
แนวปฏบิัตเิพื-อป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการทาํงาน 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

****************************************** 

 
แนวปฏิบติัเพื-อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทาํงาน

จดัทาํขึEน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื-อวนัที- ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื-อใหบุ้คลากร           
ในหน่วยงานทุกคนไม่วา่อยูใ่นสถานะใดไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพในศกัดิT ศรี และปราศจากการถูกล่วง

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทาํงาน ทุกคนตอ้งรับผดิชอบในการกระทาํและปฏิบติัตามแนวปฏิบติันีE        
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา จะสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหป้ราศจากการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศ ดว้ยการสร้างความตระหนกั การสร้างความรู้ความเขา้ใจ การกาํหนดมาตรการป้องกนั 
และจดัการกบัปัญหาที-เกิดขึEน และจะดาํเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื-องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศอยา่งทนัท่วงที รวมทัEงการจดัสภาพแวดลอ้มและมาตรการต่าง ๆ เพื-อลดความเสี-ยงที-จะทาํใหเ้กิด        

การล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึEน 

 
การล่วงละเมดิหรือการคุกคามทางเพศ คือ  

การกระทาํใดๆ หรือพฤติกรรมที-ส่อไปในทางเพศที-เป็นการบงัคบั ใชอ้าํนาจที-ไม่พึง

ปรารถนา ดว้ยวาจา ขอ้ความ ท่าทาง แสดงดว้ยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ

สิ-งของลามกอนาจารเกี-ยวกบัเพศ หรือกระทาํอยา่งอื-นในทาํนองเดียวกนัโดยประการที-น่าจะทาํใหผู้อื้-น

ไดรั้บ         ความเดือดร้อนรําคาญ ไดรั้บความอบัอาย หรือรู้สึกวา่ถูกเหยยีดหยาม และใหห้มายรวมถึง

การติดตาม     รังควาญหรือการกระทาํการใดที-ก่อใหเ้กิดบรรยากาศไม่ปลอดภยัทางเพศ โดยเฉพาะจากการ
สร้างเงื-อนไข       ซึ- งมีผลต่อการจา้งงาน การสรรหา หรือการแต่งตัEง หรือผลกระทบอื-นใดต่อผูเ้สียหาย

ทัEงในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบนัการศึกษา  

 
พฤตกิรรมที-พงึปฏบิัตเิพื-อป้องกนัปัญหาการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ  

1. บุคลากรของหน่วยงานควรใหเ้กียรติเพื-อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 2. บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี-ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศ เช่น แต่งกายใหเ้หมาะสม หลีกเลี-ยงการอยูใ่นที-ลบัตาหรือทาํงานสองต่อสองกบัผูบ้งัคบับญัชา/ผูที้-ไม่     

สนิทสนม/เพศตรงขา้ม หรือมีผูที้-ไวว้างใจอยูด่ว้ยในกรณีถูกเรียกเขา้พบหรือไดรั้บมอบหมายงานนอก

เวลาทาํงาน เป็นตน้ 



 3. บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/
คุกคามทางเพศเกิดขึEนในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง รวมทัEงไม่ควรเพิกเฉยหากมี

ปัญหาดงักล่าวเกิดขึEนกบัเพื-อนร่วมงาน และควรใหค้าํปรึกษา รวมทัEงความช่วยเหลือแก่เพื-อนร่วมงาน
ดว้ย 

 4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัควรทาํตวัเป็นแบบอยา่งที-ดี และมีหนา้ที-โดยตรงในการ

ป้องกนัปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทาํงาน 

 5. ในกรณีของผูบ้งัคบับญัชาเรียกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานในหอ้ง โดยเฉพาะนอก

เวลาทาํงาน หรือไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ สองต่อสอง ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้รับทราบ
ก่อนทุกครัE ง 

 6. บุคลากรควรมีจิตสาํนึกรักศกัดิT ศรี ภาคภูมิใจในผลการทาํงานของตนเอง เห็นคุณค่า
การทาํงานของตนเองมากกวา่ที-จะกา้วหนา้โดยวธีิอื-น 

 
พฤตกิรรมที-ไม่พงึปฏบิัตเินื-องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ  

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื-องที-มีขอบเขตกวา้งขวาง ซึ- งไม่สามารถระบุ

