การปกป้องจากการถูกละเมิดทางเพศ การเลีย
้ งลูกด้วยนมแม่ ความ
พิการ และเชือ
้ ชาติในสถานทีท
่ างานร่วมกัน

กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (ฉบับแก้ไขเบ็ดเตล็ด) ปี 2020 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2020 ในกฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ทางเพศ (SDO) กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพ (DDO)
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติ (RDO) เพื่อให้การปกป้องจาก
การละเมิดทางเพศ ความพิการ และเชื้อชาติในสถานที่ทางานร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการจ้าง
งานหรือความสัมพันธ์ในการทางานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการเลือก
ปฏิบัติทางเพศ (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 2021 ได้แก้ไขให้ SDO ให้ความคุ้มครองจากการล่วงละเมิด
ผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลายภาคส่วน รวมถึงการจ้างงานและสถานที่ทางานทั่วไป การ
แก้ไขเกีย
่ วกับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ทางานทั่วไปจะมี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2021
กฎหมายนีบ
้ ญ
ั ญัตว
ิ า่ อย่างไร:
ตามมาตรา 23A ของกฎหมาย SDO จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าบุคคลที่เป็นผู้ร่วมสถานที่
ทางานทาการละเมิดทางเพศต่อบุคคลอื่นหรือล่วงละเมิดผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ทางานอยู่
ในสถานที่เดียวกัน
ตามมาตรา 22A ของกฎหมาย DDO จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าบุคคลที่เป็นผู้ร่วมสถานที่
ทางานทาการละเมิดผู้พิการที่ทางานอยูใ
่ นสถานที่เดียวกัน
ตามมาตรา 24A ของกฎหมาย RDO จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าบุคคลที่เป็นผู้ร่วมสถานที่
ทางานทาการละเมิดบุคคลอื่นที่ทางานอยูใ
่ นสถานที่เดียวกันเนื่องจากเหตุผลทางเชื้อชาติ
สถานทีท
่ างานคืออะไร?
“สถานที่ทางาน” (Workplace) หมายถึงสถานที่ซึ่ง:


บุคคลทางานอยู่ในฐานะผู้ร่วมสถานที่ทางาน; หรือ



บุคคลเข้าร่วมในฐานะผู้ร่วมสถานที่ทางาน

ตัวอย่างของสถานที่ทางานร่วมกัน (Common workplace):


ห้องทางานขององค์กรที่บค
ุ คลทาการฝึกงาน;



สานักงานทนายความทีบ
่ ค
ุ คลทาการฝึกงานเป็นทนายฝึกหัด;
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บูธหรือพื้นที่แสดงสินค้าในสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่ใช้สิ่งอานวยความสะดวกในการ
ทางานร่วมกัน;



พื้นทีท
่ างานร่วมกันกับพนักงานจากองค์กรอื่นที่ใช้สงิ่ อานวยความสะดวกในการทางาน
ร่วมกัน;



พื้นที่หรือเคาน์เตอร์ส่งเสริมการขายในซูเปอร์มาร์เก็ต ที่พนักงานของบริษัทส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ทางานอยูใ
่ นซูเปอร์มาร์เก็ต;



เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าที่พนักงานขายทาการขายผลิตภัณฑ์แบบฝากขาย; และ



ศูนย์บริการขององค์กรการกุศลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน

(NGO)

ที่บุคคลทางาน

อาสาสมัคร

ผูร้ ว
่ มสถานทีท
่ างาน (workplace participant) หมายถึงอะไร?
ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO ฉบับแก้ไข จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าผู้ร่วมสถานที่
ทางานทาการละเมิดทางเพศ หรือละเมิดผู้ร่วมสถานที่ทางานคนอื่นด้วยเหตุผลด้านความพิการ
หรือเชื้อชาติในสถานที่ทางานของทั้งคู่ ตามกฎหมายฉบับนี้ คาว่าผู้ร่วมสถานที่ทางานหมายถึง:


นายจ้าง;



ลูกจ้าง;



พนักงานสัญญาจ้าง;



ผู้จ้างพนักงานสัญญาจ้าง;



