
กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมทางสถานภาพ
ครอบครัวและขา้พเจา้  
 
1ถ: กฎหมายว่าด้วยการเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัว (Family Status Discrimination  

Ordinance หรือ FSDO) คอือะไร? 
2ต: FSDO เป็นกฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัท่ีถูกบญัญติัข้ึนในปี พ.ศ.  2520 ซ่ึงบญัญติัใหก้ารเลือกปฏิบติั

ต่อบุคคลบนพ้ืนฐานของสถานภาพครอบครัว ไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือหญิง ทั้งในระดบับุคคลหรือองคก์ร
ถือเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย กฏหมาย FSDO บงัคบัใชก้บักิจกรรมต่างๆ 

  
2ถ: ข้าพเจ้าจะได้รับความคุ้มครองในเร่ืองใดบ้าง? 
2ต: ท่านจะไดรั้บความคุม้ครองในเร่ืองต่อไปน้ี 

 การจา้งงาน 
 การศึกษา 
 การจดัหาสินคา้ ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือบริการ 
 การก าจดัหรือบริหารส่ิงปลูกสร้าง 
 การมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงและไดรั้บเลือกหรือแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษา 
 การเขา้ร่วมสโมสร 
 กิจกรรมของรัฐบาล 
 

3ถ: ท าไมกฎหมายจงึเป็นส่ิงจ าเป็น? 
3ต: แรงงานหญิงในตลาดแรงงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนและ 'อายขุยัท่ีสูงข้ึน' ของประชากรในทศวรรษท่ีผา่นมาส่งผล

ใหส้งัคมจ าเป็นตอ้งรับมือกบัความตอ้งการแรงงานและความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากยิง่ข้ึน ใน
ปัจจุบนัความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น การดูแลเด็กและพอ่แม่สูงอายเุป็นความรับผิดชอบของทั้งชาย
และหญิง คนท างานตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยากท่ีเพ่ิมข้ึนในการพยายามสร้างความสมดุลระหวา่งความ
ตอ้งการในการท างานและความตอ้งการในการดูแลครอบครัว ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่ง
ภาระหนา้ท่ีในการท างานและต่อครอบครัวส่งผลเสียต่อสุขภาพ ประสิทธิภาพการท างาน ความกา้วหนา้ใน
อาชีพ การพฒันาการผลิต ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัของแรงงาน 

 
4ถ: "สถานภาพครอบครัว" คอือะไร? 
4ต: สถานภาพครอบครัวหมายถึงบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบต่อการดูแลสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของตน 

สมาชิกโดยตรงในครอบครัวของตนหมายถึงสมาชิกในครอบครัวท่ีมีความเก่ียวพนัทางสายเลือด การ
สมรส การรับอุปถมัภห์รือญาติ ประเภทของความสมัพนัธ์ทางสายเลือด ไดแ้ก่ มารดา บิดา พี่ชายหรือ
นอ้งชาย พี่สาวหรือนอ้งสาว บุตร ยา่ ปู่ หลาน ป้า ลุง ลูกพี่ลูกนอ้ง หลานชายและหลานสาว ความสมัพนัธ์
ทางการสมรสไดแ้ก่ สามีภรรยาท่ีแต่งงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ความสมัพนัธ์แบบญาติคือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กนัโดยการสมรส และรวมถึง ตวัอยา่งเช่น แม่ยายและพอ่ตา 



 
5ถ: FSDO บังคบัใช้กบัทุกคนในฮ่องกงหรือไม่? 
5ต: ใช่ กฎหมายน้ีบงัคบั ใชก้บันายจา้งทุกคนในฮ่องกง ยกเวน้ในกรณีท่ีพนกังานท างานของตนทั้งหมดหรือ

ส่วนใหญ่นอกประเทศฮ่องกง 
 
6ถ: ข้าพเจ้าต้องการเป็นนายจ้างทีด่ี ข้าพเจ้าต้องมกีารเตรียมการใดบ้างทีข้่าพเจ้าสามารถเสนอให้กบัพนักงาน

