What is conciliation?
Translation in Thai

การไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาทคืออะไร?
บทนา
คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (Equal Opportunities Commission หรื อ EOC) คือหน่วยงานทาง
กฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการด้านกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิของฮ่องกงช่วยให้ผทู ้ ี่
รู ้สึกว่าได้รับความทุกข์จากการเลือกปฏิบตั ิหรื อการถูกคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถขอรับความช่วยเหลือจาก EOC
ได้ โดยผ่านกระบวนการร้องเรี ยนที่ดาเนินการโดย EOC

ระบบการร้ องเรียน
ระบบการร้องเรี ยนมีเป้ าหมายในการหาบทสรุ ปข้อพิพาทระหว่างบุคคลสองฝ่ ายผ่านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อบุคคล
ยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ EOC กฎหมายกาหนดให้ดาเนินการสอบสวนข้อร้องเรี ยนและพยายามหาบทสรุ ป
โดยการไกล่เกลี่ย เว้นแต่ EOC จะมีดุลยพินิจว่าสมควรยุติการสอบสวน
กฎหมายขยายความเงื่อนไขเพื่อสามารถยุติการสอบสวนข้อร้องเรี ยนได้ อานาจในการยุติการสอบสวนจะถูกใช้ดว้ ย
ความระมัดระวังยิง่ รวมถึงให้ความเสมอภาคในสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและสิ ทธิของผูถ้ ูกร้องเรี ยน
EOC ต้องรักษาบทบาทที่อิสระและเป็ นกลางทั้งในกระบวนการร้องเรี ยนและกระบวนการไกล่เกลี่ย EOC ไม่ปฏิบตั ิใน
ฐานะบุคคลฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งของการร้องเรี ยน และไม่ใช่บทบาทของ EOC ในการพิจารณาตัดสิ นข้อร้องเรี ยนข้อใดข้อหนึ่ง
หน้าที่น้ ีเป็ นหน้าที่ของศาล

การไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาท
วัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็เพื่อนาคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายให้มาพบปะกันเพื่อหาบทสรุ ปให้กบั ข้อพิพาท การ
ไกล่เกลี่ยมองหาพื้นฐานร่ วมกันในการช่วยแก้ไขประเด็นปั ญหาเพื่อให้ความพึงพอใจแก่คู่กรณี ท้ งั สองผ่าย เพื่อที่คู่กรณี ท้ งั
สองฝ่ ายสามารถหาบทสรุ ปให้กบั ข้อพิพาทได้ เนื่องจากกระบวนการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายได้มีสิทธิในการได้ออกมา
เจรจา จึงเป็ นไปได้ที่จะช่วยให้แต่ละฝ่ ายเข้าใจถึงสถานการณ์ของอีกฝ่ ายหนึ่งมากขึ้น ซึ่งจะช่วยขจัดความเข้าใจผิดที่เกิดจาก
สมมติฐานหรื อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติที่แท้จริ ง ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกรวบรวมในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยถูกเก็บเป็ นความลับและไม่ถูกนามาเปิ ดเผยในกระบวนการศาล
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การไกล่เกลี่ยถือเป็ นความสมัครใจอย่างแท้จริ ง คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายได้ขอ้ ยุติ และมีการลงนามข้อตกลงที่เป็ นสัญญาและมี
ผลผูกพันตามกฎหมายโดยคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย การได้บทสรุ ปของการไกล่เกลี่ยสามารถอยูใ่ นรู ปของการขอโทษ การเปลี่ยน
นโยบายและหลักปฏิบตั ิ การทบทวนขั้นตอนการทางาน การแก้ไขคาพูด การชาระเงิน ฯลฯ

ความช่ วยเหลือทางกฎหมาย
หากการไกล่เกลี่ยไม่ประสบผลสาเร็ จ ผูร้ ้องเรี ยนสามารถยืน่ ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก EOC ผูท้ ี่ยนื่ ขอความ
ช่วยเหลือทั้งหมดจะถูกนาไปพิจารณาโดยคณะกรรมการกฎหมายและข้อร้องเรี ยนของ EOC

การไกล่ เกลีย่ คืออะไร
การไกล่ เกลีย่ คืออะไร?
การไกล่ เกลีย่ ช่ วยคู่กรณีในการต่ อรองหาข้ อสรุปโดย:
 ระบุประเด็นปั ญหาและเข้าใจข้อเท็จจริ งและสถานการณ์
 ถกประเด็นปั ญหา
 เข้าใจถึงคววามจาเป็ นของคู่กรณี
 ได้ขอ้ ตกลงที่เป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน

ข้ อดีของการไกล่ เกลีย่ คืออะไร?
 การไกล่เกลี่ยเป็ นบริ การที่จดั ให้ฟรี
 เสี ยเวลาน้อยกว่าไปยังศาล
 ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยคู่กรณี แต่ละคนให้กบั สื่ อ
 เป็ นทางการน้อยกว่าการไต่สวนในศาล
 เป็ นการสมัครใจ
ข้ าพเจ้ าขอรับการไกล่ เกลีย่ ได้ หรือไม่?
 โดยทัว่ ไปแล้ว EOC จะดาเนินการสอบสวนและตัดสิ นว่ากรณี พิพาทควรถูกยุติหรื อดาเนินการต่อในขั้นตอนการ
ไกล่เกลี่ยยอมความ
 หากเหมาะสม EOC จะพยายามไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน ตามขั้นตอน
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แล้ว ซึ่งถือว่าเป็ น “การไกล่เกลี่ยเบื้องต้น”
 หากคู่กรณี ตอ้ งการไกล่เกลี่ยก่อนเสร็ จสิ้นกระบวนการสอบสวน EOC จะพยายามไกล่เกลี่ยเบื้องต้น ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับการยินยอมของคู่กรณี อีก
ข้ าพเจ้ าจะเตรียมตัวสาหรับการไกล่ เกลีย่ อย่ างไร?
 พร้อมที่จะชี้แจงและอธิบายปั ญหาและความต้องการของท่าน
 พร้อมที่จะรับฟังอีกฝ่ าย
 นาเพื่อนหรื อนักกฎหมายมาด้วยได้ หากท่านจาเป็ นต้องทาดังกล่าว แต่ท่านต้องแจ้งให้เราทราบก่อนเพื่อที่เราจะ
สามารถขอความเห็นชอบจากคู่กรณี อีกฝ่ าย หากคู่กรณี อีกฝ่ ายไม่เห็นชอบ ท่านไม่สามารถนาบุคคลอื่นเข้าร่ วม
ในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ เว้นแต่วา่ บุคคลที่ท่านนามาอาจนัง่ อยูอ่ ีกห้องหนึ่งเพื่อให้ท่านสามารถปรึ กษากับบุคคล
ผูน้ ้ นั ได้เมื่อจาเป็ น
 พิจาณาผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้ที่ท่านต้องการจะให้เกิดขึ้น
 เตรี ยมพร้อมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้

ข้ าพเจ้ าต้ องทาอะไรในระหว่ างการเจรจาไกล่ เกลีย่ ?
ท่ านควรเตรียมตัวในส่ วนสาคัญโดย:
 ชี้แจงกรณี ของท่านอย่างชัดเจน
 ถามคาถามหากท่านไม่เข้าใจสิ่ งที่กาลังนามาถกเถียง
 รับฟังประเด็นความคิดเห็นของอีกฝ่ าย
 แนะนาหรื อพิจาณาทางเลือกในการแก้ไขข้อพิพาท
 ช่วยในการบรรลุขอ้ ตกลงขั้นสุดท้าย

เจ้ าหน้ าทีไ่ กล่ เกลีย่ คือใคร?
 เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยของ EOC มาจากพื้นฐานที่หลากหลาย
 เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับการฝึ กอบรมใหม่ๆ อยูเ่ ป็ นประจา
 เจ้าหน้าที่เหล่านี้ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มีความยุติธรรม เป็ นอิสระและไม่ข้ ึนกับฝ่ ายใด
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เจ้ าหน้ าทีท่ าอะไรในระหว่ างการไกล่ เกลีย่ ยอมความ?
เจ้ าหน้ าที่:
 แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสในการอธิบายปั ญหา
 กระตุน้ ให้แต่ละคนรับฟังในสิ่ งที่อีกฝ่ ายหนึ่งพูด
 แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยูท่ ้ งั หมดเป็ นที่เข้าใจและถูกนามาพิจารณา
 กระตุน้ ให้แต่ละคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี และสิ่ งที่ตอ้ งทาเพื่อให้ได้ขอ้ ตกลง
 ปฏิบตั ิกบั แต่ละคนอย่างยุติธรรมและไม่ข้ ึนกับฝ่ ายใด
 ต้องให้ความเคารพในความลับของแต่ละฝ่ าย

เจ้ าหน้ าทีจ่ ะช่ วยท่ านได้ อย่ างไร?
เจ้ าหน้ าที่:
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาที่เป็ นข้อขัดแย้งโดยถามคาถามที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แต่
ละฝ่ ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
 พัฒนาและตรวจสอบตัวเลือกสาหรับเป็ นบทสรุ ปของข้อพิพาท
 ร่ างข้อตกลงที่เป็ นบทสรุ ปตามความต้องการของคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายและบันทึกผลลัพธ์

ผู้ไกล่ เกลีย่ จะเก็บรักษาความลับทุกอย่ างทีข่ ้ าพเจ้ าได้ เปิ ดเผยหรือไม่?
ใช่ สาหรับข้อมูลทั้งหมดที่ถูกรวบรวมหรื อได้รับฟังในระหว่างการไกล่เกลี่ยจะถูกเก็บเป็ นความลับและจะไม่ถูก
นาไปใช้ในกระบวนการทางศาล
เกณฑ์ บทสรุปใดทีข่ ้ าพเจ้ าควรร้ องขอ?
เกณฑ์บทสรุ ปขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ของข้อพิพาท โดยปกติจะเป็ นสิ่ งที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ที่นามาสู่ขอ้ พิพาท เช่น
หากบุคคลถูกไล่ออก บุคคลดังกล่าวอาจขอให้จา้ งบุคคลนั้นเข้าทางานใหม่ หากบุคคลถูกปฏิเสธในการเลื่อนตาแหน่ง
หรื อโยกย้าย บุคคลนั้นอาจขอให้มีการเลื่อนตาแหน่งหรื อโยกย้าย หากบุคคลถูกปฏิเสธในการได้รับการฝึ กอบรม
บุคคลนั้นอาจขอให้มีการได้รับการฝึ กอบรมเป็ นเงื่อนไขในเกณฑ์บทสรุ ปข้อพิพาท เกณฑ์อื่นๆ ที่เป็ นไปได้ ได้แก่:
 หนังสื อขอโทษ
 การบัญญัตินโยบายโอกาสความเท่าเทียมกัน
 การตกลงกันทางการเงิน
4

 การสร้างการเข้าถึงทางกายภาพ ฯลฯ

ข้ อตกลงบทสรุปข้ อพิพาทมีผลผูกมัดตามกฎหมายหรือไม่?
มี ข้อตกลงเป็ นสัญญาระหว่างคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายและมีผลผูกมัดตามกฎหมาย

แล้ วถ้ าหากการไกล่ เกลีย่ ไม่ ประสบความสาเร็จล่ ะ?
หากการไกล่เกลี่ยไม่ประสบผลสาเร็ จ ผูย้ นื่ เรื่ องร้องเรี ยนสามารถขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก EOC เพื่อยืน่
คาร้องกฎหมายแพ่งให้กบั ศาลแขวง การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่เป็ นที่รับประกัน
EOC ไม่สามารถพิจารณาการสมัครขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ เว้นแต่วา่ ผูข้ อรับความช่วยเหลือจะได้ผา่ น
ระบบการร้องเรี ยนแล้วและพิสูจน์ได้วา่ การไกล่เกลี่ยไม่เป็ นผลสาเร็ จ ในกรณี ดงั กล่าว EOC อาจให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย หากเห็นว่าสมควร
ภายใต้กฎหมาย อาจให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้หาก:
 กรณี ขอ้ พิพาทสร้างคาถามเรื่ องหลักการ หรื อ
 เนื่องจากความซับซ้อนของกรณี หรื อสถานะของผูข้ อรับความช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูถ้ ูก
ร้องเรี ยน
ไม่สมเหตุสมผลที่จะคาดหวังให้ผขู ้ อรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจัดการกับกรณีโดยไม่มีความ
ช่วยเหลือใดๆ
ข้ าพเจ้ าสามารถดาเนินกระบวนการทางกฎหมายแพ่ งเองได้ หรือไม่ ?
บุคคลที่ถูกรุ กรานสามารถดาเนินกระบวนการทางกฎหมายแพ่งได้เอง

ข้ าพเจ้ าจะขอรับความช่ วยเหลือได้ ทไี่ หน?
EOC อยูน่ ี่แล้วเพื่อช่วยท่าน มีเนื้อหาทางการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกปฏิบตั ิ เช่น "DDO and I", "SDO and I",
"FSDO and I" มีชุดเรื่ องราวเกี่ยวกับ "ทราบสิ ทธิของท่าน” เมื่อถูก ล่วงละเมิดทางเพศ การเลือกปฏิบตั ิ ต่อสตรี มีครรภ์
และในขอบข่ายอื่นๆ อีกด้วย
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เยี่ยมชมเราที่เว็บไซต์: http://www.eoc.org.hk

เขียนถึงเราที่ :
คณะกรรมาธิการเพือ่ ความเท่ าเทียมทางโอกาส
16/F.,
41 Heung
Yip Road,
19/F, Cityplaza
Three
Wong Chuk Hang, Hong Kong
14 Taikoo Wan Road
Taikoo Shing, Hong Kong
โทรศัพท์: 2511 8211
โทรสาร: 2511 8142
เว็บไซต์: http://www.eoc.org.hk
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