
ค ำถำมทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบั COVID-19 

และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเลอืกปฏบิตัิตอ่ผูพ้กิำรส ำหรบัผูช้ว่ยแมบ่ำ้นตำ่งชำติและนำยจำ้งขอ

ยจำ้งของพวกเขำ 
 

ผู้ช่วยแม่บ้ำนต่ำงชำติ  ( FDWs) 

ในฮ่องกงเผชิญกับปัญหำที่ไม่เหมือนใครนับต้ังแต่กำรระบำดของ  COVID-19 

จำกภำระงำนทีเ่พ่ิมขึ้นและระยะเวลำกำรพักที่น้อยลงเน่ืองจำกกลัวถกูนำยจำ้งไล่ออกหลังจ

ำกกลบัมำจำกวันหยุด 
 

คณะกรรมกำรเพ่ือโอกำสที่เท่ำเทียมกัน  ( EOC) ตระหนักถึงต ำแหน่งงำนที่ไม่มั่นคงของ  

FDWs 

ท่ำมกลำงกำรระบำดใหญ่นีแ้ละพร้อมที่จะจัดกำรกับข้อร้องเรียนที่ตกอยูใ่นขอบเขตของกฎ

หมำยว่ำด้วยกำรเลือกปฏบิัติทำงเพศ  กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้พิกำร 

กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกปฏิบัติต่อสถำนะทำงครอบครัวและกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลือกปฏิบัติ

ต่อเช้ือชำติ 
 

เพ่ืออธิบำยเกี่ยวกับกฎหมำยต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบัติ 

โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้พิกำร  ( DDO) และกำรคุ้มครองที่มีให้กับ  

FDWs ที่เกี่ยวข้องกบั  COVID-19 ทำง  EOC จึงได้จัดท ำรำยกำรค ำถำมที่พบบ่อยนี้ขึ้นมำ 
 

1. “ฉนัออกไปแปบ๊เดยีวในวนัหยดุเพือ่สง่เงนิกลบับา้น/โทรสว่นตวั 

นำยจำ้งของฉนัไลฉ่นัออกทนัทหีลงัจำกทีฉ่นั กลบัมำโดยบอกวำ่เขำเชอวำ่ฉนัอำจ  ื่ 

ตดิเชอื ้โคโรนำไวรสักลบัมำ DDO มผีล อยำ่งไรบำ้ง?” 

 

โคโรนำไวรัสสำยพันธ์ุใหม่อยู่ภำยใต้ค ำจ ำกัดควำมของควำมพิกำรภำยใต้  DDO 

ซึ่งรวมถึงกำรปรำกฏของส่ิงมีชีวิตที่ก่อให้เกิดหรือสำมำรถท ำให้เกิดโรคหรือควำมเจ็บ

ป่วยในร่ำงกำย1 DDO ยังครอบคลุมถึงควำมพิกำรที่ “มีผลกระทบ” ต่อบุคคล เช่น  

ควำมคิดหรือควำมสงสัยว่ำมีอยู่ในบคุคล 
 

อย่ำงไรก็ตำมภำยใต้  DDO 

มันไม่ผิดกฎหมำยที่จะเลือกปฏิบัติต่อพนักงำนที่มีควำมพิกำรหำก:  ( i) 

ควำมพิกำรเป็นโรคติดเช้ือที่อยูใ่นรำยกำรภำยใต้กฎหมำยป้องกันและควบคมุโรค  

( เช่น  COVID-19) และ  ( ii) 
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https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap487


กำรกระท ำที่เลอืกปฏบิัติมีควำมจ ำเป็นที่สมเหตุสมผลในกำรปกป้องสุขภำพของประชำ

ำชน2 
 

เมื่อพิจำรณำว่ำกำรกระท ำบำงอยำ่ง  "มีควำมจ ำเป็นที่สมเหตุสมผล "  

นำยจ้ำงควรค ำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่ำรัฐบำลได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรรักษำระยะ

ห่ำงทำงสังคมต่ำงๆ  รวมถึงกำรห้ำมกำรรวมตัวกันของประชำชนมำกกว่ำแปดคน  

(ขยำยเวลำถึง  4 มิถุนำยน  2 0 2 0  ตำมที่ประกำศไว้เมื่อวันที่  19 พฤษภำคม 2020) 

นอกจำกนี้  หำกนำยจ้ำงกังวลเกี่ยวกับควำมเส่ียงที่จะติดเช้ือหลังจำก  FDW 

ออกไปขำ้งนอกในวันหยุด  นำยจ้ำงอำจพิจำรณำขอให้  FDW 

ใช้แนวทำงกำรปอ้งกันเมื่อเธอ /เขำกลับบ้ำน  ( เช่น ล้ำงมือเปลี่ยนเส้ือผ้ำ  อำบน้ ำ  

และอื่น  ๆ  )  และให้เข้ำรับกำรทดสอบเมื่อจ ำเป็น  ( เช่นเมื่อมีอำกำร)    

