
 

 

 

 

 

 

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือ

คุกคามทางเพศในการท างาน 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต  

กรมส่งเสรมิการเกษตร 

http://www.ethics.person.doae.go.th 

http://www.ethics.person.doae.go.th/


มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือ 

คุกคามทางเพศในการท างาน 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

ความเป็นมา 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ  ปีพุทธศักราช 2540 และ 2550 

ได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ เท่าเทียมกันของ

หญิงชาย ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้ม ี  

การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องก าหนด  

เป็นนโยบายและทศิทาง   ในการด าเนินงาน 

 การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเป็นที่มาของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ      

ซึ่งเป็นปัญหาความรุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปแบ่งแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศ       

เป็นประเด็นหลัก ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีกฎหมายที่กล่าวถึงการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศ ไดแ้ก่ 

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558  

แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ก าหนดให้การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือ

กระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

และหากกระท าในสาธารณสถาน ต่อหน้าธารก านัล หรือส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศ 

รวมทั้งหากกระท าโดยผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือ ต้องระวางโทษจ าคุก  

ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

 2. ในส่วนการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของภาคเอกชน ได้แก่ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คุ้มครองแรงงานในระบบที่ห้ามมิให้นายจ้าง 

หัวหนา้งาน ผู้ควบคุมงาน หรอืผู้ตรวจงานกระท าการลว่งเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อน

ร าคาญทางเพศตอ่ลูกจา้ง 

 3. รัฐวิสาหกิจ มีประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ า

ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวสิาหกิจสัมพันธ ์พ.ศ. 2543 คุม้ครองพนักงานรัฐวสิาหกิจ 

 

4. ขา้ราชการ… 
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 4. ข้าราชการ มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพบเรือน พ.ศ. 2551 และ     

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 

ก าหนดการกระท าอันเป็นการลว่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศไว้เป็นการคุ้มครองข้าราชการ

พลเรอืน เจา้หน้าที่ในหนว่ยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตขิา้ราชการพลเรอืน 

การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ 

 การกระท าใด ๆ หรือพฤตกิรรมที่สอ่ไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ ใช้อ านาจที่ไม่พึง

ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกันโดยประการ 

ที่นา่จะท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือสึกว่าถูกเหยียดหยาม 

และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควาน หรือการกระท าการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศ      

ไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา 

หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกสาร 

รวมถึงสถาบันการศึกษา 

รูปแบบและผลกระทบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามที่เพศ มี 2 แบบ คือ 

 1. “การก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศในที่ท างาน หรือการสร้างบรรยากาศ

อันเป็นปฏิปักษ์ หรือไม่พึงปรารถนา” เช่น การวิพากษ์ วิจารณ์รูปร่างหน้าตา แซว พูดตลก

ลามก ล้อเลียน มองด้วยสายตาโลมเลีย ส่งจูบ ผิวปาก จับมือถือแขน หรือถูกเนื้อต้องตัว 

เป็นต้น 

 2. “การใช้ประโยชน์หรือโทษจาก “งาน” เพื่อแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งความพอใจ

ทางเพศสัมพันธ์ เป็นการล่วงเกินคุกคามทางเพศโดยตรงเห็นได้ชัดเจนที่สุดรูปแบบหนึ่ง   

โดยใช้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือการใช้อ านาจให้คุณโทษ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ

ทางเพศสัมพันธ์ เช่น การ่วมประเวณี การสัมผัสเนื้อตัว ร่างกาย หรือการกระท าอื่นใดทางเพศ 

และมักเป็นการกระท าของผู้มีอ านาจกระท ากับผู้ที่ด้อยอ านาจ...”  

 

การกระท า… 
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  การกระท ารูปแบบนี้ แม้อีกฝ่ายจะยินยอม หรือตกอยู่ในภาวะจ ายอม หรือ    

ยอมจ านน ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เนื่องจากมีการน าผลประโยชน์

ของหน่วยงานเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งขัดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ส่งผลต่อทั้งบุคคล

และหนว่ยงาน รวมทั้งประสทิธภิาพการด าเนนิงาน ตลอดจนภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

  บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ

ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

  บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือท างานสองต่อสอง     

กับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนทิสนม/เพศตรงขา้ม หรอืมีผู้ท่ีไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบ

หรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาท างาน เป็นตน้ 

  บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/

คุกคามทางเพศเกดิข้ึนในหนว่ยงานตอ่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งรวมทั้งไม่ควรเพิกเฉย

หากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือ

แก่เพื่อนร่วมงานด้วย 

  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการ

ปอ้งกันปัญหาการลว่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

  ผู้บังคับบัญชาควรหลีกเลี่ยงการเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาปฏิบัติงานในห้อง 

โดยเฉพาะนอกเวลาท างานหรอืไปปฏิบัตงิานตา่งจังหวัด ตา่งประเทศ สองตอ่สอง 

  บุคลากรควรมีจิตส านึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิ ใจในผลการท างานของตนเอง      

เห็นคุณค่าการท างานของตนเองมากกวา่ท่ีจะก้าวหน้าโดยวิธอีื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 

 (1) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระท า 

 (2) หน่วยงานด้านการเจ้าหน้าที่ 

 

หน่วยงานรับ… 



-4- 

หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 

 (1) ส านักงาน ก.พ. 

 (2) คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกขป์ระจ ากระทรวง  

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

 (3) คณะกรรมการสทิธมินุษยชน 

 (4) ผู้ตรวจการแผ่นดนิ  

 

หมายเหตุ : ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


