กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางสถานภาพ
ครอบครัวและข้าพเจ้า
1ถ: กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางสถานภาพครอบครัว (Family Status Discrimination
Ordinance หรือ FSDO) คืออะไร?
2ต: FSDO เป็ นกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิที่ถูกบัญญัติข้ ึนในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งบัญญัติให้การเลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลบนพื้นฐานของสถานภาพครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นเพศชายหรื อหญิง ทั้งในระดับบุคคลหรื อองค์กร
ถือเป็ นสิ่ งที่ผิดกฎหมาย กฏหมาย FSDO บังคับใช้กบั กิจกรรมต่างๆ
2ถ: ข้ าพเจ้ าจะได้ รับความคุ้มครองในเรื่องใดบ้ าง?
2ต: ท่านจะได้รับความคุม้ ครองในเรื่ องต่อไปนี้

การจ้างงาน

การศึกษา

การจัดหาสิ นค้า สิ่ งอานวยความสะดวกหรื อบริ การ

การกาจัดหรื อบริ หารสิ่ งปลูกสร้าง

การมีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงและได้รับเลือกหรื อแต่งตั้งเป็ นที่ปรึ กษา

การเข้าร่ วมสโมสร

กิจกรรมของรัฐบาล
3ถ: ทาไมกฎหมายจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น?
3ต: แรงงานหญิงในตลาดแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นและ 'อายุขยั ที่สูงขึ้น' ของประชากรในทศวรรษที่ผา่ นมาส่งผล
ให้สงั คมจาเป็ นต้องรับมือกับความต้องการแรงงานและความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากยิง่ ขึ้น
ใน
ปั จจุบนั ความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น การดูแลเด็กและพ่อแม่สูงอายุเป็ นความรับผิดชอบของทั้งชาย
และหญิง
คนทางานต้องเผชิญกับความยุง่ ยากที่เพิ่มขึ้นในการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างความ
ต้องการในการทางานและความต้องการในการดูแลครอบครัว
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
ภาระหน้าที่ในการทางานและต่อครอบครัวส่งผลเสี ยต่อสุขภาพ ประสิ ทธิภาพการทางาน ความก้าวหน้าใน
อาชีพ การพัฒนาการผลิต ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของแรงงาน
4ถ: "สถานภาพครอบครัว" คืออะไร?
4ต: สถานภาพครอบครัวหมายถึงบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการดูแลสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของตน
สมาชิกโดยตรงในครอบครัวของตนหมายถึงสมาชิกในครอบครัวที่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด
การ
สมรส การรับอุปถัมภ์หรื อญาติ ประเภทของความสัมพันธ์ทางสายเลือด ได้แก่ มารดา บิดา พี่ชายหรื อ
น้องชาย พี่สาวหรื อ น้องสาว บุตร ย่า ปู่ หลาน ป้ า ลุง ลูกพี่ลูกน้อง หลานชายและหลานสาว ความสัมพันธ์
ทางการสมรสได้แก่ สามีภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ความสัมพันธ์แบบญาติคือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กันโดยการสมรส และรวมถึง ตัวอย่างเช่น แม่ยายและพ่อตา

5ถ: FSDO บังคับใช้ กบั ทุกคนในฮ่ องกงหรือไม่ ?
5ต: ใช่ กฎหมายนี้บงั คับ ใช้กบั นายจ้างทุกคนในฮ่องกง ยกเว้นในกรณี ที่พนักงานทางานของตนทั้งหมดหรื อ
ส่วนใหญ่นอกประเทศฮ่องกง
6ถ: ข้ าพเจ้ าต้ องการเป็ นนายจ้ างทีด่ ี ข้ าพเจ้ าต้ องมีการเตรียมการใดบ้ างทีข่ ้ าพเจ้ าสามารถเสนอให้ กบั พนักงาน
ของข้ าพเจ้ าทีม่ คี รอบครัว?
6ต: ท่านอาจจะพิจารณาที่จะนาวิธีปฏิบตั ิต่อไปนี้ไปใช้เพื่อรับมือกับความต้องการของพนักงานที่มีครอบครัว:

นาเกณฑ์การคัดเลือกที่เสมอภาคไปใช้ในการคัดสรร เลื่อนขั้น โอน ฝึ กอบรมไล่ออกหรื อปลด
คนงาน

อย่าสร้างภาพพจน์ที่กาหนดเอาไว้แล้วล่วงหน้าว่าผูท้ ี่เหมาะสมจะต้องมีหรื อไม่มีครอบครัวสาหรับ
งานใดงานหนึ่ง เช่น ผูท้ ี่มีครอบครัวไม่เหมาะสมสาหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

