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"เรียนรู้สิทธิของท่าน": การคุกคามทางเพศในสถานที่ท างาน 
 
ทา่นเคยถกูคกุคามทางเพศในสถานท่ีท างานหรือไม ่ซึง่รวมถึงการคกุคามโดยนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน ผู้ให้บริการ 
หรือลกูค้า? หรือทา่นอาจเคยรู้สกึอดึอดัเพราะโปสเตอร์หรือบทสนทนาที่ลอ่แหลมเก่ียวกบัเพศในสถานท่ีท างาน
ของทา่น? กฎหมายวา่ด้วยการเลอืกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance หรือ 
SDO) ให้ความคุ้มครองทา่นจากการคกุคามและจากสภาพแวดล้อมที่ไมเ่ป็นมิตรทางเพศ 
 
สิ่งเหล่านีเ้คยเกดิขึน้กับท่านในสถานที่ท างานหรือไม่? 
 มีคนพดูจาลอ่แหลมทางเพศเก่ียวกบัลกัษณะหรือรูปร่างหน้าตาของทา่น ท าให้ทา่นรู้สกึถกูดหูมิ่นหรือถกู

ขม่ขู ่
 มีคนสมัผสัแตะต้องร่างกายของทา่นทางเพศโดยที่ทา่นไมป่รารถนา  
 มีคนแสดงทา่ทางไมเ่หมาะสมทางเพศตอ่ทา่นโดยที่ทา่นไมป่รารถนา 
 มีคนพดูยัว่เย้าหรือใช้ภาษาหยาบทางเพศกบัทา่นหรือใกล้ตวัทา่น ซึง่ทา่นไมช่อบ 
 มีคนแสดงภาพลามกอนาจารใกล้ตวัทา่นหรือให้ทา่นเห็นในที่ท างาน ซึง่ท าให้ทา่นรู้สกึอบัอาย 
 มีคนคกุคามทางเพศตอ่ทา่นในระหวา่งที่ทา่นก าลงัให้สนิค้า สิง่อ านวยความสะดวกหรือบริการตอ่บคุคล

นัน้ 
 

ทา่นไมไ่ด้ประสบปัญหาเหลา่นีเ้พียงล าพงั ในแตล่ะปีมคีนจ านวนมากประสบกบัการถกูคกุคามทางเพศ ซึง่ไม่
เพียงแตท่ าให้เกิดความทกุข์และความอบัอาย ซึง่ที่จริงแล้วการคกุคามทางเพศเป็นการกระท าทีผิ่ดกฎหมาย 
 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศให้ความคุ้มครองต่อ
ท่าน  
กฎหมายวา่ด้วยการเลอืกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางเพศให้ความคุ้มครองจากการคกุคามทางเพศ ซึง่เป็น
ความผิดทางแพง่ตามกฎหมาย ภายใต้กฎหมาย SDO การคกุคามทางเพศหมายถึงการกระท าทางกายหรือ
วาจาใดๆในเร่ืองทางเพศอนัไมพ่งึปรารถนาและไมไ่ด้รับการเชือ้เชิญ และรวมการกระท าเช่นการสมัผสัแตะต้อง 
การพดูจาลอ่แหลมทางเพศ และการขอมีเพศสมัพนัธ์ การคกุคามทางเพศรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไมเ่ป็นมิตร
ทางเพศ ซึง่ท าให้ทา่นรู้สกึกลวัหรืออดึอดัใจ กฎหมายวา่ด้วยการเลอืกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางเพศให้ความ
คุ้มครองจากการคกุคามทางเพศในการท างานและการศกึษา นอกจากนัน้แล้วกฎหมายยงัห้ามไมใ่ห้ลกูค้า
คกุคามทางเพศตอ่ผู้ให้สนิค้า สิง่อ านวยความสะดวกหรือบริการ และรวมถึงในทางกลบักนัด้วย 
 
ท่านได้รับการคุ้มครองถงึแม้ว่า: 
 ไมม่ีผู้อื่นเห็นการกระท านัน้เกิดขึน้ 
 ทา่นไมไ่ด้ถกูไลอ่อกจากงาน 
 ผู้กระท าไมใ่ช่หวัหน้าของทา่น แตเ่ป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้ให้บริการตอ่ทา่น หรือลกูค้าของทา่น 
 ทา่นอาจจะเคยยินยอมตอ่การกระท าทางเพศบางครัง้ในอดีต แตท่า่นไมป่รารถนาการกระท านัน้  ๆ
 การกระท านัน้ได้เกิดขึน้แม้เพียงครัง้เดียว 
 การกระท านัน้ได้เกิดขึน้นอกฮ่องกงบนเรือหรือเคร่ืองบินที่มีการจดทะเบียนในฮ่องกง 
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ถ้าท่านถูกคุกคามทางเพศ ท่านควรท าสิ่งเหล่านี ้
1. ปฏิเสธการกระท า 

บอกผู้กระท าผิดอยา่งชดัเจนให้หยดุการกระท านัน้ และกลา่ววา่ทา่นไมย่ินดีกบัการกระท าของเขา/เธอ 
หากการกระท าเกิดขึน้อีก ควรสง่จดหมายถึงเขา/เธอให้หยดุการกระท านัน้ และเก็บส าเนาไว้ส าหรับตวั
ทา่นเองด้วย 

