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Translation in Thai

กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพลภาพและข้ าพเจ้ า

เอกสารแผ่นพับนี้จดั ทาขึ้นโดยคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาสเพื่อให้ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสิ ทธิของบุคคลทุพลภาพ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพลภาพ คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาสยังได้จดั ทา
ชุดหลักปฏิบตั ิการบริ หารจัดการที่ดีซ่ ึงประกอบด้วยเอกสารแผ่นพับที่ให้ขอ้ มูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรมทางความทุพลภาพและหลักจริ ยธรรมการจ้างงาน คณะกรรมาธิการขอให้โอกาสนี้ในการขอบคุณองค์กรที่ใส่ใจ
คาแนะนาที่ได้รับ
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ:
คณะกรรมาธิการเพือ่ ความเท่ าเทียมทางโอกาส (Equal Opportunities Commission หรือ EOC)

16/F.,
41 Heung
Yip14
Road,
19/F, CityPlaza
Three,
Taikoo Wan Road
Wong Chuk Hang, Hong Kong

Taikoo Shing, Hong Kong
โทรศัพท์: 2511-8211

เว็บไซต์: http://www.eoc.org.hk
1ถ:
1ต:

กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางความทุพลภาพ (Disability Discrimination Ordinance หรือ DDO)
คืออะไร?
คือกฎหมายที่ถูกบัญญัติข้ ึนเพื่อให้ความคุม้ ครองแก่ผทู ้ ี่ทุพลภาพจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ การล่วงละเมิด และการถูกกล่าว
ร้ายบนพื้นฐานความทุพลภาพ

2ถ:
2ต:

ความทุพลภาพภายใต้ กฎหมาย DDO คืออะไร?
ภายใต้กฎหมาย DDO ความทุพลภาพหมายถึงความสูญเสี ยบางส่วนหรื อทั้งหมดของความสามารถของร่ างกายหรื อจิตใจ
การสูญเสี ยทั้งหมดหรื อบางส่วนของร่ างกาย การมีอินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรคหรื อการเจ็บป่ วย (เช่น HIV) ความผิดปกติของ
การทางาน ความผิดปกติของรู ปร่ างหรื อความผิดรู ปผิดร่ างของส่วนของร่ างกาย ความผิดปกติ ความเจ็บป่ วยหรื อโรคที่มี
ผลต่อการรับรู ้ความเป็ นจริ ง อารมณ์ หรื อการตัดสิ นใจของบุคคลหรื อที่มีผลทาให้พฤติกรรมถูกรบกวนและเป็ นปั ญหาต่อ
การเรี ยนรู ้ ความทุพลภาพไม่เพียงแค่รวมถึงความทุพลภาพที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เท่านั้น แต่ยงั รวมถึงความทุพลภาพที่เคยมีอยู่
ก่อนหน้านี้แต่ไม่มีแล้ว และความทุพลภาพที่อาจมีในอนาคตหรื อความทุพลภาพที่บุคคลคนนั้นถูกกล่าวหาว่ามีอีกด้วย

3ถ:
3ต:

ข้ าพเจ้ าได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมาย DDO หรือไม่ หากข้ าพเจ้ าเป็ นบุคคลทุพลภาพ?
กฎหมายให้ความคุม้ ครองบุคคลใดก็ตามจากการถูกเลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐานของความทุพลภาพ หากคุณเป็ นบุคคลทุพล
ภาพ แน่นอนว่าคุณได้รับความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายDDO อย่างไรก็ตามแม้วา่ คุณจะไม่ใช่บุคคลทุพลภาพ คุณก็ได้รับ
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ความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายนี้ดว้ ย ถ้า:
-- คนรู ้จกั ของคุณเป็ นบุคคลทุพลภาพและคุณถูกเลือกปฏิบตั ิเพราะคุณรู ้จกั กับบุคคลคนนั้น คนรู ้จกั รวมถึง คู่สมรส คนที่
อยูอ่ าศัยร่ วมกับบุคคลทุพลภาพ ญาติ คนดูแลและหุน้ ส่วนทางธุรกิจ การเล่นกีฬาหรื อเพื่อนร่ วมสังสรรค์
-- คุณถูกกล่าวหาว่าเป็ นบุคคลทุพลภาพและคุณถูกเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุผลนี้
-- เชื่อว่าคุณอาจเป็ นผูท้ ุพลภาพในอนาคตและคุณถูกเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุผลนี้
4ถ:
4ต:

