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DDO&I  
Translation in Thai 

 
 

กฎหมายว่าด้วยการเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพลภาพและข้าพเจ้า 
 
 
เอกสารแผน่พบัน้ีจดัท าข้ึนโดยคณะกรรมาธิการเพ่ือความเท่าเทียมทางโอกาสเพ่ือใหข้อ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิของบุคคลทุพลภาพ
ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมทางความทุพลภาพ คณะกรรมาธิการเพ่ือความเท่าเทียมทางโอกาสยงัไดจ้ดัท า
ชุดหลกัปฏิบติัการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ยเอกสารแผน่พบัท่ีใหข้อ้มูลเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั
โดยไม่เป็นธรรมทางความทุพลภาพและหลกัจริยธรรมการจา้งงาน คณะกรรมาธิการขอใหโ้อกาสน้ีในการขอบคุณองคก์รท่ีใส่ใจ
ค าแนะน าท่ีไดรั้บ  

 
ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ: 

คณะกรรมาธิการเพือ่ความเท่าเทยีมทางโอกาส (Equal Opportunities Commission หรือ EOC) 
19/F, CityPlaza Three, 14 Taikoo Wan Road 
Taikoo Shing, Hong Kong 
โทรศพัท:์ 2511-8211  

เวบ็ไซต:์ http://www.eoc.org.hk 

1ถ: กฎหมายว่าด้วยการเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพลภาพ (Disability Discrimination Ordinance หรือ DDO) 
คอือะไร? 

1ต: คือกฎหมายท่ีถูกบญัญติัข้ึนเพ่ือใหค้วามคุม้ครองแก่ผูท่ี้ทุพลภาพจากการถูกเลือกปฏิบติั การล่วงละเมิด และการถูกกล่าว
ร้ายบนพ้ืนฐานความทุพลภาพ 

  
2ถ: ความทุพลภาพภายใต้กฎหมาย DDO คอือะไร? 
2ต: ภายใตก้ฎหมาย DDO ความทุพลภาพหมายถึงความสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของความสามารถของร่างกายหรือจิตใจ 

การสูญเสียทั้งหมดหรือบางส่วนของร่างกาย การมีอินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรคหรือการเจ็บป่วย (เช่น HIV) ความผิดปกติของ
การท างาน ความผิดปกติของรูปร่างหรือความผิดรูปผิดร่างของส่วนของร่างกาย ความผิดปกติ ความเจ็บป่วยหรือโรคท่ีมี
ผลต่อการรับรู้ความเป็นจริง อารมณ์ หรือการตดัสินใจของบุคคลหรือท่ีมีผลท าใหพ้ฤติกรรมถูกรบกวนและเป็นปัญหาต่อ
การเรียนรู้ ความทุพลภาพไม่เพียงแค่รวมถึงความทุพลภาพท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงความทุพลภาพท่ีเคยมีอยู่
ก่อนหนา้น้ีแต่ไม่มีแลว้ และความทุพลภาพท่ีอาจมีในอนาคตหรือความทุพลภาพท่ีบุคคลคนนั้นถูกกล่าวหาวา่มีอีกดว้ย 

  
3ถ: ข้าพเจ้าได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย DDO หรือไม่หากข้าพเจ้าเป็นบุคคลทุพลภาพ? 
3ต: กฎหมายใหค้วามคุม้ครองบุคคลใดก็ตามจากการถูกเลือกปฏิบติับนพ้ืนฐานของความทุพลภาพ หากคุณเป็นบุคคลทุพล

ภาพ แน่นอนวา่คุณไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายDDO อยา่งไรก็ตามแมว้า่คุณจะไม่ใช่บุคคลทุพลภาพ คุณก็ไดรั้บ

กฎหมายว่าด้วยการเลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางความทุพลภาพ 
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ความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายน้ีดว้ย ถา้: 

--  คนรู้จกัของคุณเป็นบุคคลทุพลภาพและคุณถูกเลือกปฏิบติัเพราะคุณรู้จกักบับุคคลคนนั้น คนรู้จกัรวมถึง คู่สมรส คนท่ี
อยูอ่าศยัร่วมกบับุคคลทุพลภาพ ญาติ คนดูแลและหุน้ส่วนทางธุรกิจ การเล่นกีฬาหรือเพ่ือนร่วมสงัสรรค ์ 

