ที่ นร ๑๐๑๑/ ว ๓๙

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่ อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทําการอันเป็ นการล่วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓
เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทําการอันเป็ นการล่วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทําการอันเป็ นการล่ วงละเมิ ดหรื อ
คุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นางเบญจวรรณ สร่ างนิทร)
เลขาธิ การ ก.พ.

สํานักมาตรฐานวินยั
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐

สําเนาถูกต้อง

(นายพิรุฬ เพียรลํ้าเลิศ)
นิติกร เชี่ยวชาญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

กฎ ก.พ.
วาดวยการกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๘๓ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญั ติใ ห กระทําได โดยอาศั ยอํา นาจตามบทบั ญญัติ แ ห ง
กฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดกระทํ า การประการใดประการหนึ่ ง ดั ง ต อ ไปนี้
ต อ ข า ราชการด ว ยกั น หรื อ ผู ร ว มปฏิ บั ติ ร าชการ ไม ว า จะเกิ ด ขึ้ น ในหรื อ นอกสถานที่ ร าชการ
โดยผู ถูกกระทํามิ ไดยิน ยอมตอการกระทํานั้น หรือทํา ใหผูถู กกระทําเดื อดร อ นรํา คาญ ถือว าเป น
การกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา ๘๓ (๘)
(๑) กระทําการดวยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะสอไปในทางเพศ เชน การจูบ การโอบกอด
การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน
(๒) กระทําการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วิพากษวิจารณรางกาย พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย
เปนตน
(๓) กระทําการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตาลวนลาม การทําสัญญาณ
หรือสัญลักษณใด ๆ เปนตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

(๔) การแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใด ๆ ที่สอไปในทางเพศ เชน แสดงรูปลามกอนาจาร
สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน
(๕) การแสดงพฤติ กรรมอื่ น ใดที่ส อไปในทางเพศ ซึ่ง ผู ถูก กระทํา ไมพึ ง ประสงคห รื อ
เดือดรอนรําคาญ
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๓ (๘) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ บั ญ ญั ติ ว า ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ต อ งไม ก ระทํ า การใด
อันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. สมควรกําหนดหลักเกณฑการกระทํา
การอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

