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แนวทางจัดการเมื่อเกิดปั ญหาการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ความเป็ นมา
สืบเนื่องจากแอมเนสตี ้

อินเตอร์เนชั่นแนลได้จดั ทานโยบายเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกและการคุกคาม

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมการทางานซึ่งบุคคลทุกคนได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม
เป็ นธรรม และมีศกั ดิ์ศรีจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าสายงาน สภาพแวดล้อมดังกล่าวจะส่งเสริมให้ทุกคน
สามารถดาเนินการได้ดีเพื่อการทางานด้านสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี ้ ประเทศไทยเห็นสอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าว จึงจัดทาแนวทางฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเมื่อเกิดปัญหาการคุกคามหรือล่วงละเมิด
ทางเพศเป็ นการเฉพาะ
ขอบเขตการบังคับใช้
คาว่า แอมเนสตี ้ ประเทศไทย ในแนวทางฉบับนี ้ หมายถึง สมาคมแอมเนสตี ้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศ
ไทย
ดังต่อไปนี ้

แนวทางจัดการเมื่อเกิดปัญหาการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศฉบับนีม้ ีผลครอบคลุมต่อบุคคล

• คณะกรรมการแอมเนสตีป้ ระเทศไทย
• นายกสมาคม
• ผูอ้ านวยการและเจ้าหน้าที่สมาคม
• เจ้าหน้าที่อ่นื ๆ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูอ้ านวยการ ตลอดรวมถึง นักศึกษา/พนักงานฝึ กงานและผูท้ า
สัญญาจ้างกับแอมเนสตี ้ ประเทศไทย
• ผูร้ กั ษาการผูอ้ านวยการ
• ที่ปรึกษาแอมเนสตี ้ ประเทศไทย
พฤติกรรมทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
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การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศเป็ นการกระทาเกี่ยวกับเพศ ซึ่งผูถ้ กู กระทาไม่พงึ ประสงค์ มี
ความรูส้ กึ เดือดร้อนราคาญ อึดอัดอับอาย ถูกดูถกู เหยียดหยาม ครอบคลุมการกระทาทางสายตา วาจา ทาง
กาย และการกระทาอื่น ๆ รวมถึงการกระทาที่เป็ นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ตามที่กาหนดรายละเอียดไว้
ในภาคผนวกของนโยบายเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกและการคุกคามของสานักงานเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี ้
อินเตอร์เนชั่นแนล และ อ้างอิงนิยามการคุกคามทางเพศในแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ.2558 ทัง้ นีพ้ ฤติกรรม
ในขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการแอมเนสตีจ้ ะต้องเกิดขึน้ ภายใต้บริการทางานที่เกี่ยวข้องกับแอม
เนสตี ้ ประเทศไทยเท่านัน้
คาแนะนากรณีท่ีคณ
ุ เป็ นผูท้ ่ีถกู คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
ถ้าคุณรูส้ ึกว่ากาลังเกิดการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทางาน คาแนะนาในเรื่องนีม้ ีหลายวิธีท่ี
คุณจะได้รบั การสนับสนุน และไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด คุณสามารถคาดหวังได้ว่า คุณจะได้รบั การรับฟั งและ
ตอบสนองต่อเรื่องที่เกิดขึน้ อย่างจริงจัง
ถ้าคุณรูส้ ึกลังเล ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึน้ เป็ นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ คุณสามารถเลื อกที่จะพูดกับ
ใครบางคนเพื่อฟั งความเห็น เช่น คุยกับเพื่อนร่วมงานที่ไว้วางใจ เพื่อเล่าความรูส้ ึกหรือผลกระทบก่อนที่จะ