พฤติกรรมไดอ้ยา่งครอบคลุมทัEงหมด อยา่งไรกต็ามใหต้ระหนกัวา่ การกระทาํเกี-ยวกบัเรื-องเพศ                       
ซึ- งผูถู้กกระทาํไม่ตอ้งการ และมีความรู้สึกเดือดร้อนรําคาญ อึดอดั อบัอาย ถูกดูถูกเหยยีดหยาม ถือวา่เขา้ข่าย

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ  

๑. การกระทาํทางสายตา เช่น  
การจอ้งมองร่างกายที-ส่อไปในทางเพศ มองชอ้นใตก้ระโปรง มองหนา้อกหรือจอ้ง

ลง    ไปที-คอเสืEอ จนทาํใหผู้ถู้กมองรู้สึกอึดอดั อบัอาย หรือไม่สบายใจ หรือผูอื้-นที-อยูใ่นบริเวณดงักล่าว                      
มีความรู้สึกเช่นเดียวกนั เป็นตน้ 

๒. การกระทาํดว้ยวาจา เช่น  

 2.1 การวพิากษว์จิารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที-ส่อไปทางเพศ 

 2.2 การชกัชวนใหก้ระทาํการใด ๆ ในที-ลบัตา ซึ- งผูถู้กกระทาํไม่พึงประสงคแ์ละ                       
ไม่ตอ้งการ การพดูเรื-องตลกเกี-ยวกบัเพศ  

 2.3 การเกีEยวพาราสี พดูจาแทะโลม วจิารณ์ทรวดทรง การพดูลามก การโทรศพัท์

ลามก การเรียกผูห้ญิงดว้ยคาํที-ส่อไปทางเพศ จบักลุ่มวจิารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที-ทาํงาน 

 2.4 การสนทนาเรื-องเพศหรือเพศสมัพนัธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ  
และการพดูที-ส่อไปในทางเพศ การถามเกี-ยวกบัประสบการณ์ ความชื-นชอบในเรื-องเพศ การสร้างเรื-อง

โกหกหรือการแพร่ข่าวลือเกี-ยวกบัชีวติทางเพศของผูอื้-น 

 
 



๓. การกระทาํทางกาย เช่น  

 3.1 การสมัผสัร่างกายของผูอื้-น การลูบคลาํ การถูไถร่างกายผูอื้-นอยา่งมีนยัทางเพศ 
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอ้โดยการแตะเนืEอตอ้งตวั การฉวยโอกาสกอดรัด และการสมัผสั                 
ทางกายอื-นใดที-ไม่น่าพึงประสงค ์การดึงคนมานั-งตกั  

 3.2 การตามตืEอโดยที-อีกฝ่ายหนึ-งไม่เล่นดว้ย การตัEงใจยนืใกลชิ้ดเกินไป การตอ้นเขา้

มุมหรือขวางทางเดิน การยกัคิEวหลิ-วตา การผวิปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทาํท่า

นํEาลายหก การแสดงพฤติกรรมที-สื-อไปในทางเพศโดยใชมื้อหรือการเคลื-อนไหวร่างกาย เป็นตน้ 

๔. การกระทาํอื-น ๆ  เช่น  

 4.1 การแสดงรูปภาพ วตัถุ และขอ้ความที-เกี-ยวขอ้งกบัเพศ รวมทัEงการเปิดภาพโป๊                   
ในที-ทาํงานและในคอมพิวเตอร์ของตน 

 4.2 การแสดงออกที-เกี-ยวกบัเพศ เช่น การโชวป์ฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทาง

เพศในที-สาธารณะ การใชส้ญัลกัษณ์ ที-แสดงถึงอวยัวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื-อขอ้ความ รูปภาพ 

สญัลกัษณ์ที-แสดงถึงเรื-องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุค๊ ไลน ์ฯลฯ เป็นตน้ 

๕. การกระทาํทางเพศที-มีการแลกเปลี-ยนผลประโยชน ์
 5.1 การใหส้ญัญาที-จะใหผ้ลประโยชน ์เช่น ตาํแหน่งหนา้ที-การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื-อนเงินเดือนหรือตาํแหน่ง การต่อสญัญาการทาํงาน หากผูถู้กล่วงละเมิดหรือ                 
ถูกคุกคามยอมมีเพศสมัพนัธ์ เช่น ขอใหไ้ปคา้งคืนดว้ย ขอใหมี้เพศสมัพนัธ์ดว้ย หรือขอใหท้าํอยา่งอื-น                       
ที-เกี-ยวขอ้งกบัเรื-องเพศ เป็นตน้ 