จำกขำ้งต้นอำจไม่มี  "ควำมจ ำเป็นที่สมเหตุสมผล "  

ที่จะปกป้องสุขภำพของประชำชนด้วยกำรไล่  FDW 

ออกเมื่อเขำ /เธอกลับบ้ำนหลังจำกออกไปข้ำงนอกในวันหยุดเพียงเพรำะกำรรับรู้หรือ

คำดเดำแค่วำ่เธอ /เขำติดเช้ือโคโรนำไวรัสสำยพันธ์ุใหม่  

ดังนั้นกำรเลิกจำ้งอำจเส่ียงต่อกำรละเมิด  DDO 
 

2. “กอ่นหนำ้นีฉ้นัเคยตดิเชือ้โคโรนำไวรสัสำยพนัธุใ์หม่  แต่ตอนนี้หำยแลว้  

นำยจำ้งของฉนัสำมำรถเลกิจำ้งฉนัหลงัจำกทีฉ่นัหำยแลว้ไดห้รอืไม?่” 
 

เน่ืองจำกควำมเจ็บป่วยในอดีต  (หรือกำรติดเช้ือในอดีตที่เป็นเหตุให้เกิดโรค)  

อยู่ภำยใต้ค ำจ ำกัดควำมของควำมพิกำรภำยใต้  DDO3 

อำจเป็นเรื่องผิดกฎหมำยส ำหรับนำยจ้ำงที่จะกระท ำเรื่องที่ไม่เหมำะสมต่อ  FDW 

( เช่นกำรไล่เธอ /เขำออก)  เพรำะเธอ /เขำเคยติดเช้ือโคโรนำไวรัสสำยพันธ์ุใหม่   
 

3. “นายจา้งของฉนัเพิง่ไลฉ่นัออกเพราะฉนัมผีลตรวจโควดิ-19 เปน็บวก นีเ่ปน็การฝา่ฝนื 

DDO หรอืไม”่ 

 

นายจ้างที่เลิกจ้างลกูจ้างเพราะติดเช้ือโควิด-19 

อาจต้องรับผิดต่อการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพภายใต้ DDO 

อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

การเลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่มีความทุพพลภาพนั้นไม่ผิดกฎหมายภายใต้ DDO หาก 
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(i) ความทุพพลภาพ เช่นเดียวกับ โควดิ-19 

เป็นโรคติดเช้ือที่ระบุไว้ในกฎหมายป้องกันและควบคุมโรคและ  

(ii) การเลือกปฏิบัติมีความจ าเป็นตามสมควรเพ่ือปกป้องสุขภาพของประชาชน4 

 

ในขณะที่นายจา้งอาจต้องการอาศัยการปอ้งกันดังกล่าวในกรณีที่มีการเรียกร้อง 

พึงระลึกไว้ว่าเป็นหน้าที่ของนายจ้างทีจ่ะต้องแสดงหลกัฐานเพือ่พสิจูนว์า่การเลกิจา้ง 

(หรอืการกระท าทีเ่ลอืกปฏบิตัิทีเ่กีย่วขอ้ง) มคีวามจ าเปน็ตามสมควรจรงิ ๆ 

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการปอ้งกนัสขุภาพของประชาชน 

 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเลือกปฏบิัติที่ผิดกฎหมาย 

ขอแนะน าให้นายจา้งประเมินความเส่ียงอย่างเป็นกลางเกี่ยวกบัความรับผดิชอบในกา

รท างานของ FDW ที่เกี่ยวข้อง 

และพิจารณาอยา่งเหมาะสมว่ามีทางเลือกอื่นที่ปฏบิติัได้จริงหรือไม่ 

 

กระทรวงแรงงานยังได้เตือนนายจ้างวา่พวกเขาไมค่วรบอกเลกิจ้างหรือปฏิเสธสัญญา

จ้างกับ FDW ที่ติดโควดิ-19 ภายใต้กฎหมายวา่ด้วยการจา้งงาน 

ห้ามมิให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง FDW ในวันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้าง 

เว้นแต่กรณีการเลิกจา้งทนัทีเนื่องจากการประพฤติผิดร้ายแรง 

หากนายจา้งฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานที่เกีย่วข้อง 

เธอ/เขากระท าความผิดและเมื่อถูกตัดสินว่าท าผิดจริงจะต้องถูกปรับสูงสุด 100,000 

ดอลลาร ์

 

หากคุณมีค าถามเกีย่วกับสิทธิและภาระหน้าที่ตามกฎหมายการจา้งงานของคณุ 

โปรดติดต่อกระทรวงแรงงานที่สายด่วน 24 ชั่วโมง 2717 1771 / 2157 9537 

(สายด่วนเฉพาะส าหรับ FDW) หรือทางอีเมลที่ fdh-enquiry@labour.gov.hk 

 

4. ฉนัก ำลงัจะมำฮอ่งกงเพือ่เริม่สญัญำฉบบัใหม่.กลบัมำท ำงำนตอ่ภำยใตส้ญัญำทีย่งัมอียู่/ 

ฉนัและนำยจำ้งควรท ำอยำ่งไร? 

