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การปกป้องจากการถูกละเมดิทางเพศ การเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่ความ

พิการ และเชือ้ชาตใินสถานทีท่ างานรว่มกนั 

 

กฎหมายว่าด้วยการเลอืกปฏิบัติ (ฉบับแก้ไขเบ็ดเตล็ด) ปี 2020 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 

มิถุนายน 2020 ในกฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัติโดยไม่เป็นธรรม

ทางเพศ (SDO) กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพ (DDO) 

และกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเช้ือชาติ (RDO) เพ่ือให้การปกปอ้งจาก

การละเมิดทางเพศ ความพิการ และเช้ือชาติในสถานที่ท างานร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการจ้าง

งานหรือความสัมพันธ์ในการท างานอื่น ๆ ที่คลา้ยคลึงกัน นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการเลอืก

ปฏิบัติทางเพศ (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 2021 ได้แกไ้ขให้ SDO ให้ความคุ้มครองจากการล่วงละเมิด

ผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลายภาคส่วน รวมถึงการจา้งงานและสถานที่ท างานทั่วไป การ

แก้ไขเกีย่วกับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ท างานทั่วไปจะมี

ผลบังคับใช้ในวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2021 

กฎหมายนีบ้ญัญตัวิา่อยา่งไร: 

ตามมาตรา 23A ของกฎหมาย SDO จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าบคุคลที่เป็นผู้ร่วมสถานที่

ท างานท าการละเมิดทางเพศต่อบุคคลอื่นหรือล่วงละเมิดผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ท างานอยู่

ในสถานที่เดียวกัน 

ตามมาตรา 22A ของกฎหมาย DDO จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าบคุคลที่เป็นผู้ร่วมสถานที่

ท างานท าการละเมิดผู้พิการที่ท างานอยูใ่นสถานที่เดียวกัน 

ตามมาตรา 24A ของกฎหมาย RDO จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าบคุคลที่เป็นผู้ร่วมสถานที่

ท างานท าการละเมิดบุคคลอื่นที่ท างานอยูใ่นสถานที่เดียวกันเน่ืองจากเหตุผลทางเช้ือชาติ  

สถานทีท่ างานคอือะไร? 

“สถานที่ท างาน” (Workplace) หมายถึงสถานที่ซึ่ง: 

 บุคคลท างานอยู่ในฐานะผู้ร่วมสถานที่ท างาน; หรือ 

 บุคคลเข้าร่วมในฐานะผู้ร่วมสถานที่ท างาน 

ตัวอย่างของสถานที่ท างานร่วมกัน (Common workplace):  

 ห้องท างานขององคก์รที่บคุคลท าการฝึกงาน; 

 ส านักงานทนายความทีบ่คุคลท าการฝึกงานเป็นทนายฝึกหัด; 
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 บูธหรือพ้ืนที่แสดงสินค้าในสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่ใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ

ท างานร่วมกัน; 

 พ้ืนทีท่ างานร่วมกันกับพนักงานจากองคก์รอื่นที่ใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน

ร่วมกัน; 

 พ้ืนที่หรือเคาน์เตอร์ส่งเสริมการขายในซูเปอร์มาร์เกต็ ที่พนักงานของบริษัทส่งเสริมการ

ขายผลิตภัณฑ์ท างานอยูใ่นซูเปอร์มาร์เก็ต; 

 เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าที่พนักงานขายท าการขายผลิตภัณฑ์แบบฝากขาย; และ 

 ศูนย์บริการขององค์กรการกุศลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่บุคคลท างาน

อาสาสมัคร 

 

ผูร้ว่มสถานทีท่ างาน (workplace participant) หมายถงึอะไร? 

ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO ฉบับแก้ไข จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าผู้ร่วมสถานที่

ท างานท าการละเมิดทางเพศ หรือละเมิดผู้ร่วมสถานที่ท างานคนอื่นด้วยเหตุผลด้านความพิการ

หรือเช้ือชาติในสถานที่ท างานของทั้งคู่ ตามกฎหมายฉบับนี้ ค าว่าผู้ร่วมสถานที่ท างานหมายถึง: 

 นายจ้าง; 

 ลูกจ้าง; 

 พนักงานสัญญาจ้าง; 

 ผู้จ้างพนักงานสัญญาจ้าง; 

 นายหน้า; 

 ผู้จ้างนายหน้า; 

 หุ้นส่วนในบริษัท; 

 ผู้ฝึกงาน; หรอื 

 อาสาสมัคร 

อาสาสมคัร – ผู้ที่ท างานอาสาสมัครที่ไม่ใช่ในฐานะของนายจา้งหรือลูกจา้ง 

ผูฝ้กึงาน – ผู้ที่ถูกจ้างโดยบุคคลหนึ่งในการฝกึงาน แต่ไม่ได้เป็นลูกจา้งของบคุคลดังกลา่ว 

ค าว่า “การฝกึงาน” หมายถึงช่วงการท างานที่เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวฒุทิางวิชาชีพหรือทาง

วิชาการ รวมถึงการฝึกงานของทนายด้วย; หรือช่วงการท างานอื่นใดที่ปกติแล้วจะถือวา่เป็นการ

ฝึกงาน 
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การลว่งละเมดิทางเพศ (Sexual harassment) คอือะไร? 

การละเมิดทางเพศมีสองแบบคือ 

(1) การกระท าทีไ่ม่พึงปรารถนาต่อบุคคลอื่น 

เมื่อบุคคลใด –  

 ท าการรกุรานทางเพศที่ไม่พึงปรารถนา หรือค าขอกจิกรรมทางเพศที่ไมพึ่งปรารถนา

จากบคุคลอื่น; หรือ 

 กระท าการทีไ่ม่พึงปรารถนาอื่นที่มีลักษณะทางเพศต่อบุคคลอื่น ที่เมื่อพิจารณาจาก

สถานการณ์ทั้งหมดแล้ว วิญญูชนควรจะคาดการณ์ได้ว่าผูถู้กละเมิดจะไมพ่อใจ อับ

อาย หรือหวาดกลัว 

 

(2) การสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรทางเพศ 

บุคคลเพียงคนเดียวหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระท าการในลักษณะทางเพศที่ท าให้เกิด

สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรหรือสร้างความหวาดกลัวต่อบุคคลอื่น ตัวอยา่งเช่น การ

ล้อเลียนทางเพศหรือการแสดงรูปภาพลามกอนาจาร 

 

การละเมิดทางเพศเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ว่าผู้ถูกละเมิดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม และยังไม่

ขึ้นอยู่กับเพศของบุคคลที่กระท าการละเมิดทางเพศอีกด้วย 

 

ตัวอยา่ง: การละเมดิทางเพศของพนกังานขาย 

เดซี่ท างานเป็นพนักงานส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบฝากขายในร้านค้าปลีก

ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เธอเป็นลูกจ้างของบริษัทส่งเสริมการขายไม่ใช่ของร้านค้าปลีก เฮนรี่เป็น

ลูกจ้างของร้านค้าปลีกและท างานอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกับเดซี่ มีหลายครั้งที่เฮนรี่พยายามรุกราน

ทางเพศกับเดซี่ซึ่งท าให้เดซี่อับอายและหวาดกลัว สถานการณ์นี้น่าจะจัดได้ว่าเฮนรี่ท าการ

ละเมิดทางเพศอย่างผิดกฎหมายต่อเดซี่ในสถานที่ท างานร่วมกัน 

 

การลว่งละเมดิผูห้ญิงทีเ่ลีย้งลกูดว้ยนมคอือะไร? 

