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มุลนิธิมานุษยะและเครือ
ข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
แห่งประเทศไทย, ข้อเสนอแนะสํา
หรับร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (มีนาคม 2562)

อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต แบบแสดงทีมา-ไม่
แสวงหากําไร-ไม่ดด
ั แปลง ("สัญญาอนุญาตสาธารณะ")
ดูรายละเอียดสําเนาของใบอนุญาตนีได้ที:
https://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/legalcode

ดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับร่างแผนปฏิบต
ั ิการ
แห่งชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน:
เยียมชมเว็บไซต์ของเราได้ที:
https://www.manushyafoundation.org/
comments-on-the-nap-on-bhr

ติดต่อมูลนิธข
ิ องเราได้ที:
contact@manushyafoundation.org

เกียวกับเครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย (TBHRN) เปนเครือข่ายพั นธมิตรของนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ผู้นําชุมชน นักวิจัย นักวิชาการและองค์กรทีไม่อยู่ภายใต้รัฐทังในระดับท้องถิน ประเทศและภูมิภาค ผู้ซึงร่วมมือ
กันเพื อทําให้แน่ใจว่าชุมชนท้องถินนันเปนศูนย์กลางในการตอบสนองทางธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย เปนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุน การเจรจาและการติดตามข้อผูกพั นทางธุรกิจกับสิทธิมนุษย
ชนของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิงในการมีส่วนร่วมในการพั ฒนาและติดตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดูข้อมูลเพิ มเติมและบทบาทของ TBHRN ได้ที:
https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report
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We hope that all our comments will be taken into consideration in order to continue an open, constructive and collaborative approach in the process of finalisation
and implementation of the NAP on BHR. We believe this policy document can serve as a starting point to address corporate accountability, ensure responsible
business conduct and promote a Thai economy that is sustainable and respectful of human rights, with Thai businesses meaningfully consulting and engaging with
affected and marginalised communities to assess and mitigate human rights risks and impacts of their activities, and to guarantee Thai corporations are not
committing or involved in human rights abuses wherever they may operate, in the country and abroad.
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

มุง่ หน้ำสูก
่ ำรสร้ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพือ
่ กำกับดูแลกิจกรรมของธุรกิจทีร่ วมเสียงของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จำกกำรดำเนินกำรของภำคธุรกิจควำมท้ำทำยและข้อเสนอแนะของชุมชน

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบัตก
ิ ำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
มูลนิธิมำนุษยะ1และเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยเป็นกำรรวมตัวกันในรูปแบบกลุ่มที่มีอำนำจทับซ้อนและมีควำม
หลำกหลำยของนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษยชน ผู้ น ำชุ ม ชน นั ก วิ จัย นั ก วิ ช ำกำรและองค์ ก รพั ฒ นำเอกชน รวมถึ ง ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เป็ น
ศูนย์กลำงของกำรตอบสนองและวำทกรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ควำมสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จำกกำรสนับสนุน กำรสนทนำ
และกำรติด ตำมภำระผู ก พั น ทำงธุ ร กิ จกับสิ ท ธิ ม นุ ษยชนที่ ท ำโดยรั ฐบำลไทย โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ งกำรมี ส่ว นร่ว มในกำรพั ฒ นำและ
ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย เป็นเครือข่ำยที่
ครอบคลุม และทั่ วถึงในชุม ชนระดับท้ องถิ่ น ภำคประชำสั งคม นักวิ ชำกำรและผู้เ ชี่ยวชำญรวมถึ งผู้แทนจำก และ / หรือ ทำงำนใน
ประเด็นต่อ ไปนี้ สิทธิ ของแรงงำนข้ำมชำติ สิทธิแ รงงำน (แรงงำนในระบบและนอกระบบ)สหภำพเเรงงำนชนเผ่ำ พื้นเมื องบุคคลไร้
สัญชำติสิทธิ ชุม ชนสิท ธิใ นที่ ดิน สิท ธิใ นสิ่ งแวดล้อ มสิ ทธิ ผู้พิกำรกลุ่ม บุคคลที่มี ควำมหลำกหลำยทำงเพศ (LGBTI)สุข ภำพทำงเพศและ
อนำมั ย เจริ ญ พั น ธุ์ ผู้ ใ ช้ ส ำรเสพติ ด ผู้ อ ยู่ ร่ ว มกั บเอชไอวี พ นั ก งำนบริ ก ำรทำงเพศสิ ท ธิ สตรี ก ำรคุ้ ม ครองนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ผลกระทบของกำรลงทุนระหว่ำงประเทศและข้อตกลงทำงกำรค้ำ
1

Manushya Foundation is a women-led organization promoting community empowerment to advance social justice, peace and human rights. One core area of Manushya Foundation focuses on Business and Human
Rightswith the goal toensure communities are at the center of the Business & Human Rights discourse, speaking with one strong unified voice, following a bottom-up approach to tip the balance of power and hold private
actors and ASEAN governments accountable for their human rights obligations and business-related actions, using the lens of the UNGPs to do so. In Thailand, Manushya Foundation supported the creation and is working
with an inclusive and intersectional coalition, the ‘Thai Business & Human Rights Network’ (TBHRN).Manushya Foundation builds the capacity of the network members to enable them toall advocate together serving as
Agents of Change, bringing about positive change to the lives of their communities, though awareness raising campaigns, community-led and participatory research, BHR capacity building and sub-granting. More info on
Manushya Foundation can be accessed here: https://www.manushyafoundation.org/
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

เรำขอขอบคุ ณอย่ำ งจริ งใจในควำมพยำยำมของกรมคุ้ มครองสิ ทธิ แ ละเสรี ภ ำพ กระทรวงยุ ติ ธรรม ที่ มี ต่อ กำรร่ำ งแผนปฏิ บัติ ก ำร
ระดั บชำติว่ ำ ด้ว ยธุ รกิ จกับสิ ทธิ ม นุษยชน ตำมข้ อผู ก พั นระหว่ ำ งประเทศ ในช่ว งกำรทบทวนกระบวนกำร Universal Periodic Review
(UPR)รอบที่ ส อง ของประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๑๑พฤษภำคม ๒๕๕๙ และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรชี้ แ นะว่ ำ ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ
มนุษยชนของสหประชำชำติ UNGPsนอกจำกนี้เรำยังยินดีในควำมพยำยำมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมในกำร
สร้ำงควำมมั่นใจในกระบวนกำรที่โปร่งใสผ่ำนร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เปิดเผยต่อสำธำรณะและ
เปิดรับสำหรับควำมคิดเห็นจำกภำคประชำสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจำกนั้นเรำตระหนักและซำบซึ้งในควำม
พยำยำมอย่ ำ งเป็ น นั ยยะสำคั ญของกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพกระทรวงยุ ติ ธรรมในกำรเสริ ม ควำมแข็งแกร่ งของบทบั ญญั ติ ที่
ประกอบด้วยภำพรวมควำมท้ำทำยและแผนปฏิบัติกำรที่สะท้อนแง่มุมกฎหมำยนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่จะดำเนินกำรในเนื้อหำ
ของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
อย่ำงไรก็ ตำมในบทบำทของเรำในฐำนะภำคประชำสังคมอิ สระและองค์ กรระดับรำกหญ้ำในขณะที่เ ป็นตัว แทนและทำงำนร่ วมกั บ
ชุม ชนที่ ไ ด้ รับผลกระทบจำกกิ จกรรมกำรด ำเนิ น งำนของภำคธุ ร กิจเรำเชื่ อว่ ำ สิ่ งนี้ เ ป็น สิ่ งสำคั ญสำหรั บเรำที่ จะแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง
ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภำพมำใช้ซึ่งรวมถึงปัญหำทั้งหมดที่
ชุมชนได้รับผลกระทบส่งผลให้เ กิดกำรสร้ำงเอกสำรนโยบำยที่ เน้นย้ำข้อผูกพันทำงธุรกิจกับสิท ธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้วโดยที่ภำครั ฐ
และภำคธุรกิจที่รับผิดชอบต่อพวกเขำผ่ำนกระบวนกำรของกำรปกป้องสิทธิสร้ำงควำมมั่นใจในกำรเคำรพต่อสิทธิเหล่ำนี้และให้กำร
เข้ำถึงในกำรแก้ไขสำหรับกำรละเมิดสิทธิ
มิติทำงเพศ: นอกจำกนี้กำรวิเครำะห์ร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับสุดท้ำยของเรำยังสำมำรถทำให้
เรำสรุ ป ได้ ว่ ำ ร่ ำ งนี้ ไ ม่ ส ำมำรถท ำให้ มี มิ ติ ท ำงเพศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพได้ ในฐำนะที่ เ รำเป็ น องค์ ก รที่ น ำโดยผู้ ห ญิ ง ที่ ต ระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญของกำรปกป้องและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้หญิงในกำรรับประกันกำรตอบสนองแบบไดนำมิกต่อกิจกรรมทำงธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนและผลกระทบของพวกเขำ ในข้อคิดเห็นของเรำเรำจึงมั่นใจว่ำเรำได้บรรจุมิติทำงเพศ 2อย่ำงเข้มเเข็งในวิธีกำรที่

2

For a more in-depth analysis and understanding of the application of a gender lens to the implementation of the UN Guiding Principles of Business and Human Rights (UNGPs) in Thailand, please refer to the Working Paper
on ‘Applying a Gender Lens to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of Thailand’ developed by Manushya Foundation to guarantee the inclusion of women’s concerns and solutions to
regulate the negative gender impact of corporate activities. The paper is available at: https://www.manushyafoundation.org/bhr-cso-nba-thailand
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รวมกลุ่มผู้หญิงที่เข้ำร่วมและมีส่วนร่วมในบทสนทนำไม่ว่ำจะเป็น กำรประเมินระดับชำติระดับภูมิภำค3กำรประชุมผู้เชี่ยวชำญครั้งแรก
เพื่อแจ้งกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติที่เป็นอิสระเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิม นุษยชนในประเทศไทย 4และกำรประชุ มผู้เชี่ยวชำญครั้งที่
สองอภิปรำยข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติที่เป็นอิสระเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 5
มิติทำงเพศนี้มีกำรนำมำใช้ตลอดในกำรสร้ำงข้อควำมคิดเห็นของเรำรวมถึงที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงำนและกำรให้กำรคุ้มครองแก่แรงงำน
สตรี แ ละพนัก งำนบริ ก ำรทำงเพศ กำรเลื อ กปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ หญิ งและ LGBTIสิ ทธิ สตรี ช นบทและชนเผ่ำ พื้ น เมื อ งรวมถึ งกำรเข้ ำ ถึ งข้ อ มู ล
ข่ ำ วสำรและกำรมี ส่ว นร่ ว มในกระบวนกำรตั ด สิ น ใจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บกำรจั ด กำรที่ ดิ น ทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม และกำร
คุ้มครองสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๑. แบ่งปันเรื่องรำวและมุมมองของเรำเกี่ยวกับกระบวนกำรในกำรพัฒนำแผนปฏิบัติระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน :
มูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยยินดีกับกำรตอบรับจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวง
ยุติ ธรรมในกำรทำงำนของเรำและกำรมี ส่วนร่ วมของตัว แทนจำกชุม ชนพั น ธมิ ต รของเรำที่ ทำงำนในด้ ำนที่ เกี่ ย วข้ องกั บสิ ท ธิข อง
แรงงำนข้ำมชำติสิทธิแรงงำน (แรงงำนในระบบและนอกระบบ) สหภำพแรงงำนชนเผ่ำพื้นเมืองคนไร้สัญชำติสิทธิชุมชนสิทธิในที่ดิน
สิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อมสิทธิผู้พิกำรกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ(LGBTI) สุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ผู้ใช้สำรเสพติด
ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีพนักงำนบริกำรทำงเพศสิทธิสตรีกำรคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผลกระทบของกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
และบรรษัทข้ำมชำตินอกจำกนี้เรำยังขอบคุณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมสำหรับพื้นที่ปลอดภัยที่ได้รับจำกควำม
ร่วมมือในกำรดำเนินกลยุทธ์ทำงธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิมำนุษยะโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมของกำรจัดประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเพื่อ รำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจในบริบทระดับภูมิภำคสี่ครั้ง (ระหว่ำงมกรำคม - มีนำคม

3

4

5

The four regional NBA dialogues were conducted by Manushya Foundation as follows: The Northern Regional NBA Dialogue in Chiang Mai (29 - 30 January 2017), The Northeastern Regional NBA Dialogue in KhonKaen (23 24 February 2017), The Southern Regional NBA Dialogue in Hat Yai (20 - 21 March 2017) and The Eastern and Central Regional NBA Dialogue in Rayong (30 - 31 March 2017). Please access the NBA Regional Dialogues Report here: Manushya Foundation, Meeting Report: Regional Dialogues for the CSO National Baseline Assessment (NBA) on Business and Human Rights, (2017), available at: https://www.manushyafoundation.org/nbadialogues-report
Manushya Foundation, Executive Summary: First Experts Meeting to inform the independent national baseline assessment on business and human rights in Thailand, 2-3 September 2017, (2017), available at:
https://www.manushyafoundation.org/single-post/RELEASE-OF-FIRST-BHR-NBA-EXPERTS-MEETING
Manushya Foundation, Executive Summary: Second Experts Meeting to discuss the findings and recommendations of the independent national baseline assessment on business and human rights in Thailand, 28 February-1
March 2018, (2018), available at: https://www.manushyafoundation.org/single-post/2018/07/31/RELEASE-OF-SECOND-BHR-NBA-EXPERTS-MEETING
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๒๕๖๐) โดยกำรประชุ มผู้ เชี่ ยวชำญครั้ งแรกเพื่ อแจ้งกำรประเมิน พื้น ฐำนระดั บชำติที่ เป็ นอิ สระเกี่ย วกั บธุร กิจกับสิท ธิม นุษยชนใน
ประเทศไทย (๒-๓กันยำยน๒๕๖๐) และกำรประชุ มผู้เชี่ย วชำญครั้งที่สองเพื่ อหำรือ เกี่ยวกับผลกำรวิจัยและข้ อเสนอแนะของกำร
ประเมินพื้นฐำนระดับชำติที่เป็นอิสระว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (๑๘กุมภำพันธ์ - ๑มีนำคม๒๕๖๑)พวกเรำขอบคุณ
เป็นอย่ำงยิ่งสำหรับควำมร่วมมือให้กำรทำให้มั่นใจได้ว่ำข้อกังวลและทำงแก้ไขปัญหำของชุมชนที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นศูนย์กลำง
ของแผนปฏิบัติระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
๑.๑. กำรชีแ
้ จงเกีย
่ วกับมูลนิธม
ิ ำนุษยะและคณะทำงำนของเครือข่ำยภำคประชำสังคมเพื่อกระบวนกำร UPR ในกำรเจรจำระดับชำติ
ครั้งที่๑ว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๙
เรำใคร่ขอให้ควำมกระจ่ำงเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในกำรแนะนำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติดังนี้กำรจัดประชุมระดับชำติว่ำด้วย
ธุรกิ จกั บสิท ธิม นุษยชนครั้ งที่ ๑ (First National Dialogue on Business and Human Rights)จั ดโดยกรมคุ้ มครองสิท ธิแ ละเสรี ภำพกระทรวง
ยุติธรรมร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซีย นว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on
Human Rights : AICHR)สมำคมเครือข่ำยโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยและคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของประเทศไทยเมื่อ
วันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้มูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยภำคประชำสังคมเพื่อกระบวนกำร UPRมิได้เป็นผู้ร่วมจัดประชุมหำกเป็น
เพียงผู้เข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้นโปรดระลึกว่ำมูลนิธิม ำนุษยะยังอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดตั้งปลำยเดือนธันวำคม๒๕๕๙และก่อตั้ง
ขึ้ น อย่ ำ งเป็ น ทำงกำรในเดื อ นมกรำคม๒๕๖๐นอกจำกนี้ เ รำอยำกจะเน้ น ควำมจริ งที่ ว่ ำ ไม่ มี ตั ว แทนจำกภำคประชำสั งคมในกำร
อภิปรำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรประชุมครั้งนี้อีกทั้งในช่วงเวลำดังกล่ำวภำคประชำสังคมยั งไม่รวมอยู่ในคณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรกำกับดูแลกำรร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
๑.๒.กำรประเมินพืน
้ ฐำนระดับชำติทเี่ ป็นอิสระเกีย
่ วกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของเรำเพื่อระบุประเด็นหลักสำคัญของ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและเสียงของชุมชนในกำรเป็นศูนย์กลำงในวำทกรรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิมำนุษยะตัดสินใจผลักดันในส่วนของกำรขำดเสียงสำคัญจำกชุมชนผ่ำนกลยุทธ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 6ของเรำและเรำได้เชิญ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมเพื่อร่วมมือกันในกระบวนกำรแจ้งแผนปฏิบัติ กำรระดับชำติฯโดยกำรทำให้แน่ใจว่ำ
6

Manushya Foundation, Business & Human Rights Strategy, (2017), available at: https://www.manushyafoundation.org/thailand-bhr-strategy
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ชุมชนจะเป็นศูนย์กลำงของกระบวนกำรนี้และเพื่อให้พวกเขำมีพื้นที่ปลอดภัยในกำรแบ่งปันข้อมูลตำมหลักฐำนเกี่ยวกับปัญหำที่พวก
เขำเผชิ ญและคำแนะน ำของพวกเขำเพื่ อ แก้ ไ ขปัญหำเหล่ ำ นี้เ พื่ อ จุ ดประสงค์ ดั งกล่ ำ วเรำตัด สิ น ใจที่ จะพัฒ นำ กำรประเมิ นพื้ น ฐำน
ระดั บ ชำติ ที่ เ ป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทย 7ของเรำเองเพื่ อ ระบุ ป ระเด็ น สำคั ญที่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท รำบใน
แผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ ำด้วยธุร กิจกับสิ ทธิมนุษยชนและมั่ นใจว่ำประเด็นสิ ทธิมนุษยชนที่ท้ำ ทำยที่สุด และผลกระทบทำงลบของ
ธุรกิจนั้นอำจดำเนินกำรแก้ไขได้ในแผนห้ำปีถัดไป (๒๕๖๒-๒๕๖๖)
ควำมร่วมมือนี้ส่งผลให้กำรรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจในบริบทระดับภูมิภำค 8ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมำนุษยะ
ร่วมกับกรมคุ้ มครองสิ ทธิแ ละเสรีภ ำพกระทรวงยุติธรรมเครื อข่ำ ยโกลบอลคอมแพ็ กประเทศไทยกับชุมชนมีก ำรแบ่งปั นโดยตรงกั บ
รัฐบำลและภำคธุรกิ จในประเด็นที่เ กี่ยวข้องกั บธุร กิจกับสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทยและกำรระบุควำมท้ ำทำยช่องว่ำงและวิ ธีกำร
ดำเนินกำรตำมหลักกำรUNGPsในระดับภำยในประเทศผ่ำนกำรให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเหล่ำนี้เกิดขึ้นใน
สี่ ภู มิ ภ ำคของประเทศไทยโดยจั ด ขึ้ น ที่ จัง หวั ด เชี ย งใหม่ เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๙และ๓๐มกรำคม๒๕๖๐จั งหวั ด ขอนแก่ น เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๓และ๒๔
กุมภำพันธ์๒๕๖๐อำเภอหำดใหญ่จังหวัดสงขลำวันที่ ๒๐และ๒๑มีนำคม๒๕๖๐และจังหวัดระยองในวันที่๓๐และ๓๑มีนำคม๒๕๖๐ซึ่งมี
กำรจั ดระเบีย บอั น เป็ นผลมำจำกกำรมีส่วนร่ว มทำงกำรเงิ นที่ เท่ ำ เที ยมกัน จำกทั้ งมูล นิธิมำนุษยะและกรมคุ้ มครองสิท ธิแ ละเสรีภ ำพ
กระทรวงยุติธรรมดังที่อธิบำยไว้ก่อนหน้ำนี้กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเหล่ำนี้เผยถึงกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติที่เป็นอิสระเกี่ยวกับ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและมิใช่กำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติของรัฐบำลอย่ำงเป็นทำงกำรหำกแต่เป็นกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำร
บั น ทึ ก เสี ย งและหลั ก ฐำนจำกพื้ น ที่ เ พื่ อ แจ้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ ชำติ ที่ อ้ ำ งอิ ง ตำมหลั ก ฐำนและน ำไปสู่ กำรจ ำแนกประเด็ น ที่ มี
ควำมสำคัญสำมหัวข้อโดยชุมชนและมูลนิธิมำนุษยะ
เรำขอขอบคุ ณกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ ำพกระทรวงยุติธรรมสำหรับกำรติดตำมประเด็นสำคัญทั้งสำมในกำรร่ ำงแผนปฏิบัติ กำร
ระดับชำติฯตำมที่ระบุโดยมูลนิธิมำนุษยะและชุมชนที่ได้รับผลกระทบและชุมชนชำยขอบในกำรมี ส่วนร่วมในกลยุทธ์ในระหว่ำงกำร
หำรือรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิจในบริบทระดับภูมิภำคซึ่งรวมถึงประเด็นสำคัญของ
● กำรละเมิดสิทธิและมำตรฐำนแรงงำน
7
8

Manushya Foundation &ThaiBHRNetwork, Independent CSO National Baseline Assessment on Business and Human Rights in Thailand, (2019), available at: https://www.manushyafoundation.org/bhr-cso-nba-thailand
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ชุมชน ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมและ
กำรปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ระหว่ำงวันที่ ๒-๓ กันยำยน ๒๕๖๐ ได้มีจัดกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญครั้งแรกในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 9ขึ้นเพื่อ
รวบรวมผู้เชี่ยวชำญระดับชำติระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศในสำขำธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชนในกำรประชุ มครั้งนี้มูลนิธิมำนุษยะ
น ำเสนอวิ ธี ก ำรในกำรพั ฒ นำกำรประเมิ น พื้ น ฐำนระดั บ ชำติ ที่ เ ป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ กั บสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยรวมถึ ง
ผลกำรวิ จัยจำก desk reviewรำยงำนประเมิ นสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภำคธุรกิ จ และกำรวิจัยน ำโดยชุ มชนที่เกี่ ยวข้องกับชุมชน
ท้อ งถิ่ นและคณะทำงำนเครือ ข่ำ ยภำคประชำสั งคมเพื่ อกระบวนกำร UPRในกำรประชุม ครั้ งนี้มี กำรระบุประเด็น สำคัญข้ อที่ สี่คือกำร
ลงทุนระหว่ำงประเทศและบรรษัทข้ำมชำติ ' เรำขอขอบคุณกำรเพิ่มพื้นที่สำคัญนี้รวมถึงกระบวนกำรพัฒนำของร่ำงแผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงวันที่๒๘กุมภำพันธ์ - ๑มีนำคม๒๕๖๑เรำจัดกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญครั้งที่สองเพื่อหำรือเกี่ยวกับผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
ของกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 10ซึ่งนำผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกลับมำรวมตัวกัน
เพื่อหำรือเกี่ยวกับผลกำรวิจัยและคำแนะนำของกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในขณะที่
ร่ว มกั บกรมคุ้ม ครองสิ ทธิ และเสรีภ ำพกระทรวงยุติ ธรรมร่ วมกับผู้แ ทนไทยในคณะกรรมำธิ กำรระหว่ำ งรัฐบำลอำเซี ยนว่ำ ด้ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR)นั้นมูลนิธิมำนุษยะเป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ทั้งหมดศำสตรำจำรย์ Surya
Devaสมำชิ ก ของคณะท ำงำนของสหประชำชำติ ใ นเรื่อ งสิท ธิม นุ ษยชนและบรรษัท ข้ำ มชำติแ ละองค์ ก รธุ รกิ จ อื่น ๆ (ซึ่ งมี อีก นำมว่ ำ

คณะทำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน) ได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชำญสำคัญในกำรให้ข้อมูลแก่กำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติว่ำด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของภำคประชำสังคม

9
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๑.๓. ร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ไม่คำนึงถึงเสียงจำกชุมชนในพื้นที่
หลังจำกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมได้นำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติขึ้นสู่เว็บไซต์เพื่อสำธำรณชนเข้ำมำแสดง
ควำมคิ ด เห็ น ระหว่ ำ งวั น ที่ ๒ ๗มิ ถุ น ำยนถึ ง ๓๑กรกฎำคม๒๕๖๑ควำมท้ ำ ทำยในที่ นี้ ยั งคงเป็ น สิ่ งที่ ผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบมำกที่ สุ ด จำก
ผลกระทบทำงลบของกิจกรรมทำงธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในกระบวนกำรนี้มักจะไม่สำมำรถเข้ำถึงและแสดงควำมคิดเห็น
ออนไลน์ดังกล่ำ วได้ดังนั้นเรำจึงเรียกร้องให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ ำพกระทรวงยุ ติธรรมดำเนิน กำรเพื่อให้ชุม ชนมีส่วนร่วมซึ่ ง
ได้รับผลกระทบมำกที่สุดจำกกระบวนกำรที่ครอบคลุมและเข้ำถึงได้โดยปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติที่ดีอื่นๆเช่นในกรณีของ โครงกำร
อำสำสมัครพิทักษ์กฎหมำย(PLVs)ของอินเดีย11โดยรัฐบำลให้อำนำจแก่อำสำสมัครพิทักษ์กฎหมำยในกำรทำหน้ำที่เป็นสะพำนเชื่อมกับ
ผู้คนในระดับท้องถิ่นโดยออกไปหำประชำชนที่หน้ำประตูบ้ำนเพื่อแจ้งให้ทรำบถึงกฎหมำยและกำรเข้ำถึงระบบและบริกำรต่ำงๆ
๑.๔. ฉบับร่ำงต่อเนือ
่ งของแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติทไี่ ม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะสำหรั บควำมคิดเห็นและไม่เผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
นอกจำกนี้แ ผนปฏิบัติก ำรระดับชำติยังได้รับกำรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อสร้ ำงร่ำ งฉบั บที่สองและ สำมของแผนปฏิ บัติก ำรระดับชำติ (ฉบั บ
วันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๑)ที่จะต้องพิจำรณำอย่ำงไรก็ตำมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุ ติธรรมมีก ำรแบ่งปัน ข้อมูลนี้กั บ
สมำชิกชุมชนและคณะทำงำนเครือข่ำยกำรทำงำนเพียงไม่กี่คนโดยผ่ำนช่องทำงอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยไม่มีควำมพยำยำมใดๆใน
กำรเผยแพร่ให้กว้ำงขวำงนอกจำกนี้ ร่ำงฉบับนี้ (ฉบับวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๑) ได้ถูกเผยแพร่เพียงแค่สองชั่วโมงก่อนเวทีหำรือกับ
องค์ก รประชำสังคมที่จัดโดยกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ ำพ เวที ห ำรื อกั บองค์ กรประชำสั งคมเพื่อ หำรื อเกี่ย วกั บร่ ำงแผนปฏิบัติก ำร
ระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ(NHRCT), UNDPและOHCHRเมื่อวันที่๒๓สิงหำคม๒๕๖๑
ในขณะที่มู ล นิธิม ำนุ ษยะและเครื อข่ ำ ยธุ ร กิจกับสิ ทธิ ม นุษยชนแห่งประ เทศไทยน้อ มรับควำมคิ ด ริเ ริ่ มในกำรทั ก ท้ว งกำรขำดควำม
โปร่งใสในกระบวนกำรร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติและควำมจริงใจต่อกำรยอมรับควำมเห็นจำกชุมชนในประเด็นที่มีควำมสำคัญ
11

National Legal Services Authorities (NALSA) of India, Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised), (2014), available at: https://nalsa.gov.in/sites/default/files/scheme/Scheme_%28Para_Legal_Volunteers%29.PDF
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ควำมท้ำทำยคำแนะนำและกำรดำเนินกำรเพื่อนำไปปฏิบัติเรำไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมในตอนเช้ำและจัด งำนแถลงข่ำว12เรียกร้องให้
รัฐบำล13ที่จะ:
● มั่นใจว่ำข้อ มูลกำรปรึ กษำหำรือ โดยเฉพำะร่ำงของแผนปฏิบัติ กำรระดับชำติได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ ำงขวำงและล่วงหน้ ำ
เพื่อให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มภำคประชำสังคมสำมำรถให้ควำมเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรร่ำงอย่ำงมีควำมหมำย
● กำรรวมถึงตัวแทนของชุมชนที่เกี่ยวข้องและกลุ่มภำคประชำสังคมในคณะกรรมกำรยกร่ำงเพื่อให้มีส่วนร่วมอย่ำงจริงใจและ
โปร่งใสในกระบวนกำร
● ดำเนินกำรหำรือระดับภูมิภำคเพิ่มเติมด้วยกำรมีส่วนร่วมที่มีควำมหมำยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในร่ำงแผนปฏิบัติ
กำรระดับชำติ ที่พัฒ นำขึ้ นอย่ ำงต่ อเนื่ องเพื่ อสร้ำงควำมมั่น ใจในกำรกำหนดแผนปฏิบัติ กำรระดั บชำติที่จัดกำรกับข้อกั งวลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
นอกจำกนี้ แ ถลงกำรณ์ 14ยั งได้ เ รี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บำลตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ กระบวนกำรด ำเนิ น กำรขั้ น สุ ด ท้ ำ ยของแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ระดับชำติไ ม่ไ ด้เ กิด ขึ้น จำกควำมรี บร้ อนและชุ มชนตลอดจนหน่ว ยงำนภำครัฐและบริษัทที่ เกี่ ยวข้อ งได้รั บควำมรู้ เกี่ ยวกับสิท ธิแ ละ
กระบวนกำรทำงธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติในอนำคตคำแถลง
นี้ได้ถูกนำเสนอต่อรัฐบำลและองค์กรระหว่ำงประเทศในช่วงบ่ำยของกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ
๑.๕.เรำยินดีกับกระบวนกำรทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่ไม่รีบร้อนแต่โปรดทรำบว่ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนฉบับสุดท้ำยยังคงไม่รวมชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ผลจำกควำมพยำยำมของชุมชนเหล่ำนี้เรำมีควำมยินดีที่ได้ทรำบและมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวง
ยุติธรรมไม่ไ ด้เ ร่งกระบวนกำรเพื่ อออกแผนปฏิบัติกำรระดั บชำติ ว่ำ ด้ว ยธุ รกิจกับสิท ธิม นุษยชนภำยในเดือ นกั นยำยน ๒๕๖๑ตำมที่
ประกำศในระหว่ำงกำรหำรือคณะทำงำนเครือ ข่ำยกำรทำงำนเมื่ อ ๒๓สิงหำคม๒๕๖๑นอกจำกนี้ เรำยิน ดีในควำมพยำยำมของกรม
12

13

14

Manushya Foundation, ‘We Are Not Quiet, You’re Just not Listening’: Morning Press Conference, (23 August 2018), available at:
https://www.manushyafoundation.org/single-post/Morning-Press-Conference-%E2%80%9CWe-Are-Not-Quiet-You-Are-Just-Not-Listening%E2%80%9D
Manushya Foundation, ‘Nothing About Us, Without Us’ Thai BHR Network delivers its Statement calling on a Transparent & Sincere NAP process and content, (23 August 2018), available at:
https://www.manushyafoundation.org/single-post/%E2%80%9CNothing-About-Us-Without-Us%E2%80%9D-Thai-BHR-Network-delivers-its-Statement-calling-on-a-Transparent-Sincere-NAP-process-and-content
Thai BHR Network, Statement to the government: ‘Thailand: Call On The Government To Be Sincere And Transparent In The Drafting Process Of The National Action Plan On Business & Human Rights With Respect To The
Process And Content’, (23 August 2018), available at: https://www.manushyafoundation.org/nap-statement
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมในกำรตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอื่นๆของเรำโดยทำให้มั่นใจว่ำเนื้อหำของแผนปฏิบัติกำร
ระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยธุ ร กิ จกั บสิ ท ธิ ม นุ ษยชนนั้ น มี ร ำยละเอี ย ดมำกกว่ ำ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บฉบั บ ร่ ำ งก่ อ นหน้ ำ อย่ ำ งไรก็ ต ำมจำกกำร
ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับร่ำงสุดท้ำยเรำรู้สึกผิดหวังที่พบว่ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
ว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนล้มเหลวในกำรตระหนักและแก้ไขสถำนกำรณ์ของชุมชนทั้งหมดจำกควำมล้มเหลวในกำรรับควำมท้ำ
ทำยและข้อเสนอแนะที่ทำโดยพวกเขำหรือกำรที่ไม่สนใจชุมชนทั้งหมดและละเลยสิทธิ์หรือจัดกำรกับชุมชนเหล่ำนี้ในลักษณะที่เป็น
อันตรำยต่ อกำรจัดกำรกับผลกระทบที่พวกเขำเผชิ ญอันเป็นผลมำจำกกิจกรรมทำงธุรกิจทั้ งนี้เรำยังยินดีรับควำมพยำยำมของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมที่จะนำกระบวนกำรที่โปร่งใสมำกขึ้นผ่ำนกำรจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เปิดเผยต่อสำธำรณะโดยเปิดรับฟัง ควำมคิดเห็นจำกภำคประชำสังคมตั้งแต่วันที่ ๑๕กุมภำพันธ์๒๕๖๒ถึง๑๕
มีนำคม๒๕๖๒อย่ำงไรก็ ตำมเรำยังคงผิด หวังที่ กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรี ภำพกระทรวงยุติธรรมจะไม่ดำเนิน กำรหำรื อระดับภู มิภำค
เพิ่ ม เติ ม กั บกำรมี ส่ว นร่ว มที่ มี ควำมหมำยของผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ งหมดตำมที่ ร้ อ งขอใน แถลงกำรณ์ 15ของเรำเมื่ อ วั น ที่ ๒ ๓
สิงหำคม๒๕๖๑
ในฐำนะที่เป็นภำคประชำสังคมอิสระมูลนิธิมำนุษยะได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมกำรขับเคลื่อนและเสริมพลังชุมชน
ในระดับท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่ำเสียงของพวกเขำเป็นศูนย์กลำงของกำรตอบสนองเพื่อกำรมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์และจัดหำกำร
แก้ปัญหำที่มีประสิทธิภำพเพื่อจัดกำรกับข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจและกำรละเมิดสิทธิของพวกเขำเนื่องจำกผลกระทบทำง
ลบจำกกำรด ำเนิ น กิ จกรรมของภำคธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น ตลอดกระบวนกำรในกำรพั ฒ นำแผนปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ ชำติ มู ล นิ ธิ ม ำนุ ษ ยะและ
คณะทำงำนเครือข่ำยธุรกิจกั บสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยได้ให้กำรสนับสนุนและสร้ำงควำมมั่นใจในกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทยอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งผ่ ำ นกำรสนั บ สนุ น ที่ ส ำคั ญในกระบวนกำรพั ฒ นำและเนื้ อ หำของแผนปฏิ บั ติ ก ำรระดั บชำติ
อย่ ำ งไรก็ ต ำมเรำต้ อ งกำรเน้ น ย้ ำว่ ำ หน้ ำ ที่ ใ นกำรรั บ ข้ อ มู ล จำกชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกควำมท้ ำ ทำยที่ พ วกเขำเผชิ ญ อั น
เนื่อ งมำจำกผลกระทบทำงลบของกำรดำเนิน กิจกรรมของภำคธุร กิจเป็น สิ่งที่ รัฐบำลควรเป็น ผู้ดำเนิ นกำรเป็น เรื่อ งน่ ำเสียดำยหำก
ทรั พ ยำกรที่ อุ ทิ ศ ให้ กั บ กำรพั ฒ นำแผนปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ ชำติ ถู ก เปลี่ ย นเส้ น ทำงไปยั ง ด้ ำ นอื่ น ๆในกระบวนกำรพั ฒ นำที่ ถื อ ว่ ำ มี
ควำมสำคัญมำกกว่ำซึ่งทำให้แหล่งกำรเงินไม่เพียงพอสำหรับกำรปรึกษำหำรือในชุมชนดังกล่ำว
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แม้ว่ำช่องว่ำงที่ชัดเจนจะยังคงได้รับกำรแก้ไขในร่ำงแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับล่ำสุดเพื่อรับประกัน
ว่ำธุรกิจไทยจะไม่กระทำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกทำงเรำเชื่อมั่นอย่ำงยิ่งว่ำควำมคิดเห็นของเรำนั้นหำกนำมำ
พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะสำมำรถเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและสำมำรถสร้ำงจุดเริ่มต้นเพื่อ
จัดกำรกับควำมรับผิดชอบขององค์กรและสร้ำงควำมมั่นใจในกำรดำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบเรำเห็นว่ำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วย
ธุร กิจกับสิท ธิ มนุ ษยชนเป็น โอกำสที่ สำคั ญสำหรั บภำคประชำสังคมและชุม ชนระดับรำกหญ้ ำในกำรมี ส่ว นร่ ว มร่ วมกัน เพื่อ ส่งเสริ ม
เศรษฐกิ จไทยที่ ยั่ งยื น และสิ ท ธิ ม นุ ษยชนตำมล ำดั บในขณะเดี ย วกั น ก็ สร้ำ งควำมเข้ำ ใจให้ กั บภำคธุ ร กิ จเรำหวั งว่ ำ แผนปฏิ บัติ ก ำร
แห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะอนุญำตให้มีกำรพูดคุยอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำโปร่งใสและสร้ำงสรรค์ในทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เรำสำมำรถทำงำนร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่ำภำคธุรกิจไทยจะเคำรพสิทธิมนุษยชนทั้งที่ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ
๒. แบ่ งปั น ควำมคิ ด เห็น ของเรำเกี่ ย วกับ ร่ำ งแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ ว่ำ ด้ว ยธุ ร กิ จกั บสิ ท ธิ ม นุ ษยชน ฉบั บสุ ด ท้ ำ ยผ่ำ นช่ อ งทำง
สำธำรณะเพื่อ ให้มั่น ใจว่ำ แผนปฏิบัติก ำรระดับชำติว่ำ ด้ว ยธุร กิจกับสิท ธิม นุษยชนที่แ ข็งแกร่งเพื่อ ควบคุม กิจกรรมขององค์ก รใน
ประเทศไทย
เรำใคร่ข อส่งควำมคิดเห็นเหล่ำนี้เป็น สื่อกลำงเพื่อให้แน่ ใจว่ำมีส่วนร่วมอย่ ำงสร้ำงสรรค์กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวง
ยุติธรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรสร้ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนทั้งหมด
และปัญหำที่พวกเขำเผชิญซึ่งมีควำมครอบคลุมในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนและกำรนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
ไปใช้จะเป็นไปอย่ำงรำบรื่นในทุกระดับของสังคมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวเรำได้จัดเตรียมข้อมูลที่ควรปรับแก้และเ พิ่มเติมใน
แผนปฏิบัติกำรระดับชำติเพื่อให้แน่ใจว่ำสอดคล้องกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและ UNGPsและจัดกำรกับควำมกังวลข้อ
กังขำช่องว่ำงและควำมต้องกำรของภำคประชำชนระดับท้องถิ่นภำคประชำสังคมนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญตลอดกำรดำเนินธุรกิจ
ของมูลนิธิมำนุษยะและยุทธศำสตร์ด้ำนสิทธิมนุษยชนและวิเครำะห์ในกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยอย่ำงอิสระโดยมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ข้ำงต้นเรำขอแนะนำ
ควำมคิดเห็นดังปรำกฏด้ำนล่ำงดังนี้:
● ปรับแก้ข้อควำมของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เป็นสีแดง
● เพิ่มเติมข้อควำมที่เกี่ยวกับข้อกังวลและช่องว่ำงระบุเป็น สีฟ้ำและ