-- คุณถูกกล่าวหาวา่เป็นบุคคลทุพลภาพและคุณถูกเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุผลน้ี 
-- เช่ือวา่คุณอาจเป็นผูทุ้พลภาพในอนาคตและคุณถูกเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุผลน้ี 

  
4ถ: การเลอืกปฏิบัตคิอือะไร? 
4ต: การเลือกปฏิบติัอาจเป็นโดยตรงหรือโดยออ้มก็ได ้

การเลือกปฏิบติัโดยตรงเกิดข้ึนเม่ือ บนพ้ืนฐานของความทุพลภาพ บุคคลทุพลภาพถูกปฏิบติัในทางท่ีแยก่วา่บุคคลอ่ืนท่ีไม่
มีความทุพลภาพ ภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั 

การเลือกปฏิบติัโดยออ้มเกิดข้ึนเม่ือมีการก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดท่ีบงัคบัใชก้บัทุกคน แต่ในทางปฏิบติัท่ีเป็น
ปรปักษต์่อบุคคลทุพลภาพ ท าใหไ้ดรั้บความเสียหาย และเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดดงักล่าวไม่ยติุธรรม 

  
5ถ: การล่วงละเมดิคอือะไร? 
5ต: การล่วงละเมิดคือการปฏิบติัท่ีสร้างความไม่พึงพอใจบนพ้ืนฐานของความทุพลภาพของบุคคลซ่ึงเป็นท่ีคาดการณ์อยา่ง

สมควรไดว้า่บุคคลผูน้ั้นถูกท าใหโ้กรธ การท าใหเ้สียช่ือเสียงหรือการคุกคาม ตวัอยา่งเช่น การวพิากษว์จิารณ์ท่ีสบประมาท 
เร่ืองขบขนัท่ีล่วงละเมิดเก่ียวกบัความทุพลภาพของบุคคล การล่วงละเมิดบุคคลเก่ียวกบัความทุพลภาพถือเป็นเร่ืองท่ีผิด
กฎหมายภายใตก้ฎหมาย DDO 

  
6ถ: การกล่าวร้ายคอือะไร? 
6ต: การกล่าวร้ายคือกิจกรรมในท่ีสาธารณะซ่ึงผลกัดนัใหเ้กิดความการเกลียดชงั การดูถูกอยา่งรุนแรง หรือท าการเยาะเยย้ผูอ่ื้น

อยา่งรุนแรง ต่อบุคคลทุพลภาพ ตวัอยา่งเช่น หากบุคคลกล่าวในท่ีสาธารณะท่ีวา่บุคคลทุพลภาพไร้ประโยชน์และเป็น
ภาระต่อสงัคม ส่ิงน้ีถือเป็นการกล่าวร้ายได ้การกล่าวร้ายบุคคลทุพลภาพถือเป็นเร่ืองผิดกฎหมายภายใตก้ฎหมาย DDO 

  
7ถ: DDO บังคบัใช้กบัพนักงานทุกคนในฮ่องกงหรือไม่? 
7ต: DDO บงัคบัใชก้บัพนกังานทุกคนในฮ่องกง ยกเวน้พนกังานท่ีท างานนอกประเทศฮ่องกงโดยส้ินเชิงหรือโดยส่วนใหญ่ 

(โปรดทราบวา่การยกเวน้ให"้นายจา้งขนาดเลก็"ท่ีมีพนกังานไม่เกิน 5 คน ไดห้มดอายเุม่ือ 3 สิงหาคม 1998 . ) 

  
8ถ: ข้าพเจ้าจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างภายใต้กฎหมายนีห้ากข้าพเจ้าเป็นผู้ทุพลภาพ? 
8ต: กฎหมายใหค้วามคุม้ครองจากการถูกเลือกปฏิบติั การละเมิดหรือการกล่าวร้ายในขอบเขตต่อไปน้ี 

-- การจา้งงาน (รวมถึงการเป็นหุน้ส่วนธุรกิจ สมาชิกสหภาพการคา้ การฝึกอบรมวชิาชีพ ฯลฯ)  
-- การศึกษา 
-- การเขา้ถึง การก าจดัหรือการจดัการส่ิงปลูกสร้าง (ส่ิงปลูกสร้างคือสถานท่ีซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสาธารณชน) 
-- การใหสิ้นคา้ บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก 
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-- การปฏิบติัในฐานะเป็นทนายความ (ขอ้เสนอในช่วงระหวา่งเรียนและฝึกอบรมท่ีมีใหก้บัทนายความ) 
-- กิจกรรมสโมสรและการกีฬา 