ของข้าพเจ้าทีม่คีรอบครัว? 
6ต: ท่านอาจจะพิจารณาท่ีจะน าวธีิปฏิบติัต่อไปน้ีไปใชเ้พ่ือรับมือกบัความตอ้งการของพนกังานท่ีมีครอบครัว: 

 น าเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีเสมอภาคไปใชใ้นการคดัสรร เล่ือนขั้น โอน ฝึกอบรมไล่ออกหรือปลด
คนงาน 

 อยา่สร้างภาพพจน์ท่ีก าหนดเอาไวแ้ลว้ล่วงหนา้วา่ผูท่ี้เหมาะสมจะตอ้งมีหรือไม่มีครอบครัวส าหรับ
งานใดงานหน่ึง เช่น ผูท่ี้มีครอบครัวไม่เหมาะสมส าหรับงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง 

 หลีกเล่ียงการโฆษณาต าแหน่งงานวา่เป็นงาน "เตม็เวลา" เวน้แตจ่ะมีความสมควร  
 ก าหนดขอ้จ ากดัเร่ืองความสามารถในการเดินทางใหน้อ้ยท่ีสุดและควรมีการการอะลุ่มอล่วยแก่

พนกังานท่ีมีปัญหาความยุง่ยากจริงๆ ในการท าตรงตามขอ้ก าหนด 
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การก าหนดกะการท างานปราศจากการเลือกปฏิบติัไม่วา่จะโดยตรงหรือโดย

ออ้ม 
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนกังานไดรั้บอนุญาตใหมี้ทางเลือกในการตดัสินใจเองในการรับท างาน

ล่วงเวลา 
 เสนองานนอกเวลางานหรือการแบ่งงานกนัท าหากเป็นไปได ้
 ปฏิบติัต่อพนกังานนอกเวลาอยา่งเป็นธรรมไม่วา่จะในเร่ืองของเงินเดือน เงินบ านาญ  การฝึกอบรม

และการเล่ือนขั้น 
 

การกระท าทีผ่ดิกฎหมายภายใต้ FSDO 
 
7ถ: การเลอืกปฏิบัตคิอือะไร? 
7ต: มีการเลือกปฏิบติัอยูส่องประเภทดว้ยกนั คือ การเลือกปฏิบติัทางตรงและทางออ้ม 

การเลอืกปฏิบัตทิางตรงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลถูกปฏิบติัในทางท่ีแยก่วา่บุคคลอ่ืนบนพ้ืนฐานสถานภาพ
ครอบครัว ตวัอยา่งเช่น พนกังานหญิงถูกโอนไปท างานท่ีแยก่วา่หลงัคลอดบุตรเน่ืองจากนายจา้งคิดวา่
พนกังานหญิงท่ีมีบุตรเลก็ๆ ไม่สามารถท างานท่ีตอ้งเดินทางได ้
การเลอืกปฏิบัตทิางอ้อมเกิดข้ึนเม่ือมีการก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดท่ีไม่เป็นธรรมและบงัคบัใชก้บั
ทุกคน แต่ในทางปฏิบติัเป็นปรปักษต์่อบุคคลท่ีมีครอบครัว ตวัอยา่งเช่น บริษทัยนืยนัวา่พนกังานทุกคน
ตอ้งท างานล่วงเวลา และพนกังานหมา้ยท่ีตอ้งดูแลบุตรเลก็ๆ แต่เพียงผูเ้ดียวไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
น้ีได ้บริษทัจึงไล่พนกังานคนนั้นออก พนกังานรู้สึกเสียใจเพราะการเป็นผูป้กครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียวท า
ใหต้นไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขน้ีได ้หากบริษทัไม่รับฟังพนกังานแต่ละคนวา่จะปฏิบติัตามเง่ือนไข
ไดห้รือไม่ การกระท าดงักล่าวถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยออ้มบนพ้ืนฐานสถานภาพครอบครัว  



