
1 
 

เอกสารเผยแพรเ่กีย่วกบัการเลือกปฏบิัติและการลว่งละเมดิในการเลีย้ง

ลกูดว้ยนมแมใ่นการจดัหาสนิคา้ สิง่อ านวยความสะดวกและบริการและ

ในภาคส่วนอืน่ ๆ 

 

ตั้งแต่วันที่  19 มิถุนายน  2021 ผู้หญิงทุกคนในฮ่องกงได้รับการ

คุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ภายใต้กฎหมายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ (SDO) 

ความคุ้มครองครอบคลุมถึงการจ้างงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคส่วน

อื่น ๆ ได้แก่ : 

 การจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 
 การศึกษา 
 การจัดการหรือการก าจัดสถานที่ 
 การมีส่วนร่วมในสโมสร 
 รัฐบาล 

 

ค าจ ากัดความของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ภายใต้ SDO การให้นมบุตรหมายถึง: 

 สตรีที่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกของเธอ

หรือไม่ก็ตาม 
 สตรีที่มีส่วนร่วมในการบีบเก็บน้ านมแม่ 
 สตรีที่ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  แต่ไม่ได้ท าเช่นนั้นในเวลาที่มีการกระท าที่

เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ 
 

การเลอืกปฏิบตัิ, การลว่งละเมดิ และการตกเปน็เหยื่อในการเลีย้งลกูดว้ย

นมแม่คืออะไร? 

การเลือกปฏิบัติ, การล่วงละเมิด และการตกเป็นเหยื่อในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มี

รูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างชัดเจน  

การเลือกปฏิบัติโดยตรง - หมายถึงการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อหญิงที่ให้นมบุตร

น้อยกว่าบุคคลอื่น  (ไม่ว่าจะเป็นหญิ งที่ ไม่ได้ให้นมบุตรหรือ เป็นชาย) ใน

สถานการณ์ที่เปรียบเทียบกันได้ เน่ืองจากผู้หญิงคนนั้นให้นมบุตร 
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ตัวอยา่ง: เอมี่ก าลังทานอาหารกลางวันกบัเพื่อน ๆ ที่ร้านอาหาร เธอพาลูกน้อยแรก

เกิดไปพบเพื่อน ๆ เมื่อเธอเริ่มให้นมลูก บริกรคนหนึ่งก็พูดกับเอมี่ว่า “คุณผู้หญิง 

คุณไม่สามารถให้นมลูกในร้านอาหารได้ ฉันเกรงว่าคุณจะต้องออกจากร้านไป” นี่

อาจเป็นการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายโดยตรงต่อหญิงที่ให้นมบุตรโดยร้านอาหาร

ปฏิเสธที่จะให้บริการเอมี่ 

  

การเลือกปฏิบัติโดยอ้อม - หมายถึงการใช้ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขกับทุกคนไม่ว่า

พวกเขาจะให้นมบุตรหรือไม่ก็ตาม แต่: 

 สัดส่วนของหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สามารถปฏิบัติตามได้นั้นน้อยกว่า

สัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สามารถปฏิบัติตามได้ 
 ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขไม่สมเหตุสมผล และ 
 ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ส่งผลเสียต่อผู้หญิงที่ให้นมบุตรเนื่องจากไม่

สามารถปฏิบัติตามได้ 
 

ตัวอย่าง: ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งมีนโยบายในการล็อกห้องสุขาและห้องดูแลเด็กไว้

ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งอ านวยความสะดวกถูกท าลายหรือใช้ เพื่อ

วัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตาม ใครก็ตามที่

ต้องการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกจะต้องไปที่ส านักงานบริหารจัดการและรับ

กุญแจส าหรับไขห้อง จากนั้นจึงคืนกุญแจในภายหลัง สิ่งนี้ก่อให้เกิดความไม่

สะดวกอย่างมากส าหรับผู้หญิงที่เดินทางพร้อมทารกเนื่องจากส านักงานบริหาร

จัดการตั้งอยู่ค่อนข้างห่างจากห้องสุขาและห้องดูแลเด็ก ด้วยเหตุนี้แม้ว่าข้อก าหนด

ในการล็อกห้องสุขาและห้องดูแลเด็กจะมีผลบังคับใช้กับทุกคน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะ

ส่งผลเสียต่อผู้หญิงที่ให้นมบุตรและถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมที่ผิด