การคุม้ครองน้ีขยายไปถึงคนรู้จกัของคุณดว้ย 

  
9ถ: นายจ้างสามารถปฏิเสธในการจ้างงานหรือไล่ข้าพเจ้าออกด้วยเหตุผลทีว่่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทุพลภาพได้หรือไม่? 
9ต: เป็นเร่ืองผิดกฎหมายหากนายจา้งเลือกปฏิบติักบัผูส้มคัรท่ีทุพลภาพ หรือพนกังานท่ีทุพลภาพ อยา่งไรก็ตาม ภายใต้

สถานการณ์เฉพาะบางอยา่ง นายจา้งอาจระบุผูส้มคัรหรือพนกังานท่ีเฉพาะเจาะจงวา่ไม่ควรเป็นผูท่ี้มีความทุพลภาพบาง
ประเภทได:้ 

(1)  เพราะวา่บุคคลดงักล่าวอาจไม่สามารถท าความตอ้งการของงานใหส้ าเร็จลุล่วงไดส้ าหรับงานบางอยา่ง ตวัอยา่งเช่น 
นายจา้งอาจระบุวา่บุคคลท่ีตอ้งนัง่รถเขน็ไม่ควรสมคัรงานในต าแหน่งครูฝึกสอนในโรงยมิ เพราะโดยขอ้ก าหนดของ
เน้ืองานแลว้ครูฝึกสอนในโรงยมิควรเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงและกระฉบักระเฉง เพ่ือช่วยคนท่ีมาใช้
อุปกรณ์ในโรงยมิและเพ่ือสอนวธีิการออกก าลงั 

(2)  เน่ืองดว้ยการเป็นบุคคลท่ีไม่ทุพลภาพเป็นคุณสมบติัเพ่ืออาชีพงานอยา่งแทจ้ริง (genuine occupational qualification, 
GOQ) ตวัอยา่งเช่น โดยธรรมชาติของงานแลว้ตอ้งการบุคคลท่ีไม่ทุพลภาพดว้ยเหตุผลทางจิตวทิยาหรือเหตุผลท่ี
เช่ือถือไดเ้พ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด ในกรณีดงักล่าว บุคคลท่ีทุพลภาพทางสายตาอาจถูกปฏิเสธในต าแหน่งท่
จ าเป็นตอ้งมีสายตาท่ีดี  

    
10ถ: ข้อก าหนดโดยเนือ้งานคอือะไร? 
10ต: ขอ้ก าหนดโดยเน้ืองานคือความจ าเป็นส าหรับเป้าหมายของงานท่ีตอ้งบรรลุผลส าเร็จ ส าหรับผูทุ้พลภาพ ตอ้งใหค้วามใส่

ใจเพ่ือไม่ใหเ้กิดความสบัสนในเป้าหมายของงานท่ีตอ้งบรรลุผลส าเร็จ หมายความวา่ในทางท่ีงานถูกท าจนส าเร็จลุล่วง 
ความหมายอยา่งหลงัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นขอ้ก าหนดโดยเน้ืองาน ในการตดัสินวา่บุคคลท่ีทุพลภาพสามารถท างานเพ่ือให้
บรรลุขอ้ก าหนดของเน้ืองานไดห้รือไม่ นายจา้งจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่อไปน้ี: 
(ก) บุคคลผา่นเกณฑก์ารฝึกอบรม คุณสมบติัและประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้นๆ หรือไม่ 
(ข) ในกรณีของการปฏิบติัต่อพนกังาน ผลการด าเนินงานของพนกังานและ  
(ค) ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัอยา่งเช่น พนกังานส่งของจ าเป็นตอ้งยกวตัถุท่ีหนกัอยา่งนอ้ย 50 กิโลกรัมซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดโดยเน้ืองานของงานน้ี 
ความสามารถทางร่างกายหรือความไม่เจ็บป่วยอาจไม่จ าเป็นตอ้งเป็นขอ้ก าหนดโดยเน้ืองานของงานน้ี  
(ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาดูชุดหลกัปฏิบติัการบริหารท่ีดีซ่ึงจดัพิมพโ์ดย EOC) 

  
11ถ: ผู้ให้การศึกษาหรือผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธทีจ่ะให้บริการหรืออ านวยความสะดวกแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้าเป็น

