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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ กับการคุม้ครองบคุคลหลากหลาย

ทางเพศ

ความน�า

 ในปัจจบุนัเป็นทีท่ราบกันว่า “เพศ” ของบคุคลน้ัน ไม่ได้ยดึโยงเพศทีเ่ป็นอวยัวะของร่างกาย 
หรือเพศตามก�าเนิดเท่านั้น แต่ยังมีบุคคลหลากหลายทางเพศซ่ึงปรากฏให้เห็นการด�ารงอยู่และ 
การเปิดเผยตัวตนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างกว้างขวางมากข้ึนในแทบทุกพ้ืนที่ของสังคมไทย 
แต่เมื่อสอบถามถึงกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคลทุกเพศ 
ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญิง รวมทัง้บคุคลท่ีมคีวามหลายทางเพศ กล่าวคอื พระราชบญัญัตคิวาม 
เท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วน้ัน กลบัพบว่าหลายท่านไม่รูจั้กหรอืไม่เคยได้ยนิ และบางท่าน
อาจเข้าใจว่าเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองเพศหญิงเท่านั้น ทั้งที่เป็นกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
สภานติบิญัญติัแห่งชาต ิตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที ่๑๘ ก 
หน้า ๑๗ เมือ่วนัที ่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๘ โดยมผีลบงัคบัใช้เมือ่พ้นก�าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป กล่าวคอืมผีลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ซ่ึงเมือ่นับ
ถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา ๕ ปีกว่าแล้วที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้มา นอกจากน้ียังปรากฏข้อมูลจาก
รายงานการศกึษา การทบทวนความก้าวหน้าของการบงัคบัใช้พระราชบัญญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ร่วมกับโครงการพฒันาสหประชาชาต ิ(UNDP) 
พบว่าจ�านวนค�าร้องเก่ียวกบัการเลอืกปฏิบติัด้วยเหตุแห่งเพศ นับแต่มกีารบงัคับใช้กฎหมายเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีทั้งหมด ๒๗ ค�าร้อง ซึ่งมีจ�านวนน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ และผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นหญิงข้ามเพศ  
มีผู้หญิงค่อนข้างน้อยและไม่มีเพศชายเลย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนบางส่วนอาจยังไม่ทราบถึง 
หลกัการของกฎหมายฉบบันี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่วัตถุประสงค์และหลักการท่ีส�าคัญของกฎหมายดังกล่าว คอลัมน์  
“มมุสะท้อนความคดินติบิญัญตั”ิ ฉบบันี ้ จึงขอเสนอบทความ เรือ่ง “พระราชบญัญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กบัการคุ้มครองบคุคลหลากหลายทางเพศ”

โดยพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหีลกัการท่ีส�าคัญ ดังนี้
๑) ความหมายของการเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ

กฎหมายได้ก�าหนดบทนิยามและให้ความหมายค�าว่า “การเลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ” 
หมายความว่า การกระท�าหรอืไม่กระท�าการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรอืจ�ากัดสทิธิประโยชน์ใด ๆ  



พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับการคุ้มครองบุคคลหลากหลายทางเพศ
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ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตทุีบ่คุคลนัน้เป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ 
หรอืมกีารแสดงออกทีแ่ตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด

จากบทนิยามดังกล่าว จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครอง
บคุคลทกุเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญิง รวมท้ังบคุคลท่ีมคีวามหลายทางเพศด้วย 

๒) คณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กฎหมายก�าหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศ” เรยีกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ สทพ.” ประกอบด้วย นายกรฐัมนตรี
เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคง
ของมนษุย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๑๑ คน ได้แก่ 
ปลดัส�านกันายกรัฐมนตร ีปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยตุธิรรม 
ปลดักระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวฒันธรรม ปลดักระทรวงศกึษาธิการ และปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ๑ จ�านวน ๙ คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กร 
ทีท่�างานด้านสทิธิความหลากหลายทางเพศ ซึง่มีความรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการท�างาน
เก่ียวกบัความเท่าเทยีมระหว่างเพศไม่น้อยกว่า ๕ ปี จ�านวน ๖ คน และผูท้รงคุณวฒุทิางด้านนติศิาสตร์ 
ด้านสทิธิมนษุยชน ด้านสงัคมศาสตร์ หรอืด้านจิตวิทยา จ�านวน ๓ คน และอธิบดีกรมกิจการสตรแีละ
สถาบนัครอบครัวเป็นกรรมการและเลขานกุาร