10

#ThaiBHRNetwork

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

● จุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม (เป็นสีฟ้ำ) เพื่อสำมำรถให้ใช้งำนและแน่ใจว่ำเอกสำรนี้สำมำรถใช้งำนได้โดยรวมเพื่อรับประกันกำร
ปฏิ บัติ ต ำมกำรกระทำของรั ฐและกำรดำเนิ น ธุ รกิ จกั บ UNGPsและข้ อ ผู ก พั น ระหว่ ำ งประเทศอื่ นๆตำมภำระผู ก พั น ที่ปฏิ บัติ แ ละ
กำหนดไว้ในนั้ นกำรที่จะจัด ทำแผนปฏิบัติก ำรระดับชำติ ที่เข้ำถึงได้ง่ำ ยและเป็นมิต รกับผู้ใช้เรำใคร่ขอแนะนำให้รัฐบำลรวม
ตำรำงของ 'แผนปฏิ บัติ ก ำร' ไว้ ใ นส่ ว นของภำคผนวกแทนที่ จะอยู่ ใ นเนื้ อ หำของแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ ซึ่ งมี ตั ว อย่ ำ ง
ควำมสำเร็จจำกประเทศอื่นๆเช่นฝรั่งเศส16และสวิตเซอร์แลนด์17
ในขณะที่เรำส่งควำมคิดเห็นเหล่ำนี้เรำยังได้ทรำบถึงควำมจริงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงของร่ำงสุดท้ำยของแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติที่
ควรจะต้ อ งเน้ น ควำมเป็ น โครงสร้ ำ งแบบแผนปฏิ บัติ ก ำรโดยไม่ ควรเป็ น กำรท ำขึ้ น มำใหม่ โ ดยจำลองเลี ย นแบบรำยงำนประเมิ น
สถำนกำรณ์สิทธิ มนุ ษยชนในภำคธุร กิจระดั บภู มิภ ำคแต่ ควรได้รับกำรพั ฒนำตำมแนวทำงของคณะท ำงำนสหประชำชำติ (UNWG)
ด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (BHR)ตำมที่กำหนดไว้ในคำแนะนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนปี 201618ตำม
คำแนะนำนี้แผนปฏิบัติกำรต้องอธิบำยว่ำอะไรคือกำรกระทำของรัฐบำลด้วยกำรผสมผสำนที่ดีของมำตรกำรบังคับและควำมสมัครใจ
ที่แสดงโครงร่ำงกิจกรรมปัจจุบันและที่วำงแผนไว้อย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ โดยรัฐบำลควรรวบรวมไว้ภำยใต้หลักกำรชี้นำของ
UNGPsแต่ ล ะข้ อ ผ่ ำ นกำรจั ด เตรี ย มเนื้ อ หำของหลั ก กำร แนวทำงแผนกิ จ กรรมปั จ จุ บั น และกิ จ กรรมที่ ว ำงแผนไว้ โ ดยมี ก ำรรวม
วัต ถุ ประสงค์ เ ฉพำะกิ จกรรมที่ต้ อ งด ำเนิน กำรกำรระบุ ควำมรั บผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนของหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ยวข้ อ ง กรอบเวลำสำหรั บกำร
ดำเนินกำรและตัวบ่งชี้ประสิทธิภำพเพื่อกำรประเมินผล กำรดำเนินกำรและผลลัพธ์ ภำยใต้หลักกำรชี้แนะแต่ละข้อแผนปฏิบัติกำรฯ
ควรกำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วนไว้ในแต่ละประเด็นด้วย
แม้ว่ำเรำจะตระหนักถึงข้อบกพร่อ งนี้ในโครงสร้ำงของร่ำงสุดท้ำย แต่เนื่องจำกข้อจำกัดของเวลำเรำจึงเพียงแค่แสดงควำมคิดเห็ น
ภำยในกรอบของรัฐบำลที่พัฒนำร่ำงของแผนฯ นอกจำกนี้เ รำยังรับทรำบควำมจริงที่ว่ำแผนปฏิบัติกำรเเห่งชำติแผนนี้ฯ นี่เป็นฉบับ
แรกที่ถูกร่ำงโดยรัฐบำลและจะครบกำหนดภำยในระยะเวลำอันสั้ นภำยในปี ๒๕๖๒ ดังนั้ นเรำจึงแสดงควำมหวังของเรำว่ำจะได้รั บ
16

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, “National Plan for the Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights”, (2017), available at:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/business-and-human-rights/article/the-national-plan-for-the-implementation-of-the-united-nations-guiding
17
Confédération Suisse, Report on the Swiss strategy for the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, (2016), available at:
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48579.pdf
18
UN Working Group on Business and Human Rights, Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights, (2016), available at:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf
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กำรแก้ไขในแผนปฏิบัติกำรเเห่งชำติฉบับถัดไป ซึ่งรัฐบำลที่จะเปิดดำเนินกำรในปี ๒๕๖๗-๒๕๗๒ และจะปฏิบัติตำมคำแนะนำของ
คณะทำงำนสหประชำชำติ UNWG กำรระบุประเด็นที่มีลำดับควำมสำคัญใหม่ และกำรดำเนินกำรวำงแผนหลักกำรชี้แนะโดยแนะนำ
หลักกำรพร้อมกิจกรรมที่ครอบคลุมของแผนปฏิบัติกำรที่จัดทำดัชนีเป็นภำคผนวก
แม้ว่ำช่องว่ำงที่ชัดเจนจะยังคงได้รับกำรแก้ไขในร่ ำงแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับล่ำสุดเพื่อรับประกัน
ว่ำธุรกิจไทยจะไม่กระทำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกทำงเรำเชื่อมั่นอย่ำงยิ่งว่ำควำมคิดเห็นของเรำนั้นหำกนำมำ
พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะสำมำรถเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและสำมำรถสร้ำงจุดเริ่มต้นเพื่อ
จัดกำรกับควำมรับผิดชอบขององค์กรและสร้ำงควำมมั่นใจในกำรดำเนินธุรกิจที่มีรับผิดชอบ เรำเห็นว่ำ แผนปฏิบัติกำรแห่งชำติว่ำ
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นโอกำสที่สำคัญสำหรับภำคประชำสังคมและชุมชนระดับรำกหญ้ำในกำรมีส่วนร่วมร่วมกันเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิ จไทยที่ ยั่ งยื น และสิท ธิ มนุ ษยชนตำมลำดั บในขณะเดี ย วกั น ก็สร้ ำงควำมเข้ ำ ใจให้กั บภำคธุร กิ จ เรำหวังว่ ำแผนปฏิ บัติ ก ำร
แห่งชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะอนุญำตให้มีกำรพูดคุยอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำโปร่งใสและสร้ำงสรรค์ในทุกภำคส่ วนที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ เ รำสำมำรถท ำงำนร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ ภำคธุ ร กิ จ ไทยจะเคำรพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ที่ ใ นประเทศและ/หรื อ
ต่ำงประเทศ
บทที่ ๑: บทนำ
โปรดทรำบ:
● ปรับแก้ข้อควำมของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เป็นสีแดง
● เพิ่มเติมข้อควำมที่เกี่ยวกับข้อกังวลและช่องว่ำงระบุเป็นสีฟ้ำและ
● จุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม (เป็นสีฟ้ำ) เพื่อสำมำรถให้ใช้งำนและแน่ใจว่ำเอกสำรนี้สำมำรถใช้งำนได้โดยรวมเพื่อรับประกันกำรปฏิบัติ
ตำมกำรกระทำของรัฐและกำรดำเนินธุรกิจกับUNGPsและข้อผูกพันระหว่ำงประเทศอื่นๆตำมภำระผูกพันที่ปฏิบัติ และกำหนดไว้ใน
นั้น
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๑.๑. หลักกำรชีแ
้ นะของสหประชำชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)
ข้อควำมต้นฉบับ

ข้อควำมทีแ
่ นะนำให้แก้ไข

หน้ำ๑: เสำหลักที่๑กำรคุ้มครอง(Protect)กำหนดหน้ำที่ของ หน้ำ๑: เสำหลักที่๑กำรคุ้มครอง(Protect)กำหนดหน้ำที่ของรัฐในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อ
รัฐในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษ ยชน (ข้อ ๑-๑๐) กล่ ำวคือรัฐ มี ๑-๑๐) กล่ำวคือรัฐมีหน้ำที่ในกำรปกป้องและคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกละมิดสิทธิไม่ว่ำจะโดยรัฐหรือ
หน้ำที่ในกำรปกป้องและคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด สิทธิ
ไม่ ว่ำ จะโดยรั ฐหรื อบุ คคล/องค์ กรที่ไ ม่ ใช่ รัฐ ซึ่ง รวมถึ งภำค
ธุ ร กิ จ เอกชนโดยแม้ รั ฐ จะไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ในกำรละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนโดยเอกชนแต่ รัฐมีห น้ำที่ต้ องด ำเนินกำรเพื่ อให้ มี
กำรป้องกันลงโทษและเยียวยำในกรณีที่เกิด กำรละเมิด โดย
นโยบำยหรือมำตรกำรเช่นกำรอำนวยควำมยุติธรรม

บุคคล/ องค์กรที่ไม่ใช่รัฐซึ่งรวมถึงภำคธุรกิจเอกชนโดยแม้รัฐจะไม่ต้องรับผิดในกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยเอกชนแต่รัฐมีหน้ำที่ต้องดำเนินกำรเพื่อให้มีกำรป้องกันลงโทษและเยียวยำในกรณี
ที่เกิดกำรละเมิดโดยนโยบำยหรือมำตรกำรเช่นกำรอำนวยควำมยุติธรรม
แม้ รัฐ ไม่ ต้อ งรั บผิ ดในกำรละเมิด สิทธิม นุษ ยชนโดยบุค คลส่ว นตน/เอกชนอย่ำ งไรก็ ตำมรั ฐอำจ
ละเมิดพันธกรณีกฎหมำยสิทธิมนุ ษยชนระหว่ำงประเทศในกรณี ที่กำรละเมิดดังกล่ำวเกิดขึ้นกั บ
พวกเขำหรือไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมเพื่อป้องกันสืบสวนลงโทษและแก้ไขกำร
กระทำที่ไม่เหมำะสมของบุคคลส่วนตน/เอกชน
ข้อ เสนอแนะ : UNGPs เมื่ อมี กำรอ้ ำงอิง จะต้ องใช้ โดยรวมเท่ ำนั้ น และต้ องไม่ ดัด แปลงภำษำ
เพื่อให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ที่ใช้หลักกำรชี้นำ

๑.๓. กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบต
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หน้ำ ๔: ๒. กำรจัด ประชุ มระดับ ชำติว่ ำด้ วยธุร กิจ กับ สิท ธิ ๒. กำรจัดประชุมระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิท ธิมนุษยชนครั้ง ที่ ๑: กระทรวงยุติธรรมโดยกรม
มนุษยชนครั้งที่๑: กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิ คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพได้ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วย
และเสรี ภ ำพได้ ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนไทยในคณะกรรมำธิ ก ำร สิทธิมนุษ ยชนสมำคมเครือข่ำยโกลบอลคอมแพ็ กประเทศไทยมู ลนิธิมำนุษยะและเครื อ ข่ำยภำค
ระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนสมำคมเครือข่ำย
ประชำสังคมเพื่อกระบวนกำรUPRจัดกำรประชุมระดับชำติฯครั้งที่๑เมื่อวันที่๒๒ ธันวำคม๒๕๕๙
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทยมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำ ย
ภำคประชำสั ง คมเพื่ อ กระบวนกำรUPR จั ด กำรประชุ ม ข้อ คิ ด เห็ น : มู ล นิ ธิ ม ำนุ ษ ยะและเครื อ ข่ ำ ยภำคประชำสั ง คมเพื่ อ กระบวนกำรUPR เป็ น เพี ย ง
ระดับชำติฯครั้งที่๑เมื่อวันที่๒๒ ธันวำคม๒๕๕๙
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ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ผู้เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมในฐำนะผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มมิ ไ ด้ ร่ ว มจัด ประชุ ม ดั ง กล่ ำ วร่ ว มกั บ กรมคุ้ ม ครองสิ ทธิ แ ละ
เสรีภำพกระทรวงยุติธรรม
หน้ ำ ๔: ๓. กำรรวบรวมข้ อมู ล สถำนกำรณ์ ธุร กิ จ กับ สิ ท ธิ ๓. กำรรวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ (First Regional Consulมนุ ษ ยชนในระดับ พื้ น ที่ (First Regional Consultation):
ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ถูกขอให้พิจำรณำคัดเลือกประเด็นสำคัญ
ล ำดั บ ต้ น ๓ประเด็ น ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ควรได้ รั บ กำรแก้ ไ ขอย่ ำ ง
เร่งด่วนเพื่อใช้เป็นฐำนข้ อมูลประกอบกำรจัด ทำแผนปฏิบัติ
กำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

tation):ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ถูกขอให้พิจำรณำคัดเลือกประเด็นสำคัญลำดับต้น ๓ประเด็นในพื้นที่
ซึ่งควรได้ รับกำรแก้ ไขอย่ำ งเร่งด่ วนเพื่ อใช้ เป็ น ฐำนข้ อมู ลกำรประเมิ นพื้น ฐำนระดับ ชำติที่เป็ น
อิ ส ระเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยเพื่ อ ประกอบกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

หน้ำ๕: ๔. กำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔. กำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประเมินสถำนกำรณ์ธุรกิจกับ
เกี่ยวกับกำรประเมินสถำนกำรณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและ
สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนและกำรจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนครั้ ง ที่ ๑ :
กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรระดั บ ชำติ ว่ ำ ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ

กระทรวงยุ ติ ธ รรมโดยกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนไทยในคณะกรรมำธิ ก ำร

มนุ ษ ยชนครั้ ง ที่ ๑:กระทรวงยุ ติ ธรรมโดยกรมคุ้ มครองสิ ท ธิ
และเสรีภ ำพร่วมกับผู้แ ทนไทยในคณะกรรมำธิ กำรระหว่ำ ง ระหว่ำงรัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR) มูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยภำคประชำ
รัฐบำลอำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR) มูลนิธิมำนุษ สัง คมเพื่อกระบวนกำร UPR จัดกำรประชุมฯระหว่ำงวันที่ 1 - 3๒– ๓กันยำยน๒๕๖๐ณโรงแรม
ยะและเครื อ ข่ ำยภำคประชำสั งคมเพื่ อ กระบวนกำร UPR

สำมพรำนริเวอร์ไซด์อำเภอสำมพรำนจังหวัดนครปฐม

จัดกำรประชุมฯระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓กันยำยน๒๕๖๐ณโรงแรม
สำมพรำนริเวอร์ไซด์อำเภอสำมพรำนจังหวัดนครปฐม

ข้อควำมต้นฉบับ

คำแนะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ

๓. กำรรวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใน

๓. กำรรวบรวมข้อมูลสถำนกำรณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ (First Regional Consultation):
ระดับพื้นที(่ First Regional Consultation): ผู้เข้ำร่วมประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ถูกถำมให้พิจำรณำคัดเลือกประเด็นสำคัญลำดับต้นประเด็นในพื้นที่ซึ่งควรได้รับกำร
แก้ไขอย่ำงเร่งด่วนเพื่อใช้เป็น ฐำนข้อมูลกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติที่เป็นอิสระเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิ
ได้ถูกถำมให้พจ
ิ ำรณำคัดเลือกประเด็นสำคัญลำดับต้น
มนุษยชนในประเทศไทยประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนชุมชน
ประเด็นในพื้นที่ซงึ่ ควรได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนเพื่อใช้
เป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำ ที่ได้รับผลกระทบจำกผลกระทบของกิจกรรมทำงธุรกิจและองค์กรภำคประชำสังคมในปัจจุบันให้ควำมเห็น
และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพใช้เพื่อแจ้งกำรแก้ไข
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ร่ำงดังกล่ำว
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๑.๕.ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กับแผนและนโยบำยระดับชำติอน
ื่ ๆ รวมถึงเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย
่ งั ยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
ข้อควำมต้นฉบับ
หน้ ำ ๘:

คำแนะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ

๒.

กำรเติ บ โตบนคุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ ๒. กำรเติบโตบนคุณภำพชีวต
ิ ที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม-ซึ่งแผนปฏิบต
ั ิกำรฯได้เน้นถึงควำมสำคัญของกำร
พั
ฒ
นำที
ย
่
ง
่
ั
ยื
น
และไม่
ท
ำลำยสิ
ง
่
แวดล้
อ
มกล่
ำ
วคื
อ
กำรด
ำเนิ
น
โครงกำรที
่อำจส่งผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
สิ่ง แวดล้ อม-ซึ่ง แผนปฏิบั ติก ำรฯได้ เน้ นถึ งควำมส ำคั ญของ
กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น และไม่ ท ำลำยสิ่ ง แวดล้ อ มกล่ ำ วคื อ กำร ต้องทำกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเน้นถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของภำคธุรกิจ
ด ำเนิ นโครงกำรที่ อำจส่งผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้ อมต้ องท ำ ทัง้ กำรประกอบธุรกิจภำยในหรือกำรลงทุนข้ำมพรมแดนอีกทั้งยังต้องเปิดโอกำสให้ประชำชนผู้ได้รับ
กำรประเมิน ผลกระทบด้ำ นสิ่ งแวดล้อ ม (EIA) โดยเน้ นถึ ง ผลกระทบจำกโครงกำรดังกล่ำวเข้ำถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงแท้จริง ผ่ำนกำรบังคับ
หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของภำคธุ ร กิ จ ทั้ ง กำรประกอบ กำรประเมินผลลัพธ์ทำงสังคม (SIA), กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (CHRIA)
ธุรกิ จภำยในหรื อกำรลงทุน ข้ำ มพรมแดนอี กทั้ งยั งต้ องเปิ ด และกำรประเมินผลกระทบด้ำนเพศ (GIA)และในกรณีที่ได้รับควำมเสียหำยก็จะต้องได้รับกำรเยียวยำอย่ำง
โอกำสให้ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรดังกล่ำว เป็นธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ
เข้ ำถึ งข้ อมู ลและมีส่ วนร่ว มแสดงควำมคิ ด เห็น อย่ ำงแท้ จ ริ ง
และในกรณีที่ได้รับควำมเสียหำยก็จะต้องได้รับกำรเยียวยำ
อย่ำงเป็นธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ
หน้ำ๙: ๓. กำรปรับ สมดุ ลและพัฒนำระบบบริ หำรจั ด กำร ๓. กำรปรั บ สมดุล และพัฒ นำระบบบริ หำรจั ด กำรภำครั ฐ– ซึ่ง มีเ ป้ำ หมำยให้ เป็ น “ภำครั ฐของ
ภำครัฐ – ซึ่งมีเป้ำหมำยให้เป็น “ภำครัฐของประชำชนและ ประชำชนและเพื่อประชำชน“ โดยแผนปฏิบัติกำรฯให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงหรือปรับปรุง กลไก
เพื่อประชำชน“ โดยแผนปฏิบัติกำรฯให้ควำมสำคัญกับกำร กำรร้องทุกข์และกำรเยียวยำให้มีประสิทธิภำพมีกลไกกำรติดตำมและรำยงำนผลให้กับประชำชน
สร้ ำ งหรื อ ปรั บ ปรุ ง กลไกกำรร้ องทุ ก ข์แ ละกำรเยี ย วยำให้ มี ผู้ร้องเรียนโดยอำศัย เทคโนโลยีส ำหรับเป็นช่องทำงสื่อ สำรเพื่ อให้เ กิดควำมสะดวกและรวดเร็ ว
ประสิ ท ธิ ภ ำพมี ก ลไกกำรติ ด ตำมและรำยงำนผลให้ กั บ อย่ำงไรก็ตำมควำมท้ำทำยที่ยังคงมีอยู่คือกำรเข้ำถึงกลไกกำรร้องเรียนด้วยเทคโนโลยีที่กล่ำวถึง
ประชำชนผู้ ร้ อ งเรี ย นโดยอำศั ย เทคโนโลยี ส ำหรั บ เป็ น นั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุดจำกผลกระทบที่ ไม่พึง ประสงค์จ ำกกิจกรรมทำงธุรกิจซึ่ง เป็นผู้ มี
ช่องทำงสื่อสำรเพื่อให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็ว
ส่วนได้เสียสำคัญในกระบวนกำรนี้มักอำศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท

ดังนั้นเพื่อเป็น กำรรับ ประกัน กำรเข้ำถึงกลไกดัง กล่ำวจึ งต้องเสริมสร้ำงวิธี กำรและช่องทำงกำร
สื่อสำรอื่นๆให้เเข็งแกร่งโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับรำกหญ้ำ
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หน้ำ๙:แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ - ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ - ยุทธศำสตร์ที่๒: กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำม
ที่๒: กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม เหลื่อมล้ำในสังคมและยุทธศำสตร์ที่๓: กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ทำงเศรษฐกิจและแข่ง ขันได้อย่ำง
และยุท ธศำสตร์ที่ ๓: กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ทำงเศรษฐกิ จ ยั่งยืนอย่ำงไรก็ดีแม้ว่ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่๑๒จะมิได้กล่ำวถึงภำคธุรกิจ
และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น อย่ ำ งไรก็ ดี แ ม้ ว่ ำ แผนพั ฒ นำ กับ สิท ธิ มนุ ษ ยชนเอำไว้ โดยตรงแต่ ได้ มีก ำรย้ ำถึง กำรส่ง เสริ มกำรด ำเนิ นธุ ร กิจ ที่ รับ ผิด ชอบต่ อ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ง ชำติฉ บับ ที่ ๑ ๒จะมิ ได้ กล่ ำวถึง ภำค
สังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำใน
ธุรกิจกับ สิทธิมนุษ ยชนเอำไว้โดยตรงแต่ไ ด้มีกำรย้ ำถึงกำร

สังคม

ส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจที่รับผิด ชอบต่อสังคม (Corporate อย่ ำ งไรก็ ต ำมในขณะที่ ร ะบุ สิ่ ง นี้เ รำจะต้ อ งได้ รั บ กำรยอมรั บ ว่ ำกำรส่ง เสริ มกำรดำเนิ นธุ ร กิ จ ที่
Social Responsibility) เพื่ อสร้ ำ งควำมเป็น ธรรมและลด
รับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) และสิ่งที่เรียกว่ำหลักกำรที่ว่ำด้วย
ควำมเหลื่อมล้ำในสังคม

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนหรือ BHR นั้นไม่ได้อ้ำงถึงแนวคิดเดียวกัน

กล่ำวคือกำรส่งเสริมกำรดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมหรือ (CSR) เพียงต้องกำรพฤติกรรมที่
รับผิดชอบจำกธุรกิจ ในวงกว้ำ งเท่ำนั้น ส่วน BHR มีควำมเฉพำะคือกำรก ำหนดสิทธิ และควำม
รับผิดชอบที่กิจกรรมทำงธุรกิจนั้นต้องเคำรพ
แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ –ส ำหรั บ แผนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แผนสิทธิมนุษยชนแห่ง ชำติ –สำหรับแผนสิทธิมนุษยชนแห่ง ชำติฉบับที่ 4 ซึ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
แห่งชำติฉบับที่๔ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัด ทำนั้นจะมีกำร กำรจัดทำนั้นจะมีกำรอ้ำงอิง และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรฯด้วยกำรพัฒนำแผนสิทธิมนุษยชน
อ้ำงอิงและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรฯด้วย

แห่งชำติฉบับที่๔นี้มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนฟื้นฟูฯในเรื่อง BHR ดังนั้นเรำขอย้ำ
ควำมสำคัญของกำรนำเอกสำรดังกล่ำวมำใช้อย่ำงเร็วที่สุด
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บทที่ ๒ : แรงงำน
ชือ
่ บททีแ
่ นะนำ: บทที๒
่ : สิทธิเเรงงำนและมำตรฐำนของแรงงำน
คำอธิบำย:พวกเรำมูลนิธิมำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิม นุษยชนแห่งประเทศไทย มีควำมยินดีในควำมพยำยำมของรัฐบำล
ไทยที่จะปฏิบัติตำมสิทธิแรงงำนและมำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ ผ่ำนกำรให้สัตยำบันจำก ๕ ของ ๘ ในมำตรฐำนแรงงำนหลัก
ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบำลไทยจะพิจำรณำกำรให้สัตยำบันของส่วนที่เหลืออีก ๓ ข้อ
ในมำตรฐำนแรงงำนหลักขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ และกำรดำเนินกำรภำยในประเทศทั้งหมดจะพิจำรณำพันธะข้อผูกพัน
เหล่ำนี้ด้วย ในกำรนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ในขณะที่พูดถึงสิทธิแรงงำนหรือมำตรฐำนของแรงงำน ในบทนี้จะครอบคลุมถึงสิทธิแรงงำนไม่
เพียงแต่ในบริษัทเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึง บริษัทในเครือและตลอดห่วงโซ่อุปทำนด้วย สิทธิของกลุ่มเฉพำะของบุคคลที่เผชิญกับชำยขอบ
มำกกว่ำและมีควำมเสี่ ยงสูงต่อกำรละเมิดสิ ทธิของพวกเขำจะต้องได้รับกำรแก้ไข เช่น แรงงำนนอกระบบ แรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำน
กลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ผู้ใช้สำรเสพติด สตรี ชนเผ่ำพื้นเมือง ผู้สูงอำยุและพนักงำนบริกำรทำง
เพศ
เรำขอขอบคุณควำมพยำยำมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม สำหรับกำรติดตำมส่วนที่มีควำมสำคัญอันดับแรก
ของเรำตำมที่ ร ะบุ ใ น รำยงำนประเมิ น สถำนกำรณ์ สิท ธิ ม นุ ษยชนในภำคธุ ร กิ จในบริ บทระดั บภู มิ ภ ำค ของเรำ ซึ่ งจั ด ขึ้ น ในเดื อ น
มกรำคมถึงมีนำคม ๒๕๖๐ เพื่ อรั บมือ กับกำรละเมิด สิท ธิเเรงงำนและมำตรฐำนแรงงำน และเรำขอขอบคุณที่พยำยำมตรวจสอบให้
แน่ใจว่ำมีรำยละเอียดเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับฉบับร่ำงก่อนหน้ำของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกที่เรำทบทวนแผนปฏิบัติกำรฯและเพื่อให้ UNGPs สำมำรถดำเนินกำรได้ในเบื้องต้น เรำเชื่อว่ำสิ่งนี้จะต้องถูก
แบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอนโดยละเอียดและกำรดำเนินกำรตำมกำหนดเวลำซึ่งมีควำมครอบคลุม ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มั่นใจว่ำกำร
ดำเนินงำนและกำรนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติไปใช้จะเป็นไปอย่ำงรำบรื่นในทุกระดับของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว เรำ
ได้ จัด เตรีย มข้ อ มู ลที่ ควรปรับแก้ และเพิ่ ม เติ มในแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ำ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนสิ ทธิ ม นุ ษยชน
ระหว่ำงประเทศและ UNGPs และจัดกำรกับข้อกังวล ช่องว่ำงและควำมต้องกำรของภำคประชำชนระดับท้องถิ่น ภำคประชำสังคม
นักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญภำยใต้กลยุทธ์ของมูลนิธิมำนุษยะ และยุทธศำสตร์ด้ำนสิทธิมนุษยชน และกำรวิเครำะห์ใน กำรประเมิน
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พื้นฐำนระดับชำติด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อย่ำงอิสระโดยมูลนิธิมำนุษยะ และเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่ง
ประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ข้ำงต้น เรำขอแนะนำควำมคิดเห็นดังปรำกฏด้ำนล่ำงดังนี้:
● ปรับแก้ข้อควำมของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เป็นสีแดง
● เพิ่มเติมข้อควำมที่เกี่ยวกับข้อกังวล และช่องว่ำงระบุเป็นสีฟ้ำ และ
● จุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม (เป็นสีฟ้ำ) เพื่อสำมำรถให้ใช้งำนและแน่ใจว่ำเอกสำรนี้สำมำรถใช้งำนได้โดยรวมเพื่อรับประกันกำร
ปฏิบัติตำมกำรกระทำของรัฐและกำรดำเนินธุรกิจกับ UNGPs และข้อผูกพันระหว่ำงประเทศอื่น ๆ ตำมภำระผูกพันที่ปฏิบัติและ
กำหนดไว้ในนั้น กำรที่จะจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เข้ำถึงได้ง่ำ ยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เรำใคร่ขอแนะนำให้รัฐบำลรวม
ตำรำงของ 'แผนปฏิ บัติ ก ำร' ไว้ ใ นส่ ว นของภำคผนวก แทนที่ จะอยู่ ใ นเนื้อ หำของแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ ซึ่ งมี ตั ว อย่ ำ ง
ควำมสำเร็จจำกประเทศอื่น ๆ เช่นฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

คำแนะนำโดยทั่วไป: สำหรับบทที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงำนนี้ พบเห็นกำรใช้คำบำงคำที่ไม่ถูกต้องและไม่มีกำรระบุตัวตนชัดเจนและ/หรือ
กำรบิดเบือนควำมหมำยกลุ่มบุคคล สิ่งนี้เกิดขึ้นจำกควำมล้มเหลวในกำรตระหนักรับรู้เรื่องพนักงำนบริกำรทำงเพศคือกำรทำงำน ไว้
ในแผนปฏิบัติกำรฯและกำรตระหนักรู้ชนเผ่ำพื้นเมือง นอกจำกนี้ยังมีช่องโหว่หลำยประกำรอันเป็นผลมำจำกประเด็นต่ำง ๆ มิติของ
สิทธิและกำรละเมิด กำรกระทำและกลุ่มของบุคคลที่ได้รับผลกระทบซึ่งถูกกล่ำวถึงอย่ำงสั้น ๆ หรือไม่สนใจอย่ำงสิ้นเชิงตัวอย่ำงเช่น
แผนปฏิบัติกำรฯจะเน้นเฉพำะสิทธิของบุตรของแรงงำนและไม่สำมำรถกล่ำวถึงกำรใช้ แรงงำนเด็ก สิทธิของพนักงำนบริกำรทำงเพศ
และสิทธิของชนเผ่ำพื้นเมืองโดยสมบูรณ์
สุดท้ำยเพื่อให้แน่ใจว่ำสอดคล้องกับหน้ำที่ของรัฐในกำรปกป้องภำยใต้หลักกำรที่ ๓ ของ UNGPs ต้องให้แนวทำงที่มีประสิทธิภำพ
แก่องค์กรธุรกิจในกำรจัดกำรและบรรเทำผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนตลอดกำรดำเนินงำน ในขณะที่ร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
พยำยำมควบคุมธุรกิจขนำดใหญ่ที่จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรำทรำบว่ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
ไม่ มีม ำตรกำรบั งคั บเพื่อ ให้ธุรกิ จไทยรั บผิ ดชอบต่อ ผลกระทบที่ไ ม่ พึงประสงค์ จำกกำรกระท ำของภำคธุ ร กิจในที่ท ำ งำนทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ และควรได้รับแรงบันดำลใจจำกแนวปฏิบัติที่ดีระดับโลก เช่น พระรำชบัญญัติ UK Modern-Slavery Act 2015 และ
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หน้ำที่ขององค์กร French Corporate Duty of Vigilance Law 2017 ท้ำยที่สุดร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติฯล้มเหลวในกำรจัดทำ
แผนปฏิ บัติก ำรโดยละเอี ย ดสำหรับธุ รกิ จที่สำมำรถชี้ น ำกำรกระทำของพวกเขำให้เ ป็ น ไปตำม UNGPs และควำมคิ ด เห็ น เหล่ ำ นี้
พยำยำมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนี้โดยกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรอย่ำงละเอียด

I. สถำนกำรณ์ในภำพรวม
ข้อควำมต้นฉบับ

ข้อควำมทีแ
่ นะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติฯ

หน้ ำ ๑๑: รั ฐ บำลให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรคุ้ มครองสิท ธิ ข อง
แรงงำนทุกคน ไม่แบ่งแยกกลุ่มชำติพันธุ์หรือเชื้อชำติ โดยได้
ปรับปรุงกฎหมำยและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มกำรคุ้มครอง
และสวัสดิกำรของแรงงำน และเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ

หน้ำ๑๑: รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรคุ้มครองสิทธิของแรงงำนทุกคน ไม่แบ่งแยกกลุ่มชำติพันธุ์
หรือเชื้อชำติ ศำสนำ สัญชำติเพศ รสนิยมทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยได้ปรับปรุงกฎหมำย
และมำตรกำรต่ ำง ๆ เพื่อ เพิ่ มกำรคุ้ม ครองและสวัส ดิก ำรของแรงงำน และเพื่อ ให้ สอดคล้อ งกั บ
มำตรฐำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ และสิ่งที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่ำงประเทศอื่น
ๆ รวมถึงกลไกสนธิสัญ ญำระหว่ำงประเทศ เช่น ปฏิญญำสำกลว่ำด้ว ยสิทธิ มนุษยชน (UDHR),
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (ICCPR), กติกำระหว่ำงประเทศ
ว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒนธรรม (ICESCR) และ อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำร
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW), อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรปฏิบัติหรือกำร
ลงโทษอื่น ที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT), อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำร
ขจั ดกำรเลื อกปฏิ บัติ ทำงเชื้ อชำติ ในทุก รู ปแบบ (CERD), อนุ สัญ ญำว่ำ ด้ วยสิทธิข องคนพิก ำร
(CRPD) และ อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (CRC)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

II. ข้อท้ำทำย
ข้อควำมต้นฉบับ

ข้อควำมทีแ
่ นะนำให้แก้ไข

หน้ ำ๑๕: กำรบัง คับ ใช้ กฎหมำยที่ เกี่ ยวกับ กำรค้ำ ประเวณี
ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที่ ไ ด้ รั บ จ ำ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรขจัด กำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบเมื่อปี๒๕๖๐โดยกำกับดูแลธุรกิจบันเทิงให้ปฏิบัติตำม
ก ฎ ห ม ำ ย แ ร ง ง ำ น อ ย่ ำ ง เ ต็ ม ที่ แ ล ะ พิ จ ำ ร ณ ำ ย ก เ ลิ ก

หน้ ำ๑๕: กำรบัง คั บใช้ก ฎหมำยที่ เกี่ ย วกั บกำรค้ ำ ประเวณีป ฏิ บัติ ตำมข้อ เสนอแนะที่ ได้ รั บจำก
คณะกรรมกำรสหประชำชำติว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบเมื่อปี ๒๕๖๐โดย
ก ำกั บ ดู แลธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต ำ มก ฎห มำยแรงง ำนอย่ ำ งเต็ ม ที่ แ ละพิ จ ำรณำ ยก เลิ ก

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณีพ .ศ.
๒๕๓๙โดยเฉพำะควำมผิดทำงอำญำสำหรับผู้ค้ำประเวณี

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙โดยเฉพำะควำมผิดทำงอำญำ
สำหรับผู้ค้ำประเวณีพนักงำนบริกำรทำงเพศ

ข้อควำมต้นฉบับ

ข้อควำมทีแ
่ นะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ

หน้ำ๑๕:กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรผู้สูงอำยุและผู้พ้น
โทษสนับสนุนให้เพิ่มควำมพยำยำมยิ่งขึ้นในกำรส่งเสริ มให้
เกิดกำรจ้ำงงำนคนพิกำรผู้สูงอำยุและผู้พ้นโทษที่เหมำะสมกับ
ทักษะและควำมสำมำรถตลอดจนฝึกทักษะกำรประกอบอำชีพ
ให้ กั บ กลุ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ ำ วเพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อ มในกำร
ทำงำนและใช้ป ระโยชน์ จ ำกกองทุ นต่ ำ งๆเพื่อ ช่ วยผู้ พิก ำร
ผู้สูงอำยุและผู้พ้นโทษได้งำนทำและเสริมสร้ำงศักยภำพอย่ำง
แท้จริง

หน้ำ๑๕:กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรผู้สูงอำยุและผู้พ้นโทษสนับสนุนให้เพิ่มควำมพยำยำม
ยิ่งขึ้นในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนคนพิกำรผู้สูงอำยุและผู้พ้นโทษที่เหมำะสมกับทักษะและ
ควำมสำมำรถบนพื้นฐำนควำมสมัครใจและจะต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และทำให้มั่นใจว่ำสภำพควำมเป็นอยู่ของพวกเขำจะดีขึ้น ตลอดจนฝึกทักษะกำรประกอบอำชี พ
ให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่ำวเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรทำงำนและใช้ประโยชน์จำกกองทุนต่ำงๆ
เพื่อช่วยผู้พิกำรผู้สูงอำยุและผู้พ้นโทษได้งำนทำและเสริมสร้ำงศักยภำพอย่ำงแท้จริง
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

หน้ ำ๑๖: กำรขจัด กำรเลือ กปฏิ บัติ ในกำรจ้ ำงงำน/ท ำงำน หน้ำ๑๖: กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำน/ทำงำน
- ทบทวนและแก้ไขกฎหมำยเพื่อคุ้มครองและขจัด กำรเลือก - ทบทวนและแก้ไ ขกฎหมำยเพื่ อ คุ้ม ครองและขจั ดกำรเลือ กปฏิ บัติ ในกำรจ้ำ งงำนในทุ กกรณี
ปฏิ บั ติ ใ นกำรจ้ ำ งงำนในทุ ก กรณี ท บทวนพระรำชบั ญ ญั ติ
ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศพ.ศ. ๒๕๕๘โดยเฉพำะมำตรำ๑๗
ตลอดจนสร้ ำ งควำมตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ พระรำชบั ญ ญั ติ ฯ
รวมถึงกลไกกำรร้องเรียนของพระรำชบัญญัติฯให้กับทุกภำค
ส่วนส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนอย่ำงเท่ำเทียมโดยปรำศจำก
กำรเลื อ กปฏิ บั ติ ท ำงเพศแก้ ปั ญ หำกรณี ก ำรถู ก เลิ ก จ้ ำ ง
เนื่องจำกตั้งครรภ์กำรบังคับตรวจ HIV/AIDS ก่อน/ระหว่ำง
ทำงำนกำรจัดกำรปัญหำในที่ทำงำนกำรไม่ให้โอกำสผู้หญิง
ในกำรเลื่อนตำแหน่งกำรเลือกปฏิบัติเนื่องจำกถิ่นกำเนิด กำร
ล่ ว งละเมิ ด และคุ ก คำมทำงเพศในที่ ท ำงำนกำรใช้ ค วำม
รุนแรงกำรเลือกปฏิบัติในกำรจ่ำยค่ำแรงสตรีกำรเลือกปฏิบัติ
ในกำรจ้ำงงำนต่อกลุ่มที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศแรงงำน
สตรีในบำงบริบทและสถำนกำรณ์เช่นคนทำงำนบ้ำนแรงงำน
ต่ำงด้ำวผู้ค้ำบริกำรทำงเพศฯลฯ

ทบทวนพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศพ.ศ. ๒๕๕๘โดยเฉพำะมำตรำ๑๗ตลอดจน
สร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ย วกับพระรำชบัญญั ติฯรวมถึงกลไกกำรร้องเรียนของพระรำชบัญญัติ ฯ
ให้กับทุกภำคส่วนส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนอย่ำงเท่ำเทียมโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติทำงเพศ
แก้ปัญหำกรณีกำรถูกเลิกจ้ำงเนื่องจำกตั้งครรภ์กำรบังคับตรวจ HIV/AIDS ก่อน/ระหว่ำงทำงำน
กำรจัดกำรปัญหำกำรเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ HIV/AIDS ในที่ทำงำนอัน เนื่องมำจำกสถำนะ
HIV สถำนะกำรรั บรู้หรื อเนื่ องจำกควำมเสี่ยงที่สูง ขึ้นเช่นในกลุ่ม ผู้มีค วำมหลำกหลำยทำงเพศ
LGBTI พนักงำนบริกำรทำงเพศและผู้ใช้สำรเสพติดกำรไม่ให้โอกำสผู้หญิงในกำรเลื่อนตำแหน่ง
กำรเลือ กปฏิบัติเ นื่องจำกถิ่นกำเนิ ด เชื้อชำติหรือชำติพันธุ์ศ ำสนำรสนิยมทำงเพศและอัตลักษณ์
ทำงเพศกำรล่วงละเมิดและคุกคำมทำงเพศในที่ทำงำนกำรใช้ควำมรุนแรงกำรเลือกปฏิบัติในกำร
จ่ำยค่ำแรงสตรีกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่สมส่วนในกำรจ้ำงงำนตำมที่ชนเผ่ำพื้นเมืองเคยประสบ, กลุ่มที่
มีควำมหลำกหลำยทำงเพศแรงงำนสตรีในบำงบริบทและสถำนกำรณ์เช่นคนทำงำนบ้ำนแรงงำน
ข้ำมชำติพนักงำนบริกำรทำงเพศฯลฯ