บุคคลทุพลภาพได้หรือไม่? 
11ต: เป็นเร่ืองผิดกฎหมายหากผูใ้หบ้ริการปฏิเสธท่ีจะใหสิ้นคา้ บริการหรือส่ิงอ านายความสะดวก หรือสถาบนัใหก้ารศึกษาท่ี

จะปฏิเสธการรับนกัศึกษาหรือไล่นกัศึกษาออกดว้ยเหตุผลท่ีเป็นบุคคลทุพลภาพ อยา่งไรก็ตาม หากนกัศึกษาท่ีเป็นบุคคลทุ
พลภาพไม่สามารถผา่นเกณฑข์อ้ก าหนดท่ีสมเหตุสมผลของสถาบนัการศึกษาท่ีตั้งไว ้สถาบนัการศึกษาอาจปฏิเสธการรับ
บุคคลคนนั้นเขา้เรียนได ้ 
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12ถ: DDO ให้ความคุ้มครองการคดัสรรพนักงานและบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ทีรั่ฐบาลจดัหาให้ด้วยหรือไม่? 
12ต: เป็นเร่ืองผิดกฎหมายหากนายจา้งเลือกปฏิบติัการคดัสรรพนกังานและส่ิงน้ีบงัคบัใชก้บัรัฐบาลดว้ย เป็นเร่ืองผิดกฎหมาย

อีกเช่นกนัหากรัฐบาลเลือกปฏิบติัต่อบุคคลทุพลภาพท่ีมีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจหนา้ท่ี เวน้แต่วา่
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าใดๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายการอพยพเขา้เมืองหรือการเขา้และออกจากประเทศฮ่องกง หรือการ
กระท าใดๆ ท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระเบียบขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีมีอยู ่

  
13ถ: หากข้าพเจ้าเป็นโรคตดิต่อร้ายแรง นายจ้างสามารถไล่ข้าพเจ้าออกได้หรือไม่? 
13ต: ไม่ถือเป็นเร่ืองผิดกฎหมายในการเลือกปฏิบติักบัพนกังานท่ีป่วยเป็นโรคติดต่อหากมีเหตุผลจ าเป็นในการใหค้วามคุม้ครอง

ดา้นสาธารณสุข “โรคติดต่อ” ภายใต ้DDO หมายถึงโรคท่ีถูกจดัอนัดบัอยูใ่นอนัดบัแรกสุดของกฎหมายกกักนัโรคและ
ป้องกนัโรค (ตวัอยา่งเช่น วณัโรคและโรคตบัอกัเสบท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส) และโรคใดๆ ท่ีติดต่อกนัไดซ่ึ้งถูกระบุโดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษาของรัฐบาล ดว้ยวตัถุประสงคข์องการยกเวน้น้ีภายใต ้DDO การ
ติดเช้ือ HIV หรือโรค AIDS ไม่ถือเป็นโรคติดต่อ  

  
14ถ: เป็นเร่ืองถูกกฎหมายหรือไม่ทีใ่ห้สินค้า บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกหรือโอกาสเฉพาะผู้ทีทุ่พลภาพบางประเภท

เท่านั้น? 
14ต: DDO ถูกบญัญติัข้ึนเพ่ือใหเ้กิดโอกาสความเท่าเทียมกนัระหวา่งผูท่ี้ทุพลภาพกบัผูท่ี้ไม่ทุพลภาพ ไม่ถือเป็นเร่ืองผิด

กฎหมายท่ีใหสิ้นคา้หรือบริการ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกหรือโอกาสกบัผูทุ้พลภาพบางประเภทเพ่ือสนองความ
ตอ้งการในการจา้งงาน การศึกษา การเขา้ร่วมสโมสรหรือการกีฬา การใหส่ิ้งปลูกสร้าง สินคา้ บริการหรือส่ิงอ านวย
ความสะดวกหรือการใหค้วามช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นเพ่ือใหส้ามารถด ารงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งพ่ึงพาอาศยั
ผูอ่ื้น   

  
15ถ: ข้าพเจ้าสามารถท าอะไรได้บ้างเมือ่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าก าลงัถูกเลอืกปฏิบัต?ิ  
15ต: คุณสามารถด าเนินการขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือมากกวา่ดงัต่อไปน้ี: 

(ก) หากค าร้องเรียนเก่ียวขอ้งกบังาน คุณสามารถยืน่ค  าร้องกบัฝ่ายบริหารขององคก์รของคุณหรือขอความช่วยเหลือใน
รูปแบบอ่ืนจากองคก์รพนกังานหรือสหภาพแรงงานของคุณ 