โดยให้มอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย มาตรการ และแผนปฏบิตังิานเพือ่ให้มกีารส่งเสรมิ
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศในทกุหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอใน
การปรับปรงุกฎหมาย กฎ หรอืข้อบงัคับต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์แห่งกฎหมายนี ้และ
ก�าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็น 
ผูเ้สยีหายจากการเลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ท้ังน้ี ในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าทีด่งักล่าว 
ให้รวมถงึการก�าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิโอกาสในการเข้าถึงสทิธด้ิานต่าง ๆ  ทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ 
และการเมือง และเพือ่การปรบัปรงุแบบแผนความประพฤตทิางสงัคมและวฒันธรรมระหว่างเพศเพ่ือขจัด
อคตวิธิปีฏบิติัทีอ่ยูบ่นพ้ืนฐานของความเหลือ่มล�า้ และความรนุแรงเพราะเหตุแห่งเพศเพ่ือขจัดอุปสรรค 
ในการเข้าถงึสทิธิด้านต่าง ๆ ด้วย

๓) คณะกรรมการวินิจฉยัการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
กฎหมายก�าหนดให้ม ี“คณะกรรมการวนิจิฉัยการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 

เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ วลพ.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่น 
อีกจ�านวนไม่น้อยกว่า ๘ คน แต่ไม่เกนิ ๑๐ คน ซ่ึงรฐัมนตรีแต่งตัง้ โดยการสรรหาจากผูซ้ึง่มิใช่กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สทพ. ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็นธรรมหรอืส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จ�านวน ๓ คน และผูท้รงคณุวุฒด้ิานสทิธมินษุยชน 

  ๑ โดยก�าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๓ ปี และเมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ (มาตรา ๗).
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ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านแรงงาน อย่างน้อยด้านละ ๑ คน และให ้
อธบิดีกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัแต่งตัง้ข้าราชการในกรมเป็นเลขานกุารและผูช่้วยเลขานุการ

โดยให้มอี�านาจหน้าทีใ่นการวนิิจฉยัปัญหาทีม่กีารยืน่ค�าร้องว่ามกีารเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ และในระหว่างการพิจารณาวนิิจฉยั คณะกรรมการ วลพ. อาจก�าหนดมาตรการชัว่คราว 
ก่อนมีค�าวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ได้เท่าที่จ�าเป็นและสมควรแก่กรณี รวมทัง้ในกรณคีณะกรรมการ วลพ. วินิจฉยัว่า เป็นการเลือกปฏบิตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้มีอ�านาจออกค�าสัง่ให้หน่วยงานของรฐั องค์กรเอกชน หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้อง 
ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ด้วยวิธีใดที่เห็นเหมาะสม เพื่อระงับและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และอ�านาจออกค�าสัง่ให้ชดเชยและเยยีวยาแก่ผูเ้สยีหาย นอกจากนี ้ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ วลพ. เหน็ว่า มกีารเลอืกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศโดยอาศยับทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
ทีขั่ดหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนญู และยงัไม่มคี�าวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูในส่วนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิัน้ กฎหมาย 
ก�าหนดให้คณะกรรมการ วลพ. ยืน่เรือ่งต่อผูต้รวจการแผ่นดนิเพือ่พจิารณายืน่เรือ่งต่อศาลรฐัธรรมนญู 
เพือ่ให้พจิารณาวินจิฉยัว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่ด้วย

 ๔) หน่วยงานรบัผิดชอบงานธุรการและงานวชิาการ
ก�าหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของ 

คณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และมอี�านาจหน้าท่ีรบัค�าร้องว่า 
มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พร้อมทั้งท�าความเห็นเสนอต่อ 
คณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. แล้วแต่กรณ ีรวมท้ังด�าเนนิการ 
ให้มีการศกึษา การวจัิย และการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกับการป้องกันมใิห้เกิดการ
เลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

 ๕) กระบวนการตรวจสอบการเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
กฎหมายได้ก�าหนดห้ามไม่ให้มกีารก�าหนดนโยบาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ มาตรการ โครงการ 

หรอืวธิปีฏิบัตขิองหน่วยงานของรฐั องค์กรเอกชน หรอืบคุคลใด ในลกัษณะท่ีเป็นการเลอืกปฏบิตัิ 
โดยไม่เป็นธรรมทางเพศ แต่หากการด�าเนินการดงักล่าวเป็นไปเพือ่ขจัดอปุสรรคหรอืส่งเสรมิให้บคุคล
สามารถใช้สิทธิและเสรภีาพได้เช่นเดยีวกบับคุคลอืน่ หรอืเพือ่คุม้ครองสวสัดภิาพและความปลอดภยั หรอื
การปฏบิตักิารตามหลกัการทางศาสนา หรอืเพือ่ความมัน่คงของประเทศ ย่อมไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัิ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ส�าหรบักระบวนการตรวจสอบการเลอืกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศน้ัน ได้ก�าหนดให้
บุคคลผู้ได้รับความเสียหายหรือเห็นว่าตนจะได้รับความเสียหายจากการกระท�าในลักษณะที่เป็น 
การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมใิช่เป็นเรือ่งท่ีมกีารฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรอื 
ทีศ่าลพพิากษาหรือมีค�าส่ังเดด็ขาดแล้ว ให้มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. เพ่ือพิจารณาวนิจิฉยัว่า
มกีารเลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรอืไม่ และการร้องขอดงักล่าวไม่เป็นการตดัสทิธผู้ิร้องใน
อนัทีจ่ะฟ้องเรยีกค่าเสยีหายฐานละเมิดต่อศาลทีม่เีขตอ�านาจโดยให้ศาลมอี�านาจก�าหนดค่าเสยีหายอย่างอืน่
อันมิใช่ตัวเงินให้แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้ และหากการเลือกปฏิบัต ิ
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โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนัน้เป็นการกระท�าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะก�าหนด 
ค่าเสยีหายในเชงิลงโทษให้แก่บคุคลซึง่ถูกเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่เกิน ๔ เท่าของค่าเสยีหาย
ที่แท้จริงด้วยก็ได้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บุคคลซ่ึงถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
อาจขอให้องค์กรทีเ่กีย่วข้องเป็นผูย้ืน่ค�าร้องหรอืฟ้องคดแีทนได้

 ๖) การชดเชยหรือเยยีวยาผูเ้สยีหาย
เม่ือคณะกรรมการ วลพ. มคี�าวินิจฉยัว่ามกีารเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศแล้ว 

กฎหมายได้ก�าหนดให้ผู้เสยีหายมสีทิธทิีจ่ะขอรบัการชดเชยและเยยีวยาโดยการย่ืนค�าขอต่อกรมกจิการสตรี
และสถาบันครอบครัวภายใน ๑ ปีนับแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งค�าวนิจิฉัยของคณะกรรมการ วลพ. โดยสทิธขิอรับ
การชดเชยและเยียวยานี้ ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนแก่กันได้และไม่ตกทอดทางมรดก และ 
ในกรณีทีผู้่เสียหายเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรอืคนไร้ความสามารถ หรอืในกรณทีีผู่เ้สยีหาย 
ไม่สามารถยืน่ค�าขอรบัการชดเชยและเยยีวยาด้วยตนเองได้ ผูป้กครอง ผูพ้ทิกัษ์ ผูอ้นบุาล สามหีรือภรรยา 
ผูดู้แลหรอืบคุคลอืน่ใด เพือ่ประโยชน์ของผูเ้สยีหาย แล้วแต่กรณ ีจะยืน่ค�าขอแทนก็ได้ โดยการชดเชยและ
เยยีวยาผูเ้สยีหายดงักล่าวให้กระท�าได้โดยให้ความช่วยเหลอืประการหนึง่ประการใด หรือให้ความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ในระหว่างทีไ่ม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกต ิ ค่าสญูเสยีโอกาส 
ทีเ่ป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึง่สามารถค�านวณเป็นเงนิได้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องในการรักษาพยาบาล 
รวมท้ังค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ หรอืการชดเชยและเยยีวยาในรปูแบบหรอืลกัษณะอืน่ 
และการได้รับชดเชยและเยียวยานี้ก็ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 
ฐานละเมดิต่อศาลทีม่เีขตอ�านาจด้วยเช่นกนั