การล่วงละเมิดในผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีอยู่สองรปูแบบ กรณีนีใ้ช้กับบุคคลที่ล่วงละเมิดผู้หญิง

ว่าด้วยหลักฐานเน่ืองจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดย: 

(1) กระท าพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาต่อผู้หญิงที่ก าลงัให้นมลูก 
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เมื่อบุคคลใดกระท าการอนัไม่เป็นที่พอใจ ซึ่งบคุคลที่มีเหตุมีผลโดยค านึงถึงสภาวการณ์

ทั้งหมด คาดหมายว่าผูห้ญิงคนนั้นจะถูกท าให้ไมพ่อใจ อับอาย หรือถกูข่มขู่โดยการ

กระท านั้น 

 

(2) การสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรหรือคุกคาม 

บุคคลเพียงคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น ที่มีส่วนร่วมในการกระท าที่สร้างบรรยากาศทีไ่ม่เป็น

มิตรหรือคุกคามส าหรับผู้หญิง 

กระท าฤติกรรม หมายรวมถึงการกล่าวถ้อยค าที่ไม่สุภาพหรือกระท าต่อหน้าเธอให้เกิดความไม่

พอใจ  ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ตัวอยา่ง: การลว่งละเมดิของผูห้ญงิทีก่ าลงัใหน้มลกูในพื้นทีท่ างานรว่ม 

หยานหวิงเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเช่าพ้ืนที่ส านักงานแบบใช้พ้ืนที่ท างานร่วมกัน  

หยานหวิงได้รับความเห็นชอบจากนายจ้างของเธอว่า เธอสามารถเก็บน้ านมในที่ท างานให้ลูก

ได้ นายจ้างตกลงให้หยานหวิงเก็บน้ านมของเธอในตู้เย็นในครัวของพนักงานได้ ตราบใดที่มี

การท าเครื่องหมายว่าเป็นนมแม่ ต๊ักฮิงเป็นพนักงานสัญญาจ้างช่ัวคราวท างานให้กับบริษัทอื่นที่

ใช้พ้ืนที่ท างานร่วมกัน ห้องครัวเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับทุกบริษัทที่เช่าพ้ืนที่บนช้ันนั้นของ

อาคาร ต๊ักฮิงเป็นผู้ใช้พ้ืนที่ท างานร่วม เห็นนมแม่ในตู้เย็นในครัวและท าการล้อเลียนต่อหน้าห

ยานหวิงและคนอื่นๆ ที่ท างานอยู่ที่นั่นถึงสามครั้ง โดยบอกว่านมแม่ของหยานหวิง “ต้องมีรสชาติ

ดีกว่านมวัวมาก” พฤติกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งอาจท าให้

ไม่พอใจ อับอาย หรือข่มขู่หยานหวิงและด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นการล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่อย่างผิดกฎหมายในสถานที่ท างาน 

 

การละเมดิจากความพกิารหรอืเชือ้ชาตคิอือะไร? 

การละเมดิจากความพกิาร คือการกระท าที่ไม่พึงปรารถนาจากความพิการของบุคคล ที่วิญญูชน

ควรจะคาดการณไ์ด้ว่าผูถ้กูละเมิดจะไม่พอใจ อับอาย หรือหวาดกลวัจากการกระท าดังกล่าว 

ตัวอย่างเช่น ค าวิจารณ์ดถููกหรือการล้อเลียนเกีย่วกับความพิการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

การละเมดิจากเชือ้ชาต ิจะผิดกฎหมายในสองสถานการณ์: 

(3) การกระท าทีไ่ม่พึงปรารถนาต่อบุคคล 

เมื่อบุคคลหนึ่งท าส่ิงที่ไม่พึงปรารถนาเนื่องจากเช้ือชาติของบุคคลหนึ่ง ที่วิญญูชนควรจะ

คาดการณ์ไดว้่าผู้ถกูละเมดิจะไม่พอใจ อับอาย หรือหวาดกลัวจากการกระท าดังกล่าว 

(4) การสร้างสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เป็นมิตรทางเช้ือชาติ 
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เมื่อบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร

หรือหวาดกลัวให้แก่บุคคลใดก็ตาม อันเนื่องจากเช้ือชาติของบุคคลนั้น 

 