การเลือกปฏิบัตคิ อื อะไร?
การเลือกปฏิบตั ิอาจเป็ นโดยตรงหรื อโดยอ้อมก็ได้
การเลือกปฏิบตั ิโดยตรงเกิดขึ้นเมื่อ บนพื้นฐานของความทุพลภาพ บุคคลทุพลภาพถูกปฏิบตั ิในทางที่แย่กว่าบุคคลอื่นที่ไม่
มีความทุพลภาพ ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
การเลือกปฏิบตั ิโดยอ้อมเกิดขึ้นเมื่อมีการกาหนดเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดที่บงั คับใช้กบั ทุกคน แต่ในทางปฏิบตั ิที่เป็ น
ปรปั กษ์ต่อบุคคลทุพลภาพ ทาให้ได้รับความเสี ยหาย และเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดดังกล่าวไม่ยตุ ิธรรม

5ถ:
5ต:

การล่ วงละเมิดคืออะไร?
การล่วงละเมิดคือการปฏิบตั ิที่สร้างความไม่พึงพอใจบนพื้นฐานของความทุพลภาพของบุคคลซึ่งเป็ นที่คาดการณ์อย่าง
สมควรได้วา่ บุคคลผูน้ ้ นั ถูกทาให้โกรธ การทาให้เสี ยชื่อเสี ยงหรื อการคุกคาม ตัวอย่างเช่น การวิพากษ์วจิ ารณ์ที่สบประมาท
เรื่ องขบขันที่ล่วงละเมิดเกี่ยวกับความทุพลภาพของบุคคล การล่วงละเมิดบุคคลเกี่ยวกับความทุพลภาพถือเป็ นเรื่ องที่ผิด
กฎหมายภายใต้กฎหมาย DDO

6ถ:
6ต:

การกล่ าวร้ ายคืออะไร?
การกล่าวร้ายคือกิจกรรมในที่สาธารณะซึ่งผลักดันให้เกิดความการเกลียดชัง การดูถูกอย่างรุ นแรง หรื อทาการเยาะเย้ยผูอ้ ื่น
อย่างรุ นแรง ต่อบุคคลทุพลภาพ ตัวอย่างเช่น หากบุคคลกล่าวในที่สาธารณะที่วา่ บุคคลทุพลภาพไร้ประโยชน์และเป็ น
ภาระต่อสังคม สิ่ งนี้ถือเป็ นการกล่าวร้ายได้ การกล่าวร้ายบุคคลทุพลภาพถือเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายภายใต้กฎหมาย DDO

7ถ:
7ต:

DDO บังคับใช้ กบั พนักงานทุกคนในฮ่ องกงหรือไม่?
DDO บังคับใช้กบั พนักงานทุกคนในฮ่องกง ยกเว้นพนักงานที่ทางานนอกประเทศฮ่องกงโดยสิ้นเชิงหรื อโดยส่วนใหญ่
(โปรดทราบว่าการยกเว้นให้"นายจ้างขนาดเล็ก"ที่มีพนักงานไม่เกิน 5 คน ได้หมดอายุเมื่อ 3 สิ งหาคม 1998 . )

8ถ:
8ต:

ข้ าพเจ้ าจะได้ รับความคุ้มครองอะไรบ้ างภายใต้ กฎหมายนีห้ ากข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ทุพลภาพ?
กฎหมายให้ความคุม้ ครองจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ การละเมิดหรื อการกล่าวร้ายในขอบเขตต่อไปนี้
-----

การจ้างงาน (รวมถึงการเป็ นหุน้ ส่วนธุรกิจ สมาชิกสหภาพการค้า การฝึ กอบรมวิชาชีพ ฯลฯ)
การศึกษา
การเข้าถึง การกาจัดหรื อการจัดการสิ่ งปลูกสร้าง (สิ่ งปลูกสร้างคือสถานที่ซ่ ึงสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชน)
การให้สินค้า บริ การหรื อสิ่ งอานวยความสะดวก
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-- การปฏิบตั ิในฐานะเป็ นทนายความ (ข้อเสนอในช่วงระหว่างเรี ยนและฝึ กอบรมที่มีให้กบั ทนายความ)
-- กิจกรรมสโมสรและการกีฬา
การคุม้ ครองนี้ขยายไปถึงคนรู ้จกั ของคุณด้วย
9ถ:
9ต:

นายจ้ างสามารถปฏิเสธในการจ้ างงานหรือไล่ ข้าพเจ้ าออกด้ วยเหตุผลทีว่ ่ าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ทุพลภาพได้ หรือไม่?
เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายหากนายจ้างเลือกปฏิบตั ิกบั ผูส้ มัครที่ทุพลภาพ หรื อพนักงานที่ทุพลภาพ อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สถานการณ์เฉพาะบางอย่าง นายจ้างอาจระบุผสู ้ มัครหรื อพนักงานที่เฉพาะเจาะจงว่าไม่ควรเป็ นผูท้ ี่มีความทุพลภาพบาง
ประเภทได้:
(1) เพราะว่าบุคคลดังกล่าวอาจไม่สามารถทาความต้องการของงานให้สาเร็ จลุล่วงได้สาหรับงานบางอย่าง ตัวอย่างเช่น
นายจ้างอาจระบุวา่ บุคคลที่ตอ้ งนัง่ รถเข็นไม่ควรสมัครงานในตาแหน่งครู ฝึกสอนในโรงยิม เพราะโดยข้อกาหนดของ
เนื้องานแล้วครู ฝึกสอนในโรงยิมควรเป็ นบุคคลที่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงและกระฉับกระเฉง เพื่อช่วยคนที่มาใช้
อุปกรณ์ในโรงยิมและเพื่อสอนวิธีการออกกาลัง
(2) เนื่องด้วยการเป็ นบุคคลที่ไม่ทุพลภาพเป็ นคุณสมบัติเพื่ออาชีพงานอย่างแท้จริ ง (genuine occupational qualification,
GOQ) ตัวอย่างเช่น โดยธรรมชาติของงานแล้วต้องการบุคคลที่ไม่ทุพลภาพด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาหรื อเหตุผลที่
เชื่อถือได้เพื่อให้ได้ประสิ ทธิภาพสูงสุด ในกรณี ดงั กล่าว บุคคลที่ทุพลภาพทางสายตาอาจถูกปฏิเสธในตาแหน่งท่
จาเป็ นต้องมีสายตาที่ดี

10ถ:
10ต:

ข้ อกาหนดโดยเนือ้ งานคืออะไร?
ข้อกาหนดโดยเนื้องานคือความจาเป็ นสาหรับเป้ าหมายของงานที่ตอ้ งบรรลุผลสาเร็ จ สาหรับผูท้ ุพลภาพ ต้องให้ความใส่
ใจเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเป้ าหมายของงานที่ตอ้ งบรรลุผลสาเร็ จ หมายความว่าในทางที่งานถูกทาจนสาเร็ จลุล่วง
ความหมายอย่างหลังไม่จาเป็ นต้องเป็ นข้อกาหนดโดยเนื้องาน ในการตัดสิ นว่าบุคคลที่ทุพลภาพสามารถทางานเพื่อให้
บรรลุขอ้ กาหนดของเนื้องานได้หรื อไม่ นายจ้างจาเป็ นต้องพิจารณาถึงสิ่ งต่อไปนี้:
(ก) บุคคลผ่านเกณฑ์การฝึ กอบรม คุณสมบัติและประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ หรื อไม่
(ข) ในกรณี ของการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ผลการดาเนินงานของพนักงานและ
(ค) ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น พนักงานส่งของจาเป็ นต้องยกวัตถุที่หนักอย่างน้อย 50 กิโลกรัมซึ่งเป็ นข้อกาหนดโดยเนื้องานของงานนี้
ความสามารถทางร่ างกายหรื อความไม่เจ็บป่ วยอาจไม่จาเป็ นต้องเป็ นข้อกาหนดโดยเนื้องานของงานนี้
(สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุ ณาดูชุดหลักปฏิบตั ิการบริ หารที่ดีซ่ ึงจัดพิมพ์โดย EOC)

11ถ:
11ต:

ผู้ให้ การศึกษาหรือผู้ให้ บริการสามารถปฏิเสธทีจ่ ะให้ บริการหรืออานวยความสะดวกแก่ ข้าพเจ้ าเนื่องจากข้ าพเจ้ าเป็ น
บุคคลทุพลภาพได้ หรือไม่?
เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายหากผูใ้ ห้บริ การปฏิเสธที่จะให้สินค้า บริ การหรื อสิ่ งอานายความสะดวก หรื อสถาบันให้การศึกษาที่
จะปฏิเสธการรับนักศึกษาหรื อไล่นกั ศึกษาออกด้วยเหตุผลที่เป็ นบุคคลทุพลภาพ อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษาที่เป็ นบุคคลทุ
พลภาพไม่สามารถผ่านเกณฑ์ขอ้ กาหนดที่สมเหตุสมผลของสถาบันการศึกษาที่ต้ งั ไว้ สถาบันการศึกษาอาจปฏิเสธการรับ
บุคคลคนนั้นเข้าเรี ยนได้
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12ถ:
12ต:

DDO ให้ ความคุ้มครองการคัดสรรพนักงานและบริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกต่ างๆ ทีร่ ัฐบาลจัดหาให้ ด้วยหรือไม่ ?
เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายหากนายจ้างเลือกปฏิบตั ิการคัดสรรพนักงานและสิ่ งนี้บงั คับใช้กบั รัฐบาลด้วย เป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย
อีกเช่นกันหากรัฐบาลเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลทุพลภาพที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อใช้อานาจหน้าที่ เว้นแต่วา่
เกี่ยวข้องกับการกระทาใดๆ ที่อยูภ่ ายใต้กฎหมายการอพยพเข้าเมืองหรื อการเข้าและออกจากประเทศฮ่องกง หรื อการ
กระทาใดๆ ที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่มีอยู่

13ถ:
13ต:

หากข้ าพเจ้ าเป็ นโรคติดต่ อร้ ายแรง นายจ้ างสามารถไล่ ข้าพเจ้ าออกได้ หรือไม่?
ไม่ถือเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายในการเลือกปฏิบตั ิกบั พนักงานที่ป่วยเป็ นโรคติดต่อหากมีเหตุผลจาเป็ นในการให้ความคุม้ ครอง
ด้านสาธารณสุข “โรคติดต่อ” ภายใต้ DDO หมายถึงโรคที่ถูกจัดอันดับอยูใ่ นอันดับแรกสุดของกฎหมายกักกันโรคและ
ป้ องกันโรค (ตัวอย่างเช่น วัณโรคและโรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส) และโรคใดๆ ที่ติดต่อกันได้ซ่ ึงถูกระบุโดย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษาของรัฐบาล ด้วยวัตถุประสงค์ของการยกเว้นนี้ภายใต้ DDO การ
ติดเชื้อ HIV หรื อโรค AIDS ไม่ถือเป็ นโรคติดต่อ

14ถ:

เป็ นเรื่องถูกกฎหมายหรือไม่ ทใี่ ห้ สินค้ า บริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกหรือโอกาสเฉพาะผู้ทที่ ุพลภาพบางประเภท
เท่ านั้น?
DDO ถูกบัญญัติข้ ึนเพื่อให้เกิดโอกาสความเท่าเทียมกันระหว่างผูท้ ี่ทุพลภาพกับผูท้ ี่ไม่ทุพลภาพ ไม่ถือเป็ นเรื่ องผิด
กฎหมายที่ให้สินค้าหรื อบริ การ หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกหรื อโอกาสกับผูท้ ุพลภาพบางประเภทเพื่อสนองความ
ต้องการในการจ้างงาน การศึกษา การเข้าร่ วมสโมสรหรื อการกีฬา การให้สิ่งปลูกสร้าง สิ นค้า บริ การหรื อสิ่ งอานวย
ความสะดวกหรื อการให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัย
ผูอ้ ื่น

14ต:

15ถ:
15ต:

ข้ าพเจ้ าสามารถทาอะไรได้ บ้างเมือ่ ข้ าพเจ้ ารู้ สึกว่ ากาลังถูกเลือกปฏิบัต?ิ
คุณสามารถดาเนินการข้อใดข้อหนึ่ง หรื อมากกว่าดังต่อไปนี้:
(ก) หากคาร้องเรี ยนเกี่ยวข้องกับงาน คุณสามารถยืน่ คาร้องกับฝ่ ายบริ หารขององค์กรของคุณหรื อขอความช่วยเหลือใน
รู ปแบบอื่นจากองค์กรพนักงานหรื อสหภาพแรงงานของคุณ
(ข) หากคาร้องเรี ยนกี่ยวข้องกับการให้สินค้า บริ การ สิ่ งอานวยความสะดวกหรื อการให้การศึกษา คุณสามารถยืน่ คาร้อง
กับผูใ้ ห้บริ การนั้นๆ หรื อขอให้มีการปรับปรุ ง
(ค) ยืน่ คาร้องกับคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส(EOC)
(ง) นาเรื่ องของคุณไปขอความช่วยเหลือจากศาล

