การปกป้ องจากการถูกละเมิดทางเพศ ความพิการ และเชือ้ ชาติในสถานที่ทาํ งานร่ วมกัน
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิ (ฉบับแก้ ไขเบ็ดเตล็ด) ปี 2020 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2020 ในกฎหมายฉบับนี ้มีการแก้ ไข
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (SDO) กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพพลภาพ (DDO)
และกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเชื ้อชาติ (RDO) เพื่อให้ การปกป้องจากการละเมิดทางเพศ ความพิการ และเชื ้อชาติ
ในสถานที่ทํางานร่วมกัน ถึงแม้ วา่ จะไม่มีการจ้ างงานหรื อความสัมพันธ์ในการทํางานอื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน

กฎหมายนีบ้ ญ
ั ญัตวิ ่ าอย่ างไร:
ตามมาตรา 23A ของกฎหมาย SDO จะเป็ นความผิดตามกฎหมายถ้ าบุคคลที่เป็ นผู้ร่วมสถานที่ทํางานทําการละเมิดทางเพศต่อบุคคลอื่นที่
ทํางานอยู่ในสถานที่เดียวกัน
ตามมาตรา 22A ของกฎหมาย DDO จะเป็ นความผิดตามกฎหมายถ้ าบุคคลที่เป็ นผู้ร่วมสถานที่ทํางานทําการละเมิดผู้พิการที่ทํางานอยู่ใน
สถานที่เดียวกัน
ตามมาตรา 24A ของกฎหมาย RDO จะเป็ นความผิดตามกฎหมายถ้ าบุคคลที่เป็ นผู้ร่วมสถานที่ทํางานทําการละเมิดบุคคลอื่นที่ทํางานอยู่ใน
สถานที่เดียวกันเนื่องจากเหตุผลทางเชื ้อชาติ

สถานที่ทาํ งานคืออะไร?
“สถานที่ทํางาน” (Workplace) หมายถึงสถานที่ซงึ่ :
•

บุคคลทํางานอยู่ในฐานะผู้ร่วมสถานที่ทํางาน; หรื อ

•

บุคคลเข้ าร่ วมในฐานะผู้ร่วมสถานที่ทํางาน

ตัวอย่างของสถานที่ทํางานร่วมกัน (Common workplace):
•

ห้ องทํางานขององค์กรที่บคุ คลทําการฝึ กงาน;

•

สํานักงานทนายความที่บคุ คลทําการฝึ กงานเป็ นทนายฝึ กหัด;

•

บูธหรื อพื ้นที่แสดงสินค้ าในสถานที่จดั งานแสดงสินค้ าที่ใช้ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานร่ วมกัน;

•

พื ้นที่ทํางานร่วมกันกับพนักงานจากองค์กรอื่นที่ใช้ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานร่ วมกัน;

•

พื ้นที่หรื อเคาน์เตอร์ สง่ เสริ มการขายในซูเปอร์ มาร์ เก็ต ที่พนักงานของบริ ษัทส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ทํางานอยู่ในซูเปอร์ มาร์ เก็ต;

•

เคาน์เตอร์ ในห้ างสรรพสินค้ าที่พนักงานขายทําการขายผลิตภัณฑ์แบบฝากขาย; และ

•

ศูนย์บริ การขององค์กรการกุศลหรื อองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่บคุ คลทํางานอาสาสมัคร
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ผู้ร่วมสถานที่ทาํ งาน (workplace participant) หมายถึงอะไร?
ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO ฉบับแก้ ไข จะเป็ นความผิดตามกฎหมายถ้ าผู้ร่วมสถานที่ทํางานทําการละเมิดทางเพศ หรื อละเมิดผู้ร่วม
สถานที่ทํางานคนอื่ นด้ วยเหตุผลด้ านความพิ การหรื อเชื อ้ ชาติในสถานที่ ทํางานของทัง้ คู่ ตามกฎหมายฉบับนี ้ คําว่าผู้ร่วมสถานที่ทํางาน
หมายถึง:
•

นายจ้ าง;

•

ลูกจ้ าง;

•

พนักงานสัญญาจ้ าง;

•

ผู้จ้างพนักงานสัญญาจ้ าง;

•

นายหน้ า;

•

ผู้จ้างนายหน้ า;

•

หุ้นส่วนในบริ ษัท;