 
8ถ: นายจ้างสามารถปฏิเสธทีจ่ะว่าจ้างข้าพเจ้าเนื่องจากเหตุผลด้านสถานภาพครอบครัวของข้าพเจ้าได้ 

หรือไม่? 
8ต: ถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายหากนายจา้งเลือกปฏิบติักบัผูส้มคัรงานหรือพนกังานบนพ้ืนฐานของ

สถานภาพครอบครัวของพนกังาน ตวัอยา่งเช่น นายจา้งปฏิเสธการจา้งงานท่านเพราะประกาศรับสมคัร
งานแจง้วา่ตอ้งมีการเดินทางไปยงัประเทศจีนบ่อย และนายจา้งทึกทกัเอาเอง วา่ท่านไม่สามารถเดินทางได้
เน่ืองจากท่านตอ้งคอยดูแลของบุตรเลก็ๆ 

  
9ถ: สถานศึกษาหรือผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธทีจ่ะให้บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ข้าพเจ้าเพราะ

พืน้ฐานด้านสถานภาพครอบครัวของข้าพเจ้าได้หรือไม่? 
9ต:  เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายท่ีผูใ้หบ้ริการปฏิเสธท่ีจะใหสิ้นคา้ บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกบน

พ้ืนฐานของสถานภาพครอบครัว นอกจากน้ียงัถือการกระท าท่ีผิดกฎหมายหากสถานศึกษาปฏิเสธท่ีจะ
ยอมรับ หรือขบัไล่นกัเรียนออกเน่ืองจากเดียวกนัเหตุผล 

 
10ถ: คณะกรรมาธิการเพือ่ความเท่าเทยีมทางโอกาส (Equal Opportunities Commission หรือ EOC) สามารถ

ช่วยเหลอืข้าพเจ้าได้หรือไม่หากข้าพเจ้าได้รับการปฏิบัตทิีไ่ม่ดเีนื่องจากข้าพเจ้าเป็นพยานหรือให้ข้อมูลแก่
เพือ่นหรือเพือ่นร่วมงานของข้าพเจ้าทีย่ืน่ค าร้องเรียน? 

10ต: ได ้หากท่านไดรั้บการปฏิบติั ท่ีไม่ดีเม่ือท่านช่วยเหลือในการยืน่เร่ืองร้องเรียน ท่านสามารถยืน่เร่ือง
ร้องเรียน “การตกเป็นผูรั้บเคราะห์” หากส่ิงน้ีเกิดข้ึน ท่านสามารถไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายและ
ควรแจง้ต่อบุคคลผูท่ี้รับเร่ืองร้องเรียนของเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานของท่านโดยทนัที  

 
11ถ: FSDO บังคบัใช้กบัภาครัฐด้วยหรือไม่? 
11ต: ใช่บทบญัญติัของ FSDO บงัคบัใชก้บัภาครัฐดว้ยเช่นกนั แต่ยกเวน้กฎหมายในประเด็นต่อไปน้ี: 

 กฎหมายการอพยพเขา้เมือง 
 การเขา้และออกจากประเทศฮ่องกง  
 การกระท าใดๆ ท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระเบียบขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีมีอยู ่

 
 
การยืน่เร่ืองร้องเรียนกบั EOC 
 
12ถ: ข้าพเจ้าสามารถท าอะไรได้บ้างหากรู้สึกว่าก าลงัถูกเลอืกปฏิบัต?ิ 
12ต: ท่านสามารถด าเนินการด้วยวธีิใดวธีิหนึ่งหรือหลายวธีิดงัต่อไปนี้: 

 หากเร่ืองร้องเรียนเก่ียวขอ้งกบังาน ท่าน สามารถยืน่เร่ืองร้องเรียนต่อฝ่ายบริหารขององคก์รของท่าน
หรือขอรับความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนจากเจา้หนา้ท่ีขององคก์รของท่านหรือสหภาพแรงงาน; 

 หากเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินคา้ บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก ท่านสามารถยืน่
เร่ืองร้องเรียนกบัผูจ้ดัหาสินคา้ บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกหรือขอใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข 



