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แนวปฏิบัตเิพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

  
    แนวปฏิบตัเิพ่ือปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการท างาน จดัท าขึน้ตาม

มตคิณะรัฐมนตรีครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2558 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บคุลากรในหน่วยงานทกุคน
ไมว่า่จะอยูใ่นสถานะใดได้รับการปฏิบตัิด้วยความเคารพในศกัดิศ์รี และปราศจากการถกูลว่งละเมิดหรือคกุคาม
ทางเพศในการท างาน ทกุคนต้องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตันีิ ้กรมสขุภาพจิตจะสร้าง
และรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศ ด้วยการสร้างความ
ตระหนกั การสร้างความรู้ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการปอ้งกนัและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ และจะ
ด าเนินการเม่ือเกิดกรณีการร้องเรียนเร่ืองการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศอยา่งทนัท่วงที รวมทัง้การจดั
สภาพแวดล้อมและมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศขึน้  
 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ  
    การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอ่ไปในทางเพศท่ีเป็นการบงัคบั การใช้อ านาจท่ีไมพ่งึปรารถนาด้วย
วาจา ข้อความ ทา่ทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจาร
เก่ียวกบัเพศ หรือกระท าอยา่งอ่ืนในท านองเดียวกนัโดยประการท่ีนา่จะท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อนร าคาญ 
จนได้รับความ   อบัอาย หรือรู้สึกวา่ถกูเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการตดิตามรังควานหรือการกระท า
ใดท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภยัทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างเง่ือนไขซึง่มีผลตอ่การจ้างงาน การสรรหา หรือ
การแตง่ตัง้ หรือผลกระทบอ่ืนใดตอ่ผู้ เสียหายทัง้ในหนว่ยงานรัฐหรือเอกชน รวมถึงสถาบนัการศกึษา  
 
พฤตกิรรมที่พงึปฏิบัตเิพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
   - บคุลากรของหน่วยงานควรให้เกียรตเิพ่ือนร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา  
   - บคุลากรของหน่วยงานควรลดความเส่ียงจากปัญหาการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศ เช่น แตง่กาย
ให้เหมาะสม หลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีลบัตาหรือท างานสองตอ่สองกบัผู้บงัคบับญัชา/เพ่ือนร่วมงาน หรือมีผู้ ท่ีไว้ใจ
อยูด้่วยในกรณีถกูเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นต้น  
   - บคุลากรของหนว่ยงานควรชว่ยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการลว่งละเมิด/คกุคามทางเพศเกิดขึน้



ในหนว่ยงานตอ่บคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ไมค่วรเพิกเฉยหากมีปัญหาดงักลา่วเกิดขึน้กบัเพ่ือน
ร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทัง้ชว่ยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานด้วย   
   - ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัควรท าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีหน้าท่ีโดยตรงในการปอ้งกนัปัญหาการลว่ง
ละเมิดหรือคกุคามทางเพศในท่ีท างาน  
   - ในกรณีผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูเรียกผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตังิานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างาน
หรือไปปฏิบตังิานตา่งจงัหวดั/ตา่งประเทศ แบบสองตอ่สอง ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นรับทราบก่อนทกุครัง้  
   - บคุลากรควรมีจิตส านกึรักศกัดิ์ศรี ภาคภมูิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคณุคา่การท างานของ
ตนเองมากกวา่ท่ีจะก้าวหน้าโดยวิธีอ่ืน  
 
