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 7 ธันวาคม 2564 

 

แนวทางจัดการเมื่อเกดิปัญหาการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ 
แอมเนสตี ้อินเตอรเ์นช่ันแนล ประเทศไทย 

ความเป็นมา  

 สืบเนื่องจากแอมเนสตี ้ อินเตอรเ์นชั่นแนลไดจ้ดัท านโยบายเก่ียวกบัการข่มเหงรงัแกและการคกุคาม 

โดยมีเปา้หมายเพื่อสง่เสรมิและรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานซึ่งบคุคลทุกคนไดร้บัการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม 

เป็นธรรม และมีศกัดิ์ศรีจากเพื่อนรว่มงานและหวัหนา้สายงาน  สภาพแวดลอ้มดงักลา่วจะสง่เสรมิใหทุ้กคน

สามารถด าเนินการไดดี้เพื่อการท างานดา้นสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี ้ ประเทศไทยเห็นสอดคลอ้งกบันโยบาย

ดงักลา่ว จึงจดัท าแนวทางฉบบันีข้ึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเมื่อเกิดปัญหาการคกุคามหรือลว่งละเมิด

ทางเพศเป็นการเฉพาะ 

ขอบเขตการบงัคบัใช ้

 ค าว่า แอมเนสตี ้ประเทศไทย ในแนวทางฉบบันี ้หมายถึง สมาคมแอมเนสตี ้อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศ

ไทย แนวทางจดัการเมื่อเกิดปัญหาการคกุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศฉบบันีม้ีผลครอบคลมุต่อบคุคล

ดงัต่อไปนี ้

• คณะกรรมการแอมเนสตีป้ระเทศไทย 

• นายกสมาคม 

• ผูอ้  านวยการและเจา้หนา้ที่สมาคม 

• เจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูอ้  านวยการ ตลอดรวมถึง นกัศึกษา/พนกังานฝึกงานและผูท้  า

สญัญาจา้งกบัแอมเนสตี ้ประเทศไทย 

• ผูร้กัษาการผูอ้  านวยการ 

• ที่ปรกึษาแอมเนสตี ้ประเทศไทย 

 
พฤติกรรมทีเ่ข้าข่ายเป็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ 
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การคกุคามหรือล่วงละเมิดทางเพศเป็นการกระท าเก่ียวกบัเพศ ซึ่งผูถ้กูกระท าไม่พงึประสงค ์ มี

ความรูส้กึ เดือดรอ้นร  าคาญ อึดอดัอบัอาย ถกูดถูกูเหยียดหยาม ครอบคลมุการกระท าทางสายตา วาจา ทาง

กาย และการกระท าอ่ืน ๆ รวมถึงการกระท าที่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน ์ตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้

ในภาคผนวกของนโยบายเก่ียวกบัการข่มเหงรงัแกและการคกุคามของส านกังานเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี ้

อินเตอรเ์นชั่นแนล และ อา้งอิงนิยามการคกุคามทางเพศในแนวปฏิบติัเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่ง

ละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการท างาน ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 16 มิถนุายน พ.ศ.2558 ทัง้นีพ้ฤติกรรม

ในขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการแอมเนสตีจ้ะตอ้งเกิดขึน้ภายใตบ้รกิารท างานที่เก่ียวขอ้งกบัแอม

เนสตี ้ประเทศไทยเท่านัน้ 

ค าแนะน ากรณีที่คณุเป็นผูท้ี่ถกูคกุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศ  

ถา้คณุรูส้ึกว่าก าลงัเกิดการคกุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศในที่ท างาน ค าแนะน าในเรื่องนีม้ีหลายวิธีที่

คณุจะไดร้บัการสนบัสนนุ  และไม่ว่าคณุจะเลือกวิธีใด คณุสามารถคาดหวงัไดว้่า คณุจะไดร้บัการรบัฟังและ 

ตอบสนองต่อเรื่องที่เกิดขึน้อย่างจรงิจงั 

 ถา้คณุรูส้ึกลงัเล ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึน้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ คณุสามารถเลือกที่จะพดูกบั

