
การปกป้องจากการถูกละเมิดทางเพศ ความพกิาร และเชือ้ชาตใินสถานที่ทาํงานร่วมกัน 

 

กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบติั (ฉบบัแก้ไขเบ็ดเตล็ด) ปี 2020 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2020 ในกฎหมายฉบบันีมี้การแก้ไข

กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ (SDO) กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมทางความทพุพลภาพ (DDO) 

และกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติ (RDO) เพ่ือให้การปกปอ้งจากการละเมิดทางเพศ ความพิการ และเชือ้ชาติ

ในสถานท่ีทํางานร่วมกนั ถึงแม้วา่จะไม่มีการจ้างงานหรือความสมัพนัธ์ในการทํางานอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั 

 

กฎหมายนีบ้ญัญัตว่ิาอย่างไร: 

ตามมาตรา 23A ของกฎหมาย SDO จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าบคุคลท่ีเป็นผู้ ร่วมสถานท่ีทํางานทําการละเมิดทางเพศตอ่บคุคลอ่ืนท่ี

ทํางานอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั 

ตามมาตรา 22A ของกฎหมาย DDO จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าบคุคลท่ีเป็นผู้ ร่วมสถานท่ีทํางานทําการละเมิดผู้ พิการท่ีทํางานอยู่ใน

สถานท่ีเดียวกนั 

ตามมาตรา 24A ของกฎหมาย RDO จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าบคุคลท่ีเป็นผู้ ร่วมสถานท่ีทํางานทําการละเมิดบคุคลอ่ืนท่ีทํางานอยู่ใน

สถานท่ีเดียวกนัเน่ืองจากเหตผุลทางเชือ้ชาติ  

 

สถานที่ทาํงานคืออะไร? 

“สถานท่ีทํางาน” (Workplace) หมายถึงสถานท่ีซึง่: 

• บคุคลทํางานอยู่ในฐานะผู้ ร่วมสถานท่ีทํางาน; หรือ 

• บคุคลเข้าร่วมในฐานะผู้ ร่วมสถานท่ีทํางาน 

ตวัอย่างของสถานท่ีทํางานร่วมกนั (Common workplace):  

• ห้องทํางานขององค์กรท่ีบคุคลทําการฝึกงาน; 

• สํานกังานทนายความท่ีบคุคลทําการฝึกงานเป็นทนายฝึกหดั; 

• บธูหรือพืน้ท่ีแสดงสินค้าในสถานท่ีจดังานแสดงสินค้าท่ีใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานร่วมกนั; 

• พืน้ท่ีทํางานร่วมกนักบัพนกังานจากองค์กรอ่ืนท่ีใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานร่วมกนั; 

• พืน้ท่ีหรือเคาน์เตอร์สง่เสริมการขายในซเูปอร์มาร์เก็ต ท่ีพนกังานของบริษัทสง่เสริมการขายผลิตภณัฑ์ทํางานอยู่ในซเูปอร์มาร์เก็ต; 

• เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าท่ีพนกังานขายทําการขายผลิตภณัฑ์แบบฝากขาย; และ 

• ศนูย์บริการขององค์กรการกศุลหรือองค์กรพฒันาเอกชน (NGO) ท่ีบคุคลทํางานอาสาสมคัร 
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ผู้ร่วมสถานที่ทาํงาน (workplace participant) หมายถงึอะไร? 

ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO ฉบบัแก้ไข จะเป็นความผิดตามกฎหมายถ้าผู้ ร่วมสถานท่ีทํางานทําการละเมิดทางเพศ หรือละเมิดผู้ ร่วม

สถานท่ีทํางานคนอ่ืนด้วยเหตุผลด้านความพิการหรือเชือ้ชาติในสถานท่ีทํางานของทัง้คู่ ตามกฎหมายฉบับนี ้คําว่าผู้ ร่วมสถานท่ีทํางาน

หมายถึง: 

• นายจ้าง; 

• ลกูจ้าง; 

• พนกังานสญัญาจ้าง; 

• ผู้ จ้างพนกังานสญัญาจ้าง; 

• นายหน้า; 

• ผู้ จ้างนายหน้า; 

• หุ้นสว่นในบริษัท; 

• ผู้ ฝึกงาน; หรือ 

• อาสาสมคัร 

 

อาสาสมัคร – ผู้ ท่ีทํางานอาสาสมคัรท่ีไม่ใช่ในฐานะของนายจ้างหรือลกูจ้าง 

ผู้ฝึกงาน – ผู้ ท่ีถกูจ้างโดยบคุคลหนึง่ในการฝึกงาน แตไ่ม่ได้เป็นลกูจ้างของบคุคลดงักลา่ว 

คําว่า “การฝึกงาน” หมายถึงช่วงการทํางานท่ีเม่ือสําเร็จแล้วจะได้รับวฒิุทางวิชาชีพหรือทางวิชาการ รวมถึงการฝึกงานของทนายด้วย; หรือช่วง

การทํางานอ่ืนใดท่ีปกติแล้วจะถือวา่เป็นการฝึกงาน 

 

การล่วงละเมดิทางเพศ (Sexual harassment) คืออะไร? 

การละเมิดทางเพศมีสองแบบคือ 

(1) การกระทําท่ีไม่พงึปรารถนาตอ่บคุคลอ่ืน 

เม่ือบคุคลใด –  

• ทําการรุกรานทางเพศท่ีไม่พงึปรารถนา หรือคําขอกิจกรรมทางเพศท่ีไม่พงึปรารถนาจากบคุคลอ่ืน; หรือ 

• กระทําการท่ีไม่พงึปรารถนาอ่ืนท่ีมีลกัษณะทางเพศตอ่บคุคลอ่ืน ท่ีเม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ทัง้หมดแล้ว วิญ�ชูนควรจะ

คาดการณ์ได้วา่ผู้ถกูละเมิดจะไม่พอใจ อบัอาย หรือหวาดกลวั 

 

(2) การสร้างบรรยากาศท่ีไม่เป็นมิตรทางเพศ 

บคุคลเพียงคนเดียวหรือร่วมกบับคุคลอ่ืนกระทําการในลกัษณะทางเพศท่ีทําให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นมิตรหรือสร้างความ

หวาดกลวัตอ่บคุคลอ่ืน ตวัอย่างเช่น การล้อเลียนทางเพศหรือการแสดงรูปภาพลามกอนาจาร 
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การละเมิดทางเพศเป็นเร่ืองผิดกฎหมายไม่ว่าผู้ถกูละเมิดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม และยงัไม่ขึน้อยู่กบัเพศของบคุคลท่ีกระทําการละเมิดทาง

เพศอีกด้วย 

 

ตัวอย่าง: การละเมดิทางเพศของพนักงานขาย 

เดซ่ีทํางานเป็นพนกังานส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบฝากขายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เธอเป็นลกูจ้างของบริษัท

สง่เสริมการขายไม่ใช่ของร้านค้าปลีก เฮนร่ีเป็นลกูจ้างของร้านค้าปลีกและทํางานอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนักบัเดซ่ี มีหลายครัง้ท่ีเฮนร่ีพยายามรุกราน

ทางเพศกบัเดซ่ีซึ่งทําให้เดซ่ีอบัอายและหวาดกลวั สถานการณ์นีน้่าจะจดัได้ว่าเฮนร่ีทําการละเมิดทางเพศอย่างผิดกฎหมายต่อเดซ่ีในสถานท่ี

ทํางานร่วมกนั 

 

การละเมดิจากความพกิารหรือเชือ้ชาตคืิออะไร? 