ตัวอยา่ง: การละเมดิจากความพกิารของอาสาสมคัร 

องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งบริจาคอาหารแก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส องค์กรนี้รับอาสาสมัครเป็น

ประจ าเพ่ือช่วยจัดประเภทอาหารที่ส านักงาน นายชวน ซึ่งเป็นชายขาพิการที่นั่งเก้าอี้รถเข็น ได้

เป็นอาสาสมัครที่องค์กรนี้มาหนึ่งปีแล้ว ไม่มีความสัมพันธ์การจ้างงานใดระหว่างนายชวนกับ

องค์กรการกุศลแห่งนี้ ระหว่างที่นายชวนท างานอยู่ในส านักงานนั้น นายหว่องซึ่งเป็นลูกจ้าง

ขององค์กรการกุศลแห่งเดียวกันได้กล่าวค าล้อเลียนนายชวนและความพิการของเขาหลายครั้ง 

นอกจากจะพูดด้วยน้ าเสียงเยาะเย้ยว่า “เราจ้างคนพิการมาท าไม เขาไม่มีประโยชน์เลย” 

นอกจากนี้นายหว่องยังกล่าวกับนายชวนว่า: “ชวน นายจะมีเพ่ือนได้ยังไงเมื่อนายเป็นคนพิการ

ที่นั่งเก้าอี้รถเข็นแบบนี้?”  การกระท าของนายหว่องน่าจะจัดได้ว่าเป็นการละเมิดจากความพิการ

ที่ผิดกฎหมายต่อนายชวนในสถานที่ท างานร่วมกัน 

 

ตัวอย่าง: การละเมิดจากเชื้อชาติของพนักงานส่งเสริมการขาย 

นางดีเอโก้เป็นหญิงชาวฟิลิปปินส์ที่ท างานเป็นพนักงานส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เธอถูกจ้างจากบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นพนักงาน

ส่งเสริมการขาย เธอไม่ใช่ลูกจ้างของร้านค้าปลีก นางชังเป็นหญิงชาวจีนที่ เป็นลูกจ้างของ

ร้านค้าปลีก เธอท างานเป็นแคชเชียร์ของพ้ืนที่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพเดียวกันกับนางดีเอโก้ นาง

ชังมักจะล้อเลียนและวิจารณ์ผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์บ่อยครั้ง โดยบอกว่าชาวฟิลิปปินส์ดีแต่เป็นคน

ใช้ในบ้านเท่านั้น คนฟิลิปปินส์ทุกคนขี้ขโมยและมักจะมีสัมพันธ์กับสามีของผู้หญิงอื่น นางชัง

กล่าวค าวิจารณ์เหล่านี้ต่อหน้านางดีเอโก้ และนางชังก็รู้ว่านางดีเอโก้เป็นชาวฟิลิปปินส์ นางดีเอ

โก้รู้สึกอับอายจากค าพูดของนางชัง เรื่องนี้น่าจะเป็นการละเมิดทางเช้ือชาติที่ผิดกฎหมายโดย

นางชังที่ท าต่อนางดีเอโก้ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรและหวาดกลัวในสถานที่

ท างานร่วมกัน 

 

ความรบัผดิของบคุคลทีจ่า้งผูฝ้กึงานและอาสาสมคัร 

ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO นั้น เรายึดหลักความรับผิดจากการกระท าของบุคคลอื่น 

นั่นหมายความว่า นายจา้งหรือผู้จ้างตัวแทน จะต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน

ในการละเมิดทางเพศ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความพิการ หรือเช้ือชาติตามกฎหมาย SDO, 

DDO และ RDO ไม่ว่านายจ้างหรือผู้จา้งจะทราบหรือยินยอมให้มีการกระท าดังกล่าวหรือไม่ก็

