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THE DISCRIMINATION LAW REVIEW – SUBMISSIONS TO THE GOVERNMENT 
EXECUTIVE SUMMARY 
การทบทวนกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัต ิ– รายงานข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
บทสรุปสาระส าคัญ 
 
1. คณะกรรมาธิการเพ่ือความเท่าเทียมทางโอกาส (Equal Opportunities Commission: EOC) เป็นองค์กรอิสระท่ี

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายในฮ่องกง ซึง่รับผิดชอบในการสง่เสริมความเท่าเทียมและขจดัการเลือกปฏิบตัิ หนึง่ใน
หน้าท่ีของคณะกรรมาธิการคือการทบทวนการท างานของกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิทัง้ 4 ฉบบั ได้แก ่
กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance: SDO); กฎหมายวา่
ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางความทพุพลภาพ (Disability Discrimination Ordinance: DDO); 
กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัว (Family Status Discrimination 
Ordinance: FSDO) และกฏหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางเชือ้ชาติ (Race Discrimination 
Ordinance: RDO)  หาก EOC เห็นสมควร กส็ามารถย่ืนข้อเสนอแนะไปยงัผู้วา่การของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เพ่ือแนะน าให้แก้ไขกฎหมายเพ่ือปรับปรุงการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิและสง่เสริมความเสมอภาค 

 
2. EOC เช่ือวา่มีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิท่ีมีอยู่ให้เข้ากบัยคุสมยั

และสามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมในศตวรรษท่ี 21 ซึง่มีการพฒันาในประเดน็ของความเสมอภาค 
เป็นผลให้ EOC เร่ิมด าเนินการทบทวนกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิ (Discrimination Law Review: DLR) ใน
เดือนมีนาคม ปี 2013 เพ่ือตรวจสอบกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิท่ีมีอยู่ทัง้หมดและให้ค าแนะน าแก่รัฐบาล
เพ่ือปรับกฎหมายดงักลา่วให้ทนัสมยั 
 

3. สว่นหนึง่ของการทบทวน DLR คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทัว่เขตซึง่ EOC ได้จดัขึน้จาก วนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2014 ถงึ31 ตลุาคม 2014 EOC ได้รับข้อคิดเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจ านวนมาก โดยมี 125,041 
ข้อคิดเห็นจากบคุคลและองค์กรท่ีเป็นตวัแทนของกลุม่และความสนใจท่ีแตกตา่งกนั เอกสารนีเ้ป็นบทสรุป
ข้อเสนอแนะที่ EOCจะสง่ไปยงัรัฐบาล เก่ียวกบัทกุประเดน็ท่ีทาง EOC ได้ตรวจสอบในค าถามของเอกสาร
ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย EOC เช่ือวา่มีหลายหวัข้อท่ีควรมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบั
กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิทัง้ 4 ฉบบั เพ่ือปรับปรุงการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิส าหรับทกุคน 
 

4. ส าหรับรายงานข้อเสนอแนะ (Submissions to the Government) อย่างเตม็รูปแบบ และรายงานเก่ียวกบั
ข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นฯ (Report on Responses to the Public Consultation) ซึง่ให้รายละเอียด
เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพเก่ียวกบัข้อคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นฯ กรุณาเข้าชมเวบ็ไซต์การทบทวน DLR: 
www.eocdlr.org.hk  

 

http://www.eocdlr.org.hk/
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บทที่ 1: ผลการวิเคราะห์ข้อคดิเหน็จากการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน 
 
1.1 EOC ได้รับข้อคิดเห็นจ านวนมากและได้รับความสนใจจากประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นฯ EOC เช่ือวา่

เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะต้องวิเคราะห์ข้อคิดเห็นท่ีได้รับอย่างละเอียด เพ่ือท่ีจะ: 
- ระบแุนวโน้มและส ารวจวา่สามารถเห็นข้อสรุปอะไรได้บ้าง 
- ตรวจสอบวา่ข้อสรุปดงักลา่วอาจจะมีผลตอ่จดุยืนของ EOC ในแตล่ะเร่ืองและการจดัล าดบัความส าคญั

ของข้อเสนอแนะ และ 
- อ านวยความสะดวกในการท างานในอนาคตเพ่ือปรับปรุงความเข้าใจของสาธารณชนในประเดน็เหลา่นี ้
 

ส่วนที ่1: ลักษณะของข้อคดิเหน็จากองค์กรและบุคคล 
 
1.2  ข้อคิดเห็นท่ีได้รับมีความหลากหลายท่ีส าคญั ทัง้ความแตกตา่งกนัระหวา่งองค์กรประเภทตา่งกนั และทัง้

ระหวา่งองค์กรและบคุคล สามารถเห็นรูปแบบและแนวโน้มท่ีส าคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
- สดัสว่นขององค์กรท่ีสนบัสนนุข้อเสนอสงูกวา่บคุคลอย่างเห็นได้ชดั และองค์กรมีแนวโน้มสงูกวา่ท่ีจะระบุ

และอธิบายเหตผุลท่ีละเอียดของจดุยืน ใน 57 จาก 77 ค าถาม องค์กรสว่นใหญ่สนบัสนนุข้อเสนอของ 
EOC  ในทางตรงกนัข้าม ใน 66 จาก 77 ค าถามบคุคลสว่นใหญ่ไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอของ EOC   

- องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานกบัผู้หญิง ชนกลุม่น้อย ผู้มีความทพุพลภาพ หรือในด้านสทิธิมนษุยชน
โดยทัว่ไปมีแนวโน้มสงูกวา่ท่ีจะสนบัสนนุข้อเสนอของ EOC  ในทางตรงกนัข้าม กลุม่ศาสนา กลุม่
ครอบครัว และกลุม่สถาบนัการศกึษาภายใต้การอปุถมัภ์ของกลุม่ศาสนา(ทัง้ประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษา) และกลุม่นายจ้างสว่นใหญ่มีแนวโน้มสงูกวา่ท่ีจะไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอของ EOC 

- สามารถเห็นได้วา่ข้อคิดเห็นจากบคุคลสว่นใหญ่ท่ีได้รับนัน้ใช้สตูรค าตอบเพ่ือตอบค าถาม สดัสว่นท่ีสงู
ของข้อคิดเห็นของบคุคลนัน้ไมไ่ด้ให้เหตผุลใด ๆ ส าหรับมมุมองของพวกเขา ซึง่หมายความวา่ EOC ไม่
สามารถวิเคราะห์ได้วา่ข้อคิดเห็นนัน้ได้ตัง้ข้อคดัค้านหรือกงัวลท่ีตรงประเดน็ หรือข้อมลูอื่น ๆเก่ียวข้อง  

- สดัสว่นท่ีสงูมากของข้อคิดเห็นจากบคุคลเก่ียวข้องกบัสองประเดน็: ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิท่ี
เก่ียวกบัสญัชาติ ความเป็นพลเมืองและสถานภาพของการมีถ่ินท่ีอยู่; และความคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบตัิส าหรับผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัหรือมีความสมัพนัธ์โดยพฤตินยั  

 
1.3 แนวโน้มท่ีกลา่วข้างต้นเหลา่นีม้ีผลกระทบตอ่น า้หนกัท่ีทาง EOC ให้ตอ่ข้อคิดเห็นของประชาชนในการ

ก าหนดจดุยืนของ EOC ในแตล่ะประเดน็ EOC เน้นวา่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีเจตนาท่ีจะหา
หลกัฐาน ประสบการณ์และเหตผุลซึง่จะช่วยในการพิจารณาวา่การปฏิรูปมีเหตผุลหรือไม ่ ซึง่ไมไ่ด้มีเจตนาท่ี
จะเป็นการส ารวจความเห็นของประชาชนเก่ียวกบัข้อเสนอ ทาง EOC ยงัตระหนกัดีวา่มมุมองของเสียง
สว่นมากไมจ่ าเป็นท่ีจะเป็นตวัก าหนดโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสว่นท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิของชนกลุม่น้อย 
ในการวิเคราะห์ความคิดเห็น EOC สงัเกตวา่ข้อกงัวลที่เกิดขึน้อาจมีผลมาจากการตีความท่ีไมถ่กูต้องของ
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ความตัง้ใจของ EOC ในการน าข้อเสนอ หรือผลทางกฎหมายของข้อเสนอท่ีอาจเป็นไปได้ ดงันัน้ EOC เช่ือวา่
ควรใช้ความระมดัระวงัในการไว้วางใจจ านวนองค์กรหรือบคุคลท่ีสนบัสนนุหรือตอ่ต้านข้อเสนอ และในการ
ระบจุดุยืน EOC ยงัค านงึถงึปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีก าหนดไว้ในบทท่ี 2 ด้วย 
 

ส่วนที ่2: ความจ าเป็นในการท าวิจัย การรับฟังความคดิเหน็และการศึกษาเพิม่เตมิ 
 

1.4 ในบางเร่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเร่ืองมีความซบัซ้อน มีผลตอ่กฎหมายข้ามแวดวงและนโยบายท่ีแตกตา่ง
กนั และได้กระตุ้นการโต้แย้งอย่างกว้างขวางจากมมุมองท่ีแตกตา่งกนั EOC เช่ือวา่อาจจะมีความเหมาะสมท่ี
รัฐบาลจะมีการรับฟังความคิดเห็นท่ีแยกตา่งหากและมีรายละเอียดมากขึน้ก่อนท่ีจะด าเนินการปฏิรูป
กฎหมาย ซึง่จะขยายโอกาสให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีส าคญัสามารถหารือเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การปฏิรูป และเพ่ือท่ี EOC จะสามารถขยายความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ 

 
ส่วนที ่3: เร่ืองอ่ืน ๆ ทีห่ยบิยกขึน้ในกระบวนการรับฟังความคดิเหน็ 

 
1.5 จากการรับฟังความคิดเห็น มีองค์กรและบคุคลจ านวนหนึง่ท่ีเรียกร้องให้มีลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองใหม่

เพ่ิมขึน้ในกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิในฮ่องกง รวมทัง้อาย ุ วิถีทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศภาวะ ภาวะ
เพศก ากวม ศาสนาหรือความเช่ือ และภาษา จดุเน้นของการทบทวนกฎหมายการเลือกปฏิบตัินัน้อยู่ท่ีการ
ปฏิรูปกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิทัง้สี่ฉบบัและไมเ่ก่ียวกบัการออกกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิท่ี
เก่ียวกบัลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองใหม ่ อย่างไรก็ตามทาง EOC เช่ือวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรจะพิจารณา
วา่สามารถขยายลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองปัจจบุนัได้ในรูปแบบใด ด้วยเหตผุลนี ้ เม่ือเร็ว ๆ นีE้OC ได้
ด าเนินการศกึษาวิจยัเก่ียวข้องกบัการเลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานของอายุและการเลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานของ
วิถีทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศภาวะ ภาวะเพศก ากวม EOC จะยงัคงหารือกบัรัฐบาลในอนาคตเพ่ือให้มคีวาม
คืบหน้าในประเดน็การเลือกปฏิบตัิดงักลา่วและการปฏิรูปกฎหมายท่ีเป็นไปได้ เช่นเดียวกบัการพิจารณา
ความจ าเป็นในการออกกฎหมายในลกัษณะอื่น ๆ 
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บทที่ 2: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการท ารายงานข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
 

2.1 ในขัน้ตอนการทบทวนกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิ EOC ได้ค านวนถงึปัจจยัตา่งๆในการก าหนดวา่
ประเดน็ใดควรจะได้รับการปฏิรูปกฎหมายหรือการปรับปรุงท่ีเก่ียวข้อง และส าหรับประเดน็ท่ีได้รับการปฏิรูป 
ประเดน็ใดในกลุม่นัน้มีความส าคญัสงูกวา่ประเดน็อื่น ๆ ปัจจยัตา่งๆรวมถงึ: 
- บทบาทและประสบการณ์การด าเนินงานของ EOC 
- หลกัฐานของการเลือกปฏิบตัิหรือการกระทบสิทธิมนษุยชนอืน่ ๆ  
- จ านวนของคนท่ีได้รับผลกระทบหรือความรุนแรงของการเลือกปฏิบตัิ 
- ขอบเขตของความคุ้มครองปัจจบุนัจากการเลือกปฏิบตัิ 
- การปฏิรูปจะลดระดบัของความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิ 
- กฎหมายปัจจบุนัไมส่อดคล้องกบัพนัธกรณีสิทธิมนษุยชนในฮ่องกงหรือระหวา่งประเทศ 
- ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 
- กฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิในเขตอ านาจตา่งประเทศท่ีคล้ายกนั 
- ข้อเสนอแนะจะพยายามแก้ความไมเ่สมอภาคในระบบ 
- ระดบัการสนบัสนนุหรือตอ่ต้านข้อเสนอจากองค์กรหรือบคุคล 
- การปฏิรูปจะท าให้กฎหมายชดัเจนมากขึน้ 
- การปฏิรูปจะลดความซบัซ้อนของการกฎหมาย 
- การปฏิรูปจะช่วยให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัินัน้สอดคล้องกนั 
- การปฏิรูปจะปรับปรุงประสิทธิภาพของ EOC 
- รัฐบาลเคยตกลงกบัข้อเสนอมาก่อน 
- รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงกฏหมายแล้ว 
- ข้อยกเว้นอาจจะไมเ่ป็นการกระท าเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีชอบธรรมหรือไมเ่ป็นการกระท าท่ีพอเหมาะ  
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บทที่ 3: ประเดน็ที่มีความส าคัญสูงกว่า 

 
3.1 บทท่ี 3 แบ่งออกเป็นสองสว่น ในบทนีก้ลา่วถงึประเดน็ตา่งๆท่ีมีความส าคญัสงูกว่าส าหรับการปฏิรูปกฎหมาย

หรือการปรับปรุงอ่ืน ๆ ซึง่ตามการวิเคราะห์ของปัจจยัส าคญัโดย EOC ถือวา่เป็นประเดน็ท่ีน่ากงัวลมากกวา่
และควรแก้ไขอย่างเร่งดว่น ส าหรับประเดน็ท่ีกลา่วถงึในสว่นท่ี 1 EOC มองการแก้ไขท่ีตนเสนอวา่เป็นเร่ืองท่ี
สามารถด าเนินการโดยทัว่ไปได้ง่ายกวา่ และมีความซบัซ้อนน้อยกวา่ประเดน็อื่น ๆในการน ามาใช้; ส าหรับ
ประเดน็ท่ีกลา่วถงึในสว่นท่ี 2 EOC มองวา่ข้อเสนอของ EOC มีแนวโน้มท่ีจะมีผลกระทบข้ามแวดวงและ
นโยบายท่ีแตกตา่งกนั  EOC จงึแนะน าให้รัฐบาลจะมีการรับฟังความคิดเห็นและการวิจยัเพ่ิมเติมก่อนท่ีจะมี
การปฏิรูปกฎหมาย EOC มีความเห็นวา่ประเดน็ในสว่นท่ี 1 และ สว่นท่ี 2 มีความส าคญัเท่าเทียมกนัซึง่
รัฐบาลควรจะจดัการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

 
ส่วนที ่1: ประเดน็ทีมี่ความส าคัญสูงกว่าทีค่วรด าเนินการ 

 
A. ความเสมอภาคของผู้มีความทุพพลภาพ  

 
3.2 มีหลกัฐานมากมายท่ีแสดงให้เห็นวา่ผู้มีความทพุพลภาพยงัคงประสบการเลือกปฏิบตัิและและอปุสรรคตอ่

ความเท่าเทียมกนัทางโอกาสในด้านตา่งๆเช่นการจ้างงาน การให้บริการ การศกึษาและการเข้าถงึสถานท่ี ซึง่
ท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิรูปกฎหมายหรือนโยบาย  

 
(i) หน้าท่ีในการให้การผ่อนผนัและช่วยเหลืออย่างพอสมควรแก่ผู้มีความทพุพลภาพ 

กฎหมาย DDO ในปัจจบุนัไมม่ีข้อก าหนดท่ีชดัแจ้งในบทบญัญตัิให้มีการให้การผ่อนผนัและช่วยเหลืออย่าง
พอสมควรแก่ผู้มีความทพุพลภาพซึง่ไมส่อดคล้องกบัพนัธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนสากลและไมส่อดคล้องกบั
แนวความคิดของการปรับกฎหมายให้เข้ากบัยคุสมยัในเขตอ านาจอื่น ๆท่ีคล้ายกนั มีหลกัฐานหลากหลาย
เก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้ทพุพลภาพรวมถงึข้อร้องเรียนท่ีEOCได้รับ และประเดน็นีส้ง่ผลกระทบตอ่คน
จ านวนมากท่ีมีความทพุพลภาพในฮ่องกง นอกจากนีย้งัมีผู้สนบัสนนุข้อเสนอของ EOC เก่ียวกบัการจดัตัง้
หน้าท่ีการให้การผ่อนผนัเป็นจ านวนมากในการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากองค์กรท่ีท างาน
กบับคุคลท่ีมีความทพุพลภาพ 
 

ข้อเสนอแนะที่ 1: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความ
ทุพพลภาพโดยจัดตัง้หน้าที่ในการให้การผ่อนผันและช่วยเหลืออย่างพอสมควรแก่ผู้ทุพพลภาพในแวดวงที่
เกี่ยวข้องทัง้หมดรวมทัง้การจ้างงาน การให้สินค้า บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก การศึกษา และสถานที่ 
และแนะน าต่อไปว่าควรเพกิถอนบทบัญญัตใินปัจจุบันเกี่ยวกับความล าบากอันเกินควร 
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(ii) การมีความคุ้มครองท่ีระบชุดัเจนจากการเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้มีความทพุพลภาพท่ีมีสตัว์ช่วยเหลือ  
3.4 ในปัจจบุนั ยงัไมม่ีบทบญัญตัิท่ีระบชุดัเจนวา่การเลือกปฏิบตัิตอ่คนท่ีมีสตัว์ช่วยเหลือถือเป็นการเลือกปฏิบตัิ

ทางความทพุพลภาพ จากประสบการณ์การท างานของ EOC มีบคุคลจ านวนมากท่ีมคีวามบกพร่องทาง
สายตาและความทพุพลภาพอื่นๆท่ีอาจจะได้รับผลกระทบ และมีแผนจะเพ่ิมการใช้สนุขัและสตัว์ช่วยเหลือ
อื่นๆในฮ่องกง EOC ยงัสงัเกตวา่มีหลกัฐานการเลือกปฏิบตัิท่ีเห็นได้ในข้อร้องเรียนท่ี EOC ได้รับและยงัมี
องค์กรเป็นจ านวนมากท่ีให้การสนบัสนนุข้อเสนอในการรับฟังความคิดเห็นฯ   
 

ข้อเสนอแนะที่ 2: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขมาตรา 10 ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็น
ธรรมทางความทุพลภาพโดยการระบุชัดเจนว่าการมีสัตว์ช่วยเหลือถือเป็นการเลือกปฏบิัตทิางความทุพพล
ภาพการเลือกปฏบิัตปิระเภทหน่ึง และให้ก าหนดความหมายของสัตว์ช่วยเหลืออย่างชัดเจน 

 
(iii) ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้มีความทพุพลภาพเก่ียวกบัการมีสิทธิเลือกตัง้และสมคัรรับเลือกตัง้ 
3.5 ในปัจจบุนั ยงัไมม่ีบทบญัญตัท่ีิระบชุดัเจนวา่ห้ามไมใ่ห้มีการเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้ มีความทพุพลภาพในการมีสิทธิ

ลงทะเบียนเลือกตัง้ หรือมีสิทธิเลือกตัง้สมาชิกของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงานให้ค าปรึกษาทาง
กฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีก าหนด ซึง่แตกตา่งจากความคุ้มครองท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครอง
อื่นๆด้านเพศ เชือ้ชาติ และสถานภาพครอบครัว พนัธกรณีสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศก าหนดไว้วา่ผู้ มี
ความทพุพลภาพมีสิทธิในการเข้าร่วมกระท ากิจสาธารณะโดยการมีสิทธิเลือกตัง้และสมคัรรับเลือกตัง้อย่าง
ไมเ่ลือกปฏิบตัิ และองค์กรสหประชาชาติตา่งๆได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านนีโ้ดยเฉพาะตอ่รัฐบาลฮ่องกงให้
ปรับปรุงกฎหมายตามท่ีกลา่ว มีบคุคลผู้มีความทพุพลภาพจ านวนมากท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากประเดน็นี ้
รวมถงึผู้ ท่ีมีความทพุพลภาพทางจิต สติปัญญา หรือจิตสงัคม  ข้อเสนอได้รับการสนบัสนนุเป็นจ านวนมากทัง้
จากองค์กรและบคุคลในการรับฟังความคิดเห็นฯ  โดนข้อคิดเห็นบางข้อชีแ้จงวา่การกีดกนัสิทธิเลือกตัง้
อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 