การละเมดิจากความพกิาร คือการกระทําท่ีไม่พงึปรารถนาจากความพิการของบคุคล ท่ีวิญ�ชูนควรจะคาดการณ์ได้วา่ผู้ถกูละเมิดจะไม่

พอใจ อบัอาย หรือหวาดกลวัจากการกระทําดงักลา่ว ตวัอย่างเช่น คําวิจารณ์ดถูกูหรือการล้อเลียนเก่ียวกบัความพิการของบคุคลใดบคุคลหนึง่ 

การละเมดิจากเชือ้ชาต ิจะผิดกฎหมายในสองสถานการณ์: 

(1) การกระทําท่ีไม่พงึปรารถนาตอ่บคุคล 

เม่ือบคุคลหนึง่ทําสิ่งท่ีไม่พงึปรารถนาเน่ืองจากเชือ้ชาติของบคุคลหนึง่ ท่ีวิญ�ชูนควรจะคาดการณ์ได้วา่ผู้ถกูละเมิดจะไม่พอใจ อบั

อาย หรือหวาดกลวัจากการกระทําดงักลา่ว 

(2) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นมิตรทางเชือ้ชาติ 

เม่ือบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นมิตรหรือหวาดกลัวให้แก่บุคคลใดก็ตาม อัน

เน่ืองจากเชือ้ชาติของบคุคลนัน้ 

 

ตัวอย่าง: การละเมดิจากความพกิารของอาสาสมัคร 

องค์กรการกศุลแห่งหนึง่บริจาคอาหารแก่ครอบครัวผู้ ด้อยโอกาส องค์กรนีรั้บอาสาสมคัรเป็นประจําเพ่ือช่วยจดัประเภทอาหารท่ีสํานกังาน นาย

ชวน ซึ่งเป็นชายขาพิการท่ีนัง่เก้าอีร้ถเข็น ได้เป็นอาสาสมคัรท่ีองค์กรนีม้าหนึ่งปีแล้ว ไม่มีความสมัพันธ์การจ้างงานใดระหว่างนายชวนกับ

องค์กรการกุศลแห่งนี ้ระหว่างท่ีนายชวนทํางานอยู่ในสํานักงานนัน้ นายหว่องซึ่งเป็นลูกจ้างขององค์กรการกุศลแห่งเดียวกันได้กล่าวคํา

ล้อเลียนนายชวนและความพิการของเขาหลายครัง้ นอกจากจะพดูด้วยนํา้เสียงเยาะเย้ยว่า “เราจ้างคนพิการมาทําไม เขาไม่มีประโยชน์เลย” 

นอกจากนีน้ายหว่องยงักล่าวกบันายชวนว่า: “ชวน นายจะมีเพ่ือนได้ยงัไงเม่ือนายเป็นคนพิการท่ีนัง่เก้าอีร้ถเข็นแบบนี?้”  การกระทําของนาย

หวอ่งน่าจะจดัได้วา่เป็นการละเมิดจากความพิการท่ีผิดกฎหมายตอ่นายชวนในสถานท่ีทํางานร่วมกนั 
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ตัวอย่าง: การละเมดิจากเชือ้ชาตขิองพนักงานส่งเสริมการขาย 

นางดีเอโก้เป็นหญิงชาวฟิลิปปินส์ท่ีทํางานเป็นพนกังานส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑ์สขุภาพในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เธอถกูจ้าง

จากบริษัทผลิตภณัฑ์สขุภาพให้เป็นพนกังานส่งเสริมการขาย เธอไม่ใช่ลกูจ้างของร้านค้าปลีก นางชงัเป็นหญิงชาวจีนท่ีเป็นลกูจ้างของร้านค้า

ปลีก เธอทํางานเป็นแคชเชียร์ของพืน้ท่ีขายผลิตภณัฑ์สขุภาพเดียวกันกับนางดีเอโก้ นางชงัมกัจะล้อเลียนและวิจารณ์ผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์