 5.2 การข่มขู่ใหเ้กิดผลในทางลบต่อการจา้งงาน การศึกษา การข่มขู่วา่จะทาํร้าย  
การบงัคบัใหมี้การสมัผสัทางเพศ หรือการพยายามกระทาํชาํเรา หรือกระทาํชาํเรา  

 
สิ-งที-ควรกระทาํเมื-อถูกล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ 

  1. แสดงออกทนัทีวา่ ไม่พอใจในการกระทาํของผูก้ระทาํ และถอยห่างจากการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศนัEน 

 2. ส่งเสียงร้องเพื-อใหผู้ก้ระทาํหยดุการกระทาํ และเรียกผูอื้-นช่วย 

 3. บนัทึกเหตุการณ์ที-เกิดขึEนดว้ยการบนัทึกเสียง บนัทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือ ถ่ายvideo 

clip (หากทาํได)้  

 4. บนัทึกเหตุการณ์ที-เกี-ยวขอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีที-เหตุการณ์เกิดขึEน โดยจดบนัทึก    

วนั เวลา และสถานที-เกิดเหตุ คาํบรรยายเหตุการณ์ที-เกิดขึEนสัEนๆ ชื-อของพยานและ/หรือบุคคลที-สาม                  
ซึ- งถูกกล่าวถึง หรืออยูใ่นเหตุการณ์  

 5. แจง้ปัญหาที-เกิดขึEนใหบุ้คคลที-ไวใ้จทราบทนัที 



 6. หารือเหตุการณ์ที-เกิดขึEนกบัเพื-อนร่วมงานหรือเพื-อน และแจง้ปัญหาที-เกิดขึEนกบั
ผูบ้งัคบับญัชา บุคคลหรือหน่วยงานที-รับผดิชอบดว้ยตนเอง โดยอาจใหเ้พื-อนร่วมงานเป็นที-ปรึกษาหรือ                  
ร่วมไปเป็นเพื-อนกไ็ด ้

 7. กรณีผูถู้กกระทาํอาย/กลวั อาจใหเ้พื-อนมาแจง้แทน แต่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก
ผูถู้กกระทาํ 

  
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ  

การยติุปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชก้ระบวนการอยา่งไม่เป็นทางการ 
ในการแกไ้ขปัญหาเป็นลาํดบัแรก  

สิ-งที-ผูถู้กล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอ้งดาํเนินการ 

 1. ในกรณีที-สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองได ้ใหพ้ดู/เขียนถึงผูก้ระทาํเพื-อแจง้ให้
ผูก้ระทาํทราบพฤติกรรมที-ไม่เป็นที-ยอมรับและร้องขอใหห้ยดุการกระทาํ ผูถู้กระทาํอาจขอใหมี้คนอยู่

เป็นเพื-อนหรือพดูในนามตนเองได ้   

 2. ในกรณีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ใหด้าํเนินการดงันีE 

 2.1 ร้องขอความช่วยเหลือต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูก้ระทาํ หลงัจากเกิดเหตุการณ์ขึEน 

และใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการคน้หาขอ้เทจ็จริงภายใน ๑๕ วนั หากไม่ดาํเนินการใด ๆ ถือวา่ เป็นการละเลย

ต่อการปฏิบติัหนา้ที- 

2.2 ร้องขอหน่วยงานที-รับผดิชอบใหมี้บุคคลเป็นผูป้ระสานงาน เพื-อช่วยเหลือจดัให้

มีการประชุมหารือระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ที-เกี-ยวขอ้ง เพื-อหาทางยติุอยา่งไม่เป็นทางการ หรือผูไ้กล่เกลี-ย

ช่วยเหลือในการยติุเรื-องดงักล่าว  ซึ- งมีกาํหนดเวลา ๑๕ วนั เช่นเดียวกนั 

   
สิ-งที-ผู้บังคบับัญชาหรือหน่วยงานที-รับผดิชอบต้องดาํเนินการ 

 1. ตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงอยา่งละเอียดรอบคอบ และแจง้มาตรการในการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวใหผู้ร้้องทุกขท์ราบภายใน ๓๐ วนั หากดาํเนินการไม่เสร็จในกาํหนดดงักล่าว ใหข้ยายเวลา