•

ผู้ฝึกงาน; หรื อ

•

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร – ผู้ที่ทํางานอาสาสมัครที่ไม่ใช่ในฐานะของนายจ้ างหรื อลูกจ้ าง
ผู้ฝึกงาน – ผู้ที่ถกู จ้ างโดยบุคคลหนึง่ ในการฝึ กงาน แต่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบุคคลดังกล่าว
คําว่า “การฝึ กงาน” หมายถึงช่วงการทํางานที่เมื่อสําเร็จแล้ วจะได้ รับวุฒิทางวิชาชีพหรื อทางวิชาการ รวมถึงการฝึ กงานของทนายด้ วย; หรื อช่วง
การทํางานอื่นใดที่ปกติแล้ วจะถือว่าเป็ นการฝึ กงาน

การล่ วงละเมิดทางเพศ (Sexual harassment) คืออะไร?
การละเมิดทางเพศมีสองแบบคือ
(1)

การกระทําที่ไม่พงึ ปรารถนาต่อบุคคลอื่น
เมื่อบุคคลใด –
• ทําการรุกรานทางเพศที่ไม่พงึ ปรารถนา หรื อคําขอกิจกรรมทางเพศที่ไม่พงึ ปรารถนาจากบุคคลอื่น; หรื อ
• กระทําการที่ไม่พงึ ปรารถนาอื่นที่มีลกั ษณะทางเพศต่อบุคคลอื่น ที่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทงหมดแล้
ั้
ว
คาดการณ์ได้ วา่ ผู้ถกู ละเมิดจะไม่พอใจ อับอาย หรื อหวาดกลัว

(2)

วิญ�ูชนควรจะ

การสร้ างบรรยากาศที่ไม่เป็ นมิตรทางเพศ
บุคคลเพียงคนเดียวหรื อร่วมกับบุคคลอื่นกระทําการในลักษณะทางเพศที่ทําให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ไม่เป็ นมิตรหรื อสร้ างความ
หวาดกลัวต่อบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น การล้ อเลียนทางเพศหรื อการแสดงรูปภาพลามกอนาจาร
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การละเมิดทางเพศเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายไม่ว่าผู้ถกู ละเมิดจะเป็ นหญิงหรื อชายก็ตาม และยังไม่ขึ ้นอยู่กบั เพศของบุคคลที่กระทําการละเมิดทาง
เพศอีกด้ วย

ตัวอย่ าง: การละเมิดทางเพศของพนักงานขาย
เดซี่ทํางานเป็ นพนักงานส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์แบบฝากขายในร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ แห่งหนึ่ง เธอเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท
ส่งเสริ มการขายไม่ใช่ของร้ านค้ าปลีก เฮนรี่ เป็ นลูกจ้ างของร้ านค้ าปลีกและทํางานอยู่ในพื ้นที่เดียวกันกับเดซี่ มีหลายครัง้ ที่เฮนรี่ พยายามรุกราน
ทางเพศกับเดซี่ซึ่งทําให้ เดซี่อบั อายและหวาดกลัว สถานการณ์ นี ้น่าจะจัดได้ ว่าเฮนรี่ ทําการละเมิดทางเพศอย่างผิดกฎหมายต่อเดซี่ในสถานที่
ทํางานร่วมกัน

การละเมิดจากความพิการหรื อเชือ้ ชาติคืออะไร?
การละเมิดจากความพิการ คือการกระทําที่ไม่พงึ ปรารถนาจากความพิการของบุคคล ที่วิญ�ูชนควรจะคาดการณ์ได้ วา่ ผู้ถกู ละเมิดจะไม่
พอใจ อับอาย หรื อหวาดกลัวจากการกระทําดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คําวิจารณ์ดถู กู หรื อการล้ อเลียนเกี่ยวกับความพิการของบุคคลใดบุคคลหนึง่
การละเมิดจากเชือ้ ชาติ จะผิดกฎหมายในสองสถานการณ์:
(1)

การกระทําที่ไม่พงึ ปรารถนาต่อบุคคล
เมื่อบุคคลหนึง่ ทําสิ่งที่ไม่พงึ ปรารถนาเนื่องจากเชื ้อชาติของบุคคลหนึง่ ที่วิญ�ูชนควรจะคาดการณ์ได้ วา่ ผู้ถกู ละเมิดจะไม่พอใจ อับ
อาย หรื อหวาดกลัวจากการกระทําดังกล่าว

(2)

การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ไม่เป็ นมิตรทางเชื ้อชาติ
เมื่อบุคคลเพี ยงคนเดียวหรื อหลายคนมี ส่วนร่ วมในการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ ไม่เป็ นมิ ตรหรื อหวาดกลัวให้ แก่บุคคลใดก็ตาม อัน
เนื่องจากเชื ้อชาติของบุคคลนัน้

ตัวอย่ าง: การละเมิดจากความพิการของอาสาสมัคร
องค์กรการกุศลแห่งหนึง่ บริ จาคอาหารแก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส องค์กรนี ้รับอาสาสมัครเป็ นประจําเพื่อช่วยจัดประเภทอาหารที่สํานักงาน นาย
ชวน ซึ่งเป็ นชายขาพิการที่นงั่ เก้ าอี ้รถเข็น ได้ เป็ นอาสาสมัครที่องค์ กรนี ้มาหนึ่งปี แล้ ว ไม่มีความสัมพันธ์ การจ้ างงานใดระหว่างนายชวนกับ
องค์กรการกุศลแห่งนี ้ ระหว่างที่นายชวนทํางานอยู่ในสํานักงานนัน้ นายหว่องซึ่งเป็ นลูกจ้ างขององค์ กรการกุศลแห่งเดียวกันได้ กล่าวคํา
ล้ อเลียนนายชวนและความพิการของเขาหลายครัง้ นอกจากจะพูดด้ วยนํ ้าเสียงเยาะเย้ ยว่า “เราจ้ างคนพิการมาทําไม เขาไม่มีประโยชน์เลย”
นอกจากนี ้นายหว่องยังกล่าวกับนายชวนว่า: “ชวน นายจะมีเพื่อนได้ ยงั ไงเมื่อนายเป็ นคนพิการที่นงั่ เก้ าอี ้รถเข็นแบบนี ้?” การกระทําของนาย
หว่องน่าจะจัดได้ วา่ เป็ นการละเมิดจากความพิการที่ผิดกฎหมายต่อนายชวนในสถานที่ทํางานร่ วมกัน

3

ตัวอย่ าง: การละเมิดจากเชือ้ ชาติของพนักงานส่ งเสริมการขาย
นางดีเอโก้ เป็ นหญิ งชาวฟิ ลิปปิ นส์ที่ทํางานเป็ นพนักงานส่งเสริ มการขายของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เธอถูกจ้ าง
จากบริ ษัทผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้ เป็ นพนักงานส่งเสริ มการขาย เธอไม่ใช่ลกู จ้ างของร้ านค้ าปลีก นางชังเป็ นหญิงชาวจีนที่เป็ นลูกจ้ างของร้ านค้ า
ปลีก เธอทํางานเป็ นแคชเชียร์ ของพืน้ ที่ขายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเดียวกันกับนางดีเอโก้ นางชังมักจะล้ อเลียนและวิจารณ์ ผ้ ูหญิ งชาวฟิ ลิปปิ นส์
บ่อยครัง้ โดยบอกว่าชาวฟิ ลิปปิ นส์ดีแต่เป็ นคนใช้ ในบ้ านเท่านัน้ คนฟิ ลิปปิ นส์ทกุ คนขี ้ขโมยและมักจะมีสมั พันธ์ กบั สามีของผู้หญิงอื่น นางชัง
กล่าวคําวิจารณ์ เหล่านี ้ต่อหน้ านางดีเอโก้ และนางชังก็ร้ ู ว่านางดีเอโก้ เป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์ นางดีเอโก้ ร้ ู สึกอับอายจากคําพูดของนางชัง เรื่ องนี ้
น่าจะเป็ นการละเมิดทางเชือ้ ชาติที่ผิดกฎหมายโดยนางชังที่ทําต่อนางดีเอโก้ ด้ วยการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ไม่เป็ นมิตรและหวาดกลัวใน
สถานที่ทํางานร่วมกัน