ตาม นายจ้างจะมีข้อต่อสู้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ด าเนิน “ขั้นตอนที่ปฏิบัติได้อยา่ง
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สมเหตุสมผล” แล้วเพ่ือป้องกันการกระท าเหล่านี้ในที่ท างาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อต่อสู้ทาง

กฎหมายส าหรับผู้จ้างในสถานการณ์นี้  

เรายึดหลักการความรับผดิเดียวกันนีใ้นกรณีของบคุคลที่รับผู้ฝึกงานหรืออาสาสมัครเข้าท างาน 

ฉบับแก้ไขของ SDO, DDO และ RDO บัญญัติเพ่ิมเติมว่า การกระท าที่ท าโดยผู้ฝึกงานระหว่าง

การฝึกงานน้ันให้จัดว่าเปน็การกระท าโดยผู้ฝึกงานคนนั้นและโดยผู้ที่รับผู้ฝึกงานนั้นเข้าฝึกงาน 

ไม่ว่าผู้รับจะรู้เห็นหรือเห็นด้วยกับการกระท าดังกลา่วหรือไม่ก็ตาม 

ในท านองเดียวกัน การกระท าโดยอาสาสมัครระหว่างการท างานอาสานั้นให้จัดว่าเป็นการ

กระท าโดยอาสาสมัครคนนั้นและโดยผู้ที่รับอาสาสมัครรายนั้นเข้าท างาน ไม่ว่าผู้รับจะรู้เห็นหรือ

เห็นด้วยกับการกระท าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม 

ผู้รับผู้ฝึกงานหรืออาสาสมคัรจะมีข้อต่อสู้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าตนได้ท าตามขั้นตอนที่ปฏิบัติได้

อย่างสมเหตุสมผลเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ฝึกงานหรืออาสาสมัครท าการละเมิด หรือการกระท าที่

กล่าวมานี้ระหว่างการฝึกงานหรือการท างานอาสา ในที่สุดแล้ว ศาลจะพิจารณาสถานการณ์

ของคดีและตัดสินว่ามาตรการที่ท าโดยบุคคลที่รบัผูฝ้ึกงานหรืออาสาสมัครนัน้เพียงพอแล้ว

หรือไม่ 

 

การปฏบิตัทิีด่เีพือ่ปอ้งกนัการละเมดิในสถานทีท่ างานรว่มกนั 

มาตรการป้องกัน: 

 ก าหนดหรือแก้ไขนโยบายต่อต้านการละเมิดของบริษัท/องค์กรให้ครอบคลุมถึง

สถานการณ์ของสถานที่ท างานร่วมกันที่ไม่มีความสัมพันธ์การจ้างงานระหว่างบุคคลที่

เกี่ยวข้อง; 

 ท าการอบรมบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกจ้าง พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานขาย ผู้ฝึกงาน 

หรืออาสาสมัคร ให้เข้าใจกฎหมายฉบบัใหม่และนโยบายขององค์กรก่อนจะเริ่มท างาน

ของพวกเขา; 

 สร้างช่องทางจัดการค าร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดโดยบุคคลที่ท างานอยู่ในสถานที่

ท างานร่วมกัน และแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับช่องทางร้องเรียน; และ 

 จัดการเตือนความจ าและการอบรมอย่างสม่ าเสมอให้แก่ทุกคนที่ท างานในสถานที่ท างาน

ร่วมกัน ให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและปรับแกไ้ขนโยบายต่อต้านการ

ละเมิดของภายในองค์กร 

 

มาตรการเยียวยา: 

 จัดการค าร้องเรียนหรือเหตุการณ์ละเมิดอย่างเหมาะสมและทันที เช่น ด้วยการท าการ

ตรวจสอบ; 
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 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการท างานแบบชั่วคราวตามความยินยอมของผู้ร้องเรียน เพ่ือ

ป้องกันไมใ่ห้เกิดเหตุการณ์ละเมิดเพ่ิมอีก; 

 ด าเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม เช่น การออกค าเตือนไปยังผู้ละเมดิหรือถ้าใน