ใครบางคนเพื่อฟังความเห็น เช่น คยุกบัเพื่อนรว่มงานที่ไวว้างใจ เพื่อเลา่ความรูส้ึกหรือผลกระทบก่อนที่จะ

น ามาสูก่ารสรุปสถานการณ ์  และถา้ตดัสินใจว่า จะด าเนินการเรื่องนีต่้อไป คณุอาจจะเลือกพดูคยุ กบั บคุคล

ต่อไปนี ้1. หวัหนา้สายงาน 2. ผูอ้  านวยการ 3. ฝ่ายบุคคล 4. กรรมการหรือที่ปรกึษาแอมเนสตี ้ประเทศไทย 

แมใ้นกรณีที่ผูร้ายงานเรื่องนีต้อ้งการเพียงแค่ไม่ใหเ้กิดการกระท าเดิมซ า้ ๆ อีก  เรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกบั

การลว่งละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นแบบทางการ หรือ ไม่เป็นทางการ จะไดร้บัการพิจารณาแบบจรงิจงั  ในบาง

กรณีอาจมีการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิแบบเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการแอมเนสตี ้ ประเทศไทยจะด าเนินการใน

เรื่องการกระท าความผิดทางวินยั  ในกรณีที่เป็นเรื่องรา้ยแรง อาจมีการยา้ยหนา้ที่ของผูถ้กูรอ้งเรียน ขณะที่อยู่

ระหว่างการสืบสวน สว่นผูร้อ้งเรียน อาจมีการมอบหมายใหท้ างานจากบา้น หรือยา้ยหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย

ดว้ย   

ถา้คณุตดัสินใจว่าจะรายงานเรื่องที่เกิดขึน้ สิ่งที่ควรเตรียมคือพยายามเก็บบนัทกึเหตกุารณเ์พื่อเป็น

หลกัฐาน มีการจดบนัทกึสถานที่ เวลา ตลอดจนหลกัฐานต่าง ๆ  เก่ียวกบัเรื่องที่เกิดขึน้ เช่น บทสนทนาออนไลน ์

ชื่อคนที่เห็นเหตกุารณ ์และแมว้่าจะไม่มีผูเ้ห็นเหตกุารณ ์ก็ยงัคงสามารถรายงานได ้ 
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ค าแนะน ากรณีที่เป็นผูพ้บเห็นเหตกุารณก์ารคกุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศ 

ในกรณีที่คณุพบเจอเหตกุารณล์ว่งละเมิดซึ่งไม่ไดเ้กิดขึน้กบัตนเองโดยตรงแต่มีความกงัวลใจและ

ห่วงใยในผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัพฤติกรรมดงักลา่ว พฤติกรรมนัน้ ๆ อาจเกิดขึน้ครัง้เดียวหรือเกิดมา

ช่วงเวลาหนึ่งแลว้ และคณุเองก็อาจจะลงัเลว่าพฤติกรรมดงักลา่วเขา้ข่ายการคกุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศ

หรือไม่ เนื่องจากคนรอบขา้งต่างดเูหมือนจะใหก้ารยอมรบัต่อการแสดงออกนัน้ได ้ หากเกิดภาวะดงักล่าวขึน้ 

แอมเนสตี ้ ประเทศไทยขอใหค้ณุรายงานเหตกุารณพ์ฤติกรรมดงักลา่ว การรายงานอาจเป็นการบอกเล่า หรือ 

การเขียนบนัทึกเหตกุารณ ์สถานที่ วนัที่และสภาพแวดลอ้มรวมทัง้บุคคลที่อยู่ในเหตกุารณ ์โดยสามารถสื่อสาร

ไปยงัผูอ้  านวยการ ฝ่ายบคุคลหรือกรรมการแอมเนสตีท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูด้แูลนโยบายเรื่องการคกุคาม