กฎหมาย  

 

การลว่งละเมดิในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ - การลว่งละเมิดในผู้หญิงที่เลี้ยงลูกดว้ย

นมแม่มีอยู่สองรูปแบบ กรณีนี้ใช้กับบุคคลทีล่่วงละเมิดผู้หญิงเน่ืองจากการเลีย้งลกู

ด้วยนมแม่โดย: 

• พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาต่อผู้หญิงที่ก าลังให้นมลูก 

เมื่อบุคคลใดกระท าพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งบุคคลที่มีเหตุมีผลหาก

ค านึงถึงสภาวการณ์ทั้งหมดแล้วจะคาดหมายไดว้่าผู้หญิงคนน้ันจะถูกท าให้

ไม่พอใจ อับอาย หรือถูกข่มขู่โดยการกระท านั้น 
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• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นศัตรูหรือข่มขู่ 

บุคคล คนเดียวหรือกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในการกระท าที่สร้างสภาพแวดล้อมที่

เป็นศัตรูหรือข่มขู่ส าหรับผู้หญิง 

ความประพฤติหมายความรวมถึงการกล่าวถ้อยค าต่อผู้หญิงคนหนึ่งหรือต่อหน้า

เธอ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม 

 

ตัวอย่าง: เจนิซและสามีพาลูกแรกเกิดไปร้านอาหาร ทันทีที่พวกเขานั่งที่โต๊ะใน

ร้านอาหาร เจนิซก็เริ่มให้นมลูกของเธอ ขณะที่เจนิซให้นมลูกอยู่  เธอได้ยิน

พนักงานเสิร์ฟสองคนพูดถึงเธอว่า “…มันน่าขยะแขยงที่ผู้หญิงบางคนต้องการให้

นมลูกในที่สาธารณะ” จากนั้นพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งก็เข้ามาหาเจนิซและบอก

เธอว่า “…มันไม่เหมาะสมที่จะให้นมลูกที่ร้านอาหารของเรา เพราะอาจท าให้ลูกค้า

คนอื่นๆ ไม่พอใจได้” พฤติกรรมนี้ท าให้เจนิซรู้สึกไม่พอใจและอับอาย และมี

แนวโน้มที่จะเป็นการล่วงละเมิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างผิดกฎหมายของเจนิซ

ในฐานะผู้ใช้บริการของร้านอาหาร   

การตกเป็นเหยื่อ - หมายถึงบุคคล (ผู้เลือกปฏิบัติ) ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น (บุคคลที่ตก

เป็นเหยื่อ) ในทางที่ดีน้อยกว่าบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่ เปรียบเทียบกันได้

เนื่องจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้กระท าหรือตั้งใจที่จะท าหรือสงสัยว่าได้กระท าหรือ

ตั้งใจที่จะ: 

 กล่าวหาว่าผู้เลือกปฏิบัติหรือบุคคลอื่นได้กระท าการเลือกปฏิบัติหรือการล่วง

ละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างผิดกฎหมายภายใต้ SDO 

 ด าเนินคดีกับผู้เลือกปฏิบัติหรือบุคคลอื่นส าหรับการเลือกปฏิบัติหรือการล่วง

ละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้ SDO 

 ให้หลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการโดยบุคคลใด ๆ ต่อผู้

เลือกปฏิบัติหรือบุคคลอื่นส าหรับการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดในการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้ SDO หรือ 

 มิฉะนั้นกระท าการใด ๆ ภายใต้หรือโดยอ้างอิงถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

เลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้ SDO ท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้เลือกปฏิบัติหรือบุคคลอื่น 
 

ตัวอย่าง: จูดี้เป็นสมาชิกของคันทรีคลับในฮ่องกง เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอและสามีรับเลี้ยง

เด็กทารกชายและพาเด็กไปรับประทานอาหารที่คันทรีคลับ เมื่อจูดี้เริ่มให้นมลูกที่

คันทรีคลับพนักงานบอกเธอว่าไม่อนุญาตให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่คลับเนื่องจาก



4 
 

สมาชิกคนอื่นอาจต่อว่าได้ จูดี้ร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ต่อคลับที่ปฏิเสธที่จะให้เธอให้นมลูก ทางคลับตอบกลับด้วยจดหมายหลาย