 ยืน่เร่ืองร้องเรียนกบั EOC 
 ยืน่เร่ืองร้องเรียนต่อศาล 

 
โปรดอยา่ลืมบนัทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุดในขณะท่ีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนยงัคงจดจ าไดใ้นใจ ขอ้มูลจะช่วยใหท่้าน
นึกรายละเอียดออกในภายหลงัท่ีท่านตอ้งการยืน่เร่ืองร้องเรียนหรือด าเนินการทางศาล 
 
13ถ: ข้าพเจ้าสามารถยืน่เร่ืองร้องเรียนกบั EOC ได้อย่างไร และจะเกดิอะไรขึน้หลงัจากนั้น? 
13ต: ตอ้งยืน่เร่ืองร้องเรียนในรูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่านอาจเขียนข้ึนเองหรือมอบอ านาจใหบุ้คคล

อ่ืนเขียน หลงัจากท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเรียนแลว้ EOC จะตอ้งท าการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนและตดัสิน
วา่ควรยติุหรือด าเนินการไกล่เกล่ียต่อ 

  
14ถ: สามารถยืน่เร่ืองร้องเรียนในลกัษณะเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้หรือไม่? 
14ต: ได ้ค าร้องสามารถยืน่ในฐานะรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือตวัแทนใดๆ 
 
15ถ: ข้าพเจ้าเป็นตวัแทนของผู้เสียหายได้หรือไม่? 
15ต: ได ้ท่าน สามารถเป็นตวัแทนของผูเ้สียหาย ตวัแทนโจทกจ์ะตอ้งแสดงวา่ ตนไดรั้บมอบอ านาจจาก

ผูเ้สียหายใหย้ืน่เร่ืองร้องเรียน 
 
16ถ: หากข้าพเจ้าต้องการยืน่เร่ืองร้องเรียน ข้อมูลใดบ้างทีข้่าพเจ้าจะต้องให้? 
16ต: ท่านตอ้งยืน่เอกสารร้องเรียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและใหข้อ้มูลต่อไปน้ี: 
 รายละเอียดและวนัท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง; 
 ขอ้มูลส่วนตวัของท่าน (ช่ือ ขอ้มูลการติดต่อ เพศหรือสถานภาพการสมรส ฯลฯ) 
 ช่ือของผูถู้กร้องเรียน (ช่ือบุคคลหรือบริษทั) และขอ้มูลส าหรับติดต่อ 
 ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการร้องเรียนวา่ดว้ยการถูกเลือกปฏิบติั 
 รายละเอียดของความเสียหายหรือการถูกก่อกวนใดๆ ท่ีท่านไดรั้บเน่ืองจากการเลือกปฏิบติั 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัพยาน 
หากท่านมีปัญหาความขดัขอ้งในการเตรียมเอกสารการร้องเรียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เจา้หนา้ท่ีของ EOC 
สามารถช่วยท่านได ้
 
การสอบสวนและการไกล่เกลีย่ 
17ถ: EOC สอบสวนเร่ืองร้องเรียนอย่างไร? 
17ต: EOC มีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ขอ้กล่าวหาโดยผูร้้องเรียนจะถูกส่งไปยงัผูถู้ก

กล่าวหาเพ่ือใหต้อบสนอง จากนั้นค าตอบจะถูกส่งใหก้บัผูร้้องเรียน มีการเก็บพยานหลกัฐานและเน้ือหา
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามารวบรวมและทบทวนดูวา่คดีควรจะไดรั้บการยติุหรือด าเนินการในขั้นตอนไกล่
เกล่ียยอมความต่อไป ขอ้มูลทั้งหมดท่ีรวบรวมไดใ้นระหวา่งขั้นตอนการตรวจสอบจะถูกเก็บความลบั
จากบุคคลท่ีสามแต่อาจใชใ้นกระบวนการศาล 