หรือลว่งละเมิดทางเพศ 

แนวทางการจดัการปัญหาแบบไม่เป็นทางการ 

แอมเนสตี ้ ประเทศไทย คาดหวงัว่าปัญหาหลายประการจะไดร้บัการแกไ้ขตามแนวทางที่ไม่เป็น

ทางการโดยผ่านการพดูคยุที่เปิดเผยและโปรง่ใสรว่มกบับุคคลทุกคนตามความเหมาะสมโดยเป็นการพดูคยุ

โดยเร็วที่สดุ  หากเป็นไปได ้ เแอมเนสตีส้นบัสนนุใหม้ีการทดลองแกไ้ขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการในเบือ้งตน้

ก่อนจะรอ้งเรียนตามกระบวนการที่เป็นทางการ เช่น การแจง้ใหอี้กฝ่ายทราบถึงพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรบัได้

และตอ้งการใหเ้ขาหยดุพฤติกรรมดงักลา่ว เนื่องจากเขาอาจไม่ตระหนกัว่าพฤติกรรมของตนเองสง่ผลกระทบ

ต่อคนอ่ืนอย่างไร อย่างไรก็ดี หากคณุเห็นว่าไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ย่อมมีความเหมาะสมอย่าง

ยิ่งที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากบคุคลต่อไปนี ้ตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ 1. หวัหนา้ฝ่ายหรือฝ่ายบุคคล 2.

ผูอ้  านวยการ 3. กรรมการหรือที่ปรกึษาแอมเนสตีท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูด้แูลนโยบายเรื่องการคกุคามหรือ

ลว่งละเมิดทางเพศ เพื่อใหช้่วยอธิบายใหบ้คุคลที่ท าการละเมิดทราบว่าพฤติกรรมของตนเองไม่พงึประสงคแ์ละ

ควรยุติพฤติกรรมดงักลา่ว  ทัง้นีใ้นทกุกรณี ผูไ้ดร้บัผลกระทบสามารถใชส้ิทธิยื่นขอ้รอ้งเรียนอย่างเป็นทางการ 

การรอ้งเรียนอย่างเป็นทางการ  

เมื่อผูไ้ดร้บัผลกระทบตดัสินใจที่จะใชส้ิทธิยื่นขอ้รอ้งเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถติดต่อเพื่อบอกเลา่

หรือเขียนขอ้ความไปยงับคุคลต่อไปนี ้ 1.ผูอ้  านวยการ 2.กรรมการหรือที่ปรกึษาเแอมเนสตีท้ี่ไดร้บัมอบหมายให้

เป็นผูด้แูลนโยบายเรื่องการคกุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศ  ในขัน้ตอนนีจ้ะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 กรณี 
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1.กรณีที่ผูร้อ้งหรือผูถู้กรอ้งเป็นคณะกรรมการแอมเนสตี ้หรือผูอ้  านวยการ คณะกรรมการเแอมเนสตีจ้ะ

พิจารณาแต่งตัง้บคุคลภายนอกเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิที่เกิดขึน้ โดยมี ผู้อ  านวยการและ/หรือกรรมการแอม

เนสตีท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูด้แูลนโยบายเรื่องการคกุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศ เป็นผูป้ระสานงาน

ด าเนินการในขัน้ตอนการจดัเตรียมรวบรวมหลกัฐานและพยานตลอดจนการสื่อสารกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัมติการแต่งตัง้ของคณะกรรมการแอมเนสตี ้

2. กรณีที่ผูร้อ้งหรือผูถ้กูรอ้งเป็นเจา้หนา้ที่หรือบุคลากรที่เก่ียวขอ้งในสว่นของส านกังาน คณะกรรมการ

แอมเนสตีจ้ะพิจารณาแต่งตัง้บคุคลภายในองคก์รเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิที่เกิดขึน้ หรืออาจพิจารณา

บคุคลภายนอกองคก์รในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น  

3. ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิจะท าหนา้ที่รวบรวมพยานหลกัฐานตลอดจนผลการ