ข้อเสนอแนะที่ 3: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพล
ภาพโดยห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏบิัตต่ิอผู้มีความทุพพลภาพในการมีสิทธิลงทะเบียนเลือกตัง้และการมีสิทธิ
เลือกตัง้  และแนะน าต่อไปให้รัฐบาลทบทวนบทบัญญัตใินกฎหมายสภานิตบิัญญัต ิ (Legislative Council 
Ordinance) และกฎหมายสภาเขต (District Councils Ordinance) ที่ตัดสิทธิของผู้มีความทุพพลภาพผู้ได้ถูก
ตัดสินว่าไร้ความสามารถในการบริหารกิจธุระของตนเอง จากการลงทะเบียนเลือกตัง้ผู้แทนสภานิตบิัญญัติ
และสภาเขต  

 
B. ความเสมอภาคส าหรับสตรี 
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3.6 สตรีในฮ่องกงยงัคงเผชิญกบัการเลือกปฏิบตัิในหลายแง่มมุของชีวิตโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีบตุรซึง่มี
ผลกระทบอย่างรุนแรงในการมีสว่นร่วมอย่างเตม็ท่ีในการท างาน และยงัคงเผชิญการลว่งละเมิดทางเพศ
บ่อยๆในหลายแวดวง ซึง่จะกลา่วถงึในสว่น D 

 
(i) สิทธิของผู้หญิงท่ีจะกลบัสูต่ าแหน่งงานเดิมหลงัจากการลาคลอด 
3.7 ในปัจจบุนั ยงัไมม่ีความคุ้มครองส าหรับผู้หญิงในแง่ของสิทธิท่ีจะจะกลบัสูต่ าแหน่งเดิมหลงัจากการลาคลอด 

ซึง่สามารถน ามาเปรียบเทียบกบัการคุ้มครองท่ีแตกตา่งกนัในเขตอ านาจระหวา่งประเทศอื่นๆ จาก
ประสบการณ์การด าเนินงานของ EOC ยงัมีหลกัฐานที่แสดงวา่ผู้หญิงยงัคงเผชิญกบัการเลือกปฏิบัติบ่อยครัง้
เพราะการตัง้ครรภ์ในระหวา่งตัง้ครรภ์ การลาคลอด และหลงัจากท่ีพวกเธอกลบัไปท างานรวมถงึการถกูไล่
ออกจากงาน ในการรับฟังความคิดเห็นฯ มีองค์กรพฒันาเอกชนและบคุคลจ านวนหนึง่ได้แสดงมมุมองวา่
ผู้หญิงควรมีสิทธิทางกฏหมายท่ีจะกลบัสูต่ าแหน่งหน้าท่ีการงานเดิมหลงัจากการลาคลอดอย่างน้อยภายใน
ช่วงเวลาหนึง่ และอาจมีข้อยกเว้นอย่างมีเหตผุล 

 
ข้อเสนอแนะที่ 4: ขอแนะน าให้รัฐบาลเสนอสิทธิทางกฏหมายที่จะกลับสู่ต าแหน่งหน้าที่การงานเดมิหลังจาก
การลาคลอด หรือหากไม่มีต าแหน่งนัน้เหลืออยู่ กค็วรหาต าแหน่งที่เหมาะสมอ่ืนซึ่งมีข้อก าหนดและเงื่อนไข
ที่คล้ายกัน โดยอาจจะให้รวมบทบัญญัตใิหม่ในกฎหมายการจ้างงาน (Employment Ordinance) หรืออีกวิธี
หน่ึงในกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ  
 
(ii) การคุ้มครองอย่างชดัแจ้งจากการเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีท่ีเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
3.8 ปัจจบุนันีใ้นกฎหมาย SDO ยงัไมม่ีสว่นท่ีอ้างถงึการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีท่ีเลีย้งลกูด้วยนมแม่

อย่างชดัแจ้งแต่ EOC ในขณะนีพิ้จารณาข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการเลีย้งลกูด้วยนมแมเ่ป็นการเลือกปฏิบตัิโดย
ไมเ่ป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัวประเภทหนึง่ โดยถือเป็นการดแูลสมาชิกสายตรงในครอบครัว  EOC 
ได้รับการร้องเรียนเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิสตรีท่ีเลีย้งลกูด้วยนมแมท่ัง้ทางตรงและทางอ้อมในหลายแวดวง 
และเห็นวา่จ านวนสตรีท่ีเลีย้งลกูด้วยนมแมน่ัน้เพ่ิมขึน้เร่ือยๆในฮ่องกงในแตล่ะปีซึง่จะท าให้ประเดน็นีม้ี
ความส าคญัเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ 

  
ข้อเสนอแนะที่ 5: ขอแนะน าให้รัฐบาลมุ่งเสนอบทบัญญัตอิย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับการเลือกปฏบิัตทิัง้ทางตรง
และทางอ้อมด้วยเหตุแห่งการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ โดยอาจจะให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่
เป็นธรรมทางเพศให้ถือการเลีย้งลูกด้วยนมแม่เป็นการเลือกปฏบิัตทิางเพศประเภทหน่ึง หรือเป็นการเลือก
ปฏบิัตต่ิางหากอีกประเภทหน่ึง หรืออีกวิธีหน่ึงอาจจะให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็น
ธรรมทางสถานภาพครอบครัว และควรมีค าจ ากัดความการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ให้รวมการบีบเกบ็น า้นมให้
บุตร 
 
C. ความเสมอภาคส าหรับกลุ่มเชือ้ชาตต่ิางๆ 
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3.9 ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติภายใต้กฏหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทาง

เชือ้ชาตินัน้แคบกวา่กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตัิอ่ืนๆ หรือมีข้อยกเว้นท่ีน่าสงัเกต ซึ่งท าให้การคุ้มครอง
เก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติและด้านอื่นท่ีเก่ียวข้องนัน้ลดลง 

 
(i) การให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติในการปฏิบตัิหน้าท่ีและใช้อ านาจของรัฐ 
3.10 ปัจจบุนันีใ้นกฎหมาย ไมม่ีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติในการปฏิบตัิหน้าท่ีและใช้อ านาจ

ของรัฐ ซึง่ไมส่อดคล้องตอ่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิฉบบัอื่นๆ ช่องวา่งในความ
คุ้มครองเป็นการละเมิดพนัธกรณีสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ และองค์กรสหประชาชาติตา่งๆได้ให้
ข้อเสนอแนะในด้านนีโ้ดยเฉพาะตอ่รัฐบาลฮ่องกงให้ปรับปรุงกฎหมาย  เป็นประเดน็ส าคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่
ทกุคนในฮ่องกงไมว่า่เชือ้ชาติใด และ EOC ตัง้ข้อสงัเกตว่ามีองค์กรสว่นใหญ่สนบัสนนุข้อเสนอดงักลา่วใน
การรับฟังความคิดเห็นฯ    
 

ข้อเสนอแนะที่ 6: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติ
เพื่อบัญญัตว่ิาการเลือกปฏิบัตทิางเชือ้ชาตใินการปฏบิัตแิละการใช้อ านาจของรัฐเป็นการผิดกฎหมาย  

 
(ii) เพ่ิมความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติโดยพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ 
3.11 ปัจจบุนั มีเพียงความคุ้มครองจ ากดัจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติโดยพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ ซึง่มีผล

บงัคบัใช้เฉพาะกบัญาติใกล้ชิดและไม่รวมความสมัพนัธ์อื่นๆ เช่นเพ่ือน ผู้ดแูลและเพ่ือนร่วมงาน ซึง่น้อยกวา่
ความคุ้มครองโดยอาศยัพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัความทพุพลภาพ แม้วา่ EOC ได้ขอความเห็น
เก่ียวกบัการขยายความคุ้มครองดงักลา่วให้คลอบคลมุลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองทัง้หมด EOC ในขณะนี ้
ไมม่ีหลกัฐานเพียงพอเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิโดยพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ในทางท่ีเก่ียวกบัเพศ การ
ตัง้ครรภ์ สถานภาพสมรสและสถานภาพครอบครัวท่ีจะแสดงเหตผุลอนัสมควรเพ่ือเสนอบทบญัญตัิใหม่
ดงักลา่ว ในขณะท่ีมีความคุ้มครองบ้างอยู่แล้วจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติ EOC เห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ี
ควรเสริมสร้างความคุ้มครองนีใ้ห้อยู่ในระดบัเดียวกบั DDO ทาง EOC ยงัเคยได้รับค าถามเก่ียวกบั
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติโดยพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ แต่ EOC ไมส่ามารถ
พิจารณาตอ่ไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 7: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติ
เพื่อบัญญัตใิห้การเลือกปฏิบัตทิางตรงและทางอ้อมและการคุกคามโดยพืน้ฐานของความสัมพันธ์เป็นการ
ผิดกฎหมาย โดยยกเลิกบทบัญญัตเิกี่ยวกับญาตใิกล้ชดิ และเปล่ียนค าจ ากัดของความความสัมพันธ์ให้
รวมถงึ:  

(a) คู่สมรสของบุคคลนัน้ 
(b) บุคคลอ่ืนที่อาศัยอยู่ ร่วมกับบุคคลนัน้ในแบบครอบครัวอย่างแท้จริง 
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(c) ญาตขิองบุคคลนัน้ 
(d) ผู้ดูแลของบุคคลนัน้ และ 
(e) บุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิ กีฬา หรือการพักผ่อน กับบุคคลนัน้  

 
(iii) เพ่ิมความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติโดยพืน้ฐานของความเข้าใจสว่นตน 
3.12 ปัจจบุนั ไมม่ีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติโดยพืน้ฐานของความเข้าใจสว่นตนภายใต้ RDO 

ซึง่แตกตา่งจาก DDO  ซึง่ให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางความทพุพลภาพโดยพืน้ฐานของความ
เข้าใจสว่นตน แม้วา่ EOC ได้ปรึกษาเก่ียวกบัการขยายความคุ้มครองดงักลา่วให้คลอบคลมุลกัษณะท่ีได้รับ
ความคุ้มครองทัง้หมด EOC ในขณะนีไ้มม่ีหลกัฐานเพียงพอเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิโดยพืน้ฐานของความ
เข้าใจสว่นตนในทางท่ีเก่ียวกบัเพศ การตัง้ครรภ์ สถานภาพสมรสและสถานภาพครอบครัว ท่ีจะแสดงเหตผุล
อนัสมควรเพ่ือเสนอบทบญัญตัใิหมด่งักลา่ว อย่างไรก็ตามEOC เช่ือวา่มีความเหมาะสมท่ีจะมีความคุ้มครอง
ดงักลา่วทางเชือ้ชาติ เพราะมีบางสถานการณ์ท่ีบคุคลอาจจะมีแนวโน้มท่ีจะถกูเข้าใจวา่จะเขา/เธอมีเชือ้ชาติ
ใดเชือ้ชาติหนึง่และเป็นผลให้ได้รับการปฏิบตัิท่ีด้อยกวา่ เม่ือดหูลกัฐานวา่บางกลุม่เชือ้ชาติในฮ่องกงนัน้ต้อง
เผชิญกบัการเลือกปฏิบตัิ อคติและความคิดเหมารวมทางเชือ้ชาติอย่างบ่อยครัง้ EOC เห็นวา่มีเหตผุลอนั
สมควรท่ีจะมีการคุ้มครองดงักลา่วเพ่ือจะช่วยให้แก้ไขสถานการณ์นีแ้ละป้องกนัการเลือกปฏิบตัิ  และในเม่ือ 
EOC ได้เสนอแนะให้เพ่ิมการป้องกนัจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติโดยพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ EOC จงึ
เช่ือวา่ควรเพ่ิมการป้องกนัจากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติโดยพืน้ฐานของความเข้าใจสว่นตนด้วย เพ่ือความ
สอดคล้องและเพ่ือให้มัน่ใจวา่ระดบัความคุ้มครองนัน้เท่าเทียมกบัความคุ้มครองท่ีเก่ียวข้องกบัความทพุพล
ภาพ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 8: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาตใิห้
รวมถงึการเลือกปฏบิัตทิางตรงและทางอ้อมและการคุกคามโดยพืน้ฐานของความสัมพันธ์ความเข้าใจส่วน
ตนว่าบุคคลนัน้มีเชือ้ชาตใิดเชือ้ชาตหิน่ึง  

 
(iv) ยกเลิกข้อยกเว้นท่ียินยอมให้มีการเลือกปฏิบตัิในการฝึกอาชีพและการศกึษา 
3.13 ภาษาองักฤษและภาษาจีนเป็นภาษาราชการของฮ่องกงและมีสถานะที่เท่าเทียมกนั ปัจจบุนั มีข้อยกเว้นการ

ใช้กฎหมาย RDO ซึง่ยอมให้มีการเลือกปฏิบตัิด้านภาษาท่ีใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในแวดวงการฝึก
วิชาชีพและการศกึษา 
 

3.14 ในด้านภาษาท่ีใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในการฝึกวิชาชีพ EOC มีความกงัวลวา่ผลกระทบของข้อยกเว้น
นีก้ว้างเกินไป EOC ยงัได้รับการร้องเรียนจ านวนหนึง่เก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิทางภาษาท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึก
วิชาชีพ และบางองค์กรท่ีท างานร่วมกบัชนกลุม่น้อยได้ชีถ้งึปัญหาท่ีชนกลุม่น้อยมกัจะต้องเผชิญในการฝึก
วิชาชีพเน่ืองจากภาษาการสอน ข้อยกเว้นในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกวิชาชีพอาจไมเ่ป็นการท าตาม
พนัธกรณีเพ่ือป้องกนัการเลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานของภาษาภายใต้กฎหมายสิทธิมนษุยชน (Bill of Rights 
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Ordinance) และกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights: ICCPR) EOC มีมมุมองว่าอาจจะมีบางสถานการณ์ท่ีจะมีเหตผุลท่ีจะสอน
หลกัสตูรในภาษาเดียว (แสร้งวา่เป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีชอบธรรมและตามสดัสว่นพอเหมาะท่ีจะให้การ
ฝึกอบรมเฉพาะในภาษานัน้) แตไ่มเ่หมาะสมท่ีจะมีข้อยกเว้นท่ีมีผลตอ่ทกุสิ่งเก่ียวกบัสื่อการสอน  

 
ข้อเสนอแนะที่ 9: ขอแนะน าให้รัฐบาลยกเลิกบทบญัญัตด้ิานการฝึกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือ
ปรับเปล่ียนส่ือการสอนภายใต้มาตรา 20(2) ของกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้
ชาต ิ 
 
3.15 ในสื่อการเรียนการสอนในการศกึษา ทางรัฐบาลก่อนหน้านีไ้ด้ชีแ้จงวา่ข้อยกเว้นมีไว้เพ่ือเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้

โรงเรียนถกูบงัคบัให้แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการเตรียมการเก่ียวกบัวนัหยดุหรือสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองนกัเรียนของกลุม่เชือ้ชาติใด ๆ เช่นถกูบงัคบัให้สอนชนกลุม่น้อยในภาษาของตนเอง ในขณะท่ี 
EOC เข้าใจจดุยืนของรัฐบาล ก็มีความกงัวลว่าข้อยกเว้นกว้างเกินไปและดงันัน้อาจจะตีความได้วา่ไม่
จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเจาะจงใดๆไปยงัชนกลุม่น้อยท่ีเรียนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสอง มีหลกัฐาน
มากมายท่ีแสดงให้เห็นวา่ชนกลุม่น้อยในปัจจบุนัต้องเผชิญอปุสรรคในการเรียนภาษาจีนซึง่สง่ผลกระทบทาง
ลบตอ่การมีสว่นร่วมท่ีเท่าเทียมกนัของพวกเขาในสงัคม ข้อยกเว้นท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาอาจจะไม่
สอดคล้องกบัพนัธกรณีด้านสทิธิมนษุยชนในฮ่องกงและระหวา่งประเทศเพ่ือป้องกนัการเลือกปฏิบตัิทาง
ภาษาภายใต้กฎหมายสิทธิมนษุยชนและ ICCPR และEOC ยงัเช่ือวา่การยกเลิกข้อยกเว้นจะไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่ระบบการศกึษาในปัจจบุนั เพราะการเรียนการสอนในสองภาษาทางการมีแนวโน้มวา่จะได้รับการ
พิจารณาวา่มีวตัถปุระสงค์ท่ีชอบธรรมและเป็นการกระท าตามสดัสว่นพอเหมาะ และท าให้ไมเ่ป็นการกระท า
ท่ีผิดกฎหมาย 

 
ข้อเสนอแนะที่ 10: ขอแนะน าให้รัฐบาลยกเลิกบทบัญญัตด้ิานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือ
ปรับเปล่ียนส่ือการสอนภายใต้มาตรา 26(2) ของกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้
ชาต ิ 

 
D. เพิ่มความคุ้มครองจากการเลือกปฏบิัติทางตรงและทางอ้อม และการคุกคาม 

 
(i) เพ่ิมความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางตรง 
3.16 มีสองประเดน็ท่ี EOC เช่ือวา่ควรเปลี่ยนแปลงในการจ ากดัความของการเลือกปฏิบตัิโดยตรง: การเลือก

ปฏิบตัิเพราะเหตแุห่งลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครอง และการเปรียบเทียบในการร้องเรียนเร่ืองการเลือกปฏิบตัิ
ทางตรงทางความทพุพลภาพ 
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3.17 กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิทัง้ 4 ฉบบัมีการจ ากดัความการเลือกปฏิบตัิทางตรงเหมือนกนัวา่หมายถงึ
การเลือกปฏิบตัิเพราะเหตแุห่งลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองของบคุคลนัน้ ซึง่หมายความว่าบคุคลนัน้จะต้อง
มีลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองและอาจไมค่รอบคลมุสถานการณ์ท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่ถกูปฏิบตัิด้อยกวา่
เพราะเหตท่ีุเก่ียวกบัลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครอง แตบ่คุคลนัน้ไมม่ีลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองนัน้ ถือวา่
เป็นช่องโหวใ่นความคุ้มครองและตา่งจากความคุ้มครองในเขตอ านาจที่คล้ายกนั นอกจากนีก้็ยงัไม่
สอดคล้องกบับทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ ของการเลือกปฏิบตัิโดยพืน้ฐานของความสมัพนัธ์และความเข้าใจ
สว่นตน 

 
ข้อเสนอแนะที่ 11: ขอแนะน าให้รัฐบาลเปลี่ยนการจ ากัดความการเลือกปฏบิัตทิางตรงในกฎหมายว่าด้วย
การเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับให้ก าหนดว่า เพราะเหตุแห่งลักษณะที่ได้รับความคุ้มครอง บุคคลใดบุคคลหน่ึง
จงึถูกปฏบิัตด้ิอยกว่า แทนการก าหนดว่าบุคคลนัน้จะต้องมีลักษณะที่ได้รับความคุ้มครอง 

 
3.18 ในด้านการร้องเรียนเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิทางตรงเน่ืองจากความทพุพลภาพ  ภาษาในบทบญัญตัิปัจจบุนั

ก าหนดวา่ต้องเปรียบเทียบระหวา่งผู้ทพุพลภาพและผู้ ท่ีไมท่พุพลภาพ ซึง่อาจท าให้ตีความได้วา่ ไมร่วม
สถานการณ์ท่ีผู้ทพุพลภาพประเภทหนึง่ถกูปฏิบตัิด้อยกวา่ผู้ทพุพลภาพประเภทอื่น มีหลกัฐานวา่การปฏิรูปนี ้
จ าเป็น เน่ืองจากบคุคลท่ีมีความทพุพลภาพบางอย่างเช่นความทพุพลภาพทางจิตหรือโรคติดเชือ้อาจเผชิญ 
การตราบาปและการเลือกปฏิบตัิมากกวา่ความทพุพลภาพอื่น ๆ มีองค์กรสว่นใหญ่สนบัสนนุข้อเสนอ
ดงักลา่วในการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยให้ความเห็นวา่ข้อเสนอนีจ้ะให้ความคุ้มครองท่ีกว้างขึน้ตอ่ผู้มีความ
ทพุพลภาพ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 12: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขบทบัญญัตทิี่เกี่ยวกับการเลือกปฏบิัตทิางตรงเน่ืองจากความ
ทุพพลภาพในมาตรา 6 และ 8 ภายใต้กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพล
ภาพให้ชัดเจนว่ารวมถงึความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตริะหว่างผู้มีความทุพพลภาพต่างประเภท 

