กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัติ (ฉบับแก้ ไขเบ็ดเตล็ด) ปี 2020
กฎหมายฉบับนีเ้ ป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร?
กฎหมายฉบับนี ้เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิที่มีอยู่เดิม 4 ฉบับ นัน่ ก็คือ กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ น
ธรรมทางเพศ (SDO) กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพ (DDO) กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่
เป็ นธรรมทางสถานะครอบครัว (FSDO) และกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเชื ้อชาติ (RDO) เพื่อยกระดับการปกป้องของ
กฎหมายเหล่านี ้ต่อการเลือกปฏิบตั ิและการละเมิด

กฎหมายฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ เมื่อไหร่ ?
กฎหมายฉบับนี ้เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในวันประกาศคือวันที่ 19 มิถุนายน 2020 ยกเว้ นข้ อกําหนดเรื่ องการให้ นมเด็กซึง่ จะเริ่ มมีผลบังคับใช้ เมื่อ
เวลาผ่านไป 12 เดือนนับจากวันประกาศ นัน่ ก็คือวันที่ 19 มิถนุ ายน 2021

มีการแก้ ไขกฎหมายเรื่องอะไรบ้ าง?
มีการแก้ ไขเพื่อเพิ่มการปกป้องจากการเลือกปฏิบตั ิด้วยเหตุผลทางเพศ ความพิการ และเชื ้อชาติ รวมทังการละเมิ
้
ดทางเพศ และการละเมิด
ด้ วยเหตุผลจากความพิการและเชื ้อชาติในหลายด้ าน ดังต่อไปนี ้

การปกป้ องหญิงให้ นมเด็กจากการเลือกปฏิบตั ทิ งั ้ ทางตรงและทางอ้ อม รวมทัง้ การตกเป็ นเหยื่อ (Victimisation)
ของการจ้ างงาน; การจัดหาสินค้ า สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการ; การศึกษา; การบริหารและจัดการสถานที่; สโมสร; และ
การทํางานของรัฐบาลภายใต้ กฎหมาย SDO

ข้ อกําหนดเรื่ องการเลือกปฏิบตั ิจากการให้ นมเด็กนันครอบคลุ
้
มถึงสถานการณ์ตอ่ ไปนี ้:
-

ผู้หญิงที่กําลังให้ นมเด็ก;

-

ผู้หญิงที่กําลังปั๊ มนมจากเต้ า; และ

-

ผู้หญิงที่ให้ นมเด็กจากเต้ านมแต่ทาํ ไม่ได้ ในเวลานันเนื
้ ่องจากมีการเลือกปฏิบตั ิดงั กล่าวเกิดขึ ้น
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การปกป้ องผู้ร่วมสถานที่ทาํ งานจากการละเมิดทางเพศ ความพิการ และเชือ้ ชาติในสถานที่ทาํ งานร่ วมกันที่ไม่ มี
ความสัมพันธ์ การจ้ างงาน อย่ างเช่ น พนักงานขาย อาสาสมัคร และผู้ฝึกงาน ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO

อาสาสมัคร – หมายถึงบุคคลที่ทาํ งานอาสาและไม่ใช่เป็ นนายจ้ างหรื อลูกจ้ าง
ผู้ฝึกงาน – หมายถึงบุคคลที่มีผ้ อู ื่นรับเข้ ามาฝึ กงานแต่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบุคคลดังกล่าว
“การฝึ กงาน” หมายถึงช่วงเวลาการทํางานที่เมื่อจบแล้ วจะได้ รับวุฒิทางวิชาชีพหรื อวิชาการ ซึ่งรวมถึงการฝึ กงานของ
ทนายความด้ วย หรื อช่วงการทํางานอื่นที่ปกติแล้ วจัดได้ วา่ เป็ นการฝึ กงาน

การปกป้ องผู้ให้ บริ การจากการละเมิดโดยลูกค้ าเนื่องจากเหตุผลด้ านความพิการและเชือ้ ชาติ รวมทัง้ การกระทําที่
เกิดขึน้ บนเครื่ องบินและเรื อที่จดทะเบียนในฮ่ องกง แม้ ว่าขณะนั น้ จะอยู่ในต่ างประเทศก็ตาม ตามกฎหมาย DDO และ RDO
(หมายเหตุ: นี่เป็ นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมเข้ ากับความคุ้มครองเดิมที่ให้ ไว้ กฎหมาย SDO, DDO และ RDO นันให้
้ ความคุ้มครองจากการ
ละเมิดทางเพศ ความพิการ และเชื ้อชาติโดยลูกค้ าต่อผู้ให้ บริ การสินค้ า สิ่งอํานวยความสะดวก และบริ การอยู่ก่อนแล้ ว ต่อมาในปี 2014 ได้ มี
การปรับแก้ ไขกฎหมาย SDO เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ผ้ ใู ห้ บริ การสินค้ า สิ่งอํานวยความสะดวก และบริ การจากการละเมิดทางเพศ
โดยลูกค้ า แม้ วา่ การละเมิดนันจะเกิ
้
ดขึ ้นขณะที่เครื่ องบินและเรื อที่จดทะเบียนในฮ่องกงจะอยู่ในต่างประเทศก็ตาม)