2. บันทึกสิ่งที่เกิดขึน้เป็นลายลักษณ์อักษร   
บนัทกึวนัเวลาและสถานท่ีของเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยเร็วที่สดุ รวมถึงการสนทนาและพยานใดๆที่อยูท่ี่นัน่ 
หากผู้กระท าได้สมัผสัแตะต้องร่างกายของทา่น ควรจดวา่เขา/เธอได้แตะต้องร่างกายสว่นใดของทา่นด้วย 
เก็บส าเนาของบนัทกึเหลา่นีไ้ว้ที่บ้าน ซึง่จะเป็นประโยชน์หากทา่นตดัสนิใจที่จะยื่นเร่ืองร้องเรียนตอ่
ผู้กระท าหรือองค์กร หรือหากทา่นต้องการด าเนินการทางกฎหมาย 

3. ควรปรึกษาเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน เพื่อที่ท่านจะได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจ 
บางคนรู้สกึหดหู ่เศร้า หรือมีอาการปวดหวั คลืน่ไส้ หรือเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะการถกูคกุคามทาง
เพศ ควรดแูลตวัเองด้วย หากทา่นกลวัวา่ทา่นอาจถกูไลอ่อกจากงาน ควรสบืวา่เพื่อนร่วมงานคนอื่นเคย
ประสบปัญหาเดียวกนัในที่ท างานหรือไม ่ควรร่วมมือกบัพวกเขาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 

4. ปรึกษาตัวแทนสหภาพแรงงานของท่าน หากท่านเป็นสมาชิกของสหภาพ 
5. ปรึกษาตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น  ๆ
6. ปรึกษานายจ้างของท่าน 

นายจ้างของทา่นควรมีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองการปกป้องพนกังานจากการคกุคามทางเพศ
และวิธีการยื่นเร่ืองร้องเรียน ควรอา่นคูม่ือพนกังานของทา่นหรือปรึกษาแผนกบคุลากร หากผู้กระท าเป็น
ลกูค้าของทา่น ควรแจ้งผู้จดัการหรือนายจ้างของทา่นทนัที เพื่อให้มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมและปฏิบตัิ
ได้อยา่งมีเหตผุล 

7. เก็บบันทึกผลงานของท่าน  
เก็บส าเนาของการประเมินผลงานของทา่นและเอกสารหรือบนัทกึลายลกัษณ์อกัษรใด ๆ ที่แสดงวา่ทา่นมี
ผลงานท่ีดีไว้ที่บ้าน ผู้กระท าอาจจะวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบตัิงานของทา่นในภายหลงัเพื่อท่ีจะแก้ตา่งการ
กระท าของตน 

8. ยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (EOC) 
EOC จดัตัง้ขึน้เพื่อปกป้องทา่น ทา่นสามารถปรึกษา EOC ได้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 

9. ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของท่าน  
ทา่นสามารถปรึกษาทนายความหรือยื่นเร่ืองฟ้องร้องในศาลแขวง 
 

ท่านสามารถหยุดการคุกคามทางเพศได้ 
มีหลายทา่นท่ีได้ตอ่สู้กบัการเลอืกปฏิบตัิและมีชีวิตการท างานที่ดีขึน้ ขัน้ตอนแรกคือการรับรู้ถึงสทิธิของทา่น
ภายใต้กฎหมาย ทา่นสามารถ: 
 ยื่นเร่ืองฟ้องร้องในศาลแขวง 
 ยื่นเร่ืองร้องเรียนตอ่ EOC และแก้ไขปัญหาผา่นการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท 

ข้อตกลงยตุิกรณีพิพาทอาจครอบคลมุถึงการหยดุพฤติกรรมการเลอืกปฏิบตั ิการออกจดหมายขอโทษ 
การตกลงก าหนดนโยบายตอ่ต้านการคกุคามทางเพศในบริษัท การจดัการอบรมในหวัข้อที่เก่ียวข้อง หรือ
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การจ่ายเงินคา่เสยีหาย 
 ยื่นเร่ืองขอความช่วยเหลอืทางกฏหมายจาก EOC หากการไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทล้มเหลว  
 
ทา่นสามารถเชิญ EOC มาอบรมพนกังานของทา่น หรือติดตอ่ EOC เพื่อขอเข้าร่วมการอบรมที ่EOC จดัขึน้เป็น
ประจ า 
 
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน? 
คณะกรรมาธิการเพื่อความเทา่เทียมทางโอกาสจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยทา่น เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ EOC ท่ี 
www.eoc.org.hk ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัการป้องกนัการคกุคามทางเพศ และเอกสารให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย
ตอ่ต้านการเลอืกปฏิบตัเิป็นภาษาไทยเช่น "DDO และฉนั" "SDO และฉนั" "FSDO และฉนั" และ "RDO และฉนั" 
นอกจากนีแ้ล้ว เรายงัมีเอกสารให้ความรู้ช่ือ "เรียนรู้สทิธิของทา่น" เก่ียวกบัการคกุคามทางเพศ การเลอืกปฏิบตัิ
อนัเนื่องมาจากการตัง้ครรภ์ ฯลฯ  
 
คณะกรรมาธิการเพื่อความเทา่เทียมทางโอกาส 
Equal Opportunities Commission 
ที่อยู:่ 19/F, Cityplaza Three, 14 Taikoo Wan Road 
Taikoo Shing, Hong Kong 
โทรศพัท์: 2511 8211  โทรสาร: 2877 7600 
อีเมล์: eoc@eoc.org.hk 
บริการสอบถามผา่น SMS: 6972566616538 (ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / มีความยากล าบากใน
การพดูหรือออกเสยีง) 
 

http://www.eoc.org.hk/
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