พิจารณาและขอ้เสนอแนะ  ทัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 

(1) กรณีที่ผูถ้กูรอ้งเป็นเจา้หนา้ที่แอมเนสตี ้  ผลของการพิจารณาจะสง่มายงัคณะกรรมการแอมเนสตี้

และคณะกรรมการแอมเนสตีจ้ะสง่ต่อใหผู้อ้  านวยการเพื่อพิจารณาด าเนินการดา้นวินยั  

(2) กรณีที่ผูถู้กรอ้งเป็นผูอ้  านวยการหรือกรรมการ หรือ ประธานแอมเนสตี ้ผลการพิจารณาจะสง่มาเขา้

สูก่ารพิจารณาของคณะกรรมการแอมเนสตี ้  ถึงแมว้่าผูถ้กูรอ้งจะมีการลาออกแลว้ คณะกรรมการแอมเนสตี ้

หรือผูอ้  านวยการอาจมีการพิจารณาในเรื่องการจัดท าบนัทกึประวติัในการอา้งอิงหากมีการรอ้งขอจาก

หน่วยงานอ่ืนหรือมาตรการอ่ืนใด 

ค าแนะน ากรณีที่คณุเป็นผูถู้กรอ้งเรียนว่าเป็นผูค้กุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศ 

ถา้คณุเป็นคนที่ถกูรอ้งเรียน แน่นอนว่า ช่วงเวลานีจ้ะเป็นช่วงแห่งความวิตกกงัวลและอาจสง่ผลต่อ

สขุภาพและอารมณค์วามรูส้ึก  ในกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิอาจใชเ้วลา โดยเฉพาะถา้ตอ้งหาขอ้มลูจาก

พยานหรือหลกัฐานต่าง ๆ คณุจะไดร้บัการแจง้ใหท้ราบถึงความคืบหนา้เก่ียวกบัสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด หรือ

สามารถขอทราบขอ้มลูต่าง ๆ จากหวัหนา้หรือกรรมการหรือที่ปรกึษาแอมเนสตี ้ประเทศไทย 

•  คณุจะไดร้บัหลกัประกนัว่า จะไม่มีขอ้สนันิษฐานล่วงหนา้และจะไดร้บัสิทธิในการโตแ้ยง้

ภายใตก้ระบวนการท่ีเป็นธรรม   
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• บางกรณีคณุอาจจะถกูขอใหเ้ปลี่ยนสถานที่ท างานหรือยา้ยจากหนา้ที่ที่ท าอยู่ในช่วง

กระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ การยา้ยงานไม่ไดเ้ป็นการตดัสินลว่งหนา้ว่าคณุไดก้ระท า

ความผิด  

• ในกรณีที่คณุด ารงต าแหน่งระดบัสงูขององคก์ร อาจมีการรอ้งขอใหยุ้ติบทบาทการท างานใน

หนา้ที่ดงักลา่วชั่วคราวหากมีความจ าเป็นที่สง่ผลกระทบต่อการท างานและการแสวงหา

ขอ้เท็จจรงิต่อเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ 

•  คณุอาจไดร้บัการรอ้งขอใหล้งนามในขอ้ตกลงเขา้รว่มกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิโดย

ไม่มีการด าเนินการทางกฎหมายใด ๆ ต่อผูร้อ้งเรียน กรรมการแอมเนสตี ้  กรรมการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ ตลอดจนพยานหรือบุคคลใด ๆ ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ทัง้นีเ้พื่อเป็นการคุม้ครองการ

ฟ้องรอ้งปิดปากหรือการใชก้ฎหมายในการคกุคามผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้หมดในกระบวนการ 

คณุควรเขียนบนัทกึเก่ียวกบัเรื่องที่คณุจ าไดท้นัทีที่คณุรูว้่า มีผูร้อ้งเรียนการกระท าของคณุ สิ่งนีจ้ะช่วย

เตือนความจ าในเรื่องราวที่เกิดขึน้  ถา้สิ่งที่เกิดขึน้เป็นการท าซ า้หรือการกระท าที่รา้ยแรง อาจสง่ผลต่อการเลิก