บ่อยครัง้ โดยบอกว่าชาวฟิลิปปินส์ดีแต่เป็นคนใช้ในบ้านเท่านัน้ คนฟิลิปปินส์ทกุคนขีข้โมยและมกัจะมีสมัพนัธ์กบัสามีของผู้หญิงอ่ืน นางชงั

กล่าวคําวิจารณ์เหล่านีต้่อหน้านางดีเอโก้ และนางชงัก็รู้ว่านางดีเอโก้เป็นชาวฟิลิปปินส์ นางดีเอโก้รู้สึกอบัอายจากคําพูดของนางชงั เร่ืองนี ้

น่าจะเป็นการละเมิดทางเชือ้ชาติท่ีผิดกฎหมายโดยนางชังท่ีทําต่อนางดีเอโก้ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นมิตรและหวาดกลวัใน

สถานท่ีทํางานร่วมกนั 

 

ความรับผิดของบุคคลที่จ้างผู้ฝึกงานและอาสาสมัคร 

ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO นัน้ เรายดึหลกัความรับผิดจากการกระทําของบคุคลอ่ืน นัน่หมายความวา่ นายจ้างหรือผู้ จ้างตวัแทน 

(ตวัการ) จะต้องรับผิดในการกระทําของลกูจ้างหรือตวัแทนในการละเมิดทางเพศ ความพิการ หรือเชือ้ชาติตามกฎหมาย SDO, DDO และ 

RDO ไม่วา่นายจ้างหรือผู้ จ้างจะทราบหรือยินยอมให้มีการกระทําดงักลา่วหรือไม่ก็ตาม นายจ้างจะมีข้อตอ่สู้ ก็ต่อเม่ือสามารถพิสจูน์ได้วา่ตนได้

ดําเนิน “ขัน้ตอนท่ีปฏิบติัได้อย่างสมเหตสุมผล” แล้วเพ่ือปอ้งกนัการกระทําเหลา่นีใ้นท่ีทํางาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อตอ่สู้ทางกฎหมายสําหรับผู้

จ้างในสถานการณ์นี ้ 

เรายดึหลกัการความรับผิดเดียวกนันีใ้นกรณีของบคุคลท่ีรับผู้ ฝึกงานหรืออาสาสมคัรเข้าทํางาน ฉบบัแก้ไขของ SDO, DDO และ RDO บญัญติั

เพ่ิมเติมวา่ การกระทําท่ีทําโดยผู้ ฝึกงานระหวา่งการฝึกงานนัน้ให้จดัวา่เป็นการกระทําโดยผู้ ฝึกงานคนนัน้และโดยผู้ ท่ีรับผู้ ฝึกงานนัน้เข้าฝึกงาน 

ไม่วา่ผู้ รับจะรู้เห็นหรือเห็นด้วยกบัการกระทําดงักลา่วหรือไม่ก็ตาม 

ในทํานองเดียวกัน การกระทําโดยอาสาสมัครระหว่างการทํางานอาสานัน้ให้จัดว่าเป็นการกระทําโดยอาสาสมัครคนนัน้และโดยผู้ ท่ีรับ

อาสาสมคัรรายนัน้เข้าทํางาน ไม่วา่ผู้ รับจะรู้เห็นหรือเห็นด้วยกบัการกระทําดงักลา่วหรือไม่ก็ตาม 

ผู้ รับผู้ ฝึกงานหรืออาสาสมคัรจะมีข้อตอ่สู้ ก็ตอ่เม่ือพิสจูน์ได้วา่ตนได้ทําตามขัน้ตอนท่ีปฏิบติัได้อย่างสมเหตสุมผลเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ ฝึกงานหรือ

อาสาสมคัรทําการละเมิด หรือการกระทําท่ีกลา่วมานีร้ะหวา่งการฝึกงานหรือการทํางานอาสา ในท่ีสดุแล้ว ศาลจะพิจารณาสถานการณ์ของคดี