 
(ii) เพ่ิมความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางอ้อม 
3.19 ค าจ ากดัความการเลือกปฏิบตัิทางอ้อมมีข้อจ ากดัท่ีแคบเกินไปในบางประเดน็รวมถงึขอบเขตของ "ข้อก าหนด

หรือเง่ือนไข" วิธีการท่ีจะพิสจูน์ความเสียเปรียบหรือเสียหาย  และในการจ ากดัความว่าต้องมีองค์ประกอบ
อะไรที่จะท าให้การเลือกปฏิบตัทิางอ้อมมีเหตสุมควร เป็นผลให้ในบางสถานการณ์อาจไมส่ามารถอ้างได้ว่ามี
การเลือกปฏิบตัิซึง่ไมเ่ป็นธรรม จากประสบการณ์การด าเนินงานของEOCในการพิจารณาข้อร้องเรียน 
เช่นเดียวกบัการพฒันาในเขตอ านาจอื่นๆ EOC เห็นวา่ควรมีการแก้ไขค าจ ากดัความการเลือกปฏิบตัิทางอ้อม 
 

ข้อเสนอแนะที่ 13: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขค าจ ากัดความการเลือกปฏบิัตทิางอ้อมในกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับ ให้เป็น :  



12 
 

- บทบัญญัต ิ เกณฑ์ หรือแนวปฏบิัตทิี่บังคับใช้หรือจะบังคับใช้เท่าเทยีมกันต่อบุคคลที่ไม่มี
ลักษณะร่วมกัน;  

- ซึ่งท าหรืออาจท าให้บุคคลที่มีลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองเสียหาย  
- ซึ่งไม่สามารถแสดงออกได้ว่ามีเหตุสมควร เพราะมีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมและสามารถ

เชื่อมต่อถงึวัตถุประสงค์ได้อย่างมีเหตุผลและตามสัดส่วนพอเหมาะ 
 

(iii) เพ่ิมความคุ้มครองจากการคกุคาม 
3.20 ในปัจจบุนั ยงัไมม่ีการให้ความคุ้มครองอย่างพอเพียงจากการคกุคามในหลายสถานการณ์ รวมถงึ ไมม่ีความ

คุ้มครองจากการคกุคามทางเชือ้ชาติและความทพุพลภาพ และการลว่งละเมิดทางเพศส าหรับบคุคลใน
สถานท่ีท างานร่วม (ตวัอย่างเช่นอาสาสมคัรหรือพนกังานรับฝากขายสินค้า) แตไ่มไ่ด้มีความสมัพนัธ์ทางการ
จ้างงานตอ่กนั; ไมม่ีความคุ้มครองจากการคกุคามทางเชือ้ชาติและความทพุพลภาพโดยผู้ ใช้บริการตอ่ผู้
ให้บริการ รวมถงึเมื่อการกระท านัน้ได้เกิดขึน้บนเรือหรือเคร่ืองบินท่ีมีการจดทะเบียนในฮ่องกง; ไมม่ีความ
คุ้มครองจากการคกุคามทางเชือ้ชาติและความทพุพลภาพ และการลว่งละเมิดทางเพศโดยผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วง
ตอ่ผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงอีกฝ่ายท่ีอาศยัอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั; ไมม่ีความคุ้มครองจากการคกุคามทางเชือ้ชาติ
และความทพุพลภาพ และการลว่งละเมิดทางเพศโดยฝ่ายบริหารสโมสรตอ่สมาชิก/ผู้ ท่ีสนใจจะเป็นสมาชิก 
นอกจากนี ้ EOC เช่ือวา่นายจ้างมีบทบาทส าคญัในการป้องกนัการคกุคามของพนกังานของพวกเขาและใน
ปัจจบุนั ไมม่ีบทบญัญตัิเร่ืองความรับผิดชอบของนายจ้างในกรณีท่ีนายจ้างไมไ่ด้ท าขัน้ตอนตา่งๆอนัสมควร
ในการป้องกนัการคกุคามของลกูจ้างโดยบคุคลท่ีสาม ตวัอย่างเช่นลกูค้า 

 
3.21 EOC ได้รับข้อร้องเรียนจ านวนมากเก่ียวกบัการคกุคาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลว่งละเมิดทางเพศ ในบาง

กรณีท่ีเก่ียวข้องกบักรณีท่ีกลา่วถงึด้านบน EOC ก็ไมส่ามารถท่ีจะด าเนินการกบัข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการ
คกุคามได้เพราะไมม่ีความคุ้มครองภายใต้กฏหมาย ก่อนหน้านี ้ EOC ได้เคยเรียกร้องไปยงัรัฐบาลให้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในหลายกรณีท่ีกลา่วถงึ ซึง่รัฐบาลได้เหน็ด้วยในหลกัการ แตย่งัไมม่ีการเปลี่ยนแปลง EOC ยงั
ได้ท าการวิจยัท่ีบ่งบอกวา่มีการลว่งละเมิดทางเพศบ่อยครัง้ในแวดวงตา่งๆ เช่นการจ้างงาน การศกึษาและ
การให้บริการ นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานวา่ช่องวา่งในความคุ้มครองมีผลโดยเฉพาะตอ่บางกลุม่ผู้ ด้อยโอกาส
รวมทัง้ผู้ช่วยงานบ้านชาวตา่งชาต ิ ซึง่บ่งบอกวา่มีผลกระทบตอ่ผู้คนเป็นจ านวนมากในหลายขอบเขต EOC 
จงึให้ค าแนะน าต่อไปนีต่้อรัฐบาล: 

 
ข้อเสนอแนะที่ 14: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ 
กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาต ิ กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็น
ธรรมทางความทุพพลภาพ เพื่อให้นายจ้างมีความรับผิดชอบในกรณีที่ลูกจ้างถูกคุกคามทางเชือ้ชาตแิละ
ความทุพพลภาพ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลที่สาม ในกรณีที่นายจ้างได้รับแจ้งเก่ียวกับการ
คุกคามนัน้แล้ว และไม่ได้ท าขัน้ตอนต่างๆ อันสมควรในการป้องกันการคุกคามนัน้   
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ข้อเสนอแนะที่ 15: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรม
ทางเพศ กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติและกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัติ
โดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพ เพื่อให้ความคุ้มครองจากการคุกคามทางเชือ้ชาตแิละความทุพพล
ภาพ และการล่วงละเมิดทางเพศต่อบุคคลในสถานที่ท างานร่วม (ตัวอย่างเช่นพนักงานรับฝากขายสินค้า
หรืออาสาสมัคร)    
 
ข้อเสนอแนะที่ 16: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติ
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพเพื่อให้ความคุ้มครองจากส าหรับ
การคุกคามทางเชือ้ชาตแิละความทุพพลภาพต่อผู้ให้บริการโดยผู้ใช้บริการ  
 
ข้อเสนอแนะที่ 17: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติ
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพเพื่อให้ความคุ้มครองจากส าหรับ
การคุกคามทางเชือ้ชาตแิละความทุพพลภาพต่อผู้ให้บริการโดยผู้ใช้บริการ เม่ือการกระท านัน้ได้เกดิขึน้
นอกฮ่องกง บนเรือหรือเคร่ืองบนิที่มีการจดทะเบียนในฮ่องกง 
 
ข้อเสนอแนะที่ 18: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ 
กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติและกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่
เป็นธรรมทางความทุพพลภาพ เพื่อให้ความคุ้มครองจากการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเชือ้
ชาตแิละความทุพพลภาพโดยผู้เช่าและผู้เช่าช่วงต่อผู้เช่าและผู้เช่าช่วงอีกฝ่ายที่อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกัน   
 
ข้อเสนอแนะที่ 19: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ 
กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติและกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่
เป็นธรรมทางความทุพพลภาพ เพื่อให้ความคุ้มครองจากการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเชือ้
ชาตแิละความทุพพลภาพโดยฝ่ายบริหารสโมสรต่อสมาชกิ/ผู้ที่สนใจจะเป็นสมาชกิ  

 
E. ขอบเขตของความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้สังกัดรัฐบาล 

  
3.22 ในปัจจบุนั มีช่องวา่งในความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ไมไ่ด้สงักดัรัฐบาล เพราะ

กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิทกุฉบบัยงัไมม่ีบทบญัญตัิวา่จะผิดกฎหมายหากเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ไมไ่ด้สงักดั
รัฐบาลมีการเลือกปฏิบตัิในการปฏิบตัิงานหรือใช้อ านาจ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัพนัธกรณีห้ามการเลือกปฏิบตัิ
โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐภายใต้กฎหมายสิทธิมนษุยชน ในการรับฟังความคิดเห็นฯ มีองค์กรบางองค์กรท่ีให้ความเห็น
วา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะจ ากดัความให้แน่นอนวา่องค์กรใดจะถือวา่เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ไมไ่ด้สงักดัรัฐบาล 
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ข้อเสนอแนะที่ 20: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับ ให้รวมบทบัญญัติ
ว่ากฎหมายบังคับใช้ต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้สังกัดรัฐบาลทุกเจ้าหน้าที่และจะผิดกฎหมายหากเจ้าหน้าที่รัฐที่
ไม่ได้สังกัดรัฐบาลมีการเลือกปฏบิัตใินการปฏบิัตงิานหรือใช้อ านาจ ควรพิจารณาด้วยว่าจะต้องมีค าจ ากัด
ความเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้สังกัดรัฐบาลหรือไม่  

 
F. ค าร้องเรียนเร่ืองการเลือกปฏบิัติ 

 
(i) การรวมบทบญัญตัิอย่างชดัแจ้งเก่ียวกบัหลกัฐานของการร้องเรียนเร่ืองการเลือกปฏิบตัิ 
3.23 การร้องเรียนเร่ืองการเลือกปฏิบตัิมกัพิสจูน์ได้ยากเน่ืองจากไมค่อ่ยมีหลกัฐานชดัเจนเก่ียวกบัการกระท าการ

เลือกปฏิบตัิ แม้วา่จะไมม่ีบทบญัญตัิอย่างชดัแจ้งศาลในฮ่องกงมีแนวปฏิบตัิในความเป็นจริงวา่เม่ือผู้ ร้องเรียน
แสดงหลกัฐานได้บ้างท่ีอนมุานได้วา่มีการเลือกปฏิบตัิเกิดขึน้ ศาลจะไตถ่ามจ าเลยเพ่ือหาหลกัฐานหรือ
ค าอธิบายท่ีชีแ้จงวา่มีการเลือกปฏิบตัิเกิดขึน้จริงหรือไม ่  ในเขตอ านาจที่คล้ายกนัมีการบญัญตัิเร่ืองการผลกั
ภาระการพิสจูน์อย่างชดัแจ้งในกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิ หน่วยงานด้านสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ
ก็ได้มีการแนะน าวิธีการนีอ้ย่างชดัเจน ในการรับฟังความคิดเห็นฯ หลายองค์กรท่ีเห็นด้วยกบัข้อเสนอได้เน้น
วา่ความยากในการพิสจูน์คดีการเลือกปฏิบตัิเป็นหนึง่ในเหตผุลท่ีควรออกบทบญัญตัิดงักลา่วอย่างชดัแจ้งใน
กฎหมาย  

 
ข้อเสนอแนะที่ 21: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับ ให้รวมบทบัญญัติ
เร่ืองมาตรฐานและภาระการพสูิจน์: 

- ในส่วนมาตรฐานการพสูิจน์ ควรระบุว่าโจทก์จะต้องพสูิจน์การเลือกปฏบิัตเิกดิขึน้ตามความโน้ม
เอียงของข้อเทจ็จริง (balance of probabilities)  

- ในส่วนภาระการพสูิจน์ ควรระบุว่าโจทก์จะต้องแสดงหลักฐานได้บ้างที่อนุมานได้ว่ามีการเลือก
ปฏบิัตเิกดิขึน้ และหลังจากนัน้ ภาระการพสูิจน์จะถูกผลักไปสู่จ าเลยเพื่อชีแ้จงว่าไม่มีการเลือก
ปฏบิัตเิกดิขึน้จริง  

 
(ii) การจ่ายคา่เสียหายส าหรับการเลือกปฏิบตัิทางอ้อม 
3.24 ในปัจจบุนั คา่เสียหายส าหรับการเลือกปฏิบตัิทางอ้อมภายใต้กฎหมาย SDO FSDO และ RDO จ ากดัอยู่

เฉพาะในสถานการณ์ท่ีจ าเลยมีเจตนาท่ีจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ร้องเรียนอย่างด้อยคา่เท่านัน้ ข้อจ ากดัเดียวกนันีไ้มม่ี
ผลบงัคบัใช้ภายใต้กฎหมาย DDO ซึง่ท าให้เกิดช่องวา่งในบทบญัญตัิท่ีเก่ียวกบัการจ่ายคา่เสียหาย ข้อจ ากดั
เช่นนีม้ีความไมเ่หมาะสมเพราะเจตนาไมใ่ช่สิ่งจ าเป็นในการพิสจูน์การเลือกปฏิบตัิ ในการรับฟังความคิดเห็น
ฯ บางองค์กรท่ีเห็นด้วยกบัข้อเสนอได้ชีว้า่เจตนาในการเลือกปฏิบตัิไมค่วรเป็นปัจจยัในการตดัสินวา่ควรจ่าย
คา่เสียหายหรือไม ่
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ข้อเสนอแนะที่ 22: ขอแนะน าให้รัฐบาลยกเลิกบทบัญญัตภิายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็น
ธรรมทางเพศ กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัวและกฏหมายว่า
ด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาต ิ ซึ่งก าหนดว่าจะต้องมีเจตนาในการเลือกปฏบิัตเิพื่อการ
จ่ายค่าเสียหาย 

 
ส่วนที ่2: ประเดน็ทีมี่ความส าคัญสูงกว่าทีค่วรมีการวิจัย การรับฟังความคดิเหน็และการศึกษาเพิม่เตมิ 
 
A. หน้าที่ในการส่งเสริมและท าให้เกดิความเสมอภาคในวงกว้าง 

 
3.25 ข้อกงัวลส าคญัเก่ียวกบักฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิของฮ่องกงในปัจจบุนัคือการเน้นไปท่ีการร้องเรียน

เร่ืองการเลือกปฏิบตัิรายบคุคล แทนท่ีจะมีการขจดัการเลือกปฏิบตัิมีแนวทางเชิงรุกในระดบัสถาบนั เช่นการ
ให้หน้าท่ีตอ่รัฐและเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือสง่เสริมความเสมอภาคและตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิในการท างาน แม้วา่
รัฐบาลฮ่องกงมีการใช้มาตรการตา่งๆ ในการสง่เสริมความเสมอภาคของกลุม่เฉพาะในสงัคม EOC เช่ือวา่
มาตรการเหลา่นัน้ไมค่รอบคลมุเพียงพอเพราะมีผลตอ่แคล่กัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองบางลกัษณะเช่นเพศ
หรือเชือ้ชาติ; มาตรการเหลา่นัน้น ามาใช้เฉพาะตอ่บางหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ และมาตรการ
เหลา่นัน้ไมม่ีผลทางกฎหมาย 
 

3.26 ในขณะเดียวกนั มีหลกัฐานเพียงพอท่ีแสดงให้เหน็วา่หลายกลุม่ยงัคงเผชิญความไมเ่ท่าเทียมกนัในระดบั
สถาบนัอย่างตอ่เน่ืองในฮ่องกงรวมทัง้ชนกลุม่น้อย ผู้มีความทพุพลภาพและสตรี นอกจากนีต้ามพนัธกรณี
ด้านสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ เขตอ านาจจ าเป็นท่ีจะด าเนินการทางเชิงรุกเพ่ือให้กลุม่ผู้ ด้อยโอกาสมี
ความเสมอภาคตามเนือ้หา ในเขตอ านาจท่ีคล้ายกนับางแห่งเช่นสหราชอาณาจกัรมีการก าหนดหน้าท่ี
เฉพาะเจาะจงเช่นการสง่เสริมความเสมอภาคและขจดัการเลือกปฏิบติัในกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิ
ของพวกเขา EOC ยงัตัง้ข้อสงัเกตวา่มีการสนบัสนนุจ านวนมากส าหรับข้อเสนอจากองค์กรในการรับฟังความ
คิดเห็นฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรท่ีเป็นตวัแทนของชนกลุม่น้อยและผู้หญิง  

 
3.27 EOC มีจดุยืนวา่ควรจะมีหน้าท่ีของภาครัฐในการสง่เสริมและท าให้เกิดความเสมอภาคในวงกว้าง หน้าท่ี

ดงักลา่วมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบในวงกว้างในหลายแวดวงและข้ามกฎหมายหลายฉบบั ดงันัน้ EOC เช่ือ
วา่จ าเป็นจะต้องมีการวิจยัและรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นขัน้ตอนแรกในการออกกฎหมาย 
การวิจยัและรับฟังความคิดเห็นประชาชนนีค้วรพิจารณาปัจจยัหลากหลายตา่งๆ เช่นขอบเขตของหน้าท่ีนัน้;  
หน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐใดท่ีจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ี; ขอบเขตและวิธีการบงัคบัใช้กฎหมาย และ
บทบาทท่ีเป็นไปได้ของ EOC ในการตรวจสอบผลบงัคบัใช้ของหน้าท่ีและในการผลิตค าแนะน าท่ีเก่ียวข้อง 
 



16 
 

ข้อเสนอแนะที่ 23: ขอแนะน าให้รัฐบาลรับฟังความคดิเหน็ประชาชนและท าวิจัยเพิ่มเตมิเพื่อการออกหน้าที่
ของภาครัฐในการส่งเสริมและท าให้เกดิความเสมอภาคในวงกว้าง เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคและ
ต่อต้านการเลือกปฏบิัตซิึ่งมีผลบังคับใช้ต่อทุกลักษณะที่ได้รับความคุ้มครอง  
 
B. ความคุ้มครองจากการเลือกปฏบิัตอัินเน่ืองมาจากสัญชาต ิ ความเป็นพลเมือง และสถานภาพของการมี

ถิ่นที่อยู่ 
 
3.28 ปัจจบุนันีย้งัไมม่ีการคุ้มครองภายใต้ RDO จากการเลือกปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจากสญัชาติ ความเป็นพลเมือง 

หรือสถานภาพของการมีถ่ินท่ีอยู่ในฮ่องกง ถือเป็นช่องวา่งท่ีส าคญัในความคุ้มครองซึง่มีผลตอ่กลุม่คนจ านวน
มากและหลากหลาย ทัง้นีม้ีหลกัฐานเพียงพอในฮ่องกงวา่มีหลายๆสถานการณ์ท่ีกลุม่เชือ้ชาติท่ีแตกตา่งกนั
เผชิญกบัการเลือกปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจากสญัชาติ ความเป็นพลเมือง หรือสถานภาพของการมีถ่ินท่ีอยู่ การ
ขาดการป้องกนัดงักลา่วไมส่อดคล้องกบัพนัธกรณีด้านสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศและหลายหน่วยงาน
สหประชาชาติได้มีการเสนอแนะให้รัฐบาลขยายการป้องกนัดงักลา่ว และมีหลายเขตอ านาจตา่งประเทศท่ีได้
ให้ความคุ้มครองท่ีคล้ายกนัจากการเลือกปฏิบตัิ  

 
3.29 EOC ตัง้ข้อสงัเกตวา่สญัชาติและความเป็นพลเมืองนัน้น ามาซึง่ข้อกงัวลท่ีแตกตา่งจากสถานภาพของการมี

ถ่ินท่ีอยู่ ดงันัน้จงึตรวจสอบประเดน็แยกกนั 
 
(i) สญัชาติและความเป็นพลเมือง 
 
3.30 ในด้านสญัชาติและความเป็นพลเมือง EOC เช่ือวา่มีเหตผุลเพียงพอท่ีจะเพ่ิมความคุ้มครองจากการเลือก

ปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจากเหตผุลดงักลา่ว เพราะปัจจยัเช่น พนัธกรณีด้านสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศของ
ฮ่องกง; ความจริงท่ีวา่การเลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานของความเป็นพลเมืองหรือสญัชาตนิัน้มคีวามเก่ียวข้องกบั
การเลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ; และหลกัฐานของการเลือกปฏิบตัิดงักลา่วในฮ่องกง เป็นท่ีน่าสงัเกต
วา่มีการสนบัสนนุอย่างสงูโดยทัว่ไปจากองค์กรส าหรับข้อเสนอของ EOC ในด้านนีจ้ากการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานด้านสิทธิมนษุยชน หรือกบัชนกลุม่น้อย
รวมทัง้ผู้ลีภ้ยัและองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานกบัผู้หญิง ข้อคิดเห็นหลายข้อได้ชีไ้ปยงัพนัธกรณีด้านสทิธิ
มนษุยชนระหวา่งประเทศของฮ่องกงและอ้างหลกัฐานของการเลือกปฏิบตัิ นอกจากนัน้บางองค์กรรวมทัง้จาก
ภาคการธนาคารได้ยกข้อกงัวลหลายข้อขึน้ EOC เช่ือวา่ข้อกงัวลดงักลา่วจะสามารถแก้ได้ในหลายทาง 
รวมทัง้การเพ่ิมข้อยกเว้นท่ีเหมาะสมท่ีอนญุาตให้มีการเลือกปฏิบตัิในสถานการณ์ท่ีเป็นการกระท าเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ท่ีชอบธรรมและพอเหมาะ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 24: ขอแนะน าให้รัฐบาลรับฟังความคดิเหน็ประชาชนและท าวิจัยเพิ่มเตมิเพื่อการเสนอ
ความคุ้มครองจากการเลือกปฏบิัตบินพืน้ฐานของความเป็นพลเมืองหรือสัญชาตภิายใต้กฏหมายว่าด้วย
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การเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาต ิ การรับฟังความคดิเหน็ประชาชนควรพจิารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้อง รวมถงึค าจ ากัดความของสัญชาตแิละความเป็นพลเมือง และข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตแิละ
ความเป็นพลเมืองใดที่เหมาะสมที่จะสงวนไว้ ยกเลิก หรือเพิ่มเตมิ  
 
(ii) สถานภาพของการมีถ่ินท่ีอยู่รวมถงึชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 
 
3.31 ในด้านสถานภาพของการมีถ่ินท่ีอยู่ EOC เช่ือวา่ควรมีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานนี ้ ความ

คุ้มครองนีจ้ะคลอบคลมุถงึทกุคนบนพืน้ฐานสถานภาพของการมีถ่ินท่ีอยู่ ไมใ่ช่แคช่าวจีนแผ่นดินใหญ่ EOC 
ยงัตัง้ข้อสงัเกตวา่มีหลกัฐานที่น่าเช่ือถือวา่มีหลายกลุม่ท่ียงัคงเผชิญการเลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานการมีถ่ินท่ีอยู่ 
รวมทัง้ผู้อพยพใหม ่ ผู้ลีภ้ยัและผู้ เรียกร้องความคุ้มครองอื่น ๆ นอกจากนัน้ยงัมีบางองค์กรรวมทัง้จากภาค
บริการท่องเท่ียวท่ีได้หยิบยกข้อกงัวลท่ีมีเหตผุลขึน้เก่ียวกบัข้อเสนอของ EOC 

 
3.32 อย่างไรก็ตาม EOC ยงัตระหนกัวา่ในบางสถานการณ์ มีความเหมาะสมท่ีจะมีการปฎิบตัิอย่างแตกตา่งกนัตอ่

บคุคลในฮ่องกงตามสถานภาพของการมีถ่ินท่ีอยู่ของบคุคลนัน้ เชน่ในการให้สทิธิทางการเมืองหรือการ
ก าหนดเกณฑ์คณุสมบตัิส าหรับการใช้บริการหรือทรัพยากรสาธารณะ ในสถานการณ์เชน่นี ้ เป็นสิ่งส าคญัท่ี
จะต้องพิจารณาสถานการณ์เฉพาะของแตล่ะกรณี รวมทัง้วา่ผลกระทบท่ีเลือกปฏิบตัิใดๆนัน้เป็นการกระท า
เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีชอบธรรมและพอเหมาะ   

 
3.33 EOC สงัเกตวา่มีข้อคดัค้านรุนแรงเก่ียวกบัประเดน็นีแ้ละชาวจีนแผ่นดินใหญ่ระหวา่งการรับฟังความคิดเห็น

ประชาชน รวมทัง้ข้อกงัวลเร่ืองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึง่อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดเร่ือง
ขอบเขตของการคุ้มครองปัจจุบนัของ RDO หรือผลทางกฎหมายของข้อเสนอของ EOC ยกตวัอย่างเช่น EOC
มองวา่บางสถานการณ์ของการเลือกปฏิบตัิภายในเชือ้ชาติ (การท่ีบคุคลปฏิบตัิตอ่อีกบคุคลท่ีมีเชือ้ชาติ
เดียวกนัด้อยกวา่การปฏิบตัิตอ่บคุคลท่ีมีเชือ้ชาติอ่ืน) เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายอยู่แล้วภายใต้ RDO หาก
เชือ้ชาติเป็นเหตผุลส าหรับการปฏิบตัิ ท่ีส าคญัจะต้องเน้นวา่ EOC เช่ือวา่ข้อกงัวลเหลา่นีส้ามารถรับมือได้
อย่างเพียงพอในกฎหมาย อนัท่ีจริงโครงสร้างปัจจบุนัของ RDO นัน้ได้มีการยอมรับอยู่แล้ววา่มีบาง
สถานการณ์ท่ีการเลือกปฏิบตับินพืน้ฐานสถานภาพของการมีถ่ินท่ีอยู่อาจไมล่ะเมิดกฎหมาย ซึง่จะยงั
สามารถยอมรับได้ด้วยหากมีการแก้ไขกฎหมาย สว่นข้อกงัวลอื่น ๆ นอกจากนีย้งัสามารถจดัการได้ในรูปแบบ
ท่ีแตกตา่งกนัรวมถงึโดยการมีข้อยกเว้นท่ีสมเหตสุมผล 

 
ข้อเสนอแนะที่ 25:  ขอแนะน าให้รัฐบาลรับฟังความคดิเหน็ประชาชนและท าวิจัยเพิ่มเตมิเพื่อการเสนอ
ความคุ้มครองจากการเลือกปฏบิัตบินพืน้ฐานของสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่ภายใต้กฏหมายว่าด้วยการ
เลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาต ิ การรับฟังความคดิเหน็ประชาชนควรพจิารณาประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึขอบเขตที่เป็นไปได้ของความคุ้มครอง ข้อยกเว้นที่มีอยู่เก่ียวกับสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่ใดๆที่
ควรจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเตมิ และว่าจะควรเพิ่มข้อยกเว้นเฉพาะอ่ืนๆใดที่อาจจะเหมาะสม และ
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แนะน าต่อไปว่ารัฐบาลและ EOC ควรส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ของ RDO และผลกระทบ
จากการคุ้มครองที่เก่ียวข้องกับสถานภาพของการมีถิ่นที่อยู่   
 
 
C. ความเสมอภาคส าหรับครอบครัวในแง่ของความสัมพันธ์ลักษณะการอยู่ ร่วมกัน 
 
(i) ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจากสถานภาพการสมรส: ความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนั 
3.34 ในปัจจบุนั กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางเพศไมม่ีความคุ้มครองอย่างชดัเจนจากการ

เลือกปฏิบตัิส าหรับผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัแตไ่มไ่ด้แตง่งานกนัไมว่า่จะเป็นคูรั่กตา่งเพศหรือ
รักร่วมเพศ นอกจากนีใ้นปัจจบุนั ไมม่ีระบบการรับรองคูส่มัพนัธ์ผู้อาศยัอยู่ร่วมกนัทางกฎหมายในฮ่องกง 

 
3.35 การขาดระบบการรับรองทางกฎหมายส าหรับคูส่มัพนัธ์ผู้อาศยัอยู่ร่วมกนั และผลกระทบไปยงักฎหมายและ

นโยบายท่ีเก่ียวข้องอื่น หมายความว่าคูส่มัพนัธ์เหลา่นีต้้องเผชิญกบัการเลือกปฏิบตัิในหลายแง่มมุของชีวิต 
รวมถงึผลประโยชน์ส าหรับพนกังาน การช าระเงินภาษีอากร สิทธิตรวจคนเข้าเมือง สิทธิประโยชน์ท่ีอยู่อาศยั
ภาครัฐ มรดกและสทิธิครอบครัว โดยขณะเดียวกนัมีแนวโน้มวา่ประเดน็นีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ประชาชน
จ านวนมากขึน้เร่ือยๆ โดยมองจากการที่โครงสร้างของครอบครัวในฮ่องกงและทศันคติของประชาชนเก่ียวกบั
ครอบครัวแตกตา่งประเภทมีการพฒันาและมีคูส่มัพนัธ์จ านวนมากขึน้ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนั 

 
3.36 สถานการณ์ในฮ่องกงไมส่อดคล้องกบัพนัธกรณีระหวา่งประเทศด้านสิทธิมนษุยชนและอาจไมส่อดคล้องกบั

พนัธกรณีด้านสทิธิมนษุยชนท้องถ่ินด้วยในการปกป้องประชาชนจากการเลือกปฏิบตัิในสถานภาพการสมรส
หรือสถานภาพความสมัพนัธ์ซึง่รวมถงึคูส่มัพนัธ์ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนัแตไ่มไ่ด้แตง่งานกนั มีหลายเขตอ านาจที่
คล้ายกนัท่ีมีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิและยงัมีการรับรองความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัใน
กฎหมาย นอกจากนีย้งัเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่เม่ือไมน่านมานีไ้ด้มีการพฒันาท่ีก่อให้เกิดบางสถานการณ์ท่ีมีการ
รับรองความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัในกฎหมายฮ่องกง เช่นในการป้องกนัความรุนแรงในครอบครัว
และการตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลในนามของคูส่มัพนัธ์ 

 
3.37 EOC สงัเกตวา่มีข้อคดัค้านรุนแรงเก่ียวกบัประเดน็นีร้ะหวา่งการรับฟังความคิดเห็น ทัง้จากบคุคลและองค์กร

รวมถงึกลุม่ศาสนาและกลุม่นายจ้าง EOC ตระหนกัอย่างย่ิงถงึความส าคญัของการค านงึถงึข้อกงัวลของกลุม่
ศาสนาและสถาบนัการศกึษาเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งการรับรองความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนั
และสิทธิของพวกเขาท่ีจะมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนา ข้อกงัวลเหลา่นีจ้ะต้องได้รับการพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการพิเคราะห์การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิและการรับรองของความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่
ร่วมกนัท่ีเป็นไปได้ EOC เช่ือวา่สามารถท าให้มีความสมดลุระหวา่งสิทธิของกลุม่ท่ีแตกตา่งกนัท่ีเหมาะสมได้
ในกฎหมายรวมทัง้ในการค าจ ากดัความท่ีเหมาะสมและข้อยกเว้นท่ีสมเหตสุมผล 
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3.38 ตามหลกัการ EOC เช่ือวา่บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัควรได้รับการคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบตัิในทางสถานภาพสมรสภายใต้ SDO อย่างไรก็ตามประเดน็นีมี้ผลกระทบกว้างกวา่เพียงแคก่ฎหมาย
ตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิเน่ืองจากวา่การขาดระบบการรับรองทางกฎหมายส าหรับคูส่มัพนัธ์ผู้อาศยัอยู่ร่วมกนั
นัน้มีผลกระทบทางกฎหมายและนโยบายตา่งๆ เพ่ือให้การปอ้งกนัการเลือกปฏิบตัิส าหรับคูส่มัพนัธ์ผู้อาศยัอยู่
ร่วมกนันัน้กว้างขวาง สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ EOC เช่ือวา่ควรจะมีการรับรองทางกฎหมายส าหรับคู่
สมัพนัธ์ผู้อาศยัอยู่ร่วมกนัในฮอ่งกง 

 
ข้อเสนอแนะที่ 26: ขอแนะน าให้รัฐบาลรับฟังความคิดเหน็ประชาชนและท าวิจัยเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการเลือก
ปฏบิัตแิละเก่ียวกับเร่ืองที่เช่ือมโยงกันของการรับรองทางกฎหมายส าหรับคู่สัมพันธ์ผู้อาศัยอยู่ ร่วมกันทัง้
คู่รักต่างเพศและรักร่วมเพศ  และรวมถงึความสัมพนัธ์ลักษณะการอยู่ ร่วมกันและการสมรสระหว่างเพศ
เดียวกันจากต่างประเทศ  
 
การรับฟังความคดิเหน็ประชาชนควร: 

- รับฟังความคดิเหน็เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏบิัตต่ิอคู่สัมพันธ์ผู้อาศัยอยู่ ร่วมกัน 
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองจากการเลือกปฏบิัตใินทางสถานภาพสมรสภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
เลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ รวมทัง้การยกเลกิ แก้ไข หรือเพิ่มเตมิข้อยกเว้นเฉพาะ 

- พจิารณากฎหมายและนโยบายอ่ืนๆที่อาจมีผลที่เลือกปฏบิัตแิละดูว่าเหมาะสมที่จะปฏรูิปกฎหมาย
นัน้ๆหรือไม่ 

- พจิารณาดูวิธีการต่างๆที่อาจเป็นไปได้ในการรับรองคู่สัมพันธ์ผู้อาศัยอยู่ ร่วมกันรวมถงึการ
ครอบคลุมถงึความสัมพันธ์ทัง้คู่รักต่างเพศและรักร่วมเพศ   

 
(ii) ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจากสถานภาพครอบครัว: ความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนั 
 
3.39 ในปัจจบุนั กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัวไมม่ีความคุ้มครองจาก

การเลือกปฏิบตัิส าหรับผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัเม่ือบคุคลมีความรับผิดชอบในการดแูล
สมาชิกครอบครัวเช่นคูส่มัพนัธ์ ในด้านความสมัพนัธ์ในอดีต ไมม่ีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิเมื่อ
บคุคลมีความรับผิดชอบในการดแูลสมาชิกครอบครัวจากการสมรสหรือความสมัพนัธ์ในอดตีด้วย 
 

3.40 ในเม่ือมีคูส่มัพนัธ์จ านวนมากขึน้ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนั และในเมื่อมีคูส่มัพนัธ์จ านวนมากขึน้ท่ีตดัสินใจร่วมกนัท่ี
จะแยกจากกนั (ไมว่า่จะเป็นจากการสมรสหรือความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนั) EOC เช่ือวา่ควรจะมี
ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิเมื่อบคุคลมีความรับผิดชอบชอบในการดแูลสมาชิกครอบครัวปัจจบุนัหรือ
ในอดีต รวมทัง้จากความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนั 
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3.41 EOC สงัเกตวา่มีข้อคดัค้านรุนแรงเก่ียวกบัประเดน็นี ้ ทัง้จากองค์กรรวมถงึกลุม่ศาสนาและกลุม่
สถาบนัการศกึษาภายใต้การอปุถมัภ์ของกลุม่ศาสนาและบคุคล ระหวา่งการรับฟังความคิดเห็น พวกเขา
แสดงความเห็นคล้ายกนัวา่มีเพียงสถาบนัการแตง่งานระหวา่งชายและหญิงเท่านัน้ท่ีควรจะได้รับการยอมรับ 
และการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิควรจะมีให้เพียงแตคู่ส่มรสแม้แตใ่นด้านของการดแูลสมาชิกครอบครัว 
EOC ย า้วา่ข้อเสนอนีไ้มไ่ด้มุง่เน้นเก่ียวกบัการรับรองความสมัพนัธ์รักร่วมเพศ  แตเ่ก่ียวกบัการปกป้องผู้คน
จากการเลือกปฏิบตัิเมื่อพวกเขาดแูลสมาชิกในครอบครัวโดยไมค่ านงึถงึวา่มีการแตง่งานหรือไมแ่ละวา่การ
แตง่งานหรือความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนันัน้ได้จบลงแล้วหรือไม ่

 
ข้อเสนอแนะที่ 27: ขอแนะน าให้รัฐบาลรับฟังความคดิเหน็ประชาชนและท าวิจัยเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการขยาย
ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัวไปยัง: 

- การดูแลสมาชกิโดยตรงในครอบครัวจากความสัมพันธ์ลักษณะการอยู่ ร่วมกัน 
- การดูแลสมาชกิโดยตรงในครอบครัวของอดีตคู่สมรสหรืออดีตคู่สัมพันธ์ลักษณะการอยู่ ร่วมกัน 
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บทที่ 4: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นอ่ืนของการรับฟังความคดิเหน็ 
 
4.1 บทนีก้ลา่วถงึข้อเสนอแนะของ EOC เก่ียวกบัทกุค าถามอื่น ๆ ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น  

สว่นท่ี 1 พิจารณาค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัเป้าหมายของกฎหมายและลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครอง สว่นท่ี 2 
พิจารณาค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบของความประพฤติต้องห้าม สว่นท่ี 3 พิจารณาค าถามท่ีเก่ียวข้องแวด
วงความประพฤติต้องห้าม สว่นท่ี 4 พิจารณาค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมและท าให้เกิดความเสมอภาค
ในวงกว้าง สว่นท่ี 5 พิจารณาแง่มมุเก่ียวกบักระบวนพิจารณาของศาล อ านาจและธรรมนญูของ EOC  และ
สว่นท่ี 6 พิจารณาข้อยกเว้นจากการเลือกปฏิบตัิท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย 

 
4.2 ในแตล่ะประเดน็ จดุยืนของ EOC แตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องตามท่ีอธิบายในบทท่ี 

2 ในบางประเดน็ EOC เช่ือวา่รัฐบาลควรด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย แตก่ารปฏิรูปท่ีน าเสนออาจไมจ่ าเป็น
เร่งดว่นเท่าประเดน็ท่ีกลา่วถงึในบทท่ี 3 เน่ืองจากหลากหลายเหตผุล ในบางประเดน็ EOC เช่ือวา่ไมจ่ าเป็นท่ี
จะต้องปฏิรูปกฎหมายในเวลานี ้และประเดน็อื่นๆ EOC เช่ือว่าไมจ่ าเป็นท่ีจะปฏิรูปกฎหมาย 

 
ส่วนที ่1: เป้าหมายของกฎหมายและลักษณะทีไ่ด้รับความคุ้มครอง 
 
A. การรวมกฎหมายและเป้าหมายของกฎหมาย 

 
(i) การรวมกฎหมาย 
4.3 EOC รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัวา่ควรรวมกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตัิทัง้หมดให้เป็นฉบบัเดียว เพ่ือมี

ความเรียบง่ายย่ิงขึน้และหากเป็นไปได้และเหมาะสมเพ่ือปรับปรุงความคุ้มครองของลกัษณะท่ีได้รับความ
คุ้มครองตา่งๆให้สอดคล้องสงูขึน้ในระดบัเดียวกนั  จดุยืนของ EOC เช่ือวา่แนวทางนีเ้ป็นท่ีน่าต้องการ 
เน่ืองจากปัจจบุนัมีความไมส่อดคล้องกนัในหลายๆ จดุของกฎหมาย และแนวทางนีจ้ะชว่ยหากมีการเพ่ิม
ลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองในอนาคต โดยท่ี EOC ได้พิจารณาถงึการปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการเลือก
ปฏิบตัิในเขตอ านาจตา่งประเทศท่ีคล้ายคลงึกนัและการปรับปรุงกฎหมายอ่ืนๆในฮ่องกง  

 
ข้อเสนอแนะที่ 28: ขอแนะน าให้รัฐบาลพจิารณาการรวมกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตทิัง้หมดทัง้สี่ฉบับ
ให้เป็นฉบับเดียว เพื่อมีความเรียบง่ายยิ่งขึน้และหากเป็นไปได้และเหมาะสมจะได้ปรับปรุงความคุ้มครอง
จากการเลือกปฏบิัตใิห้สอดคล้องสูงขึน้ในระดับเดียวกัน   
 
(ii) เป้าหมายของกฎหมาย 
4.4 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรมีข้อความแจ้งวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายไว้ในสว่นต้นของกฎหมายวา่ด้วย

การเลือกปฏิบตัิหรือไม ่เพ่ือช่วยในการเข้าใจ ตีความและใช้กฎหมาย EOC เช่ือวา่เป็นท่ีน่าต้องการท่ีจะมีการ
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เพ่ิมข้อความแจ้งเป้าหมายดงักลา่ว อย่างไรก็ตามในขณะท่ีประเดน็นีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงใน
เนือ้หาของความคุ้มครอง EOC เช่ือวา่การปฏิรูปท่ีน าเสนอนัน้ไมจ่ าเป็นเร่งดว่นในขณะนี ้