จา้งหรือยุติบทบาทในต าแหน่งนัน้ ๆ  การกระท าเหลา่นัน้ไดแ้ก่ การท ารา้ยทางเพศ และถึงแมค้ณุจะลาออกไป 

ผลของการสอบสวนอาจจะน าไปสูก่ารด าเนินคดี  

หลกัการส าคญัในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

กระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิจะตอ้งค านึงถึงหลกัการ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การคุม้ครองผูถ้กูกระท าและ
ปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดการคกุคามหรือลว่งละเมิดในอนาคต (Protection) หรือการปล่อยใหผู้ก้ระท าผิดลอยนวล 
(Impunity)  2) การด าเนินการใด ๆ ในกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตอ้งค านึงถึงความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 
(Fairness)  และ 3) ความซื่อตรงขององคก์ร (Organizational Integrity)  ต่อไปนีเ้ป็นแนวทางปฏิบติับาง
ประการ ไดแ้ก่  

• ค านึงถึงความปลอดภยัของผูร้อ้ง ความเสี่ยงจากความรุนแรง  การกลายเป็นเหยื่อหรือไม่ไดร้บัความ

เป็นธรรม และควรค านึงถึงความปลอดภยัของผูถ้กูรอ้งตลอดระยะเวลาการตรวจสอบและพิจารณา

เรื่องรอ้งเรียน 

• จดัใหม้ีการประชมุแยกกนัระหว่างผูร้อ้งและผูถู้กรอ้ง กบัผูท้ี่ท  าหนา้ที่ตรวจสอบกรณี ทัง้คู่คือผูร้อ้งและ

ผูถ้กูรอ้งจะไม่ถกูขอรอ้งใหม้ีการประชมุรว่มกนั จนกระทั่ง ทัง้คู่ตอ้งการการไกลเ่กลี่ย ทัง้นีก้ารไกลเ่กลี่ย

นัน้ตอ้งผ่านการพิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสมจากทัง้สองฝ่าย          
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• ถา้มีพยานเก่ียวขอ้ง ตอ้งไม่จดัใหม้ีการประชมุรว่มเช่นกนั 

• หากเรื่องรอ้งเรียนไดร้บัการพิจารณาว่าตอ้งมีการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ คณะกรรมการแอมเนสตีจ้ะท า

หนา้ที่แต่งตัง้ผูต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิที่เหมาะสมโดยบุคคลนีต้อ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องราวที่เกิดขึน้ในทกุ

มิต ิ

• ค านึงถึงเพศสภาพของผูท้  าหนา้ที่ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและความพงึพอใจของผูร้อ้งดว้ย 

• ทัง้สองฝ่ายสามารถมีตวัแทนที่เป็นเพื่อนร่วมงาน (ซึ่งไม่ใช่พยาน) เขา้มาร่วมประชมุเป็นเพื่อนได ้ใน

ขัน้ตอนการพดูคยุ ประชมุต่าง ๆ ถือเป็นการเกือ้หนนุทางอารมณแ์ละจิตใจแต่ตอ้งรกัษาความลบัจาก

ทกุฝ่าย 

• กรณีที่เกิดขึน้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทัง้หมดไม่ควรน าไปอภิปรายกบัผูท้ี่ไม่ไดถ้กูก าหนดใหเ้ป็น

ผูส้นบัสนนุหรือตวัแทน  

• การน าขอ้มลูในการสอบสวนไปเปิดเผยโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแอมเนสตีเ้ป็น

ความผิด ตามนโยบายการรกัษาขอ้มลูและเปิดเผยขอ้มลูของแอมเนสตี ้รวมถึงนโยบายการจา้งงาน

ขององคก์ร 

• เนื่องจากการลว่งละเมิดทางเพศมีความอ่อนไหว ซบัซอ้น อาจไม่สามารถด าเนินการไม่ไดต้าม

ก าหนดเวลาที่ระบไุว ้ควรมีการแจง้ใหท้ัง้สองฝ่ายทราบอย่างใกลช้ิด  ถา้มีการเลื่อนไม่เป็นไปตาม