นายหน้า;



ผู้จ้างนายหน้า;



หุ้นส่วนในบริษัท;



ผู้ฝึกงาน; หรือ



อาสาสมัคร

อาสาสมัคร – ผู้ที่ทางานอาสาสมัครที่ไม่ใช่ในฐานะของนายจ้างหรือลูกจ้าง
ผูฝ
้ ก
ึ งาน – ผู้ที่ถูกจ้างโดยบุคคลหนึ่งในการฝึกงาน แต่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบุคคลดังกล่าว
คาว่า

“การฝึกงาน”

หมายถึงช่วงการทางานที่เมื่อสาเร็จแล้วจะได้รับวุฒท
ิ างวิชาชีพหรือทาง

วิชาการ รวมถึงการฝึกงานของทนายด้วย; หรือช่วงการทางานอื่นใดที่ปกติแล้วจะถือว่าเป็นการ
ฝึกงาน
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การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual harassment) คืออะไร?
การละเมิดทางเพศมีสองแบบคือ
(1)

การกระทาทีไ
่ ม่พึงปรารถนาต่อบุคคลอื่น
เมื่อบุคคลใด –
 ทาการรุกรานทางเพศที่ไม่พึงปรารถนา

หรือคาขอกิจกรรมทางเพศที่ไม่พึงปรารถนา

จากบุคคลอื่น; หรือ
 กระทาการทีไ
่ ม่พึงปรารถนาอื่นที่มีลักษณะทางเพศต่อบุคคลอื่น
ที่เมื่อพิจารณาจาก
สถานการณ์ทั้งหมดแล้ว วิญญูชนควรจะคาดการณ์ได้ว่าผูถ
้ ูกละเมิดจะไม่พอใจ อับ
อาย หรือหวาดกลัว

(2)

การสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรทางเพศ
บุคคลเพียงคนเดียวหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทาการในลักษณะทางเพศที่ทาให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรหรือสร้างความหวาดกลัวต่อบุคคลอื่น
ตัวอย่างเช่น
ล้อเลียนทางเพศหรือการแสดงรูปภาพลามกอนาจาร

การ

การละเมิดทางเพศเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ว่าผู้ถูกละเมิด จะเป็นหญิ งหรือชายก็ตาม และยั งไม่
ขึ้นอยู่กับเพศของบุคคลที่กระทาการละเมิดทางเพศอีกด้วย

ตัวอย่าง: การละเมิดทางเพศของพนักงานขาย
เดซี่ ทางานเป็นพนักงานส่งเสริมการขายผลิตภัณ ฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบฝากขายในร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เธอเป็นลูกจ้างของบริษัท ส่งเสริมการขายไม่ใช่ของร้านค้าปลีก เฮนรี่เป็น
ลูกจ้างของร้านค้าปลีกและทางานอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเดซี่ มีหลายครั้งที่เฮนรี่พยายามรุกราน
ทางเพศกั บ เดซี่ ซึ่ งท าให้ เดซี่ อั บ อายและหวาดกลั ว สถานการณ์ นี้ น่ า จะจัด ได้ ว่ า เฮนรี่ท าการ
ละเมิดทางเพศอย่างผิดกฎหมายต่อเดซี่ในสถานที่ทางานร่วมกัน

การล่วงละเมิดผูห
้ ญิงทีเ่ ลีย
้ งลูกด้วยนมคืออะไร?
การล่วงละเมิดในผู้หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีอยู่สองรูปแบบ กรณีนใ
ี้ ช้กับบุคคลที่ล่วงละเมิดผู้หญิง
ว่าด้วยหลักฐานเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดย:
(1)

กระทาพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาต่อผู้หญิงที่กาลังให้นมลูก
3

เมื่อบุคคลใดกระทาการอันไม่เป็นที่พอใจ ซึ่งบุคคลที่มีเหตุมีผลโดยคานึงถึงสภาวการณ์
ทั้งหมด คาดหมายว่าผูห
้ ญิงคนนั้นจะถูกทาให้ไม่พอใจ อับอาย หรือถูกข่มขู่โดยการ
กระทานั้น
(2)

การสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรหรือคุกคาม
บุคคลเพียงคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น ที่มีส่วนร่วมในการกระทาที่สร้างบรรยากาศทีไ
่ ม่เป็น
มิตรหรือคุกคามสาหรับผู้หญิง

กระทาฤติกรรม หมายรวมถึงการกล่าวถ้อยคาที่ไม่สุภาพหรือกระทาต่อหน้าเธอให้เกิดความไม่
พอใจ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

ตัวอย่าง: การล่วงละเมิดของผูห
้ ญิงทีก
่ าลังให้นมลูกในพื้นทีท
่ างานร่วม
หยานหวิงเป็นพนักงานของบริษัท แห่งหนึ่ง ซึ่งเช่าพื้นที่สานัก งานแบบใช้ พื้นที่ทางานร่ว มกัน
หยานหวิงได้รับความเห็นชอบจากนายจ้างของเธอว่า เธอสามารถเก็บน้านมในที่ทางานให้ลูก
ได้ นายจ้างตกลงให้หยานหวิงเก็บน้านมของเธอในตู้เย็นในครัวของพนักงานได้ ตราบใดที่มี
การทาเครื่องหมายว่าเป็นนมแม่ ตั๊กฮิงเป็นพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวทางานให้กับบริษัทอื่นที่
ใช้ พื้นที่ทางานร่วมกัน ห้อ งครัวเป็ นพื้นที่ส่ว นกลางสาหรับทุก บริษั ทที่เช่าพื้นที่บ นชั้นนั้นของ
อาคาร ตั๊กฮิงเป็นผู้ใช้พื้นที่ทางานร่วม เห็นนมแม่ในตู้เย็นในครัวและทาการล้อเลียนต่อหน้าห
ยานหวิงและคนอื่นๆ ที่ทางานอยู่ที่นั่นถึงสามครั้ง โดยบอกว่านมแม่ของหยานหวิง “ต้องมีรสชาติ
ดีกว่านมวัวมาก” พฤติกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งอาจทาให้
ไม่พอใจ อับอาย หรือข่มขู่หยานหวิงและด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นการล่วงละเมิดในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างผิดกฎหมายในสถานที่ทางาน

การละเมิดจากความพิการหรือเชือ
้ ชาติคอ
ื อะไร?
การละเมิดจากความพิการ คือการกระทาที่ไม่พึงปรารถนาจากความพิการของบุคคล ที่วิญญูชน
ควรจะคาดการณ์ได้ว่าผูถ
้ ก
ู ละเมิดจะไม่พอใจ อับอาย หรือหวาดกลัวจากการกระทาดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น คาวิจารณ์ดถ
ู ูกหรือการล้อเลียนเกีย
่ วกับความพิการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การละเมิดจากเชือ
้ ชาติ จะผิดกฎหมายในสองสถานการณ์:
(3)

การกระทาทีไ
่ ม่พึงปรารถนาต่อบุคคล
เมื่อบุคคลหนึ่งทาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเนื่องจากเชื้อชาติของบุคคลหนึ่ง ที่วิญญูชนควรจะ
คาดการณ์ได้ว่าผู้ถก
ู ละเมิดจะไม่พอใจ อับอาย หรือหวาดกลัวจากการกระทาดังกล่าว

(4)

การสร้างสภาพแวดล้อมทีไ
่ ม่เป็นมิตรทางเชื้อชาติ
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เมื่อบุค คลเพียงคนเดีย วหรือหลายคนมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นมิตร
หรือหวาดกลัวให้แก่บุคคลใดก็ตาม อันเนื่องจากเชื้อชาติของบุคคลนั้น