กรณีรุนแรงก็อาจไลอ่อก เมื่อพิสูจน์แล้วว่าข้อกลา่วหาเป็นจริงและมีมูล; 

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานตามความจ าเป็น เพ่ือป้องไม่ให้เกิดเหตุละเมิดแบบ

เดียวกันขึ้นอีกในอนาคต; และ 

 ทบทวนนโยบายของบริษัท/องค์กรเกี่ยวกับการละเมิด ขั้นตอนการจัดการค าร้องเรียน 

และมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 

ตัวอยา่งการปฏบิตัทิีด่ ี

หน่วยงานบริการสังคมแห่งหนึ่งเปิดรับอาสาสมัครเป็นบางครั้งเพ่ือช่วยให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 

อย่างเช่น การแวะไปเยี่ยมที่บ้านและท าความสะอาดบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ หน่วยงานดังกล่าวได้

ก าหนดนโยบายต่อต้านการละเมิดทางเพศที่ครบถ้วน ซึ่งบังคับใช้กับบุคลากรทั้งเต็มเวลาและไม่

เต็มเวลา ทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ก่อนอาสาสมัครจะเริ่มท างานอาสา พวกเขาจะต้องเข้าฟัง

การอบรมจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน นอกจากนี้อาสาสมัครทุกคนจะได้รับคู่มืออาสาสมัครที่จะ

อธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานและอาสาสมัคร รวมทั้งนโยบายต่อต้านการ

ละเมิดทางเพศและช่องทางร้องเรียน อาสาสมัครจะต้องอ่านคู่มือดังกล่าวและเซ็นช่ือในข้อตกลง

ว่าจะปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงาน 

 

ผูถ้กูละเมดิหรอืกลัน่แกลง้ควรท าอยา่งไร? 

ฉันเป็นนกัศกึษากฎหมายเพศหญิงปีสองในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ฉันได้เข้าฝึกงานฤดูร้อนเป็น

เวลา 10 สัปดาห์ที่บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของฉัน ฉันไม่มีสิทธิ์ได้รับ

ค่าจา้งและไมม่สีัญญาจา้งงานทีค่วบคมุการฝกึงานของฉนั ระหว่างสปัดาหท์ีส่องของการฝึกงาน

นั้น ทนายคนหนึ่งของบริษัทเข้ามาหาฉันในห้องครัว เขาสัมผัสเอวของฉันและบอกว่าฉันสวย

และหุ่นด ีเขาบอกวา่เรานา่จะไปเทีย่วกนัสกัคนื ระหว่างนั้นเขาจะได้สอนฉันเป็นการส่วนตัวและ

บอกเคล็ดลับในการท าให้ลูกค้ามีความสุข นี่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือกลั่นแกล้งทางเพศหรือ

เปล่า? ฉันควรท าอย่างไร? 

การกระท าของทนายขา้งต้นนัน้จดัไดว้า่เปน็การละเมดิทางเพศ 

 ฉบับแก้ไขของกฎหมาย SDO บัญญัติว่าการละเมิดทางเพศต่อผู้ฝึกงานในสถานที่

ท างานร่วมกันนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์การจา้งงาน

ระหว่างองค์กรที่ให้ฝึกงานกับผู้ฝึกงานก็ตาม 

 การละเมิดทางเพศเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น การสัมผัสร่างกายที่ไม่พึงปรารถนา การ

จ้องหรือเหลือบมองบุคคลหรือส่วนหนึ่งของร่างกาย วิจารณ์ส่วนใดของร่างกาย หรือ
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การรุกรานทางเพศ ที่เมื่อพิจารณาสถานการณ์ทั้งหมดแล้ว บุคคลภายนอกที่มีเหตุผล

ควรจะคาดการณไ์ด้ว่าผูถ้กูละเมิดจะไม่พอใจ อับอาย หรือหวาดกลัว 

 เมื่อถูกละเมิดทางเพศ ท่านควรกล่าวค าว่า “ไม่” ต่อผู้ละเมิด 

 จดรายละเอียดของเรื่องทีเ่กิดขึ้น เช่น ช่ือผู้ละเมิด วันที่ เวลา สถานที่ และรายละเอียด