หน้ำ๑๖: กำรค้ำมนุษย์และแรงงำนบังคับ

หน้ำ๑๖: กำรค้ำมนุษย์และแรงงำนบั งคับ , แรงงำนเด็กและกำรแสวงหำผลประโยชน์อย่ำงไม่
- นำมำตรกำรที่ใช้กับภำคกำรประมงมำด ำเนินกำรูแลสภำพ ถูกต้องอื่นๆ
แรงงำนในภำคอุ ต สำหกรรมอื่ น เช่ น ภำคกำรเกษตรและ - นำมำตรกำรที่ใช้กับภำคกำรประมงมำด ำเนินกำรดูแลสภำพแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมอื่นเช่นภำค
ก่ อ สร้ ำ งที่ มี แ รงงำนข้ ำ มชำติ ท ำงำนเป็ น จ ำนวนมำกและ กำรเกษตรและก่อสร้ำงที่มีแรงงำนต่ำงด้ำวทำงำนเป็นจำนวนมำกและพิจำรณำกำหนดให้ธุรกิจในภำคที่มี
พิจำรณำกำหนดให้ธุรกิจในภำคที่มีควำมเสี่ยงสูงให้ทำกำร
ควำมเสี่ยงสูงให้ทำกำรตรวจสอบและรำยงำนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตำมหลักกำร UNGPsนอกจำกนี้
ตรวจสอบและรำยงำนเกี่ ยวกับ สิท ธิม นุษ ยชนตำมหลั กกำร
UNGPs

แม้ว่ ำกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรใช้ แรงงำนเด็ กนั้ นจะมีอ ยู่แ ต่มั กจะล้ มเหลวในกำรบั งคั บใช้ก ฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัดเนื่องจำกกำรปลอมแปลงควำมหนำแน่นของมวลกระดูกโดยนำยจ้ำงจำนวนผู้ตรวจ
แรงงำนไม่เพียงพอจำนวนล่ำมที่ไม่เพียงพอในระหว่ำงกำรตรวจแรงงำนกระบวนกำรตรวจสอบที่
ไม่มีประสิทธิ ภำพในสถำนที่ทำงำนที่ ไม่เป็นทำงกำรและยำกต่อกำรเข้ำ ถึงและไม่มี เอกสำรระบุ
ตัวตนของเด็กอพยพชนเผ่ำพื้นเมืองหรือผู้ที่อยู่ชำยขอบ/จำกชุมชนชนกลุ่มน้อย
21

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
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๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork

สำหรั บกำรศึ ก ษำให้เ ข้ ำ ใจเพิ่ม เติ ม เกี่ ยวกั บควำมท้ ำ ทำยที่ต้ อ งเผชิ ญโดยผู้ ที่ ไ ด้รั บผลกระทบจำกผลกระทบทำงลบทำงธุ ร กิ จ ทั้ ง
เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิและมำตรฐำนแรงงำน โปรดดูบทกำรประเมินเชิงสรุปเรื่องที่พัฒนำขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินพื้นฐำน
ระดับชำติ โดยมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเเห่งประเทศไทย
III. แผนปฏิบัตก
ิ ำร
เสำที๑
่ : หน้ำทีข
่ องรัฐในกำรคุม
้ ครอง (Protect)

ลำดับที่
๑

ประเด็น
กำรเข้ำเป็นภำคี
สนธิสัญญำ
ระหว่ำงประเทศ

กิจกรรม
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำเป็น
ภำคีใช้มำตรกำรเร่งด่วนเพื่อให้

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
- กระทรวง
แรงงำน

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒ (2019)

ตัวชีว้ ด
ั

ชำติ/SDGs/UNGPs

สัตยำบันเข้ำเป็นภำคีกับILO ลำดับที่

อนุสัญญำ ILO ลำดับที่

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

C87, C97, C98, C131, C143

๘๗, ๙๗, ๙๘, ๑๓๑,
๑๔๓๑๕๖และ๑๘๙
ภำยในปี๒๕๖๒

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม

C156และ 189 โดยประเมินจำก
สถำนกำรณ์และบริบทของประเทศ
ไทยเพื่อให้สัตยำบันเข้ำเป็นภำคีแก่
อนุสัญญำเพื่อรับรองควำมสอดคล้อง
กับมำตรฐำนแรงงำน

- อนุสัญญำมีผลเเละนำมำ - SDGs เป้ำหมำยที่๘
ปฏิบัตภ
ิ ำยในประเทศ
- UNGPs ข้อที่๕

ศึกษำปฏิญญำไตรภำคีเรื่องหลักกำร - กระทรวง
ว่ำด้วยสถำนประกอบกำรข้ำมชำติ
แรงงำน
และนโยบำย (The Tripartite dec- -กระทรวงกำร
laration of principles concerning
multinational enterprises and

- มีกำรศึกษำควำมเป็นไป
ได้ในกำรเข้ำเป็นภำคี

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์

ต่ำงประเทศ

๒๕๖๒-๒๕๖๓

มีกำรศึกษำปฏิญญำ
ไตรภำคีเรื่องหลักกำรว่ำ
ด้วยสถำนประกอบกำร
ข้ำมชำติและนโยบำย
สังคมขององค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ

- ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
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๒

กำรร่ำงและกำร
ปรับปรุงแก้ไขกำร
ยกเลิกกฎหมำย
กฎระเบียบ
นโยบำยและ
มำตรกำรต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง

social policy) หรือ (MNE decla-

- SDGs เป้ำหมำยที่๘

ration) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศและพิจำรณำแนวทำง
ดำเนินงำนเพื่อส่งเสริมปฏิญญำฯ

- UNGPs ข้อที่๕

ทบทวนกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
คุ้มครองแรงงำนกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมกำรประกันสังคมที่ยังมีช่องว่ำง
ระหว่ำงกฎหมำยและทำงปฏิบัติและ
พิจำรณำปรับปรุงหรือพัฒนำให้ดี
ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลทำให้มน
ั่ ใจว่ำ
กฎหมำยภำยในไม่ขัดกันและกัน

-กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๖

จำนวนกฎหมำยที่ได้รับ
กำรปรับปรุงแก้ไข

- ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม

- กระทรวง
แรงงำน

- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๕, ๗

ทบกวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและ
พิจำรณำปรับปรุงหรือพัฒนำให้
สอดคล้องกับอนุสัญญำ ILO ฉบับที่
๑๓๘, ๑๘๒อนุสัญญำหลักของ
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ
(ILO Core Conventions)

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖

จำนวนครัง้ ที่มีกำรประชุม
ทบทวนกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง

- ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๕, ๗
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ศึกษำหลักกำรทั่วไปขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำร

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖

จัดหำงำนอย่ำงเป็นธรรม (ILO

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรศึกษำ - ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
ฯ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

General Principle and Opera-

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม

tional Guideline on Fair Recruitment), และทบทวนกฎหมำย
และแนวปฏิบัตท
ิ ี่บังคับใช้อยู่เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักกำรฯดังกล่ำว
ทบทวนนโยบำยกำรจ้ำงแรงงำนใน
พื้นที่ชำยแดนในลักษณะที่มงุ่
คุ้มครองคนทำงำนที่มีกฎหมำย
บัญญัติรับรองไว้แล้วทุกฉบับโดยไม่
เลือกปฏิบัติรวมทั้งคุม
้ ครองสมำชิกที่
เป็นผู้ติดตำมทั้งนี้เพือ
่ ให้สอดคล้อง
กับฉันทำมติอำเซียนว่ำด้วยกำร
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ

- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- กระทรวง
ยุติธรรม

-กำรถอดถอนข้อจำกัดที่
ส่งผลให้ไม่รำยงำนและ
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
กำรทำงำนที่ไม่ปลอดภัย
ให้กับแรงงำนข้ำมชำติ

- ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๘

-กำรให้คำปรึกษำแก่ทั้ง
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
แรงงำนทีม
่ ีและไม่มี
เอกสำรกำรเดินทำง
ถูกต้องจะได้รับกำรรับรอง
ในกระบวนกำรนี้

แรงงำนต่ำงด้ำว (ASEAN Consensus on the Protection and
Promotion of the Rights of
แรงงำนต่ำงด้ำว)
ทบทวนปรับปรุงหรือยกเลิกนโยบำย
ที่มุ่งเน้นไปที่แรงงำนข้ำมชำติทำให้
แรงงำนเหล่ำนี้อยู่ภำยใต้กำร
แสวงหำผลประโยชน์อย่ำงไม่
ถูกต้องและทำให้แรงงำนเหล่ำนี้
ได้รับบทลงโทษทำงอำญำ
พิจำรณำและปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับแรงงำนให้สอดคล้องกับ

-จำนวนนโยบำยที่มีกำร
ทบทวน

- กระทรวง

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-จำนวนร่ำง

- ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
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สถำนกำรณ์ปัจจุบน
ั และ
มำตรฐำนสำกลเช่นพระรำชบัญญัติ

แรงงำน

- กระทรวงกำร
แรงงำนสัมพันธ์พ.ศ. ๒๕๑๘ (1975) พัฒนำสังคมและ
และพระรำชบัญญัติแรงงำน
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
รัฐวิสำหกิจสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๔๓
- กระทรวง
(2000)เพื่อยกเลิกข้อบังคับว่ำด้วย
ยุติธรรม
สิทธิกำรก่อตั้งสหภำพและกำร
ต่อรองอย่ำงเป็นหมู่คณะเช่น
ปรับปรุงพระรำชบัญญัติกำรประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ให้สอดคล้องกับงำนใน
ภำคกำรประมงพ.ศ. ๒๕๕๐
(อนุสัญญำขององค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศข้อ๑๘๘) และตลอด
ทั้งกำรจัดหำกลไกกำรแสดงควำม
รับผิดชอบและมำตรกำรที่คลุมเครือ
หรือทำให้เกิดกำรแปลควำมหมำย
อย่ำงแคบและที่รับรองกำรอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่กับกลไกกำรแสดงควำม
รับผิดชอบเหล่ำนี้
ยกเลิกกำรปรับปรุงแก้ไขใน
กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนและรับรอง
ว่ำกิจกรรมของภำคธุรกิจทำง
อุตสำหกรรมทั้งหมดถูกควบคุมผ่ำน
กำรบังคับใช้สิทธิตำมสิทธิบัตร, กำร
ตรวจสอบและข้อบังคับโดยรวม
เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
แรงงำน

พระรำชบัญญัติที่ผำ่ น
ควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรีที่สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนสำกลและ
พันธสัญญำระดับภูมิภำค

พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

- สถำนประกอบกำร
ทั้งหมดไม่ว่ำจะมีขนำด
จะต้องตรงตำมมำตรฐำน
แรงงำน

- SDGs เป้ำหมำยที่๘

-กำรตรวจสอบอย่ำงเป็น
ประจำควรได้รับกำร
ดำเนินกำรเพื่อรับรองกำร
ทำตำมกฎหมำยอย่ำง
สม่ำเสมอ

(๔)

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- UDHR มำตรำที๒
่ ๓ (๓) และ
- ICESCR มำตรำที่๗และ๘
(๑)(a)-(b)
- มติของ ECOSOC ๒๕๕๑/

๑๘ (2008/18)
-พระรำชบัญญัติทั้งหมด
ในประเทศไทยเลือกให้คำ - มติของ UNGA ๓๑/๑๕
นิยำม .”แรงงำนบังคับ"
เหมือนกัน
- กำรเตรียมกำรเพื่อ
กระตุ้นกำรตระหนักรู้แก่
สำธำรณะเกี่ยวกับแรงงำน
บังคับถูกรวมไว้ด้วยใน
ร่ำงกฎหมำดังตัวอย่ำงใน
บริบทข้ำงที่แสดงไว้อย่ำง
เหมำะสม
- ไม่มีกำรตีควำมอย่ำง
แคบและไม่ยด
ื หยุ่นของ
กฎหมำยและ

(31/15)
- มติของ UNHRC ๑๕/๒๑
(15/21) ของผู้รำยงำนพิเศษ
แห่งสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิ
ที่จะมีเสรีภำพในกำรชุมนุม
โดยสงบและกำรสมำคม
- CESCR ควำมเห็นทัว
่ ไป ข้อ
ที่๒๓
- ข้อสังเกตโดยสรุปเพื่อ
ประเทศไทยที่จด
ั ทำขึ้นโดย
CESCR และ CEDAW ในปี
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ปรับปรุงร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันแรงงำนบังคับและรับรองกำร
นำไปใช้ของกำรป้องกันนีใ้ ห้
สอดคล้องกับพิธีสำร ILO ปี๒๕๕๗
ในส่วนของอนุสัญญำแรงงำนบังคับ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกี่ยวกับคำ
จำกัดควำมของแรงงำนบังคับกำร
ลงโทษของกำรละเมิดสิทธิและ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนรัฐในกำรสนับสนุนสิ้นสุด
ของแรงงำนบังคับแรงงำนบังคับที่ซึ่ง
ถูกลงโทษด้วยควำมผิดทำงอำญำ
โดยลำพังและไม่ใช่แค่ส่วนหนึง่ ของ
กำรค้ำมนุษย์

มำตรฐำนสำกลได้แถลง
ออกไปในที่นี้

๒๕๕๐
- พิธีสำร ILO ในปี๒๕๕๗ใน
ส่วนของสนธิสัญญำแรงงำน
บังคับ
- ILO Declaration ว่ำด้วย
หลักกำรพื้นฐำนสิทธิในกำร
ทำงำน- ปฏิญญำอำเซียนว่ำ
ด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD)

แก้ไขพระรำชบัญญัติคม
ุ้ ครอง
แรงงำนฉบับที่๒มำตรำ๑๖เพื่อ
กำหนดกำรล่วงละเมิดและกำรล่วง
ละเมิดทำงเพศอย่ำงชัดเจนตำม
ประกำศ ILO เกี่ยวกับหลักกำร
พื้นฐำนและสิทธิในกำรทำงำนและ
เพื่อครอบคลุมกำรล่วงละเมิดในหมู่
พนักงำนในระดับเดียวกันนอกจำกนี้
ยังรวมถึงชนเผ่ำพื้นเมืองเป็นกลุ่มที่
ได้รับกำรปกป้องอย่ำงชัดเจนจำก
กำรเลือกปฏิบัติ
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บัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำน
กำรเลือกปฏิบัติทม
ี่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ทุกคนผู้อยู่ชำยขอบ,กำรถูกตีตรำ
และกำรถูกกีดกัน
กฎหมำยนีไ้ ม่ควรแค่คม
ุ้ ครองกำร
เลือกปฏิบัติแต่ควรกล่ำวถึงกำรเเก้
ไขกำรละเมิดโดยกำรเตรียมกำร
เยียวยำและส่งเสริมกำรไม่เลือก
ปฏิบัติเมื่อพูดถึงบริบทเฉพำะโดย
คำนึงถึงผลกระทบของแต่ละชุมชน
อย่ำงชัดเจนและปัจจัยอื่นอำจมี
ผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงช่องว่ำงที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชำติและกำรถูกทำ
ให้เป็นชำยขอบของบำงกลุ่ม

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

- คำนิยำมเฉพำะซึ่งถูก
แสดงในเอกสำรแสดง
เจตนำรมณ์ในแต่ละ
หมวดหมู่ของรำยบุคคลที่
ได้กล่ำวถึงไว้

- UDHR

- มำตรกำรนั้นเป็นแบบอิง
หลักฐำนรวมทุกชุมชนที่
เกี่ยวข้องและทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบให้มีส่วนร่วมใน
แบบแผนและกำรนำไป
ปฏิบัตใิ ช้

- CERD มำตรำที่๒, ๕, ๗

- เสริมด้วยกำรยกเลิก

มนุษยชน (AHRD)

- ICCPR & ICESCR มำตรำ
๒,๓ร่วม
- CEDAW มำตรำที๒
่ , ๑๑
- CRPD มำตรำที่๕, ๒๗
- สนธิสัญญำ ILO ๑๐๐, ๑๑๑
- SDG เป้ำหมำยที่๕, ๑๐, ๑๖
-ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ

กระบวนกำร ‘do not
harm’ ในสิทธิมนุษยชน

ทบทวนกฎหมำยประกันสังคมและ
ระบบควำมปลอดภัยของสังคมโดย
พิจำรณำ
(๑) ปรับปรุงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์
ของผู้ประกันตน (๒) กำรมีส่วนร่วม
ของไตรภำคีในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนประกันสังคม (๓) กำรเข้ำถึง
กองทุนฯและบริกำรเพือ
่ แรงงำนทุก
ประเภทโดยเฉพำะแรงงำนนอก

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖

จำนวนสิทธิประโยชน์หรือ - ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
หลักเกณฑ์ที่ได้มีกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทบทวนหรือปรับปรุง
ทรัพยำกรมนุษย์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๓, ๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

ระบบ,แรงงำนข้ำมชำติ, และ
พนักงำนบริกำรทำงเพศ (๔) ให้กำร
ป้องปกป้องกับลูกจ้ำงที่เกษียณอำยุ
แล้ว (5) กำรยอมทำตำมหลักปฏิบัติ
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ของ ILO เช่นปรับปรุง
พระรำชบัญญัติประกันสังคมหมวด
๓๓, ๓๙, ๔๐ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของค่ำลดหย่อนบุตร,
วันนักขัตฤกษ์ประจำปี, วันนักขัต
ฤกษ์ตำมประเพณี, กำรลำกิจลำป่วย
ลำพักร้อน, ลำเพื่อทำหมัน, ลำ
ฝึกอบรมหรือเพื่อกำรศึกษำ, ลำ
คลอด, และประกันให้เด็กและ
สมำชิกครอบครัวของแรงงำน, เพื่อ
เป็นประกันสิทธิเดียวกันแก่แรงงำน
ข้ำมชำติที่เป็นแรงงำนชำวไทยผู้ซึ่ง
ได้รับสิทธิตำมอนุสัญญำของ ILO ที่
๘๗และ๙๘
ทบทวนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ้ำง
งำนภำครัฐเพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรม
แก่ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรรวมถึง
ควำมสำมำรถของลูกจ้ำงทีจ
่ ัดตั้งให้
เป็นสหภำพแรงงำนและมีส่วนร่วม
ในกำรเจรจำต่อรองร่วม

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

จำนวนครัง้ ที่มีกำรทบทวน - ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

ยกเลิกมำตรำ๑๕วรรค๓
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวต
ิ คนพิกำรที่อนุญำตให้
ยกเว้นกำรคุ้มครองทำงกฎหมำย

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒

ปกป้องสิทธิกำรจ้ำงงำนที่
เท่ำเทียมกันของผู้พิกำร

- กระทรวงกำร
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ของบุคคลทีม
่ ีควำมพิกำรจำกกำรถูก พัฒนำสังคมและ
เลือกปฏิบัติ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
ศึกษำวิเครำะห์ทบทวนปรับปรุงหรือ
ยกเลิกพระรำชบัญญัติป้องกันและ

- สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ

ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณีพ.ศ.
๒๕๓๙และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกำกับดูแลธุรกิจสถำนบันเทิง
ให้ปฏิบต
ั ิตำมกฎหมำยเพื่อหลีกเลีย
่ ง
กำรทำให้กำรบริกำรทำงเพศผิด
กฎหมำยที่อำจส่งผลให้ถูกจับคุม
กักขังกำรเลือกปฏิบัติและกำร
แสวงหำผลประโยชน์อย่ำงไม่
ถูกต้องซึ่งเป็นกำรละเมิดสิทธิของ
พนักงำนบริกำรทำงเพศกฎระเบียบ
ของธุรกิจสถำนบันเทิงจะต้องปฏิบัติ
ดังนี้ป้องกันกำรเกิดสภำพแวดล้อม
กำรทำงำนที่ไม่ปลอดภัยแก่พนักงำน
บริกำรทำงเพศส่งเสริมให้พนักงำน
บริกำรทำงเพศในกำรรำยงำน
อำชญำกรรมที่กระทำต่อตนแก่
ตำรวจและเพื่อยุติกำรรับกำรยกเว้น
โทษอย่ำงต่อเนื่องในส่วนนี้
ต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรมทีเ่ พียงพอ
แก่ตำรวจและเจ้ำหน้ำที่บังคับใช้
กฎหมำยอื่นๆเพื่อป้องกันกำรล่อซื้อที่
ผิดกฎหมำย
กำรฟ้องร้องดำเนินคดีโดยไม่
ยุติธรรมและกำรทุจริตอื่นๆโดย

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- มีกำรประชุมและศึกษำ
-ยุทธศำสตร์แห่งชำติดำ้ น
เพื่ทบทวนพระรำชบัญญัติ ควำมมั่นคง
ป้องกันและปรำบปรำม
- SDGs เป้ำหมำยที่๕
กำรค้ำประเวณีพ.ศ.
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
๒๕๓๙ให้ยกเลิกโทษกับ
-กำรเสนอแนะที่ได้รับจำก
พนักงำนบริกำรทำงเพศ
คณะกรรมกำรกำรขจัดกำร
- ภำคธุรกิจสถำนบันเทิง
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
และพนักงำนบริกำรทำง
รูปแบบพ.ศ. ๒๕๖๒
เพศได้รับกำรให้
คำปรึกษำ
- ภำระควำมรับผิดชอบว่ำ
ด้วยกำรละเมิดสิทธิของ
พนักงำนบริกำรทำงเพศ
- พนักงำนบริกำรทำงเพศ
ได้รับกำรส่งเสริมด้วย
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน
ที่ปลอดภัย
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ตำรวจกับพนักงำนบริกำรทำงเพศ
บัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยกำรล่วง
ละเมิดทำงเพศโดยมีคำจำกัดควำมที่
ชัดเจนเกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดทำง
เพศกำรรวมกำรล่วงละเมิดทำงวำจำ
และกำรห้ำมกำรล่วงละเมิดทำงเพศ
อย่ำงชัดเจนในสถำนทีท
่ ำงำน
รับรองกำรนำไปใช้ของกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยและมำตรฐำนที่มีอยู่แล้ว
รับประกันกำรคุ้มครองแรงงำน
ประกันสังคมและกำรครอบคลุมถึง
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยผ่ำน
กำรออกนโยบำยและมำตรำซึ่งมี
อำนำจควบคุมพร้อมด้วยแนวทำงที่
ชัดเจนว่ำด้วยมำตรกำรป้องกันกำร
เยียวยำและกำรชดเชยค่ำเสียหำยที่
ภำคธุรกิจต้องปฏิบัตต
ิ ำมและมีผล
บังคับใช้ทันที
แนวทำงควรครอบคลุมไปทั่วทุก
สถำนที่ทำงำน, หน่วยงำน
อุตสำหกรรมโดยเฉพำะบริษัทขนำด
เล็กและกลำงที่มีแนวโน้มว่ำจะเกิด
กำรละเมิดสิทธิเหล่ำนี้ขึ้น
ประเด็นนีค
้ วรกล่ำวถึงในแง่มม
ุ ของ
กำรป้องกันกำรเลือกปฏิบต
ั ิเงื่อนไข
ของงำนที่มีคณ
ุ ค่ำสภำพแวดล้อม
กำรทำงำนค่ำจ้ำงขั้นต่ำกำรทำงำน

-กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒ (2019)

-กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
-กระทรวง
แรงงำน
-กระทรวง
สำธำรณสุข
-กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

- มีกฎหมำยที่เน้นย้ำถึง
กำรล่วงละเมิดทำงเพศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

- ข้อเสนอเเนะที1
่ 9 อนุสัญญำ
ว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ CEDAW
-อนุสัญญำว่ำด้วยกำรเลือก
ปฏิบัตใิ นกำรจ้ำงงำนและ
อำชีพ CEACR 1958

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

--มำตรกำรจะต้อง
ครอบคลุมทุกชุมชนที่
ได้รับผลกระทบและปรับ
ใช้ได้กับระดับท้องถิ่น
โดยเฉพำะกำรกล่ำวถึง
ชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ควำม
เสี่ยงสูงที่จะได้รบ
ั
ผลกระทบเช่นนโยบำย
เรื่อง HIV/AIDS และกำร
ล่วงละเมิดทำงเพศใน
สถำนที่ทำงำน
- สิ่งเหล่ำนี้จะต้องได้รับ
กำรพัฒนำโดยอำศัยควำม
ร่วมมือทัง้ ของระดับ
รำยบุคคลและของชุมชน
กลุ่มของนำยจ้ำงกลุ่มของ
แรงงำน
- แนวทำงสำหรับภำค
ธุรกิจจะต้องปรำศจำก
อิทธิพลของธุรกิจและ

- ICESCR
- CERD
- CEDAW
- CRC
- CRPD
- CMW
- ควำมเห็นทั่วไปของ CESCR
หมำยเลข๙
- มติสมัชชำสหประชำชำติ๓๑/
๑๕
- รำยงำนพ.ศ.๒๕๕๙ของ
ผู้รำยงำนพิเศษแห่ง
สหประชำชำติวำ่ ด้วยสิทธิที่จะ
มีเสรีภำพในกำรชุมนุมโดย
สงบและกำรสมำคม
-ข้อเสนอเเนะโดย
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
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นอกเวลำค่ำจ้ำงสำหรับวันหยุด
เงื่อนไขวันหยุดนักขัตฤกษ์รำยปี
สุขภำพและควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนกำรก่อตัง้ ของสหภำพ
แรงงำนและกำรเจรจำต่อรองร่วม

คำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ที่ได้รบ
ั ผลกระทบจำก
กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของภำคธุรกิจ

ในปี๒๕๕๘
-ข้อเสนอแนะในปี๒๕๖๐โดย
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรขจัด
กำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ
- อนุสัญญำ ILO ฉบับที่๑๑๑
- อนุสัญญำ ILO ฉบับที่๑๘๗
- ข้อเสนอแนะของ ILO ฉบับที่
๒๐๐
- เครือข่ำยควำมปลอดภัยอำชี
วอนำมัยของอำเซียน

๓

กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
แรงงำน

จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลรำยละเอียด
ของแรงงำนเพื่อให้หน่วยงำน
นำยหน้ำและนำยจ้ำงสำมำรถ
ตรวจสอบรำยละเอียดของแรงงำน
ได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำระบบดังกล่ำว
ได้ใช้ตด
ิ ตำมกำรเกิดขึ้นของกำรใช้
แรงงำนที่เอำเปรียบและควำม
พยำยำมทีจ
่ ะระบุกำรเกิดขึน
้ ของ
เหตุกำรณ์นี้

- กระทรวง
แรงงำน
- กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

- ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

-ดำเนินกำรในแล้ว๗๗
จังหวัดของประเทศไทย
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
พร้อมกำรเฝ้ำระวังเพิ่มเติม - UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
ในส่วนที่มีควำมเสี่ยงสูง
ต่อกำรใช้แรงงำนในเชิง
เอำเปรียบ

กลไกดังกล่ำวจะต้องถูกใช้ในกำร
รวบรวมข้อมูลและสถิติกำรจ้ำงงำน/
กำรว่ำงงำนในกลุ่มประชำกรไทย
รวมถึงประเภทของกำรจ้ำงงำนกำร
แยกตำมเพศเชือ
้ ชำติควำมพิกำรและ
อำยุรวมถึงนโยบำยกำรส่งเสริมกำร
จ้ำงงำนที่หลำกหลำยของแรงงำนทั้ง
ในภำครัฐและเอกชน
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พัฒนำนโยบำยและระบบกำรจด
ทะเบียนแรงงำนข้ำมชำติทม
ี่ ี
ประสิทธิภำพและยั่งยืนด้วยกำร
กำจัดเวลำที่อนุญำตให้แรงงำนข้ำม
ชำติสำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำร
พิสูจน์สัญชำติ, และไม่มีอุปสรรค
ใดๆในกำรเข้ำถึงกำรคุม
้ ครองและ
บริกำรผ่ำนกำรยกเลิกกำรเชื่อมโยง
กระบวนกำรจดทะเบียนแรงงำนข้ำม

-กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

กระทรวงมหำดไ
ทย

-ศูนย์บริกำรครบวงจรทั้ง
๘๐แห่งในประเทศไทย
เพิ่มให้นั้นมีประสิทธิภำพ
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
- ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะ
ได้รับกำรให้คำปรึกษำ
และมีส่วนร่วมโดยเฉพำะ
แรงงำนข้ำมชำติ

ชำติจำกนำยจ้ำง; และศูนย์บริกำร
ครบวงจร (OSS) ที่ให้ควำม
ช่วยเหลืออย่ำงต่อเนือ
่ งใน
กระบวนกำรจัดหำใบอนุญำตทำงำน
ให้กับแรงงำนต่ำงชำติที่ขึ้นทะเบียน
แล้วอย่ำงมีประสิทธิภำพขอบข่ำย
งำนกำรบริหำรจัดกำรได้มอบหมำย
งำนให้แก่หน่วยงำนและกระทรวง
ต่ำงๆทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะ
ยำวจะต้องถูกกำหนดขึ้น
สร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรจัดกำร
แรงงำนและกำรคุม
้ ครองสิทธิจะ
ครอบคลุมไปถึงธุรกรรมของรัฐบำล
และกิจกรรมของรัฐวิสำหกิจอย่ำง
โปร่งใสเช่นในกำรจัดซื้อกำรจัดหำ
และกำรสรรหำภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

- แรงงำนทีข
่ ึ้นทะเบียน
แล้วทั้งหมดจะได้รบ
ั
ใบอนุญำตทำงำน

กระทรวงและ
๒๕๖๒-๒๕๖๔
หน่วยงำนที่
(2019-2021)
เกี่ยวข้องในกำร
ทำธุรกรรมเช่น
กระทรวงพลังงำน

- ข้อเสนอแนะทั่วไปฉบับที๓
่ ๐
ของคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำร
ขจัดกำรเลือกปฏิบัตท
ิ ำงเชื้อ
ชำติในทุกรูปแบบ
- ข้อสังเกตเชิงสรุปในรำยงำน
ครั้งที่หนึ่งและสำมของประเทศ
ไทยต่อคณะกรรมกำรว่ำด้วย
กำรขจัดกำรเลือกปฏิบต
ั ิทำง
เชื้อชำติ

ต้องมีมำตรกำรควำม
รับผิดชอบ

, กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.)

32

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
๔

กำรจัดหำงำนและ
กำรเลิกจ้ำง

พัฒนำกำรควบคุมมำตรกำรและ
ตรวจตรำกำรจัดหำงำนที่เป็นธรรม,
รวมถึงวิธีปฏิบัตใิ นกำรสรรหำโดย

กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

ใช้นโยบำย 'ไม่เสียค่ำธรรมเนียม'
หรือนโยบำย 'นำยจ้ำงจ่ำย' อย่ำง
สม่ำเสมอ; ขอบข่ำยงำนที่กำลังได้รับ
กำรพัฒนำที่ได้นำมำใช้อย่ำง
เคร่งครัดภำยในประเทศด้วยกำรที่
MoUsได้ลงนำมกับประเทศเพื่อน
บ้ำนแก้ไขปัญหำกำรทุจริตใน
ขั้นตอนของกระบวนกำรสรรหำ
สอบสวนกำรสมรู้ร่วมคิดกำร
ประพฤติมช
ิ อบของรำชกำรและกำร
ใช้อำนำจในทำงที่ผด
ิ ควบคุมกำร
ให้บริกำรโดยนำยหน้ำและบริษัท
จัดหำงำนภำคเอกชนแนะนำระบบ
กำรร่วมทุนและควำมรับผิดชอบ
หลำยประกำรที่เกี่ยวกับกำรละเมิด
และกำรแสวงหำผลประโยชน์อย่ำง
ไม่ถูกต้อง
จัดให้ผู้ชี้เบำะแสกำรทุจริตเข้ำสู่
กระบวนกำรคุ้มครองพยำนหรือใช้
มำตรกำรอื่นเพื่อรับประกันกำร
คุ้มครองของพยำนและคุ้มครองภัย
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำกนำยจ้ำง
และผู้อื่นที่เข้ำข่ำยไว้ทั้งหมด

- ตรวจสอบบริษัทจ้ำง
คนงำนไปทำงำนใน
ต่ำงประเทศ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม

- มีทะเบียนผู้รับอนุญำต
กำรจัดหำงำนให้
ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบได้

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

- จำนวนMoUsที่ลงนำม
และถูกนำมำใช้กับ
ประเทศต้นทำงและปลำย
ทำงผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรของรัฐบำล

- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๗

- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- อนุสัญญำว่ำด้วยสำนักหำ
งำนเอกชน ILO ฉบับที่๑๘๑
- ข้อเสนอแนะจัดหำงำน
เอกชนฉบับที่๑๘๘
- แนวทำงทัว่ ไปและแนวทำง
ปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดหำงำนที่
เป็นธรรมของ ILO ในปี๒๕๕๙

-สำนักงำนตำรวจ ๒๕๖๒-๒๕๖๖
แห่งชำติ
(2019-2023)
- กระทรวง
ยุติธรรม

- จำนวนพยำนที่เข้ำสู่
ควำมคุม
้ ครองได้รับควำม
ปลอดภัยหลังจำกเข้ำสู่
ระบบคุ้มครองพยำน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

- จำนวนของผูใ้ ห้กำร
คุ้มครองในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันกำรภัยจำกกำรแก้
แค้นคืน

- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๑๐,
๒๕

- SDGs เป้ำหมำยที่๑๖
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๕

กำรพัฒนำ
ศักยภำพและ
ส่งเสริมเผยแพร่
ควำมรู้ให้กับ
แรงงำน

ป้องกันกำรเลิกจ้ำงที่ไม่เป็นธรรม
เพื่อให้มั่นใจว่ำจะไม่เกิดขึ้นโดย
ไม่ได้รับกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
และเกิดขึ้นหลังจำกกำรชีเ้ เจงของ
เหตุผลในกำรเลิกจ้ำง

กระทรวงแรงงำน

อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิตำม

- กระทรวง
แรงงำน

กฎหมำยคุม
้ ครองแรงงำน, สิทธิ
แรงงำน, ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนหลักประกันสังคมหลักสิทธิ
มนุษยชนนโยบำยและกำรปฏิบัติแก่
กลุ่มแรงงำนซึ่งรวมถึงแรงงำนข้ำม
ชำติพนักงำนบริกำรทำงเพศชนเผ่ำ
พื้นเมืองLGBTI ผู้สูงอำยุและ
ครอบครัวสหภำพเเรงงำนและ
สมำคมแรงงำนรวมทั้งพัฒนำสื่อ
หลำกหลำยรูปแบบเพื่อเผยแพร่
ควำมรูด
้ ังกล่ำวในภำษำที่แรงงำน
ต่ำงด้ำวพวกเขำสำมำรถเข้ำใจได้
ง่ำย
เจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐและเอกชน
จะต้องได้รับกำรอบรมในกำรใช้
กฎหมำยและนโยบำยเหล่ำนีใ้ นทุก
ด้ำน

- กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภำพ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษำธิ
กำร
กระทรวงมหำดไ
ทย
- สำนักงำน
คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ
- พนักงำนตรวจ
แรงงำน
- ผู้บังคับใช้
กฎหมำย
- เจ้ำหน้ำที่ตรวจ
คนเข้ำเมือง

กำรคุ้มครองได้รับกำร
รับรองโดยกำรเยียวยำ
และกำรชดเชยควำม
เสียหำยตำมควำมสูญเสีย
ต่อกำรดำรงชีวต
ิ และ
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้น
๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

- แรงงำนข้ำมชำติ
พนักงำนบริกำรทำงเพศ

- ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

ชนเผ่ำพืน
้ เมือง LGBTI
ผู้หญิงได้รับควำมรู้ควำม - SDGs เป้ำหมำยที่๘
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกัน - UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
กำรที่กลุ่มคนเหล่ำนี้ตก
๘
เป็นเหยื่อของกำรค้ำ
มนุษย์หรือกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์อย่ำงไม่
ถูกต้องอื่นๆ
- จำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม
- ร้อยละของควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่เพิม
่ ขึ้น
- จำนวนเอกสำรทีไ่ ด้รบ
ั
กำรเผยแพร่ในภำษำ
ต่ำงชำติ
-ศักยภำพและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจริงของกำรละเมิด
ถูกกล่ำวถึง
- กำรพัฒนำด้ำนกฎหมำย
และบริบทแวดล้อมผ่ำน
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กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
กำรฝึกอบรมอย่ำง
สม่ำเสมอ
๖

กำรขจัดกำรเลือก
ปฏิบัตใิ นกำรจ้ำง
งำน/ทำงำน

กำรส่งเสริมอำชีพและกำรจ้ำงงำน
ให้กับคนพิกำรในสถำนประกอบกำร
และหน่วยงำนของรัฐโดยจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรกับคนพิกำรพร้อมทั้งมี
ระบบคัดกรองควำมสำมำรถคน
พิกำรเพื่อจัดหำงำนให้อย่ำง
เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและเพื่อปรับปรุง
มำตรฐำนกำรครองชีพนอกจำกนี้จด
ั
ให้มีระบบโควต้ำสำหรับกำรจ้ำงงำน
คนพิกำร (PWDs) กำหนดให้
นำยจ้ำงจ่ำยเงินให้กับกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ คน
พิกำรทั้งยังให้เข้ำถึงงำนอิสระได้
มำกขึ้นและยกเรื่องรำยงำนที่อยู่ของ
กำรควบคุมตัวโดยไม่สมัครใจรวมถึง
กำรปฏิบัติทเี่ ป็นกำรย่ำยีศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ต่อควำมบกพร่อง
ของคนพิกำร

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒ (2019)
โครงกำร
ให้บริกำรจัดหำ
งำนแก่กลุ่มคน
พิเศษ

เชิงปริมำณ

- กิจกรรมจัดหำ
งำนให้คนพิกำร
มีงำนทำ

- คนพิกำรได้รบ
ั กำร
ส่งเสริมกำรมีงำนทำไม่
น้อยกว่ำร้อยละ๖๒

- กิจกรรมกำร
ส่งเสริมคนพิกำร
ทำงำนใน
หน่วยงำน
ภำครัฐ

- คนพิกำรได้รบ
ั กำร
ส่งเสริมกำรมีงำนทำใน
หน่วยงำนภำครัฐ๘๘คน

- คนพิกำรได้รบ
ั กำร
ส่งเสริมกำรมีงำนืทำ
จำนวน๑,๗๕๐คน
เชิงคุณภำพ

- ยุทธศำสตร์แห่งชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDG เป้ำหมำยที่๕,๘, ๑๐,
๑๖
- UNGP ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘
- CRPD

- ส่งเสริมให้คนพิกำร
- ควำมเห็นทั่วไปของ CESCR
ทำงำนในหน่วยงำนรัฐใน
ข้อที่๕, ๘
อัตรำส่วนตำมที่กฎหมำย
- รำยงำนจำกผู้เสนอรำยงำน
กำหนด๑๐๐: ๑
พิเศษของคณะมนตรีสิทธิ
- รวบรวมข้อมูลที่แยกตำม มนุษยชนในอนุสัญญำว่ำด้วย
เพศและประเภทของควำม สิทธิของคนพิกำร
พิกำรสำหรับกำรวิเครำะห์
-ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
ทำงสถิติ
มนุษยชน (AHRD)
- คำมั่นสัญญำข้อเสนอเเนะ
ของคนพิกำร (PWDs) จำก
รำยงำนผลกำรนำเสนอ
รำยงำน Universal Periodic
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Review (UPR) รอบที่๒ของ
ไทยที่ผ่ำนกำรยอมรับแล้ว
- ข้อสังเกตเชิงสรุปของ
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของคน
พิกำรที่มีในรำยงำนเบื้องต้น
ของไทย
พัฒนำประสิทธิภำพของกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ คน
พิกำร