(ข) หากค าร้องเรียนก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นคา้ บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการใหก้ารศึกษา คุณสามารถยืน่ค  าร้อง
กบัผูใ้หบ้ริการนั้นๆ หรือขอใหมี้การปรับปรุง 

(ค) ยืน่ค  าร้องกบัคณะกรรมาธิการเพ่ือความเท่าเทียมทางโอกาส(EOC) 
(ง) น าเร่ืองของคุณไปขอความช่วยเหลือจากศาล 

 

โปรดจ าวา่ ควรจดบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้ม่ือเหตุการณ์นั้นยงัคงไม่เลือนจากความทรงจ าของ
คุณ ขอ้มูลจะช่วยใหคุ้ณจ ารายละเอียดไดใ้นวนัหลงัท่ีคุณตอ้งการยืน่ค  าร้องหรือขอการด าเนินการจากศาล หากการเลือก
ปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัการถูกล่วงละเมิดดว้ยวาจา พยายามจดบนัทึกค าต่อค าถึงส่ิงท่ีถูกกล่าวหา ส่ิงน้ีส าคญัยิง่หากคุณรู้สึกวา่
ก าลงัถูกล่วงละเมิดหรือถูกกล่าวใหร้้ายในท่ีสาธารณะ 
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16ถ: หากข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าถูกเลอืกปฏิบัต ิจะมขีอบเขตระยะเวลาจ ากดัในการยืน่ค าร้องของข้าพเจ้าหรือไม่? 
16ต: หากคุณตอ้งการยืน่ค  าร้องเรียนใหก้บั EOC คุณตอ้งท าภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีเกิดเหตุ หากคุณตดัสินใจท่ีจะ

ด าเนินการทางกฎหมายโดยส่งเร่ืองไปยงัศาลแขวง คุณตอ้งท าภายใน 2 ปีนบัจากวนัท่ีเกิดเหต ุ

  
17ถ: EOC ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทอย่างไร? 
17ต: EOC มีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการสืบสวนกรณีและพยายามหาขอ้ยติุใหก้บัประเด็นปัญหาโดยใชว้ธีิการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

การไกล่เกล่ียเป็นกระบวนการโดยสมคัรใจ ผูไ้กล่เกล่ียไม่ไดท้ าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง บทบาทของผู ้
ไกล่เกล่ียคือท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกท่ีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและคอยใหค้วามช่วยเหลือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในการแก ้
ปัญหาขอ้พิพาท ระบุประเด็นในการตกลงและการน ามาซ่ึงขอ้ยติุเพ่ือแกปั้ญหาขอ้พิพาท เม่ือไดข้อ้ยติุร่วมกนั คู่กรณีทั้ง
สองฝ่ายตอ้งลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขอ้ตกลงการยติุขอ้พิพาท ขอ้ตกลงขอ้ยติุเทียบเท่ากบัสญัญาและมีผลผกูมดั
ตามกฎหมาย ขอ้ยติุมีหลายรูปแบบและอาจอยูใ่นรูปของจดหมายขอโทษ, การจ่ายค่าชดเชยทางการเงิน, การบญัญติั
นโยบายโอกาสความเท่าเทียมกนั, ฯลฯ EOC จะพยายามบรรลุขอ้ยติุท่ีสร้างความสมานฉนัท ์

  
18ถ: EOC สามารถท าอะไรให้ข้าพเจ้าได้บ้างหากการไกล่เกลีย่ไม่เป็นผลส าเร็จ? 
18ต: หากค าร้องเรียนไม่สามารถหาขอ้ยติุโดยวธีิการไกล่เกล่ียได ้คุณอาจขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก EOC เพื่อน า

เร่ืองข้ึนศาล ความช่วยเหลือทางกฎหมายไดแ้ก่การใหค้  าแนะน าทางกฎหมาย, การใหท้นายความของ EOC เป็นตวัแทน, 
การแต่งตั้งทนายความซ่ึงเป็นบุคคล ภายนอกเป็นตวัแทนทางกฎหมายหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆท่ี EOC 
เห็นสมควร  