ก าหนดเวลาที่วางไว ้ผูไ้ดร้บัมอบหมายในการพิจารณาตอ้งอธิบายใหก้บัสองฝ่ายทราบในทนัที 

• ในแต่ละขัน้ตอน หลกัฐานจะไดร้บัการพิจารณาและรวบรวม การตรวจสอบตอ้งด าเนินการอย่าง

รวดเรว็ ขณะเดียวกนั ก็ตอ้งเคารพการหาขอ้เท็จจรงิที่ถกูตอ้ง รอบดา้น แม่นย า ความจ าเป็นในการ

สมัภาษณซ์ า้ ๆ ตอ้งมีใหน้อ้ยที่สดุ 

• ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนอย่างเป็นทางการไดโ้ดยไม่ระบุชื่อ แอมเนสตี้จะพยายามรกัษาความลบั

ตลอดขัน้ตอนของการรอ้งเรียน ส าหรบัขอ้มลูที่เปิดเผยตวัตนบุคคลที่เก่ียวขอ้งในการรอ้งเรียนจะเขา้ถึง

ไดเ้ฉพาะผูท้ี่จ  าเป็นต้องเข้าถึงและจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่

เก่ียวขอ้ง เวน้แต่กรณีชีวิตบุคคลนัน้จะถูกคุกคามหรือเวน้แต่กฎหมายภายในประเทศก าหนดไวเ้ป็น

อย่างอื่น ทัง้นีใ้หห้ารือผูท้ี่เก่ียวขอ้งก่อน และสามารถเปิดเผยขอ้มลูโดยไม่ระบตุวัตนได ้

• บคุลากรที่ท าหนา้ที่เก่ียวกบักระบวนการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิในทกุขัน้ตอน

ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการรกัษาความลบัและอาจไดร้บัการรอ้งขอใหล้งนามในขอ้ตกลงไม่
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เปิดเผยความลบั หรือไม่กระท าการในลกัษณะที่จะท าใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียน 

ทัง้นีพ้นักงานและบุคลากรที่เก่ียวขอ้งที่ละเมิดขอ้ตกลงดังกล่าวอาจถูกลงโทษทางวินัย ในบางกรณี

การละเมิดขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยความลบัอาจละเมิดกฎหมายภายในประเทศดว้ย 

• แอมเนสตีจ้ะพยายามป้องกนัมิใหม้ีการคกุคามหรือพยายามข่มขู่ผูร้อ้งทุกข ์ผูใ้หข้อ้มลู ผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ และพยานไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทัง้สิน้  

• ในขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตลอดจนการประสานฝ่ายต่างๆที่เก่ียวขอ้ง และการจดัท ารายงาน

ผลการรอ้งเรียน ผูอ้  านวยการหรือคณะกรรมการแอมเนสตี ้ประเทศไทย สามารถพิจารณาขอใหม้ี

ทนาย และ/หรือผูเ้ชี่ยวชาญมาช่วยในการด าเนินการได ้

การด าเนินการกบักรณีที่เกิดขึน้ในอดีตก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายนี ้

เนื่องจากมีหลายกรณีเป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้แต่ไม่ไดม้ีการรายงานหรือรอ้งเรียนเนื่องดว้ยเหตผุลที่

หลากหลาย เช่น ในช่วงเวลาดงักลา่วผูถ้กูกระท ารูส้กึไม่สบายใจหรือไม่สะดวกใจที่จะรอ้งเรียน  หากมีการ

รอ้งเรียนเกิดขึน้ภายหลงัจากที่มีการประกาศนโยบายนี ้ คณะกรรมการแอมเนสตีส้ามารถมอบหมายกรรมการ

หรือที่ปรกึษาแอมเนสตีใ้หม้ีหนา้ที่ในการพดูคยุกบัผูร้อ้งและพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา กรณีที่