การปกป้ องประชาชนจากการเลือกปฏิบัติและการละเมิดทางเชือ้ ชาติทงั ้ ทางตรงและทางอ้ อมจากการกล่ าวหาตาม
กฎหมาย RDO นั่นก็คือ บุคคลถูกกล่ าวหาว่ ามีเชือ้ ชาติใดเชือ้ ชาติหนึ่งหรื อเป็ นสมาชิกของกลุ่มเชือ้ ชาติหนึ่ง

การปกป้ องบุคคลจากการเลือกปฏิบตั หิ รื อละเมิดทางเชือ้ ชาติทางตรงตามกฎหมาย RDO เมื่อบุคคลนัน้ ถูกปฏิบตั ิ
ด้ วยความลําเอียงหรื อถูกละเมิดทางเชือ้ ชาติเนื่องจากเชือ้ ชาติของพวกพ้ อง

พวกพ้ อง – ได้ แก่คคู่ รอง; บุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ด้วยในครัวเรื อนตามความจริ ง; ญาติของบุคคลดังกล่าว; ผู้ดแู ลบุคคลดังกล่าว; หรื อ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กีฬา หรื อการสันทนาการกับบุคคลดังกล่าว
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ผู้ดแู ล – ได้ แก่ผ้ อู ํานวยการหน่วยงานสวัสดิการสังคม เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับอนุญาตของหน่วยงานสวัสดิการสังคม; และบุคคลที่ระบุอยู่
ในตารางที่ 6 ของกฎหมาย RDO

การปกป้ องสมาชิกและสมาชิกในอนาคตของสโมสรจากการละเมิดทางเพศและความพิการโดยสโมสรหรื อฝ่ าย
บริหารของสโมสรตามกฎหมาย SDO และ DDO

การยกเลิกข้ อกําหนดเรื่ องเจตนาการเลือกปฏิบตั เิ ป็ นเงื่อนไขเบือ้ งต้ นในการตัดสินความเสียหายในการพิจารณาคดี
ของศาลจากการกระทําที่เป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ างอ้ อมภายใต้ กฎหมาย SDO, FSDO และ RDO

จะหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ ไขกฎหมายนีไ้ ด้ อย่ างไร?
อ่านเนื ้อหาฉบับเต็มของกฎหมายนี ้ได้ ที่:
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf
นอกจากนี ้ คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (EOC) ยังได้ จดั ทําคูม่ ือให้ ความรู้เกี่ยวกับการแก้ ไขกฎหมายฉบับนี ้ด้ วย ท่าน
สามารถดูได้ ที่เว็บไซต์ของ EOC www.eoc.org.hk

จะยื่นคําร้ องเรียนกับ EOC ได้ อย่ างไร?
หากบุคคลใดรู้สกึ ว่าตนถูกเลือกปฏิบตั ิ กลัน่ แกล้ ง หรื อกล่าวร้ ายตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิทงสี
ั ้ ่ฉบับ ท่านสามารถยื่น
คําร้ องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์ อักษรมายัง EOC ได้ โดยยื่นคําร้ องมาให้ EOC ทางช่องอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้:
จดหมายทางไปรษณีย์

แบบฟอร์ มออนไลน์บนเว็บไซต์ของ EOC

แฟกซ์

มาติดต่อโดยตรงที่สํานักงาน EOC
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โทรศัพท์ (สําหรับสอบถามเท่านัน)
้
บริ การ SMS (สําหรับสอบถามโดยผู้พิการทางการได้ ยิน/ปั ญหาด้ านการสนทนา)
การสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิ: แบบฟอร์ มสอบถามออนไลน์
การร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิ: แบบฟอร์ มร้ องเรี ยนออนไลน์
การสอบถามและการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การของ EOC: แบบฟอร์ มออนไลน์

การติดต่ อ EOC
โทร:

(852) 2511 8211 (สําหรับสอบถามทัว่ ไปเท่านัน)
้

แฟกซ์:

(852) 2511 8142

ที่อยู่:

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

อีเมล:

eoc@eoc.org.hk (สําหรับสอบถามทัว่ ไปเท่านัน)
้

บริ การ SMS: 6972566616538 (สําหรับสอบถามโดยผู้บกพร่ องทางการได้ ยิน/มีปัญหาด้ านการสนทนา)
(หากต้ องการสอบถามและร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิ กรุณาใช้ แบบฟอร์ มออนไลน์ข้างต้ น

คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่ าเทียมทางโอกาส
กรกฎาคม 2020
หมายเหตุ: แผ่นพับนี ้มีไว้ เพื่อการอ้ างอิงเท่านันและไม่
้
ควรใช้ แทนคําแนะนําทางกฎหมาย
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