และตดัสินวา่มาตรการท่ีทําโดยบคุคลท่ีรับผู้ ฝึกงานหรืออาสาสมคัรนัน้เพียงพอแล้วหรือไม่ 
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การปฏบิตัทิี่ดีเพื่อป้องกันการละเมดิในสถานที่ทาํงานร่วมกัน 

มาตรการปอ้งกนั: 

• กําหนดหรือแก้ไขนโยบายตอ่ต้านการละเมิดของบริษัท/องค์กรให้ครอบคลมุถึงสถานการณ์ของสถานท่ีทํางานร่วมกนัท่ีไม่มี

ความสมัพนัธ์การจ้างงานระหวา่งบคุคลท่ีเก่ียวข้อง; 

• ทําการอบรมบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ลกูจ้าง พนกังานสญัญาจ้าง พนกังานขาย ผู้ ฝึกงาน หรืออาสาสมคัร ให้เข้าใจกฎหมายฉบบั

ใหม่และนโยบายขององค์กรก่อนจะเร่ิมทํางานของพวกเขา; 

• สร้างช่องทางจัดการคําร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดโดยบุคคลท่ีทํางานอยู่ในสถานท่ีทํางานร่วมกัน และแจ้งให้พวกเขาทราบ

เก่ียวกบัช่องทางร้องเรียน; และ 

• จดัการเตือนความจําและการอบรมอย่างสม่ําเสมอให้แก่ทกุคนท่ีทํางานในสถานท่ีทํางานร่วมกนั ให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมายและปรับแก้ไขนโยบายตอ่ต้านการละเมิดของภายในองค์กร 

 

มาตรการเยียวยา: 

• จดัการคําร้องเรียนหรือเหตกุารณ์ละเมิดอย่างเหมาะสมและทนัที เช่น ด้วยการทําการตรวจสอบ; 

• ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทํางานแบบชัว่คราวตามความยินยอมของผู้ ร้องเรียน เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ละเมิดเพ่ิมอีก; 

• ดําเนินการทางวินยัตามความเหมาะสม เช่น การออกคําเตือนไปยงัผู้ละเมิดหรือถ้าในกรณีรุนแรงก็อาจไลอ่อก เม่ือพิสจูน์แล้ววา่ข้อ

กลา่วหาเป็นจริงและมีมลู; 

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานตามความจําเป็น เพ่ือปอ้งไม่ให้เกิดเหตลุะเมิดแบบเดียวกนัขึน้อีกในอนาคต; และ 

• ทบทวนนโยบายของบริษัท/องค์กรเก่ียวกบัการละเมิด ขัน้ตอนการจดัการคําร้องเรียน และมาตรการปอ้งกนัตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม 

 

ตัวอย่างการปฏบิตัทิี่ด ี

หน่วยงานบริการสงัคมแห่งหนึ่งเปิดรับอาสาสมคัรเป็นบางครัง้เพ่ือช่วยให้บริการแก่ผู้สงูอาย ุอย่างเช่น การแวะไปเย่ียมท่ีบ้านและทําความ

สะอาดบ้านให้แก่ผู้สงูอาย ุหน่วยงานดงักลา่วได้กําหนดนโยบายต่อต้านการละเมิดทางเพศท่ีครบถ้วน ซึง่บงัคบัใช้กบับคุลากรทัง้เต็มเวลาและ

ไม่เต็มเวลา ทัง้เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมคัร ก่อนอาสาสมคัรจะเร่ิมทํางานอาสา พวกเขาจะต้องเข้าฟังการอบรมจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

นอกจากนีอ้าสาสมคัรทุกคนจะได้รับคู่มืออาสาสมคัรท่ีจะอธิบายหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานและอาสาสมคัร รวมทัง้นโยบาย

ต่อต้านการละเมิดทางเพศและช่องทางร้องเรียน อาสาสมคัรจะต้องอ่านคู่มือดงักล่าวและเซ็นช่ือในข้อตกลงว่าจะปฏิบติัตามกฎและระเบียบ

ของหน่วยงาน 
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ผู้ถูกละเมดิหรือกล่ันแกล้งควรทาํอย่างไร? 