 

ตามที่ระบุไว้ในคู่มือที่เผยแพรโ่ดยกระทรวงแรงงาน 

คุณสามารถขึ้นเครื่องบินมายังฮ่องกงไดก้็ต่อเมื่อคณุได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว 

และสามารถแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ได้: 

 

 บันทึกการฉีดวคัซีนที่ได้รบัการยอมรับ 
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https://www.info.gov.hk/gia/general/202011/03/P2020110300468.htm
https://www.fdh.labour.gov.hk/res/pdf/obligations_and_rights_of_employers_and_fdhs_en.pdf


 หลักฐานการทดสอบกรดนิวคลีอิกจากปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) ส าหรับ 

โควดิ-19 ที่มีผลเป็นลบและด าเนินการทดสอบภายใน 48 

ช่ัวโมงก่อนเวลาเครื่องบินออกเดินทาง และ 

 หลักฐานการยืนยันการจองห้องพักในสถานที่กกักนัที่ก าหนด (DQF) 

หรือโรงแรมกักกันที่ก าหนด (DQH) 

 

นอกจากนี้ 

ตามทีข่่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งออกโดยรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2022 เป็นต้นไป FDW 

ทุกคนที่เดินทางมาท างานในฮ่องกงจะต้องผ่านการกักกันภาคบังคับเป็นเวลา 14 วัน 

และอาจเลือกที่จะท าที ่DQF หรือ DQH ที่ใดที่หน่ึง 

จะมีการทดสอบหกครั้งระหว่างการกกักัน 

 

หลังจากการกกักัน คณุจะต้องเฝ้าระวังตัวเองเป็นเวลาเจ็ดวัน 

รวมทั้งเข้ารับการทดสอบภาคบังคับในวันที่ 16 และ 19 

ที่คุณมาถึงฮ่องกงตามประกาศการทดสอบภาคบังคบั การทดสอบที่ท าในวันที่ 19 

ที่มาถึงฮ่องกงจะต้องด าเนินการที่ศูนย์การทดสอบชุมชน 

 

ถึงแม้ว่าคุณสามารถเลือกที่จะเฝ้าระวังเป็นเวลาเจ็ดวัน ณ ที่พักของนายจ้างของคุณ 

รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงยังอนุญาตให้นายจ้างจัดการให้ FDW 

ด าเนินการดังกลา่วได้ที่โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ที่ได้รับอนุญาต โดยจะต้องไมใ่ช่ DQF 

หรือ DQH ที่ให้บริการ 

 

กระทรวงแรงงานยังได้เตือนนายจ้างวา่พวกเขาควรแบกรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบก

รดนิวคลีอิกส าหรับ FDW ของตน และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญาจ้างมาตรฐาน 

รวมทั้งแบกรับค่าที่พักและจัดเตรียมค่าอาหารแก ่FDW 

ในระหว่างการกกักันภาคบังคับและช่วงการเฝ้าระวงัด้วยตนเอง  

 

แม้ว่าการเตรียมการดา้นที่พักส าหรับ FDW 

มีแนวโน้มที่น่าจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่บังคับใ

ช้โดย EOC ทางศูนย์ EOC 

แนะน าว่านายจ้างควรค านึงถึงความต้องการและสิทธิของ FDW ให้มากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากล าบากเหล่านี้ 

 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202202/22/P2022022200204.htm?fontSize=3
https://gia.info.gov.hk/general/202202/22/P2022022200203_387844_1_1645498103032.pdf
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel.html
https://www.communitytest.gov.hk/en/
http://www.hadla.gov.hk/en/hotels/List_of_licensed_hotels_and_guesthouses.html


หากคุณมีค าถามเกีย่วกับสิทธิและกระทรวงกฎหมายการจา้งงานของคณุ 

โปรดติดต่อกระทรวงแรงงานที่สายด่วน 24 ชั่วโมง 2717 1771 / 2157 9537 

(สายด่วนเฉพาะส าหรับ FDW) หรือทางอีเมล fdh-enquiry@labour.gov.hk 

 

5. “ฉนัเพิง่มำถงึฮอ่งกงและไดร้บัค ำสัง่จำกรฐับำลใหก้กัตวัทีบ่ำ้น  

นำยจำ้งของฉนัควรท ำอยำ่งไรด?ี” 
 