สัปดาห์ต่อมาโดยไม่ได้กล่าวถึงประเด็นการเลือกปฏิบัติ แต่กลับระบุว่าการเป็น

สมาชิกของคลับของจูดี้ถูกยกเลิกเนื่องจากการร้องเรียนที่ไม่มีเหตุผลของเธอ นี่

อาจเป็นการเลือกปฏิบัติในการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่โดยตรงและการตกเป็นเหยื่อโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

   

ความรบัผดิของนายจา้งและผู้มีอ านาจสูงสุด: นายจ้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ต่อการกระท าที่เลือกปฏิบัติของพนักงานซึ่งกระท าในระหว่างการจ้างงาน ไม่ว่าจะ

กระท าโดยความรู้หรือความเห็นชอบของนายจ้างหรือไม่ก็ตาม นายจ้างจะต้องรับ

ผิดต่อการกระท าที่เลือกปฏิบัติของลูกจ้าง เว้นแต่นายจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าเขา / เธอ

ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างกระท าการ

ดังกล่าว 

นอกจากนี้สิ่งใด ๆ ที่กระท าโดยบุคคลในฐานะตัวแทนของผู้มีอ านาจสูงสุดที่มี

อ านาจ (ไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างที่มีมา

ก่อนหรือตามมาภายหลัง) ของผู้มีอ านาจจะถือว่าเป็นส่ิงที่ท าโดยผู้มีอ านาจสูงสุด 

ค าสั่งและแรงกดดันให้เลือกปฏิบัติ: เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับบุคคลในการออก

ค าสั่งเพ่ือเลือกปฏิบัติหรือกดดันให้บุคคลอื่นเลือกปฏิบัติเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม ่

การช่วยเหลือการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย: บุคคลที่จงใจช่วยเหลือบุคคลอื่น

ให้กระท าการที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้ SDO จะถูก

จัดการตามวัตถุประสงค์ของ SDO เนื่องจากเขา / เธอก าลังกระท าการที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 

การจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 

ภายใต้ SDO เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

สินค้า สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการแก่สาธารณะหรือส่วนหนึ่งของสาธารณะ

ในการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงโดยอ้างว่าเธอให้นมบุตรโดย: 

 ปฏิเสธหรือจงใจละเว้นท่ีจะจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการ

ใด ๆ ให้แก่เธอ หรือ 
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ปฏิเสธหรือจงใจละเว้นที่จะจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการที่

มีคุณภาพเหมือนกัน มีลักษณะเดียวกันและในเงื่อนไขที่คล้ายกันตามปกติ

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่เป็นชาย 

เป็นเรื่องผิดกฎหมายเช่นกันส าหรับบคุคลคนหนึ่งที่ล่วงละเมิดผู้หญิงเน่ืองจากเธอ

ก าลังให้นมลูก: 

 ในการเสนอเพื่อจัดหาหรือจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการ

ให้กับผู้หญิง หรือ 

 ในการแสวงหาการจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการจากเธอ 

หรือได้รับการจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการจากเธอ 

ตัวอย่างสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 

 การเข้าถึงและใช้สถานที่ใด ๆ ท่ีประชาชนทั่วไปหรือส่วนหนึ่งของ

ประชาชนได้รับอนุญาตให้เข้า 

 ที่พักในโรงแรม เกสต์เฮาส์หรือสถานประกอบการอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

 สิ่งอ านวยความสะดวกโดยทางธนาคารหรือการประกันภัยหรือเงิน

ช่วยเหลือ สินเชื่อ เครดิตหรือการเงิน 

 สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการศึกษา 

 สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือความบันเทิง นันทนาการหรือเครื่องดื่ม 

 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งหรือการเดินทาง 

 บริการของอาชีพหรือการค้าใด ๆ และ 

 บริการของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐบาลหรือการด าเนินการใด ๆ โดยหรือ

ของรัฐบาล 
 

ตัวอย่าง: ซาราห์พาลูกสาวของเธอไปที่สวนสาธารณะ เมื่อเด็กหงุดหงิด ซาราห์

สงสัยว่าเด็ก เริ่ม หิว จากนั้น เธอก็นั่ งลงบนม้านั่ งและเริ่มให้นมลูกสาวใน

สวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนสาธารณะเห็นซาร่าห์ให้นม

ลูกและบอกว่ามีห้องเลี้ยงเด็กในสวนสาธารณะ เธอควรใช้ห้องเลี้ยงเด็กแทนการ

ให้นมบุตรในพื้นที่สาธารณะที่เปิดโล่งของสวนสาธารณะ ซาราห์ปฏิเสธและบอก

ว่าเธออยู่ระหว่างให้นมลูก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกให้ซาราห์หยุดให้

นมหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ออกจากสวนสาธารณะทันที นี่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยตรง แม้ว่าจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการดูแลเด็กและ

ผู้หญิงหลายคนอาจชอบใช้บริการนี้ แต่สตรีที่ให้นมบุตรก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ หญิงที่

ให้นมบุตรมีสิทธิเลือกที่จะให้นมบุตรในที่สาธารณะมากกว่าสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการดูแลเด็ก 
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แนวปฏิบัติที่ดีของผู้จัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 

1. ท านโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ท านโยบายองค์กรให้เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่ง

ก าหนดความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ระบุพื้นที่ท่ีมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในสถานที่ส าหรับแม่ที่ต้องการให้นมบุตร

ในทีส่่วนตัวและจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม 

3. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

แจ้งให้พนักงานแต่ละคนทราบถงึนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรในการจัด

สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

พนักงานมีความคุ้นเคยกับนโยบาย มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมีความสามารถในการจัดการ

สถานการณ์ทั่วไปของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

4. เผยแพร่นโยบายและมาตรการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ประกาศมาตรการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ เช่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรหรือหน้าโซเชียลมีเดีย เพื่อให้แม่ที่ให้นม

บุตรสามารถค้นหาและใช้สิ่งอ านวยความสะดวกได้เมื่อจ าเป็น 

การติดตั้งอุปกรณ์ดูแลทารกและให้นมบุตร 

SDO ไม่ได้ก าหนดประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้หญิงที่ให้นมบุตร 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลแนะน าว่าควรจัดให้มีห้องเลี้ยงเด็กและห้องให้นมบุตรใน

อาคารพาณิชย์ส าหรับผู้ที่ดูแลทารกและแม่ที่ให้นมบุตร 

แผนกอาคารได้จัดท าค าแนะน าเฉพาะ1เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องดูแลเด็กและห้อง

ให้นมบุตรในอาคารพาณิชย์ โดยแนะน าว่าจ านวนห้องเลี้ยงเด็กที่จะจัดให้ควร

                                                   
1 ข้อควรปฏิบตัิส าหรับบคุคลที่ได้รับอนุญาต,  วิศวกรโครงสร้างที่ลงทะเบียนและวิศวกรธรณีเทคนคิที่

ลงทะเบียน, การจัดหาหอ้งเล้ียงเด็กและห้องให้นมบุตรในอาคารพาณิชย ์, ADV-32 แก้ไขพฤศจิกายน 

2018 
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ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร ความต้องการของผู้ครอบครองและผู้มาเยี่ยมเยียน และ

แต่ละอาคารควรมีอย่างน้อยหนึ่งห้อง 

ค าแนะน ายังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่, ขนาดห้องและรูปแบบ, ข้อก าหนดการ

ออกแบบทั่วไป ตลอดจนการใช้งานและการดูแลรักษาห้องเหล่านั้น ผู้จัดหาสินค้า 

สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการควรอ้างอิงถึงค าแนะน าของแผนกอาคารก่อนที่

จะติดตั้งอุปกรณ์ดูแลเด็กและให้นมบุตร ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ห้องสุขาและ

ห้องน้ าไม่เหมาะสมที่จะอ านวยความสะดวกส าหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมเนื่องจาก

เหตุผลด้านสุขอนามัย 

 

การเลอืกปฏิบตัิและการลว่งละเมดิในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นภาคอืน่ ๆ 

การศึกษา 

เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับสถานศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรม

วิชาชีพหรือวิทยาลัยที่จะเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงที่ให้นมบุตร: 

 ในเง่ือนไขที่เสนอให้กับสตรีในการรับเธอเป็นนักเรียน หรือ 

 โดยการปฏิเสธหรือจงใจละเว้นที่จะยอมรับใบสมัครส าหรับการเข้าศึกษา

ของเธอในสถานประกอบการในฐานะนักเรียน 

ในกรณีที่หญิงที่ให้นมบุตรเป็นนักเรียนในสถานประกอบการ การเลือกปฏิบัติต่อ

ผู้หญิงน้ันผิดกฎหมาย: 