ความรับผิดของบุคคลที่จ้างผู้ฝึกงานและอาสาสมัคร
ตามกฎหมาย SDO, DDO และ RDO นัน้ เรายึดหลักความรับผิดจากการกระทําของบุคคลอื่น นัน่ หมายความว่า นายจ้ างหรื อผู้จ้างตัวแทน
(ตัวการ) จะต้ องรับผิดในการกระทําของลูกจ้ างหรื อตัวแทนในการละเมิดทางเพศ ความพิการ หรื อเชื ้อชาติตามกฎหมาย SDO, DDO และ
RDO ไม่วา่ นายจ้ างหรื อผู้จ้างจะทราบหรื อยินยอมให้ มีการกระทําดังกล่าวหรื อไม่ก็ตาม นายจ้ างจะมีข้อต่อสู้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสจู น์ได้ วา่ ตนได้
ดําเนิน “ขันตอนที
้
่ปฏิบตั ิได้ อย่างสมเหตุสมผล” แล้ วเพื่อป้องกันการกระทําเหล่านี ้ในที่ทํางาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อต่อสู้ทางกฎหมายสําหรับผู้
จ้ างในสถานการณ์นี ้
เรายึดหลักการความรับผิดเดียวกันนี ้ในกรณีของบุคคลที่รับผู้ฝึกงานหรื ออาสาสมัครเข้ าทํางาน ฉบับแก้ ไขของ SDO, DDO และ RDO บัญญัติ
เพิ่มเติมว่า การกระทําที่ทําโดยผู้ฝึกงานระหว่างการฝึ กงานนันให้
้ จดั ว่าเป็ นการกระทําโดยผู้ฝึกงานคนนันและโดยผู
้
้ ที่รับผู้ฝึกงานนันเข้
้ าฝึ กงาน
ไม่วา่ ผู้รับจะรู้เห็นหรื อเห็นด้ วยกับการกระทําดังกล่าวหรื อไม่ก็ตาม
ในทํ านองเดียวกัน การกระทํ าโดยอาสาสมัครระหว่างการทํางานอาสานัน้ ให้ จัดว่าเป็ นการกระทํ าโดยอาสาสมัครคนนัน้ และโดยผู้ที่รับ
อาสาสมัครรายนันเข้
้ าทํางาน ไม่วา่ ผู้รับจะรู้เห็นหรื อเห็นด้ วยกับการกระทําดังกล่าวหรื อไม่ก็ตาม
ผู้รับผู้ฝึกงานหรื ออาสาสมัครจะมีข้อต่อสู้ก็ตอ่ เมื่อพิสจู น์ได้ วา่ ตนได้ ทําตามขันตอนที
้
่ปฏิบตั ิได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ฝู ึ กงานหรื อ
อาสาสมัครทําการละเมิด หรื อการกระทําที่กล่าวมานี ้ระหว่างการฝึ กงานหรื อการทํางานอาสา ในที่สดุ แล้ ว ศาลจะพิจารณาสถานการณ์ของคดี
และตัดสินว่ามาตรการที่ทําโดยบุคคลที่รับผู้ฝึกงานหรื ออาสาสมัครนันเพี
้ ยงพอแล้ วหรื อไม่
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การปฏิบตั ทิ ่ ดี ีเพื่อป้ องกันการละเมิดในสถานที่ทาํ งานร่ วมกัน
มาตรการป้องกัน:
•

กําหนดหรื อแก้ ไขนโยบายต่อต้ านการละเมิดของบริ ษัท/องค์กรให้ ครอบคลุมถึงสถานการณ์ของสถานที่ทํางานร่วมกันที่ไม่มี
ความสัมพันธ์การจ้ างงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้ อง;

•

ทําการอบรมบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เช่น ลูกจ้ าง พนักงานสัญญาจ้ าง พนักงานขาย ผู้ฝึกงาน หรื ออาสาสมัคร ให้ เข้ าใจกฎหมายฉบับ
ใหม่และนโยบายขององค์กรก่อนจะเริ่ มทํางานของพวกเขา;

•

สร้ างช่องทางจัดการคําร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการละเมิ ดโดยบุคคลที่ ทํางานอยู่ในสถานที่ทํางานร่ วมกัน และแจ้ งให้ พวกเขาทราบ
เกี่ยวกับช่องทางร้ องเรี ยน; และ

•

จัดการเตือนความจําและการอบรมอย่างสมํ่าเสมอให้ แก่ทกุ คนที่ทํางานในสถานที่ทํางานร่ วมกัน ให้ ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและปรับแก้ ไขนโยบายต่อต้ านการละเมิดของภายในองค์กร

มาตรการเยียวยา:
•

จัดการคําร้ องเรี ยนหรื อเหตุการณ์ละเมิดอย่างเหมาะสมและทันที เช่น ด้ วยการทําการตรวจสอบ;

•

ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมการทํางานแบบชัว่ คราวตามความยินยอมของผู้ร้องเรี ยน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ละเมิดเพิ่มอีก;