 ๗) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กฎหมายก�าหนดให้มกีองทนุส่งเสริมความเท่าเทยีมระหว่างเพศ โดยเงนิในกองทุนนีใ้ห้ใช้จ่าย

ภายใต้กรอบวัตถปุระสงค์เพือ่กิจกรรมหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ  
เพือ่คุ้มครองและป้องกันมใิห้มกีารเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพือ่ช่วยเหลอื ชดเชยและเยยีวยา  
หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซ่ึงตกเป็นผู้เสียหาย และเพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

 ๘) บทก�าหนดโทษ
กฎหมายได้ก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรับการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีอัตราโทษ

ปรับสูงสุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และมีอัตราโทษจ�าคุกสูงสุดไม่เกิน ๖ เดือน ดังนี้
(๑) ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของคณะกรรมการ วลพ. ทีอ่อกค�าสัง่ให้หน่วยงานของรฐั องค์กร

เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ด้วยวิธีใดที่เหมาะสม เพื่อระงับและป้องกัน
มิให้มีการเลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(๒) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งสิ่งของหรือ
เอกสารที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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ความส่งท้าย

 เม่ือพจิารณาแล้วจะเห็นได้ว่า พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไม่ได้มวีตัถปุระสงค์เพียงแต่ส่งเสรมิให้เกดิ
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศหญิงและเพศชายเท่าน้ัน แต่ยงัได้คุม้ครองบคุคลผูม้คีวามหลากหลายทางเพศด้วย 
โดยมีการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการในรูปแบบคณะกรรมการ ๒ ชุด ชุดแรกคือ คณะกรรมการ 
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งจะท�างานเชิงรุกในการพิจารณานโยบาย และเสนอแนะในการ
ปรบัปรงุกฎหมาย กฎ หรอืข้อบังคบัต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แห่งกฎหมายนี ้ และ 
ชดุทีส่องคอื คณะกรรมการวินจิฉัยการเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึง่จะท�างานเชงิตัง้รบั 
เพือ่พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนว่ามีการเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยเป็นกฎหมายท่ีเปิดช่อง
ในการเลือกใช้สิทธิของผู้ที่รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ว่าจะใช้กลไก
ตามกฎหมายฉบบันี ้ หรอืจะใช้กลไกตามกระบวนการยตุธิรรมอืน่ ๆ เช่น การฟ้องร้องด�าเนนิคดต่ีอศาล 
รวมท้ังได้ก�าหนดให้มีกองทนุส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ เพ่ือเป็นทนุใช้จ่ายเกีย่วกบัการส่งเสรมิ
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ และเพือ่ช่วยเหลอื ชดเชยและเยยีวยา หรอืบรรเทาทกุข์แก่บคุคลซ่ึงตกเป็น 
ผูเ้สียหาย ตลอดจนได้ก�าหนดบทลงโทษทางอาญาแก่ผูท้ีฝ่่าฝืนไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของคณะกรรมการ วลพ. 
ทีอ่อกค�าสัง่โดยอาศยัอ�านาจตามกฎหมายนี้ด้วย

 อย่างไรก็ดี การเลือกใช้กลไกตามกฎหมายฉบับนี้จะมีเง่ือนไขในการใช้สิทธิบางประการ เช่น 
เรือ่งทีร้่องเรยีนนัน้ต้องไม่อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาล หรอืประเดน็ทีร้่องเรยีนน้ันยงัไม่ได้มคี�าวนิจิฉยั 
หรือค�าพิพากษาเป็นที่สุด และผู้ที่จะมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. จะต้องเป็นบุคคลที่เห็น
ว่าตนได้รบัหรอืจะได้รบัความเสยีหายจากการกระท�าในลกัษณะทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศเท่านั้น แต่กฎหมายยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่พบเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการ วลพ. ได้ด้วยแต่อย่างใด
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