ของเหตุการณ์และพยาน ถ้าม ี

 ปรึกษาเจา้หน้าที่ผู้ดูแลการฝึกงานของท่าน อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่ท่าน

ไว้ใจ 

 ยื่นค าร้องเรียนต่อบริษัทกฎหมาย ร้องขอให้บรษิัทจัดการกับค าร้องดังกลา่วอย่างเป็น

ธรรมและไม่ล าเอียง 

 ยื่นค าร้องเรียนกับ EOC หรือท าการฟ้องร้องและยืน่ค าร้องกับศาลเขต 

ผูถ้กูละเมดิหรอืผูถ้กูกลัน่แกลง้จะยืน่ค 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 าหรับสอบถามโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน/ปัญหาด้านการสนทนา) 

 

การสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบติั: แบบฟอร์มสอบถามออนไลน์ 

การร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัติ: แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน ์

การสอบถามและการรอ้งเรียนเกี่ยวกับบรกิารของ EOC: แบบฟอร์มออนไลน์ 

 

EOC ด าเนนิการกบัค ารอ้งเรยีนอยา่งไร? 

เมื่อได้รับค าถามหรือค ารอ้งเรียน ทาง EOC จะยืนยันว่าค าร้องดังกล่าวผา่นตามเง่ือนไขหรือ

ข้อก าหนดหรือไม ่ นั่นกค็ือ ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร ถูกยื่นโดยผู้ถกูละเมิดหรือตัวแทนที่

ได้รับอนุญาตโดยผู้ถูกละเมิด และจะต้องมีข้อกล่าวหาว่ามีการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่อต้าน

การเลือกปฏิบัติ 

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
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/ContactUsOnlineForm.aspx
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เมื่อค าร้องตรงตามเง่ือนไขข้างต้นแล้ว ค าถามหรือค าร้องดังกลา่วจะถกูจัดประเภทอย่างเป็น

ทางการวา่เป็น “ค าร้องเรยีน” (Complaint) และจะมีการมอบหมายค าร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

เพ่ือตรวจสอบทันที ทาง EOC มุ่งม่ันที่จะใช้หลักการ “เน้นเหยื่อเป็นศูนย์กลาง” พร้อมทั้งยึดมั่น

ในหลักความเท่าเทียมกันและไม่ล าเอียงในการจดัการกับค าร้องเรียน ในระหว่างการตรวจสอบ

ค าร้อง ทาง EOC จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เกีย่วข้องกับค าร้องดังกล่าวและเปิดโอกาสให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งได้ชี้แจงอย่างเพียงพอ เมื่อเห็นว่าเหมาะสม ทาง EOC จะสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่

ขัดแย้งกันหาทางยุติด้วยการไกล่เกลี่ย ซึ่งจะเป็นไปตามความสมัครใจอย่างสมบูรณ์ 

ถ้าการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นต่อ EOC เพ่ือขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ในการฟ้องร้องผูถู้กกล่าวหาได้ ค าขอความช่วยเหลือทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการฝา่ยกฎหมายและค าร้องของ EOC อย่างสอดคลอ้งกับหลกัการที่ก าหนดไว้  

 

จะตดิตอ่ EOC ไดอ้ยา่งไร? 

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 าหรับสอบถามโดยผู้พิการทางการไดย้ิน/การสนทนา)   

(หากต้องการสอบถามและร้องเรียนเกี่ยวกับการเลอืกปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัติ 

กรุณาใช้แบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น 

 

คณะกรรมาธกิารเพือ่ความเทา่เทยีมทางโอกาส 

April 2021 

 

หมายเหตุ: แผ่นพับนี้มีไว้เพ่ือการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ควรใช้แทนค าแนะน าทางกฎหมาย 