ออกไปไดอี้ก ๓๐ วนั 

 2. ใหค้าํแนะนาํหรือการสนบัสนุนผูร้้องทุกขแ์ละผูถู้กกล่าวหาอยา่งเท่าเทียมกนั และจะ
ไม่ถือวา่ผูถู้กกล่าวหามีความผดิ จนกวา่ขอ้กล่าวหาจะไดรั้บการพิสูจนว์า่กระทาํผดิจริง 

 3. เป็นตวักลางในการเจรจาแกไ้ขปัญหาอยา่งไม่เป็นทางการและเป็นการลบั โดยจดัการ

แกไ้ขปัญหาตามความเหมาะสม เช่น เจรจากบัผูก้ระทาํเพื-อใหม้ั-นใจวา่จะไม่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศเกิดขึEนอีก จดัการเจรจาประนอมขอ้พิพาทระหวา่งคู่ความซึ-งไดรั้บความยนิยอมจาก       
ทัEงสองฝ่าย การนาํเสนอเรื-องไปยงัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงขึEนไป การแยกคู่ความไม่ใหพ้บปะกนัโดย

ความยนิยอมของผูถู้กกระทาํ ฯลฯ 



 4. เมื-อสามารถตกลงกนัไดแ้ลว้ ขอใหท้ัEงสองฝ่ายลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร และใหเ้กบ็ไวใ้นแฟ้มประวติัของทัEงสองฝ่าย 

 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน 

 1. เมื-อมีการร้องทุกขแ์ลว้ ผูร้้องทุกขแ์ละผูเ้ป็นพยานจะไม่ถูกดาํเนินการใด ๆ ที-กระทบ

ต่อหนา้ที-การงานหรือการดาํรงชีวติ หากจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที-ทาํงานเพื-อ

ป้องกนัมิใหผู้ร้้องทุกขแ์ละผูเ้ป็นพยานและผูถู้กกล่าวหาพบปะกนั เป็นตน้ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผู ้

ร้องทุกขแ์ละผูเ้ป็นพยาน 

 2. ขอ้ร้องขอของผูเ้สียหาย ผูร้้องทุกข ์หรือผูเ้ป็นพยาน เช่น การขอยา้ยสถานที-ทาํงาน 

หรือวธีิการในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ควรไดรั้บการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงาน                    
ที-รับผดิชอบตามความเหมาะสม 

 3. ใหก้ารคุม้ครองผูร้้องเรียนไม่ใหถู้กกลั-นแกลง้ 

 
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

  1. ในระหวา่งการร้องทุกข ์ยงัไม่ถือวา่ผูถู้กกล่าวหามีความผดิ ใหค้วามเป็นธรรม และ

ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบับุคลากรอื-น  

  2. ใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาในการชีEแจงแกข้อ้กล่าวหาอยา่งเตม็ที- รวมทัEงสิทธิในการ

แสดงเอกสาร/พยานหลกัฐานแกข้อ้กล่าวหา 

 
หน่วยรับเรื-องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน 

 1. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัของผูก้ระทาํ 

 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล สาํนกับริหารกลาง กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 3. คณะกรรมการหรือคณะทาํงานดา้นการป้องกนัการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ของหน่วยงาน ที-มีบุคคลภายนอกจากหน่วยงานกลางดา้นการบริหารงานบุคคลร่วมดว้ย 

ช่องทาง/วธีิการร้องทุกข์ในหน่วยงาน 

 1. ผูร้้องทุกขส์ามารถร้องทุกขด์ว้ยตนเอง ไดที้- www.ipthailand.go.th  

 2. ผูร้้องทุกขส์ามารถร้องทุกขด์ว้ยตนเอง ทางโทรศพัท ์หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร        
ต่อผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัของผูก้ระทาํ  

 3. ผูร้้องทุกขค์วรร้องทุกขต่์อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ-งจนกวา่จะเสร็จ
กระบวนการ หากไม่มีการดาํเนินการใด ๆ จึงร้องทุกขต่์อบุคคลหรือหน่วยงานอื-น  

 



หน่วยรับเรื-องร้องทุกข์ภายนอก 

 1. สาํนกังาน ก.พ. 

 2. คณะกรรมการการจดัการเรื-องราวร้องทุกขป์ระจาํกระทรวง ตามระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัการเรื-องราวร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๓ พระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

 4. ผูต้รวจการแผน่ดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ พระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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