นามาสูก่ ารสรุปสถานการณ์ และถ้าตัดสินใจว่า จะดาเนินการเรื่องนีต้ ่อไป คุณอาจจะเลือกพูดคุย กับ บุคคล
ต่อไปนี ้ 1. หัวหน้าสายงาน 2. ผูอ้ านวยการ 3. ฝ่ ายบุคคล 4. กรรมการหรือที่ปรึกษาแอมเนสตี ้ ประเทศไทย
แม้ในกรณีท่ผี รู้ ายงานเรื่องนีต้ อ้ งการเพียงแค่ไม่ให้เกิดการกระทาเดิมซา้ ๆ อีก เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็ นแบบทางการ หรือ ไม่เป็ นทางการ จะได้รบั การพิจารณาแบบจริงจัง ในบาง
กรณีอาจมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบเป็ นทางการ ซึ่งคณะกรรมการแอมเนสตี ้ ประเทศไทยจะดาเนินการใน
เรื่องการกระทาความผิดทางวินยั ในกรณีท่เี ป็ นเรื่องร้ายแรง อาจมีการย้ายหน้าที่ของผูถ้ กู ร้องเรียน ขณะที่อยู่
ระหว่างการสืบสวน ส่วนผูร้ อ้ งเรียน อาจมีการมอบหมายให้ทางานจากบ้าน หรือย้ายหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย
ด้วย
ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะรายงานเรื่องที่เกิดขึน้

สิ่งที่ควรเตรียมคือพยายามเก็บบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็ น

หลักฐาน มีการจดบันทึกสถานที่ เวลา ตลอดจนหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึน้ เช่น บทสนทนาออนไลน์
ชื่อคนที่เห็นเหตุการณ์ และแม้ว่าจะไม่มีผเู้ ห็นเหตุการณ์ ก็ยงั คงสามารถรายงานได้
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คาแนะนากรณีท่เี ป็ นผูพ้ บเห็นเหตุการณ์การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
ในกรณีท่ีคณ
ุ พบเจอเหตุการณ์ลว่ งละเมิดซึ่งไม่ได้เกิดขึน้ กับตนเองโดยตรงแต่มีความกังวลใจและ
ห่วงใยในผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับพฤติกรรมดังกล่าว พฤติกรรมนัน้ ๆ อาจเกิดขึน้ ครัง้ เดียวหรือเกิดมา
ช่วงเวลาหนึ่งแล้ว และคุณเองก็อาจจะลังเลว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
หรือไม่ เนื่องจากคนรอบข้างต่างดูเหมือนจะให้การยอมรับต่อการแสดงออกนัน้ ได้ หากเกิดภาวะดังกล่าวขึน้
แอมเนสตี ้ ประเทศไทยขอให้คณ
ุ รายงานเหตุการณ์พฤติกรรมดังกล่าว การรายงานอาจเป็ นการบอกเล่า หรือ
การเขียนบันทึกเหตุการณ์ สถานที่ วันที่และสภาพแวดล้อมรวมทัง้ บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ โดยสามารถสื่อสาร
ไปยังผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบุคคลหรือกรรมการแอมเนสตีท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูด้ แู ลนโยบายเรื่องการคุกคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศ
แนวทางการจัดการปัญหาแบบไม่เป็ นทางการ
แอมเนสตี ้ ประเทศไทย คาดหวังว่าปัญหาหลายประการจะได้รบั การแก้ไขตามแนวทางที่ไม่เป็ น
ทางการโดยผ่านการพูดคุยที่เปิ ดเผยและโปร่งใสร่วมกับบุคคลทุกคนตามความเหมาะสมโดยเป็ นการพูดคุย
โดยเร็วที่สดุ หากเป็ นไปได้ เแอมเนสตีส้ นับสนุนให้มีการทดลองแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็ นทางการในเบือ้ งต้น
ก่อนจะร้องเรียนตามกระบวนการที่เป็ นทางการ เช่น การแจ้งให้อีกฝ่ ายทราบถึงพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้
และต้องการให้เขาหยุดพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากเขาอาจไม่ตระหนักว่าพฤติกรรมของตนเองส่งผลกระทบ
ต่อคนอื่นอย่างไร อย่างไรก็ดี หากคุณเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดว้ ยตนเอง ย่อมมีความเหมาะสมอย่าง
ยิ่งที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลต่อไปนี ้ ตามความเหมาะสม ได้แก่ 1. หัวหน้าฝ่ ายหรือฝ่ ายบุคคล 2.