  
18ถ: ภายใต้สถานการณ์ใดบ้างที ่EOC จะยุตกิารสอบสวนเร่ืองร้องเรียนของข้าพเจ้า? 
18ต: EOC จะตดัสินใจไม่ด าเนินการหรือยติุการสอบสวนค าร้องเรียน ถา้: 
 เช่ือวา่การกระท าท่ีถูกน ามาร้องเรียนไม่ขดัต่อกฎหมาย FSDO 
 บุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายไม่ตอ้งการใหด้ าเนินการสอบสวนต่อ  
 การกระท าดงักล่าวไดผ้า่นมาแลว้มากกวา่ 12 เดือน 
 ค าร้องเรียนดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการต่อไปในฐานะค าร้องของตวัแทนได ้
 ค าร้องเรียนเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย ก่อกวน เขา้ใจผิดหรือขาดสาระส าคญั 
  
19ถ: หากข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าถูกเลอืกปฏิบัต ิจะมขีอบเขตระยะเวลาจ ากดัในการยืน่ค าร้องของข้าพเจ้า

หรือไม่? 
19ต: หากท่านตอ้งการยืน่ค  าร้องเรียนใหก้บั EOC ท่านตอ้งท าภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีเกิดเหตุ หากท่าน

ตดัสินใจท่ีจะด าเนินการทางกฎหมายโดยส่งเร่ืองไปยงัศาลแขวง ท่านตอ้งท าภายใน 24 เดือนนบัจากวนัท่ี
เกิดเหต ุ

 
20ถ: EOC ไกล่เกลีย่กรณีพพิาทอย่างไร? 
20ต: บทบาทของผูไ้กล่เกล่ียคือท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกท่ีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายในการพิจารณาปัญหาซ่ึงก่อใหเ้กิดค าร้องเรียน ระบุ จุดต่างๆท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นพอ้งและ
เจรจาขอ้ยติุเพ่ือแกปั้ญหาขอ้พิพาท EOC มีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการสืบสวนกรณีและพยายามหาขอ้ยติุ
ใหก้บัประเด็นปัญหาโดยใชว้ธีิการไกล่เกล่ีย การไกล่เกล่ียเป็นกระบวนการโดยสมคัรใจ ผูไ้กล่เกล่ียไม่ได้
ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ขอ้ยติุมีหลายรูปแบบและอาจอยูใ่นรูปของจดหมายขอ
โทษ, การจ่ายค่าชดเชยทางการเงิน, การบญัญติันโยบายโอกาสความเท่าเทียมกนั, ฯลฯ ขอ้ตกลงขอ้ยติุ
เทียบเท่ากบัสญัญาและมีผลผกูมดัตามกฎหมาย กรุณา อ่านเอกสารแผน่พบั EOC เร่ืองการไกล่เกล่ียเพื่อ
ขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 
21ถ: EOC สามารถท าอะไรให้ข้าพเจ้าได้บ้างเมือ่การไกล่เกลีย่ไม่เป็นผลส าเร็จ? 
21ต: หากค าร้องเรียนไม่สามารถหาขอ้ยติุโดยวธีิการไกล่เกล่ียได ้ท่านอาจขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย

จาก EOC เพ่ือน าเร่ืองข้ึนศาล ความช่วยเหลือทางกฎหมายไดแ้ก่การใหค้  าแนะน าทางกฎหมาย, การให้
ทนายความของ EOC เป็นตวัแทน การแต่งตั้งทนายความซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกเป็นตวัแทนทางกฎหมาย
หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆท่ี EOC เห็นสมควร คณะกรรมการของจะ EOC พิจารณาค าร้องเรียน
ทั้งหมดท่ีไดรั้บ 

 
22ถ: ข้าพเจ้าสามารถด าเนินกระบวนการทางศาลเองโดยไม่ต้องพึง่ EOC ได้หรือไม่? 
22ต: ได ้ทุกคนสามารถด าเนินกระบวนการทางศาลเองไดโ้ดยตรงภายใตก้ฎหมายโดยไม่ตอ้งผา่น EOC 
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