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

- สนับสนุนให้คนพิกำรมี
งำนทำและประกอบอำชีพ
อิสระร้อยละ๙๐

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๑๐

พัฒนำมำตรกำรและกลไกส่งเสริม
กำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุเพื่อให้ผู้สูงอำยุ
ได้รับกำรจ้ำงเพิ่มขึน
้
เปลี่ยนอำยุของกำรเกษียณอำยุจำก
๖๐เป็น๖๕สำหรับผู้สูงอำยุเพื่อกำร
เข้ำถึงโอกำสในกำรทำงำนที่มำกขึน
้
ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินทำง
เทคนิคและกำรช่วยเหลือทั่วไป
สำหรับผู้สูงอำยุเพื่อเพิ่มโอกำสใน
กำรจ้ำงงำนที่พวกเขำสำมำรถเข้ำถึง
ได้ทบทวนบทบำทและควำม
รับผิดชอบที่มีอยูเ่ พื่อให้มั่นใจว่ำ
มำตรฐำนของรัฐบำลในกำร

- กระทรวง
แรงงำน
- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
- หน่วยงำน
บริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น

๒๕๖๒ (2019)
โครงกำรขยำย
โอกำสกำรมีงำน
ทำให้ผู้สูงอำยุ

- ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนและมี
รำยได้จำนวน๑๐๐,๐๐๐
คน
-จัดให้มีผู้ดูแลผู้สูงอำยุ
สองคนต่อตำบลไว้เพื่อ
ให้บริกำร
-จำนวนผู้ทเี่ ข้ำถึงบริกำร
เหล่ำนี้และสิ่งที่ให้บริกำร

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๑๐

(LAOs)
- สำนักงำน
คณะกรรมกำร
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ให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุนั้นเป็นไป
ตำมมำตรฐำน

สิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ

พิจำรณำแนวทำงส่งเสริมให้ผู้พ้น
โทษสำมำรถประกอบอำชีพได้ให้
คำปรึกษำด้ำนอำชีพและส่งเสริม
อำชีพของผู้ถูกคุมขังในเรือนจำศูนย์
กำยภำพบำบัดศูนย์ควบคุมกำร
พัฒนำพลเมืองศูนย์สังเกตกำรณ์และ
คุ้มครองเด็กและเยำวชนโครงกำร
ให้บริกำรจัดหำงำนแก่กลุ่มพิเศษ
กิจกรรมเพื่อให้กำรจ้ำงงำนสำหรับผู้
พ้นโทษ

- กระทรวง
ยุติธรรม

ศึกษำควำมเป็นไปได้และผลกระทบ
กำรปรับกฎหมำยแรงงำนให้
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติควำม

- กระทรวง
แรงงำน

เท่ำเทียมระหว่ำงเพศพ.ศ. ๒๕๕๘
ก่อนหน้ำนี้ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้
และผลกระทบของกำรแก้ไข
พระรำชบัญญัติทำงเพศโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเพื่อถอดถอนข้อยกเว้นด้ำน
ควำมปลอดภัยและศำสนำในมำตรำ
๑๗วรรค๒บทบัญญัติกลไกที่มี
อำนำจควบคุมและกำรเข้ำถึงควำม
ยุติธรรมและกำรแก้ไขดังกล่ำว
สำเร็จไปได้

๒๕๖๒ (2019)

- กระทรวง
แรงงำน

เชิงปริมำณ
แรงงำนทุกกลุ่มได้รับ
บริกำรส่งเสริมกำรมีงำน
ทำจำนวน๕๐๐คน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๑๐

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

-จำนวนครัง้ ที่ได้มีกำร
ทบทวนกฎหมำยแรงงำน
- มีกำรยกเลิกกำรยกเว้น
ด้วยเหตุทำงควำมมั่นคง
และศำสนำในมำตรำ๑๗
วรรค๒ของ
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

เทียมระหว่ำงเพศพ.ศ.
๒๕๕๘ (2015)
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พิจำรณำมำตรกำรให้ควำมคุม
้ ครอง
ทำงสังคมแก่กลุ่มลูกจ้ำงที่เป็น
แรงงำนต่ำงด้ำวโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ลูกจ้ำงในภำคเกษตรและประมงที่
เป็นลูกจ้ำงตำมฤดูกำลรวมถึงลูกจ้ำง
ทำงำนบ้ำน

กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

มีมำตรกำรตรวจแรงงำน
ข้ำมชำติ

- ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

เผยแพร่ควำมรูค
้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงเพศพ.ศ. ๒๕๕๘และกลไก
ภำยใต้พระรำชบัญญัติฯเพื่อปรับ
ทัศนคติของคนในสังคมให้เข้ำใจ
และยอมรับควำมเสมอภำคและควำม
เท่ำเทียมระหว่ำงเพศ

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

- จำนวนสื่อที่เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
- จำนวนผูเ้ ข้ำรับกำร
อบรม

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๕, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๘

จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
- กระทรวง
เข้ำใจเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศ ยุติธรรม
กับภำคส่วนต่ำงๆรวมถึงภำคธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

ร้อยละควำมรูค
้ วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับประเด็นควำม
หลำกหลำยทำงเพศ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๕, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๘

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรออก
นโยบำยระเบียบหรือมำตรกำร
ป้องกันกำรลวงละเมิดทำงเพศและ
กำรใช้ควำมรุนแรงในสถำนที่
ทำงำน

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

- จำนวนสถำน
ประกอบกำรที่เข้ำร่วม
ม.ร.ท. และได้รับกำร
ส่งเสริมเพื่อให้มีนโยบำย
เรื่องกำรป้องกันกำร
คุกคำมทำงเพศ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๕, ๘, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๑, ๒, ๓, ๕, ๗,
๘
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พัฒนำมำตรกำรป้องกันและจัดกำร
ปัญหำHIV/AIDSในที่ทำงำนลงมติ
ยอมรับและนำกฎหมำยทีจ
่ ำเป็นมำ
ใช้เพื่อป้องกันและลงโทษเมื่อเกิด
กำรเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเอช
ไอวี/เอดส์รวมถึงกำรป้องกันกำร
ยกเลิกกำรจ้ำงงำนโดยยึดจำก
สถำนะอยู่ร่วมกับเอชไอวี, กำรเลือก
ปฏิบัตใิ นกำรเข้ำถึงงำนและตลอด
จนถึงกำรจ้ำงงำนอันเนื่องมำจำก
สถำนะกำรอยู่ร่วมกับเอชไอวี, กำร
รับรู้ภำวะหรือรับรู้ควำมเสี่ยงในกำร
ถูกบังคับทดสอบหำเอชไอวี, กำร
ป้องกันและกำรจัดกำรกับเอชไอวี/
เอดส์ในสถำนที่ทำงำนและกำร
เข้ำถึงกำรประกันสุขภำพและกำร
คุ้มครองทำงสังคมอื่นๆเพื่อกำร
ป้องกันกำรรักษำและกำรสนับสนุน
ของแรงงำนโดยเฉพำะผู้ที่มีควำม
เสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยของ
บุคลำกรระบุถึงสิทธิแรงงำนสิทธิทำง
เพศและอนำมัยเจริญพันธุ์สิทธิ
พลเมืองและสิทธิทำงเศรษฐกิจโดย
ไม่คำนึงถึงเพศและสถำนะของผู้ที่

- กระทรวง
แรงงำน
- กระทรวง
สำธำรณสุข
- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
- กระทรวง
สำธำรณสุข

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- จำนวนสถำน

(2019-2023)

ประกอบกำร/ลูกจ้ำงที่
ได้รับกำรส่งเสริมฯ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม

-จำนวนภำคธุรกิจและผู้
ให้บริกำรที่ใช้แนวทำง
และมำตรกำรเหล่ำนี้

- SDGs เป้ำหมำยที่๓, ๘

- นโยบำยที่ครอบคลุมผู้

- ข้อเสนอแนะ ILO ฉบับที่๒๐๐

อยู่ร่วมเอชไอวี/เอดส์

- จรรยำบรรณต่อเอชไอวี/

- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- อนุสัญญำ ILO ฉบับที่๑๑๑

(PLHIVs), พนักงำน

เอดส์ของ ILO
บริกำรทำงเพศ, ผู้ใช้สำร - ข้อสังเกตเชิงสรุปในปี๒๕๔๙
เสพติดแบบฉีดเข้ำร่ำงกำย โดยคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำร
(IDUs) และบุคคลข้ำม
ขจัดกำรเลือกปฏิบัตต
ิ ่อสตรีใน
เพศ
ประเทศไทย
- วิธีกำรหลำยมิตท
ิ ี่
นำมำใช้เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจในสิทธิที่เกี่ยวข้อง
โดยกำรพัฒนำและปรับ
เพิ่มและบริกำรกำรป้องกัน
เอชไอวีโดยเน้นให้ชุมชม
ได้มีส่วนร่วม

อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ (PLHIVs)
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พิจำรณำกำหนดมำตรกำรกำร
กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ยืนยันสิทธิประโยชน์นโยบำย
(2019-2023)
ระเบียบปฏิบัติและกลไกส่งเสริมกำร
จ้ำงงำนสตรีให้สตรีเข้ำมำมีบทบำท
ในระบบแรงงำนเพื่อสร้ำงควำมเสมอ
ภำคระหว่ำงเพศและกำรมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรตัดสินใจที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนสำกล

ลงมติยอมรับและนำกฎหมำยที่
จำเป็นมำใช้เพื่อส่งเสริมควำมเท่ำ
เทียมกันของโอกำสและกำรปฏิบต
ั ิ
รวมทั้งป้องกันและลงโทษกำรเลือก
ปฏิบัติทงั้ เรื่องของกำรจ้ำงงำนและ
กำรประกอบอำชีพบนพื้นฐำนของ
เชื้อชำติเพศหรือพืน
้ หลังประวัติอื่นๆ
ที่ระบุไว้ตำมอนุสัญญำ ILO ฉบับที่
๑๑๑และพิจำรณำกำหนดมำตรกำร
กลุ่มเปรำะบำงอื่นๆอำทิกลุ่มชำติ
พันธุ์ชนเผ่ำพื้นเมืองคนไร้รัฐไร้

- กระทรวง
แรงงำน
-กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
- สำนักงำนสภำ
ควำมมั่นคง
แห่งชำติ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-จำนวนธุรกิจที่ถูก
ตรวจสอบแล้วซึ่ง
สนับสนุนกำรจ้ำงงำนสตรี
เพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียม
ทำงเพศ
- จำนวนนโยบำยขั้นตอน
และข้อบังคับที่สร้ำงขึ้น
เพื่อรับรองควำม
รับผิดชอบของรัฐบำลใน
ส่วนนี้
-จำนวนชนกลุ่มน้อยและ
ชนเผ่ำพืน
้ เมืองที่ได้รับ
พิจำรณำอนุญำตทำงำน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๕, ๘, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- ข้อเสนอแนะโดย
คณะกรรมกำรกำรขจัดกำร
เลือกปฏิบัติต่อสตรี (CEDAW)
ในเรื่องของแรงงำนสตรี
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๕, ๘, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- อนุสัญญำ ILO ฉบับที่๑๑๑

สัญชำติ, และประชำกรข้ำมชำติ
รวมถึงกลุ่มวิถีทำงเพศอัตลักษณ์ทำง
เพศและบุคคลข้ำมเพศให้เข้ำสู่ระบบ
แรงงำนอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับ
หลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนสำกล
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ให้มีกำรรับรองเพศสภำวะให้ถูกต้อง - กระทรวง
ในที่ทำงำนและคุม
้ ครองบุคคลที่มี
แรงงำน
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
เช่นกำรตรวจสอบกำรแต่งกำยที่
กระทรวงศึกษำธิ
สถำนที่ทำงำนในภำครัฐและเอกชน กำร
เพื่อให้พนักงำนแต่งกำยตำมตัวตน
-กระทรวงกำร
ของตนเองป้องกันกำรถูกล่วงละเมิด
พัฒนำสังคมและ
ทุกรูปแบบที่บุคคลที่มค
ี วำม
ควำมมั่นคงของ
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTIเผชิญ
มนุษย์
และสร้ำงกลไกในกำรรำยงำนกำร
-สำนักงำน
เลือกปฏิบัตจ
ิ ัดให้มีสิ่งอำนวยควำม
คณะกรรมกำร
สะดวกแก่คนทุกเพศและคนข้ำมเพศ
สิทธิมนุษยชน
ป้องกันกำรคัดออกจำหน่ำยออกใน
แห่งชำติ
รูปแบบอื่นระหว่ำงกำรรับสมัครงำน
และในสถำนที่ทำงำนและจัดกำรกับ
ทัศนคติที่นิยมเลือกปฏิบัตใิ นระบบ
กำรศึกษำที่ก่อให้เกิดควำมลำเอียง
ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติฉบับ
ที่๔ของประเทศไทยต้องรับรองว่ำ
ประเด็นเหล่ำนี้ได้รับกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ย่อยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงเพศ
และอัตลักษณ์ทำงเพศ

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

- จำนวนนโยบำยที่ถูกคิด
ขึ้นเพื่อจัดกำรกับกำร
รับรองเพศสถำนะที่กำลัง
ถูกใช้อยู่
- จำนวนสังคมที่เป็น
อันตรำยวัฒนธรรมกำรมี
อคติและควำมเข้ำใจทีผ
่ ิด

- พระรำชบัญญัติควำมเท่ำ
เทียมระหว่ำงเพศ
-ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม
แห่งชำติ
- รำยงำนโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรป้องกันควำมรุนแรงและ
กำรเลือกปฏิบัตจ
ิ ำกรสนิยมทำง
เพศและเอกลักษณ์ทำงเพศ
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จัดกำรสำเหตุที่เป็นปัญหำระบบและ
โครงสร้ำงของควำมยำกจนและ
ควำมไม่เท่ำเทียมกันซึ่งส่งผลให้
แรงงำนมีควำมเสี่ยงต่อกำรใช้
แรงงำนที่ถูกแสวงหำประโยชน์อย่ำง
ไม่ถูกต้องกำรวำงนโยบำยและกำร
ปฏิบัติต้องนำมำใช้เพื่อสร้ำงพื้นที่
ปลอดภัยกล่ำวถึงควำมด้อยโอกำส
และกำรกีดกันที่ขัดขวำงกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและควำมไม่เท่ำเทียมกัน
ของโอกำสหรือผลลัพธ์เช่นเดียวกับ
รำยได้หรือเพศสภำพจะต้องถูกระบุ
และแก้ไขโดยเฉพำะวิเครำะห์จัดทำ
เอกสำรและแก้ไขผลกระทบที่ไม่เป็น
สัดส่วนของกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี
และเด็กผู้หญิง

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

- นโยบำยและแนวกำร
ปฏิบัติถูกศึกษำเพื่อ
ประสิทธิผลในกำรจัดกำร
กับควำมไม่เท่ำเทียมกัน
แบบกำรศึกษำตำมขวำง

- รำยงำนโดยผู้ตรวจกำรพิเศษ
ในรูปแบบของกำรเป็นทำสใน
ปัจจุบันรวมถึงสำเหตุและผลที่
ตำมมำ

-รำยงำนทำงสถิติที่ได้
รวบรวมมำจำกกำรศึกษำ
ครั้งนี้และกำรระบุควำม
เสี่ยงทำงเศรษฐกิจและ
สังคม

๗, ๘

จำนวนครัง้ ที่กำรศึกษำนี้
ถูกจัดเก็บข้อมูลหรือ
ค่ำจ้ำงถูกปรับ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม

- SDGs เป้ำหมำยที่๔, ๕, ๖,

รัฐวิสำหกิจและธุรกิจเอกชนควร
ส่งเสริมกำรเพิ่มขึน
้ ของกำรจ้ำงงำน
ชนเผ่ำพืน
้ เมืองคนพิกำรผู้สูงอำยุผู้
ถูกคุมขังในอดีตและอื่นๆโดยกำร
ประกันควำมยุติธรรมค่ำจ้ำงที่เป็น
ธรรมตำรำงเวลำที่ยุติธรรม
นอกจำกนี้สร้ำงสิ่งอำนวยควำม
สะดวกที่เหมำะสมเพื่อบุคคลเหล่ำนี้
๗

กำรได้รับค่ำแรง/
ค่ำจ้ำงที่เป็นธรรม

ศึกษำสถำนกำรณ์ปัจจุบันโครงสร้ำง กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ค่ำจ้ำงและพัฒนำกลไกมำตรกำร
(2019-2023)
หรือนโยบำยเพื่อปรับค่ำแรงให้เป็น
ธรรมเหมำะสมสอดคล้องกับค่ำครอง
ชีพรำยปี

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
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บริหำรจัดกำรภำครัฐ
-SDGsเป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
แรงงำนทุกคนจะต้องได้รับค่ำแรง
ตำมค่ำแรงขั้นต่ำของคนไทยในทุก
ธุรกิจทั่วประเทศโดยมีกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำงที่คล้ำยกันให้กับคนงำนทุก
คนที่อยู่ในตำแหน่งที่เท่ำกันหรือ

กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

ทำงำนที่คล้ำยกัน; และเพื่อให้มั่นใจ
ว่ำค่ำจ้ำงเพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยของ
สมำชิกครอบครัวเป็นจำนวนสำมคน
๘

สภำพแวดล้อมกำร ศึกษำมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ
กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ทำงำนที่เหมำะสม เกีย
่ วกับสภำพกำรทำงำนที่เหมำะสม
(2019-2023)
(Decent Work for All) และนำมำ
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลเช่น
อนุสัญญำ ILOและนำมำจัดทำเป็น
ข้อกำหนดหรือระเบียบตำมที่
เหมำะสมเพื่อใช้เป็นแนวทำงให้กับ
ภำคธุรกิจในกำรจ้ำงงำน

กำรศึกษำเปรียบเทียบ
ค่ำแรงที่ได้รับจำกแรงงำน
ทุกคนที่ทำงำนในภูมภ
ิ ำค
เดียวกันและมีทักษะระดับ
เดียวกันถูกทำให้มีผล
ใช้ได้

- ตำมมำตรฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ

จำนวนผลกำรศึกษำฯ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม

-ข้อบังคับทำงกระทรวงและกฎ
ค่ำจ้ำงที่เปลี่ยนแปลงได้

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
- อนุสัญญำหลัก ILO
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๙

กำรเข้ำถึง
ประกันสังคมและ
สุขภำพของ
แรงงำน

รับรองมำตรกำรที่ให้ประโยชน์ทำง
สังคมและบริกำรนั้นรับประกันควำม

- กระทรวง
แรงงำน

พร้อมในกำรให้บริกำร, ควำมทั่วถึง
ในบริกำรคุณภำพและกำรยอมรับ
จำกประชำชนรวมถึงควำมสัมพันธ์
ในอุปสรรคทำงกำรทำงำนและทำง
โครงสร้ำงภำษำควำมอ่อนไหวทำง
วัฒนธรรมควำมสำมำรถในกำรใช้
จ่ำยทำงเศรษฐกิจและควำมพร้อมใช้
งำนของข้อมูลโดยไม่มีกำรเลือก
ปฏิบัติและไม่คำนึงถึงสถำนะทำง
สังคม

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

จัดทำมำตรกำรประกันสังคมผ่ำน
ระบบออนไลน์สำธำรณะเมื่อเป็นไป
ได้แม้วำ่ จะสร้ำงให้มีควำมเป็น
ส่วนตัวบริกำรประกันสังคมและกำร
คุ้มครองทำงสังคมควรให้
ควำมสำคัญมำกกว่ำผลกำไร
นอกจำกนี้ยังต้องทุ่มเททรัพยำกร
และเวลำให้เพียงพอเพื่อกำหนด
วิธีกำรให้บริกำรเหล่ำนี้ว่ำควรให้
ใครและควรให้บริกำรเหล่ำนี้กับ
บุคคลใดบ้ำง

- กระทรวง
แรงงำน
- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

-ระบบบริกำรสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติเป็นไปตำม
เกณฑ์เหล่ำนี้
- เฝ้ำสังเกตเงินทุนและ
บริกำรเพื่อพิจำรณำหำกมี
กำรเลือกปฏิบัติหรือปัญหำ
อื่นๆ

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

-กำรรวมตัวของบุคคล
ทั้งหมดโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ผู้ที่เผชิญกับควำมเป็น
บุคคลชำยขอบ

-รำยงำนโดยผู้ตรวจกำรพิเศษ
ของสหประชำชำติด้ำนควำม
ยำกจนและสิทธิมนุษยชนในปี
๒๕๖๑

- ควำมรับผิดชอบในระบบ
สวัสดิกำรของสำธำรณะ
และกำรจัดหำสวัสดิกำร
ของเอกชน
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ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
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ให้กำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพและ
กำรศึกษำแก่แรงงำนสมำชิกใน
ครอบครัวของแรงงำนโดยเฉพำะ
เด็กและแรงงำนเด็กข้ำมชำติซึ่ง
รวมถึงกำรป้องกันและควบคุมโรค
กำรส่งเสริมสุขภำพกำรดูแลสุขภำพ
และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพเพื่อให้
บรรลุผลดังกล่ำวใหยกเลิกหรือลด
ขั้นตอนกระบวนกำรทำงเอกสำร
เพื่อให้กำรเข้ำถึงกำรดูแลสุขภำพ
และกำรศึกษำได้ตรวจสอบให้แน่ใจ

- กระทรวง
สำธำรณสุข

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๔

กระทรวงศึกษำธิ
กำร

(2019-2023)
(2019-2021)

ว่ำเด็กทุกคน(โดยเฉพำะแรงงำนเด็ก
ข้ำมชำติและเด็กไร้สัญชำติ) จะต้อง
ได้รับกำรศึกษำขั้นพืน
้ ฐำนทีไ่ ม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยกับผู้สอนที่ผำ่ นกำร
ฝึกอบรมมำอย่ำงดีและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

ให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่แรงงำนทั้ง
กำรป้องกันและควบคุมโรคกำร
ส่งเสริมสุขภำพกำรรักษำพยำบำล
และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

- กระทรวง
สำธำรณสุข

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

- จำนวนผู้รบ
ั บริกำร
ประกันสุขภำพ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

-โครงกำรนำร่องเรื่อง
โปรแกรมกำรศึกษำฟรี๑๕ - SDGs เป้ำหมำยที่๓, ๘
ปีที่ได้ดำเนินกำรโดย
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
รัฐบำลควรได้รับกำร
- ข้อสังเกตของคณะกรรมกำร
ประเมินในเชิงปริมำณ
ผู้เชี่ยวชำญว่ำด้วยกำรปฏิบต
ั ิ
(จำนวนเด็กอพยพที่เข้ำ
ตำมอนุสัญญำและข้อแนะ
รับกำรศึกษำจำนวนผู้ที่
(CEACR) ในอนุสัญญำ ILO
ลำออกและอื่น) และเชิง
ฉบับที่๑๘๒ในประเทศไทย
คุณภำพ (สำเหตุของ
- ICESCR มำตรำที่๑๓และ๑๔
ปัญหำกำรลำออกจำก
-ข้อสังเกตเชิงสรุปของ
โรงเรียนคุณภำพ
คณะกรรมกำรสิทธิทำง
กำรศึกษำที่จัดให้นั้นไม่ด)ี เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ที่รวมไว้ในรำยงำนทัง้ ระยะ
เริ่มต้นและระยะที่สองของ
ประเทศไทย
จำนวนผูป
้ ระกันตนที่
ได้รับบริกำรทำง
กำรแพทย์

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม
- SDGs เป้ำหมำยที่๓, ๘, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
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๑๐

กำรดูแลบุตรของ
แรงงำนและกำร
สนับสนุนอื่นๆ
สำหรับงำนดูแลที่
ไม่ได้รับ
ค่ำตอบแทน

ระบุปัญหำในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
สำหรับเด็กที่มำพร้อมกับแรงงำน
โดยจัดให้มีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่
เหมำะสมกับปัญหำและควำม
ต้องกำรของพวกเขำด้วยกำรศึกษำ
ทั้งในระบบ (ภำครัฐและเอกชน) และ
กำรศึกษำนอกระบบด้วยภำษำที่พวก
เขำเลือกเองได้

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

กระทรวงศึกษำธิ
กำร

เด็กควรได้รับกำรศึกษำเกี่ยวกับสิทธิ -กระทรวงกำร
ที่พวกเขำมีสิทธิจะได้รบ
ั รวมถึง
พัฒนำสังคมและ
กำรศึกษำและกำรคุ้มครองทำงสังคม ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

จำนวนธุรกิจที่ได้รับกำร
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
สนับสนุนในกำรจัดสรร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
สวัสดิกำรนอกเหนือจำกที่ ทรัพยำกรมนุษย์
กฎหมำยกำหนด
- SDGs เป้ำหมำยที่๔, ๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

-กระทรวง
แรงงำน
กระทรวงศึกษำธิ
กำร
รับทรำบลดอัตรำและแจกจ่ำยงำน
ดูแลที่ไม่ได้รบ
ั ค่ำจ้ำงที่ส่งผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรทำงำนที่
ได้รับค่ำจ้ำงโดยกำรโอนงำนกำร
ดูแลที่ไม่ได้รบ
ั ค่ำจ้ำงให้กับรัฐโดย
กำรให้เงินอุดหนุนและบริกำรสังคม
คุณภำพของรัฐกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในพื้นทีช
่ นบทเพื่อลดเวลำทีใ่ ช้ใน
กำรดูแลงำนทีไ่ ม่ได้รับค่ำจ้ำงและ
กำรย้ำยงำนทีไ่ ม่ได้รับค่ำตอบแทน
ให้กับบุคคลอื่นในครัวเรือนโดย

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

- กำรปิดช่องว่ำงเรื่อง
อนุสัญญำ ILO ข้อ๑๑๑
ค่ำจ้ำงรวมถึงช่องว่ำงเรือ
่ ง
เพศสภำวะกำรแยกงำน
และกำรเข้ำถึงรำยได้

- กระทรวง
ยุติธรรม

- จำนวนของบุคคลที่ให้
ควำมช่วยเหลือโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผูท
้ ี่อยู่ชำยขอบ
แบ่งตำมชนชั้นสถำนะทำง

-คณะกรรมกำร
ส่งเสริมควำมเท่ำ
เทียมระหว่ำงเพศ

สังคม-เศรษฐกิจ, แบ่งตำม
ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ควำม
เป็นพลเมืองและประเภท
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#ThaiBHRNetwork
กฎระเบียบที่กำหนดกำรลำคลอด
บุตรของฝัง่ บิดำและเวลำทำงำนที่
น้อยลงฯลฯ
กำรส่งเสริมให้ภำคธุรกิจจัดสถำนที่
ดูแลเด็กในที่ทำงำนโดยกำรจดแจ้ง
เป็นศูนย์บริกำรเด็กในสถำนประกอบ
กิจกำรกับกระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์โดยที่สถำน
ประกอบกำรจะได้รับกำรลดหย่อน
ภำษีและบุตรของลูกจ้ำง/แรงงำน
ได้รับกำรดุแลและมีพัฒนำกำรอย่ำง
เหมำะสม
หำรือกับภำคธุรกิจเพื่อกำหนดแนว
ทำงกำรให้บริกำรหำรือกับภำค
ธุรกิจอำทิกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ในธุรกิจ
เครื่องข่ำยมือถือดูแลช่องทำงสื่อสำร
หรือส่งข้อมูลไปยังภำครัฐหำกมีเด็ก
ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือหรือให้
คำปรึกษำกับเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งใน
โรงเรียน

ของงำน
- ควำมสม่ำเสมอในกำร
สมัครงำน
-กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

จำนวนสถำนประกอบ
กิจกำรที่จดแจ้งเป็น
ศูนย์บริกำรเด็กในที่
ทำงำน

- กระทรวง
แรงงำน

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
-กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๑
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

-กิจกรรม/บริกำรของภำค
ธุรกิจที่รองรับสำหรับเด็ก
- ร้อยละควำมสำเร็จใน
กำรให้คำปรึกษำและ
ประสำนส่งต่อเนื่องไปยัง
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่๑๑
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

กระทรวงศึกษำธิ
กำร
- สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ
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#ThaiBHRNetwork
๑๑

กำรค้ำมนุษย์และ
แรงงำนบังคับ,
แรงงำนเด็กใน
รูปแบบอื่นๆของ
แรงงำนแสวงหำ
ประโยชน์อย่ำงไม่
ถูกต้อง

ทบทวนและให้คำจำกัดควำมที่
ยืดหยุ่นต่อกำรแสวงหำประโยชน์
อย่ำงไม่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่ำ
ครอบคลุมกำรแสวงประโยชน์ทุก
รูปแบบเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของ
รูปแบบกำรหำประโยชน์ที่สำมำรถ
ตีควำมได้โดยพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
ซึ่งเจ้ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำยได้
ตีควำมไว้โดยเฉพำะ
บทบัญญัตด
ิ ังกล่ำวควรรวมถึงกำร
แสวงหำผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ

- กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

- กระทรวง
แรงงำน

- กระบวนกำรคัดกรองที่มี
ประสิทธิภำพ, เช่นกำรใช้
เทมเพลต๘หน้ำที่
พัฒนำขึ้นโดย
คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์

เช่นแรงงำนบังคับ, แรงงำนขัดหนี,้
และกำรเก็บเอกสำรแสดงตนไว้กับ
นำยจ้ำงขณะให้ควำมชัดเจนเพื่อ
หลีกเลี่ยงควำมสับสนระหว่ำง
พนักงำนบริกำรทำงเพศและ
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และ
แรงงำนต่ำงด้ำวพร้อมด้วยผู้ถูกค้ำ
มนุษย์กระบวนกำรคัดกรองและแผน
ฉุกเฉินจะต้องถูกวำงแผนไว้ทจ
ี่ ะใช้
กับคำจำกัดควำมเหล่ำนี้
พิจำรณำนำมำตรกำรทีใ่ ช้กับภำค
กำรประมงดำเนินกำรดูแลสภำพ
แรงงำนในภำคอุตสำหกรรมอื่นเช่น
ภำคกำรเกษตรและกำรก่อสร้ำงที่มี
แรงงำนข้ำมชำติทำงำนเป็นจำนวน
มำกมำตรกำรนี้สำมำรถทำให้สำเร็จ
ได้โดยผ่ำนข้อกำหนดในกำรคุม
ประพฤติและรำยงำนเกี่ยวกับกำร

-ขั้นพื้นฐำนมีไว้เพื่อระบุ
และสอบสวนคดีของบุคคล
ที่ตกเป็นเหยื่อของกำรค้ำ
มนุษย์และเผชิญกับกำร
แสวงหำผลประโยชน์
อย่ำงไม่ถูกต้องในรูปแบบ
อืน
่

- ด้วยกำรพัฒนำกำรมี
ส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ, CSO,
กระทรวง/หน่วยงำนต่ำงๆ,
ทีมสหวิชำชีพ (MDTs)
ผู้ตรวจแรงงำนและ
เจ้ำหน้ำที่แนวหน้ำ
- หน่วยงำน
ตำรวจแห่งชำติ
-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

- จำนวนสถำน
ประกอบกำรกลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับกำรตรวจ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

-กระทรวง
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#ThaiBHRNetwork
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบ
ด้ำน

อุตสำหกรรม

ปกป้องคุ้มครองแรงงำนทั้งหมดจำก

- กระทรวง
ควำมรุนแรง, กำรข่มขู่และกำร
แรงงำน
ละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐำนรูปแบบ
อื่นๆและกำรแสวงหำผลประโยชน์
อย่ำงไม่ถูกต้องร่ำงและใช้นโยบำยที่
มีอำนำจสั่งกำรภำคธุรกิจและห่วงโซ่
อุปทำนละเว้นจำกกำรละเมิดสิทธิ
ดังกล่ำวพวกเขำควรได้รบ
ั คำสั่งให้
ทำสิ่งนี้ให้เป็นระเบียบแบบแผนโดย
กำหนดนโยบำยขึ้น

๒๕๖๒-๒๕๖๓

- เพื่อบังคับใช้ควบคุมดูแล

(2019-2020)

, ผู้ตรวจแรงงำนจะได้รับ
กำรเข้ำถึงกับนำยจ้ำงและ
ลูกจ้ำงในสถำนทีท
่ ำงำนที่
ไม่เป็นทำงกำรและยำกต่อ
กำรเข้ำถึง

บังคับใช้กฎหมำยระดับชำติต่อต้ำน
กำรใช้แรงงำนเด็กและรูปแบบที่
เลวร้ำยที่สุดรวมถึงกำรเผยแพร่
ข้อมูลนี้ว่ำด้วยเรื่องของกฎหมำย
คุ้มครองเด็กและสิทธิอื่นๆที่พวกเขำมี
สิทธิได้รับดำเนินกำรตำมแผนปฏิบต
ั ิ
แบบตัดขวำงในระดับชำติเพื่อกำจัด
รูปแบบกำรใช้แรงงำนเด็กที่แย่ที่สุด
เป็นลำดับควำมสำคัญแรกและ
ทบทวนปรับปรุงรำยชื่อ
ระดับประเทศในเรื่องของงำน
อันตรำยที่ถูกห้ำมในเด็กโดยให้
ควำมสนใจเป็นพิเศษกับเด็กที่เป็น
ชนเผ่ำพืน
้ เมืองและแรงงำนเด็กข้ำม
ชำติ

๒๕๖๒-๒๕๖๓

- กระทรวง
ยุติธรรม
-กระทรวง
แรงงำน
-กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

-รำยงำนกำรค้นพบของ
พวกเขำจะถูกเปิดเผยต่อ
สำธำรณะและทำให้เข้ำถึง
ได้

(2019-2020)

- กำรทบทวนกำร
ดำเนินกำรอย่ำงเป็นระยะ
เพื่อรับรองว่ำสิทธิของเด็ก
ทุกคนได้รับกำรคุ้มครอง
โดยไม่มีข้อยกเว้น
- กำรบังคับใช้กฎหมำยที่
ถูกนำมำใช้จำกกำรให้
คำปรึกษำอย่ำงมีส่วนร่วม
ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และหุ้นส่วนทำงสังคมกับ
ทรัพยำกรที่เพียงพอใน
กำรทำให้บรรลุเป้ำหมำย
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#ThaiBHRNetwork
นำกลวิธีมำใช้เพื่อสนับสนุนและ
ตรวจสอบกำรลงทะเบียนเรียนกำร
เข้ำเรียนกำรกักขังและกำรกลับคืนสู่
สังคมผ่ำนทุนกำรศึกษำและ
โครงกำรจัดให้มีมื้ออำหำรใน
โรงเรียนเพื่อช่วยครอบครัวยำกจน
ลดต้นทุนทำงกำรศึกษำทั้งยังสร้ำง
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ทเี่ ป็นมิตร
กับเด็กซึ่งพวกเขำจะได้รับควำม
คุ้มครองจำกกำรถูกทำรุณกรรม
ควำมรุนแรงและกำรเลือกปฏิบต
ั ิ

-กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของผู้ตรวจ
แรงงำนในกำรป้องกันสภำพกำร
ทำงำนที่ไม่เหมำะสมรวมถึงหน้ำที่
ในกำรระบุตวั ผู้ถูกค้ำมนุษย์ในที่
ทำงำนและรูปแบบที่เลวร้ำยที่สุดของ
กำรใช้แรงงำนเด็กในสถำน
ประกอบกำรและในห่วงโซ่อุปทำนผู้
ตรวจสอบควรมีส่วนร่วมในทีมสห
สำขำวิชำชีพที่ตรวจจับคดีกำรค้ำ
มนุษย์และกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำน
อื่นๆ

- กระทรวง
แรงงำน

พัฒนำกำรทำงำนและกลไกที่เป็น
รูปธรรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของแรงงำนและเด็กที่เกี่ยวข้องใน
กำรใช้แรงงำนที่ถูกแสวงประโยชน์
อย่ำงไม่ถูกต้องเช่นกำรบังคับใช้

กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

แรงงำน, กำรค้ำมนุษย์และรูปแบบที่
เลวร้ำยที่สุดของกำรใช้แรงงำนเด็ก
เพื่อสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อ

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

-กลวิธีที่ถูกนำมำใช้ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขทำงสังคม
-ดำเนินกำรในโรงเรียน
และสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ
ทั่วประเทศไทย

กระทรวงศึกษำธิ
กำร

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

- กระทรวง
ยุติธรรม

- จำนวนผูต
้ รวจสอบ
แรงงำนเท่ำกับ๑คนต่อ
แรงงำน๑๕,๐๐๐คน
- มีกำรประเมินผู้ตรวจ
แรงงำนเพื่อพิจำรณำ
ควำมเข้ำใจในกฎหมำย
และกำรนำไปใช้ของ
กฎหมำย

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

กำรกำกับดูแลเป็นระยะ
และกำรวิเครำะห์
ประสิทธิภำพของกำร
กระทำเหล่ำนี้เพื่อให้
รับรองกำรฟื้นฟูสภำพ
ชีวิตและกำรกลับคืนสู่
สังคมของพวกเขำ

- รำยงำนผูต
้ รวจสอบพิเศษใน
รูปแบบของกำรเป็นทำสใน
ปัจจุบันรวมถึงสำเหตุและผลที่
ตำมมำ

- อนุสัญญำ ILO ฉบับที่๑๘๒
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พำแรงงำนเด็กออกจำกสถำนภำพที่
ไม่เป็นธรรมเหล่ำนัน
้
จัดกำรกับกำรค้ำมนุษย์และกำรใช้
แรงงำนที่แสวงประโยชน์อย่ำงไม่
ถูกต้องอื่นๆด้วยองค์ประกอบข้ำม
พรมแดนผ่ำนกลไกข้ำมพรมแดน
ระหว่ำงประเทศและระหว่ำงภูมภ
ิ ำค
เช่นระบบเชงเก้นในยุโรปที่ชว่ ยให้
รัฐได้เข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
กำรเคลื่อนไหวของรำยบุคคล
๑๒

กำรคุ้มครอง
แรงงำนจำกำรใช้
เทคโนโลยี
วิทยำกำรเข้ำมำ
แทนที่แรงงำน

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

ถูกนำไปใช้กับท้องถิ่นเมื่อ
ดำเนินกำรภำยในประเทศ

- กระทรวง
ยุติธรรม
-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

พิจำรณำจัดทำแผนงำนหรือ
กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
มำตรกำรรองรับเยียวยำและให้
(2019-2023)
ควำมช่วยเหลือกลุ่มแรงงำนที่ถูกเลิก
จ้ำงโดยให้ควำมช่วยเหลือลูกจ้ำง
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อบรรเทำ
ควำมเดือดร้อน

แผนงำนหรือมำตรกำร
รองรับเยียวยำและให้
ควำมช่วยเหลือกลุ่ม
แรงงำนที่ถูกเลิกจ้ำงจำก
กำรแทนที่โดยเทคโนโลยี

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

๑๓

กำรคุ้มครอง
แรงงำนในระบบ
ห่วงโซ่อุปทำน

ศึกษำและออกมำตรกำรเพื่อให้ภำค
ธุรกิจที่มีห่วงโซ่อุปทำนมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรแรงงำนได้ตำม
มำตรฐำนโดยมีมำตรฐำนแรงงำน
ไทย (TLS ๘๐๐๑).

กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

จำนวนเรือ
่ งที่ศึกษำ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗
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๑๔

๑๕

กำรคุ้มครอง
แรงงำนไทยใน
ต่ำงประเทศ

กำรดำเนินกำรต่อ
ภำคธุรกิจ

อบรมคนหำงำนก่อนเดินทำงไป
ทำงำนต่ำงประเทศโดยมีกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตำม
กฎหมำยของประเทศที่จะไปทำงำน
และกลไกกำรคุ้มครองสิทธิของ
แรงงำนในประเทศปลำยทำงซึ่ง
รวมถึงกำรให้ควำมคุม
้ ครองแรงงำน
ไทยที่ประสบปัญหำในต่ำงประเทศ
และกำรให้คำแนะนำในกำรดูแล
รักษำสุขภำพแก่แรงงำนไทยใน
ต่ำงประเทศ

- กระทรวง

ส่งเสริมให้สถำนประกอบกิจกำรนำ
แนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดี

กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๖

แรงงำน (กรมกำร (2019-2023)
จัดหำงำน)
- กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ
(กงสุล)

สถำนที่ทำงำนหรือเผยแพร่ 'ดัชนี

- จำนวนคนหำงำนได้รับ
กำรอบรมให้ควำมรู้ก่อน
เดินทำงไปต่ำงประเทศ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

- ปัญหำแรงงำนไทยใน
ต่ำงประเทศได้รับกำร
แก้ไขร้อยละ๙๐

- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๗
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

- จำนวนครัง้ ของกำรให้
คำแนะนำและข้อมูลใน
กำรดูแลสุขภำพแก่
แรงงำนไทย

-กระทรวง
สำธำรณสุข

(2019-2023)

(Good Labour Practice: GLP) ไป
ใช้ในกำรบริหำรตัดกำรธุรกิจของ
ตน
รับรองบริษัทที่มค
ี วำมพยำยำมใน
กำรรวมและควำมหลำกหลำยโดย
ให้รำงวัลควำมหลำกหลำยใน

๒๕๖๒-๒๕๖๖

จำนวนสถำนประกอบ
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
จำนวน๑,๐๐๐แห่ง/ปี
แข่งขัน
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

- กระทรวง
แรงงำน

๒๖๖๒- ๒๖๖๓
(2019-2020)

-มีบริษัทที่จ้ำงคนงำนหญิง
ให้ทำงำนในตำแหน่ง
STEM มำกขึ้น

กำรรวมควำมหลำกหลำย' ในสื่อ
สำธำรณะนอกจำกนี้ยังให้กำร
สนับสนุนกำรจ้ำงงำนและเงิน
อุดหนุนค่ำจ้ำงให้กับบริษัททีจ
่ ้ำง
ผู้หญิงผู้สำเร็จกำรศึกษำ STEM
ระดับมัธยมต้น
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สร้ำงแรงจูงใจให้องค์กรต่ำงๆ
แสวงหำกำรรับรองมำตรฐำน
แรงงำนไทยโดยส่งเสริมเรื่อง
สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจและควำม
ปลอดภัยของผู้หญิงผู้มีควำม

- กระทรวง
แรงงำน

๒๖๖๒- ๒๖๖๓

- สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

(2019-2020)

สถำนประกอบกำรมี
มำตรฐำนสำกลด้ำน
แรงงำน

-อนุสัญญำ ILO ๑๐๐

-จำนวนผู้รับอนุญำต
จัดหำงำนได้รับกำร
ตรวจสอบ

- ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง

-อนุสัญญำ ILO ๑๑๑

หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI และ
กลุ่มชนกลุ่มน้อยในที่ทำงำน
ตรวจสอบตรวจตรำสถำนบริกำร
สถำนประกอบกำรและบริษัทจัดหำ
งำนโดยเน้นตรวจสอบใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรสัญญำจ้ำงแรงงำน
สภำพกำรทำงำนและใบอนุญำต

(2019-2023)

- กระทรวง
แรงงำน

ทำงำน (กรณีแรงงำนต่ำงด้ำว) เพื่อ
กำหนดกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำน

กระทรวงมหำดไ
ทย

กำกับดูแลและกำหนดเฝ้ำสังเกต
ติดตำมให้ภำคธุรกิจขนำดใหญ่

- กระทรวง
อุตสำหกรรม

รัฐวิสำหกิจ(OBEs)เเละบรรษัทข้ำม

- กลต.

ชำติ (TNCs)และธุรกิจที่จดทะเบียน
เข้ำตลำดหลักทรัพย์ทใี่ ช้แรงงำน
ข้ำมชำติเป็นกำลังหลักในกำรผลิต
จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลด้ำน

- กระทรวง
ยุติธรรม

- จำนวนภำคธุรกิจและแร
งงนำต่ำงด้ำวทีไ่ ด้รบ
ั กำร
ตรวจสอบ

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

กำรเผยแพร่รำยงำน
ประเมินผลด้ำนสิทธิ
มนุษยชนของภำคธุรกิจ
และกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนเพศโดยภำคธุรกิจ
เป็นผู้จด
ั ทำรำยงำน

- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๒
- UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๑๗, ๑๘, ๑๙

สิทธิมนุษยชนของธุรกิจ (Human
Rights Due Diligence)และกำร
ประเมินผลกระทบเรื่องเพศเพื่อเป็น
มำตรกำรในกำรป้องกันกำรแสวงหำ
ประโยชน์จำกแรงงำนโดยมิชอบ
ทั้งนี้รำยงำนดังกล่ำวต้องเปิดเผยต่อ
สำธำรณะเพื่อสร้ำงควำมรับรู้และ
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ง่ำยต่อกำรตรวจสอบอีกทั้งยังเป็น
กำรให้ควำมสำคัญต่อเรื่องควำม
โปร่งใส (transparency) และกำร
ตรวจสอบย้อนกลับ (traceability)
ตำมหลักบรรษัทภิบำล
๑๖

แรงงำนนอกระบบ

มีกำรกำหนดเศรษฐกิจนอกระบบ
- กระทรวง
อย่ำงเป็นทำงกำรให้กำรคุ้มครอง
แรงงำน
แรงงำนนอกระบบผ่ำนกลไกบังคับ
ใช้และกำรติดตำมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพรวมถึงกำรเคำรพสิทธิ
แรงงำนและสวัสดิกำรสังคมหรือกำร
คุ้มครองที่รบ
ั ประกันผ่ำนกำรกำหนด
ค่ำจ้ำงขั้นต่ำกำรจ่ำยเงินทีเ่ หมำะสม,
ค่ำล่วงเวลำสภำพกำรทำงำนที่มี
ควำมปลอดภัยผลประโยชน์

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

- มีมำตรกำรแก้ไขกำร
ล่วงละเมิด

- มำตรำที๗
่ of ICESCR

-ขยำยไปยังทุกภำคส่วน
โดยเฉพำะกับภำค
กำรเกษตรและแรงงำน
ทำงำนในบ้ำน

- มำตรำที่๑๑ of CEDAW

- มำตรำที่๕ of CERD
- มำตรำที๓
่ ๓ of CRC
- มำตรำที๒
่ ๗ of the CRPD
- มำตรำที๒
่ ๕ of CMW
- อนุสัญญำ ILO ฉบับที่๑๘๗
- อนุสัญญำ ILO ฉบับที่๑๘๓

ประกันสังคม (บริกำรสุขภำพ

-ข้อเสนอเเนะ ILO ฉบับที่๒๐๔

กำรศึกษำที่เป็นสำกล) สิทธิ
ประโยชน์จำกกำรมีบต
ุ รและกำรลำ
คลอดในกรณีของผู้หญิงรวมถึงกำร
ขยำยทรัพยำกรเเละเพิ่มโอกำสกำร
เข้ำถึง

- ควำมเห็นทั่วไป CESCR
ฉบับที่๙
-เครือข่ำยควำมปลอดภัยอำชี
วอนำมัยของอำเซียน
-รำยงำนของผู้ตรวจสอบพิเศษ
ของสหประชำชำติด้ำนสิทธิ
เสรีภำพในกำรชุมนุมและกำร
สมำคมโดยสันติในปี๒๕๕๙
-ข้อเสนอเเนะโดย
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ในปี๒๕๕๘
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-ข้อเสนอเเนะโดย
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรขจัด
กำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในปี
๒๕๖๐
๑๗

กำรกักตัวแรงงำน กำรกักขังตรวจคนเข้ำเมืองควร
ข้ำมชำติและเหยื่อ ขึ้นอยูก
่ ับสถำนกำรณ์ของแต่ละ
กำรค้ำมนุษย์
บุคคลทีม
่ ีควำมสมเหตุสมผลมีควำม
จำเป็นและได้สด
ั ส่วนและคดีควร
ได้รับกำรประเมินใหม่ควรเป็นกำร
เข้ำถึงกำรพิจำรณำคดีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและกำรจัดให้มี
ช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อติดต่อกับ
สถำนทูตผู้ให้คำปรึกษำและสมำชิก
ในครอบครัว
ระหว่ำงกำรกักตัวแรงงำนข้ำมชำติ
ไม่ควรถูกพบกับกำรทรมำนกำร
ปฏิบัติอย่ำงโหดร้ำยทำรุณควำม
รุนแรงกำรควบคุมตัวโดยที่ไม่
สำมำรถสื่อสำรกับใครได้และกำร
บังคับหำยสำบสูญ

-กระทรวง
ยุติธรรม
กระทรวงมหำดไ
ทย

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

-มีกำรดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนเพื่อแก้ไขควำม
ล้มเหลวในกำรปฏิบัตต
ิ ำม
บทบัญญัติเหล่ำนีใ้ น
เงื่อนไขของศูนย์กักกัน
และกำรกักขังบุคคล

-ข้อเสนอเเนะโดย
คณะกรรมกำรสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทำงกำรเมือง
- ข้อเสนอเเนะโดย
คณะกรรมกำรสิทธิเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม

- มีกลไกกำรกำกับดูแลที่
เป็นอิสระรวมถึงกำรเข้ำ
เยี่ยมปกติโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำกำร
สัมภำษณ์ผู้ที่ถูกควบคุมตัว
และกำรส่งข้อมูลเชิง
คุณภำพเกี่ยวกับกำร
ควบคุมตัว

ศูนย์กักตัวควรมีสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมและไม่แออัดจนเกินไปผู้ที่
ถูกกักตัวควรได้รับกำรเข้ำถึงอำหำร
ที่เพียงพอและบริกำรสุขภำพที่
เชื่อถือได้
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เสำที๒
่ : หน้ำทีข
่ องภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Respect)

ลำดับที่
๑

ประเด็น
กำรปฏิบัติตำม
บทบัญญัติและ
มำตรฐำนด้ำนสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิ
แรงงำน

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ภำคธุรกิจจะต้องจัดกำรกับ
ภำคธุรกิจ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ไม่พึง
ประสงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมผ่ำนกำรพัฒนำนโยบำยและ
แนวปฏิบัติสำหรับแรงงำนทุกคนที่
รับประกันกำรคุ้มครองแรงงำนและ
สิทธิที่ไม่ใช่แรงงำนผ่ำนลำดับ
ควำมสำคัญด้ำนสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพำะในภำคอุตสำหกรรมและ
พื้นที่ของกำรดำเนินงำนและสิง่
เหล่ำนี้จะต้องเป็นไปตำมกฎหมำย
ของประเทศและมำตรฐำนสำกล

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

ตัวชีว้ ด
ั

-กำหนดนโยบำยและ
รูปแบบกำรใช้งำนทีม
่ ีอยู่
แล้วถูกวำงแผนเพื่อกำร
ครอบคลุมและเพื่อระบุ
ช่องว่ำง

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/SDGs/UNGPs
-หลักกำรชี้เเนะUNGP เสำ
หลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO

- ปฏิญญำไตรภำคีว่ำด้วย
หลักกำรที่เกี่ยวกับบรรษัทข้ำม
- ทบทวนนโยบำยและกำร ชำติและนโยบำยสังคมเเละ
ปรึกษำหำรืออย่ำง
รวมถึงหลักกำรพื้นฐำนและ
สม่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิในกำรทำงำน
ทั้งภำยในและภำยนอก
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
องค์กร
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร

ภำคธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ห่วงโซ่อุปทำนของผู้ประกอบกำร
และละเว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำร
ใช้แรงงำนโดยกำรแสวงหำ
ประโยชน์อย่ำงไม่ถูกต้องผ่ำนกำร
ตรวจสอบกำรสรรหำบุคลำกรใน

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

- กำรตรวจสอบกลไกระบุ
แนวทำงป้องกันบรรเทำ
และพิจำรณำผลกระทบที่
เกิดขึ้นจริงและที่อำจจะ
เกิดขึ้น
- กลไกเหล่ำนี้รวมถึง
กำรสนับสนุนจำกแรงงำน

- ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
ด้วยกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนที่
ปลอดภัยเป็นระเบียบและปกติ
(GCM)
- หลักกำร Dhakaเพื่อเเรงงำน
ข้ำมชำติเเละศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์
56

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
ห่วงโซ่อุปทำนกำรจ้ำงคนภำยนอก,
และกำรจ้ำงเหมำช่วงสำหรับกำร
ปฏิบัติกำรสรรหำพนักงำนใหม่จำก
ห่วงโซ่อุปทำนกำรจ้ำง
บุคคลภำยนอกและกำรจ้ำงเหมำช่วง
เพื่อกำรปฏิบต
ั ิที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่ไม่พงึ ประสงค์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของห่วงโซ่
อุปทำนในกรณีของกลุ่มเสี่ยงเช่น
แรงงำนข้ำมชำติ

ภำคประชำสังคม
รำยบุคคลและชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ

- มำตรฐำนกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเลือก
ปฏิบัติต่อคน LGBTI
OHCHR Standards of
Conduct for Tackling Discrimination against LGBTI
people
- จรรยำบรรณทำงกำรค้ำและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ETI) และแนวทำงปฏิบต
ั ิ
กับเเรงงำน
- แนวทำงกำรรับผิดชอบสังคม
(ISO ๒๖๐๐๐)
- มำตรฐำนกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียAA๑๐๐๐ (SES)
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตข
ิ อง
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเท
(IFC)
- หลักกำรชี้เเนะ UNGP กำร
รำยงำนและขอบเขตงำน
- Corporate Human Rights
Benchmark (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจเเละ
สังคมเเห่งชำติประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๐๑๗-๒๐๒๑)
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ภำคธุรกิจต้องจัดให้มีสภำพแวดล้อม - ภำคธุรกิจ
กำรทำงำนที่ดีที่ปลอดภัยรวมถึง
ค่ำแรงขั้นต่ำอย่ำงเป็นธรรมและตรง
ตำมควำมเป็นจริงชั่วโมงกำรทำงำน
ที่สมเหตุสมผลประกันสังคมและกำร
รับรู้ถึงสิทธิของแรงงำนทั้งในระบบ
และนอกระบบโดยให้ควำมสนใจ
เป็นพิเศษต่อแรงงำนข้ำมชำติสถำน
ประกอบกำรต้องละเว้นจำกกำรใช้
กลวิธีที่บังคับให้พนักงำนยกเลิก
สัญญำจ้ำงงำนก่อนกำหนดโดยจง
ใจใช้นโยบำยและแนวปฏิบัติที่ทำให้
แรงงำนเกิดควำมบอบช้ำทำงจิตใจ
ทำให้หมดแรงใจหรือทำวิธีอื่นใดที่
จะเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐำนของแรงงำนก่อนที่จะมีกำร
ปรึกษำหำรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลำยฝ่ำยสิทธิกำรปฏิบัติและภำระ
ผูกพันจะต้องเกิดขึน
้ เสียก่อนโดย
กำรเผยแพร่ผลลัพธ์ในรูปแบบที่
สำมำรถเข้ำถึงได้

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

- มีกำรวิเครำะห์
- มำตรำที๒
่ ๓(๓) และ๒๔ของ
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน UDHR
- มีกำรวิเครำะห์มำตรฐำน - มำตรำที๗
่ , ๙ของ ICESCR
ที่เกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งเป็นที่
- ควำมเห็นทั่วไป CESCR
ยอมรับบนพื้นฐำนของ
ฉบับที่๑๙, ๒๓
สิทธิที่ถูกละเมิด
- มีกำรศึกษำรูปแบบและ
กำรฝึกปฏิบัติเพื่อ
เสริมสร้ำงกำรตรวจตรำ
สภำพกำรทำงำน

- มติ UNGA ๓๑/๑๕
- มติ๒๕๕๑/๑๘ของ
ECOSOC
- รำยงำนของผู้ตรวจสอบ
พิเศษของสหประชำชำติด้ำน
สิทธิเสรีภำพในกำรชุมนุมและ
กำรสมำคมโดยสันติในปี
๒๕๕๙
- ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชน (AHRD)
- ข้อสังเกตเชิงสรุปโดย
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของไทยในปี๒๕๕๘
- ข้อสังเกตเชิงสรุปโดย
คณะกรรมกำรกำรขจัดกำร
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในปี๒๕๖๐

58

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
สร้ำงควำมมั่นใจในควำม
ภำคธุรกิจ
หลำกหลำยควำมเท่ำเทียมกันทำง
เพศและกำรรวมอยู่ในควำมเป็นผู้นำ
หรือบทบำทกำรจัดกำรในองค์กร
ธุรกิจนอกจำกนี้ยงั จ้ำงแรงงำนหญิง
เพิ่มขึ้นในสำขำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมและกำรจัดกำร

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

- เกิดสถำนที่ทำงำนที่มี
ควำมหลำกหลำยโดยมี
ผูห
้ ญิงเป็นตัวแทนใน
บทบำทผู้นำและใน
ตำแหน่ง STEM

(STEM) เพื่อส่งเสริมควำมเท่ำเทียม
กันทำงเพศ STEM
ภำคธุรกิจทั้งหมดจะต้องยกเลิก
ข้อจำกัดที่กำหนดไว้เพื่อควำม
บันเทิงเต็มรูปแบบ
ของสิทธิในกำรชุมนุมของแรงงำน

- ภำคธุรกิจ

ภำคธุรกิจควรใช้กำรตรวจสอบสิทธิ

ภำคธุรกิจ

มนุษยชน(HRDD)และกำร
ประเมินผลกระทบทำงเพศเพื่อ
หำเเนวทำงป้องกันและลดกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนในแง่ของสภำพกำร
ทำงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสภำพกำร
ทำงำนที่ถูกแสวงประโยชน์อย่ำงไม่
ถูกต้องเรื่องนี้สำมำรถทำให้สำเร็จ
ได้โดยกำรตรวจสอบชั่วโมงกำร
ทำงำนของพนักงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพผ่ำนบันทึกกำรทำงำน
ประจำวันเพื่อรักษำกำรบันทึกที่
ถูกต้องแม่นยำของค่ำจ้ำงในวันหยุด
และกำรสัมภำษณ์แรงงำนอย่ำง
สม่ำเสมอเพื่อให้รบ
ั รองสิทธิของพวก

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

ไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆที่
จำกัดแรงงำนและทำให้
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
ภำคธุรกิจรัฐบำลหรือ
บุคคลอื่นๆ
- กระบวนกำรตรวจสอบ
- UNGPs เสำหลักที่ ๒
สิทธิมนุษยชนทีม
่ ี
- อนุสัญญำ ILO
ประสิทธิภำพกำร
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
ประเมินผลกระทบทำงเพศ
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
- กำรรวมกันของกำร
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สนับสนุนจำกแรงงำนภำค สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
ประชำสังคมรำยบุคคล
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
และชุมชนทั้งหมดที่ได้รับ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ผลกระทบ
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
-กำรรวมตัวกันของ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
HRDD เข้ำกับกำรปฏิบต
ั ิ ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ของสถำนประกอบกำร
ข้ำมชำติ
- กำรแยกกลไกกำร
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
ตรวจสอบและมีกำร
๑๐ ประกำร
59

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
เขำ
HRDD ควรกล่ำวถึงสิทธิของ
แรงงำนต่ำงด้ำวและจัดทำรำยงำน
ตำมข้อมูลที่ได้รับมำพร้อมกับ
ข้อสรุปที่รวมอยูใ่ นกำรดำเนิน
กิจกำรของภำคธุรกิจพวกเขำยัง
จะต้องปฏิบต
ั ิตำมจรรยำบรรณของผู้
จัดจำหน่ำยโดยคำดหวังให้ผจ
ู้ ัด
จำหน่ำยดำเนินกำรด้วยควำม
โปร่งใสและเคำรพสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐำนสำหรับทุกคนให้ปฏิบัติต่อ
พนักงำนและแรงงำนของตนด้วย
ควำมเป็นธรรมเคำรพให้เกียรติและ
ให้ปฏิบต
ั ิตำมแนวทำงที่รักษำ
สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับมำตรกำร

ประเมินผลกระทบทำงเพศ
จะต้องดำเนินกำรที่
เกี่ยวข้องกับพนักงำน
ทั่วไปและแรงงำน-ข้ำม
ชำติและทัง้ สองกลุ่ม
แรงงำนนี้ตอ
้ งถูกนำมำ
เปรียบเทียบเพือ
่ ระบุ
ช่องว่ำงจะต้องดำเนินกำร
ด้วยกำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด
และต้องจัดกำรกับกำร
ละเมิดสิทธิทั้งในปัจจุบัน
และอนำคต

ด้ำนสุขภำพ-และควำมปลอดภัยต่อผู้ที่ทำงำนใน
โรงงำนของตน
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กำรวำงแนวควำมคิดริเริ่มระดับชำติ
ที่กำหนดประมวลจรรยำบรรณและ
จริยธรรมในกำรมีส่วนร่วมทำงธุรกิจ
เช่นขอบข่ำยกำรทำงำนที่กำหนด
โดยจรรยำบรรณของสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยและ
จรรยำบรรณของสภำหอกำรค้ำแห่ง
ประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่ำ
สอดคล้องกับสิทธิและมำตรฐำน
แรงงำนต่ำงประเทศและมนุษยชน
ขอบข่ำยกำรทำงำนที่จด
ั ทำโดย
กลไกหรือกำรร่วมมือกันต่ำงๆเช่น
IFC จะต้องสอดคล้องกันตำม
มำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ
และมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องกำรบังคับ
ใช้แรงงำนทำสยุคใหม่และกำรค้ำ
มนุษย์

- สภำ
๒๕๖๒ (2019)
อุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
- สภำหอกำรค้ำ
แห่งประเทศไทย
- กำรร่วมงำนกัน
ของภำคธุรกิจ
- กำรริเริ่มหรือ
แพลตฟอร์มของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
หลำยฝ่ำย

ภำคธุรกิจมีส่วน
รับผิดชอบต่อกำรละเมิด

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
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- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สนับสนุนกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ
ตำมองค์ประกอบของทั้งควำมพร้อม
ใช้งำน, ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง
กำรยอมรับและคุณภำพสำมำรถทำ
ได้โดยผ่ำน
๑) กำรจัดตั้งสถำนบริกำรด้ำน
สุขภำพหรือจัดให้มีบริกำรนีภ
้ ำยใน
สถำนที่ทำงำนเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถกำรเข้ำถึงของ
พนักงำน๒) นำเสนอโปรแกรมด้ำน
สุขภำพภำยในบริษัทเพื่อชดเชยกำร
บริกำรสำธำรณสุขทีไ่ ม่ได้มำตรฐำน
๓) จัดทำข้อปฏิบัตใิ นกำรดูแล
แรงงำนข้ำมชำติในกรณีที่เกิดเหตุ

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

กำรวิเครำะห์กำรใช้ให้
เกิดประโยชน์และกำร
เข้ำถึงสิ่งเหล่ำนี้โดย
กำรศึกษำข้อมูลเชิง
คุณภำพที่เก็บรักษำไว้ใน
สถำนบริกำรสุขภำพหรือ
บริกำรที่เกี่ยวข้อง

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
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ฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ที่ไม่สำมำรถ
รับมือได้โดยระบบกำรดูแลสุขภำพที่

-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ

มีอยู่ในขณะนั้น๔) จัดให้มีโปรแกรม
กำรให้คำปรึกษำทีจ
่ ริงจังเหมำะสม
และสำมำรถเข้ำถึงได้ในสถำนที่
ทำงำนรวมถึงกำรให้คำปรึกษำแบบ

-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
อย่ำงมีศักดิ์ศรี

peer-to-peer และเพื่อให้มั่นใจว่ำ
ข้อมูลและสิ่งของที่ใช้ในกำร
ฝึกอบรมด้ำนสุขภำพและควำม
ปลอดภัยและบริกำรต่ำงๆมี
ให้บริกำรในรูปแบบที่เหมำะสม

- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๒

สร้ำงควำม
ตระหนักและ
เสริมสร้ำง
ศักยภำพในกำร
เข้ำถึงสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิ
แรงงำน

ให้กำรศึกษำแก่แรงงำนเรื่องสิทธิ
และกำรเยียวยำของพวกเขำเมื่อมี
กำรละเมิดสิทธิของพวกเขำซึ่ง
รวมถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงำนภำยใต้กฎหมำยและ
นโยบำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศแรงงำนจะต้องได้รบ
ั รู้กำร
ตระหนักถึงกำรปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรแสวงหำประโยชน์
จำกแรงงำนอย่ำงไม่ถูกต้อง
กระบวนกำรและนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรชดใช้ควำมคับข้องใจรวมถึง
กำรชดเชยค่ำเสียหำยที่พวกเขำมี
สิทธิ์ได้รับ
กำรขยำยสิ่งนี้ให้กับแรงงำน
เช่นเดียวกับสมำคมแรงงำนสหภำพ
แรงงำนหัวหน้ำแผนกและพนักงำน
คนอื่นๆที่ทำงำนในบริษัทและสำขำ
ย่อยให้ได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับสิทธิ
และควำมคุม
้ ครองที่แรงงำนต่ำงด้ำว
ที่พวกเขำมีสิทธิได้รับ, และกำรมี
สนับสนุนกำรทำตำมเพื่อควำมยั่งยืน
ของห่วงโซ่อุปทำนในระยะยำวควร

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

- กำรมีส่วนร่วมของ
แรงงำนและบุคคลที่มีสิทธิ
ของตน
- จำนวนกำรฝึกอบรมและ
กำรประชุมเชิงปฏิบต
ั ิกำร
จัดขึน
้ เพื่อให้ควำมรู้
- จำนวนกำรติดตำมผล
ของกำรรวมตัวเพื่อให้
แน่ใจว่ำข้อมูลถูก
สังเครำะห์ทำควำมเข้ำใจ
และสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้
- อำจมีกำรฝึกอบรม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้ำน
กฎหมำยด้ำนนโยบำยและ
ในส่วนของเนื้อหำของ
กำรพัฒนำ
- แรงงำนได้รับกำรแจ้งมำ
โดยเฉพำะเกี่ยวกับ
กระบวนกำรและกำร
ชดเชยค่ำเสียหำยที่มใี ห้
พวกเขำ
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ดำเนินกำรผ่ำนองค์กรทีม
่ ีกำร
ฝึกอบรมด้ำนสิทธิมนุษยชนกฎหมำย
แรงงำนและกำรประกันสังคมโดยมี
ตัวอย่ำงเฉพำะเพื่อแก้ไข
สถำนกำรณ์ท้องถิ่นและภำคธุรกิจ
โดยไม่คำนึงถึงขนำดขององค์กร
และกำรละเมิดที่เป็นผลตำมมำที่
แรงงำนอำจได้รับภำยใต้ประเด็น
เหล่ำนี้นอกจำกนี้ยงั ให้ควำมรู้แก่
แรงงำนและผู้ทท
ี่ ำงำนในส่วนกำร
บริหำรจัดกำรของบริษัทและ
ผลประโยชน์ระยะยำวของห่วงโซ่
อุปทำนเกี่ยวกับกฎหมำยนโยบำย
และแนวปฏิบัตท
ิ ี่ดีเกี่ยวกับสิทธิและ
กำรคุ้มครองแรงงำนต่ำงด้ำว
ภำคธุรกิจ
ใช้แนวทำง 'bottom-up' เพื่อเสริม
กำลังผู้ที่อยู่ในส่วนรำกฐำนของห่วง
โซ่อุปทำนและองค์กรเชิงโครงสร้ำง
ของธุรกิจและธุรกิจในเครือเพื่อให้
บรรลุถึงสิ่งนี้กำรเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้ำงจะต้องจัดกำรกับควำมไม่
สมดุลของอำนำจเพื่อให้มั่นใจว่ำผูท
้ ี่
มีสิทธิ์จะถูกละเมิดสิทธิอยูใ่ นฐำนะที่
จะออกสิทธิออกเสียงของพวกเขำ
เพื่อแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับกำรละเมิด
สิทธิของพวกเขำและเพื่อกำรหำทำง
แก้

๒๕๖๒-๒๕๖๔

กำรจัดระเบียบกำร
เปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้ำงผ่ำนนโยบำย
ของบริษัทที่กำหนด
โครงสร้ำงภำยในและทำ
ให้สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขสำหรับ
กำรรวมกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง
กับในสำขำย่อยและใน
ห่วงโซ่อุปทำน
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๓

กลไกกำรตรวจ
ตรำและควบคุม

ให้ควำมรู้แก่ฝ่ำยและแผนกต่ำงๆ
ภำคธุรกิจ
ภำยในบริษัทในเรื่องควำมสำคัญ
ของควำมยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทำน
โดยอุทิศเวลำในกำรให้ควำมรู้แก่ผู้
ที่ทำงำนในฝ่ำยกำรจัดกำรของ
บริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำว
ของห่วงโซ่อุปทำนทีเ่ กี่ยวกับ
กฎหมำยนโยบำยและแนวปฏิบัติทด
ี่ ี
ของสภำพกำรทำงำนที่เหมำะสมของ
คนทำงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๔

ทีมงำนมืออำชีพควรมีส่วน
ภำคธุรกิจ
รับผิดชอบในกำรสร้ำงควำมมั่นใจ
ในควำมยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทำน
โดยกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำร
ทำงำนของบริษัทและรำยบุคคลกำร
ลงทุนควรถูกพักไว้ก่อนเพื่อเพ่ง
เป้ำหมำยไปที่กำรจัดหำที่มีควำม
รับผิดชอบเฉพำะจำกผูจ
้ ัดจำหน่ำยที่
รักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่
เหมำะสมและมำตรฐำนกำรจ้ำงงำน
ที่แรงงำนมีสิทธิได้รับ

๒๕๖๒-๒๕๖๔

(2019-2021)

(2019-2021)

สนับสนุนบริษัทและสำขำ
ย่อย

กำรบำรุงรักษำมำตรฐำน
กำรทำงำนที่ดีโดยธุรกิจ
และรำยบุคคลที่มีอยู่แล้ว
เช่นเดียวกับผู้เข้ำมำใหม่
ในอนำคตในห่วงโซ่
อุปทำนนี้

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
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- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สร้ำงแพลตฟอร์มสำหรับกำรแชร์
ภำคธุรกิจ
ข้อมูลหรือระบบข้อมูลอัตโนมัตท
ิ ี่
ตรวจสอบและติดตำมข้อมูลของผูจ
้ ัด
จำหน่ำยเช่นผ่ำนเทคโนโลยี

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

- ควำมโปร่งใสที่มำกขึ้น
ของฐำนผู้จด
ั จำหน่ำยและ
กำรละเมิดที่เกิดขึน
้
- กำรวิเครำะห์ผลลัพธ์เพื่อ
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ระบุและทำนำยรูปแบบของ
ควำมเสี่ยงทำงสังคมใน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจใน
อนำคต

blockchainขณะตรวจสอบควรให้
ควำมใส่ใจเป็นพิเศษกับกำรย้ำยถิ่น
แรงงำนและสิทธิของแรงงำน
แพลตฟอร์มหรือระบบเหล่ำนี้ควร
ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภำพในกำรระบุว่ำมี
ปัญหำใดปรำกฏและสำเหตุของ
ปัญหำเหล่ำนั้นคืออะไรกำรแชร์สิ่ง
เหล่ำนี้ในระดับประเทศหรือระดับ
ภูมภ
ิ ำคจะช่วยปรับปรุงกำรติดตำม
กำรละเมิดสิทธิในขณะที่ลด
ทรัพยำกรที่ต้องทุ่มเทให้กับมัน
สร้ำงกลไกกำรตรวจสอบภำยใน
บริษัทเพื่อให้มน
ั่ ใจว่ำมีกำรใช้
กฎหมำยแรงงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพกำรกำกับดูแลที่มี
ประสิทธิภำพจะต้องดำเนินกำรโดย
กำรสร้ำงกลไกที่เป็นอิสระเพื่อศึกษำ
สภำพกำรทำงำนและกำรเข้ำถึง
ประกันสังคมผ่ำนข้อมูลรวม
๔

กำรจัดกำรกับ
ควำมสูญเสียทำง
เศรษฐกิจที่เกิด
จำกงำนบริกำรที่
ไม่มีคำ่ จ้ำง

ภำคธุรกิจ

จัดหำให้วิธีแก้ปัญหำที่รับรู้ได้และ
ภำคธุรกิจ
ลดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจที่เกิด
จำกงำนบริกำรที่ไม่ได้รับค่ำจ้ำงโดย
กำรคิดค้นและดำเนินกำรปฏิบต
ั ิงำน
ที่เป็นมิตรต่อบริกำรจัดให้มีบริกำรที่
มีคุณภำพสูงและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่
ภำคธุรกิจมีภำยในองค์กร

๒๕๖๒ (2019)

รำยงำนประจำปีพร้อม
ข้อมูลและกำรปรับปรุง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทและเปิดเผยให้คน
ทั่วไปเข้ำถึงได้

หลักปฏิบัติและข้อกำหนด - UNGPs เสำหลักที่๒
ต่ำงๆให้รับรู้ถงึ มิติเพศและ
- อนุสัญญำ ILO
ชนชั้นในประเด็นนี้
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
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ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕

ข้อกฎหมำยทั่วไป
เพื่อป้องกันกำร
เลือกปฏิบัติ

นำนโยบำยและกฎระเบียบที่รับรอง ภำคธุรกิจ
ว่ำเคำรพในสิทธิมนุษยชนโดยสถำน
ประกอบกำรเช่นบทบัญญัติทค
ี่ วรถูก
นำมำใช้ในทุกด้ำนของกำรดำเนิน
ธุรกิจรวมถึงกำรป้องกันกำรเลือก
ปฏิบัติของทุกคนและในทุกๆสำเหตุ

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

นโยบำยและข้อบังคับ
รวมถึงขั้นตอนกำรบังคับ
ใช้และกำรเข้ำถึงกำร
เยียวยำจำกกำรละเมิด
สิทธิ

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
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หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กำหนดและนำมำใช้แนวทำงโดย
ภำคธุรกิจ
กระทรวงต่ำงๆของไทยในกำร
ดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของแรงงำนเพื่อยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
ควำมยั่งยืนของบริษัทผ่ำนกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนแรงงำน

๒๕๖๒ (2019)

กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำร
นำมำตรกำรดังกล่ำวมำ
ใช้นั้นถูกทำให้ถ่วงดุล
ด้วยกำรเยียวยำร้องทุกข์
และกำรลงโทษสำหรับ
กำรละเมิด

ไทย 8001-2010 (TLS) พร้อมด้วย
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
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๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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ผู้สอบบัญชีอิสระ
จัดกำรกับกำรเลือกปฏิบัติอย่ำง
จริงจังผ่ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่มีประสิทธิภำพซึ่งกำรเลือก
ปฏิบัตใิ นที่ทำงำนนั้นได้รบ
ั กำร
จัดกำรอย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพผ่ำนนโยบำยของ
บริษัทที่เข้มงวดซึง่ ไม่เลือกปฏิบัตใิ น
รูปแบบใดๆ

ภำคธุรกิจ

ส่งเสริมหลักกำรของโอกำสที่เท่ำ
ภำคธุรกิจ
เทียมกันและใช้มำตรกำรกำรกระทำ
ในทำงบวกผ่ำนนโยบำยที่ป้องกัน
กำรเลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนกำร
โฆษณำกำรจ้ำงงำนกำรชดเชย
ค่ำเสียหำยกำรเลิกจ้ำงกำรยกระดับ
กำรเลื่อนตำแหน่งและเงื่อนไขอื่นๆ
ของกำรจ้ำงงำนสำหรับพนักงำน
หรือผู้สมัครงำนควำมเชื่อสีผิวชำติ
กำเนิดเพศรสนิยมทำงเพศและอัต

(2019-2021)

ครอบคลุมผลกระทบที่
สำคัญและถูกต้องตำม
กฎหมำยของกำรเลือก
ปฏิบัติ

๒๕๖๒-๒๕๖๓

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคคล

(2019-2020)

PLHIVs, บุคคล LGBTI
ผู้พิกำรผู้ให้บริกำรทำง
เพศแรงงำนข้ำมชำติชน
เผ่ำพื้นเมืองและผู้สูงอำยุ
ไม่ต้องเผชิญกับกำรเลือก
ปฏิบัตใิ ดๆ

๒๕๖๒-๒๕๖๓

- บทบัญญัติสำมำรถ
เข้ำถึงได้งำ่ ยและรวมถึง
หน้ำที่ของธุรกิจเพื่อให้
รับรองกับทุกคนในกำร
เข้ำถึงบริกำรสังคม

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ลักษณ์ทำงเพศ, อำยุและสถำนะ
สุขภำพ
กำหนดนโยบำยที่รับประกันสิทธิใน
กำรเข้ำถึงบริกำรสังคมทั้งหมดโดย
ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติรวมถึงกำร
เข้ำถึงกำรประกันสุขภำพโดยไม่
คำนึงถึงเพศเชื้อชำติอำยุหรือ
คุณลักษณะอื่นๆ

ภำคธุรกิจ

(2019-2020)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
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ขยำยกำรเข้ำถึงและกำรใช้บริกำร
ของธุรกิจเพื่อชุมชนที่ถูกลด
ควำมสำคัญและถูกกีดกันเช่น
แรงงำนข้ำมชำติ, ชนเผ่ำพื้นเมืองผู้
มีควำมหลำกหลำยทำงเพศLGBTI,
ผู้สูงอำยุผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีและ
ผู้หญิงกำรขยำยนี้ควรลบล้ำง
อุปสรรคในกำรเข้ำถึงและจัดทำ
มำตรกำรเชิงบวกเพื่อส่งเสริมกำร
เข้ำถึงโดยบุคคลประเภทนี้กำรขยำย
นี้จะต้องครอบคลุมถึง(โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง)บริกำรทำงกำรเงินของภำค
ธุรกิจและองค์กรต่ำงๆนโยบำย
จะต้องร่ำงกำรนำแนวทำงปฏิบัติไป
ใช้และกำรใช้บทลงโทษสำหรับผู้
ละเมิด

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๓

มีหลักปฏิบัติทม
ี่ ีมิติสิทธิ

- UNGPs เสำหลักที่๒

(2019-2020)

มนุษยชน.

- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
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ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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ดำเนินกำรตรวจสอบด้ำนสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนจัดกำร
สถำนกำรณ์และกรณีของกำรเลือก
ปฏิบัติรูปแบบของกำรเลือกปฏิบัติ
จะต้องถูกระบุผ่ำนกำรตรวจสอบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน
เช่นกำรเลือกปฏิบัตินั้นจะต้องได้รับ
กำรพิจำรณำหำกกำรเลือกปฏิบต
ั ิ
นั้นเป็นปัญหำทัว่ ทั้งบริษัทหรือหำก
ส่งผลให้มีบุคคลบำงจำนวน

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

กำรติดตำมสถำนกำรณ์
ด้ำนสิทธิมนุษยชนและ
ผลกระทบที่เกิดขึน
้
ภำยในหรือโดยบริษัท
อย่ำงต่อเนือ
่ งและมีกำร
เผยแพร่รำยงำนให้เข้ำถึง
ได้

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๖

กำรคุ้มครองผูท
้ ี่
อยูร
่ ว
่ มกับเชื้อเอช
ไอวี/เอดส์

ป้องกันกำรเลือกปฏิบต
ั ิต่อ PLHIVs

- ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒ (2019)

กำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ
ควรจัดให้ในกรณีมีกำร
เลือกปฏิบัติ

- ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๓

กำรเข้ำถึงบริกำรสังคม
รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้ำน
สุขภำพและประกัน
สุขภำพมีไว้เพื่อทำให้
บรรลุเป้ำหมำยนี้

ในที่ทำงำนโดย: 1. กำรสนับสนุน

PLHIVs ในควำมพยำยำมที่จะ
(PLHIVs)จำกกำร สนับสนุนรัฐบำลในประเด็นที่ส่งผล
เลือกปฏิบัติ
กระทบต่อสำธำรณสุข 2. ไม่
กำหนดให้มีกำรบังคับตรวจหำ HIV
กับพนักงำนปัจจุบันหรือผูท
้ ี่คำดหวัง
ไว้, 3. ไม่ยุติกำรจ้ำงงำน PLHIVs
อันเนื่องจำกสถำนะสุขภำพ–ทั้งหมด
นี้จะต้องได้รับกำรสื่อสำรกับรัฐบำล
ได้รับกำรสนับสนุนโดยบริษัท
เนื่องจำกภำระผูกพันในเชิงบวกของ
พวกเขำ
ให้กำรสนับสนุนแก่พนักงำน
PLHIV โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ที่
เกี่ยวกับ PLHIV ที่ต้องกำรกำรรับ
กำรรักษำ

(2019-2020)
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๗

กำรคุ้มครองผู้
พิกำร (PWDs)
จำกกำรเลือก
ปฏิบัติ

ปฏิบัติตำมกฎหมำยปัจจุบน
ั เกี่ยวกับ - ภำคธุรกิจ
กำรจ้ำงงำนคนพิกำรโดยกำรจ้ำง
งำนคนพิกำรแทนกำรเลือกที่จะ
จ่ำยเงินสนับสนุนเข้ำกองทุนเพื่อกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ คน
พิกำร

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

บทบัญญัติอื่นๆของ
พระรำชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำรได้รบ
ั กำรปฏิบัติ
ตำม

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
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ั ก
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สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
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ให้ควำมสำมำรถในกำรประกอบ
อำชีพที่เหมำะสมสำหรับคนพิกำรที่
ถูกกำหนดผ่ำนกำรประเมินสถำน
ประกอบกำรควรยังคงให้กำร
สนับสนุนกำรพัฒนำวิชำชีพเช่นกัน

- ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

กำรรวมกันของอำชีพและ -หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
ระบบโดยขึ้นอยู่กับทักษะ อย่ำงมีศักดิ์ศรี
ควำมรู้ทำงกำรศึกษำทำง
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
อำชีพหรือทำงเทคนิค
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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สถำนที่ทำงำนทุกแห่งจะต้องมีสงิ่
- ภำคธุรกิจ
อำนวยควำมสะดวกทีเ่ หมำะสมที่
ช่วยเหลือผู้ทม
ี่ ีควำมสำมำรถ
แตกต่ำงกันรวมถึงกำรจัดเตรียมเช่น
เอกสำรในอักษรเบลล์ทำงลำดใน
สำนักงำนมและอื่นๆ

๒๕๖๒ (2019)

กำรสนับสนุนแก่คนพิกำร
ได้มำจำกประสิทธิผลของ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่มี
อยู่และควำมต้องเครื่องมือ
เฉพำะ

แก้ไขข้อบกพร่องในกำรจ้ำงงำนคน - ภำคธุรกิจ
พิกำรโดยเฉพำะผู้หญิงและเด็กให้
โอกำสในกำรฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับ
เข้ำถึงกำรจ้ำงงำนสำหรับคนพิกำร
นอกจำกนี้ยังให้กำรเข้ำถึงที่พักที่
เหมำะสมและกำรดูแลสุขภำพตำม
ควำมจำเป็น

๒๕๖๒-๒๕๖๓

กำรฝึกอบรมเพื่อ
ประสิทธิผลถูกประเมิน
โดยกำรวิจัยเกี่ยวกับ
ควำมเข้ำใจในประเด็นที่
ได้ถูกยกขึ้นมำและกำรใช้
ประโยชน์จำกควำมรู้ที่ได้
ไป

(2019-2020)
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๘

กำรคุ้มครองบุคคล กำจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเพศในที่
ที่มีควำม
ทำงำนรวมถึงในกำรจ้ำงงำนโดย
หลำกหลำยทำง
รับรองว่ำนโยบำยกำรจ้ำงงำนของ
ธุรกิจนั้นไม่รวมควำมลำเอียงทำง
เพศ LGBTI ต่อ
เพศใดๆ
กำรเลือกปฏิบัติ

- ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒ (2019)

กำรกระทำทั้งหมดนั้นย่อม
เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำ
เทียมระหว่ำงเพศอย่ำง
เคร่งครัด

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
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- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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พัฒนำนโยบำยเพื่อป้องกันกำรล่วง

๙

ละเว้นจำก
นโยบำยและกำร
กระทำที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒-๒๕๖๓

นโยบำยมีควำมชัดเจน
และมีประสิทธิภำพในกำร
ยับยั้งกำรละเมิด

ละเมิดและกำรคุกคำมทำงเพศ, และ
กำรเลือกปฏิบัติในสถำนที่ทำงำนซึ่ง
ร่ำงกลไกกำรบังคับใช้รวมถึงกำร
รำยงำนและกำรแก้ไขนโยบำยนี้
จะต้องแสดงรำยกำรปฏิบต
ั ิที่ซึ่ง
สำมำรถลงโทษได้

(2019-2020)

รำยงำนควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ
ภำคธุรกิจ
ในที่ทำงำนโดยเผยแพร่รำยงำน
เกี่ยวกับควำมเสมอภำคทำงเพศทุกปี
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือก
ปฏิบัติทำงเพศ

๒๕๖๒ (2019)

รำยงำนเหล่ำนั้นเปิดเผย
ต่อสำธำรณะและเข้ำถึง
ได้งำ่ ย

ปกป้องแรงงำนจำกกำรเลิกจ้ำงทีไ่ ม่ ภำคธุรกิจ
เป็นธรรมด้วยนโยบำยของบริษัทที่
กำหนดขึ้นเพื่อให้กำรเลิกจ้ำงไม่
เกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำและกำรสื่อสำรที่ตำมมำเพื่อ
สอบถำมถึงเหตุผลของกำรเลิกจ้ำง

๒๕๖๒ (2019)

กำรละเมิดสิทธินี้ได้รับ
กำรคุ้มครองโดยกำร
เยียวยำและกำรชดเชย
ค่ำเสียหำย

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO
เกี่ยวกับองค์กรข้ำมชำติและ
นโยบำยสังคมที่มีหลักกำรและ
สิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
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กำรจัดหำสัญญำกำรทำงำนอย่ำง
- ภำคธุรกิจ
เป็นทำงกำรกับนำยจ้ำงผู้ที่เป็นธรรม
และรับรองกำรคุ้มครองแรงงำนที่
เขียนเป็นภำษำที่เข้ำใจได้หรือต้องมี
กำรแปลอย่ำงเป็นมืออำชีพเงื่อนไข
ของสัญญำจะต้องชัดเจนเข้ำใจง่ำย
ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรแสวง
ประโยชน์อย่ำงไม่ถูกต้องและรวมถึง
กำรคุ้มครองแรงงำน

๒๕๖๒ (2019)

สัญญำมีผลบังคับใช้และ
ให้บทลงโทษสำหรับกำร
ละเมิดแรงงำนต่ำงด้ำว
ต้องจัดทำสำเนำสัญญำไว้

- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจ
ข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่o
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ
OHCHR เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO
๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA
๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิ
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มนุษยชนขององค์กร
(CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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หลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิของ
แรงงำนต่ำงด้ำวในกำรเป็นเสรีภำพ
ในกำรเคลื่อนไหวและควำมเสี่ยงต่อ
กำรถูกจับกุมที่เพิ่มขึน
้ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อแรงงำนต่ำงด้ำวทุกคนไม่

- ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒ (2019)

กำรสำรวจผู้ย้ำยถิ่นทัว
่ ไป
ถูกทำกำรสำรวจเพื่อ
ตรวจสอบว่ำพวกเขำมี
เอกสำรประจำตัวหรือ
เอกสำรกำรเดินทำงหรือ
หำกพวกเขำถูกยึดไว้ไว้
โดยนำยจ้ำงหัวหน้ำงำน
หรือนำยหน้ำ

กำรย้ำยถิ่นจะต้องตอบสนองควำม
- ภำคธุรกิจ
ต้องกำรทำงเพศโดยกำรรับรู้และ
เอ่ยถึงควำมอ่อนแอของแรงงำนต่ำง
ด้ำวหญิงสถำนประกอบกำรจะต้อง
ละเว้นจำกกำรกระทำใดๆที่มีกำร
เลือกปฏิบัติกำรล่วงละเมิดทำงเพศ
กำรแยกให้ปลีกตัวกำรระงับกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำงเอกสำรและพันธะหนี้ใดๆ

๒๕๖๒ (2019)

กลไกกำรควบคุมดูแล
ภำยในองค์กรโดยเฉพำะ
กำรเกิดเหตุกำรณ์ในทุก
ระดับของกำรดำเนินงำน

ว่ำจะแรงงำนที่ลงทะเบียนแล้ว, ยัง
ไม่ลงทะเบียน, หรือไร้สัญชำติใน
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวไม่ควรมี
ขั้นตอนใดได้ถูกดำเนินกำรเพื่อ
จำกัดสิทธิของแรงงำนต่ำงด้ำวนี้
โดยผ่ำนกำรใช้มำตรกำรต่ำงๆเช่น
กำรยึดหนังสือเดินทำงของแรงงำน
ใบอนุญำตทำงำนหรือเอกสำรแสดง
ตนอื่นๆแรงงำนจะต้องสำมำรถ
เข้ำถึงเอกสำรเหล่ำนีไ้ ด้ตลอดเวลำ
โดยมีข้อกำหนดเช่นกำรจัดเก็บ
อย่ำงปลอดภัยเมื่อนำยจ้ำงที่จด
ั หำที่
อยู่อำศัยให้และไม่ควรถูกขัดขวำง
ให้แรงงำนต่ำงด้ำวเปลี่ยนนำยจ้ำง
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เสำที๓
่ : กำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ (Remedy)

ลำดับที่
๑

ประเด็น

กำรร้องเรียน/ ร้อง
ทุกข์กลไกไขข้อ
ข้องใจรวมถึงกำร
ร่วมเจรจำต่อรอง

กิจกรรม

จัดทำระบบร้องทุกข์ (ทั้งภำครัฐและ
เอกชน)ที่เข้ำถึงง่ำยและมี
ประสิทธิภำพสำหรับพนักงำนและ
บุคคลที่ได้รับผลกระทบเพื่อแจ้ง
ควำมกังวลเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขำ
กลไกดังกล่ำวจะต้องเป็นอิสระและ
เป็นธรรมและมีอยู่ในระดับจังหวัด
และควรเป็นภำษำที่เข้ำใจได้พัฒนำ
ศักยภำพเจ้ำหน้ำที่และผูท
้ ี่อยู่ใน
ภำคเอกชนเพื่อรับเรือ
่ งรำบร้องทุกข์
ที่มีประสิทธิภำพมีกำรเก็บข้อมูที่เป้
นควำมลับมีกำรเปิดให้ร้องเรียนได้
หลำกหลำยช่องทำงทีม
่ ีควำมสะดวก
รวดเร็วสำมำรถติดตำมผลกำร
ร้องเรียนได้โดยกำรนำเทคโนโลยี
เข้ำมำช่วยเช่นสำยด่วนเว็บไซต์และ
ร้องเรียนผ่ำนแอพพลิเคชัน
่ บน
โทรศัพท์มือถือผู้ทไี่ ด้รับกำร
ร้องเรียนดังกล่ำวจะต้องมีอำนำจใน
กำรตัดสินใจและควำมสำมำรถใน
กำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขเยียวยำ
กำรละเมิดดังกล่ำว

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
- สำนักอัยกำร
สูงสุด
กระทรวงมหำดไ
ทย
- กระทรวง
ยุติธรรม
- กระทรวง
แรงงำน
- กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ
(กรมกำรกงสุล)
- ภำคธุรกิจ

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชีว้ ด
ั

-มีระบบร้องทุกข์ให้ผู้
ร้องเรียนได้ร้องเรียน
สะดวก

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/SDGs/UNGPs
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

- กลไกทำกำรจัดกำรเพื่อ - SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๑
เยียวยำกำรละเมิดทัง้ ใน
- UNGPs ข้อที่๒๗, ๒๘, ๒๙,
ปัจจุบันหรืออนำคตโดยมี ๓๑
กำรมีส่วนร่วมของแรงงำน
- ข้อแนะทั่วไปฉบับที๓
่ ๐ของ
-กำรขยำยไปหำแรงงำนที่ คณะกรรมกำรกำรขจัดกำร
มีงำนทำในทุกสถำน
เลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ
ประกอบกำรรวมทัง้ ใน
- ข้อสังเกตเชิงสรุปในรำยงำน
ระดับจังหวัด
ระยะแรกและระยะที่สำมของ
-ต้องเป็นอิสระยุตธ
ิ รรม
ประเทศไทย
และปรำศจำกอิทธิพลของ
องค์กรของนำยจ้ำงและตัว
นำยจ้ำงเอง
- ต้องมีกำรระบุกรอบเวลำ
ที่ชัดเจน
- มีกำรจัดเตรียมล่ำมไว้
สำหรับกำรเข้ำถึงตัว
แรงงำนข้ำมชำติและ
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์ที่จด
ุ เริ่มต้นที่สำคัญ
และให้กำรนิรโทษกรรม
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เป็นกำรชั่วครำวเพื่อ
เข้ำถึงกำรร้องทุกข์และ
กลไกกำรเรียกร้อง
ค่ำชดเชย
เพิ่มประสิทธิภำพให้กับกลไกรับข้อ
ร้องเรียนตำมพระรำชบัญญัติควำม

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

เท่ำเทียมระหว่ำงเพศพ.ศ. ๒๕๕๘
โดยกำรทำให้แน่ใจว่ำผู้หญิงได้รับ
ควำมคุม
้ ครองทุกกลุ่มทีม
่ ีรสนิยมทำง - กระทรวง
เพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่แตกต่ำง ยุติธรรม
กันสำมำรถเข้ำถึงกลไกกำร
ร้องเรียนโดยไม่เลือกปฏิบัตต
ิ ่อชน
เผ่ำพื้นเมืองสัญชำติเชื้อชำติและกำร
เป็นสมำชิกกลุ่มชนพื้นเมืองใด
นอกจำกนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นผู้ที่
มีรสนิยมทำงเพศที่หลำกหลำย
และอัตลักษณ์ทำงเพศจะต้องแสดง
ตนกับคณะกรรมกำรเพื่อกำรกีดกัน
ทำงเพศคณะกรรมกำรพิจำรณำกำร
เลือกปฏิบัติทำงเพศทีไ่ ม่เป็นธรรม
(ว. ล. ล. ปอ); คณะกรรมกำรจะต้อง
ไวต่อปัญหำทำงเพศ; และพวกเขำ
จะต้องมีภม
ู ิคุ้มกันอิสระจำกคดีควำม
ที่เกิดขึ้นจำกกำรพิจำรณำคดีกำร
เข้ำถึงโดยทุกคนต้องได้รับกำร
รับรอง
ผ่ำนกำรจัดหำศูนย์ร้องเรียนในทุก
จังหวัดหรือในระบบออนไลน์ที่
เข้ำถึงได้งำ่ ยในระหว่ำงกระบวนกำร

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)
๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

-มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติฯทุก
จังหวัด

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม

- มีกำรแก้ไขกลไกกำร
ร้องทุกข์เพื่อให้แน่ใจว่ำ
ผู้คนในทุกเพศทุกวัย
และอัตลักษณ์ทำงเพศ
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่
ถูกเลือกปฏิบัติทั้งพื้นเพ
สัญชำติเชื้อชำติและกำร
เป็นสมำชิกของกลุ่มชน
พื้นเมืองใดๆ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๑
- UNGPs ข้อที่๒๗, ๒๘, ๒๙,
๓๑

- มีตัวแทนอย่ำงน้อยหนึง่
คนจำกแต่ละชุมชนที่มี
รสนิยมทำงเพศและอัต
ลักษณ์ทำงเพศที่แตกต่ำง
กันมำเป็นส่วนหนึง่ ของ
คณะกรรมกำรเมื่อมีกำร
ก่อตั้งขึ้น
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ร้องเรียนควรมีระบบในกำรสื่อสำร
กับผู้ร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่องด้วย
ควำมคืบหน้ำของกำรร้องเรียนซึง่
จะต้องได้รับกำรแก้ไขภำยใน๑
เดือนต้องเข้ำถึงกำรเยียวยำจำก
กองทุนตำมกฎหมำย
ทบทวนและปรับปรุงกลไกกำรร้อง
ทุกข์เพื่อเข้ำถึงกำรคุ้มครองและ

- กระทรวง
แรงงำน

เยียวยำที่มป
ี ระสิทธิภำพทีม
่ ีอยู,่ เช่น

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

จำนวนช่องทำงกำรร้อง
ทุกข์ที่ได้รบ
ั กำรปรับปรุง

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม

กลไกกำรยื่นคำร้องหรือคร. ๗
เพื่อให้แรงงำนสำมำรถเข้ำถึงกำร
คุ้มครองเยียวยำทีม
่ ีประสิทธิภำพได้

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบต
ั ,ิ และไม่

- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๐

เลือกสัญชำติ,รสนิยมทำงเพศ,

- UNGPs ข้อที่๒๗, ๒๘, ๒๙,
๓๑

เอกลักษณ์ทำงเพศ, เชื้อชำติหรือ
กำรรวมอยู่ในกลุ่มอืน
่ ๆที่เผชิญกับ
กำรทำให้ไม่มีควำมสำคัญ
กลไกกำรร้องเรียนของหน่วยงำนรัฐ ควรได้รบ
ั กำรประเมินประสิทธิภำพ กระทรวงมหำดไ
และกำรปรับรูปกำรทำงำนเป็น
ทย
ระยะๆเพื่อให้แรงงำนต่ำงด้ำว, คน
- กระทรวง
พื้นเมืองและผูไ้ ด้รับผลกระทบคน
ยุติธรรม
อื่นๆสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก
- กระทรวง
และมีประสิทธิภำพ
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

- จำนวนครัง้ ที่ได้รับกำร
ประเมิน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
- จำนวนครัง้ ที่กำรประเมิน ภำคทำงสังคม
แสดงควำมล้มเหลวในกำร - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
เข้ำถึงอย่ำงมีประสิทธิภำพ สมดุลและพัฒนำระบบกำร
และสะดวกสบำย
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๒๗, ๒๘, ๒๙,
๓๑
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#ThaiBHRNetwork
จัดให้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำร
ร้องเรียนและสำยด่วนในภำษำที่
แรงงำนต่ำงชำติ, ชนเผ่ำพื้นเมือง
และกลุ่มชำติพันธุ์อื่นๆสำมำรถ
เข้ำใจได้

กระทรวงมหำดไ
ทย

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

- กระทรวง
ยุติธรรม

จำนวนช่องทำงร้องเรียน
และสำยด่วนในภำษำที่
แรงงำนต่ำงชำติชนเผ่ำ
พื้นเมืองและกลุ่มชำติพันธุ์
อื่นๆเข้ำใจได้

- กระทรวง
แรงงำน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๒๗, ๒๘, ๒๙,
๓๑

ขยำยกลไกกำรร้องทุกข์เพื่อรวมถึง
ผู้ที่อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ คน
พิกำร

- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

จำนวนผูท
้ ี่เข้ำถึงกลไก
กำรร้องทุกข์ภำยใต้
พระรำชบัญญัตินี้

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๐
- UNGPs ข้อที่๒๗, ๒๘, ๒๙,
๓๑
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#ThaiBHRNetwork
มีกลไกกำรไขข้อข้องใจในสถำนที่ ภำคธุรกิจ
ทำงำนที่มีประสิทธิภำพครอบคลุม
และโปร่งใสรวมถึงกำรจัดกำรกับ
กำรละเมิดเช่นกำรล่วงละเมิด ควำม
รุนแรงทำงเพศ จิตใจและร่ำงกำย
และกำรละเมิด ให้ผู้กระทำผิด
รับผิดชอบต่อกำรละเมิดสิทธิและ
มำตรฐำนแรงงำนผ่ำนกำรตรวจสอบ
อย่ำงเพียงพอ กำรดำเนินคดี กำร
เยียวยำที่มป
ี ระสิทธิภำพและกำร
รับประกันกำรไม่ซ้ำซ้อนในขณะที่
ให้กำรสนับสนุนผ่ำนควำมช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยและกำรสนับสนุนด้ำน
จิตสังคม

๒๕๖๒-๒๕๖๖

กลไกที่คำนึงถึงควำม
ต้องกำรและคำขอของ
บุคคลเมื่อจัดกำรกับกำร
ละเมิด

คุ้มครองแรงงำนจำกกำรแก้แค้นคืน
กลับที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำง
กระบวนกำรเป็นสมำชิกสหภำพ
แรงงำนโดยทำให้เป็นควำมลับและ
กำรมีกำรป้องกันในตัว

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๔

- จำนวนแรงงำนที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสหภำพ
แรงงำน

ข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำน
ของรัฐอื่นๆจะต้องได้รับอนุญำตให้
ต่อรองร่วมกันโดยได้รับอนุญำตให้
จัดตัง้ และจดทะเบียนสหภำพ
แรงงำนซึ่งตรงข้ำมกับสมำคมที่ไม่
สำมำรถร่วมต่อรองได้

- กระทรวง
แรงงำน

(2019-2021)

-จำนวนแรงงำนที่สำมำรถ
เข้ำถึงมำตรกำรป้องกันได้
๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

ไม่มีพนักงำนของรัฐคนใด
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สหภำพแรงงำน
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#ThaiBHRNetwork
สนับสนุนกำรจัดตัง้ สหภำพแรงงำน - กระทรวง
สำหรับชุมชนที่ถูกทำให้ไม่มี
แรงงำน
ควำมสำคัญและที่ถูกกีดกันเช่น
แรงงำนข้ำมชำติและแรงงำนนอก
ระบบกล่ำวถึงปัญหำเฉพำะที่
แรงงำนต่ำงด้ำวเผชิญรวมถึงสิทธิใน
กำรเป็นสมำชิกเท่ำนั้นและไม่
สำมำรถเป็นกรรมกำรของสหภำพ

๒๕๖๒-๒๕๖๔
(2019-2021)

- จำนวนบุคคลจำกชุมชน
ที่ถูกทำให้ไม่มี
ควำมสำคัญให้สำมำรถ
ต่อรองร่วมได้
- จำนวนแรงงำนข้ำมชำติ
ที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสหภำพ
แรงงำน

แรงงำนได้; อุปสรรคทำงภำษำ; กำร
ขำดควำมเข้ำใจในสิทธิของพวก
เขำ; กำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งใน
กำรจ้ำงงำน; ข้อบังคับของสหภำพ
แรงงำนที่เข้มงวด; และแบ่งแยกออก
จำกแรงงำนไทย
๒

กำรเข้ำถึงกองทุน
สงเครำะห์ลูกจ้ำง

ลูกจ้ำงมีสิทธิเข้ำถึงกองทุน
- กระทรวง
สงเครำะห์ลูกจ้ำงตำมที่บัญญัติไว้ใน แรงงำน
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

จำนวนพนักงำนทีไ่ ด้รับ
บริกำรของกองทุน

พ.ศ.๒๕๕๑และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไม่ว่ำสถำนภำพทำงกฎหมำยและ
วิชำชีพจะเป็นอย่ำงไรทำให้ง่ำยขึ้น
ในกระบวนกำรกำรเข้ำถึงกองทุน
โดยแรงงำนไม่ว่ำมีหรือไม่มี
ใบอนุญำตทำงำนมีสิทธิทงั้ หมด
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง
จัดตัง้ กองทุนของรัฐบำลช่วยเหลือ
เยียวยำผู้เสียหำยจำกกำรถูกเลือก
ปฏิบัติหรือล่วงละเมิดทำงเพศใน
สถำนที่ทำงำน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

- กระทรวง
แรงงำน
- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- ผลลัพธ์กำรศึกษำนี้

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม

(2019-2023)

-จำนวนผู้ทต
ี่ กเป็นเหยื่อ
ซึ่งถูกสอบสวนโดย
คณะกรรมกำรเพื่อวินิจฉัย - SDGs เป้ำหมำยที่๕, ๘
คดีกำรเลือกปฏิบัติตำม
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
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#ThaiBHRNetwork
มนุษย์

เพศและต้องกำรได้รับกำร ๒๘, ๒๙, ๓๑
เยียวยำ

- กระทรวง
ยุติธรรม
๓

กำรอำนวยควำม
ยุติธรรม

พัฒนำหลักเกณฑ์เพื่ออนุญำตและ
คัดเลือกแรงงำนข้ำมชำติ ๓สัญชำติ

- กระทรวง
แรงงำน

(กัมพูชำลำวเมียนมำร์)มำเป็นผู้
ประสำนงำนด้ำนภำษำเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้กับแรงงำนที่เข้ำสู่
กระบวนกำรยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖
(2019-2023)

หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือก - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
แรงงำนเพื่อมำเป็นผู้
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ประสำนงำนได้รบ
ั กำร
ภำคทำงสังคม
พัฒนำ/ปรับปรุง
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๐, ๑๖
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

จัดให้มีมำตรกำรทำงกฎหมำยหรือ
นโยบำยที่ประกันกำรคุม
้ ครอง
แรงงำนในข้อพิพำททำงกฎหมำย
กับนำยจ้ำงโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ จำก
กำรตอบโต้หรือเลิกจ้ำง

กระทรวงยุติธรรม

-จำนวนผูด
้ ูแลควำม
ปลอดภัยในพื้นที่
- ระดับกำรป้องกันที่มใี ห้

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

ภำคธุรกิจจะต้องละเว้นจำกกำรสั่ง
ให้แรงงำนมองหำกำรเยียวยำจำก
กฎหมำยประกันสังคมทีไ่ ด้รับ
ประโยชน์นอ
้ ยกว่ำพวกเขำจะต้อง
ถูกแนะนำโดยตรงไปยังกองทุนเงิน
ทดแทนที่บริษัทจัดหำให้เพื่อให้
ได้รับกำรชดเชยอย่ำงเพียงพอ

ภำคธุรกิจ

ค่ำชดเชยควำมเสียหำยที่ - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
ได้รับจะต้องเพียงพอและมี สมดุลและพัฒนำระบบกำร
ประสิทธิภำพ
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
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๔

กำรระงับข้อพิพำท พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัตงิ ำนในกำรแก้ไขปัญหำข้อ
พิพำทแรงงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ให้กำรเข้ำถึงกำรเยียวยำทีม
่ ี
ประสิทธิภำพแก่แรงงำนที่กล่ำวถึง
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนขจัด
อุปสรรคในกำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ
โดยกำรจัดหำทนำยและล่ำมให้กับ
แรงงำนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของนโยบำยเฉพำะเช่น
ควำมยำกลำบำกในกำรใช้กองทุน
เงินทดแทนของแรงงำนจะต้องได้รับ
กำรจัดกำรพร้อมกับกำรจัดหำ
เงินทุนให้เพียงพอสำหรับควำม
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยและเพื่อ
รับประกันกำรเข้ำถึงของพนักงำน
โดยไม่คำนึงถึงสถำนภำพใดๆ
๕

กำรดำเนินคดี

กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
(สำนักแรงงำน
สัมพันธ์กสร.)

- กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

- กระทรวง
แรงงำน
- คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ

ขยำยและเสริมสร้ำงศำลแรงงำนใน - กระทรวง
ระดับอำเภอตำมควำมจำเป็นในพื้นที่ ยุติธรรม
ที่มีคดีสิทธิแรงงำนหรือมีกำร
ร้องเรียนเรื่องมำตรฐำนแรงงำน
จำนวนมำกรวมถึงหน่วยงำนเเละ
บุคคลำกรที่เกี่ยวข้องจะได้รบ
ั กำร
ฝึกอบรมเพื่อจัดกำรกรณีทเี่ กี่ยวกับ
เพศสภำพหรือกำรเลือกปฏิบัติอื่นๆ
และกำรล่วงละเมิดทำงเพศใน

จำนวนบุคลำกร
ผู้ปฏิบัตงิ ำนด้ำนกำรแก้ไข
ปัญหำข้อพิพำทแรงงำน
ได้รับกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้และพัฒนำเทคนิค
กำรประนอมข้อพิพำท
แรงงำน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

-กระบวนกำรนี้ถูกศึกษำ
เพื่อควำมสะดวกในกำร
เข้ำถึงและให้ค่ำตอบแทน
ที่มีประสิทธิภำพหรือ
มำตรกำรเยียวยำอื่นๆ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

- SDGs เป้ำหมำยที่๘

- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
-ทำให้มั่นใจได้วำ่ สำมำรถ
๒๘, ๒๙, ๓๑
เข้ำถึงได้สำหรับทุกคน
รวมถึงผู้หญิงในชนบท
เเละผู้หญิงชนเผ่ำพื้นเมือง

๒๕๖๒-๒๕๖๓

- จำนวนศำลแรงงำน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
-จำนวนผู้เชี่ยวชำญที่ผำ่ น สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
กำรฝึกอบรม
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
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สถำนที่ทำงำน
เสริมสร้ำงและกำรทำให้ง่ำยขึ้นของ
กระบวนกำรยุติธรรมสำหรับ
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และ
แรงงำนบังคับเเละมั่นใจได้ว่ำ
ตอบสนองเรื่องเพศสภำพจัดหำ
ข้อมูลและกลไกกำรร้องทุกข์ที่มี
ประสิทธิภำพและเข้ำถึงได้เกี่ยวกับ
กระบวนกำรยุติธรรมสำหรับ
ผู้เสียหำยจำกกำรใช้แรงงำนที่ถูก
แสวงหำประโยชน์อย่ำงไม่ถูกต้อง
เช่นกำรจัดหำสำยด่วนโทรศัพท์กับ
ผู้ปฏิบัตงิ ำนที่พด
ู หลำยภำษำ
ให้เหยื่อของกำรใช้แรงงำนที่แสวง
ประโยชน์อย่ำงไม่ถูกต้องและ
ครอบครัวของพวกเขำด้วยควำม
ช่วยเหลือที่เพียงพออย่ำงไม่มี
เงื่อนไขผ่ำนกระบวนกำรทำง
กฎหมำยเพื่อให้แน่ใจว่ำพวกเขำ
ได้รับกำรคุม
้ ครองกำรฟื้นฟูและกำร
คืนสู่สังคมผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆเช่น
กำรให้เงินทุนแก่องค์กรพัฒนำ
เอกชนที่ทำงำนกับกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมเกี่ยวกับกำร
ละเมิดแรงงำนสิง่ ที่ทำให้หมด
กำลังใจจำกกระบวนทำงกฎหมำย
แก่ผู้เสียหำยควรถูกตัดออกรวมถึง
ควำมต้องกำรในกำรค้ำมนุษย์กับ
ผู้เสียหำยควรอยู่ในที่พัก

- กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๔

- กลไกข้อมูลและกำรร้อง
ทุกข์เหล่ำนี้รวมถึงระบบ
ควำมยุตธ
ิ รรมและ
กระบวนกำรต้องเป็นมิตร
กับผู้หญิงและเด็ก

รำยงำนของผู้ตรวจสอบพิเศษ
สำหรับกำรค้ำมนุษย์
โดยเฉพำะผู้หญิงและเด็ก

-กำรเข้ำถึงควำม
ช่วยเหลือจะต้องใช้ได้กับ
ทุกคนโดยไม่มีกำรเลือก
ปฏิบัติ
-จัดทำระบบตรวจสอบและ
ติดตำมกลไกคดีที่ขึ้นสู่
ศำล
-เหยื่อและครอบครัวจำก
กำรใช้แรงงำนที่แสวงหำ
ประโยชน์ได้รับควำม
ช่วยเหลืออย่ำงเพียงพอ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘

-ขจัดเเรงจูงใจทีจ
่ ะทำให้ - UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
เหยื่อไม่เข้ำสู่กระบวนกำร
๒๘, ๒๙, ๓๑
ยุติธรรม
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ภำยในประเทศขณะที่กำรพิจำรณำ
คดีในศำลยังคงดำเนินอยู่เสริม
มำตรกำรที่อนุญำตให้ผู้เสียหำยมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรทำง
กฎหมำยโดยที่ไม่ต้องถูกทำให้เป็น
เหยื่อซ้ำอีกเช่นกำรรับรอง
บทบัญญัติที่อนุญำตให้มีกำรชม
คำให้กำรผ่ำนทำงวิดีโอเพื่อที่
ผู้เสียหำยได้มีส่วนร่วมจำกประเทศ
ต้นทำง
ภำคธุรกิจควรให้กำรสนับสนุนทำง ภำคธุรกิจ
กฎหมำยแก่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ
บริษัทจะต้องให้กำรสนับสนุนทำง
กำรเงินและโลจิสติกส์แก่บุคคล
เหล่ำนี้เพื่อให้พวกเขำสำมำรถเข้ำถึง
กำรเยียวยำได้โดยไม่ต้องอำศัย
ควำมพยำยำมใดๆทีม
่ ีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจพวกเขำจะต้องละเว้นจำก
กำรฟ้องร้องข้อหำหมิ่นประมำทต่อผู้
ที่ตกเป็นเหยื่อของกำรละเมิดสิทธิ
โดยไม่มีหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำย

๒๕๖๒

ให้ควำมคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
- กระทรวง
จำกกำรคุกคำมและกำรคุกคำม
ยุติธรรม
เพิ่มเติมในระหว่ำงกำรดำเนินคดี
หรือกำรพิจำรณำคดีสงิ่ นี้สำมำรถทำ
ได้โดยกำรปฏิเสธกำรประกันตัว

๒๕๖๒ (2019)

สำหรับจำเลยในคดีกำรค้ำมนุษย์,
ติดตำมผู้ต้องหำและบุคคลอืน
่ ๆที่
เกี่ยวข้องและทำงำนเพื่อลบล้ำงกำร
ทุจริตจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่

- จำนวนคนงำนที่ถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้ำถึงกำร
เยียวยำนั้นขึน
้ อยู่กับ
สถำนภำพทำงกฎหมำย
ของพวกเขำ
- เอกสำรของข้อมูล

แรงงำนทีม
่ ีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรทำงกฎหมำย
จะไม่ถูกข่มขู่รังแกหรือถูก
โน้มน้ำวใจโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือถูกกล่ำวหำ
ว่ำเป็นผู้ค้ำมนุษย์

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
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อำจเอื้อต่อผู้ค้ำมนุษย์แรงงำนที่เป็น
ผู้ร้องทุกข์ต่อบริษัทและผู้ที่เป็น
ตัวแทน
๖

กำรเยียวยำ
ทบทวนและปรับปรุงพระรำชบัญญัติ กระทรวงแรงงำน ๒๕๖๒-๒๕๖๖
บทบัญญัติของกำร เงินทดแทนพ.ศ. ๒๕๓๗และระบบ
ชดเชยค่ำเสียหำย กองทุนเงินทดแทนให้ทันสมัย
โปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับ
หลักกำรระหว่ำงประเทศ

จำนวนสิทธิป
์ ระโยชน์หรือ - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
หลักเกณฑ์ที่ได้มีกำร
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
ทบทวนหรือปรับปรุง
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

กำหนดให้มีกำรไต่สวนคดีและไม่ไต่
สวนคดีกลไกเยียวยำทั้งจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในระดับท้องถิ่นทั้งนี้
กำรเยียวยำควรสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประชำชนและชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ

กระทรวงมหำดไ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ผลกระทบทำงลบ/ถูก
ละเมิดอันเป็นผลมำจำก
กำรประกอบธุรกิจ

ทย (ส่วนกำร
ปกครองท้องถิ่น)
- กระทรวง
ยุติธรรม

กำรชดเชยค่ำเสียหำยจำกกำร
- กระทรวง
ละเมิดจะต้องให้ในกรณีทม
ี่ ีกำร
ยุติธรรม
สูญเสียที่เกิดขึ้นจริงกำรสูญเสียที่
- ภำคธุรกิจ
เกิดจำกควำมขำดแคลนทีไ่ ม่ได้
ตั้งใจและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำร
ดำเนินคดีภำคธุรกิจจะต้องมีส่วนร่วม
กำรสนับสนุนกับกองทุนเงินชดเชยที่
สำมำรถนำมำใช้ในกรณีทม
ี่ ีกำร
ละเมิดสิทธิ

กลไกและมำตรกำร
เยียวยำผู้เสียหำยทีไ่ ด้รบ
ั

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒-๒๕๖๓

-กำรชดเชยค่ำเสียหำยที่
เพียงพอ
-ค่ำชดเชยที่ครอบคลุมถึง
กำรสูญเสียอำชีพและกำร
ดำรงชีวิตในระหว่ำงกำร
ดำเนินคดีทำงกฎหมำย
-กำรชดเชยที่เพียงพอและ
ค่ำชดเชยที่ครอบคลุมถึง
กำรสูญเสียอำชีพและกำร
ดำรงชีวิตในระหว่ำงกำร
ดำเนินคดีทำงกฎหมำย

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
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-กำรชดเชยอำจมำในรูป
เงินหรือทรัพยำกรและกำร
ฟื้นฟูหรือจำกัดตำม
ธรรมชำติ
มีควำมจำเป็นที่จะต้องทบทวนแก้ไข - กระทรวง
และเพิกถอนข้อจำกัดใดๆในกำรให้ ยุติธรรม
ค่ำชดเชยที่พบว่ำเป็นกำรเลือก
- ภำคธุรกิจ
ปฏิบัติต่อแรงงำนที่ถูกกีดกันสิทธิใน
กำรเข้ำถึงค่ำชดเชยควำมเสียหำย
และค่ำใช้จ่ำยสำหรับคดีอำญำที่ต้อง
ยื่นฟ้อง
ตัวอย่ำงของข้อจำกัดนี้คือกำรขำด
กำรให้ค่ำชดเชยภำยใต้ควำม
เสียหำยสำหรับผู้บำดเจ็บกำรชดเชย
และค่ำใช้จ่ำยสำหรับจำเลยใน
คดีอำญำให้กับแรงงำนที่เข้ำมำใน
ประเทศไทยอย่ำงผิดกฎหมำยซึ่ง
จะต้องได้รับกำรแก้ไขกลไกสถำบัน
เช่นคณะกรรมกำรทีมีหน้ำที่
พิจำรณำค่ำตอบแทนควรระมัดระวัง
ว่ำกำรตัดสินใจจะไม่ได้สร้ำงหรือย้ำ
ข้อจำกัดเหล่ำนี้

๒๕๖๒

ค่ำชดเชยที่มีประสิทธิภำพ -ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
และไม่เลือกปฏิบัติต่อเเรง สมดุลและพัฒนำระบบกำร
งำน
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘
- UNGPs ข้อที่๒๕, ๒๖, ๒๗,
๒๘, ๒๙, ๓๑
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๗

กำรคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงำนไทย
ในต่ำงประเทศ

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ให้ข้อมูลและควำมช่วยเหลือในกร
- กระทรวงกำร
เข้ำถึงกลไกในกำรคุม
้ ครองสิทธิของ ต่ำงประเทศ
แรงงำนไทยที่ทำงำนในต่ำงประเทศ
- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-ร้อยละของคนหำงำนที่
เข้ำรับกำรอบรมก่อน
เดินทำงไปทำงำนใน
ต่ำงประเทศมีควำมรู้
เกี่ยวกับสิทธิในประเทศ
ปลำยทำงเพิ่มขึ้น
-กรมกำรกงสุลสถำน
เอกอัครรำชทูตและสถำน
กงสุลใหญ่ของไทยใน
ต่ำงประเทศให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกลไกกำรคุ้มครอง
สิทธิของแรงงำนไทยใน
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
อำทิผ่ำนเอกสำรเผยแพร่
เว็บไซต์โทรศัพท์ไลน์
แอพพลิเคชั่นฯลฯ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๘, ๑๗
- UNGPs ข้อที่๑, ๘, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

-แรงงำนไทยใน
ต่ำงประเทศเข้ำถึงกลไก
กำรคุ้มครองสิทธิรวมถึง
ควำมช่วยเหลือในกำร
เจรจำกับนำยจ้ำงหรือ
หน่วยงำนรำชกำรของ
ประเทศนั้นๆกรณีไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรมหรือถูก
ละเมิดสิทธิ
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ั ก
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บทที่ ๓ ชุมชน ทีด
่ น
ิ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ชื่อเรื่องที่แนะนำ: บทที่ 3: สิทธิชุมชนและ สิทธิชนเผ่ำพื้นเมือง สิทธิในที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
คำอธิบำย:พวกเรำมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย มีควำมยินดีที่รัฐบำลไทยมีควำมพยำยำมที่จะ
ในกำรด ำเนิ น กำรติ ด ตำมให้ เ ป็ น ไปตำมสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและมำตรฐำนสำกลว่ ำ ด้ ว ยควำมเคำรพต่ อ สิ ท ธิ ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มสิ่ ง เป็ น ไปตำมบรรทั ด ฐำนหลั ก กำรสำกลว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษยช นระหว่ ำ งประเทศต่ ำ งๆ ได้ แ ก่
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนสำกล (UDHR),กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (ICCPR) กติกำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (ICESCR)อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและควำมโหดร้ำยอื่น ๆที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (CAT) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ(CEDAW) อนุสัญญำระหว่ำงประเทศ
ว่ ำ ด้ ว ยกำรขจั ด กำรเลื อ กปฏิ บั ติ ท ำงเชื้ อ ชำติ ทุ ก รู ป แบบ(CERD)อนุ สั ญ ญำว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก (CRC)