 
ข้อเสนอแนะที่ 29: ขอแนะน าให้รัฐบาลพจิารณาว่าควรมีข้อความแจ้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้ในส่วน
ต้นของกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตทิัง้สี่ฉบับหรือไม่เพื่อระบุเป้าหมายของกฎหมายในการขจัดการ
เลือกปฏบิัตแิละส่งเสริมความเสมอภาคตามเนือ้หา  

 
B. ลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองของเพศและการตัง้ครรภ์ 

 
(i) ลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองของเพศ 
4.5 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่บทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้องกยัการเลือกปฏิบตัิทางเพศควรใช้ภาษาท่ีเป็นกลางทางเพศ

เพ่ือช่วยให้ตระหนกัได้ง่ายขึน้วา่ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางเพศนัน้มีผลตอ่ทัง้สตรีและบรุุษ เม่ือ
มองภาพรวม EOC แนะน าให้แก้ไขกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมทางเพศดงักลา่ว อย่างไร
ก็ตามใน EOC เช่ือวา่การปฏิรูปท่ีน าเสนอนัน้ไมจ่ าเป็นเร่งดว่นเท่ากบัข้อเสนอแนะอื่นเพราะประเดน็นีไ้ม่
เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงในเนือ้หาของความคุ้มครอง  
 

ข้อเสนอแนะที่ 30: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศโดย
ใช้ค าที่เป็นกลางว่า "บุคคล" เพื่อช่วยให้ชัดเจนมากขึน้ว่าการเลือกปฏบิัตทิางเพศนัน้มีผลต่อเท่าเทยีมกัน
ต่อทัง้สตรีและบุรุษ  
 
(ii) ลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองของการตัง้ครรภ์ 
4.6 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรมีการอ้างถงึความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิระหวา่งการลาคลอดอย่างชดั

แจ้งหรือไมใ่น SDO เพ่ือเพ่ือให้มีความชดัเจนและช่วยให้สาธารณชนเข้าใจพนัธกรณีทางกฎหมายมากขึน้ 
ปัจจบุนัถงึแม้วา่จะไมม่ีการอ้างถงึอย่างชดัแจ้ง ศาลฮ่องกงมีการตีความเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิอนั
เน่ืองมาจากการตัง้ครรภ์อย่างกว้างให้รวมการปฏิบตัิท่ีด้อยกวา่ในช่วงเวลาการลาคลอดของสตรี (ตัง้แตเ่วลา
คลอดจนถงึเวลาท่ีกลบัมาท างาน) หรือหลงัจากกลบัมาท างานแล้ว นอกจากนีย้งัเป็นท่ีเก่ียวข้องวา่กฎหมาย
การจ้างงานได้ระบไุว้อย่างชดัแจ้งวา่เป็นเร่ืองผิดกฎหมายท่ีจะเลิกจ้างสตรีในขณะท่ีเธอก าลงัลาคลอด EOC 
ยงัสงัเกตวา่มีทัง้องค์กรและบคุคลท่ีให้การสนบัสนนุข้อเสนอเป็นจ านวนมากในการรับฟังความคิดเห็นฯ  
อย่างไรก็ตามเพราะประเดน็นีเ้ก่ียวข้องกบัการก าหนดความคุ้มครองท่ีมีอยู่แล้วให้ชดัเจนในกฎหมาย และไม่
เก่ียวกบัการปิดช่องวา่งในความคุ้มครอง EOC เช่ือว่าการปฏิรูปท่ีน าเสนอนัน้ไมจ่ าเป็นเร่งดว่นเท่ากบั
ข้อเสนอแนะอื่น  
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ข้อเสนอแนะที่ 31: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศโดย
การก าหนดให้ชัดเจนว่าสตรีได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏบิัตอัินเน่ืองมาจากการให้ก าเนิดบุตร
ระหว่างการลาคลอด 
 
4.7 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรมีความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิด้วยมลูเหตแุห่งการตัง้ครรภ์ท่ีอาจเกิดขึน้

ในอนาคตเม่ือสตรีอาจได้รับการปฏิบตัิท่ีด้อยกว่าเพราะสตรีนัน้อาจจะตัง้ครรภ์ในอนาคตหรือไม ่ EOCตัง้
ข้อสงัเกตด้วยความกงัวลว่ามีหลายองค์กรท่ีเป็นตวัแทนของแรงงานท างานบ้านชาวตา่งชาติ ท่ีให้ความเห็น
วา่คนงานบางคนถกูบงัคบัโดยนายจ้างหรือหน่วยงานการจ้างงานให้ใช้ยาคมุก าเนิดหรือให้มกีารทดสอบการ
ตัง้ครรภ์ นอกเหนือจากเป็นการเลือกปฏิบตัิ การกระท าดงักลา่วยงัละเมิดสิทธิมนษุยชนของพวกเขาเก่ียวกบั
ความเป็นอิสระทางเพศและสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ แม้วา่ EOC มีการพิจารณาข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการเลือก
การตัง้ครรภ์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตเป็นการเลือกปฏิบตัิทางเพศตอ่ผู้หญิงประเภทหนึง่ เน่ืองจากวา่บาง
ประเภทของการเลือกปฏิบตัินีย้งัเก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน EOCจงึเช่ือวา่ควรเพ่ิมบทบญัญตัิ
ชดัเจนเพ่ือห้ามมิให้เลือกปฏิบตัิทางการตัง้ครรภ์ในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะที่ 32: ขอแนะน าให้รัฐบาลเพิ่มบทบัญญัติชัดเจนในกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็น
ธรรมทางเพศเพื่อห้ามมิให้เลือกปฏบิัตทิางการตัง้ครรภ์ในอนาคต  

 
C. ลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองของความทุพพลภาพ 

 
4.8 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ค าจ ากดัความและขอบเขตในปัจจบุนัของความทพุพลภาพเหมาะสมและ

ครอบคลมุเพียงพอหรือไมห่รือควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมประการใด ในฮ่องกง คล้ายกบัในออสเตรเลีย ขอบเขต
ของผู้ ท่ีได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้ทพุพลภาพก าหนดไว้อย่างกว้างขวางรวมไปถงึความ
บกพร่องเพียงเลก็น้อยหรือท่ีมผีลกระทบในระยะสัน้เช่นไข้หวดัใหญ่ ค าจ ากดัความคอ่นข้างแตกตา่งจาก
แนวทางของสหราชอาณาจกัรซึง่เน้นท่ีความบกพร่องซึง่สง่ผลตอ่การใช้ชีวิตในระยะยาวมากกวา่ความ
บกพร่องท่ีมีผลกระทบเลก็น้อยหรือในระยะสัน้ 
 

4.9 EOC ได้รับการร้องเรียนจ านวนหนึง่เก่ียวกบัความเจ็บป่วยเลก็น้อยและความเจ็บป่วยระยะสัน้ และ
สงัเกตเห็นวา่มีบางองค์กรท่ีสนบัสนนุให้เปลี่ยนค าจ ากดัความและให้เหตผุลเช่น ค าจ ากดัความในปัจจบุนั
อาจช่วยการการลว่งล ่าระบบการลาป่วย อย่างไรก็ตามอาจถกเถียงได้วา่ท่ีส าคญัควรพิจารณาวา่ความ
บกพร่องหรือป่วยเป็นเหตผุลส าหรับการปฏิบตัิท่ีด้อยลงมากกวา่ความรุนแรงหรือระยะเวลาของความ
บกพร่องหรือป่วย และในการรับฟังความคิดเห็นฯ มีองค์กรท่ีท างานด้านความทพุพลภาพจ านวนมากท่ี
คดัค้านค าเปลี่ยนค าจ ากดัความโดยเห็นวา่หากมีการเปลี่ยนแปลง อาจลดระดบัความคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบตัิในปัจจบุนั EOC จงึเช่ือวา่ควรรักษาค าจ ากดัความปัจจบุนัของความทพุพลภาพไว้ในขณะนี ้ 
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ข้อเสนอแนะที่ 33: ขอแนะน าว่าควรรักษาค าจ ากัดความปัจจุบันของความทุพพลภาพภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพไว้ในขณะนี ้
 
D. ลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองของสถานภาพครอบครัว 

 
4.10 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรก าหนดลกัษณะท่ีได้รับการคุ้มครองของ"สถานภาพครอบครัว"ใหมเ่ป็น "ความ

รับผิดชอบชอบตอ่ครอบครัว"หรือไม ่ เพ่ือให้ชดัเจนขึน้ EOCตัง้ข้อสงัเกตว่าพนัธกรณีสิทธิมนษุยชนระหวา่ง
ประเทศและเขตอ านาจอื่น ๆ ใช้ค าหลากหลายเก่ียวกบัการคุ้มครองนีแ้ละในการรับฟังความคิดเห็นฯ  หลาย
องค์กรมีความเห็นวา่ค าจ ากดัความปัจจบุนัเหมาะสม นอกจากนีป้ระเดน็ยงัจะไมเ่ก่ียวข้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงตามเนือ้หาใด ๆ ในการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิ 
  

ข้อเสนอแนะที่ 34: ขอแนะน าว่าไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงค าว่า "สถานภาพครอบครัว" เป็น "ความ
รับผิดชอบชอบต่อครอบครัว" ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางสถานภาพ
ครอบครัว  

 
ส่วนที ่2: รูปแบบของความประพฤตต้ิองห้าม 
 
A. การเลือกปฏบิัตทิางตรงอันเน่ืองมาจากการตัง้ครรภ์ 

 
4.11 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ส าหรับการเลือกปฏิบตัิทางตรงอนัเน่ืองมาจากการตัง้ครรภ์ภายใต้ SDO ควร

ยกเลิกบงัคบัให้มีการเปรียบเทียบและควรรวมเหตท่ีุอาจเกิดจากตัง้ครรภ์เช่นความเจ็บป่วยเข้าไว้ในค าจ ากดั
ความด้วย มีการตระหนกัทางสากลวา่ในบางสถานการณ์ของการเลือกปฏิบตัิทางตรงเช่นที่เก่ียวกบัการ
ตัง้ครรภ์ ไมม่ีสถานการณ์ท่ีเปรียบเทียบได้เน่ืองจากมีเพียงผู้หญิงเท่านัน้ท่ีสามารถตัง้ครรภ์ได้ เขตอ านาจอื่น
ได้ก าจดัการเปรียบเทียบเช่นนัน้ออกไปและได้เพ่ิมการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิส าหรับเหตท่ีุอาจเกิดจาก
ตัง้ครรภ์   EOC ได้รับข้อร้องเรียนบางกรณีท่ีนายจ้างเลิกจ้างพนกังานท่ีตัง้ครรภ์แล้วลาป่วยเพราะการ
เจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการตัง้ครรภ์ โดยอ้างวา่การเลิกจ้างนีเ้ป็นผลจากการท างาน มีการสนบัสนนุข้อเสนอ
ดงักลา่วจ านวนมากในการรับฟังความคิดเห็นฯโดยเฉพาะจากองค์กร ซึง่บางองค์กรได้ชีว้า่เป็นเร่ืองส าคญัท่ี
ควรมีค าจ ากดัความท่ีชดัเจนในกฎหมายวา่การถกูปฏิบตัิอย่างด้อยคา่ท่ีเก่ียวกบัการตัง้ครรภ์ นัน้เป็นการ
กระท าท่ีต้องห้าม    
 

ข้อเสนอแนะที่ 35: ขอแนะน าว่าควรมีการเปล่ียนแปลงค าจ ากัดความของการเลือกปฏบิัตทิางตรงอัน
เน่ืองมาจากการตัง้ครรภ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศโดย:  

- ยกเลิกข้อก าหนดที่ต้องมีการเปรียบเทยีบ; และ 
- รวมการถูกปฏบิัตอิย่างด้อยค่าที่เก่ียวกับการตัง้ครรภ์ เช่นความเจบ็ป่วย 
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B. ค่าจ้างเท่าเทยีมกันส าหรับงานที่มูลค่าเท่าเทยีมกันส าหรับผู้หญิงและผู้ชาย 

 
4.12 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่มีความจ าเป็นในการออกบทบญัญตัิเฉพาะเก่ียวกบัคา่จ้างเท่าเทียมส าหรับงานท่ี

มีมลูคา่เท่าเทียมกนัหรือไม่ภายใต้ SDO มีหลกัฐานชีใ้ห้เห็นวา่มีช่องวา่งค่าจ้างระหวา่งผู้หญิงและผู้ชายข้าม
สาขาอาชีพ อาย ุ และคณุสมบตัิการศกึษาต่างๆ มีการสนบัสนนุข้อเสนอดงักลา่วคอ่นข้างสงูในการรับฟัง
ความคิดเห็นฯโดยเฉพาะจากองค์กรท่ีท างานกบัสตรีและจากบคุคล แตม่ีหลกัฐานไมม่ากเท่าวา่มีช่องวา่ง
คา่จ้างในสว่นท่ีเก่ียวกบับทบาทเฉพาะกิจภายในสาขาอาชีพ ซึง่เป็นหนึง่ในพืน้ฐานส าคญัท่ีแสดงเหตผุลอนั
สมควรวา่ควรมีบทบญัญตัิเฉพาะเก่ียวกบัคา่จ้างเท่าเทียมส าหรับงานท่ีมีมลูคา่เท่าเทียมกนั ดงันัน้จงึ
เหมาะสมท่ีจะประเมินหลกัฐานอีกครัง้และดวูา่จะมีความจ าเป็นส าหรับบทบญัญตัท่ีิเฉพาะเจาะจงหรือไม ่

 
ข้อเสนอแนะที่ 36: ขอแนะน าให้รัฐบาลท าวิจัยว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐหรือเอกชน มีหลักฐานของ
ค่าจ้างที่ไม่เท่าเทยีมส าหรับงานที่มีมูลค่าเท่าเทยีมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายและถ้าเป็นเช่นนัน้ควรมี
มาตรการทางกฎหมายหรือสิ่งอื่นๆใด ที่อาจจะเหมาะสม  
 
C. การเลือกปฏบิัตอัินเน่ืองมาจากความทุพพลภาพ 

 
4.13 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรเพ่ิมประเภทของการเลือกปฏิบตัิอนัเกิดจากความทพุพลภาพ (เช่นการลางาน

โดยไมไ่ด้รับคา่จ้างเป็นเวลานานเพ่ือรักษาความเจ็บป่วย) หรือไม ่จากประสบการณ์การด าเนินงาน EOC เช่ือ
วา่ข้อกงัวลเหลา่นีส้ามารถใช้บทบญัญตัิปัจจบุนัของ DDO เพ่ือรับมือได้ในบางสว่น  โดยใช้การด าเนินงาน
ของมาตรา 3 ของ DDO ซึง่บญัญตัิวา่หากมีการกระท าท่ีท าเพราะสองเหตผุลหรือมากกวา่ และหนึง่ใน
เหตผุลเป็นความทพุพลภาพของบคุคลนัน้ ก็ถือวา่การกระท านัน้ท าไปด้วยเหตผุลของความทพุพลภาพ 
ดงันัน้ EOC เช่ือวา่วา่ความคุ้มครองปัจจบุนัจากการเลือกปฏิบตัิทางความทพุพลภาพทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมนัน้เพียงพอ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 37: EOC เชื่อว่าความคุ้มครองปัจจุบันจากการเลือกปฏบิัตทิางความทุพพลภาพทัง้ทางตรง
และทางอ้อมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพนัน้เพียงพอ และ
ไม่มีความจ าเป็นที่จะเพิ่มประเภทของการเลือกปฏบิัติอันเน่ืองมาจากความทุพพลภาพในขณะนี ้แต่EOCจะ
ยังคงตรวจสอบประสิทธิภาพของบทบัญญัตกิารเลือกปฏบิัตทิางความทุพพลภาพทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ต่อไป 
  
D. การคุกคาม 
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4.14 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรมีความคุ้มครองจากการคกุคามส าหรับลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองทัง้หมด
หรือไม ่นัน่คือรวมถงึเพศ การตัง้ครรภ์ สถานภาพครอบครัว และสถานภาพสมรส ในปัจจบุนัมีความคุ้มครอง
จากการคกุคามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะด้านเชือ้ชาติ ความทพุพลภาพและเพศในสว่นการลว่งละเมิดทางเพศ   
EOC ได้พิเคราะห์ถงึความคุ้มครองในปัจจบุนัและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องและเช่ือวา่สถานการณ์การคกุคาม
ในทางเพศ การตัง้ครรภ์ สถานภาพครอบครัว และสถานภาพสมรส สามารถรับมือได้เป็นสว่นใหญ่ภายใต้
บทบญัญตัิการเลือกปฏิบตัิทางตรงในปัจจบุนั  
 

ข้อเสนอแนะที่ 38: EOC เชื่อว่าการเพิ่มบทบัญญัติห้ามการการคุกคามในทางเพศ การตัง้ครรภ์ สถานภาพ
ครอบครัว และสถานภาพสมรสนัน้ไม่จ าเป็นเร่งด่วนในขณะนี ้ 
 
4.15 นอกจากนี ้ EOC รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขท่ีเป็นไปได้ตอ่ค าจ ากดัความปัจจบุนัของการคกุคาม

ทางเชือ้ชาติและความทพุพลภาพและการลว่งละเมิดทางเพศ EOC กงัวลวา่ค าจ ากดัความจะไมส่อดคล้อง
กนัทัว่ทกุลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองและยงัไมช่ดัเจนพอ EOC เช่ือวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปรับค าจ ากดั
ความของการคกุคามให้เหมือนกนัส าหรับทกุรูปแบบของการคกุคามรวมทัง้การลว่งละเมิดทางเพศ ซึง่เป็น
แนวทางท่ีน ามาใช้ในเขตอ านาจท่ีคล้ายกนัและมีการสนบัสนนุข้อเสนออย่างมากจากองค์กรในการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการท าให้ค าจ ากดัความของการลว่งละเมิดทางเพศสอดคล้องกบั
ค าจ ากดัความของการคกุคามทางเชือ้ชาติและความทพุพลภาพ นอกเหนือจากการก าหนดวา่การลว่งละเมิด
ทางเพศนัน้เก่ียวกบัการกระท าท่ีไมพ่งึประสงค์ทางเพศ  

 
ข้อเสนอแนะที่ 39: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติ 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพและกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัติ
โดยไม่เป็นธรรมทางเพศ ดังต่อไปนี:้ 

- ให้ค าจ ากัดความของการคุกคามทางเชือ้ชาตแิละความทุพพลภาพและการล่วงละเมิดทางเพศ
สอดคล้องกัน นอกเหนือจากการก าหนดว่าการล่วงละเมิดทางเพศเกี่ยวกับการกระท าที่ไม่พงึ
ประสงค์ทางเพศ และ 

- ควรจะท าให้ชัดเจนว่าส าหรับทุกรูปแบบของการคุกคาม ค าจ ากัดความจะมีทัง้สององค์ประกอบที่
เกี่ยวกับความคดิเหน็ส่วนตัว (subjective)  และพจิารณาข้อเทจ็จริง (objective) 
 

E. การเลือกปฏบิัตเิพราะเหตุแห่งลักษณะร่วม1  
4.16 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรมีบทบญัญตัิวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิเพราะเหตแุห่งลกัษณะร่วม รวมทัง้การ

กระท าอนัเน่ืองมาจากลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครอง 2 ลกัษณะขึน้ไป EOCได้พิจารณาประเดน็ทางกฎหมาย

                                                        
1 แนวคิดเร่ืองการเลือกปฏิบติัเพราะเหตุแห่งลกัษณะร่วมน้ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงท่ีวา่คนเราอาจถูกปฏิบติัดอ้ยกวา่โดยไม่ใช่เหตุเพราะลกัษณะ
เดียว แต่เป็นเพราะการรวมหรือการมีลกัษณะร่วมหลายลกัษณะ 
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อย่างละเอียดเพ่ิมเติมและเช่ือวา่บทบญัญตัิในปัจจบุนัของกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัินัน้เพียงพอท่ีจะ
รับมือสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ของการเลือกปฏิบตัิเพราะเหตแุห่งลกัษณะร่วม และไมม่ีบทบญัญตัิท่ีเทียบเท่า
ในเขตอ านาจที่คล้ายกนั บทบญัญตัิดงักลา่วระบวุา่หากมกีารกระท าท่ีท าเพราะสองเหตผุลหรือมากกวา่และ
หนึง่ในเหตผุลเป็นลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองของบคุคลนัน้ ก็จะถือวา่การกระท านัน้ท าไปด้วยเหตผุลของ
ลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครอง ท าให้การเพ่ิมบทบญัญตัิท่ีเจาะจงในการเลือกปฏิบตัิเพราะเหตแุห่ง
ลกัษณะร่วมมีเหตผุลน้อยลง และไมจ่ าเป็นต้องมบีทบญัญตัใินขณะนี ้ แต ่ EOCจะยงัคงติดตามสถานการณ์
ของการเลือกปฏิบตัิเพราะเหตแุห่งลกัษณะร่วมและความเพียงพอของบทบญัญตัิปัจจบุนัตอ่ไป 