ผูอ้ านวยการ 3. กรรมการหรือที่ปรึกษาแอมเนสตีท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้เป็ นผูด้ แู ลนโยบายเรื่องการคุกคามหรือ
ล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อให้ช่วยอธิบายให้บคุ คลที่ทาการละเมิดทราบว่าพฤติกรรมของตนเองไม่พงึ ประสงค์และ
ควรยุติพฤติกรรมดังกล่าว ทัง้ นีใ้ นทุกกรณี ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบสามารถใช้สิทธิย่นื ข้อร้องเรียนอย่างเป็ นทางการ
การร้องเรียนอย่างเป็ นทางการ
เมื่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบตัดสินใจที่จะใช้สิทธิย่นื ข้อร้องเรียนอย่างเป็ นทางการ สามารถติดต่อเพื่อบอกเล่า
หรือเขียนข้อความไปยังบุคคลต่อไปนี ้ 1.ผูอ้ านวยการ 2.กรรมการหรือที่ปรึกษาเแอมเนสตีท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้
เป็ นผูด้ แู ลนโยบายเรื่องการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะแบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 กรณี
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1.กรณีท่ผี รู้ อ้ งหรือผูถ้ ูกร้องเป็ นคณะกรรมการแอมเนสตี ้ หรือผูอ้ านวยการ คณะกรรมการเแอมเนสตีจ้ ะ
พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ โดยมี ผู้อานวยการและ/หรือกรรมการแอม
เนสตีท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้เป็ นผูด้ แู ลนโยบายเรื่องการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
เป็ นผูป้ ระสานงาน
ดาเนินการในขัน้ ตอนการจัดเตรียมรวบรวมหลักฐานและพยานตลอดจนการสื่อสารกับผูท้ ่เี กี่ยวข้องทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่
กับมติการแต่งตัง้ ของคณะกรรมการแอมเนสตี ้
2. กรณีท่ผี รู้ อ้ งหรือผูถ้ กู ร้องเป็ นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่วนของสานักงาน คณะกรรมการ
แอมเนสตีจ้ ะพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลภายในองค์กรเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้
หรืออาจพิจารณา
บุคคลภายนอกองค์กรในกรณีท่เี ห็นว่าจาเป็ น
3. ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะทาหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะ ทัง้ นีแ้ บ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่
(1) กรณีท่ผี ถู้ กู ร้องเป็ นเจ้าหน้าที่แอมเนสตี ้ ผลของการพิจารณาจะส่งมายังคณะกรรมการแอมเนสตี ้
และคณะกรรมการแอมเนสตีจ้ ะส่งต่อให้ผอู้ านวยการเพื่อพิจารณาดาเนินการด้านวินยั
(2) กรณีท่ผี ถู้ ูกร้องเป็ นผูอ้ านวยการหรือกรรมการ หรือ ประธานแอมเนสตี ้ ผลการพิจารณาจะส่งมาเข้า
สูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการแอมเนสตี ้ ถึงแม้ว่าผูถ้ กู ร้องจะมีการลาออกแล้ว คณะกรรมการแอมเนสตี ้
หรือผูอ้ านวยการอาจมีการพิจารณาในเรื่องการจัดทาบันทึกประวัติในการอ้างอิงหากมีการร้องขอจาก
หน่วยงานอื่นหรือมาตรการอื่นใด
คาแนะนากรณีท่ีคณ
ุ เป็ นผูถ้ ูกร้องเรียนว่าเป็ นผูค้ กุ คามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
ถ้าคุณเป็ นคนที่ถกู ร้องเรียน แน่นอนว่า ช่วงเวลานีจ้ ะเป็ นช่วงแห่งความวิตกกังวลและอาจส่งผลต่อ
สุขภาพและอารมณ์ความรูส้ ึก ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจใช้เวลา โดยเฉพาะถ้าต้องหาข้อมูลจาก