  
19ถ: หากข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ถูกรุกราน ข้าพเจ้าสามารถยืน่ค าร้องได้หรือไม่? 
19ต: ได ้ตามกฎหมายแลว้ ค าร้องสามารถยืน่ไดโ้ดยบุคคลหรือตวัแทนยืน่ค  าร้องเรียน ส าหรับกรณีท่ีเป็นตวัแทนยืน่ค  าร้องเรียน 

ตวัแทนตอ้งแสดงวา่ตนเองไดรั้บมอบอ านาจโดยผูถู้กรุกรานท่ีเป็นผูทุ้พลภาพในการยืน่เร่ืองร้องเรียน  หากคุณไม่ไดรั้บ
มอบอ านาจ คุณยงัสามารถยืน่เร่ืองใหก้บั EOC ได ้หลงัจากไดรั้บค าร้องเรียนแลว้ EOC จะติดตามประเด็นปัญหานั้นๆ 
ต่อไป 

  
20ถ: EOC สามารถช่วยข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าได้รับการปฏิบัตอิย่างไม่ดเีนื่องจากข้าพเจ้าเป็นพยานหรือให้ข้อมูลแก่เพือ่นหรือ

เพือ่นร่วมงานของข้าพเจ้าทีย่ืน่ค าร้องเรียนได้หรือไม่? 
20ต: ได ้หากคุณไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่ดีเม่ือคุณช่วยเหลือในการยืน่เร่ืองร้องเรียน คุณสามารถยืน่เร่ืองร้องเรียน “การตกเป็น

ผูรั้บเคราะห์” ได ้หากส่ิงน้ีเกิดข้ึน คุณสามารถไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายและควรแจง้ต่อบุคคลผูท่ี้รับเร่ือง
ร้องเรียนของเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานของคุณโดยทนัที ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนขององคก์รของคุณ ตวัแทน
พนกังาน ทนายความ หรือ EOC ข้ึนอยูก่บัการด าเนินการท่ีคุณไดเ้ลือกไว ้

  
21ถ: หากข้าพเจ้าต้องการยืน่เร่ืองร้องเรียน ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องให้ข้อมูลอะไรบ้าง? 
21ต: คุณจ าเป็นตอ้งยืน่ค  าร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและใหข้อ้มูลต่อไปน้ี: 

-- รายละเอียดและวนัท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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-- ขอ้มูลส่วนตวัของคุณ (ช่ือ, ขอ้มูลการติดต่อ, ความทุพลภาพ, ฯลฯ) 
-- ช่ือของผูถู้กร้องเรียน (ช่ือบุคคลหรือบริษทั) และขอ้มูลส าหรับติดต่อ 
-- ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการร้องเรียนวา่ดว้ยการถูกเลือกปฏิบติั การล่วงละเมิดหรือการถูกกล่าวใหร้้ายบนพ้ืนฐานของความ

ทุพลภาพ  
-- รายละเอียดของความเสียหายหรือการถูกก่อกวนใดๆ ท่ีคุณไดรั้บเน่ืองจากการเลือกปฏิบติั 
-- ขอ้มูลเก่ียวกบัพยาน 

หากคุณมีปัญหาในการเตรียมค าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร เจา้หนา้ท่ี EOC สามารถช่วยคุณได ้

ค าร้องสามารถยืน่ในฐานะรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล คุณอาจขอใหใ้ครเป็นตวัแทนในการยืน่ค  าร้องเรียนของคุณก็ได ้แต่
ตวัแทนของผูร้้องเรียนควรไดรั้บการมอบอ านาจจากคุณก่อน  

  
22ถ: ภายใต้สถานการณ์ใดที ่EOC จะยุตกิารสืบสวนค าร้องของข้าพเจ้า? 
22ต: EOC จะตดัสินใจไม่ด าเนินการหรือยติุการสืบสวนค าร้องเรียน ถา้: 

-- EOC เช่ือวา่การกระท าท่ีถูกน ามาร้องเรียนไม่ขดัต่อกฎหมาย DDO 
-- EOC มีความเห็นวา่บุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายไม่ตอ้งการใหด้ าเนินการสืบสวนต่อ  
-- การกระท าดงักล่าวไดผ้า่นมาแลว้มากกวา่ 12 เดือน 
-- EOC ตดัสินวา่ค าร้องเรียนไม่สามารถด าเนินการต่อไปในฐานะค าร้องท่ียืน่ผา่นตวัแทนได ้
-- EOC มีความเห็นวา่ค าร้องเรียนเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย ก่อกวน เขา้ใจผิดหรือขาดสาระส าคญั 
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