 
ข้อเสนอแนะที่ 40: ในด้านการเลือกปฏบิัตเิพราะเหตุแห่งลักษณะร่วม EOC เชื่อว่าบทบัญญัตปัิจจุบันที่
เกี่ยวกับการเลือกปฏบิัตทิี่ท าเพราะลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองมากกว่าหน่ึงลักษณะนัน้ให้ความคุ้มครอง
พอเพียงและไม่จ าเป็นต้องเพิ่มบทบัญญัตทิี่เจาะจงในการเลือกปฏบิัตเิพราะเหตุแห่งลักษณะร่วมในขณะนี ้

 
F. การกระท าอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
(i) ความรับผิดชอบของตวัการและตวัแทน 
4.17 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรมีข้อตอ่สู้วา่ตวัการไมต้่องรับผิดชอบตอ่การกระท าท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายของ

ตวัแทน หากตวัการได้กระท าขัน้ตอนตา่งๆ อนัสมควรเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการกระท าท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย
หรือไม ่ในฮ่องกงมีข้อตอ่สู้ เช่นนีเ้ฉพาะตอ่ความรับผิดชอบของนายจ้าง ซึง่แตกตา่งจากแนวทางในเขตอ านาจ
ท่ีคล้ายกนั ข้อเสนอได้รับการสนบัสนนุอย่างมากจากองค์กรในการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยบางองค์กรกลา่ว
วา่ควรมีค าแนะน าวา่ขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการเลือกปฏิบตัิหมายถงึอะไรบ้าง  
 

ข้อเสนอแนะที่ 41: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขบทบัญญัตทิี่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบของตัวการและ
ตัวแทนภายใต้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับเพื่อให้มีข้อต่อสู้หากตัวการได้กระท าขัน้ตอน
ต่างๆ อันสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกดิการเลือกปฏบิัต ิ  
 
(ii) การขอหรือเรียกร้องข้อมลูเพ่ือวตัถปุระสงค์ด้านการเลือกปฏิบตัิ  
4.18 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรขยายการห้ามไมใ่ห้มีการขอข้อมลูโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเลือกปฏิบตัิ ให้

ครอบคลมุลกัษณะท่ีได้รับการคุ้มครองทกุลกัษณะนอกเหนือจากลกัษณะความทพุพลภาพหรือไม ่ EOC เช่ือ
วา่การกระท านีท้ าให้มัน่ใจวา่จะเกิดความกลมกลืนและสอดคล้องในทกุระดบัของการคุ้มครอง ในการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ   องค์กรท่ีสนบัสนนุข้อเสนอดงักลา่วได้เน้นวา่ข้อเสนอจะช่วยให้มีความสม ่าเสมอในการ
ป้องกนัการเลือกปฏิบตัิ  
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ข้อเสนอแนะที่ 42: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ 
กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาต ิ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่
เป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัว โดยมีการห้ามไม่ให้มีการขอข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกปฏบิัต ิ 

 
ส่วนที ่3: แวดวงความประพฤตต้ิองห้าม 
 
A. ความคุ้มครองจากการเลือกปฏบิัตอัินมีเหตุเกี่ยวกับกจิกรรมกีฬา 
4.19 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรขยายการให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้ทพุพลภาพในแวดวง

กิจกรรมกีฬาให้ครอบคลมุไปถงึลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองอื่นๆ หรือไม ่ ในปัจจบุนัมีการให้ความคุ้มครอง
จากการเลือกปฏิบตัิดงักลา่วอย่างชดัแจ้งตอ่ผู้ทพุพลภาพเท่านัน้ ถงึแม้วา่จะมีบางสถานการณ์ท่ีกิจกรรมทาง
กีฬาได้รับการครอบคลมุภายใต้การห้ามไมใ่ห้มีการเลือกปฏิบตัิในการจดัหาสนิค้า บริการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก แตย่งัอาจจะมีสถานการณ์อื่นๆท่ีไมไ่ด้ครอบคลมุ รวมถงึการกระท าโดยกรรมการ หรือการเป็น
ครูฝึกและการบริหารกีฬา EOC จงึเห็นวา่เพ่ือความสอดคล้องควรให้ความคุ้มครองอย่างชดัเจนนีจ้ากการ
เลือกปฏิบตัิในการมีสว่นร่วมกิจกรรมกีฬาซึง่ครอบคลมุลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองทกุลกัษณะ  

 
ข้อเสนอแนะที่ 43: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ 
กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาต ิ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่
เป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัว โดยเพิ่มบทบัญญัตทิี่ให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏบิัตใินแวดวง
กจิกรรมกีฬา  
 
B. ประเดน็อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องต่อการคุกคาม 
 
(i) ความรับผิดชอบของสถานศกึษาตอ่การคกุคาม 
4.20 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรมีการเพ่ิมบทบญัญตัิใหมว่า่สถานศกึษารับผิดชอบตอ่การคกุคามกนัของ

นกัเรียนเพราะลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองทกุลกัษณะ ในกรณีท่ีสถานศกึษาได้รับแจ้งเร่ืองดงักลา่วแล้ว
และไมไ่ด้ท าการป้องกนั ในปัจจบุนั สถานศกึษาจะต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีนกัเรียนคนใดคนหนึง่ลว่งละเมิด
ทางเพศนกัเรียนอีกคนหนึง่ EOC ได้พิจารณาประเดน็ทางกฎหมายอย่างละเอียดเพ่ิมเติมและเช่ือวา่อาจจะมี
ความรับผิดชอบชอบดงักลา่วอยู่แล้วในด้านของการคกุคามทางเชือ้ชาติและความทพุพลภาพและการลว่ง
ละเมิดทางเพศ  ภายใต้บทบญัญตัิด้านการศกึษาในปัจจบุนัของกฎหมาย DDO RDO และ SDO เป็นการไม่
ชอบด้วยกฎหมายหากสถานศกึษาสร้าง "ความเสียหายอื่น ๆ ให้กบันกัเรียน EOCเห็นวา่บทบญัญตัินีอ้าจ
รวมถงึสถานการณ์ท่ีสถานศกึษาได้รับแจ้งลว่งหน้าวา่นกัเรียนคนใดคนหนึง่คกุคามนกัเรียนอีกคนหนึง่แล้ว
เพิกเฉยในการด าเนินการเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มีการคกุคามและลงโทษนกัเรียนผู้คกุคาม  
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ข้อเสนอแนะที่ 44: โดยพจิารณาขอบเขตของบทบัญญัตทิี่มีอยู่  EOC เชื่อว่ายังไม่จ าเป็นในขณะนีท้ี่จะเพิ่ม
ความรับผิดชอบใหม่ส าหรับสถานศึกษาต่อการล่วงละเมิดทางเพศกันของนักเรียน หรือต่อการคุกคามกัน
ของนักเรียนทางเชือ้ชาตหิรือความทุพพลภาพ ในกรณีที่สถานศึกษาได้รับแจ้งเร่ืองการคุกคามระหว่าง
นักเรียนและเพกิเฉยในการด าเนินการที่เหมาะสม  

 
(ii) ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการตอ่การคกุคามผู้ใช้บริการอีกฝ่าย 
4.21 EOC รับฟังความคิดเห็นวา่ควรมีการเพ่ิมบทบญัญตัิใหมว่า่ผู้ ใช้บริการต้องรับผิดชอบต้องตอ่การคกุคาม

ผู้ใช้บริการอีกฝ่ายทางลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองทกุลกัษณะ  เขตอ านาจอื่นๆไมม่ีข้อบญัญตัิให้มีการ
รับผิดชอบในกรณีเช่นนี ้ นอกจากนีใ้นฮ่องกงกฎหมายอาญาอาจน าไปใช้ได้ในสถานการณ์เช่นนีบ้าง
สถานการณ์ เช่นเม่ือการลว่งละเมิดทางเพศกลายเป็นการท าร้ายทางเพศ (sexual assault) และโดยทัว่ไป 
กฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิพยายามท่ีจะให้ความคุ้มครองในสถานการณ์ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการดแูลและความรับผิดชอบ เช่นการจ้างงานและการศกึษามากกวา่กิจกรรมทัว่ไปในพืน้ท่ีสาธารณะ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 45: ขอแนะน าว่าการเพิ่มบทบัญญัตเิก่ียวกับความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการล่วง
ละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเชือ้ชาตหิรือความทุพพลภาพต่อผู้ใช้บริการอีกฝ่ายนัน้ไม่จ าเป็นใน
ขณะนี ้
 
ส่วนที ่4: การส่งเสริมและท าให้เกดิความเสมอภาคในวงกว้าง 
 
4.22 EOC รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างกรอบความคิดและค าจ ากดัความของมาตรการพิเศษ ประการแรก 

EOC เช่ือวา่ จะดีกวา่ท่ีจะสร้างกรอบความคิดมาตรการพิเศษให้เป็นมาตรการเชิงรุกเพ่ือสง่เสริมความเสมอ
ภาคตามเนือ้หาเหมือนในเขตอ านาจระหวา่งประเทศท่ีคล้ายกนั มากกวา่การเป็นข้อยกเว้นจากหลกัการของ
การเลือกปฏิบตัิ (และดงันัน้ถือเป็นรูปแบบหนึง่ของการเลือกปฏิบตัิท่ีถกูต้องตามกฎหมาย) มีการสนบัสนนุ
ข้อเสนออย่างมากจากองค์กรในการรับฟังความคิดเห็นฯ และมีบางองค์กรท่ีอ้างอิงวา่พนัธกรณีด้านสิทธิ
มนษุยชนระหวา่งประเทศมีการรวมถงึบทบญัญตัิท่ีอนญุาตให้มีมาตรการพิเศษ ซึง่หมายความว่า
ความส าคญัของมาตรการพิเศษนัน้ได้รับการยอมรับ 
 

4.23 นอกจากนีค้ าจ ากดัความของมาตรการพิเศษในปัจจบุนัไมค่อ่ยชดัเจนนกัในด้านเจตนา ขอบเขตของ
บทบญัญตัิ และขอบเขตความชอบด้วยกฎหมาย ซึง่แตกต่างจากแนวทางในเขตอ านาจที่คล้ายกนัท่ีมีความ
ชดัเจนกวา่ในสว่นเจตนา สถานการณ์ท่ีใช้มาตรการพิเศษได้ และเม่ือไหร่จงึควรเลิกใช้มาตรการพิเศษ ในการ
รับฟังความคิดเห็นฯ มีการสนบัสนนุข้อเสนออย่างมากจากองค์กร 

 
ข้อเสนอแนะที่ 46: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขบทบัญญัตขิองมาตรการพเิศษภายใต้กฎหมายต่อต้านการ
เลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับ โดย: 
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- สร้างกรอบความคดิและวางต าแหน่งมาตรการพเิศษในกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตใิห้เป็น
มาตรการเชงิรุกเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคตามเนือ้หา มากกว่าข้อยกเว้นจากหลักการของการ
เลือกปฏบิัต ิและ 

- ท าให้ค าจ ากัดความของมาตรการพเิศษชัดเจนมากขึน้ในส่วนเจตนา สถานการณ์ที่ใช้มาตรการ
พเิศษได้ และเม่ือไหร่จงึควรเลิกใช้มาตรการพเิศษ 

 
ส่วนที ่5: แง่มุมเก่ียวกับกระบวนพจิารณาของศาล อ านาจ และธรรมนูญคณะกรรมาธิการ EOC 
 
A. แง่มุมเกี่ยวกับกระบวนพจิารณาของศาล 

 
(i) การเรียกคืนคา่ใช้จ่ายในการชว่ยบางคดีของ EOC 
4.24 EOC รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัวา่ควรแก้ไขกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิเพ่ือให้มัน่ใจวา่ EOC จะ

สามารถเรียกคา่ท าคดีคืนได้หรือไมใ่นกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนได้รับคา่ใช้จ่ายจากศาล ในปัจจบุนักฎหมายวา่ด้วย
การเลือกปฏิบตัิระบไุว้วา่ EOC สามารถเรียกคา่ใช้จ่ายท่ีใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากผู้
ร้องเรียนได้ (เช่นการเตรียมรายงานผู้ช านาญการพิเศษ) แตไ่มส่ามารถเรียกคา่ท าคดีได้ (เช่นคา่ใช้จ่ายในการ
ท าหน้าท่ีเป็นทนายความในนามของโจทก์) ซึง่ตา่งจากเขตอ านาจตา่งประเทศอื่นๆ ในการรับฟังความคิดเห็น
ฯ มีหลายองค์กรท่ีสนบัสนนุข้อเสนอ โดยมีองค์กรหนึง่กลา่ววา่ EOC ไมค่วรต้องเสียหายทางการเงินเม่ือให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีท่ีประสบความส าเร็จ  

 
ข้อเสนอแนะที่ 47: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับ เพื่อให้EOC จะ
สามารถเรียกค่าท าคดีคืนได้ในกรณีที่ EOC ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อผู้ร้องเรียน ผู้ร้องเรียน
ประสบความส าเร็จและได้รับค่าใช้จ่ายจากศาล  
 
(ii) EOC ด าเนินการในนามของตนเองเก่ียวกบัการปฏิบตัิท่ีเป็นการเลือกปฏิบตัิ 
4.25 EOC รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัวา่ EOC ควรมีอ านาจในการเร่ิมกระบวนพิจารณาคดีการปฏิบตัิท่ีเป็นการ

เลือกปฏิบตัิในนามของตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกบัอ านาจอื่นท่ีมีหรือไม ่ ในปัจจบุนั EOC ไมส่ามารถเร่ิม
กระบวนพิจารณาคดีการปฏิบตัิท่ีเป็นการเลือกปฏิบตัิในนามของตนเองได้ ซึง่ตา่งจากกระบวนพิจารณาคดี
ส าหรับการปฏิบตัท่ีิไมช่อบด้วยกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ การขอให้บคุคลให้ข้อมลู โฆษณาท่ีเลือกปฏิบตัิ ค าสัง่ให้
เลือกปฏิบตัิ และการกดดนัให้เลือกปฏิบตัิ EOC ย่ืนขอเสนอแนะตอ่รัฐบาลเก่ียวกบัประเดน็นีใ้นปี 1999 และ
ในปี 2000 รัฐบาลได้ตกลงในหลกัการแตจ่นถงึปัจจบุนัก็ยงัไมม่ีการแก้ไขใดๆ ในการรับฟังความคิดเห็นฯ มี
องค์กรหลายองค์กรท่ีสนบัสนนุข้อเสนอดงักลา่ว โดยองค์กรหนึง่ให้ความเห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ี EOC ได้มี
อ านาจดงักลา่วในกรณีเช่นผู้ประสบการเลือกปฏิบตัหิวาดกลวัการด าเนินการกระบวนพิจารณาคดี 
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ข้อเสนอแนะที่ 48: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับ เพื่อให้ EOC มี
อ านาจในการเร่ิมกระบวนพจิารณาคดีการปฏบิัตทิี่เป็นการเลือกปฏบิัตใินนามของตนเอง  
 
B. อ านาจและการจัดการตามธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ EOC 

 
(i) อ านาจของ EOC 
4.26 EOC รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัหลายประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าให้อ านาจชดัเจนขึน้หรือการระบอุย่าง

ชดัเจนในกฎหมายเก่ียวกบัอ านาจการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ี EOC ปฏิบตัิอยู่แล้วในความเป็นจริง 
 
4.27 ประเดน็แรกพิจารณาวา่กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิควรมีบทบญัญตัิท่ีระบถุงึอ านาจของ EOC ในการ

ออกค าแนะน าท่ีไมใ่ช่ข้อบงัคบัทางกฎหมายหรือไม ่ ทัง้ในเขตอ านาจที่คล้ายกนัและในฮ่องกงกบัหน่วยงาน
บางหน่วยท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย (statutory bodies) อ านาจในการออกค าแนะน านัน้มีการระบอุย่าง
ชดัเจนในกฎหมาย ซึง่ในการปฏิบตัิ EOC มีการออกค าแนะน าท่ีไมใ่ช่ข้อบงัคบัทางกฎหมายเป็นครัง้คราว 

 
ข้อเสนอแนะที่ 49: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับเพื่อระบุถงึอ านาจ
ของ EOC ในการออกค าแนะน าที่ไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมาย  
 
4.28 ประเดน็ท่ีสองพิจารณาวา่ควรมีการระบอุย่างชดัเจนหรือไมใ่นบทบญัญตัิท่ีเก่ียวกบัการไตส่วนอย่างเป็น

ทางการถงึความแตกตา่งระหว่างการไตส่วนแบบทัว่ไปและการไตส่วนแบบเฉพาะ การไตส่วนแบบทัว่ไป
เก่ียวกบัการดภูาคใดภาคหนึง่ของเศรษฐกิจ และการไตส่วนแบบเฉพาะเก่ียวกบับคุคลใดบคุคลหนึง่หรือ
องค์กรใดองค์กรหนึง่โดยเฉพาะ ในปัจจบุนักฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิทกุฉบบัระบวุา่ EOC สามารถ
กระท าการไตส่วนอย่างเป็นทางการในประเดน็ใดๆ ก็ได้หากอยู่ในหน้าท่ี แตบ่ทบญัญตัิดงักลา่วยงัไมม่ีความ
ชดัเจนเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งการไตส่วนทัง้ 2 แบบ ซึง่ตา่งจากบทบญัญตัิในเขตอ านาจที่คล้ายกนั มี
องค์กรสนบัสนนุข้อเสนอดงักลา่วจ านวนมากในการรับฟังความคิดเห็นฯ  โดยสว่นใหญ่เห็นด้วยวา่จะท าให้
กฎหมายชดัเจนขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 50: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัติทัง้ 4 ฉบับเพื่อระบุอย่าง
ชัดเจนถงึความแตกต่างระหว่างการไต่สวนอย่างเป็นทางการทัง้ 2 แบบ (แบบทั่วไปและแบบเฉพาะ) ที่ 
EOC สามารถกระท า  
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4.29 ประเดน็ท่ีสามพิจารณาวา่ควรมีบทบญัญตัิอนญุาติให้มีสญัญาผกูพนัโดยสมคัรใจ2  และ EOC สามารถท า
การบงัคบัใช้สญัญานัน้ได้หรือไมใ่นทางท่ีเก่ียวกบัการไตส่วนอย่างเป็นทางการ ในปัจจบุนัไมม่ีบทบญัญตัิ
ดงันี ้ ซึง่ตา่งจากอ านาจของคณะกรรมการการแข่งขนั (Competition Commission) เช่นเดียวกบัในเขต
อ านาจเทียบเคียง รัฐบาลเคยเห็นด้วยกบัข้อเสนอท่ี EOC ย่ืนไปก่อนหน้านีแ้ตย่งัไมม่ีการด าเนินการแก้ไขใดๆ 
มีองค์กรสนบัสนนุข้อเสนอดงักลา่วจ านวนมากในการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยมีกลุม่นกักฎหมายให้เหตผุล
วา่สญัญาดงักลา่วจะช่วยให้เป็นทางเลือกท่ีมีความยืดหยุ่นในการด าเนินคดีโดยให้ทัง้สองฝ่ายเจรจาตอ่รอง
เง่ือนไขของสญัญาหรือการด าเนินการแผน 

 
ข้อเสนอแนะที่ 51: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัติทัง้ 4 ฉบับเพื่อระบุอ านาจ
ของ EOC ที่จะสามารถเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาผูกพันโดยสมัครใจกับองค์กรหลังมีการไต่สวนอย่างเป็น
ทางการ และขอแนะน าให้ระบุอ านาจของ EOC ที่จะท าการบังคับใช้สัญญานัน้เม่ือเหน็ว่าองค์กรไม่ปฏบิัติ
ตามสัญญา   
 
4.30 ประเดน็ท่ีสีพิ่จารณาวา่ควรมีการระบอุย่างชดัเจนหรือไมใ่นกฎหมายวา่ EOC มีอ านาจในการท าวิจยัและ

การศกึษาครอบคลมุลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองทัง้หมด ในปัจจบุนัอ านาจนีม้ีการกลา่วถงึในกฎหมาย 
SDO แตย่งัไมม่ีบทบญัญตัิเแบบเดียวกนัในกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิฉบบัอื่น ซึง่ตา่งจากแนวทางใน
เขตอ านาจที่คล้ายกนั ในการปฏิบตัิEOCมีการท าวิจยัและการศกึษาครอบคลมุลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครอง
ทัง้หมด ในการรับฟังความคิดเห็นฯมีการสนบัสนนุข้อเสนออย่างมากจากองค์กร  
 

ข้อเสนอแนะที่ 52: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความ
ทุพพลภาพ กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาต ิ และกฎหมายว่าด้วยการเลือก
ปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัวโดยระบุว่า EOC มีอ านาจในการท าวิจัยและการศึกษา
ในทางเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี ้  
 
4.31 ประเดน็ท่ีห้าพิจารณาถงึอ านาจของ EOC ในการตรวจสอบและการให้ค าแนะน าตอ่รัฐบาลเก่ียวกบักฎหมาย

หรือนโยบายท่ีเก่ียวกบัความเสมอภาคและการเลือกปฏิบตัิ ในปัจจบุนัอ านาจนีไ้มไ่ด้ระบอุย่างชดัเจนใน
กฎหมาย แตใ่นการปฏิบตัEิOCได้ด าเนินการตรวจสอบและให้ค าแนะน าอิสระตอ่รัฐบาลและสภานิติบญัญตัิ
เก่ียวกบัผลของกฎหมายท่ีเสนอหรือประเดน็ด้านนโยบายตา่งๆท่ีจะมีผลหรืออาจจะมีผลตอ่ความเสมอภาค
อยู่เป็นระยะ นอกจากนี ้ EOC ยงัได้ย่ืนข้อเสนอแนะตอ่องค์การสหประชาชาติเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามของ
รัฐบาล ภายใต้พนัธกรณีด้านสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศภายใต้อนสุญัญาสิทธิมนษุยชนหลกัซึง่บงัคบัใช้
ในฮ่องกง  เม่ือเทียบกบัเขตอ านาจที่คล้ายกนัและหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายอื่นๆในฮ่องกงเห็นได้วา่มี

                                                        
2 หมายถึงสญัญาท่ีท าโดยสมคัรใจแตมี่ผลผกูพนัเม่ือมีการไต่สวนอยา่งเป็นทางการและพบวา่เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือหน่วยงานเอกชนอาจกระท าการเลือกปฏิบติั ซ่ึงจะ
เป็นกลไกในการก าหนดขอ้ตกลงท่ีจะใหเ้กิดการกระท าท่ีเห็นพอ้งกนั และป้องกนัการเลือกปฏิบติัในอนาคต นอกจากน้ียงัจะเป็นวิธีการช่วยหลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายและ
เวลาในการด าเนินคดี 
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การบญัญตัิอย่างชดัเจนถงึอ านาจนัน้ มีการสนบัสนนุข้อเสนออย่างมากจากองค์กรในการรับฟังความคิดเห็น
ฯ โดยมีกลุม่รวมตวักลุม่องค์กรพฒันาเอกชนและสมาชิกสภานิติบญัญตัิผู้ท างานร่วมกบัผู้มีความทพุพลภาพ
ท่ีสง่ข้อคิดเห็นร่วมกนัโดยเน้นวา่จะเป็นประโยชน์หากมีการระบบุทบาทของEOC ในการตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) อย่าง
ชดัเจน 
  

ข้อเสนอแนะที่ 53: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับเพื่อระบุว่า EOC 
มีอ านาจในการตรวจสอบและการให้ค าแนะน า 

- ต่อรัฐบาลเก่ียวกับกฎหมายหรือนโยบายที่มีอยู่แล้ว 
- เกี่ยวกับการปฏบิัตติามของรัฐบาลต่อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในด้านความ

เสมอภาคและการเลือกปฏบิัต ิ 
 

4.32 ประเดน็ท่ีหกพิจารณาวา่ควรมีการบญัญตัิให้ชดัเจนหรือไมถ่งึอ านาจของ EOC ในการขอค าสัง่ศาลในการ
แทรกแซงหรือมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษาศาล (amicus curiae)ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิ ในปัจจบุนั
อ านาจนีไ้มไ่ด้ระบอุย่างชดัเจนในกฎหมาย แตใ่นการปฏิบตัิ EOC ได้เคยขอค าสัง่ศาลและแทรกแซงหรือเป็น
ท่ีปรึกษาของศาลมาแล้วหลายคดีเพ่ือให้ค าแนะน าในฐานะผู้ เช่ียวชาญอิสระตอ่ศาลในประเดน็ตา่งๆท่ี
เก่ียวกบัความเสมอภาคและการเลือกปฏิบตัิ มีการบญัญตัิอย่างชดัเจนถงึอ านาจนัน้เม่ือเทียบกบัหน่วยงานท่ี
มีอ านาจตามกฎหมายอื่นๆในฮ่องกงและเขตอ านาจที่คล้ายกนั มีการสนบัสนนุข้อเสนออย่างมากจากองค์กร
ในการรับฟังความคิดเห็นฯ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 54: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับ ให้บัญญัตอิย่าง
ชัดเจนถงึอ านาจของ EOC ในการขอค าส่ังศาลในการแทรกแซงหรือมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาศาลในคดทีี่
เกี่ยวข้อง  
 
4.33 ประเดน็สดุท้ายพิจารณาวา่ควรมีการบญัญตัิแยกให้ชดัเจนหรือไมว่า่EOC มีอ านาจตา่งหากในการตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของกฎหมาย (judicial review) ในการปฏิบตัิไมว่า่บคุคลหรือองค์กรใดๆ รวมทัง้ 
EOC ท่ีเช่ือวา่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐได้กระท าผิดกฏหมายจะสามารถขอค าสัง่ศาลที่จะคดัค้านการกระท า
โดยการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของกฎหมาย ปัจจบุนัอ านาจการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนญูของกฎหมายของ EOC จะกลา่วถงึทางอ้อมเฉพาะภายใต้ SDO โดยEOC เช่ือวา่อ านาจดงักลา่ว
ควรจะก าหนดไว้อย่างชดัแจ้งในกฎหมาย 

 
ข้อเสนอแนะที่ 55: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัติทัง้ 4 ฉบับให้บัญญัตใิห้
ชัดเจนว่า EOC มีอ านาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อ
ร้องเรียนเร่ืองการเลือกปฏิบัตภิายใต้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัต ิ 
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(ii) อ านาจตามธรรมนญู 

 
4.34 EOC รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัหลายประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบับทบญัญตัิท่ีเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการของ

EOC  
 

4.35 ประเดน็แรกพิจารณาวา่ควรมีการก าหนดหน้าท่ีให้EOCจดัท าแผนกลยทุธ์ซึง่ระบถุงึงานท่ีต้องให้ความส าคญั
ในช่วงเวลา 2-3 ปีพร้อมมีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนหรือไม ่ถงึแม้วา่ไมม่ีข้อบงัคบัในกฎหมายให้
จดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนองค์กร แต ่EOCก็ได้ปฏิบตัิตามนีใ้นบางสว่นโดยจดัท าแผนการท างาน 3 ปีขึน้เม่ือ
ปี 2013 การพฒันาแผนกลยทุธ์นัน้เป็นเร่ืองปกติในเขตอ านาจที่คล้ายกนัและมีความส าคญัการก าหนด
ทิศทางกลยทุธ์ในการท างานของ EOC และเพ่ือการประสานกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  

 
ข้อเสนอแนะที่ 56: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับให้บัญญัตว่ิา EOC 
ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ซึ่งระบุถงึประเดน็งานที่มีความส าคัญเชงิกลยุทธ์ในช่วงเวลา 2-3 ปีและให้ EOC มี
การรับฟังความคดิเหน็จากสาธารณชนในการร่างแผนกลยุทธ์  
 
4.36 ประเดน็ท่ีสองพิจารณาถงึการปกป้องความเป็นอิสระของ EOC จากรัฐบาล เน่ืองจาก EOC มีหน้าท่ีในการ

บงัคบัใช้กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิ ซึง่มีผลใช้กบัรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ จงึส าคญัอย่างย่ิงท่ี EOC 
จะต้องเป็นอิสระจากรัฐบาลทัง้ในหลกัการและในทางปฏิบตัิ หลกัการปารีส (Paris Principle) ขององค์การ
สหประชาชาติเน้นย า้ถงึความส าคญัของความเป็นอิสระจากรัฐบาลของสถาบนัสทิธิมนษุยชนหรือสถาบนัท่ี
เก่ียวกบัความเสมอภาค มีการตระหนกัถงึความเป็นอิสระของ EOC อยู่บ้างใน SDO แตก่ารเพ่ิมบทบญัญตัิท่ี
เก่ียวข้องกบัการจ ากดัความองค์ประกอบของความเป็นอิสระอาจจะเป็นประโยชน์ มีการสนบัสนนุข้อเสนอ
อย่างมากจากองค์กรในการรับฟังความคิดเห็นฯ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 57: ขอแนะน าให้รัฐบาลพจิารณาเพิ่มเตมิว่าบทบัญญัตโิดยเฉพาะที่จ ากัดความองค์ประกอบ
ของความเป็นอสิระของ EOC จะเหมาะสมหรือไม่ในกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับ  
 
4.37 ประเดน็ท่ีสามพิจารณาถงึการแตง่ตัง้และประสบการณ์ของกรรมการ EOC ในปัจจบุนัไมม่ีการประชาสมัพนัธ์

รับสมคัรและแตง่ตัง้คณะท างานอิสระในการสมัภาษณ์และเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ EOC ซึง่ตา่ง
จากกระบวนการแตง่ตัง้ประธาน EOC และไมม่ีการบญัญตัิอย่างชดัเจนเก่ียวกบัประสบการณ์ของกรรมการ 
ซึง่ตา่งจากเขตอ านาจตา่งประเทศอ่ืนๆและหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายอีกหนึง่หน่วยในฮ่องกง ในการ
รับฟังความคิดเห็นฯ มีการสนบัสนนุข้อเสนออย่างมากจากองค์กรและบคุคล ซึง่  EOC เช่ือวา่เหมาะสมท่ีจะ
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความชดัเจนและเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ EOC 
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ข้อเสนอแนะที่ 58: ขอแนะน าให้รัฐบาลพจิารณาเพิ่มบทบัญญัตใินกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 
ฉบับในด้าน: 

- กระบวนการแต่งตัง้กรรมการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์รับสมัครต าแหน่งกรรมการและใช้
คณะท างานอสิระ  

- เกี่ยวกับประสบการณ์ของกรรมการที่อาจเกี่ยวข้อง เช่นในด้านที่เกี่ยวกับความเสมอภาคในภาค
หลากหลาย  
 

4.38 ประเดน็ท่ีสีพิ่จารณาวา่ควรมีบทบญัญตัิอย่างชดัแจ้งเพ่ือจ ากดัการเปิดเผยข้อมลูและรักษาความลบัท่ีเกิด
จากการจดัการค าร้องเรียน จากประสบการณ์การด าเนินงาน EOC เช่ือวา่เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะต้องปฏิบตัิตาม
หลกัการของการรักษาความลบัและข้อมลูใดๆท่ีได้มาในระหวา่งกระบวนการไตส่วนและการไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาทจะต้องไมไ่ด้รับการเปิดเผยตอ่บคุคลท่ีสามเช่นสื่อมวลชนเพ่ือรับรองบรูณภาพและความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึง่รวมถงึการรักษาความลบัของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการร้องเรียนรวมทัง้ 
EOC ในการไมเ่ปิดเผยข้อมลู  
 

ข้อเสนอแนะที่ 59: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัติทัง้ 4 ฉบับให้มีบทบัญญัติ
เพื่อบังคับการรักษาความลับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและEOCในการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาในระหว่าง
กระบวนการไต่สวนและการไกล่เกล่ียข้อพพิาท ยกเว้นในกรณีที่อาจจะจ าเป็นต้องเปิดเผยให้ที่ปรึกษามือ
อาชีพ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือตามที่กฎหมายก าหนด  
 
(iv) การจดัตัง้คณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชนแห่งฮ่องกง 

 
4.39 เท่าท่ีผ่านมาในสงัคมฮ่องกงมีการพดูคยุกนับ่อยครัง้ถงึความจ าเป็นในการจดัตัง้คณะกรรมาธิการเพ่ือสิทธิ

มนษุยชน ซึง่องค์การสหประชาชาติและEOCได้เคยแนะน าให้จดัตัง้ขึน้ ในการรับฟังความคิดเห็นฯองค์กร
สว่นใหญ่สนบัสนนุข้อเสนอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานกบัผู้หญิง ชนกลุม่น้อยและ
ด้านสิทธิมนษุยชน เชน่เดียวกบัจากหน่วยงานทางกฎหมาย เน่ืองจากประเดน็นีม้ีขอบเขตกว้างและซบัซ้อน
เกินกวา่การปฏิรูปการคุ้มครองภายใต้กฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิทัง้ 4 ฉบบั EOC เช่ือวา่จะดีกวา่หาก
รัฐบาลด าเนินการวิจยัอย่างละเอียดและจดัการรับฟังความคิดเห็นประชาชนแยกตา่งหากเก่ียวกบัประเดน็
เหลา่นัน้ 
 

ข้อเสนอแนะที่ 60: ขอแนะน าให้รัฐบาลพจิารณาการจัดตัง้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนโดยด าเนินการวิจัย
อย่างละเอียดและจัดการรับฟังความคดิเหน็ประชาชนแยกต่างหากเกี่ยวกับประเดน็เหล่านัน้  
 
ส่วนที ่ 6: ข้อยกเว้น 
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4.40 EOC ได้ตรวจสอบข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ในกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิแล้วและมีหลายประการท่ีเช่ือวา่รัฐบาล
ควรพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิก  ในการทบทวนข้อยกเว้น ข้อพิจารณาท่ีส าคญัของ EOC คือมองว่าข้อยกเว้น
นัน้เป็นการกระท าเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีชอบธรรมและพอเหมาะเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายนัน้หรือไม ่ 
 

A. การบรรจุข้อยกเว้นไว้ในส่วนเดียวกันของกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจนขึน้ 
4.41 EOC รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัวา่ข้อยกเว้นทัง้หมดควรหรือไมท่ี่จะบรรจไุว้ในสว่นเดียวกนัของกฎหมายวา่

ด้วยการเลือกปฏิบตัิเพ่ือให้ชดัเจนขึน้ ในปัจจบุนั ข้อยกเว้นมกัอยู่ในสว่นตา่งๆ ในกฎหมายวา่ด้วยการเลือก
ปฏิบตัิซึง่ท าให้ให้ค้นหาเนือ้หาได้ยาก EOC เช่ือวา่อาจจะดีกวา่ท่ีจะให้ข้อยกเว้นทัง้หมดอยู่ในสว่นเดียวกนัใน
กฎหมาย อย่างไรก็ตามเน่ืองจากประเดน็นีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงในเนือ้หาของความคุ้มครองจาก
การเลือกปฏิบตัิ EOC เช่ือวา่การปฏิรูปท่ีน าเสนอนัน้ไมจ่ าเป็นเร่งดว่นในขณะนี ้

 
ข้อเสนอแนะที่ 61: ขอแนะน าให้รัฐบาลพจิารณาการบรรจุข้อยกเว้นทัง้หมดอให้ยู่ในส่วนเดียวกัน (หมวด) 
ในกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับเพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจน 

 
B. คุณสมบัตเิพื่ออาชีพงานอย่างแท้จริง (Genuine Occupational Qualifications หรือ GOQs) 

 
4.42 ในปัจจบุนัไมม่ีการทดสอบทัว่ไปเพ่ือน ามาใช้วดัดวู่าข้อก าหนดทางอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะนัน้เป็น

คณุสมบตัิเพ่ืออาชีพงานอย่างแท้จริง (GOQ) หรือไม ่  EOC รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัวา่ควรหรือไมท่ี่จะ
แก้ไขค าจ ากดัความของGOQให้สอดคล้องกนัส าหรับลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองทัง้หมด ในการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ บางองค์กรได้ให้หลกัฐานวา่การปฏิรูปข้อยกเว้น GOQ อาจปรับปรุงการคุ้มครองของพวกเขา
จากการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติ  

 
4.43 ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครองของความทพุพลภาพ  ในเม่ือ EOC มีความคิดวา่นายจ้าง

ควรมีหน้าท่ีในการให้การผ่อนผนัและช่วยเหลืออย่างพอสมควรแก่ลกูจ้างผู้มีความทพุพลภาพ(ตามท่ีกลา่วถงึ
ในบทท่ี 3) ดงันัน้ EOC เช่ือวา่ควรเปลี่ยนแปลงข้อยกเว้น GOQ ในด้านท่ีเก่ียวกบัผู้ ท่ีมีความทพุพลภาพ 
เพ่ือให้ไมม่ีผลบงัคบัใช้หากการผ่อนผนัและให้ความช่วยเหลืออย่างพอสมควรนัน้เป็นไปได้  

 
ข้อเสนอแนะที่ 62: ขอแนะน าให้รัฐบาลแก้ไขค าจ ากัดความของคุณสมบัตเิพื่ออาชีพงานอย่างแท้จริง 
(GOQ) ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่
เป็นธรรมทางความทุพพลภาพ และกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติ โดย
แนะน าให้ท าให้ค าจ ากัดความของลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองทัง้หมดนัน้สอดคล้องกันโดยให้จ ากัดความ
ว่า: 

- มีข้อก าหนดทางอาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองลักษณะหน่ึง;  
- การใช้ข้อก าหนดนัน้เป็นวิธีที่พอเหมาะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม ;  
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- ผู้สมัครหรือคนงานมีคุณสมบัตไิม่เป็นไปตามข้อก าหนด หรือนายจ้างมีเหตุผลที่สมควรที่จะไม่
พอใจว่าผู้สมัครหรือคนงานนัน้ไม่ท าตามข้อก าหนด  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองของความทุพพลภาพ ข้อยกเว้นนัน้ควรบัญญัตว่ิา
ข้อยกเว้นจะไม่มีผลหากเป็นไปได้ที่จะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ผู้ที่มีความทุพพลภาพเพื่อช่วยให้ท า
ตามข้อก าหนดทางอาชีพได้ 

 
C. การรวบรวมข้อยกเว้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่เลือกปฏิบัตเิข้าในค าจ ากัดความของมาตรการพเิศษ 
4.44 ในกฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิทัง้หมด ปัจจบุนันีม้ข้ีอยกเว้นเก่ียวกบัการฝึกอบรมท่ีเลือกปฏิบตัิโดย

นายจ้างหรือองค์กรสหภาพแรงงาน EOCเช่ือวา่ไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีข้อยกเว้นเฉพาะนี ้ เพราะสว่น
แก้ไขเพ่ิมเติมท่ี EOC แนะน าเก่ียวกบับทบญัญตัิของมาตรการพิเศษ (ตามท่ีกลา่วถงึก่อนหน้านี)้ น่าจะกว้าง
พอท่ีจะครอบคลมุการฝึกอบรมด้วย  

 
ข้อเสนอแนะที่ 63: ขอแนะน าให้รัฐบาลยกเลิกข้อยกเว้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่เลือกปฏบิัตแิละรวบรวม
เข้าในข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการพเิศษในกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับ  
 
D. แก้ไขข้อยกเว้นเกี่ยวกับการกุศล 
4.45 กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิทัง้หมดมีข้อยกเว้นท่ียินยอมให้มีการเลือกปฏิบตัิโดยองค์กรการกศุลท่ี

ให้บริการท่ีเป็นประโยชน์เฉพาะตอ่ผู้ ท่ีมีลกัษณะท่ีได้รับความคุ้มครอง แตไ่มม่ีข้อก าหนดวา่การให้บริการท่ี
เป็นประโยชน์ดงักลา่วต้องเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีชอบธรรมและเป็นการกระท าท่ีพอเหมาะ ในการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ องค์กรบางองค์กรได้ยกข้อกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเป็นไปได้ของการแก้ไขกฎหมาย รวมถงึ
การจ ากดัความองค์กรการกศุล และผลกระทบท่ีเป็นไปได้ของการก าหนดบงัคบัให้มีวตัถปุระสงค์ท่ีชอบธรรม
และการกระท าท่ีพอเหมาะ ดงันัน้ EOC เช่ือวา่จะเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะจดัการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมกบัผู้มี
สว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนี ้ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 64: ขอแนะน าให้รัฐบาลรับฟังความคดิเหน็เพิ่มเตมิกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญว่าควรแก้ไข
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการกุศลในกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏบิัตทิัง้ 4 ฉบับหรือไม่ 