เกิดขึน้ในอดีตเช่นนี ้ อาจใชเ้วลาในการหาหลกัฐาน หรือ ผูถ้กูรอ้งอาจลาออกไปแลว้จากการท างาน แต่กระนัน้

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก็จะใชเ้วลาในการตรวจสอบเรื่องดงักลา่วใหไ้ดม้ากท่ีสดุ และผูร้อ้งจะไดร้บัการแจง้ให้

ทราบถึงขัน้ตอนการพิจารณาสืบสวนตลอดจนผลจากการพิจารณาดงักลา่ว ส าหรบัผลต่อเนื่องภายหลงัการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิขึน้อยู่กบัดลุพินิจของคณะกรรมการแอมเนสตีใ้นการพิจารณาด าเนินการอย่างหนึ่งอย่าง

ใด 

พฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรม 

การกระท าบางอย่างเขา้ข่ายอาชญากรรม  บางกรณีผูร้อ้งอาจไม่ไดต้อ้งการใหเ้รื่องคืบหนา้เขา้สู่

กระบวนการยุติธรรมหรือเป็นคดีความ  แต่ถา้ผูอ้  านวยการหรือกรรมการแอมเนสตีเ้ห็นว่าเขา้ข่าย ควรจดัใหม้ี

การประชมุรว่มกนัเพื่อพิจารณาเรื่องดงักล่าวในทางกฎหมาย ทัง้นีผู้อ้  านวยการหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายตอ้งแจง้ผู้

รอ้งดว้ยว่า เรื่องนีจ้  าเป็นตอ้งสง่ต่อใหห้น่วยงานใหค้ าแนะน าเพื่อขอรบัค าแนะน าและด าเนินการต่อไป   
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การติดตามผลและการทบทวนเนือ้หา 

คณะกรรมการแอมเนสตีค้วรจดัใหม้ีการทบทวนเนือ้หาของนโยบายทกุ 3 ปี เพื่อใหท้นัต่อความ

เปลี่ยนแปลง 

ภาคผนวก 

แบบฟอรม์ขอ้มลูผูร้อ้งเรียนแบบทางการ (ทกุประเด็นผูร้อ้งเรียนสามารถสงวนสิทธิ์ในการใหข้อ้มลู)  

 ขอ้มูลพืน้ฐานเกี่ยวกบัตวัผูร้อ้ง ไดแ้ก่  

• ชื่อ-นามสกลุ  เพศ  อายปัุจจุบนั  

• ต าแหน่งหรือสถานภาพการท างานของผูร้อ้ง ที่สมัพนัธก์บัต าแหน่งหรือสถานภาพของผูถ้กูรอ้งใน
ช่วงเวลาที่เกิดเหต ุ 

• ขอ้มลูอื่น รวมถึงความสมัพนัธด์า้นอ่ืน ๆ ระหว่างผูร้อ้งกบัผูถ้กูรอ้ง ที่ผูร้อ้งประสงคจ์ะระบเุพิ่มเติม  
 รายละเอียดเหตกุารณ์การคุกคามทางเพศทีเ่กิดขึน้ ไดแ้ก่  

• ช่วงเวลาที่เกิดเหต ุและความถ่ีของการเกิดเหตกุารณก์ารคกุคามทางเพศที่ผูถ้กูรอ้งกระท าต่อผูร้อ้ง: 
ระบใุหช้ดัเจนที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้ถา้สามารถระบวุนั/เดือน/ปี และช่วงเวลา (เชา้/กลางวนั/เย็น/ค ่า/
ดกึ ฯลฯ) ที่เกิดเหตไุดช้ดัเจน ก็จะยิ่งเป็นประโยชนใ์นการสอบขอ้เท็จจรงิ กรณีที่เกิดเหตมุากกว่าหน่ึง
ครัง้ ควรใหข้อ้มลูแยกแต่ละครัง้ที่เกิดเหตุ  

•  สถานที่และสภาพแวดลอ้มของที่เกิดเหต ุ 
บคุคลอืน่ทีอ่ยู่ในเหตกุารณ์ (ถา้มี)  
 ลกัษณะพฤตกิรรมทีผู่ร้อ้งเห็นว่าเขา้ข่ายการคกุคามทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น  