แม้ว่ำกำรจดัเตรียมที่พักอำศัยส ำหรับ  FDWs 

น่ำจะตกอยู่นอกกำรเว้นโทษของกฎหมำยต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบัติที่บังคับใช้โดย  EOC 

แต่  EOC ขอเรียกร้องให้นำยจ้ำงเข้ำใจควำมต้องกำรและสิทธิของ  FDW 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเวลำที่ยำกล ำบำกเหล่ำนี้ 
 

กระทรวงแรงงำนได้ยื่นอทุธรณ์ต่อนำยจ้ำงและบรษิัทจัดหำงำนเพ่ือเตรียมกำรที่จ ำเป็

นเพ่ือให้  FDWs ที่เดินทำงเข้ำฮ่องกงปฏิบัติตำมค ำส่ังกักกันที่บ้ำน  

มีกำรกลำ่วเพ่ิมเติมว่ำในขณะที่คำดวำ่  FDWs 

จะพักอยู่ที่บ้ำนของนำยจำ้งของพวกเขำ  หำกนำยจ้ำงต้องกำรจัดให้  FDW 

อยู่ในสถำนทีอ่ื่นนอกเหนือจำกที่อยูอ่ำศัยของนำยจ้ำง  

ควรมีกำรจัดเตรียมกำรล่วงหน้ำกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำที่อยู่ให้กบั  FDW 

ที่เกี่ยวข้อง  

หำกคุณมีค ำถำมเกีย่วกับสิทธิ์และหน้ำที่ของคุณภำยใต้กฎหมำยกำรจ้ำงงำน 

กรุณำติดต่อกระทรวงแรงงำนที่สำยด่วน  24 ช่ัวโมง  2717 1771/2157 9537 

(สำยด่วนเฉพำะส ำหรับ  FDWs) หรือทำงอีเมลที่  fdh-enquiry@labour.gov.hk  
 

6. “ฉนัจะยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่  EOC ไดอ้ยำ่งไร?” 

 

กฎหมำยก ำหนดให้มีกำรร้องเรียนกับ  EOC เป็นลำยลักษณอ์ักษร  

คุณสำมำรถส่งค ำร้องเรียนของคุณด้วยตนเอง  ทำงไปรษณีย์  

ทำงโทรสำรหรือผ่ำนแบบฟอร์มกำรร้องเรียนออนไลน์  รำยละเอียดมีดังนี้: 
 

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

โทรสำร: 2106 2324 

แบบฟอร์มออนไลน:์ www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx 

 

คุณสำมำรถติดต่อ  EOC ได้ที่  2511 8211 

หำกคุณมีปัญหำในกำรเขยีนค ำร้องเรียนหรือมีค ำถำมเกี่ยวกบักระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้ง  

ทำง  EOC ยังสำมำรถจัดหำล่ำมให้คุณได้เมื่อมีกำรร้องขอ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/18/P2020031800890.htm
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx


 

7. “ฉนักงัวลวำ่ถำ้ฉนัยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่  EOC นำยจำ้งของฉนัจะเลกิจำ้งฉนั” 

 

กำรเลือกปฏิบัติโดยกำรท ำให้ตกเป็นเหยื่อถูกห้ำมภำยใต้  DDO5 

นีเ่ป็นเรื่องผิดกฎหมำยส ำหรับนำยจ้ำงที่จะท ำให้เกดิเหยื่อขึ้น  เช่น  

ปฏิบัติต่อลูกจ้ำงไม่ค่อยด ี ( เช่น  โดยกำรไล่เขำ /เธอออก)  

เพรำะลูกจ้ำงได้ยื่นเรื่องรอ้งเรียนต่อ  EOC กับนำยจ้ำงภำยใต้  DDO 
 

8. “เนือ่งจำก  “กฎสองสปัดำห”์ มันจงึเปน็เรือ่งยำกส ำหรบัฉันทีจ่ะยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่  

EOC หลงัจำกนำยจำ้งของฉันเลกิจำ้งฉนั  ฉันจะท ำยงัไงดี?” 

 

ตรำบใดที่คุณสำมำรถให้ข้อมูลส ำหรับติดต่อ  เช่นที่อยู่ที่ติดต่อทำงไปรษณยี์ 

หมำยเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณได้  คุณสำมำรถยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อ  EOC 

ได้ภำยใต้กฎหมำยต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบัติแม้ว่ำคณุจะอยู่นอกฮ่องกงก็ตำม 

หรือคุณอำจมอบอ ำนำจให้ตัวแทนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ  EOC 

ภำยใต้กฎหมำยต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบัติ  

อย่ำงไรก็ตำมในฐำนะบุคคลที่ได้รับควำมเสียหำย  

คุณมีหน้ำที่ในกำรให้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนข้อกล่ำวหำของคุณ  
 

คณะกรรมกำรเพ่ือโอกำสที่เท่ำเทียมกัน 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 
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