พยานหรือหลักฐานต่าง ๆ คุณจะได้รบั การแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หรือ
สามารถขอทราบข้อมูลต่าง ๆ จากหัวหน้าหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาแอมเนสตี ้ ประเทศไทย
• คุณจะได้รบั หลักประกันว่า

จะไม่มีขอ้ สันนิษฐานล่วงหน้าและจะได้รบั สิทธิในการโต้แย้ง

ภายใต้กระบวนการที่เป็ นธรรม
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• บางกรณีคณ
ุ อาจจะถูกขอให้เปลี่ยนสถานที่ทางานหรือย้ายจากหน้าที่ท่ที าอยู่ในช่วง
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ความผิด

การย้ายงานไม่ได้เป็ นการตัดสินล่วงหน้าว่าคุณได้กระทา

• ในกรณีท่ีคณ
ุ ดารงตาแหน่งระดับสูงขององค์กร อาจมีการร้องขอให้ยุติบทบาทการทางานใน
หน้าที่ดงั กล่าวชั่วคราวหากมีความจาเป็ นที่สง่ ผลกระทบต่อการทางานและการแสวงหา
ข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้
• คุณอาจได้รบั การร้องขอให้ลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย
ไม่มีการดาเนินการทางกฎหมายใด ๆ ต่อผูร้ อ้ งเรียน กรรมการแอมเนสตี ้ กรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหรือบุคคลใด ๆ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการคุม้ ครองการ
ฟ้องร้องปิ ดปากหรือการใช้กฎหมายในการคุกคามผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ หมดในกระบวนการ
คุณควรเขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องที่คณ
ุ จาได้ทนั ทีท่คี ณ
ุ รูว้ ่า มีผรู้ อ้ งเรียนการกระทาของคุณ สิ่งนีจ้ ะช่วย
เตือนความจาในเรื่องราวที่เกิดขึน้ ถ้าสิ่งที่เกิดขึน้ เป็ นการทาซา้ หรือการกระทาที่รา้ ยแรง อาจส่งผลต่อการเลิก
จ้างหรือยุติบทบาทในตาแหน่งนัน้ ๆ การกระทาเหล่านัน้ ได้แก่ การทาร้ายทางเพศ และถึงแม้คณ
ุ จะลาออกไป
ผลของการสอบสวนอาจจะนาไปสูก่ ารดาเนินคดี
หลักการสาคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องคานึงถึงหลักการ 3 ข้อ ได้แก่ 1) การคุม้ ครองผูถ้ กู กระทาและ
ป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามหรือล่วงละเมิดในอนาคต (Protection) หรือการปล่อยให้ผกู้ ระทาผิดลอยนวล
(Impunity) 2) การดาเนินการใด ๆ ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องคานึงถึงความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
(Fairness) และ 3) ความซื่อตรงขององค์กร (Organizational Integrity) ต่อไปนีเ้ ป็ นแนวทางปฏิบตั ิบาง
ประการ ได้แก่
• คานึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ ง ความเสี่ยงจากความรุนแรง การกลายเป็ นเหยื่อหรือไม่ได้รบั ความ
เป็ นธรรม และควรคานึงถึงความปลอดภัยของผูถ้ กู ร้องตลอดระยะเวลาการตรวจสอบและพิจารณา
เรื่องร้องเรียน
• จัดให้มีการประชุมแยกกันระหว่างผูร้ อ้ งและผูถ้ ูกร้อง กับผูท้ ่ที าหน้าที่ตรวจสอบกรณี ทัง้ คู่คือผูร้ อ้ งและ
ผูถ้ กู ร้องจะไม่ถกู ขอร้องให้มีการประชุมร่วมกัน จนกระทั่ง ทัง้ คู่ตอ้ งการการไกล่เกลี่ย ทัง้ นีก้ ารไกล่เกลี่ย
นัน้ ต้องผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมจากทัง้ สองฝ่ าย
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• ถ้ามีพยานเกี่ยวข้อง ต้องไม่จดั ให้มีการประชุมร่วมเช่นกัน
• หากเรื่องร้องเรียนได้รบั การพิจารณาว่าต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการแอมเนสตีจ้ ะทา