• ค าพดู  

• การแสดงท่าทาง หรือพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย  

• การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทัง้สื่อออนไลน ์ 

• พฤติกรรมรูปแบบอื่น ๆ  
ทัง้นี ้ขอใหร้ะบรุายละเอียดของพฤติกรรมใหช้ดัเจนมากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้ 
ผลกระทบของเหตกุารณ์การคกุคามทางเพศทีเ่กิดกบัผูร้อ้ง: ระบผุลกระทบทกุดา้นที่ประสบ เช่น ผลกระทบ
ทางจิตใจ ผลกระทบต่อการท างาน และผลกระทบต่อการใชช้ีวิตดา้นอ่ืน ๆ  
การสือ่สารหรือแสดงออกของผูร้อ้งต่อผูถู้กรอ้ง 
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• ในขณะเกิดเหตหุรือหลงัจากเกิดเหต ุผูร้อ้งไดแ้สดงออกใหผู้ถ้กูรอ้งรบัทราบว่าผูร้อ้งไม่พอใจ ไม่
ตอ้งการ และไม่ยินยอมพรอ้มใจกบัพฤติกรรมคกุคามทางเพศของผูถ้กูรอ้ง (ถา้มี) 

•  หากผูร้อ้งไม่ไดม้ีการสื่อสารหรือแสดงออก ผูร้อ้งอาจระบุความคิด ความรูส้กึ หรือเหตผุลขอ้จ ากดัอ่ืน 
ที่ท าใหผู้ร้อ้งไม่ไดแ้สดงออก หรือไม่สามารถแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อพฤติกรรมการคกุคามทาง
เพศดงักลา่ว 

การน าส่งรายละเอียดข้อมูลเหตุการณ์ ผู้ร้องสามารถท าได้หลายวิธี 

• การเขียนบอกเลา่เหตกุารณ ์ 

• อดัเสียงค าบอกเล่า  

• การสมัภาษณท์างออนไลนร์ะหว่างตวัแทนกรรมการสอบสวนฯ กบัผูร้อ้งซึ่งการสมัภาษณด์งักลา่วจะมี
การบนัทกึเสียง  

• หรือวิธีอ่ืนที่ผูร้อ้งสะดวก 
รายการหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศตามทีร้่อง ที่ผูร้อ้งสามารถแสดง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  เช่น ภาพหนา้จอการสื่อสารออนไลน ์คลิปเสียง ฯลฯ (โปรดแนบ
หลกัฐานที่ระบ)ุ  
 
 ชื่อ และทีต่ิดต่อของพยานบุคคลที่ยินดีร่วมให้ข้อมูล  เก่ียวกบัพฤติกรรมการคกุคามหรือลว่งละเมิดทาง
เพศของผูถ้กูรอ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ    
  
ความต้องการของผู้ร้องในส่วนของการชดเชยเยียวยาจากผู้ถูกร้อง ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิมีผลสรุปการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิพบว่ามีการคกุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศเกิดขึน้จรงิตามที่รอ้ง  
 
ความคาดหวังของผู้ร้องต่อแอมเนสตีใ้นกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ มีผลสรุปการสอบ
ขอ้เท็จจรงิพบว่ามีการคกุคามหรือลว่งละเมิดทางเพศเกิดขึน้จรงิตามที่รอ้ง  
 
 ในกรณีที่ผูถ้กูรอ้งยินยอมเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิแลว้ ผูร้อ้งยินยอมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิแจง้ชื่อของผูร้อ้งใหผู้ถ้กูรอ้งทราบ เพื่อใหผู้ถู้กรอ้งสามารถใหข้อ้มลูแกต่้างหรือยอมรบัความผิดได้
ตามสิทธิการรบัรูข้อ้มลูของผูถ้กูรอ้งหรือไม่  
 
ข้อมูลและความคิดเห็นอื่น ๆ ของผู้ร้อง (ถ้ามี) 