พฤตกิรรมที่ไม่พงึปฏิบัตเิน่ืองจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
   การลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศเป็นเร่ืองท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง ซึง่ไมส่ามารถระบพุฤตกิรรมได้อยา่ง
ครอบคลมุทัง้หมด อยา่งไรก็ตามให้ตระหนกัวา่ การกระท าเก่ียวกบัเพศซึง่ผู้ถกูกระท าไมต้่องการและมีความ
เดือดร้อน ร าคาญ อึดอดั อบัอาย ดถูกูเหยียดหยาม ถือวา่เข้าขา่ยการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ อาทิ   
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   1. การกระท าทางสายตา เชน่ การจ้องมองร่างกายท่ีสอ่ไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอก
หรือจ้องลงไปท่ีคอเสือ้ จนท าให้ผู้ถกูมองรู้สึกอึดอดั อบัอาย หรือไมส่บายใจ หรือผู้ อ่ืนท่ีอยูบ่ริเวณดงักล่าวมี
ความรู้สกึเช่น เดียวกนั เป็นต้น  
   2. การกระท าด้วยวาจา เชน่  
       - การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแตง่กายท่ีสอ่ไปทางเพศ  
       - การชกัชวนให้กระท าการใด ๆ ในท่ีลบัตาซึง่ผู้ถกูกระท าไมพ่งึประสงค์และไมต้่องการ การพดู
เร่ืองตลกเก่ียวกบัเพศ  
       - การเกีย้วพาราสี พดูจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพดูจาลามก การโทรศพัท์ลามกการ
เรียกผู้หญิงด้วยค าท่ีส่อไปทางเพศ จบักลุม่วิจารณ์พฤตกิรรมทางเพศของบคุคลในท่ีท างาน   
       - การสนทนาเร่ืองเพศหรือเพศสมัพนัธ์ การแสดงความคิดเห็นตอ่รสนิยมทางเพศและการพดูท่ี
สอ่ไปในทางเพศ การถามเก่ียวกบัประสบการณ์ความช่ืนชอบในเร่ืองเพศ การสร้างเร่ืองโกหก  หรือการแพร่ขา่ว
ลือเก่ียวกบัชีวิตทางเพศของผู้ อ่ืน  
   3. การกระท าทางกาย เชน่   
       - การสมัผสัร่างกายของผู้ อ่ืน การลบูคล า การถไูถร่างกายผู้ อ่ืนอย่างมีนยัทางเพศ การฉวย
โอกาสกอดรัด จบู การหยอกล้อโดยแตะเนือ้ต้องตวั การฉวยโอกาสกอดรัด และการสมัผสัทางกายอ่ืนใดท่ีไมน่า่
พงึประสงค์ การดงึคนมานัง่ตกั เป็นต้น  
       - การตามรบเร้าโดยท่ีอีกฝ่ายหนึง่ไมเ่ห็นดีด้วย การตัง้ใจใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามมุหรือ
ขวางทางเดนิ การยกัคิว้หลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสง่จบู การเลียริมฝีปาก การท าท่าน า้ลายหก   การ
แสดงพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นต้น  
   4. การกระท าอ่ืน ๆ เชน่  
       - การแสดงรูปภาพ วตัถ ุและข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัเพศ รวมทัง้การเปิดภาพลามกอนาจารใน
ท่ีท างานหรือในคอมพิวเตอร์ของตน  
       - การแสดงออกท่ีเก่ียวกบัเพศ เชน่ การเขียน หรือวาดภาพ หรือแสดงภาพท่ีสอ่ไปในทางเพศ
ในท่ีสาธารณะ การใช้สญัลกัษณ์ ท่ีแสดงถึงอวยัวะเพศ หรือการร่วมเพศ การส่ือข้อความ รูปภาพ สญัลกัษณ์ท่ี

แสดงถึงเร่ืองเพศทางอินเทอร์เน็ต เชน่ Facebook, Line ฯลฯ เป็นต้น  
   5. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ เชน่   
      - การให้สญัญาท่ีจะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหนง่หน้าท่ีการงาน ผลการเรียน  ทนุการศกึษาดู
งาน การเล่ือนเงินเดือนหรือต าแหนง่ การตอ่สญัญาการท างาน หากผู้ถกูล่วงละเมิดหรือถกูคกุคามยอมมี
เพศสมัพนัธ์ เชน่ ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสมัพนัธ์ด้วย หรือขอให้ท าอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ เป็น



ต้น  
       - การขม่ขูใ่ห้เกิดผลในทางลบตอ่การจ้างงาน การศกึษา การขม่ขู่วา่จะท าร้าย              การ
บงัคบัให้มีการสมัผสัทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา  
 