หน้าที่แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริงที่เหมาะสมโดยบุคคลนีต้ อ้ งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึน้ ในทุก
มิติ
• คานึงถึงเพศสภาพของผูท้ าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความพึงพอใจของผูร้ อ้ งด้วย
• ทัง้ สองฝ่ ายสามารถมีตวั แทนที่เป็ นเพื่อนร่วมงาน (ซึ่งไม่ใช่พยาน) เข้ามาร่วมประชุมเป็ นเพื่อนได้ ใน
ขัน้ ตอนการพูดคุย ประชุมต่าง ๆ ถือเป็ นการเกือ้ หนุนทางอารมณ์และจิตใจแต่ตอ้ งรักษาความลับจาก
ทุกฝ่ าย
• กรณีท่เี กิดขึน้ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับกระบวนการทัง้ หมดไม่ควรนาไปอภิปรายกับผูท้ ่ไี ม่ได้ถกู กาหนดให้เป็ น
ผูส้ นับสนุนหรือตัวแทน
• การนาข้อมูลในการสอบสวนไปเปิ ดเผยโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแอมเนสตีเ้ ป็ น
ความผิด ตามนโยบายการรักษาข้อมูลและเปิ ดเผยข้อมูลของแอมเนสตี ้ รวมถึงนโยบายการจ้างงาน
ขององค์กร
• เนื่องจากการล่วงละเมิดทางเพศมีความอ่อนไหว ซับซ้อน อาจไม่สามารถดาเนินการไม่ได้ตาม
กาหนดเวลาที่ระบุไว้ ควรมีการแจ้งให้ทงั้ สองฝ่ ายทราบอย่างใกล้ชิด ถ้ามีการเลื่อนไม่เป็ นไปตาม
กาหนดเวลาที่วางไว้ ผูไ้ ด้รบั มอบหมายในการพิจารณาต้องอธิบายให้กบั สองฝ่ ายทราบในทันที
• ในแต่ละขัน้ ตอน หลักฐานจะได้รบั การพิจารณาและรวบรวม การตรวจสอบต้องดาเนินการอย่าง
รวดเร็ว ขณะเดียวกัน ก็ตอ้ งเคารพการหาข้อเท็จจริงที่ถกู ต้อง รอบด้าน แม่นยา ความจาเป็ นในการ
สัมภาษณ์ซา้ ๆ ต้องมีให้นอ้ ยที่สดุ
• ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนอย่างเป็ นทางการได้โดยไม่ระบุช่ือ แอมเนสตี ้จะพยายามรักษาความลับ
ตลอดขัน้ ตอนของการร้องเรียน สาหรับข้อมูลที่เปิ ดเผยตัวตนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการร้องเรียนจะเข้าถึง
ได้เฉพาะผูท้ ่ีจ าเป็ นต้องเข้าถึงและจะต้องไม่ เปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ไ ด้รับความยินยอมจากบุค คลที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีชีวิตบุคคลนัน้ จะถูกคุกคามหรือเว้นแต่กฎหมายภายในประเทศกาหนดไว้เป็ น
อย่างอื่น ทัง้ นีใ้ ห้หารือผูท้ ่เี กี่ยวข้องก่อน และสามารถเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ระบุตวั ตนได้
• บุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกขัน้ ตอน
ต้องตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความลับและอาจได้รบั การร้องขอให้ลงนามในข้อตกลงไม่
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เปิ ดเผยความลับ หรือไม่กระทาการในลักษณะที่จะทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ทัง้ นีพ้ นักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอาจถูกลงโทษทางวินัย ในบางกรณี
การละเมิดข้อตกลงการไม่เปิ ดเผยความลับอาจละเมิดกฎหมายภายในประเทศด้วย
• แอมเนสตีจ้ ะพยายามป้องกันมิให้มีการคุกคามหรือพยายามข่มขู่ผรู้ อ้ งทุกข์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ และพยานไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทัง้ สิน้
• ในขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตลอดจนการประสานฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการจัดทารายงาน
ผลการร้องเรียน ผูอ้ านวยการหรือคณะกรรมการแอมเนสตี ้ ประเทศไทย สามารถพิจารณาขอให้มี
ทนาย และ/หรือผูเ้ ชี่ยวชาญมาช่วยในการดาเนินการได้
การดาเนินการกับกรณีท่เี กิดขึน้ ในอดีตก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายนี ้
เนื่องจากมีหลายกรณีเป็ นเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ แต่ไม่ได้มีการรายงานหรือร้องเรียนเนื่องด้วยเหตุผลที่
หลากหลาย เช่น ในช่วงเวลาดังกล่าวผูถ้ กู กระทารูส้ กึ ไม่สบายใจหรือไม่สะดวกใจที่จ ะร้องเรียน หากมีการ
ร้องเรียนเกิดขึน้ ภายหลังจากที่มีการประกาศนโยบายนี ้ คณะกรรมการแอมเนสตีส้ ามารถมอบหมายกรรมการ
หรือที่ปรึกษาแอมเนสตีใ้ ห้มีหน้าที่ในการพูดคุยกับผูร้ อ้ งและพิจารณาความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา กรณีท่ี
เกิดขึน้ ในอดีตเช่นนี ้ อาจใช้เวลาในการหาหลักฐาน หรือ ผูถ้ กู ร้องอาจลาออกไปแล้วจากการทางาน แต่กระนัน้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้ได้มากที่สดุ
และผูร้ อ้ งจะได้รบั การแจ้งให้
ทราบถึงขัน้ ตอนการพิจารณาสืบสวนตลอดจนผลจากการพิจารณาดังกล่าว สาหรับผลต่อเนื่องภายหลังการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของคณะกรรมการแอมเนสตีใ้ นการพิจารณาดาเนินการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด
พฤติกรรมที่เป็ นอาชญากรรม
การกระทาบางอย่างเข้าข่ายอาชญากรรม
บางกรณีผรู้ อ้ งอาจไม่ได้ตอ้ งการให้เรื่องคืบหน้าเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมหรือเป็ นคดีความ แต่ถา้ ผูอ้ านวยการหรือกรรมการแอมเนสตีเ้ ห็นว่าเข้าข่าย ควรจัดให้มี
การประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในทางกฎหมาย ทัง้ นีผ้ อู้ านวยการหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายต้องแจ้งผู้
ร้องด้วยว่า เรื่องนีจ้ าเป็ นต้องส่งต่อให้หน่วยงานให้คาแนะนาเพื่อขอรับคาแนะนาและดาเนินการต่อไป
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การติดตามผลและการทบทวนเนือ้ หา
คณะกรรมการแอมเนสตีค้ วรจัดให้มีการทบทวนเนือ้ หาของนโยบายทุก
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ปี

เพื่อให้ทนั ต่อความ

เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก
แบบฟอร์มข้อมูลผูร้ อ้ งเรียนแบบทางการ (ทุกประเด็นผูร้ อ้ งเรียนสามารถสงวนสิทธิ์ในการให้ขอ้ มูล)
ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับตัวผูร้ อ้ ง ได้แก่
• ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุปัจจุบนั
• ตาแหน่งหรือสถานภาพการทางานของผูร้ อ้ ง ที่สมั พันธ์กบั ตาแหน่งหรือสถานภาพของผูถ้ กู ร้องใน
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
• ข้อมูลอื่น รวมถึงความสัมพันธ์ดา้ นอื่น ๆ ระหว่างผูร้ อ้ งกับผูถ้ กู ร้อง ที่ผรู้ อ้ งประสงค์จะระบุเพิ่มเติม
รายละเอียดเหตุการณ์การคุกคามทางเพศทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่
• ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และความถี่ของการเกิดเหตุการณ์การคุกคามทางเพศที่ผถู้ กู ร้องกระทาต่อผูร้ อ้ ง:
ระบุให้ชดั เจนที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ถ้าสามารถระบุวนั /เดือน/ปี และช่วงเวลา (เช้า/กลางวัน/เย็น/ค่า/