•

ดําเนินการทางวินยั ตามความเหมาะสม เช่น การออกคําเตือนไปยังผู้ละเมิดหรื อถ้ าในกรณีรุนแรงก็อาจไล่ออก เมื่อพิสจู น์แล้ วว่าข้ อ
กล่าวหาเป็ นจริ งและมีมลู ;

•

ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมการทํางานตามความจําเป็ น เพื่อป้องไม่ให้ เกิดเหตุละเมิดแบบเดียวกันขึ ้นอีกในอนาคต; และ

•

ทบทวนนโยบายของบริ ษัท/องค์กรเกี่ยวกับการละเมิด ขันตอนการจั
้
ดการคําร้ องเรี ยน และมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ตัวอย่ างการปฏิบตั ทิ ่ ดี ี
หน่วยงานบริ การสังคมแห่งหนึ่งเปิ ดรับอาสาสมัครเป็ นบางครัง้ เพื่อช่วยให้ บริ การแก่ผ้ สู งู อายุ อย่างเช่น การแวะไปเยี่ยมที่บ้านและทําความ
สะอาดบ้ านให้ แก่ผ้ สู งู อายุ หน่วยงานดังกล่าวได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านการละเมิดทางเพศที่ครบถ้ วน ซึง่ บังคับใช้ กบั บุคลากรทังเต็
้ มเวลาและ
ไม่เต็มเวลา ทัง้ เจ้ าหน้ าที่และอาสาสมัคร ก่อนอาสาสมัครจะเริ่ มทํางานอาสา พวกเขาจะต้ องเข้ าฟั งการอบรมจากเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงาน
นอกจากนีอ้ าสาสมัครทุกคนจะได้ รับคู่มืออาสาสมัครที่จะอธิ บายหน้ าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานและอาสาสมัคร รวมทัง้ นโยบาย
ต่อต้ านการละเมิดทางเพศและช่องทางร้ องเรี ยน อาสาสมัครจะต้ องอ่านคู่มือดังกล่าวและเซ็นชื่อในข้ อตกลงว่าจะปฏิบตั ิตามกฎและระเบียบ
ของหน่วยงาน
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ผู้ถูกละเมิดหรือกลั่นแกล้ งควรทําอย่ างไร?
ฉันเป็ นนักศึกษากฎหมายเพศหญิงปี สองในมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ง ฉันได้ เข้ าฝึ กงานฤดูร้อนเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ท่ บี ริ ษัทกฎหมาย
แห่ งหนึ่ งเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ของฉั น ฉั นไม่ มีสิทธิ์ได้ รับค่ าจ้ างและไม่ มีสัญญาจ้ างงานที่ควบคุมการฝึ กงานของฉั น ระหว่ าง
สัปดาห์ ท่ สี องของการฝึ กงานนัน้ ทนายคนหนึ่งของบริษัทเข้ ามาหาฉันในห้ องครั ว เขาสัมผัสเอวของฉันและบอกว่ าฉันสวยและหุ่น
ดี เขาบอกว่ าเราน่ าจะไปเที่ย วกั นสั กคืน ระหว่ างนั น้ เขาจะได้ ส อนฉั นเป็ นการส่ ว นตั วและบอกเคล็ ดลั บในการทําให้ ลูกค้ ามี
ความสุข นี่ถือว่ าเป็ นการละเมิดหรื อกลั่นแกล้ งทางเพศหรื อเปล่ า? ฉันควรทําอย่ างไร?
การกระทําของทนายข้ างต้ นนัน้ จัดได้ ว่าเป็ นการละเมิดทางเพศ
 ฉบับแก้ ไขของกฎหมาย SDO บัญญัติวา่ การละเมิดทางเพศต่อผู้ฝึกงานในสถานที่ทํางานร่ วมกันนันเป็
้ นความผิดตามกฎหมาย
แม้ วา่ จะไม่มีความสัมพันธ์การจ้ างงานระหว่างองค์กรที่ให้ ฝึกงานกับผู้ฝึกงานก็ตาม
 การละเมิดทางเพศเกิดขึ ้นได้ หลายรูปแบบ เช่น การสัมผัสร่ างกายที่ไม่พงึ ปรารถนา การจ้ องหรื อเหลือบมองบุคคลหรื อส่วนหนึง่ ของ
ร่างกาย วิจารณ์สว่ นใดของร่างกาย หรื อการรุกรานทางเพศ ที่เมื่อพิจารณาสถานการณ์ทงหมดแล้
ั้
ว บุคคลภายนอกที่มีเหตุผลควร
จะคาดการณ์ได้ ว่าผู้ถกู ละเมิดจะไม่พอใจ อับอาย หรื อหวาดกลัว
 เมื่อถูกละเมิดทางเพศ ท่านควรกล่าวคําว่า “ไม่” ต่อผู้ละเมิด
 จดรายละเอียดของเรื่ องที่เกิดขึ ้น เช่น ชื่อผู้ละเมิด วันที่ เวลา สถานที่ และรายละเอียดของเหตุการณ์และพยาน ถ้ ามี
 ปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลการฝึ กงานของท่าน อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย หรื อบุคคลที่ท่านไว้ ใจ
 ยื่นคําร้ องเรี ยนต่อบริ ษัทกฎหมาย ร้ องขอให้ บริ ษัทจัดการกับคําร้ องดังกล่าวอย่างเป็ นธรรมและไม่ลําเอียง
 ยื่นคําร้ องเรี ยนกับ EOC หรื อทําการฟ้องร้ องและยื่นคําร้ องกับศาลเขต

