพ่ิมเติมเพ่ือ

เพ่ิมความคุ้มครองแก่ผู้ให้บริการสินค้า ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการจากการละเมิดทาง

เพศโดยลูกค้า แม้ว่าการละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินและเรือที่จดทะเบียนในฮ่องกงจะอยู่

ในต่างประเทศก็ตาม) 
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การปกป้องประชาชนจากการเลือกปฏิบัติและการละเมิดทางเชื้อชาติทั้งทางตรงและ

ทางออ้มจากการกลา่วหาตามกฎหมาย RDO นั่นก็คอื บุคคลถกูกลา่วหาวา่มเีชือ้ชาติใดเชื้อชาติ

หนึ่งหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มเชื้อชาติหนึ่ง 

 

การปกปอ้งบคุคลจากการเลอืกปฏบิตัหิรอืละเมดิทางเชือ้ชาตทิางตรงตามกฎหมาย 

RDO เมือ่บคุคลนัน้ถกูปฏบิตัดิว้ยความล าเอยีงหรอืถกูละเมดิทางเชือ้ชาติเนือ่งจากเชือ้ชาตขิอง

พวกพอ้ง 

 

 

 

พวกพ้อง – ได้แก่คู่ครอง; บุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ด้วยในครัวเรือนตามความจริง; ญาติของ

บุคคลดังกล่าว; ผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว; หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กีฬา หรือ

การสันทนาการกับบุคคลดังกล่าว 

ผูด้แูล – ได้แก่ผู้อ านวยการหน่วยงานสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตของ

หน่วยงานสวัสดิการสังคม; และบุคคลที่ระบุอยู่ในตารางที่ 6 ของกฎหมาย RDO 

 

การปกปอ้งสมาชกิและสมาชกิในอนาคตของสโมสรจากการละเมดิทางเพศ, การเลีย้ง

ลกูดว้ยนมแมแ่ละความพกิารโดยสโมสรหรอืฝา่ยบริหารของสโมสรตามกฎหมาย SDO และ 

DDO 

 

การยกเลกิขอ้ก าหนดเรือ่งเจตนาการเลอืกปฏบิตัเิปน็เงือ่นไขเบือ้งตน้ในการตดัสนิ

ความเสยีหายในการพจิารณาคดขีองศาลจากการกระท าทีเ่ปน็การเลอืกปฏบิตัทิางออ้มภายใต้

กฎหมาย SDO, FSDO และ RDO 
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จะหาขอ้มลูเพิ่มเตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขกฎหมายนีไ้ดอ้ยา่งไร? 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มของกฎหมายนีไ้ด้ที:่ 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธกิารเพ่ือความเท่าเทียมทางโอกาส (EOC) ยังได้จดัท าคู่มือให้ความรู้

เกี่ยวกับการแกไ้ขกฎหมายฉบับนี้ด้วย ท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ EOC www.eoc.org.hk 

 

 

 

จะยืน่ค ารอ้งเรยีนกบั EOC ไดอ้ยา่งไร? 

หากบุคคลใดรู้สึกว่าตนถกูเลือกปฏบิัติ กลั่นแกล้ง หรือกลา่วร้ายตามที่บญัญัติไว้ในกฎหมาย

ต่อต้านการเลือกปฏบิัติทั้งส่ีฉบับ ท่านสามารถยื่นค าร้องเรียนเปน็ลายลกัษณอ์กัษรมายัง EOC 

ได้ โดยยื่นค าร้องมาให้ EOC ทางช่องอย่างใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้: 

  จดหมายทางไปรษณีย ์  แบบฟอร์มออนไลน์บนเวบ็ไซต์ของ EOC 

 

 แฟกซ์     มาติดต่อโดยตรงที่ส านักงาน EOC 

 โทรศัพท์ (ส าหรับสอบถามเท่านั้น) 

 บริการ SMS (ส าหรับสอบถามโดยผู้พิการทางการได้ยิน/ปัญหาดา้นการสนทนา)   

 

การสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบติั: แบบฟอร์มสอบถามออนไลน์ 

การร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัติ: แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน ์

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf
http://www.eoc.org.hk/
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquiries.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
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การสอบถามและการรอ้งเรียนเกี่ยวกับบรกิารของ EOC: แบบฟอร์มออนไลน์ 

 

 

 

การตดิตอ่ EOC 

โทร:   (852) 2511 8211 (ส าหรับสอบถามทั่วไปเท่านั้น)  

แฟกซ:์   (852) 2511 8142   

ที่อยู:่   16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong  

อีเมล:   eoc@eoc.org.hk (ส าหรับสอบถามทั่วไปเท่านั้น)  

บริการ SMS:  6972566616538 (ส าหรับสอบถามโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน/มีปัญหาดา้น

การสนทนา)   

(หากต้องการสอบถามและร้องเรียนเกี่ยวกับการเลอืกปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัติ 

กรุณาใช้แบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น   

 

 

 

คณะกรรมาธกิารเพือ่ความเทา่เทยีมทางโอกาส 

April 2021  

หมายเหตุ: แผ่นพับนี้มีไว้เพ่ือการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ควรใช้แทนค าแนะน าทางกฎหมาย 

 

 

https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/ContactUsOnlineForm.aspx