ตัวอย่าง: การละเมิดจากความพิการของอาสาสมัคร
องค์ ก รการกุศลแห่งหนึ่ง บริจาคอาหารแก่ครอบครัว ผู้ด้ อยโอกาส องค์ กรนี้รับ อาสาสมัค รเป็ น
ประจาเพื่อช่วยจัดประเภทอาหารที่สานักงาน นายชวน ซึ่งเป็นชายขาพิการที่นั่งเก้าอี้รถเข็น ได้
เป็นอาสาสมัครที่อ งค์ก รนี้มาหนึ่งปี แล้ ว ไม่มีความสัมพันธ์ก ารจ้างงานใดระหว่างนายชวนกับ
องค์ ก รการกุศลแห่งนี้ ระหว่างที่นายชวนทางานอยู่ ในสานักงานนั้น นายหว่ องซึ่งเป็ นลูก จ้า ง
ขององค์กรการกุศลแห่งเดียวกันได้กล่าวคาล้อเลียนนายชวนและความพิการของเขาหลายครั้ง
นอกจากจะพู ด ด้ ว ยน้ าเสี ย งเยาะเย้ ย ว่ า “เราจ้ า งคนพิ ก ารมาท าไม เขาไม่ มี ป ระโยชน์ เลย”
นอกจากนี้นายหว่องยังกล่าวกับนายชวนว่า : “ชวน นายจะมีเพื่อนได้ยังไงเมื่อนายเป็นคนพิการ
ที่นั่งเก้าอี้รถเข็นแบบนี้?” การกระทาของนายหว่องน่าจะจัดได้ว่าเป็นการละเมิดจากความพิการ
ที่ผิดกฎหมายต่อนายชวนในสถานที่ทางานร่วมกัน

ตัวอย่าง: การละเมิดจากเชื้อชาติของพนักงานส่งเสริมการขาย
นางดีเอโก้เป็นหญิงชาวฟิลิปปินส์ ที่ทางานเป็นพนักงานส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในร้า นค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ แห่ งหนึ่ ง เธอถูก จ้า งจากบริษั ท ผลิ ตภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพให้ เป็ น พนั ก งาน
ส่งเสริ ม การขาย เธอไม่ ใ ช่ ลู ก จ้ า งของร้า นค้ า ปลี ก นางชั งเป็ น หญิ งชาวจี น ที่ เป็ น ลู ก จ้ า งของ
ร้านค้าปลีก เธอทางานเป็นแคชเชียร์ของพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพเดียวกันกับนางดีเอโก้ นาง
ชังมักจะล้อเลียนและวิจารณ์ผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์บ่อยครั้ง โดยบอกว่าชาวฟิลิปปินส์ดีแต่เป็นคน
ใช้ในบ้านเท่านั้น คนฟิลิป ปินส์ทุกคนขี้ขโมยและมักจะมีสัมพันธ์กับสามี ของผู้หญิ งอื่น นางชัง
กล่าวคาวิจารณ์เหล่านี้ต่อหน้านางดีเอโก้ และนางชังก็รู้ว่านางดีเอโก้เป็น ชาวฟิลิปปินส์ นางดีเอ
โก้รู้สึกอับอายจากคาพูดของนางชัง เรื่องนี้น่าจะเป็นการละเมิด ทางเชื้อชาติที่ผิดกฎหมายโดย
นางชังที่ทาต่อ นางดี เอโก้ ด้ วยการสร้างสภาพแวดล้ อ มที่ไ ม่เป็นมิตรและหวาดกลัว ในสถานที่
ทางานร่วมกัน

ความรับผิดของบุคคลทีจ
่ า้ งผูฝ
้ ก
ึ งานและอาสาสมัคร
ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO นั้น เรายึดหลักความรับผิดจากการกระทาของบุคคลอื่น
นั่นหมายความว่า นายจ้างหรือผู้จ้างตัวแทน จะต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทน
ในการละเมิดทางเพศ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความพิการ หรือเชื้อชาติตามกฎหมาย SDO,
DDO และ RDO ไม่ว่านายจ้างหรือผู้จา้ งจะทราบหรือยินยอมให้มีการกระทาดังกล่าวหรือไม่ก็
ตาม