หลีกเลี่ยงการโฆษณาตาแหน่งงานว่าเป็ นงาน "เต็มเวลา" เว้นแต่จะมีความสมควร

กาหนดข้อจากัดเรื่ องความสามารถในการเดินทางให้นอ้ ยที่สุดและควรมีการการอะลุ่มอล่วยแก่
พนักงานที่มีปัญหาความยุง่ ยากจริ งๆ ในการทาตรงตามข้อกาหนด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกาหนดกะการทางานปราศจากการเลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดย
อ้อม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับอนุญาตให้มีทางเลือกในการตัดสิ นใจเองในการรับทางาน
ล่วงเวลา

เสนองานนอกเวลางานหรื อการแบ่งงานกันทาหากเป็ นไปได้

ปฏิบตั ิต่อพนักงานนอกเวลาอย่างเป็ นธรรมไม่วา่ จะในเรื่ องของเงินเดือน เงินบานาญ การฝึ กอบรม
และการเลื่อนขั้น
การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายภายใต้ FSDO
7ถ: การเลือกปฏิบัตคิ อื อะไร?
7ต: มีการเลือกปฏิบตั ิอยูส่ องประเภทด้วยกัน คือ การเลือกปฏิบตั ิทางตรงและทางอ้อม
การเลือกปฏิบัตทิ างตรงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกปฏิบตั ิในทางที่แย่กว่าบุคคลอื่นบนพื้นฐานสถานภาพ
ครอบครัว ตัวอย่างเช่น พนักงานหญิงถูกโอนไปทางานที่แย่กว่าหลังคลอดบุตรเนื่องจากนายจ้างคิดว่า
พนักงานหญิงที่มีบุตรเล็กๆ ไม่สามารถทางานที่ตอ้ งเดินทางได้
การเลือกปฏิบัตทิ างอ้ อมเกิดขึ้นเมื่อมีการกาหนดเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดที่ไม่เป็ นธรรมและบังคับใช้กบั
ทุกคน แต่ในทางปฏิบตั ิเป็ นปรปั กษ์ต่อบุคคลที่มีครอบครัว ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ยืนยันว่าพนักงานทุกคน
ต้องทางานล่วงเวลา และพนักงานหม้ายที่ตอ้ งดูแลบุตรเล็กๆ แต่เพียงผูเ้ ดียวไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
นี้ได้ บริ ษทั จึงไล่พนักงานคนนั้นออก พนักงานรู ้สึกเสี ยใจเพราะการเป็ นผูป้ กครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียวทา
ให้ตนไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขนี้ได้ หากบริ ษทั ไม่รับฟังพนักงานแต่ละคนว่าจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ได้หรื อไม่ การกระทาดังกล่าวถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยอ้อมบนพื้นฐานสถานภาพครอบครัว

8ถ: นายจ้ างสามารถปฏิเสธทีจ่ ะว่ าจ้ างข้ าพเจ้ าเนื่องจากเหตุผลด้ านสถานภาพครอบครัวของข้ าพเจ้ าได้
หรือไม่ ?
8ต: ถือเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายหากนายจ้างเลือกปฏิบตั ิกบั ผูส้ มัครงานหรื อพนักงานบนพื้นฐานของ
สถานภาพครอบครัวของพนักงาน ตัวอย่างเช่น นายจ้างปฏิเสธการจ้างงานท่านเพราะประกาศรับสมัคร
งานแจ้งว่าต้องมีการเดินทางไปยังประเทศจีนบ่อย และนายจ้างทึกทักเอาเอง ว่าท่านไม่สามารถเดินทางได้
เนื่องจากท่านต้องคอยดูแลของบุตรเล็กๆ
9ถ:
9ต:

สถานศึกษาหรือผู้ให้ บริการสามารถปฏิเสธทีจ่ ะให้ บริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกแก่ ข้าพเจ้ าเพราะ
พืน้ ฐานด้ านสถานภาพครอบครัวของข้ าพเจ้ าได้ หรือไม่ ?
เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายที่ผใู ้ ห้บริ การปฏิเสธที่จะให้สินค้า บริ การหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกบน
พื้นฐานของสถานภาพครอบครัว นอกจากนี้ยงั ถือการกระทาที่ผิดกฎหมายหากสถานศึกษาปฏิเสธที่จะ
ยอมรับ หรื อขับไล่นกั เรี ยนออกเนื่องจากเดียวกันเหตุผล