กำรลงมติ เ ห็ น ชอบของ

สหประชำชำติว่ำด้วยคำปฏิญญำสิทธิของคนพิกำร (CRPD) กำรลงมติเห็นชอบของสหประชำชำติว่ำด้วยคำปฏิญญำสิทธิของชน
เผ่ ำ พื้ นเมื อ ง (UNDRIP)อย่ ำงไรก็ต ำมเป็ น สิ่ งสำคั ญที่ มี ก ำรใช้ หรื อ ประยุ ก ต์ สิท ธิ แ ละมำตรฐำนระหว่ำ งประเทศเหล่ ำนี้ น ำมำใช้ ใ น
กฎหมำยนโยบำยและกำรปฏิบัติในประเทศไทยอย่ ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ในกำรพูดถึงเเละขับเคลื่อนเรื่อง
สิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมบทที่ ๓ นี้ได้กล่ำวถึงกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลและชุมชน
ในกำรจัด กำรกับที่ดิ นทรั พยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุ มชนอันเป็นผลมำจำกกำรท ำกิจกรรมทำงธุรกิ จหรื อ
อุตสำหกรรมหรือโครงกำรพัฒนำสิทธิของบุคคลและชุมชนนั้นควรจะต้องครอบคลุมถึงกำรมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจผ่ำนควำมยินยอมของผู้ได้รับผลกระทบก่อน (FPIC) กำรมีสิทธิดังกล่ำวเพื่อเป็นกำรรับประกันสิทธิของ
กลุ่มคนชำยขอบเช่นผู้หญิง ชนเผ่ำพื้นเมืองเพื่อป้องกันผลกระทบด้ำนลบจำกภำครัฐหรือโครงกำรกำรพัฒนำที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกภำคธุรกิจ
เรำขอขอบคุณกรมคุ้ มครองสิ ทธิ แ ละเสรี ภ ำพ สำหรับกำรติ ดตำมพื้ นที่ ที่ มีล ำดับควำมสำคั ญเป็ นล ำดับที่ สองของเรำดังที่ ระบุ ไ ว้ ใ น
ระหว่ำงกำรหำรือระดับชำติ (NBA) กำรหำรือระดับภูมิภำคที่ (National Baseline Assessment (NBA) Regional Dialogues) จัด
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ขึ้นในเดือนมกรำคมถึงมีนำคม ๒๕๖๐ เพื่อปรึกษำหำรือเรื่องกำรจัดกำรกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและมำตรฐำนแรงงำน ปรึกษำถึง
ร่ำ งก่ อ นหน้ ำ ของแผนปฏิ บัติ ก ำรด้ ำ นธุ ร กิจกั บสิ ท ธิ มนุ ษยชน อย่ ำ งไรก็ ตำมจำกกำรตรวจสอบแผนปฏิ บัติ ก ำรและเพื่ อ ให้ UNGP
ได้รับกำรยอมรับขอเสนอเเนะของพวกเรำในกำรพัฒนำร่ำงNAP เเนะนำว่ำเเผนจะต้องถูกแบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอนโดยละเอียดและ
กำรดำเนินกำรตำมกำหนดเวลำซึ่งมีรำยละเอียดที่ครอบคลุม NAP ในทุกระดับของสังคมเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำม
คิดเห็นของเรำที่มีต่อ NAP ให้มีกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม NAP เพื่อให้แน่ใจว่ำมันสอดคล้องกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนสำกล
และ หลักกำรชี้เเนะUNGPs และแก้ ไขข้อกั งวลช่ องว่ำงตำมควำมต้อ งกำรของชุม ชนรำกหญ้ำ สังคมนักวิชำกำรและผู้เชี่ ยวชำญ
ตลอดกำรด ำเนิน งำนของธุ รกิจและสิ ทธิมนุ ษยชนโดยผ่ ำนกลยุทธ์ และกำรวิ เครำะห์ของมูลนิ ธิมำนุษยะและเครือ ข่ำยธุ รกิจกั บสิท ธิ
มนุษยชนแห่งประเทศไทย ประเมินพื้นฐำนแห่งชำติอิสระเกี่ยวกับ Business และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์นั้นเรำ
ขอแนะนำควำมคิดเห็นต่อไปนี้ด้ำนล่ำง:
●ข้อคิดเห็นเเสดงเป็น สีแดง หมำยถึงให้เปลี่ยนถ้อยคำของแผนปฏิบัติกำรฯ เป็น
●ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นสีน้ำเงิน หมำยถึงกำรเพิ่มเติมข้อควำมตำมข้อสำคัญ
●จุด แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (เป็ นข้ อ ควำมเพิ่ ม เติ มที่ เเสดงเป็ น สี ฟ้ำ ) เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำ เเผนปฏิบัติ กำรฯนี่สำมำรถใช้ งำนได้ เเละอยู่ ใ น
ข้อตกลงของกำรกระทำของรัฐและกำรดำเนินธุรกิจกับหลักกำรชี้เเนะUNGPs และข้อผูกพันระหว่ำงประเทศอื่น ๆ เพื่อที่
แผนปฏิบัติกำรจะมีประสิทธิภำพเเละเข้ำใจง่ำยมำกขึ้น ควรมีตำรำงของ 'แผนปฏิบัติกำร' ในภำคผนวกเเทนที่จะใส่ภำยใน
เนื้อหำของ NAP เเนะนำว่ำให้ไปตัวอย่ำงของประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์
ควำมคิดเห็นโดยรวม:บทนี้ว่ำด้วยเรื่อง สิทธิชุมชน สิทธิชนเผ่ำพื้นเมืองสิทธิในที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีข้อบกพร่อง
เป็นหลักเนื่องจำกไม่มีกำรพำดพิงถึง 'ชนเผ่ำพื้นเมือง' ในเเบบเเผนปฏิบัติกำรเเห่งชำติ แม้จะมีกำรอ้ำงอิงถึงควำมยินยอมในกำรรับ
ก่อนและข้อมูล)FPIC)ก็ตำม กำรใช้งำนในกระบวนกำรตัดสินใจรวมทั้งกลยุทธ์นโยบำยและโครงกำรต่ำงๆเช่นกำรจัดกำรที่ดินและ
กำรป้ อ งกั น ป่ ำ และโครงกำรพั ฒ นำขนำดใหญ่ ซึ่ ง อ้ ำ งอิ ง กั บ ปฏิ ญญำสหประชำชำติ ว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องชนเผ่ ำ พื้ น เมื อ ง -UNDRIP101

#ThaiBHRNetwork

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
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นอกจำกจะปฏิเสธสิทธิของชนเผ่ำพื้นเมืองตำมที่ UNDRIP กำหนด ไม่พบกำรเอ่ยถึงแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรปกป้องกลุ่มคนเหล่ำนี้
นอกจำกนี้ยังมีข้อบกพร่องว่ำด้วยเรื่องกำรกล่ำวถึงกฎหมำยซึ่งขัดแย้งกับมำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนควำมเกี่ยวข้องกับที่ดิน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำให้เเผนงำนนี้มีช่องว่ำงในกำรปฏิบัติงำน ยกตัวอย่ำงเช่นไม่มีคำสั่งจำกคสชที่ควรจะทำโทษผู้ .
พระรำชบัญญัติโรงงำน ละเมิดสิทธิเหล่ำนี้ซึ่งอำจก่อให้เกิดและควำมประมำทเเละข้อบกพร่องในกำรปฏิบัติตำมตำมข้อกฎหมำยเช่น
พระรำชบัญญัติป่ำ พระรำชบัญญัติป่ำแห่งชำติชุมชน พระรำชบัญญัติอุท ยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำ เเละพระรำชบัญญัติกำรอนุรักษ์สัตว์
ป่ำและประมวลกฎหมำยที่ดินเพื่อให้มั่นใจว่ำจะมีกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของรัฐในกำรปกป้องภำยใต้หลักกำรที่ ๓ ของ UNGPsจะต้อง
มีกำรให้ คำแนะน ำที่มี ประสิทธิ ภำพแก่ผู้ ประกอบกำรเกี่ย วกับวิธีกำรจัดกำรและบรรเทำผลกระทบด้ำ นสิทธิ มนุษยชนในขณะที่ ร่ำ ง
เเผนปฏิ บั ติ ก ำรเเห่ งชำติ จะต้ อ งพิ จำรณำกำรควบคุ ม กิ จกรรมของภำคธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย วกั บสิ ท ธิ ใ นบที่ ดิ น ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและผ่ำนกำรรำยงำนเป็นประจำ อีกประเด็นหนึ่งคือร่ำง NAP ไม่มีมำตรกำรบังคับเพื่อให้ธุรกิจรับผิดชอบต่อผลกระทบที่
ไม่พึงประสงค์ในสถำนที่ทำงำน ทำงเรำเเนะนำว่ำควรศึกษำตัวอย่ำงจำกประเทศสหรำชอำณำจักร พระรำชบัญญัติขจัดทำสสมัยใหม่
ปี 2015และกำรสั ญญำปฏิบัติห น้ ำที่ ขององค์ ก รธุ รกิ จด้ ว ยควำมระมั ด ระวังของฝรั่ งเศสปี 2017เเผนร่ำ งNAP มี ข้อ บกพร่อ งในกำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำรโดยละเอียดสำหรับธุรกิจที่สำมำรถชี้นำกำรกระทำของพวกเขำให้เป็นไปตำม UNGPsควำมคิดเห็นที่กล่ำวมำมี
ไว้เพื่อเเก้ช่องว่ำงของร่ำง NAP นี้
I. สถำนกำรณ์ในภำพรวม
ข้อควำมต้นฉบับ
หน้ำที่ ๔๑:โดยวรรค ๒ และ ๓ ของข้อ ๔๒ ได้ให้กำรรับรอง
สิทธิในกำรจัดกำรดูแลรักษำและรับผลประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำง

ข้อควำมทีแ
่ นะนำให้แก้ไข
นอกจำกนี้มำตรำ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยวรรคที่ ๒ และ ๓ ของข้อ ๔๒ได้ให้กำร
รับรองประกันสิทธิของชุมชนในกำรจัดกำรดูแลรักษำและรับผลประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุลและยั่งยืนตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด

ชีวภำพอย่ำงสมดุลและยัง่ ยืนตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
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หน้ำ ๔๑:มำตรำ ๘ มีกำรกำหนดว่ำมันเป็นหน้ำที่ของรัฐและ

หน้ำ ๔๑:ในมำตรำ๕๘๘มีกำรกำหนดว่ำเป็นหน้ำทีข
่ องรัฐและของหน่วยงำนของรัฐใด ๆ ในกำรให้

ของหน่วยงำนของรัฐใด ๆ ในกำรให้ข้อมูลคำอธิบำยและ

ข้อมูลคำอธิบำยและเหตุผลแก่ชุมชนและผู้คนในชุมชนก่อนที่จะพยำยำมดำเนินกำรหรืออนุญำตให้

เหตุผลแก่ชุมชนและผู้คนในชุมชนก่อนที่จะพยำยำม

บุคคลใดดำเนินกำรได้ กำรดำเนินกำรอำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อทรัพยำกรธรรมชำติคุณภำพ

ดำเนินกำรหรืออนุญำตให้บุคคลใดดำเนินงำน มีกำรจัดทำขึ้น

ชีวิตสุขภำพมำตรฐำนกำรครองชีพและผลประโยชน์ของประชำชนชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมหำกกำร

หำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อ

ดำเนินกำรดังกล่ำวอำจมีผลกระทบทำงลบรัฐจะต้องดำเนินกำรพวกเขำควรให้กำรศึกษำและ

ทรัพยำกรธรรมชำติคณ
ุ ภำพชีวิตสุขภำพมำตรฐำนกำรครอง

ประเมินผลกระทบของกำรดำเนินงำนที่มีต่อสิง่ แวดล้อมและต่อสุขภำพของประชำชนและชุมชน

ชีพและผลประโยชน์ของประชำชนชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมหำก

นอกจำกนี้รัฐควรจัดให้มีกำรปรึกษำหำรือกับผู้มีส่วนได้สว่ นเสียที่เกี่ยวข้องชุมชนและประชำชน

กำรดำเนินกำรดังกล่ำวอำจมีผลกระทบทำงลบรัฐจะต้อง
ดำเนินกำรพวกเขำควรให้กำรศึกษำและประเมินผลกระทบ
ของกำรดำเนินงำนที่มต
ี ่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภำพของ
ประชำชนและชุมชนนอกจำกนี้รัฐควรจัดให้มีกำรปรึกษำหำรือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องชุมชนและประชำชน
หน้ำ ๔๓:ตำมกฎหมำยทัง้ หมดที่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชำติพันธุ์ หน้ำ ๔๓:ตำมกฎหมำยชนเผ่ำพืน
้ เมืองทั้งหมดชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชำติพน
ั ธุ์ในประเทศไทยป้องกัน
ในประเทศไทยได้รับกำรคุม
้ ครองและมีกำรเข้ำถึงบริกำร

และมีกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะรวมทัง้ กำรศึกษำกำรรักษำพยำบำลและโอกำสในกำรทำงำน

สำธำรณะรวมทั้งกำรศึกษำกำรรักษำพยำบำลและโอกำสใน
กำรทำงำน

ข้อควำมต้นฉบับ

กำรลบทีแ
่ นะนำ +เพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงใน NAP

หน้ำ ๔๓:ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นควรช่วยในกำร
หน้ำ ๔๓:ในขณะเดียวกันที่ชุมชนท้องถิ่นได้รวบรวมและช่วยในกำรติดตำมตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ
ติดตำมกำรบุกรุกรวมถึงกำรอนุรักษ์และพัฒนำป่ำไม้สิ่งนีม
้ ีส่วน เช่นเดียวกับกำรรักษำและพัฒนำป่ำเพื่อรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของนีไ้ ด้มีส่วนร่วมอย่ำงมำกในกำรลด
อย่ำงมำกต่อกำรลดลงของวิธีกำรผ่ำและเผำไหม้ของกำร
กำรตัดทำลำยและกำรเผำไหม้ของป่ำไม้
เพำะปลูก
Page 47:กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้ใช้ทด
ี่ ิน
ของรัฐในกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้ง 3 เขตดังกล่ำวซึ่งได้รับกำรโอนอย่ำงถูกกฎหมำยโดยไม่มี

หน้ำ 47:กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้พยำยำมที่จะใช้ที่ดน
ิ ของรัฐในกำรพัฒนำนิคม
อุตสำหกรรมทั้งสำมเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่ำวซึ่งได้รับกำรโอนถูกต้องตำมกฎหมำยโดยไม่ต้อง
เวนคืนทีด
่ ินจำกประชำชนพบว่ำนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับที่ดินจำกกำรเวนคืนจำกคน
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กำรเวนคืนทีด
่ ินจำกประชำชน

ในท้องถิ่น จำกนั้นได้มีกำรจ่ำยค่ำชดเชยในบำงกรณีเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอ แม่สอดจังหวัด
ตำก .

หน้ำที่ ๔๗:ควำมท้ำทำยที่สำคัญอีกประกำรหนึง่ คือกำรปกป้อง หน้ำที่ ๔๗:ควำมท้ำทำยที่สำคัญอีกประกำรหนึง่ คือกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนในระหว่ำงกำรดำเนิน
สิทธิมนุษยชนในระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำขนำด

โครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ใหญ่โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมrovementgoveได้ออกมำตรกำรต่ำง ๆ เช่น

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องผลกระทบที่มต
ี ่อวิถีชีวต
ิ ของผูค
้ น
และสิ่งแวดล้อมรัฐบำลได้ออกมำตรกำรต่ำง ๆ เช่นกำรกำหนด
กระบวนกำรในกำรศึกษำควำมเป็นและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพอย่ำงเป็นระบบจัดตัง้ คณะกรรมกำรเพื่อ
ควบคุม;รวมถึงมำตรกำรช่วยเหลือหรือช่วยเหลือผูท
้ ี่ได้รบ
ั

กำรกำหนดกระบวนกำรในกำรศึกษำควำมเป็นไปได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพผ่ำนกำร
ผลิตรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ชิงคณะกรรมกำรในกำรควบคุมรวมถึงมี
มำตรกำรช่วยเหลือหรือให้กำรเยียวยำแก่ผไู้ ด้รับผลกระทบเช่นกำรจัดสรรทีพ
่ ักอำศัยอย่ำงไรก็ตำม
รัฐบำลได้ตัดสินใจชะลอโครงกำรบำงโครงกำรตำมควำมต้องกำรของภำคประชำสังคมโดยพยำยำม
หำทำงออกร่วมกันโดยกำรปรึกษำหำรือกับประชำชนในพื้นที่นอกจำกนี้ยงั มีควำมจำเป็นทีจ
่ ะต้อง

ผลกระทบเช่นกำรจัดสรรทีพ
่ ักอำศัยอย่ำงไรก็ตำมรัฐบำลได้

ขยำยกำรพิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ ในขณะที่พิจำรณำวิธก
ี ำรแก้ไขโดยพิจำรณำจำกควำมเสียหำยที่

ตัดสินใจชะลอโครงกำรบำงโครงกำรตำมควำมต้องกำรของ
ภำคประชำสังคมโดยพยำยำมหำทำงแก้ปัญหำร่วมกันโดยกำร

เกิดขึ้นและผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ปรึกษำหำรือกับประชำชนในพื้นที่

II. ข้อท้ำทำย
ข้อควำมต้นฉบับ

หน้ำ๔๘: ชนกลุม
่ น้อย / กลุม
่ ชำติพน
ั ธุ-์ กำร
ปรึกษำหำรือกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชำติพันธุ์ที่
สอดคล้องกับปฏิญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิของ

ข้อควำมทีแ
่ นะนำให้แก้ไขและ
ข้อควำมทีแ
่ นะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ
หน้ำ ๔๘:ชนเผ่ำพืน
้ เมืองEthnic ชนกลุม
่ น้อย/ กลุม
่ ชำติพน
ั ธุ-์ กำรปรึกษำหำรือกับชนเผ่ำพื้นเมือง
ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชำติพันธุ์ที่สอดคล้องกับปฏิญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง

(UNDRIP) จะต้องมีกำรจัดระเบียบเพื่อให้กลุ่มเหล่ำนั้นสำมำรถมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ชนพื้นเมือง (UNDRIP) จำเป็นต้องจัดระเบียบเพื่อให้ ตัดสินใจในด้ำนต่ำงๆรวมถึงกลยุทธ์นโยบำยโครงกำรนโยบำยกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรจัดกำรที่ดิน
กลุ่มเหล่ำนั้นสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
และกำรป้องกันป่ำไม้และโครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่นอกจำกนี้รัฐบำลควรพิจำรณำงดเว้นกำร
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กระบวนกำรในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกลยุทธ์นโยบำย
โครงกำรนโยบำยกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรจัดกำรที่ดิน
และกำรป้องกันป่ำและโครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่
นอกจำกนี้รัฐบำลควรพิจำรณำงดเว้นกำรฟ้องคดีกำร
บุกรุกในกรณีที่กลุ่มชำติพันธุ์อำศัยอยู่ในป่ำก่อนที่จะ
มีกำรประกำศพืน
้ ที่สงวนป่ำในพืน
้ ที่ดังกล่ำวรัฐบำล
ควรพัฒนำมำตรกำรเพื่อให้กำรคุ้มครองอย่ำงเป็น
ธรรมแก่กลุ่มชำติพันธุ์เพื่อให้กลุ่มเหล่ำนีส
้ ำมำรถ
อำศัยอยู่ในป่ำและหำเลี้ยงชีพได้

ฟ้องคดีกำรบุกรุกในสถำนกำรณ์ที่ชนเผ่ำพื้นเมืองและกลุ่มชำติพันธุ์อำศัยอยู่ในป่ำก่อนที่จะ
ประกำศพื้นที่สงวนป่ำในพื้นที่ดังกล่ำวนอกจำกนี้รัฐบำลควรพัฒนำมำตรกำรเพื่ อให้กำรป้องกันที่
จะได้รับเป็นธรรมให้กับกลุ่มชำติพันธุ์และชนเผ่ำพืน
้ เมืองเพื่อให้กลุ่มคนเหล่ำนี้สำมำรถมีดำเนิน
ชีวิตเเละทำมำหำกินในป่ำ

หน้ำที่ ๔๗: กำรแก้ไขกฎหมำยกฎระเบียบนโยบำย
และมำตรกำรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจเช่น
พระรำชบัญญัติโรงงำนพระรำชบัญญัติแร่และกำร
ส่งเสริมและอนุรก
ั ษ์ พระรำชบัญญัติคุณภำพ

หน้ำ ๔๗: กำรแก้ไขกฎหมำยกฎระเบียบนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนิน
ธุรกิจเช่นพระรำชบัญญัติโรงงำนพระรำชบัญญัติแร่ธำตุพระรำชบัญญัติพระรำชบัญญัติป่ำสงวน
แห่งชำติ พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พระรำชบัญญัติกำรอนุรักษ์
สัตว์ป่ำ ประมวลกฎหมำยที่ดินและพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับควำมเข้ำใจที่ผิดเกี่ยวกับกำรบังคับใช้มำตรำ

เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป่ำที่ดินกำรเกษตรกำรประมงกำรวำงผังเมืองเช่นคำสั่งคสช. ๖๔/

๔๔ คำสั่งคสช. ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษป่ำ
ไม้ที่ดินกำรเกษตรกำรประมงกำรวำงแผนและกำร
อ้ำงอิง ฯลฯปฏิบัติตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรแก้ไขกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมำยที่สนับสนุนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรตัดสินใจกำร
ตรวจสอบผลกระทบต่อคนในท้องถิ่นและควำมเสี่ยงที่
เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมำยหรือออก
คำสั่งใด ๆ

พ.ศ. 2535แก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำใจผิดเกี่ยวกับกำรบังคับใช้มำตรำ ๔๔ คำสั่งคสช. ที่
๒๕๕๗, ๖๖/๒๕๕๗, ๔/๒๕๕๘, ๑๗ / ๒๕๕๘, ๓/๒๕๕๙, ๔/๒๕๕๙, ๙/๒๕๕๙, ๗๔/๒๕๕๙, ๒๘/
๒๕๖๐, ๔๗/๒๕๖๐ฯลฯในกำรละเมิดสิทธิของบุคคลตำมมำตรฐำนสำกลปฏิบัติตำมคำแนะนำของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยกำรแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
กฎหมำยที่สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรตัดสินใจกำรตรวจสอบผลกระทบ
ที่มีต่อคนในท้องถิ่นและควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมำยหรือออกคำสั่งใด ๆ
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สำหรับกำรศึกษำให้เข้ำใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมท้ำทำยที่ต้องเผชิญโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกผลกระทบทำงลบทำงธุรกิจ ทั้ง
เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิและมำตรฐำนแรงงำน โปรดดูบทกำรประเมินเชิงสรุปเรื่องที่พัฒนำขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินพื้นฐำน
ระดับชำติ โดยมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเเห่งประเทศไทย

III. แผนปฏิบัตก
ิ ำร
เสำหลักที่ ๑: หน้ำทีข
่ องรัฐในกำรคุม
้ ครอง(คุม
้ ครอง) – (Protect)
ลำดับที่

๑

ปัญหำ

กำร
ปรับปรุง
ทบทวน
แก้ไขหรือ
ยกเลิก
กฎหมำย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
นโยบำย
และ
มำตรกำรที่
เกีย
่ วข้อง

กิจกรรม

ตรวจสอบแก้ไข
ยกเลิกและหรือร่ำง
กฎหมำยกฎระเบียบ
และมำตรกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรทีด
่ ินแหล่ง
น้ำป่ำไม้และสภำพ
ภูมิอำกำศทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบจำก
กิจกรรมทำงธุรกิจ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร
พัฒนำในส่วนนี้
ยกเลิกหรือแก้ไข

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
- กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวง
อุตสำหกรรม

กรอบเวลำ

ตัวบ่งชี้

กำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมยุทธศำสตร์ระดับชำติ
SDGs และ UNGP

๒๕๖๒-๒๕๖๓
(2019-2020)

- จำนวนกฎหมำยกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
ที่ดินแหล่งน้ำและสภำพภูมิอำกำศที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนิน
ธุรกิจซึ่งได้รับกำรทบทวนแก้ไข
และตรำขึ้น

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยกเลิกและทบทวนจะดำเนินกำร
ผ่ำนกำรปรึกษำหำรืออย่ำงมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงำนภำคประชำสังคม
ท้องถิ่นและชุมชนในกำรตัดสินใจที่
มีผลต่อพวกเขำ

- UNGP ข้อ 1,3,5,7

- มำตรำ 41, 42, 43, 57, 58, 59, และ 77
ของรัฐธรรมนูญปี 2560
- SDG เป้ำหมำยที่ 6,13,14,15
- มำตรำ 2 ICCPR
- มำตรำ 25-27 ของ ICESCR
- ICERD

คำสั่ง คสช. 64/2557,
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66/2557, 4/2558,
3/2559, 4/2559,
9/2559 และ
28/2560 และแผนเเม่
บทป่ำไม้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ
มีกำรแก้ไขนโยบำย
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนขยะรวมถึง
บทบัญญัติที่ป้องกัน
ไม่ให้ลดมำตรฐำน
กำรกำกับดูแลในกำร
ดำเนินงำนกำรจัดตัง้
โรงงำนเกิดขึ้น
หลังจำกกำร
ปรึกษำหำรือจำก
สำธำรณะและ
กระบวนกำร
ตรวจสอบสถำนะได้
ถูกจัดทำขึ้นเพื่อ
วิเครำะห์ผลกระทบต่อ
ประชำชนและ
สิ่งแวดล้อม
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ทบทวนกฎหมำยทีม
่ ี
อยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สิทธิชุมชน ส่วน
บุคคลและส่วนรวม
และกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชน ออก

- กระทรวง

๒๕๖๒-๒๕๖๓

เกษตรและ

(2019-2020)

สหกรณ์
- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ

- จำนวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่
ได้รับกำรตรวจสอบ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-มำตรำ 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
- จำนวนกฎหมำยที่มีประสิทธิภำพที่ รำชอำณำจักรไทย
รับประกันสิทธิชม
ุ ชนทีม
่ ีกำรออก
- SDG เป้ำหมำยที่ 6,13,14,15
กฎหมำย
- UNGP 1,3,5,7

สิ่งแวดล้อม

- CEDAW

รับประกันสิทธิชม
ุ ชน

- กระทรวง

-ปฏิญญำสหประชำชำติวำ่ ด้วยสิทธิของ

ของประชำชนใน

อุตสำหกรรม

ชนเผ่ำพืน
้ เมือง (UNDRIP)

ท้องถิ่นประชำชนชน

-

เผ่ำพื้นเมืองรวมถึง

กระทรวงมหำดไ

- ปฏิญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิของ
เกษตรกร

กฎหมำยใหม่ที่

เหล่ำเกษตรกรและ
สตรีในพื้นทีช
่ นบท

ทย

โดยไม่มีกำรเลือก
ปฏิบัตใิ นกำรจัดกำร
ที่ดินดั้งเดิม(ประเพณี)
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
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ทบทวน
พระรำชบัญญัติ
โรงงำนโดย
กำหนดให้โรงงำน
ต้องมีกำรจัดตั้ง
เพิ่มเติมจำกชุมชน
นอกจำกนี้ยกเลิกกำร
แก้ไขพระรำชบัญญัติ
โรงงำนและ
บทบัญญัตด
ิ ั้งเดิมที่
ได้รับกำรแก้ไขด้วย
ควำมเคำรพต่อ
กฎระเบียบของสถำน
ประกอบกำร
อุตสำหกรรมทั้งหมด
ดังนั้นพวกเขำจึงไม่
ละเมิดสิทธิของชุมชน
สู่สภำพแวดล้อมที่ดี
ต่อสุขภำพและสิทธิที่
จะได้รับกำรปรึกษำ
ก่อนที่จะจัดตัง้ หรือ
ขยำย กำรดำเนินงำน

- กระทรวง
อุตสำหกรรม

2562-2566

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

2566)

พ.ศ. (2562-

พ.ศ. 25622564 (พ.ศ.
2019-2021)
๒๕๖๒-๒๕๖๔

- กำรทบทวน พ.ร.บ. โรงงำนเพื่อ
พิจำรณำระบุระยะห่ำงระหว่ำงที่ตงั้
ของโรงงำนและชุมชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยกเลิกกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติ
โรงงำนที่ละเมิดสิทธิชุมชน

- UNGPข้อ 1,3,5,7

- SDG เป้ำหมำยที่ 6,13,14,15

- ยกเลิกและทบทวนดำเนินกำรโดย
สถำนกงสุลที่มีส่วนร่วมก่อนหน้ำนี้
กับหน่วยงำนพลเรือนและชุมชน
ท้องถิ่น

(2019-2021)

ของ 'โรงงำน' เหล่ำนี้
ทบทวนกฎหมำยที่
นำไปสู่กำรทำสัญญำ
กำรทำฟำร์มในภำค
กำรเกษตร

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ผลักดัน
พระรำชบัญญัตภ
ิ ำษี

กระทรวงกำรคลั ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ง

๒๕๖๒-๒๕๖๖
พ.ศ. (25622566)

จำนวนกฎหมำยที่มีกำรทบทวนและ - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงขีด
เสนอเพื่อป้องกันหรือลดกำรทำ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สัญญำเกษตรในภำคเกษตร
- SDG เป้ำหมำยที่ 2
- UNGP 1,3,5,7
มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัตภ
ิ ำษีที่ดน
ิ และสิ่ง

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ที่ดินและอำคำร พ.ศ.

พ.ศ. (2562-

ปลูกสร้ำง พ.ศ. 2550

2566)
ผลักดันร่ำง
พระรำชบัญญัติป่ำ
ชุมชน พ.ศ.
แก้ไขกฎหมำย
นโยบำยกฎระเบียบ
และมำตรกำรที่
เกี่ยวข้องที่ละเมิดสิทธิ
ชุมชนเกี่ยวกับที่ดน
ิ
และป่ำไม้รวมถึง
พระรำชบัญญัติป่ำ
สงวนแห่งชำติ
พระรำชบัญญัติป่ำ
ชุมชน
พระรำชบัญญัติ
อุทยำนแห่งชำติสัตว์
ป่ำ พระรำชบัญญัติ
กำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำ
และ ประมวลกฎหมำย
ที่ดินเพื่อรับรองสิทธิ
และกำรจัดกำรชุมชน
ทรัพยำกรธรรมชำติที่
ได้รับกำรรับรองตำม

กรมป่ำไม้
กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

- SDG เป้ำหมำยที่ 13,15
- หมำยเลข UNGP 1,3,5,7

๒๕๖๒-๒๕๖๖

มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำง

พ.ศ. (2562-

พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ.

2566)

- กฎหมำยเหล่ำนี้ยืนยันสิทธิในกำร - SDG เป้ำหมำยที่ 13,14,15
มีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
- UNGP 1,3,5,7
ปรึกษำหำรือที่มีควำมหมำยและมี
- ให้สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมกำรสิทธิ
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจของรัฐบำล
มนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
- กลไกกำรตรวจสอบอิสระทีจ
่ ัดตัง้
ขึ้นเพื่อดูแลกระบวนกำรตรวจสอบ

พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๓

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ในกำรทบทวนกฎหมำยเหล่ำนี้
เจ้ำหน้ำที่จะประกันกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรตัวแทนอย่ำง
เต็มที่และมีประสิทธิภำพรวมถึงชน
พื้นเมือง

มำตรำ 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย
กฎหมำยเหล่ำนี้ควร
อนุญำตให้ชนเผ่ำ
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พื้นเมืองและชุมชน
ท้องถิ่นซึ่งอำศัยอยูใ่ น
ป่ำยังคงปฏิบต
ั ิตำม
และกำหนดแนวทำงที่
ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตรวจสอบและใช้
พระรำชบัญญัติ
ธนำคำรทีด
่ ินเพื่อ
ปกป้องที่ดินที่เป็นของ
เกษตรกรเพื่อให้
มั่นใจว่ำพวกเขำมี
ชีวิตควำมเป็นอยู่ใน
ขณะทีช
่ ำระหนี้และ
ให้ค่ำชดเชยสำหรับ
กำรสูญเสียที่ดิน

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๓

พระรำชบัญญัติธนำคำรทีด
่ ินจัดให้
มีกำรคุ้มครองที่ดน
ิ และควำมเป็นอยู่
ของเกษตรกร

สำหรับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจำรณำควำมเห็น
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติซงึ่
คณะรัฐมนตรีมม
ี ติ
ด้วย เพือ
่ ใช้ในกำร
แก้ไขพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและ รักษำ
คุณภำพ สิ่งแวดล้อม

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- กำรพิจำรณำดำเนินกำรตำม
คำแนะนำของคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกระบวนกำรนโยบำย

แห่งชำติ พ.ศ. 2550 (เกี่ยวกับ CHIA)

พ.ศ. (25622566)

สำธำรณะ พ.ศ. .. และข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำร

- มำตรำ 11 พระรำชบัญญัติสุขภำพ
- SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15
- หมำยเลข UNGP 1,3,5,7

ปล่อยสำรมลพิษ (PRTR)

แห่งชำติ พ.ศ. 2535
เพื่อให้มีกำรให้
ควำมรู้กับชุมชนใน
กระบวนกำรตัดสินใจ
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ในโครงกำรและกำร
ดำเนินกำรผ่ำนกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อกำหนดผลกระทบ
ของโครงกำรผ่ำน
สิ่งแวดล้อมสะสม กำร
ประเมินผลกระทบ
(CEIA) และกำร
ประเมินผลกระทบ
ด้ำนสุขภำพชุมชน
(CHIA)เร่งร่ำงของ
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนใน
พระรำชบัญญัติ
กระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะ พ.ศ. ….
และออกระเบียบเพื่อ
รำยงำนเกี่ยวกับกำร
ปล่อยสำรมลพิษและ
กำรโอนทะเบียน
(PRTR)
ยกเลิกคำสั่งคสช. ที่

- กระทรวง

พ.ศ. ๒๕๖๒-

- ยกเลิกคำสั่ง NCPO 47/2017

47/2560 ซึ่งยกเลิก

ทรัพยำกรธรรม

๒๕๖๓ (พ.ศ.

- กำรฟื้นฟูผังเมืองและกระบวนกำร

2562-2563)

ผังเมืองในระดับจังหวัดโดยกำรรวม

กำรวำงผังเมืองใน
จังหวัด EEC ใน

ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

ชุมชนท้องถิ่นไว้ในกระบวนกำร

จังหวัดชลบุรีระยอง
และฉะเชิงเทรำซึ่งจะ
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ส่งผลให้เกิดกำร
ละเมิดมำตรฐำน
ระดับชำติและระดับ
สำกลด้ำนสิทธิ
มนุษยชนสิทธิชุมชน
และสิทธิในที่ดน
ิ
แก้ไขกฎของสำนัก
นำยกรัฐมนตรีวำ่ ด้วย
กำรให้คำปรึกษำ

- สำนัก
นำยกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๓ (พ.ศ.

- กระทรวง
สำธำรณะ พ.ศ. 2548 ทรัพยำกรธรรม
ให้เป็นไปตำม
ชำติและ
มำตรฐำนสำกลและ
สิ่งแวดล้อม
แก้ไขประกำศ
กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ประเด็นเดียวกัน
เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร
นำไปปฏิบัติและ
ติดตำมกำรปฏิบัติ

2562-2563)

ทบทวนกฎหมำยว่ำ
กระทรวง
ด้วยเหมืองแร่เพื่อระบุ อุตสำหกรรม
พื้นที่สำหรับกำรขุด
มันจะต้องได้รับกำร
แก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่ำ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

(1) กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนใน

๒๕๖๓ (พ.ศ.