นายจ้างจะมีข้อต่อสู้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ดาเนิน

“ขั้นตอนที่ปฏิบัติได้อย่าง
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สมเหตุสมผล” แล้วเพื่อป้องกันการกระทาเหล่านี้ในที่ทางาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อต่อสู้ทาง
กฎหมายสาหรับผู้จ้างในสถานการณ์นี้
เรายึดหลักการความรับผิดเดียวกันนีใ
้ นกรณีของบุคคลที่รับผู้ฝึกงานหรืออาสาสมัครเข้าทางาน
ฉบับแก้ไขของ SDO, DDO และ RDO บัญญัติเพิ่มเติมว่า การกระทาที่ทาโดยผู้ฝึกงานระหว่าง
การฝึกงานนั้นให้จัดว่าเป็นการกระทาโดยผู้ฝึกงานคนนั้นและโดยผู้ที่รับผู้ฝึกงานนั้นเข้าฝึกงาน
ไม่ว่าผู้รับจะรู้เห็นหรือเห็นด้วยกับการกระทาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
ในท านองเดี ย วกั น การกระท าโดยอาสาสมั ค รระหว่ า งการท างานอาสานั้ น ให้ จัด ว่ า เป็ น การ
กระทาโดยอาสาสมัครคนนั้นและโดยผู้ที่รับอาสาสมัครรายนั้นเข้าทางาน ไม่ว่าผู้รับจะรู้เห็นหรือ
เห็นด้วยกับการกระทาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
ผู้รับผู้ฝึกงานหรืออาสาสมัครจะมีข้อต่อสู้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าตนได้ทาตามขั้นตอนที่ปฏิบัติได้
อย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ฝึกงานหรืออาสาสมัครทาการละเมิด
หรือการกระทาที่
กล่าวมานี้ระหว่างการฝึกงานหรือการทางานอาสา ในที่สุดแล้ว ศาลจะพิจารณาสถานการณ์
ของคดีและตัดสินว่ามาตรการที่ทาโดยบุคคลที่รบ
ั ผูฝ
้ ึกงานหรืออาสาสมัครนัน
้ เพียงพอแล้ว
หรือไม่

การปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ เี พือ
่ ป้องกันการละเมิดในสถานทีท
่ างานร่วมกัน

มาตรการป้องกัน:


กาหนดหรือแก้ไขนโยบายต่อต้านการละเมิดของบริษัท/องค์กรให้ครอบคลุมถึง
สถานการณ์ของสถานที่ทางานร่วมกันที่ไม่มีความสัมพันธ์การจ้างงานระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้อง;



ทาการอบรมบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกจ้าง พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานขาย ผู้ฝึกงาน
หรืออาสาสมัคร ให้เข้าใจกฎหมายฉบับใหม่และนโยบายขององค์กรก่อนจะเริ่มทางาน
ของพวกเขา;



สร้า งช่ อ งทางจัด การค าร้อ งเรีย นเกี่ย วกับ การละเมิด โดยบุ ค คลที่ ทางานอยู่ ใ นสถานที่
ทางานร่วมกัน และแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับช่องทางร้องเรียน; และ



จัดการเตือนความจาและการอบรมอย่างสม่าเสมอให้แก่ทุกคนที่ทางานในสถานที่ทางาน
ร่วมกัน ให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและปรับแก้ไขนโยบายต่อต้านการ
ละเมิดของภายในองค์กร

มาตรการเยียวยา:


จัดการคาร้องเรียนหรือเหตุการณ์ละเมิดอย่างเหมาะสมและทันที เช่น ด้วยการทาการ
ตรวจสอบ;
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ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทางานแบบชั่วคราวตามความยินยอมของผู้ร้องเรียน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดเพิ่มอีก;



ดาเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม เช่น การออกคาเตือนไปยังผู้ละเมิดหรือถ้าใน
กรณีรุนแรงก็อาจไล่ออก เมื่อพิสูจน์แล้วว่าข้อกล่าวหาเป็นจริงและมีมูล;



ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานตามความจาเป็น

เพื่อป้องไม่ให้เกิดเหตุละเมิดแบบ

เดียวกันขึ้นอีกในอนาคต; และ


ทบทวนนโยบายของบริษัท/องค์ก รเกี่ยวกับการละเมิด ขั้ นตอนการจัดการคาร้องเรีย น
และมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างการปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ี
หน่วยงานบริก ารสังคมแห่งหนึ่ง เปิ ด รับ อาสาสมัค รเป็ นบางครั้งเพื่ อ ช่วยให้บ ริก ารแก่ผู้สูงอายุ
อย่างเช่น การแวะไปเยี่ยมที่บ้านและทาความสะอาดบ้านให้แก่ ผู้สูงอายุ หน่วยงานดังกล่าวได้
กาหนดนโยบายต่อต้านการละเมิดทางเพศที่ครบถ้วน ซึ่งบังคับใช้กับบุคลากรทั้งเต็มเวลาและไม่
เต็มเวลา ทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ก่อนอาสาสมัครจะเริ่มทางานอาสา พวกเขาจะต้องเข้าฟัง
การอบรมจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน นอกจากนี้อาสาสมัครทุกคนจะได้รับ คู่มืออาสาสมัครที่จะ
อธิบ ายหน้า ที่และความรับ ผิด ชอบของหน่ว ยงานและอาสาสมัค ร รวมทั้งนโยบายต่อ ต้านการ
ละเมิดทางเพศและช่องทางร้องเรียน อาสาสมัครจะต้องอ่านคู่มือดังกล่าวและเซ็นชื่อในข้อตกลง
ว่าจะปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงาน

ผูถ
้ ก
ู ละเมิดหรือกลัน
่ แกล้งควรทาอย่างไร?
ฉันเป็นนักศึกษากฎหมายเพศหญิงปีสองในมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง ฉันได้เข้าฝึกงานฤดูร้อนเป็น
เวลา 10 สัป ดาห์ ที่บ ริษั ท กฎหมายแห่ง หนึ่ งเพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ ข องฉัน ฉั น ไม่มี สิท ธิ์ ไ ด้รับ
ค่าจ้างและไม่มส
ี ัญญาจ้างงานทีค
่ วบคุมการฝึกงานของฉัน ระหว่างสัปดาห์ทส
ี่ องของการฝึกงาน
นั้น ทนายคนหนึ่งของบริษัทเข้ามาหาฉันในห้องครัว เขาสัมผัสเอวของฉันและบอกว่าฉันสวย
และหุ่นดี เขาบอกว่าเราน่าจะไปเทีย
่ วกันสักคืน ระหว่างนั้นเขาจะได้สอนฉันเป็นการส่วนตัว และ
บอกเคล็ดลับ ในการทาให้ลูกค้า มีความสุข นี่ถือ ว่า เป็นการละเมิด หรือ กลั่นแกล้งทางเพศหรือ
เปล่า? ฉันควรทาอย่างไร?
การกระทาของทนายข้างต้นนัน
้ จัดได้วา่ เป็นการละเมิดทางเพศ
 ฉบับแก้ไขของกฎหมาย

SDO

บัญญัติว่าการละเมิดทางเพศต่อผู้ฝึกงานในสถานที่

ทางานร่วมกันนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์การจ้างงาน
ระหว่างองค์กรที่ให้ฝึกงานกับผู้ฝึกงานก็ตาม
 การละเมิดทางเพศเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น การสัมผัสร่างกายที่ไม่พึงปรารถนา การ
จ้องหรือเหลือบมองบุคคลหรือส่วนหนึ่งของร่างกาย วิจารณ์ส่วนใดของร่างกาย หรือ
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การรุกรานทางเพศ ที่เมื่อพิจารณาสถานการณ์ทั้งหมดแล้ว บุคคลภายนอกที่มีเหตุผล
ควรจะคาดการณ์ได้ว่าผูถ
้ ก
ู ละเมิดจะไม่พอใจ อับอาย หรือหวาดกลัว
เมื่อถูกละเมิดทางเพศ ท่านควรกล่าวคาว่า “ไม่” ต่อผู้ละเมิด
จดรายละเอียดของเรื่องทีเ่ กิดขึ้น เช่น ชื่อผู้ละเมิด วันที่ เวลา สถานที่ และรายละเอียด
ของเหตุการณ์และพยาน ถ้ามี
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการฝึกงานของท่าน อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่ท่าน
ไว้ใจ
ยื่นคาร้องเรียนต่อบริษัทกฎหมาย
ร้องขอให้บริษัทจัดการกับคาร้องดังกล่าวอย่างเป็น
ธรรมและไม่ลาเอียง