ส่ิงท่ีควรกระท าเม่ือถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
   - แสดงออกทนัทีว่าไมพ่อใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยหา่งจากการลว่งละเมิดหรือคกุคามทาง
เพศนัน้  
   - สง่เสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยดุการกระท า และเรียกผู้ อ่ืนช่วย  
   - บนัทกึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ด้วยการบนัทึกเสียง บนัทกึภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่ายวีดีโอคลิป(หากท าได้)  
   - บนัทกึเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีท่ีเหตกุารณ์เกิดขึน้ โดยจดบนัทกึ    วนั เวลา 
และสถานท่ีเกิดเหต ุค าบรรยายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ช่ือของพยานและบคุคลท่ีสาม ซึง่ถกูกลา่วถึง  หรืออยูใ่น
เหตกุารณ์ และรายงานผู้บงัคบับญัชาท่ีเหนือขึน้ไป หรือหนว่ยรับเร่ืองร้องเรียนของหนว่ยงาน/ของกรมสขุภาพจิต  
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กระบวนการแก้ไขปัญหา  
   สิ่งท่ีผู้ถกูละเมิดหรือคกุคามทางเพศต้องด าเนินการ  
   - ในกรณีท่ีสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ให้ผู้ ร้องเรียนพดู/เขียนถึงผู้กระท าเพ่ือแจ้งให้ผู้กระท าทราบ
พฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับและร้องขอให้หยดุการกระท า โดยผู้ เสียหายอาจขอให้มีบคุคลอ่ืนร่วมอยูเ่ป็นพยาน
หรือไมก็่ได้  
   - ในกรณีไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ ร้องเรียนรายงานบนัทกึเหตกุารณ์ดงักล่าวให้
ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นทราบ  โดยหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ ร้องเรียนทราบภายใน 15 วนัท าการ (นบัแตไ่ด้รับรายงาน) 
วา่ได้รับรายงานดงักลา่วแล้วและจะด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   
   สิ่งท่ีผู้บงัคบับญัชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องด าเนินการ  
   - หวัหน้าหนว่ยงานด าเนินการแตง่ตัง้คณะท างานสอบข้อเท็จจริง จ านวน ไมเ่กิน 5 คนประกอบด้วย 
ประธานคณะท างานท่ีมีต าแหนง่สงูกวา่คูก่รณี บคุคลจากหนว่ยงานต้นสงักดัของคูก่รณี  โดยมีต าแหนง่ไมต่ ่า
กวา่คูก่รณี โดยอาจมีบคุคลท่ีมีเพศเดียวกบัผู้ ร้องเรียนไม่น้อยกวา่หนึง่คน และให้มีบคุคลท่ีผู้ ร้องเรียนไว้วางใจ
เข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้กลุม่งานวินยัและนิตกิาร ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง ทัง้นี ้ให้
รายงานผลตอ่หวัหน้าหนว่ยงานทราบ และหากต้องมีการด าเนินการทางวินยัขอให้คณะท างานน าข้อมลูเสนอ
ผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินยั  
   - สืบสวนหาข้อเท็จจริงอยา่งละเอียดรอบคอบ และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา/ลงโทษผู้กระท าผิด 
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั หากด าเนินการไมเ่สร็จในก าหนดดงักลา่ว สามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วนั  
 
หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน  
   - ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัของผู้กระท า  
   - ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนกรมสขุภาพจิต  
   - กลุม่คุ้มครองจริยธรรมกรมสขุภาพจิต  
  
 ช่องทาง/วิธีการร้องเรียน  
   ทา่นสามารถร้องเรียนการกระท าดงักล่าวได้โดยวิธีการ/ผา่นชอ่งทาง ดงันี ้ 
   1) ร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงตอ่ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นของผู้กระท าหรือทางโทรศพัท์ (กรณีไมส่ามารถ
ร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร)  
   2) ร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร(จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ถึงผู้บริหาร            กรม
สขุภาพจิต  โดยสง่เอกสารผ่านชอ่งทางรับเร่ืองร้องเรียนช่องทางใดช่องทางหนึง่ ได้แก่   
    - กลอ่งรับเร่ืองร้องเรียนของหนว่ยงาน   



    - ทางไปรษณีย์ : ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน ส านกังานเลขานกุารกรม กรมสขุภาพจิต80/20 หมู ่4 
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000  
    - ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pr.sec@dmh.mail.go.th   
    - ทางเว็บไซต์รับเร่ืองร้องเรียนกรมสขุภาพจิต : 
https://secret.dmh.go.th/main/complain หรือ 
http://www.ethicsdmh.com  
    - ทางโทรสาร 02 149 5512  
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