ผู้ถูกละเมิดหรือผู้ถูกกลั่นแกล้ งจะยื่นคําร้ องเรี ยนกับ 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

โทรศัพท์ (สําหรับสอบถามเท่านัน)
้
บริ การ SMS (สําหรับสอบถามโดยผู้บกพร่องทางการได้ ยิน/ปั ญหาด้ านการสนทนา)
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การสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิ: แบบฟอร์ มสอบถามออนไลน์
การร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิ: แบบฟอร์ มร้ องเรี ยนออนไลน์
การสอบถามและการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การของ EOC: แบบฟอร์ มออนไลน์
EOC ดําเนินการกับคําร้ องเรี ยนอย่ างไร?
เมื่อได้ รับคําถามหรื อคําร้ องเรี ยน ทาง EOC จะยืนยันว่าคําร้ องดังกล่าวผ่านตามเงื่อนไขหรื อข้ อกําหนดหรื อไม่ นัน่ ก็คือ ต้ องทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร ถูกยื่นโดยผู้ถกู ละเมิดหรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตโดยผู้ถกู ละเมิด และจะต้ องมีข้อกล่าวหาว่ามีการกระทําผิดภายใต้ กฎหมายต่อต้ านการ
เลือกปฏิบตั ิ
เมื่อคําร้ องตรงตามเงื่อนไขข้ างต้ นแล้ ว คําถามหรื อคําร้ องดังกล่าวจะถูกจัดประเภทอย่างเป็ นทางการว่าเป็ น “คําร้ องเรี ยน” (Complaint) และ
จะมีการมอบหมายคําร้ องให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลเพื่อตรวจสอบทันที ทาง EOC มุ่งมัน่ ที่จะใช้ หลักการ “เน้ นเหยื่อเป็ นศูนย์กลาง” พร้ อมทังยึ
้ ดมัน่
ในหลักความเท่าเทียมกันและไม่ลําเอียงในการจัดการกับคําร้ องเรี ยน ในระหว่างการตรวจสอบคําร้ อง ทาง EOC จะตรวจสอบข้ อมูลทังหมดที
้
่
เกี่ยวข้ องกับคําร้ องดังกล่าวและเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องได้ ชี ้แจงอย่างเพียงพอ เมื่อเห็นว่าเหมาะสม ทาง EOC จะสนับสนุนให้ ทกุ ฝ่ าย
ที่ขดั แย้ งกันหาทางยุติด้วยการไกล่เกลี่ย ซึง่ จะเป็ นไปตามความสมัครใจอย่างสมบูรณ์
ถ้ าการไกล่เกลี่ยไม่สําเร็ จ ผู้ร้องเรี ยนสามารถยื่นต่อ EOC เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในการฟ้องร้ องผู้ถกู กล่าวหาได้ คําขอความ
ช่วยเหลือทังหมดจะได้
้
รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ ายกฎหมายและคําร้ องของ EOC อย่างสอดคล้ องกับหลักการที่กําหนดไว้

จะติดต่ อ EOC ได้ อย่ างไร?
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 (สําหรับสอบถามโดยผู้พิการทางการได้ ยิน/การสนทนา)
(หากต้ องการสอบถามและร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั ิ กรุณาใช้ แบบฟอร์ มออนไลน์ข้างต้ น

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