 
E. ทบทวนนโยบายบ้านหลังเลก็ในนิวเทอร์ริทอรีส์ (New Territories Small House Policy) 
4.46 นโยบายบ้านหลงัเลก็ในนิวเทอร์ริทอรีส์ท าให้เกิดการเลือกปฏิบตัิตอ่สตรี และทัง้กฎหมาย SDO  กฎหมาย 

FSDO  และกฎหมาย RDO  ตา่งก็มีข้อยกเว้นเก่ียวกบันโยบายนีซ้ึง่ท าให้นโยบายไม่ผิดกฎหมาย ในการรับ
ฟังความคิดเห็นฯ องค์กรและบคุคลสว่นใหญ่สนบัสนนุให้ทบทวนนโยบายดงักลา่ว โดยมีหลายองค์กรให้
ความเห็นวา่ควรยกเลิกนโยบายเพราะเห็นได้ชดัวา่นโยบายเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หญิงและละเมิดสิทธิมนษุยชน
ตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศเก่ียวกบัความเสมอภาคทางเพศ 
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ข้อเสนอแนะที่ 65: ขอแนะน าให้รัฐบาลทบทวนนโยบายบ้านหลังเล็กอย่างครอบคลุมและพจิารณาดูว่าควร
ยกเลิกส่วนที่เลือกปฏบิัตขิองนโยบายและข้อยกเว้นในกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทาง
เพศ กฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาตแิละกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดย
ไม่เป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัวหรือไม่ 
 
F. ข้อยกเว้นเกี่ยวกับเพศ 

 
(i) ข้อยกเว้นเก่ียวกบัความสงูหรือน า้หนกัและคูส่มรสที่ยงัมีชีวิตอยู่ 
4.47 กฎหมาย SDO ยงัคงมีข้อยกเว้นท่ีเก่ียวกบัเพศและข้อก าหนดเก่ียวกบัความสงูหรือน า้หนกั และการให้

สวสัดิการบ านาญแก่คูส่มรสและบตุรท่ียงัมีชีวิตอยู่ของพนกังานของรัฐที่เสียชีวิตแล้ว EOC ไมค่ิดวา่มีเหตผุล
เพียงพอท่ีจะรักษาข้อยกเว้นคลอบคลมุเหลา่นี ้  อย่างไรก็ตามในการให้สวสัดิการบ านาญแก่คูส่มรสและบตุร
ท่ียงัมีชีวิตอยู่ของพนกังานของรัฐที่เสียชีวิตแล้ว EOC รับทราบเหตผุลของรัฐบาลเก่ียวกบัความจ าเป็นของ
ข้อยกเว้น (เพราะยงัคงมีบตุรของพนกังานผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ก่อนเดือนมีนาคม 1993 ซึง่ยงัได้รับเงินบ านาญ
อยู่) และเช่ือวา่รัฐบาลควรยกเลิกข้อยกเว้นให้เร็วท่ีสดุเมื่อไมม่ีคนท่ีได้รับเงินบ านาญอีกตอ่ไปตามบทบญัญตัิ
ท่ีเลือกปฏิบตั ิ

 
ข้อเสนอแนะที่ 66: ขอแนะน าให้รัฐบาลยกเลิกข้อยกเว้นในกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรม
ทางเพศ (กฎหมาย SDO) ที่เกี่ยวกับเพศและ: 

- ข้อก าหนดเก่ียวกับความสูงหรือน า้หนัก (รายการ 1(a)  ของส่วน 2 ของหมวด 5 กฎหมาย SDO); 
- การให้สวัสดกิารบ านาญแก่คู่สมรสและบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ของพนักงานของรัฐที่เสียชีวิตแล้ว 

(รายการ 7 ของส่วน 2 ของหมวด 5 กฎหมาย SDO) 
 
(ii) จ านวนของชายและหญิงในต าแหน่งของกรมราชทณัฑ์ (CORRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT) 
 
4.48 ปัจจบุนันี ้ ภายใต้กฎหมาย SDO มีข้อยกเว้นซึง่อนญุาตให้มีการเลือกปฏิบตัิทางเพศเก่ียวกบัจ านวนของ

บคุคลแตล่ะเพศท่ีได้รับคดัเลือกหรือได้ด ารงแตล่ะต าแหน่งหรือแตล่ะระดบัต าแหน่ง ซึง่ทางรัฐบาลได้ชีแ้จงวา่
เก่ียวข้องโดยเฉพาะกบักรมราชทณัฑ์และความต้องการในการด าเนินงานของกรม ในการรับฟังความคิดเห็น
ฯ บางองค์กรให้ความเห็นวา่ข้อยกเว้นนัน้เหมาะสมตามกฎเรือนจ า (Prison Rules) ซึง่ก าหนดวา่บคุคลท่ีอยู่
ในความดแูลจะต้องได้รับการเฝา้หรือค้นตวัโดยเจ้าหน้าท่ีเพศเดียวกนั EOCรับทราบข้อกงัวลนีแ้ตม่ีความเห็น
วา่สามารถใช้ทัง้ข้อยกเว้นเร่ืองคณุสมบตัิเพ่ืออาชีพงานอย่างแท้จริงและ "ข้อยกเว้นตามกฎหมายฉบบัอื่น" 
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(statutory exception3) ภายใต้ SDOเพ่ือรับมือกรณีดงักลา่วได้  ด้วยเหตนีุจ้งึไมจ่ าเป็นท่ีจะรักษาข้อยกเว้น
อย่างคลอบคลมุนัน้ไว้  

 
ข้อเสนอแนะที่ 67: ขอแนะน าให้รัฐบาลยกเลิกข้อยกเว้นซึ่งอนุญาตให้มีการเลือกปฏบิัตทิางเพศเกี่ยวกับ
จ านวนของบุคคลแต่ละเพศที่ได้รับคัดเลือกหรือได้ด ารงแต่ละต าแหน่งหรือแต่ละระดับต าแหน่ง (รายการ 
1(b) ของส่วน 2 ของหมวด 5 กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ)  
 
(iii) ข้อยกเว้นด้านความมัน่คงของชาติภายใต้กฎหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางเพศ (SDO) 
4.49 ภายใต้กฎหมาย SDO มีข้อยกเว้นซึง่อนญุาตให้มีการเลือกปฏิบตัิส าหรับการกระท าเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ

ป้องกนัความมัน่คงของชาติ EOC เช่ือวา่รัฐบาลควรให้หลกัฐานวา่เหตใุดข้อยกเว้นท่ีเก่ียวข้องกบัเพศจงึเป็น
สิ่งจ าเป็น EOCกงัวลวา่ข้อยกเว้นดงักลา่วจะไมก่ าหนดให้การกระท าเป็นไปอย่างพอเหมาะไมว่า่ใน
สถานการณ์ใด และบางองค์กรได้แสดงข้อกงัวลคล้ายกนัในการรับฟังความคิดเห็นฯ    

 
ข้อเสนอแนะที่ 68: ขอแนะน าให้รัฐบาลทบทวนข้อยกเว้นภายใต้มาตรา 59 ของกฎหมายว่าด้วยการเลือก
ปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศซึ่งอนุญาตให้มีการเลือกปฏบิัตสิ าหรับการป้องกันความม่ันคงของฮ่องกง 
เพื่อพจิารณาดูว่าควรสงวนไว้หรือยกเลิก และหากสงวนไว้ควรแก้ไขเพื่อมีข้อก าหนดให้เป็นการกระท า
อย่างพอเหมาะ   

 
(iv) ข้อยกเว้นท่ีอนญุาตให้มีการเลือกปฏิบตัิทางเพศในการจ้างงานส าหรับศาสนา 
4.50 ภายใต้กฎหมาย SDO ในปัจจบุนันีม้ีข้อยกเว้นท่ีเก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิทางเพศซึง่เก่ียวข้องกบัทัง้การจ้าง

งานโดยหรือคณุสมบตัิส าหรับศาสนา ข้อยกเว้นบงัคบัใช้เม่ือการเลือกปฏิบตัิเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลกัของศาสนาหรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนตอ่ความรู้สกึของผู้นบัถือศาสนา EOCรับฟังความ
คิดเห็นเก่ียวกบัวา่ควรขยายข้อยกเว้นนีใ้ห้ครอบคลมุถงึการเลอืกปฏิบตัิเพราะเหตแุห่งสถานภาพสมรสด้วย
หรือไม ่ ในการรับฟังความคิดเห็นฯ มีองค์กรสว่นใหญ่ (โดยเฉพาะองค์กรศาสนา) ท่ีสนบัสนนุข้อเสนอ
ดงักลา่ว แตม่ีองค์กรอื่น ๆ ให้ความเห็นวา่การขยายข้อยกเว้นนีค้วรจะตีความอย่างแคบและควรผ่านการ
ทดสอบเร่ืองวตัถปุระสงค์ท่ีชอบธรรมและเป็นการกระท าท่ีพอเหมาะ  EOC เช่ือวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะเคารพ
สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนาซึง่ควรจะสมดลุกบัสิทธิของผู้อื่นๆท่ีจะไมเ่ผชิญกบัการเลือกปฏิบตัิ
โดยรวม EOC เช่ือวา่ประเดน็นีค้วรได้รับฟังความคิดเห็นประชาชนเพ่ิมเติมเพ่ือเปิดช่องให้ผู้มีสว่นได้เสียท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดและมมุมองต่างๆสามารถให้ความเห็น การรับฟังความคิดเห็นอาจจะเป็นสว่นหนึง่ของการ
รับฟังความคิดเห็นประชาชนเร่ืองการปฏิรูปท่ีเป็นไปได้ตอ่ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตัิทางสถานภาพ

                                                        
3 ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายฉบบัอื่นมีผลวา่หากมีบทบญัญติัในกฎหมายอีกฉบบัหน่ึงซ่ึงอนุญาตให้มีการเลือกปฏิบติัทางเพศโดยเฉพาะเจาะจง การ
หา้มเลือกปฏิบติัทางเพศน าไปใชไ้ม่ไดก้บัประเดน็เฉพาะนั้น  
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สมรสภายใต้SDOท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัและพิจารณาวา่จะมีความจ าเป็นหรือไม่
ท่ีจะมีข้อยกเว้นใด ๆ ตามท่ีอธิบายไว้ในบทท่ี 3 

 
ข้อเสนอแนะที่ 69: ขอแนะน าให้รัฐบาลรับฟังความคดิเหน็ประชาชนว่ามีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ
ส าหรับการขยายข้อยกเว้นทางศาสนาในมาตรา 22 ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรม
ทางเพศทางการจ้างงานไปสู่ลักษณะสถานภาพสมรส 

 
 

G. ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพครอบครัว 
 

4.51 ในกฎหมาย FSDO มีข้อยกเว้นท่ียินยอมให้มีการเลือกปฏิบตัิในทางท่ีเก่ียวข้องกบัเบีย้ประกนัภยัตอ่บคุคลท่ีมี
สถานภาพครอบครัวท่ีต้องรับผิดชอบเลีย้งดสูมาชิกสายตรงในครอบครัว อย่างไรก็ตาม EOC ไมเ่ห็นวา่มี
หลกัฐานหรือเหตผุลท่ีเหมาะสมท่ีจะต้องมีเบีย้ประกนัภยัระดบัตา่งๆ ส าหรับบคุคลท่ีต้องดแูลสมาชิกสายตรง
ในครอบครัว  

 
ข้อเสนอแนะที่ 70: ขอแนะน าให้รัฐบาลยกเลิกข้อยกเว้นในด้านการประกันภัยในมาตรา 38 ของกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางสถานภาพครอบครัว  
 
H. ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความทุพพลภาพ 

 
4.52 กฎหมาย DDO มีข้อยกเว้นเก่ียวกบับทบญัญตัิภายใต้กฎหมายวา่ด้วยคา่จ้างขัน้ต ่า (Minimum Wage 

Ordinance: MWO) ซึง่ยินยอมให้บคุคลท่ีมีความทพุพลภาพได้รับคา่จ้างขัน้ต ่าน้อยกวา่ปกติหากได้รับการ
ประเมินวา่ท างานได้ไมเ่ตม็ท่ี ตามค าอธิบายของรัฐบาล เหตผุลส าหรับข้อยกเว้นดงักลา่วมีไว้เพ่ือช่วยบคุคลท่ี
มีความทพุพลภาพท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานบกพร่องให้สามารถหางานหรือสงวนงานของตน โดยมีการ
ป้องกนัการใช้ในทางท่ีผิดโดยให้อ านาจตอ่ลกูจ้างท่ีมีความทุพพลภาพในการเลือกรับการประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยท่ีนายจ้างไมม่ีอ านาจขอให้ลกูจ้างท าตามนี ้ ในการรับฟังความคิดเห็นฯ มีองค์กร
หลากหลายท่ีท างานกบัผู้มีความทพุพลภาพ ท่ีสง่ข้อคิดเห็นเข้ามา โดยมีมมุมองท่ีแตกต่างกนัมากเก่ียวกบัวา่
ระบบการประเมินประสิทธิภาพและข้อยกเว้นตา่งๆควรจะยกเลิกหรือสงวนไว้  

 
ข้อเสนอแนะที่ 71: ขอแนะน าให้รัฐบาลด าเนินการตรวจสอบระบบการประเมินประสิทธิภาพส าหรับผู้มี
ความทุพพลภาพในการจ้างงานอย่างเป็นระยะ และพจิารณาว่าการกระท าใดๆอาจจะเหมาะสมรวมทัง้ส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นตามรายการที่ 1 ถงึ 3 ของหมวด 5 ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็น
ธรรมทางความทุพพลภาพ  
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I. ข้อยกเว้นเกี่ยวกับเชือ้ชาติ 
 

4.53 กฎหมาย RDO มีข้อยกเว้นท่ีเก่ียวกบัข้อตกลงและเง่ือนไขของผู้ ท่ีได้รับการวา่จ้างจากตา่งประเทศให้ท างาน
ในสถานประกอบการในฮ่องกงโดยท่ีต าแหน่งนัน้ต้องการทกัษะ ความรู้ หรือประสบการณ์พิเศษท่ีหาไมไ่ด้
ง่ายในฮ่องกง EOCเช่ือวา่ข้อยกเว้นนีไ้มจ่ าเป็น ส าหรับประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัความแตกต่างของข้อตกลงและ
เง่ือนไขของการจ้างงานพนกังานจากตา่งประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้อื่นควรดไูปตามแตล่ะกรณีภายใต้
บทบญัญตัิท่ีมีอยู่เก่ียวกบัการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่เป็นวีธีการท่ีเปรียบเทียบได้
กบัวีธีการในเขตอ านาจที่คล้ายกนั 

 
ข้อเสนอแนะที่ 72: ขอแนะน าให้รัฐบาลยกเลิกข้อยกเว้นมาตรา 13 ของกฏหมายว่าด้วยการเลือกปฏบิัตโิดย
ไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติที่ยนิยอมให้มีการเลือกปฏบิัตใินเร่ืองเงื่อนไขการจ้างงานส าหรับบุคคลจาก
ต่างประเทศที่มีทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์พเิศษ  
 
4.54 กฎหมาย RDO ยงัมีข้อยกเว้นท่ียินยอมให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งลกูจ้างท้องถ่ินและ

ลกูจ้างจากตา่งประเทศส าหรับต าแหน่งงานของรัฐบางต าแหน่งท่ีเจาะจง ข้อยกเว้นนีม้ีไว้เพราะในอดีต
สามารถมีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีแตกตา่งกนัโดยขึน้อยู่กบัวา่พนกังานมาจากตา่งประเทศหรือไม ่  ในการรับฟัง
ความคิดเห็นฯมีการสนบัสนนุข้อเสนออย่างมากจากองค์กร โดยบางองค์กรให้ความเห็นวา่ข้อยกเว้นนี ้
ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติระหวา่งชาวฮ่องกงและชาวตา่งชาติ EOCเช่ือวา่รัฐบาลควรทบทวน
วา่ควรด าเนินการอย่างไรเพ่ือลดความแตกตา่งของเง่ือนไขในการจ้างงานเพ่ือให้การปฏิบตัิท่ีไมเ่สมอภาคนี ้
หมดสิน้ลงและจะได้ยกเลิกข้อยกเว้นนี ้ 

 
ข้อเสนอแนะที่ 73: ขอแนะน าให้รัฐบาลยกเลิกข้อยกเว้นในมาตรา 14 และหมวด 2 ของกฏหมายว่าด้วยการ
เลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาติซึ่งยนิยอมให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่แตกต่างกันระหว่างลูกจ้าง
ท้องถิ่นและลูกจ้างจากต่างประเทศ โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
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บทที่ 5: ประเดน็ที่ได้รับการปฏรูิปแล้ว 
 

1. EOC มีความยินดีวา่รัฐบาลได้ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัิทัง้สี่ฉบบับ้างแล้วในบางประเดน็
ตัง้แตม่ีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเก่ียวกบัการทบทวนกฎหมาย DLR ในเม่ือประเดน็ท่ีกลา่วถงึไว้ด้านลา่งมี
การปฏิรูปโดยรัฐบาลแล้ว จงึไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติมอย่างใด 

 
A. เพ่ิมบทบญัญตัิใหมเ่พ่ือห้ามการลว่งละเมิดทางเพศโดยผู้ใช้บริการ รวมทัง้ความรับผิดชอบส าหรับการลว่ง

ละเมิดท่ีเกิดขึน้บนเรือและอากาศยานท่ีจดทะเบียนในฮ่องกง ซึง่เก่ียวกบัการให้สนิค้า บริการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก [กฏหมายวา่ด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมทางเพศ (ฉบบัเปลี่ยนแปลง) ปี 2014 หรือ 
Sex Discrimination (Amendment) Ordinance 2014] 

B. อ านาจในออกหมายบงัคบัโดย EOC เร่ืองการปฏิบตัิท่ีเลอืกปฏิบตัิในด้านท่ีเก่ียวกบัข้อร้องเรียนทางความ
ทพุพลภาพ [กฎหมายของรัฐ (บทบญัญตัสิว่นเบ็ดเตลด็) ปี 2014 หรือ Statute Law (Miscellaneous 
Provisions) Ordinance 2014] 

C. การให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าท่ี EOC จากความรับผิดสว่นบคุคลจากการกระท าท่ีบริสทุธ์ิใจ
ตามอ านาจและหน้าท่ี [กฎหมายของรัฐ (บทบญัญตัิสว่นเบ็ดเตลด็) ปี 2014] 

D. การยกเลิกข้อยกเว้นท่ีเก่ียวข้องกบัการเลือกปฏิบตัิทางเพศหรือทางสถานภาพทางเพศภายใต้กฎหมาย SDO 
ในด้าน: 
- การเลือกปฏิบตัิในการส ารองต าแหน่งส าหรับผู้ชายในหน่วยยทุธวิธีของต ารวจ: รายการ 1(c) ของสว่น 2 

ของหมวด 5 กฎหมาย SDO; 
- การเลือกปฏิบตัิเก่ียวกบัการฝึกอบรมการใช้อาวธุ: รายการ 1(d) ของสว่น 2 ของหมวด 5 กฎหมาย 

SDO; 
- การเลือกปฏิบตัิระหวา่งบคุคลท่ีมีสถานภาพสมรสตา่งกนัในการให้บริการเทคโนโลยีการสบืพนัธุ์ตามท่ี

มาตรา 56B ของกฎหมาย SDO ได้รวมข้อยกเว้นนีไ้ว้: รายการ 4 ของสว่น 2 ของหมวด 5 กฎหมาย 
SDO;   

- การเลือกปฏิบตัิระหวา่งบคุคลท่ีมีสถานภาพสมรสตา่งกนัท่ีเกิดจากการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการรับ
บตุรบญุธรรมตามท่ีมาตรา 56C ของกฎหมาย SDO ได้รวมข้อยกเว้นนีไ้ว้: รายการ 5 ของสว่น 2 ของ
หมวด 5 กฎหมาย SDO;   

- การเลือกปฏิบตัิเพราะเหตแุห่งสถานภาพสมรสท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เงินบ าเหน็จแก่ภรรยามา่ยท่ีไมไ่ด้
สมรสใหมข่องเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ: รายการ 8 ของสว่น 2 ของหมวด 5 กฎหมาย 
SDO 

[กฎหมายของรัฐ (บทบญัญตัิสว่นเบ็ดเตลด็) ปี 2014] 