10ถ: คณะกรรมาธิการเพือ่ ความเท่ าเทียมทางโอกาส (Equal Opportunities Commission หรือ EOC) สามารถ
ช่ วยเหลือข้ าพเจ้ าได้ หรือไม่ หากข้ าพเจ้ าได้ รับการปฏิบัตทิ ไี่ ม่ ดเี นื่องจากข้ าพเจ้ าเป็ นพยานหรือให้ ข้อมูลแก่
เพือ่ นหรือเพือ่ นร่ วมงานของข้ าพเจ้ าทีย่ นื่ คาร้ องเรียน?
10ต: ได้ หากท่านได้รับการปฏิบตั ิ ที่ไม่ดีเมื่อท่านช่วยเหลือในการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน ท่านสามารถยืน่ เรื่ อง
ร้องเรี ยน “การตกเป็ นผูร้ ับเคราะห์” หากสิ่ งนี้เกิดขึ้น ท่านสามารถได้รับความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายและ
ควรแจ้งต่อบุคคลผูท้ ี่รับเรื่ องร้องเรี ยนของเพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงานของท่านโดยทันที
11ถ: FSDO บังคับใช้ กบั ภาครัฐด้ วยหรือไม่ ?
11ต: ใช่บทบัญญัติของ FSDO บังคับใช้กบั ภาครัฐด้วยเช่นกัน แต่ยกเว้นกฎหมายในประเด็นต่อไปนี้:

กฎหมายการอพยพเข้าเมือง

การเข้าและออกจากประเทศฮ่องกง

การกระทาใดๆ ที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่มีอยู่

การยืน่ เรื่องร้ องเรียนกับ EOC
12ถ: ข้ าพเจ้ าสามารถทาอะไรได้ บ้างหากรู้ สึกว่ ากาลังถูกเลือกปฏิบัต?ิ
12ต: ท่ านสามารถดาเนินการด้ วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดงั ต่ อไปนี้:

หากเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวข้องกับงาน ท่าน สามารถยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อฝ่ ายบริ หารขององค์กรของท่าน
หรื อขอรับความช่วยเหลือในรู ปแบบอื่นจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรของท่านหรื อสหภาพแรงงาน;

หากเรื่ องร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นค้า บริ การหรื อสิ่ งอานวยความสะดวก ท่านสามารถยืน่
เรื่ องร้องเรี ยนกับผูจ้ ดั หาสิ นค้า บริ การหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกหรื อขอให้มีการปรับปรุ งแก้ไข




ยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนกับ EOC
ยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อศาล

โปรดอย่าลืมบันทึกสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยเร็ วที่สุดในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงจดจาได้ในใจ ข้อมูลจะช่วยให้ท่าน
นึกรายละเอียดออกในภายหลังที่ท่านต้องการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนหรื อดาเนินการทางศาล
13ถ: ข้ าพเจ้ าสามารถยืน่ เรื่องร้ องเรียนกับ EOC ได้ อย่ างไร และจะเกิดอะไรขึน้ หลังจากนั้น?
13ต: ต้องยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนในรู ปแบบที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ท่านอาจเขียนขึ้นเองหรื อมอบอานาจให้บุคคล
อื่นเขียน หลังจากที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนเรี ยนแล้ว EOC จะต้องทาการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนและตัดสิ น
ว่าควรยุติหรื อดาเนินการไกล่เกลี่ยต่อ
14ถ: สามารถยืน่ เรื่องร้ องเรียนในลักษณะเป็ นกลุ่มหรือรายบุคคลได้ หรือไม่ ?
14ต: ได้ คาร้องสามารถยืน่ ในฐานะรายบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล หรื อตัวแทนใดๆ
15ถ: ข้ าพเจ้ าเป็ นตัวแทนของผู้เสียหายได้ หรือไม่ ?
15ต: ได้ ท่าน สามารถเป็ นตัวแทนของผูเ้ สี ยหาย ตัวแทนโจทก์จะต้องแสดงว่า ตนได้รับมอบอานาจจาก
ผูเ้ สี ยหายให้ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยน
16ถ: หากข้ าพเจ้ าต้ องการยืน่ เรื่องร้ องเรียน ข้ อมูลใดบ้ างทีข่ ้ าพเจ้ าจะต้ องให้ ?
16ต: ท่านต้องยืน่ เอกสารร้องเรี ยนที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและให้ขอ้ มูลต่อไปนี้:

รายละเอียดและวันที่ที่เกี่ยวข้อง;

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ เพศหรื อสถานภาพการสมรส ฯลฯ)

ชื่อของผูถ้ ูกร้องเรี ยน (ชื่อบุคคลหรื อบริ ษทั ) และข้อมูลสาหรับติดต่อ

ข้อมูลที่สนับสนุนการร้องเรี ยนว่าด้วยการถูกเลือกปฏิบตั ิ

รายละเอียดของความเสี ยหายหรื อการถูกก่อกวนใดๆ ที่ท่านได้รับเนื่องจากการเลือกปฏิบตั ิ

ข้อมูลเกี่ยวกับพยาน
หากท่านมีปัญหาความขัดข้องในการเตรี ยมเอกสารการร้องเรี ยนที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เจ้าหน้าที่ของ
สามารถช่วยท่านได้