 การกั้นขวางให้เธอเข้าถึงสิทธิประโยชน์ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการ

ใด ๆ หรือโดยการปฏิเสธหรือละเว้นโดยเจตนาที่จะให้เธอเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ 

หรือ 

 โดยการยกเว้นเธอจากสถานประกอบการหรือท าให้เธอได้รับความเสียหาย

อื่นใด 

 

นอกจากนีย้ังเป็นการผิดกฎหมายส าหรับสถานศึกษาทีล่่วงละเมิดผู้หญิงเน่ืองจาก

เธอก าลังให้นมลกูในสถานการณต์่อไปนี้: 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบของสถานศึกษาที่ล่วงละเมิดผู้หญิงที่จะเป็น หรือเป็น

นักเรียนของสถานศึกษาน้ัน 

 พนักงานของสถานศึกษาที่ล่วงละเมิดผู้หญิงที่จะเป็น หรือเป็นนักเรียนของ

สถานศึกษาน้ัน 
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 นักเรียนของสถานศึกษาที่ล่วงละเมิดผู้หญิงที่ก าลังจะเป็น หรือเป็นนักเรียน

ของสถานศึกษานั้น หรือ 

 บุคคลที่ก าลังจะเป็น หรือเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่ล่วงละเมิดผู้หญิงที่

เป็น (หรือเป็นสมาชิกของ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือเป็นพนักงานของ

สถานศึกษานั้น 

 

การจัดการและการก าจัดสถานที่ 

เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับบุคคลหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ในฮ่องกงซึ่งพวกเขา

มีอ านาจในการก าจัด (รวมถึงอ านาจในการขาย ให้เช่า เช่าและเช่าช่วง) เพื่อ

เลือกปฏิบัติต่อหญิงที่ให้นมบุตร: 

 ในเง่ือนไขที่เขาเสนอสถานท่ีเหล่านั้นให้เธอ 

 โดยปฏิเสธการสมัครของเธอส าหรับสถานที่เหล่านั้น หรือ 

 ในการปฏิบัติต่อเธอที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อบุคคลที่ต้องการสถานที่ของ

ค าอธิบายนั้น 

 

นอกจากนี้ยังเป็นการผิดกฎหมายส าหรับเจ้าของบ้านหรือบุคคลอื่นในการเลือก

ปฏิบัติต่อหญิงที่ให้นมบุตรโดยการระงับใบอนุญาตหรือความยินยอมในการก าจัด

สถานที่จากหญิงนั้น ในกรณีที่ต้องได้รับใบอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของ

บ้านหรือบุคคลอื่นในการก าจัด (ตัวอย่างเช่น การมอบหมายการเชา่หรือการปลอ่ย

ให้เช่าช่วง) 

 

นอกจากนี้ยังเป็นการผิดกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ส าหรับ: 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พวกเขามีอ านาจในการจัดการ ล่วงละเมิด

ผู้หญิงเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระหว่างการเสนอเพื่อจัดหาหรือ

จัดหาสถานที่เหล่านั้นให้กับเธอ 

 บุคคลที่จัดการสถานที่ ล่วงละเมิดผู้หญิงเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ครอบครองสถานที ่หรือ 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่า เจ้าของบ้านหรือบุคคลอื่นที่ล่วงละเมิดผู้หญิง

เน่ืองจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การขอใบอนุญาตหรือความยินยอมในการ

จัดการสถานที่ให้กับเธอ โดยต้องได้รับใบอนุญาตหรือความยินยอมจาก

เจ้าของบ้านหรือบุคคลอื่นที่จ าเป็นต้องมีในการจัดการสถานที่ให้กับบุคคล

ในสถานที ่
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การเข้าร่วมสโมสร 

เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับสโมสร คณะกรรมการบริหารของสโมสรหรือสมาชิก

ของคณะกรรมการบริหารสโมสรในการเลือกปฏิบัติต่อสมาชิกหญิงที่คาดว่าจะ

เลี้ยงลูกด้วยนม: 

 โดยการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับการสมัครเป็นสมาชิกของเธอ หรือ 

 ในข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่สโมสรเตรียมที่จะรับเธอเข้าเป็นสมาชิก 

ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่มีอยู่  เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับสโมสร 