ฉันเป็นนักศึกษากฎหมายเพศหญิงปีสองในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ฉันได้เข้าฝึกงานฤดูร้อนเป็นเวลา 10 สัปดาห์ที่บริษัทกฎหมาย

แห่งหน่ึงเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของฉัน ฉันไม่มีสิทธ์ิได้รับค่าจ้างและไม่มีสัญญาจ้างงานที่ควบคุมการฝึกงานของฉัน ระหว่าง

สัปดาห์ที่สองของการฝึกงานนัน้ ทนายคนหน่ึงของบริษัทเข้ามาหาฉันในห้องครัว เขาสัมผัสเอวของฉันและบอกว่าฉันสวยและหุ่น

ดี เขาบอกว่าเราน่าจะไปเที่ยวกันสักคืน ระหว่างนัน้เขาจะได้สอนฉันเป็นการส่วนตัวและบอกเคล็ดลับในการทําให้ลูกค้ามี

ความสุข น่ีถือว่าเป็นการละเมดิหรือกล่ันแกล้งทางเพศหรือเปล่า? ฉันควรทาํอย่างไร? 

การกระทาํของทนายข้างต้นนัน้จดัได้ว่าเป็นการละเมดิทางเพศ 

 ฉบบัแก้ไขของกฎหมาย SDO บญัญติัวา่การละเมิดทางเพศตอ่ผู้ ฝึกงานในสถานท่ีทํางานร่วมกนันัน้เป็นความผิดตามกฎหมาย 

แม้วา่จะไม่มีความสมัพนัธ์การจ้างงานระหวา่งองค์กรท่ีให้ฝึกงานกบัผู้ ฝึกงานก็ตาม 

 การละเมิดทางเพศเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ เช่น การสมัผสัร่างกายท่ีไม่พงึปรารถนา การจ้องหรือเหลือบมองบคุคลหรือสว่นหนึง่ของ

ร่างกาย วิจารณ์สว่นใดของร่างกาย หรือการรุกรานทางเพศ ท่ีเม่ือพิจารณาสถานการณ์ทัง้หมดแล้ว บคุคลภายนอกท่ีมีเหตผุลควร

จะคาดการณ์ได้ว่าผู้ถกูละเมิดจะไม่พอใจ อบัอาย หรือหวาดกลวั 

 เม่ือถกูละเมิดทางเพศ ท่านควรกล่าวคําว่า “ไม่” ตอ่ผู้ละเมิด 

 จดรายละเอียดของเร่ืองท่ีเกิดขึน้ เช่น ช่ือผู้ละเมิด วนัท่ี เวลา สถานท่ี และรายละเอียดของเหตกุารณ์และพยาน ถ้ามี 

 ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลการฝึกงานของท่าน อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยั หรือบคุคลท่ีท่านไว้ใจ 

 ย่ืนคําร้องเรียนตอ่บริษัทกฎหมาย ร้องขอให้บริษัทจดัการกบัคําร้องดงักลา่วอย่างเป็นธรรมและไม่ลําเอียง 

 ย่ืนคําร้องเรียนกบั EOC หรือทําการฟ้องร้องและย่ืนคําร้องกบัศาลเขต 

 

ผู้ถูกละเมดิหรือผู้ถูกกล่ันแกล้งจะย่ืนคาํร้องเรียนกับ EOC ได้อย่างไร? 