EOC

การสอบสวนและการไกล่ เกลีย่
17ถ: EOC สอบสวนเรื่องร้ องเรียนอย่ างไร?
17ต: EOC มีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน ข้อกล่าวหาโดยผูร้ ้องเรี ยนจะถูกส่งไปยังผูถ้ ูก
กล่าวหาเพื่อให้ตอบสนอง จากนั้นคาตอบจะถูกส่งให้กบั ผูร้ ้องเรี ยน มีการเก็บพยานหลักฐานและเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามารวบรวมและทบทวนดูวา่ คดีควรจะได้รับการยุติหรื อดาเนินการในขั้นตอนไกล่
เกลี่ยยอมความต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบจะถูกเก็บความลับ
จากบุคคลที่สามแต่อาจใช้ในกระบวนการศาล

18ถ:
18ต:






ภายใต้ สถานการณ์ ใดบ้ างที่ EOC จะยุตกิ ารสอบสวนเรื่องร้ องเรียนของข้ าพเจ้ า?
EOC จะตัดสิ นใจไม่ดาเนินการหรื อยุติการสอบสวนคาร้องเรี ยน ถ้า:
เชื่อว่าการกระทาที่ถูกนามาร้องเรี ยนไม่ขดั ต่อกฎหมาย FSDO
บุคคลผูไ้ ด้รับความเสี ยหายไม่ตอ้ งการให้ดาเนินการสอบสวนต่อ
การกระทาดังกล่าวได้ผา่ นมาแล้วมากกว่า 12 เดือน
คาร้องเรี ยนดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการต่อไปในฐานะคาร้องของตัวแทนได้
คาร้องเรี ยนเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ก่อกวน เข้าใจผิดหรื อขาดสาระสาคัญ

19ถ: หากข้ าพเจ้ ารู้ สึกว่ าข้ าพเจ้ าถูกเลือกปฏิบัติ จะมีขอบเขตระยะเวลาจากัดในการยืน่ คาร้ องของข้ าพเจ้ า
หรือไม่ ?
19ต: หากท่านต้องการยืน่ คาร้องเรี ยนให้กบั EOC ท่านต้องทาภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุ หากท่าน
ตัดสิ นใจที่จะดาเนินการทางกฎหมายโดยส่งเรื่ องไปยังศาลแขวง ท่านต้องทาภายใน 24 เดือนนับจากวันที่
เกิดเหตุ
20ถ: EOC ไกล่ เกลีย่ กรณีพพิ าทอย่ างไร?
20ต: บทบาทของผูไ้ กล่เกลี่ยคือทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกที่ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใดที่คอยให้ความช่วยเหลือ
คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายในการพิจารณาปั ญหาซึ่งก่อให้เกิดคาร้องเรี ยน ระบุ จุดต่างๆที่ท้ งั สองฝ่ ายเห็นพ้องและ
เจรจาข้อยุติเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท EOC มีหน้าที่ตามกฎหมายในการสื บสวนกรณี และพยายามหาข้อยุติ
ให้กบั ประเด็นปั ญหาโดยใช้วธิ ีการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยเป็ นกระบวนการโดยสมัครใจ ผูไ้ กล่เกลี่ยไม่ได้
ทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง ข้อยุติมีหลายรู ปแบบและอาจอยูใ่ นรู ปของจดหมายขอ
โทษ, การจ่ายค่าชดเชยทางการเงิน, การบัญญัตินโยบายโอกาสความเท่าเทียมกัน, ฯลฯ ข้อตกลงข้อยุติ
เทียบเท่ากับสัญญาและมีผลผูกมัดตามกฎหมาย กรุ ณา อ่านเอกสารแผ่นพับ EOC เรื่ องการไกล่เกลี่ยเพื่อ
ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
21ถ: EOC สามารถทาอะไรให้ ข้าพเจ้ าได้ บ้างเมือ่ การไกล่ เกลีย่ ไม่ เป็ นผลสาเร็จ?
21ต: หากคาร้องเรี ยนไม่สามารถหาข้อยุติโดยวิธีการไกล่เกลี่ยได้ ท่านอาจขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
จาก EOC เพื่อนาเรื่ องขึ้นศาล ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้แก่การให้คาแนะนาทางกฎหมาย, การให้
ทนายความของ EOC เป็ นตัวแทน การแต่งตั้งทนายความซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเป็ นตัวแทนทางกฎหมาย
หรื อความช่วยเหลือในรู ปแบบอื่นๆที่ EOC เห็นสมควร คณะกรรมการของจะ EOC พิจารณาคาร้องเรี ยน
ทั้งหมดที่ได้รับ
22ถ: ข้ าพเจ้ าสามารถดาเนินกระบวนการทางศาลเองโดยไม่ ต้องพึง่ EOC ได้ หรือไม่ ?
22ต: ได้ ทุกคนสามารถดาเนินกระบวนการทางศาลเองได้โดยตรงภายใต้กฎหมายโดยไม่ตอ้ งผ่าน EOC
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