ดึก ฯลฯ) ที่เกิดเหตุได้ชดั เจน ก็จะยิ่งเป็ นประโยชน์ในการสอบข้อเท็จจริง กรณีท่เี กิดเหตุมากกว่าหนึ่ง
ครัง้ ควรให้ขอ้ มูลแยกแต่ละครัง้ ที่เกิดเหตุ
• สถานที่และสภาพแวดล้อมของที่เกิดเหตุ
บุคคลอืน่ ทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์ (ถ้ามี)
ลักษณะพฤติกรรมทีผ่ รู ้ อ้ งเห็นว่าเข้าข่ายการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะเป็ น
• คาพูด
• การแสดงท่าทาง หรือพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย
• การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทัง้ สื่อออนไลน์
• พฤติกรรมรูปแบบอื่น ๆ
ทัง้ นี ้ ขอให้ระบุรายละเอียดของพฤติกรรมให้ชดั เจนมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
ผลกระทบของเหตุการณ์การคุกคามทางเพศทีเ่ กิดกับผูร้ อ้ ง: ระบุผลกระทบทุกด้านที่ประสบ เช่น ผลกระทบ
ทางจิตใจ ผลกระทบต่อการทางาน และผลกระทบต่อการใช้ชีวิตด้านอื่น ๆ
การสือ่ สารหรือแสดงออกของผูร้ อ้ งต่อผูถ้ ูกร้อง
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• ในขณะเกิดเหตุหรือหลังจากเกิดเหตุ ผูร้ อ้ งได้แสดงออกให้ผูถ้ กู ร้องรับทราบว่าผูร้ อ้ งไม่พอใจ ไม่
ต้องการ และไม่ยินยอมพร้อมใจกับพฤติกรรมคุกคามทางเพศของผูถ้ กู ร้อง (ถ้ามี)
• หากผูร้ อ้ งไม่ได้มีการสื่อสารหรือแสดงออก ผูร้ อ้ งอาจระบุความคิด ความรูส้ กึ หรือเหตุผลข้อจากัดอื่น
ที่ทาให้ผรู้ อ้ งไม่ได้แสดงออก หรือไม่สามารถแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อพฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศดังกล่าว
การนาส่งรายละเอียดข้ อมูลเหตุการณ์ ผู้ร้องสามารถทาได้ หลายวิธี
• การเขียนบอกเล่าเหตุการณ์
• อัดเสียงคาบอกเล่า
• การสัมภาษณ์ทางออนไลน์ระหว่างตัวแทนกรรมการสอบสวนฯ กับผูร้ อ้ งซึ่งการสัมภาษณ์ดงั กล่าวจะมี
การบันทึกเสียง
• หรือวิธีอ่นื ที่ผรู้ อ้ งสะดวก
รายการหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศตามทีร่ ้ อง ที่ผรู้ อ้ งสามารถแสดง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น ภาพหน้าจอการสื่อสารออนไลน์ คลิปเสียง ฯลฯ (โปรดแนบ
หลักฐานที่ระบุ)
ชื่อ และทีต่ ิดต่อของพยานบุคคลที่ยินดีร่วมให้ ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการคุกคามหรือล่วงละเมิดทาง
เพศของผูถ้ กู ร้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ความต้ องการของผู้ร้องในส่วนของการชดเชยเยียวยาจากผู้ถูกร้ อง ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงมีผลสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึน้ จริงตามที่รอ้ ง
ความคาดหวังของผู้ร้องต่อแอมเนสตีใ้ นกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีผลสรุปการสอบ
ข้อเท็จจริงพบว่ามีการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึน้ จริงตามที่รอ้ ง
ในกรณีท่ผี ถู้ กู ร้องยินยอมเข้าสูก่ ระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผูร้ อ้ งยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแจ้งชื่อของผูร้ อ้ งให้ผถู้ กู ร้องทราบ เพื่อให้ผถู้ ูกร้องสามารถให้ขอ้ มูลแก้ต่างหรือยอมรับความผิดได้
ตามสิทธิการรับรูข้ อ้ มูลของผูถ้ กู ร้องหรือไม่
ข้ อมูลและความคิดเห็นอื่น ๆ ของผู้ร้อง (ถ้ ามี)
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