หากบคุคลใดรู้สกึว่าตนถกูเลือกปฏิบติั กลัน่แกล้ง หรือกลา่วร้ายตามท่ีบญัญติัไว้ในกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบติัทัง้สี่ฉบบั ท่านสามารถย่ืน

คําร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายงั EOC ได้ โดยย่ืนคําร้องมาให้ EOC ทางช่องอย่างใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี:้ 

  จดหมายทางไปรษณีย์  แบบฟอร์มออนไลน์บนเวบ็ไซต์ของ EOC 

 แฟกซ์     มาติดตอ่โดยตรงท่ีสํานกังาน EOC 

 โทรศพัท์ (สําหรับสอบถามเท่านัน้) 

 บริการ SMS (สําหรับสอบถามโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน/ปัญหาด้านการสนทนา) 
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การสอบถามเก่ียวกบักฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบติั: แบบฟอร์มสอบถามออนไลน์ 

การร้องเรียนเก่ียวกบักฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบติั: แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ 

การสอบถามและการร้องเรียนเก่ียวกบับริการของ EOC: แบบฟอร์มออนไลน์ 

 

EOC ดาํเนินการกับคาํร้องเรียนอย่างไร? 

เม่ือได้รับคําถามหรือคําร้องเรียน ทาง EOC จะยืนยนัว่าคําร้องดงักลา่วผ่านตามเง่ือนไขหรือข้อกําหนดหรือไม่ นัน่ก็คือ ต้องทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ถกูย่ืนโดยผู้ถกูละเมิดหรือตวัแทนท่ีได้รับอนญุาตโดยผู้ถกูละเมิด และจะต้องมีข้อกลา่วหาวา่มีการกระทําผิดภายใต้กฎหมายตอ่ต้านการ

เลือกปฏิบติั 

เม่ือคําร้องตรงตามเง่ือนไขข้างต้นแล้ว คําถามหรือคําร้องดงักลา่วจะถกูจดัประเภทอย่างเป็นทางการวา่เป็น “คําร้องเรียน” (Complaint) และ

จะมีการมอบหมายคําร้องให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลเพ่ือตรวจสอบทนัที ทาง EOC มุ่งมัน่ท่ีจะใช้หลกัการ “เน้นเหย่ือเป็นศนูย์กลาง” พร้อมทัง้ยดึมัน่

ในหลกัความเท่าเทียมกนัและไม่ลําเอียงในการจดัการกบัคําร้องเรียน ในระหวา่งการตรวจสอบคําร้อง ทาง EOC จะตรวจสอบข้อมลูทัง้หมดท่ี

เก่ียวข้องกบัคําร้องดงักลา่วและเปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ชีแ้จงอย่างเพียงพอ เม่ือเห็นวา่เหมาะสม ทาง EOC จะสนบัสนนุให้ทกุฝ่าย

ท่ีขดัแย้งกนัหาทางยติุด้วยการไกลเ่กลี่ย ซึง่จะเป็นไปตามความสมคัรใจอย่างสมบรูณ์ 

ถ้าการไกลเ่กลี่ยไม่สําเร็จ ผู้ ร้องเรียนสามารถย่ืนตอ่ EOC เพ่ือขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในการฟ้องร้องผู้ถกูกลา่วหาได้ คําขอความ

ช่วยเหลือทัง้หมดจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและคําร้องของ EOC อย่างสอดคล้องกบัหลกัการท่ีกําหนดไว้  

 

จะตดิต่อ EOC ได้อย่างไร? 

โทร:   (852) 2511 8211 (สําหรับสอบถามทัว่ไปเท่านัน้) 

แฟกซ์:   (852) 2511 8142 

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

อีเมล:   eoc@eoc.org.hk (สําหรับสอบถามทัว่ไปเท่านัน้)  

บริการ SMS: 6972566616538 (สําหรับสอบถามโดยผู้ พิการทางการได้ยิน/การสนทนา)   

(หากต้องการสอบถามและร้องเรียนเก่ียวกบัการเลือกปฏิบติัตามกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบติั กรุณาใช้แบบฟอร์มออนไลน์ข้างต้น 

 

คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทยีมทางโอกาส 

สิงหาคม 2020 

หมายเหต:ุ แผ่นพบันีมี้ไว้เพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้และไม่ควรใช้แทนคําแนะนําทางกฎหมาย 
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