 ยื่นคาร้องเรียนกับ EOC หรือทาการฟ้องร้องและยืน
่ คาร้องกับศาลเขต
ผูถ
้ ก
ู ละเมิดหรือผูถ
้ ก
ู กลัน
่ แกล้งจะยืน
่ คาร้องเรียนกับ EOC ได้อย่างไร?
หากบุคคลใดรู้สึกว่าตนถูกเลือกปฏิบัติ

กลั่นแกล้ง

หรือกล่าวร้ายตามที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมาย

ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทั้งสี่ฉบับ ท่านสามารถยื่นคาร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรมายัง EOC
ได้ โดยยื่นคาร้องมาให้ EOC ทางช่องอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
จดหมายทางไปรษณีย์

แบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของ EOC

แฟกซ์

มาติดต่อโดยตรงที่สานักงาน EOC

โทรศัพท์ (สาหรับสอบถามเท่านั้น)
บริการ SMS (สาหรับสอบถามโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน/ปัญหาด้านการสนทนา)

การสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบต
ั ิ: แบบฟอร์มสอบถามออนไลน์
การร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ: แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์
การสอบถามและการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของ EOC: แบบฟอร์มออนไลน์

EOC ดาเนินการกับคาร้องเรียนอย่างไร?
เมื่อได้รับคาถามหรือคาร้องเรียน ทาง EOC จะยืนยันว่าคาร้องดังกล่าวผ่านตามเงื่อนไขหรือ
ข้อกาหนดหรือไม่ นั่นก็คือ ต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร ถูกยื่นโดยผู้ถก
ู ละเมิดหรือตัวแทนที่
ได้รับอนุญาตโดยผู้ถูกละเมิด และจะต้องมีข้อกล่าวหาว่ามีการกระทาผิดภายใต้กฎหมายต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติ
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เมื่อคาร้องตรงตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว

คาถามหรือคาร้องดังกล่าวจะถูกจัดประเภทอย่างเป็น

ทางการว่าเป็น “คาร้องเรียน” (Complaint) และจะมีการมอบหมายคาร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
เพื่อตรวจสอบทันที ทาง EOC มุ่งมั่นที่จะใช้หลักการ “เน้นเหยื่อเป็นศูนย์กลาง” พร้อมทั้งยึดมั่น
ในหลักความเท่าเทียมกันและไม่ลาเอียงในการจัดการกับคาร้องเรียน ในระหว่างการตรวจสอบ
คาร้อง ทาง EOC จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เกีย
่ วข้องกับคาร้องดังกล่าวและเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงอย่างเพียงพอ เมื่อเห็นว่าเหมาะสม ทาง EOC จะสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่
ขัดแย้งกันหาทางยุติด้วยการไกล่เกลี่ย ซึ่งจะเป็นไปตามความสมัครใจอย่างสมบูรณ์
ถ้าการไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นต่อ EOC เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในการฟ้องร้องผูถ
้ ูกกล่าวหาได้

คาขอความช่วยเหลือทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและคาร้องของ EOC อย่างสอดคล้องกับหลักการที่กาหนดไว้

จะติดต่อ EOC ได้อย่างไร?
โทร:

(852) 2511 8211 (สาหรับสอบถามทั่วไปเท่านั้น)

แฟกซ์:

(852) 2511 8142

ที่อยู:่ 16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
อีเมล: eoc@eoc.org.hk (สาหรับสอบถามทั่วไปเท่านั้น)
บริการ SMS: 6972566616538 (สาหรับสอบถามโดยผู้พิการทางการได้ยิน/การสนทนา)
(หากต้องการสอบถามและร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
กรุณาใช้แบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น

คณะกรรมาธิการเพือ
่ ความเท่าเทียมทางโอกาส
April 2021

หมายเหตุ: แผ่นพับนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ควรใช้แทนคาแนะนาทางกฎหมาย
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