โปรดจาว่า ควรจดบันทึกเรื่ องราวที่เกิดขึ้นโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้เมื่อเหตุการณ์น้ นั ยังคงไม่เลือนจากความทรงจาของ
คุณ ข้อมูลจะช่วยให้คุณจารายละเอียดได้ในวันหลังที่คุณต้องการยืน่ คาร้องหรื อขอการดาเนินการจากศาล หากการเลือก
ปฏิบตั ิเกี่ยวข้องกับการถูกล่วงละเมิดด้วยวาจา พยายามจดบันทึกคาต่อคาถึงสิ่ งที่ถูกกล่าวหา สิ่ งนี้สาคัญยิง่ หากคุณรู ้สึกว่า
กาลังถูกล่วงละเมิดหรื อถูกกล่าวให้ร้ายในที่สาธารณะ
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16ถ:
16ต:

หากข้ าพเจ้ ารู้ สึกว่ าข้ าพเจ้ าถูกเลือกปฏิบัติ จะมีขอบเขตระยะเวลาจากัดในการยืน่ คาร้ องของข้ าพเจ้ าหรือไม่?
หากคุณต้องการยืน่ คาร้องเรี ยนให้กบั EOC คุณต้องทาภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุ หากคุณตัดสิ นใจที่จะ
ดาเนินการทางกฎหมายโดยส่งเรื่ องไปยังศาลแขวง คุณต้องทาภายใน 2 ปี นับจากวันที่เกิดเหตุ

17ถ:
17ต:

EOC ไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาทอย่ างไร?
EOC มีหน้าที่ตามกฎหมายในการสื บสวนกรณี และพยายามหาข้อยุติให้กบั ประเด็นปั ญหาโดยใช้วธิ ีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ยเป็ นกระบวนการโดยสมัครใจ ผูไ้ กล่เกลี่ยไม่ได้ทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง บทบาทของผู ้
ไกล่เกลี่ยคือทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกที่ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใดและคอยให้ความช่วยเหลือคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายในการแก้
ปั ญหาข้อพิพาท ระบุประเด็นในการตกลงและการนามาซึ่งข้อยุติเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท เมื่อได้ขอ้ ยุติร่วมกัน คู่กรณี ท้ งั
สองฝ่ ายต้องลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในข้อตกลงการยุติขอ้ พิพาท ข้อตกลงข้อยุติเทียบเท่ากับสัญญาและมีผลผูกมัด
ตามกฎหมาย ข้อยุติมีหลายรู ปแบบและอาจอยูใ่ นรู ปของจดหมายขอโทษ, การจ่ายค่าชดเชยทางการเงิน, การบัญญัติ
นโยบายโอกาสความเท่าเทียมกัน, ฯลฯ EOC จะพยายามบรรลุขอ้ ยุติที่สร้างความสมานฉันท์

18ถ:
18ต:

EOC สามารถทาอะไรให้ ข้าพเจ้ าได้ บ้างหากการไกล่ เกลีย่ ไม่ เป็ นผลสาเร็จ?
หากคาร้องเรี ยนไม่สามารถหาข้อยุติโดยวิธีการไกล่เกลี่ยได้ คุณอาจขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก EOC เพื่อนา
เรื่ องขึ้นศาล ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้แก่การให้คาแนะนาทางกฎหมาย, การให้ทนายความของ EOC เป็ นตัวแทน,
การแต่งตั้งทนายความซึ่งเป็ นบุคคล ภายนอกเป็ นตัวแทนทางกฎหมายหรื อความช่วยเหลือในรู ปแบบอื่นๆที่ EOC
เห็นสมควร

19ถ:
19ต:

หากข้ าพเจ้ าไม่ ใช่ ผ้ถู ูกรุกราน ข้ าพเจ้ าสามารถยืน่ คาร้ องได้ หรือไม่?
ได้ ตามกฎหมายแล้ว คาร้องสามารถยืน่ ได้โดยบุคคลหรื อตัวแทนยืน่ คาร้องเรี ยน สาหรับกรณี ที่เป็ นตัวแทนยืน่ คาร้องเรี ยน
ตัวแทนต้องแสดงว่าตนเองได้รับมอบอานาจโดยผูถ้ ูกรุ กรานที่เป็ นผูท้ ุพลภาพในการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน หากคุณไม่ได้รับ
มอบอานาจ คุณยังสามารถยืน่ เรื่ องให้กบั EOC ได้ หลังจากได้รับคาร้องเรี ยนแล้ว EOC จะติดตามประเด็นปั ญหานั้นๆ
ต่อไป

20ถ:

EOC สามารถช่ วยข้ าพเจ้ าหากข้ าพเจ้ าได้ รับการปฏิบัตอิ ย่ างไม่ ดเี นื่องจากข้ าพเจ้ าเป็ นพยานหรือให้ ข้อมูลแก่ เพือ่ นหรือ
เพือ่ นร่ วมงานของข้ าพเจ้ าทีย่ นื่ คาร้ องเรียนได้ หรือไม่?
ได้ หากคุณได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่ดีเมื่อคุณช่วยเหลือในการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน คุณสามารถยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน “การตกเป็ น
ผูร้ ับเคราะห์” ได้ หากสิ่ งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถได้รับความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายและควรแจ้งต่อบุคคลผูท้ ี่รับเรื่ อง
ร้องเรี ยนของเพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงานของคุณโดยทันที ได้แก่ เจ้าหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยนขององค์กรของคุณ ตัวแทน
พนักงาน ทนายความ หรื อ EOC ขึ้นอยูก่ บั การดาเนินการที่คุณได้เลือกไว้

20ต:

21ถ:
21ต:

หากข้ าพเจ้ าต้ องการยืน่ เรื่องร้ องเรียน ข้ าพเจ้ าจาเป็ นต้ องให้ ข้อมูลอะไรบ้ าง?
คุณจาเป็ นต้องยืน่ คาร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและให้ขอ้ มูลต่อไปนี้:
-- รายละเอียดและวันที่ที่เกี่ยวข้อง
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-- ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ชื่อ, ข้อมูลการติดต่อ, ความทุพลภาพ, ฯลฯ)
-- ชื่อของผูถ้ ูกร้องเรี ยน (ชื่อบุคคลหรื อบริ ษทั ) และข้อมูลสาหรับติดต่อ
-- ข้อมูลที่สนับสนุนการร้องเรี ยนว่าด้วยการถูกเลือกปฏิบตั ิ การล่วงละเมิดหรื อการถูกกล่าวให้ร้ายบนพื้นฐานของความ
ทุพลภาพ
-- รายละเอียดของความเสี ยหายหรื อการถูกก่อกวนใดๆ ที่คุณได้รับเนื่องจากการเลือกปฏิบตั ิ
-- ข้อมูลเกี่ยวกับพยาน
หากคุณมีปัญหาในการเตรี ยมคาร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เจ้าหน้าที่ EOC สามารถช่วยคุณได้
คาร้องสามารถยืน่ ในฐานะรายบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล คุณอาจขอให้ใครเป็ นตัวแทนในการยืน่ คาร้องเรี ยนของคุณก็ได้ แต่
ตัวแทนของผูร้ ้องเรี ยนควรได้รับการมอบอานาจจากคุณก่อน
22ถ:
22ต:

ภายใต้ สถานการณ์ ใดที่ EOC จะยุตกิ ารสืบสวนคาร้ องของข้ าพเจ้ า?
EOC จะตัดสิ นใจไม่ดาเนินการหรื อยุติการสื บสวนคาร้องเรี ยน ถ้า:
------

EOC เชื่อว่าการกระทาที่ถูกนามาร้องเรี ยนไม่ขดั ต่อกฎหมาย DDO
EOC มีความเห็นว่าบุคคลผูไ้ ด้รับความเสี ยหายไม่ตอ้ งการให้ดาเนินการสื บสวนต่อ
การกระทาดังกล่าวได้ผา่ นมาแล้วมากกว่า 12 เดือน
EOC ตัดสิ นว่าคาร้องเรี ยนไม่สามารถดาเนินการต่อไปในฐานะคาร้องที่ยนื่ ผ่านตัวแทนได้
EOC มีความเห็นว่าคาร้องเรี ยนเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ก่อกวน เข้าใจผิดหรื อขาดสาระสาคัญ

คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส
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