คณะกรรมการบริหารสโมสรหรือสมาชิกคณะกรรมการบริหารของสโมสรในการ

เลือกปฏิบัติต่อหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งเป็นสมาชิกของสโมสรนั้น: 

 ในข้อก าหนดหรือเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่มอบให้เธอ 

 โดยการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับใบสมัครของเธอส าหรับชั้นเรียนชั้นใด

ชั้นหนึ่งหรือประเภทของสมาชิกประเภทใดประเภทหน่ึง 

 โดยการปฏิเสธการเข้าถงึของเธอหรือ จ ากัดการเข้าถึงผลประโยชน์ บริการ

หรือส่ิงอ านวยความสะดวกใด ๆ ที่สโมสรจัดหาให้ 

 โดยกีดกันเธอจากการเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการเป็นสมาชิก 

หรือ 

 โดยท าให้เธอได้รับความเสียหายอ่ืน 
   

เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับสโมสร คณะกรรมการบริหารสโมสร หรือสมาชิกคณะ

กรรมการบรหิารสโมสร ที่จะล่วงละเมิดผู้หญิงคนหนึ่งเน่ืองจากการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ ผู้ซึ่งได้สมัครหรือสมัครเป็นสมาชิกของสโมสรแล้ว 

 

รัฐบาล 

เป็นเรื่องผิดกฎหมายส าหรับรัฐบาลท่ีเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน

การปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจของตน และในการจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความ

สะดวกหรือบริการหรือการให้การศึกษา 

 

สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

สิ่งที่ควรท า 

 เคารพอิสระในการเลือกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกที่ทุกเวลา 
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 อย่ารบกวนมารดาที่ให้นมบุตรเว้นแต่จะมีความกังวลด้านความปลอดภัย

หรือกีดขวางทางเดิน 

 เสนอสถานท่ีที่เหมาะสมส าหรับแม่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อให้

นมบุตร 

 อธิบายให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการรายอื่นทราบถึงความต้องการเลี้ยงลูกด้วย

นมของมารดาและทารก 

สิ่งที่ไม่ควรท า 

 ขอให้มารดาที่ให้นมบุตรหยุดให้นม สวมเสื้อหรือออกจากสถานที่ 

 ยืนยันว่าคุณแม่ต้องไปที่ห้องเลี้ยงเด็กในสถานที่ 

 ขอให้คุณแม่ให้นมลูกในห้องน้ า 

 

แหล่งข้อมูลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่: 

 ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการจ้างงานและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง, EOC 

 ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการจัดหาสินค้า สิ่งอ านวยความ

สะดวกและบริการ, EOC 

 คู่มือการสร้างสถานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, กรม

อนามัย 

 ข้อควรปฏิบัติส าหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาต,  วิศวกรโครงสร้างที่ลงทะเบียน

และวิศวกรธรณีเทคนิคที่ลงทะเบียน, การจัดหาห้องเลี้ยงเด็กและห้องให้นม

บุตรในอาคารพาณิชย์ ADV-32, แผนกอาคาร 

 

 

คุณสามารถท าอะไรได้บ้างหากคุณประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติหรือ

การล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่? 

ใครก็ตามที่รู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกล่วงละเมิดเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ในภาคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

ไปยัง EOC และส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง EOC ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

ดังต่อไปนี้: 
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  จดหมายทางไปรษณีย์   แบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ EOC 

 โทรสาร    ด้วยตนเองท่ีส านักงาน EOC 

 

ค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติต่อต้านการเลือกปฏิบัติ: แบบฟอร์มสอบถาม

ออนไลน ์

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ: แบบฟอร์มร้องเรียน

ออนไลน ์

การสอบถามและร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริการของ EOC: แบบฟอร์มออนไลน์ 

 

 

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ: 

คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส 

โทร: (852) 2511 8211 (สอบถามข้อมูลทั่วไปเท่าน้ัน) 

โทรสาร: (852) 2511 8142 

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

อีเมล: eoc@eoc.org.hk (ส าหรับค าถามทั่วไปเท่าน้ัน) 

บริการ SMS: 6972566616538 (ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / 

ปัญหาในการพูด) 

(ส าหรับข้อซักถามและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมาย

ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ โปรดใช้แบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น) 

 

April 2021 

หมายเหตุ: เอกสารนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ควรใช้แทนค าแนะน าทาง

กฎหมาย 
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