กระบวนกำรEIA และ

พ.ศ. (25622566)
พ.ศ. ๒๕๖๒2562-2563)

มีกำรปรับปรุงนโยบำยเพื่อรวมกำร
ประเมินผลโครงกำรและกิจกรรม
เพื่อกำหนดผลกระทบที่มีตอ
่
สิ่งแวดล้อมและชุมชนและกำร
กำหนดแนวทำงแก้ไขเพื่อแก้ไข
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ผ่ำน
กระบวนกำรให้คำปรึกษำสำธำรณะ
ที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุม

- กฎหมำยว่ำด้วยเหมืองแร่และพื้นที่ - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
สำหรับกำรขุดได้รับกำรตรวจสอบ บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แล้ว
- SDG เป้ำหมำยที่ 13,14,15
- มีกำรประเมินกำรประกำศใช้
- UNGP 1,3,5,7
กฎหมำยเหล่ำนี้เพื่อพิจำรณำว่ำ
หน่วยงำนของรัฐทีร่ ับผิดชอบ
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำร RIA
หรือไม่และเพื่อให้กำรประเมิน
113

#ThaiBHRNetwork
EHIA ด้วยกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
สำธำรณะทีม
่ ี
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ดังกล่ำวเป็นสำธำรณะ

ประสิทธิภำพ;(2) มีข้อ
ห้ำมอย่ำงเข้มงวดใน
กำรดำเนินกำรขุดใน
ป่ำอนุรักษ์โดยยกเลิก
EIA สำหรับกำรทำ
เหมืองสัมปทำน(3)
เวลำเพียงพอที่จะ
ประเมินผลกระทบ
ของกิจกรรมกำรทำ
เหมืองทีม
่ ีต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
AffeCTEDนั้น(4)
กำรแต่งตั้งผู้แทนจำก
ชุมชนท้องถิ่นและ
CSO ผ่ำน
กระบวนกำร
ประชำธิปไตยแทน
โดยคณะ
กรรมกำรบริหำรแร่
แห่งชำติ(5) กำรให้
รำยละเอียดกำรฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมผ่ำน
กระบวนกำรที่
ปลอดภัย
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๒

กำรมีสว่ น
ร่วมของ
ประชำชน

ส่งเสริมกำรจัดกำรป่ำ
ชุมชนเพื่อแก้ไข
ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรอยู่ร่วมกันของป่ำ
และชุมชนโดยกำร
สร้ำงแนวทำงแก้ไข
กฎหมำยที่หำ้ มกำร
เป็นเจ้ำของทีด
่ ินและ
กำรจดทะเบียนทีด
่ ิน
ของชุมชนที่อำศัยอยู่
ในพื้นที่ป่ำสงวนตำม
กฎหมำยเหล่ำนี้

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

เปิดเผยข่ำวสำรและ
ข้อมูลทั้งหมดต่อ
สำธำรณะ ในลักษณะ
ที่สำมำรถเข้ำถึงได้
ง่ำยพื้นที่ทไี่ ด้รบ
ั
ผลกระทบจำก
โครงกำรพัฒนำขนำด
ใหญ่และเขต
เศรษฐกิจพิเศษใน

- สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

รำยงำน EIA EHIA

กำรและผังเมือง)

และ HRIA และกำร
แก้ไขที่ทำไว้สำหรับ
โครงกำรที่กำลังจะมำ
และข้อมูลอื่น ๆ
เกี่ยวข้องกับควำม
เป็นอยู่ที่ดข
ี องชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพำะกำรให้

- กระทรวง
อุตสำหกรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖
๒๕๖๒-๒๕๖๔
พ.ศ. (2562-

กิจกรรมโครงกำรหรือมำตรกำรที่
จัดขึน
้ เพื่อส่งเสริมหรือจัดกำรกับ
กำรจัดกำรป่ำชุมชน

กระทรวงมหำดไ
ทย (กรมโยธำธิ

- กระทรวง
คมนำคม
- คณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ

พ.ศ. (25622566)

- SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15
- UNGP ที่ 1,3,4,5,7

2564)

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ต้องใช้โฆษณำของโครงกำรกับ
ทุกคนก่อนที่จะเริม
่ ต้นระหว่ำงและ
เมื่อเสร็จสิ้นกำรโครงกำรนั้นโดย
ภำครัฐและเอกชนร่วมกัน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- SDG เป้ำหมำยที่ 9,11,13,14,15

- UNGP 1,3,4,5,7
- เพิ่มช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล
- มำตรำที่ 1 ของ ICCPR
เกี่ยวกับโครงกำรสู่สำธำรณะ
- ICESCR
โดยเฉพำะกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้พวก
เขำรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำร
- ควำมคิดเห็นทัว
่ ไป CCPR หมำยเลข 12
- ประชุมสำธำรณะกับผู้คนที่อำศัย
- CERD คำแนะนำทั่วไปหมำยเลข 12
อยู่ในทุกพื้นที่ทไี่ ด้รับผลกระทบจำก
โครงกำรแม้กระทัง่ ผู้ที่อยู่ห่ำงไกล
- ข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำง
ครบถ้วนทั้งในภำษำที่เข้ำใจง่ำยใน
ทุกๆระดับชัน
้ ระดับทำงสังคม
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ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้
เสียและชุมชนที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำร
ได้รับผลกระทบข้อมูล
ใด ๆ ที่น่ำจะเป็น
ประโยชน์โดยบุคคล
หรือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำก
กิจกรรมขององค์กร
ธุรกิจควรเปิดเผยผ่ำน
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบเช่น
ONEPบันทึกกำร
เผยแพร่ข้อมูลควร
ได้รับกำรเก็บรักษำไว้
จัดให้มีกำร
ปรึกษำหำรือ
สำธำรณะอย่ำง
ครอบคลุมและมีส่วน
ร่วมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่ม
ชำติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
และชนพื้นเมืองโดย
อนุญำตให้บค
ุ คลและ
ชุมชนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลที่ครอบคลุมและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรตัดสินใจ
ผ่ำนกำรยินยอมและ

- สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

แจ้งล่วงหน้ำ (FPIC)

-

- กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติ
- กระทรวง
พลังงำน

๒๕๖๒-๒๕๖๖
พ.ศ. (25622566)

- จำนวนกิจกรรม / โครงกำรทีจ
่ ด
ั
ขึ้นเพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นของ
ประชำชนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนที่
ส่งผลกระทบต่อพวกเขำ
- กำรให้คำปรึกษำสำธำรณะจะต้อง
ดำเนินกำรในทุกระดับของกำร
ดำเนินงำนจำกชุมชนสู่ระดับชำติ
และจะต้องดำเนินกำรผ่ำน
กระบวนกำรที่ครอบคลุมเพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรเป็นตัวแทนในลักษณะ
ที่เท่ำเทียมและเสมอภำค
- ได้รับควำมยินยอมและแจ้ง
ล่วงหน้ำ (FPIC) ในรูปแบบของ
แบบของลำยลักษณ์อักษร

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- SDG เป้ำหมำยที่ 7,11,13,14,15
- UNGP 1,3,4,5,7,8
-ให้เพิ่มปฏิญญำสหประชำชำติวำ่ ด้วยสิทธิ
ของชนเผ่ำพื้นเมือง (UNDRIP)
- รำยงำน 2558 สรุปผลกำรสังเกตกำรณ์
ของคณะกรรมกำรสิทธิทำงเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทย
-รำยงำน 2017 กำรสรุปข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนต่อประเทศ
ไทย
- รำยงำน 2012 สรุปผลกำรสังเกตของ
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ในกำรพัฒนำกำรมี
ส่วนร่วมในกำร
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของกำร
พิจำรณำกำรเวนคืน

กระทรวงมหำดไ
ทย
- กระทรวง
อุตสำหกรรม

- ควำมช่วยเหลือจำกชุมชนระหว่ำง คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือก
ปฏิบัติทำงเชื้อชำติในประเทศไทย
ประเทศที่ทำงำนในพื้นทีช
่ ุมชน
สิ่งแวดล้อมและธุรกิจเพื่อให้แน่ใจ
ว่ำสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

ที่ดินกำรจัดกำรทีด
่ ิน,
กำรอนุรักษ์ป่ำไม้ของ
รัฐบำล ฯลฯก่อนที่จะ
ดำเนินโครงกำรใด ๆ
ของพวกเขำ
ดำเนินกำรติดตำม
และประเมินผลจำก
กำรเริ่มที่จะเสร็จสิ้น
สิ่งนี้รวมถึงกำรมีส่วน
ร่วมในโครงกำร
พัฒนำระดับที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรพลังงำนไฟฟ้ำ
ปิโตรเลียมกำรสกัดแร่
และกำรสำรวจ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
เพื่อส่งเสริมบทบำท
ของบุคคลและชุมชน
โดยพิจำรณำจำก
วัฒนธรรมและวิถช
ี ีวิต
ในกำรพัฒนำ
โครงกำร
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
พัฒนำคู่มือเพื่อ
ส่งเสริมกำรเข้ำถึง
ข้อมูลสำหรับผู้คนใน
กำรเข้ำถึงสิทธิ์ในกำร
มีส่วนร่วมซึ่งควรทำ
ในลักษณะเชิงรุก

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๕๖๒-๒๕๖๖
พ.ศ. (25622566)

- กระทรวง
พลังงำน

ให้จด
ั ทำหนังสือคู่มือที่ตพ
ี ิมพ์
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
อธิบำยถึงสิทธิในกำรมีส่วนร่วมของ บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชำชนในกำรดำเนินโครงกำร
- SDGs เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15
ของรัฐบำล
- UNGPs หมำยเลข 1,3,4,5,7

- กระทรวง
อุตสำหกรรม
๓

กำร
ประเมินผล
กระทบ
สิง่ แวดล้อม
หรือกำร
ประเมินผล
กระทบ
สิง่ แวดล้อม

กำหนดสำหรับกำร
พัฒนำกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
กำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และ
กำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน

(HRIA) โดยเฉพำะ
(EIA หรือ
ผู้แทนของชุมชนที่
EHIA) และ ได้รับผลกระทบซึ่ง
เป็นกำรประเมินโดย
กำร
ประเมินผล กำรมีส่วนร่วมของ
กระทบด้ำน ประชำชนจำกทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง กำร
สิทธิ
ประเมินควรมีควำม
มนุษยชน
เป็นกลำงเป็นอิสระ
(HRIA)
และโปร่งใส ควร
ได้รับกำรตรวจสอบ
และตรวจสอบท้ำยเรือ

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวง
อุตสำหกรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- กำรดำเนินโครงกำรทัง้ หมด

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. (2562-

รวมถึงกำรพัฒนำHRIA, EIA หรือ

2566)

EHIA ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้กับ - SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14 , 15
ผู้คนหรือชุมชนในพื้นที่ที่รวมอยูใ่ น - UNGP 1,3,4,5,7,8 , 18
กระบวนกำร
- รำยงำน 2017 กำรสรุปข้อสังเกตของ
- กระบวนกำรในกำรติดตำมกำร
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนต่อประเทศ
ดำเนินโครงกำรเป็นระยะ ๆโดย
ไทย
บุคคลหรือสถำบันอิสระเพื่อ
-รำยงำน 2012 กำรสรุปผลกำรสังเกตของ
พิจำรณำว่ำมีกำรจัดกำรกับ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือก
ผลกระทบหรือไม่
ปฏิบัติทำงเชื้อชำติในประเทศไทย

ด้วยHRIA, EIA หรือ
EHIA ได้รับกำร
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
อนุมัติโดยภำคประชำ
สังคมสถำบันหรือ
ผู้เชี่ยวชำญอิสระทีม
่ ี
ควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำ
ที่ชุมชนประสบ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภำค
ธุรกิจละเมิดสิทธิ์
หลังจำกได้รับอนุมัติ
โครงกำรแล้ว
ทบทวนและปรับปรุง
ระบบกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน
และกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตั้งแต่เริ่มต้น
โครงกำรและในทุก
กระบวนกำรและ
เปิดเผยรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบเพื่อ
แจ้งต่อสำธำรณชน
ข้อมูลควรง่ำยและ
สะดวกในกำรเข้ำถึง
ในรูปแบบและภำษำที่
เข้ำใจได้ให้สำหรับ
ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ ควรจัดให้
มีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรอิสระ
ขึ้นมำประกอบไปด้วย

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวง
พลังงำน
- กระทรวง
อุตสำหกรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖
พ.ศ. (25622566)

- กำรทบทวนและปรับปรุงระบบกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนและกำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย
- มีช่องทำงในกำรเข้ำถึงผลลัพธ์
ของ EIA หรือ EHIA

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15
- UNGP 1,3,4,5,7,8
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
คณะผู้เชี่ยวชำญ
หลำยภำคส่วนเกี่ยวที่
เกี่ยวกับกับสิทธิ
มนุษยชน สิ่งแวดล้อม
ธรณีศำสตร์กำร
พัฒนำชุมชนนโยบำย
นโยบำยกำรบริหำร
และกำรกำกับดูแล
เสริมสร้ำง
กระบวนกำร
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
บริบทของโครงกำร
พัฒนำขนำดใหญ่เช่น
กำรก่อสร้ำงโครงกำร
สำธำรณูปโภคขั้น
พืน
้ ฐำนเหมืองแร่
ธุรกิจกำรเกษตรธุรกิจ
ขุดเจำะและพลังงำน

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวง
พลังงำน
- กระทรวง
อุตสำหกรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖
พ.ศ. (25622566)

กำรบังคับใช้ EIA / EHIA อย่ำง
เคร่งครัดโดยเฉพำะในโครงกำร
พัฒนำขนำดใหญ่

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15
- UNGP 1,3,4,5,7,8

- กระทรวง
คมนำคม
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
ติดตำมและตรวจสอบ
กำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรที่กำหนดไว้
ในรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพือ
่
ป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกกิจกรรม

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงกำร(ผ่ำน
แผนกำรบรรเทำ

- กระทรวง
คมนำคม

๒๕๖๒-๒๕๖๖
พ.ศ. (25622566)

กำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติ - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
ตำมมำตรกำรที่ระบุในรำยงำน EIA บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
/ EHIA เพื่อป้องกันและจัดกำรกับ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต

- กระทรวง
อุตสำหกรรม

- ยุทธศำสตร์ระดับชำติเรื่องกำรสร้ำงควำม
สมดุลและพัฒนำระบบบริหำรรัฐกิจ
- SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15
- หมำยเลข UNGP 1,3,4,5,7,8

- กระทรวง
พลังงำน

ผลกระทบ) อย่ำง
ถูกต้องและทันท่วงที
และเพื่อใช้เป็น
พื้นฐำนในกำรจัด
กิจกรรม จัดกำรกับ
ผลกระทบในอนำคต
ที่อำจเกิดขึ้น
พิจำรณำดำเนินกำร
พัฒนำกระบวนกำร
ประเมินสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศำสตร์
(SEA) ซึ่งเป็น
กระบวนกำร
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกำร
ดำเนินกำรตำม
นโยบำยแผนและ
ระดับโครงกำร

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

๒๕๖๒-๒๕๖๖
พ.ศ. (2562-

- มีแนวทำงสำหรับกำรดำเนินกำร
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2566)

(SEA)

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

- กำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่แนวปฏิบต
ั ิสำหรับกำร
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์

- SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15
- UNGP 1,3,4,5,7,8,10

(SEA) เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ
ดำเนินกำร
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
(PPP) อย่ำงเป็น
ระบบเพื่อบรรลุเป้ำ
หมำยควำมยั่งยืนด้ำน
สิ่งแวดล้อมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
4

เขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ

พิจำรณำ ควำม
เหมำะสมของสถำนที่
ตำมกิจกรรมที่จะ
ดำเนินกำรและ
มำตรกำรที่เหมำะสม
สำหรับกำรเวนคืน
ที่ดินรวมถึงมำตรกำร
ให้คำปรึกษำและ
ค่ำตอบแทนที่เป็น
ธรรม ของชุมชน
เพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มผู้
ที่ได้รับผลกระทบมำก
ที่สุดเป็นส่วนหนึง่ ของ
กระบวนกำรดังกล่ำว
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กลุ่มชนเผ่ำพืน
้ เมือง
และผู้หญิง

- กระทรวง
คมนำคม

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

2566)

- สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

พ.ศ. (2562-

มีมำตรกำรที่เหมำะสมสำหรับกำร
เวนคืนทีด
่ ินและกำร จัดสรร
ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDG หมำยเลข 11,13,14,15
- หมำยเลขUNGP 1,3,4,5,7

- กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
- กระทรวง
อุตสำหกรรม
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
ควรมีมำตรกำรใน
กำรควบคุมเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
(SEZs) และทำงเดิน
เศรษฐกิจตะวันออก
(EEC) เพื่อให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสูงสุด
เกี่ยวกับกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและ
แนวทำงของ บริษัท
โดยใช้ UNGPs ใน
วิธีกำรจัดตั้งและ
จัดกำร SEZ และ
EEC
5

กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธ
รรมชำติ
และ
สิง่ แวดล้อม

บังคับใช้กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
คำนึงถึงกำรคุม
้ ครอง
สิทธิชุมชนรวมถึง
กฎหมำยคุม
้ ครอง
ชุมชนชนเผ่ำพื้นเมือง
เช่นชำวกะเหรี่ยง
ตำมที่คณะรัฐมนตรี

- สำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำร
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

มีแนวทำง/ มำตรกำรเพื่อให้แน่ใจ

พ.ศ. (2562-

ว่ำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และ

2566)

ทำงเดินเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสูงสุด
เกี่ยวกับธรรมำภิบำลและ UNGPs - SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15

- กระทรวง
พำณิชย์

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- UNGP 1,3,4,5,7,8,10,31

- กระทรวง
อุตสำหกรรม
กระทรวงมหำดไ
ทย (กรมโยธำธิ
กำรและผังเมือง)
- สำนักงำน
อัยกำรสูงสุด

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

2566)

พ.ศ. (2562-

กิจกรรมหรือแนวทำงปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15,16
- UNGP 1,3,4,5,7,8,10

ได้มม
ี ติเมื่อวันที่ 3
สิงหำคม 2553
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๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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ทบทวนและพัฒนำ
กลไกกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
เน้นกำรมีส่วนร่วมที่
เข้ำถึงได้งำ่ ยและมี
ประสิทธิภำพของทุก
ภำคส่วนและเพื่อให้
ทุกคนและชุมชน
ได้รับผลกระทบมีส่วน
ร่วม ชนพื้นเมืองต้องมี
ส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรและกำร
พัฒนำของที่ดินของ
พวกเขำด้ำน
สิ่งแวดล้อมตำม
ควำมรู้ในท้องถิ่นของ
ตน

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

ให้ผู้หญิงมีบทบำทใน
กระบวนกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับที่ดิน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมมำก
ขึ้นโดยเฉพำะผู้หญิง
และสตรีชนเผ่ำ
พื้นเมืองในพื้นที่
ชนบท โดยกำรมีส่วน
ร่วมของพวกเขำใน
ลักษณะที่เข้ำถึงได้
ง่ำยเหมำะสมทำง
วัฒนธรรมและตระ

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๕๖๒-๒๕๖๖
พ.ศ. (25622566)

กำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน

กระทรวงมหำดไ
ทย

กระทรวงมหำดไ
ทย

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐSDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15
- UNGP 1,3,4,5,7

พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๔
(2562-2564)

- ตรวจสอบกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้หญิงโดยกำรรวบรวมข้อมูลและ
กำรสำรวจ

- CEDAW

- ในกำรดำเนินกำรมีส่วนร่วมอย่ำง
มีประสิทธิภำพมำตรกำรจะต้องปรับ
ให้เข้ำกับควำมต้องกำรและควำม
ตระหนักของผู้หญิง

- กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
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ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
หนึกถึงควำมต้องกำร
ของผู้หญิงด้วย
มำตรกำรที่ทำให้
มั่นใจว่ำกำรมีส่วน
ร่วมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพในกำร
ตัดสินใจใด ๆ ทีม
่ ีผล
ต่อผู้หญิงและกำร
เข้ำถึงทีด
่ ินของพวก
เขำ
สนับสนุนบทบำทของ
ชุมชนในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และตรวจสอบ
คุณภำพสิง่ แวดล้อม

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหำดไ
ทย

๒๕๖๒-๒๕๖๖
พ.ศ. (25622566)

กิจกรรมหรือโครงกำรเพื่อสนับสนุน - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำรเติบโต
บทบำทของชุมชนในกำรอนุรักษ์
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุลและ
กำรรีดผ้ำ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ 11,13,14,15
- UNGP 1,3,4,5,7

- กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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เสำที่ ๒ หน้ำทีข
่ องภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ลำดับที่

ประเด็

กิจกรรม

น
๑.

กำรปฏิบัติ
ตำม
พันธกรณี
ระหว่ำง
ประเทศ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ดำเนินกำรประเมิน
และกระบวนกำร
ตรวจสอบสถำนะ
ผ่ำน กระประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental
Impact Assessment: EIAs), กระ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุข
ภพ (Environmental Health Impact
Assessment:
EHIAs), กำร
ประเมินผลด้ำนสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงรอบ
ด้ำน (Human

ภำคธุรกิจ

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ตัวชีว้ ด
ั

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
/ SDGs/UNGPs

๒๕๖๒-๒๕๖๓ - มีตัวแทนชุมชนในกลุ่มตรวจสอบ
โครงกำรของบริษัท

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO

- รำยงำนสำธำรณะเกี่ยวกับกำร
ทบทวนและกำรศึกษำอย่ำงเป็นระยะ

- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO เกี่ยวกับ
องค์กรข้ำมชำติและนโยบำยสังคมที่มี
- กำรพิจำรณำถึงผลกระทบต่อทุก
หลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
ชุมชนทุกระดับ และในส่วนที่เกี่ยวกับ แรงงำนระหว่ำงประเทศ
กิจกรรมทั้งหมดขององค์กรธุรกิจ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- ดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ทันเวลำเพื่อตอบสนองผลกระทบที่
องค์กรธุรกิจค้นพบ

- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจสำหรับ
วิสำหกิจข้ำมชำติ

- กำรมีส่วนร่วมของชุมชนลด
ค่ำใช้จ่ำยและอุปสรรคในกำร
ปฏิบัตงิ ำนโดยลดควำมเสี่ยงของ
ควำมขัดแย้งในชุมชนซึง่ อำจส่งผล
ให้กำรดำเนินงำนถูกขัดจังหวะ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนควำมปลอดภัย
ทรัพยำกรมนุษย์ที่สูญเสียไปจำกกำร
จัดกำรวิกฤต

- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำกำรโยกย้ำย
ถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่oอย่ำงมี
ศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ OHCHR
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัตต
ิ ่อกลุ่มผู้มี

Rights Impact As-

ควำมหลำกหลำยทำงเพศ LGBTI

sessment:

- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำและกำร
ปฏิบัติกำรใช้แรงงำน

HRIAs), กำรมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียผ่ำน
แบบฟอร์มแสดง
ควำมยินยอม (Free
Prior Informed
Consent) เพื่อ
กำหนดผลกระทบ
ของกิจกรรมทำง
ธุรกิจที่มีต่อบุคคล
และชุมชน โดย
ดำเนินกำรทบทวน
โครงกำรเป็นระยะ ๆ
และแบ่งปันรำยงำน
กับตัวแทนของ
ชุมชนเพื่อให้เกิด
ควำมโปร่งใสใน
รำยงำน

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

-แนวทำงสำหรับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ISO ๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย AA๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของบรรษัท
เงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนของ
องค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ของประเทศไทยฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ศึกษำกำรประเมิน
เพื่อสร้ำงแผน
โครงกำรโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ผู้หญิง
ผู้แทนธุรกิจควรมี
กำรเยี่ยมเยียน
ชุมชนอย่ำง
สม่ำเสมอเป็นระยะ
และบ่อยครั้ง เพื่อ
รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบที่
เป็นอันตรำยจำก
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ธุรกิจของในชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

สมำชิกชุมชนเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรช่วย
บริษัทผลิตเครื่องมือ
ประเมินผลทีม
่ ี
ประสิทธิภำพเพื่อ
ประเมินภำระหน้ำที่
ของบริษัท ทัง้ นี้
รวมถึงควำมเสี่ยงที่
อำจเกิดขึ้น และ
เกิดขึ้นจริง
รื้อถอนโครงกำร
ทันทีเมื่อโครงกำร
ส่งผลเสียต่อชุมชน
ในท้องถิ่น และฟื้นฟู
แม่น้ำ สิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้ำงวิถีชวี ิตของ
ชุมชนท้องถิ่นอีกครัง้
ดำเนินโครงกำร
ภำคธุรกิจ
เกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรม และกำร
พัฒนำชุมชนโดย
เชื่อมโยงโดยตรงกับ
ชุมชน และ
ดำเนินกำรศึกษำ
กำรประเมินควำม

๒๕๖๒-๒๕๖๓ - มีส่วนร่วมสร้ำงสรรค์กำรพัฒนำ
และผลประโยชน์ให้กับชุมชนผ่ำน
โครงกำรเหล่ำนี้
- จัดตัง้ คณะกรรมกำรโครงกำร
พัฒนำสังคม
- มีตัวแทนของชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบธุรกิจ และรัฐบำลท้องถิ่น

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO เกี่ยวกับ
องค์กรข้ำมชำติและนโยบำยสังคมที่มี
หลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
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ต้องกำรเพื่อสร้ำง
แผนโครงกำร ควรมี
กำรจัดตัง้
คณะกรรมกำร
โครงกำรพัฒนำ
สังคมเพื่อติดตำม
ประเมิน และกำกับ
ดูแลโครงกำรเหล่ำนี้
ที่ดำเนินกำรใน
ชุมชน
คณะกรรมกำรนี้ควร
รวมถึงตัวแทนจำก
ธุรกิจ รัฐบำลใน
ท้องถิ่น และชุมชน

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
หรือหน่วยงำนรวมอยูใ่ น
คณะกรรมกำร

- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจสำหรับ
วิสำหกิจข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำกำรโยกย้ำย
ถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่oอย่ำงมี
ศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ OHCHR
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัตต
ิ ่อกลุ่มผู้มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศLGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำและกำร
ปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ISO ๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย AA๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของบรรษัท
เงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนของ
องค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ของประเทศไทยฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๒.

ละเว้นจำก
นโยบำย
และกำร
กระทำที่
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

ใช้มำตรกำรทีจ
่ ำเป็น ภำคธุรกิจ
และถูกต้องตำม
กฎหมำยเพื่อให้
แน่ใจว่ำกำรดำเนิน
ธุรกิจจะไม่เป็นส่วน
หนึ่ง หรือทำให้เกิด
กำรละเมิดสิทธิที่
เกี่ยวกับสิทธิของ
ชุมชน กำรกระทำ
ควรหลีกเลี่ยง
ผลกระทบถึงกำรยึด
ที่ดิน หรือกำรบังคับ
ขับไล่ออกจำกทีด
่ ิน
กำรจัดกำรเชิง
โครงสร้ำงกับ
หุ้นส่วนบริษัท
เพื่อให้แน่ใจว่ำทุก
ฝ่ำยมีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำร
เคำรพต่อสิทธิเหล่ำนี้
และสร้ำงประโยชน์
ในควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจที่มีอยู่แล้วเพื่อ
ป้องกันหรือบรรเทำ
ผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์จำก
โครงกำรพัฒนำหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจ
อืน
่ ๆ

๒๕๖๒

กำรกระทำทั้งหมดทีเ่ กิดขึ้นของภำค
ธุรกิจนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนที่อำจเกิดขึ้น และที่อำจ
เกิดขึ้นจำกธุรกิจ จำกกำรเป็นส่วน
หนึ่ง หรือมีกำรเชื่อมโยงกับกำร
ดำเนินงำน กำรลงทุนผลิตภัณฑ์
หรือบริกำรในประเทศ หรือผ่ำนกำร
ลงทุนนอกอำณำเขต

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO เกี่ยวกับ
องค์กรข้ำมชำติและนโยบำยสังคมที่มี
หลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจสำหรับ
วิสำหกิจข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำกำรโยกย้ำย
ถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่oอย่ำงมี
ศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ OHCHR
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัตต
ิ ่อกลุ่มผู้มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำและกำร
ปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ISO ๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย AA๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของบรรษัท
เงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC)
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- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนของ
องค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ของประเทศไทยฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ละเว้นจำกกำร
สนับสนุนกฎหมำยที่
จำกัดสิทธิข
์ อง
ชุมชน กำรฝ่ำฝืนใน
หน้ำที่ที่จะเคำรพ
สิทธิ์นั้น ๆ ผ่ำนกำร
จับกุมโดยสภำนิติ
บัญญัติ หรือผ่ำน
กำรบังคับใช้
กฎหมำย นโยบำย
และแนวปฏิบัตท
ิ ี่
ละเมิดสิทธิข
์ อง
บุคคลหรือชุมชน
ตัวอย่ำงเช่น
พระรำชบัญญัติป่ำ
ชุมชนที่จำกัดสิทธิ
และเสรีภำพของ
ผู้คนที่อำศัยอยู่ใน
ป่ำ และไม่มี
กระบวนกำร
ปรึกษำหำรือกับ
ชุมชน หรือกำรมี
ส่วนร่วมในระหว่ำง
กำรร่ำงกฎหมำย

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒

กำรประสำนงำนกับภำคประชำสังคม - UNGPs เสำหลักที่๒
ในประเทศและผูท
้ ี่ได้รับผลกระทบใน
- อนุสัญญำ ILO
กระบวนกำรนี้จะช่วยให้มั่นใจได้วำ่
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO เกี่ยวกับ
ได้เสียงตอบรับจำกสังคม
องค์กรข้ำมชำติและนโยบำยสังคมที่มี
หลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจสำหรับ
วิสำหกิจข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำกำรโยกย้ำย
ถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่oอย่ำงมี
ศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ OHCHR
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัตต
ิ ่อกลุ่มผู้มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำและกำร
ปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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(ISO ๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย AA๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของบรรษัท
เงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนของ
องค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ของประเทศไทยฉบับที่๑๒(๒๕๖๐-๒๕๖๔)
นักลงทุนควรสร้ำง
ภำคธุรกิจ
ควำมมั่นใจว่ำพวก
เขำพิจำรณำควำม
เสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม
และสังคมเป็นปัจจัย
ขณะที่ลงทุนใน
โครงกำร
ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
นโยบำยภำยในควร
กำหนดให้โครงกำร
ที่จะมีกำรลงทุนร่ำง
ผลกระทบด้ำนลบที่
โครงกำรอำจมีต่อ
สิ่งแวดล้อมและใน
ระดับสังคม

๒๕๖๒

- กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนถูกยึดเป็น
หลักสำคัญในประวัติกำรลงทุนของ
ธุรกิจนั้น ๆ
- มีกำรประเมินอิสระของวิธีกำร
บรรเทำโดยนักลงทุนก่อน และ
ระหว่ำงโครงกำร

- UNGPs เสำหลักที่๒
- อนุสัญญำ ILO
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO เกี่ยวกับ
องค์กรข้ำมชำติและนโยบำยสังคมที่มี
หลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจสำหรับ
วิสำหกิจข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ๑๐ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำกำรโยกย้ำย
ถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่oอย่ำงมี
ศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ OHCHR
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เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัตต
ิ ่อกลุ่มผู้มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำและกำร
ปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ISO ๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย AA๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของบรรษัท
เงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนของ
องค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ของประเทศไทยฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๓.

ส่งเสริมสิทธิ
ของบุคคล
และชุมชน

บริษัทควรทำควำม
ภำคธุรกิจ
เข้ำใจและส่งเสริม
สิทธิของชุมชนซึ่ง
เป็นประโยชน์ และ
สร้ำงระบบฐำนทำง
เศรษฐกิจที่แข็งแรง
ผ่ำนนโยบำยและ
กำรปฏิบัติ
ตัวอย่ำงเช่น กำร
สนับสนุนกำรจัดกำร
ป่ำไม้ในทุกรูปแบบ
ในชุมชน ผ่ำน

๒๕๖๒

- ทำควำมเข้ำใจและส่งเสริมสิทธิของ - UNGPs เสำหลักที่๒
ชุมชนผ่ำนกำรสนับสนุนทีม
่ ี
- อนุสัญญำ ILO
กระบวนกำรเชิงบวก
- ปฏิญญำไตรภำคีของ ILO เกี่ยวกับ
- เข้ำใจและกำรยอมรับกำรจัดกำรป่ำ องค์กรข้ำมชำติและนโยบำยสังคมที่มี
ไม้ในรูปแบบของกรรมสิทธิ์ที่ดน
ิ ใน
หลักกำรและสิทธิขั้นพื้นฐำนขององค์กำร
ชุมชน
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
- กระบวนกำรเวนคืนที่ดินที่เป็นธรรม - เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
และยุติธรรมบนพืน
้ ฐำนของหลักกำร
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ
สิทธิมนุษยชน
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจสำหรับ
วิสำหกิจข้ำมชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ๑๐ประกำร
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#ThaiBHRNetwork
กรรมสิทธิ์ในทีด
่ ิน
ตำมกำรปฏิบัติทำง
วัฒนธรรมที่
หลำกหลำย และ
ควำมรู้ในท้องถิ่น
อีกตัวอย่ำงหนึง่ คือ
กำรเจรจำเพื่อ
เวนคืนทีด
่ ินตำม
หลักกำรสิทธิ
มนุษยชนและใน
ลักษณะที่เป็นธรรม
และยุติธรรมกับ
ชุมชนที่ถูกเวนคืน
ที่ดิน

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำกำรโยกย้ำย
ถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่oอย่ำงมี
ศักดิ์ศรี
- มำตรฐำนกำรดำเนินงำนของ OHCHR
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัตต
ิ ่อกลุ่มผู้มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ LGBTI
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำและกำร
ปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-แนวทำงสำหรับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ISO ๒๖๐๐๐)
- แนวทำงสำกลของกำรมีส่วนร่วมกับผูม
้ ี
ส่วนได้เสีย AA๑๐๐๐
- มำตรฐำนกำรปฏิบต
ั ิงำนของบรรษัท
เงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC)
- กรอบกำรรำยงำน UNGPs
- เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนของ
องค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ของประเทศไทยฉบับที่๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
เสำที่ ๓ หน้ำทีข
่ องรัฐ และภำคธุรกิจในกำรเยียวยำ (Remedy)
ลำดับที่

ประเด็น

กิจกรรม

หน่วยงำน

กรอบ

รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

ตัวชีว้ ด
ั

/SDGs/UNGPs

ดำเนินกำร
๑.

กำรร้องเรียน

กำหนดให้มีช่องทำงร้องเรียน
และร้องทุกข์ในกรณีที่พบเห็น
หรือได้รับผลกระทบจำกกำร
ประกอบธุรกิจ และ
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ทรำบ เช่น จัดตัง้ กลไกลรับข้อ
ร้องเรียนระดับท้องถิ่นกลไก
กำรร้องเรียนควรสอดคล้องกับ
กฎหมำยจำรีตประเพณีและกำร
ปฏิบัติของชุมชนที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่โครงกำรและมำตรฐำน
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ

กระทรวงมหำดไทย

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงำนอัยกำร
สูงสุด (สำนักงำน
อัยกำรคุ้มครองสิทธิ
ฯ)

สำหรับข้อร้องเรียนที่ยื่นต่อ
- กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงำนของรัฐ และเจ้ำหน้ำที่
มีตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำร
สอบสวนอย่ำงรวดเร็วผ่ำนทีม
ผู้เชี่ยวชำญที่เป็นกลำงและ
อิสระ โดยกำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพผูต
้ รวจกำร
แผ่นดินศำลปกครอง และ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

๒๕๖๒

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ

- ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และภำคธุรกิจมี
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ช่องทำงกำรเรียกร้อง
ภำครัฐ
และร้องทุกข์ ให้กับผู้
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
ได้รับผลกระทบจำก
- UNGP ข้อที่
กำรประกอบธุรกิจ และ
มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ ๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
สำธำรณชนรับทรำบ

ขีดควำมสำมำรถ
ทรัพยำกร และกำรสร้ำง
ควำมรู้ให้กับบุคคล และ
สถำบันเหล่ำนี้เกี่ยวกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑

แห่งชำติ (NHRCT) ใน
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
๒.

กำรส่งเสริม

พิจำรณำจัดทำพัฒนำนโยบำย - กระทรวงมหำดไทย ๒๕๖๒-๒๕๖๖
หรือกฎหมำยให้อำนำจ
ระบบไกล่
- กระทรวงยุติธรรม
เกลี่ย กำรไข หน่วยงำนท้องที/่ ท้องถิ่น แก้ไข
ปัญหำเบื้อต้น หรือมี
ข้อข้องใจ
คณะกรรมกำรท้องถิ่นที่ได้รับ
และกลไก
กำรยอมรับจำกทุกฝ่ำยและ
กำรระงับข้อ
เข้ำถึงได้โดยอำจมีอำนำจใน
พิพำท
กำรไกล่เกลี่ยระดับท้องถิ่น
ทำงเลือก
พิจำรณำจัดตั้งจัดตั้งศูนย์
- กระทรวงยุติธรรม ๒๕๖๒-๒๕๖๖
คุ้มครองสิทธิในบริเวณพื้นที่ทม
ี่ ี
ปัญหำโดยกำรสร้ำงกำร
ตัดสินใจที่สำมำรถบังคับใช้ได้

-มีกำรจัดตั้งคณะไกล่
เกลี่ยปัญหำกำรละเมิด
สิทธิในในระดับท้องถิ่น
และระดับชุมชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
- UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑

-มีกำรจัดตั้งคณะทำงำน/ - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์จัดกำรปัญหำกำร
ภำครัฐ
ละเมิดสิทธิในพื้นทีท
่ ี่มี
ปัญหำ
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
- UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑

บทบำทของคณะกรรมกำรสิทธิ

คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ

มนุษยชนแห่งชำติ (NHRCT)
ในฐำนะกลไกกำรร้องเรียนร้อง (NHRCT)
ทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนกำร
ยุติธรรมควรได้รบ
ั กำรปรับปรุง
เพื่อแก้ไขกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
รวมถึงกำรลงทุนของไทยใน
ต่ำงประเทศ ผ่ำนกำรมอบ
อำนำจและหน้ำที่มำกขึ้น เพิม
่
ทรัพยำกรในกำรทำงำน
นอกจำกนี้ยังสำมำรถพิจำรณำ
กลไกใหม่ ๆ เช่นคณะกรรมกำร
รัฐสภำ

๒๕๖๒-๒๕๖๔

กลไกที่ไม่ใช่
กระบวนกำรยุติธรรม
เหล่ำนี้ควรคำนึงถึง
กฎหมำยจำรีตประเพณี
และกำรปฏิบัตข
ิ องชน
เผ่ำพื้นเมืองซึ่งสอดคล้อง
กับมำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชน
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
จัดหำกลไกกำรร้องเรียนร้อง
- - กระทรวง
ทุกข์ที่สำมำรถเข้ำถึงได้
ยุติธรรม
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำก
- ภำคธุรกิจ
ผลกระทบด้ำนลบของโครงกำร
พัฒนำ ติดตัง้ ทั้งระบบทำง
กำยภำพและระบบเสมือนเพือ
่
ร้องทุกข์โดยคำถึงนึก
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ
กลไกกำรร้องเรียนร้องทุกข์
ระดับบริษัทจะต้องร่วมมือกับ
กลไกกำรร้องเรียนร้องทุกข์
ของภำครัฐ ทั้งในกระบวนใน

๒๕๖๒-๒๕๖๓

- จำนวนและรำยละเอียด - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ของข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รับ
ภำครัฐ
- กลไกกำรร้องเรียนนั้น
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
ต้องใช้เวลำและ
- UNGP ข้อที่
ควบคุมดูแลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑

๒๕๖๒-๒๕๖๓

- กลไกมีควำมเหมำะสม

และนอกกำรยุติธรรม, และ
ร่วมมือกับรัฐบำลและนักลงทุน
ในโครงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้รับ
กำรปฏิบัติทเี่ ป็นธรรม
องค์กรธุรกิจ สมำคม หรือ
องค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียควร
จัดตัง้ และมีส่วนร่วมในกลไก
กำรร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่ใช่
ในส่วนของภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพในระดับปฏิบัติกำร
สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถรวมอยู่ในกำร
อนุญำตหรือกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตและ / หรือข้อตกลง
กับองค์กรธุรกิจ หรือในรูปแบบ
ของสมำคมธุรกิจโดยคำนึงถึง
ขนำดกำรปฏิบัตงิ ำนและ

ภำคธุรกิจ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ทำงวัฒนธรรมสำหรับชน
ภำครัฐ
เผ่ำพื้นเมืองเมื่อมีส่วน
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
ร่วมกับองค์กร
- UNGP ข้อที่
- กลไกกำรร้องเรียนร้อง
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
ทุกข์ที่มีประสิทธิภำพตรง
ตำมเกณฑ์ของควำม
ถูกต้อง ควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำถึง กำร
คำดกำรณ์ ควำมเท่ำ
เทียม ควำมโปร่งใส สิทธิ
และอยู่บนพื้นฐำนของ
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๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
ประสบกำรณ์หรือควำมเป็นไป

กำรสนทนำและกำรมี

ได้ของกำรได้รับอันตรำยจำก

ส่วนร่วม

ธุรกิจหรือภำคธุรกิจ
ออกแบบและใช้กลไกกำร
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่มี
ประสิทธิภำพซึ่งตอบสนองต่อ
เพศสภำพ และให้ควำมเคำรพ
ต่อบริบททำงสังคมและสถำนะ
ทำงกฎหมำยของผู้หญิง เพื่อ
ชดเชยผลกระทบของกิจกรรม
ทำงธุรกิจที่มีต่อสิทธิของพวก
เขำอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้
มั่นใจว่ำสิทธิในที่ดิน และควำม
เกี่ยวข้องของผู้หญิงถูกนำไป
อยู่ในกลไกดังกล่ำว รวมถึง
ควำมช่วยเหลือของภำคประชำ
สังคมในท้องถิ่น และส่งเสริม
กำรปรึกษำหำรือกับทั้งชำย
และหญิงจำกชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ
๓.

กำรดำเนินดคี

ภำคธุรกิจ

พิจำรณำกำหนดมำตรกำรเชิง - กระทรวง
ลงโทษสำหรับใช้มำตรกำร
อุตสำหกรรม
ลงโทษกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยองค์กรธุรกิจที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเป็นควำมผิดทำงอำญำ

๒๕๖๒-๒๕๖๓

๒๕๖๒-๒๕๖๖

กำรเยียวยำขององค์กร
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
จำกกำรละเมิดสิทธิ
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
มนุษยชนควรเป็นไปตำม
ภำครัฐ
มำตรฐำน และหลักกำร
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
ทำงกฎหมำยด้ำนสิทธิ
- UNGP ข้อที่
มนุษยชนอย่ำงรวดเร็ว
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
เข้ำถึงได้ และแก้ไขตำม
ควำมอันตรำยทุก
ประเภท

-มีกำรดำเนินคดี/
มำตรกำรเชิงลงโทษ
ต่อองค์กรธุรกิจที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

เพิ่มขีด ควำมสำมำรถ
- กระทรวงยุติธรรม
งบประมำณ และช่องทำงใน
กำรรับบริกำรจำกกองทุน
ยุติธรรม และกลไกสนับสนุนอื่น
ๆ สิ่งเหล่ำนี้จะต้องคงไว้ซงึ่
ควำมเป็นอิสระและรวมถึงกำร
ช่วยเหลือจำกอัตรำรำย
และควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจริง
ต่อบุคคล ทัง้ ในกรณีทเี่ ป็นกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งสำหรับ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต่อต้ำน
กำรคุกคำมทำงศำลผ่ำนคดีปด
ิ
ปำกต่ำง ๆ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

หลีกเลี่ยงและยุติกำรดำเนินกำร - กระทรวงยุติธรรม
ทำงกฎหมำยกับบุคคลที่ถูก
- บริษัท และธุรกิจ
สอบสวน ฟ้อง หรือดำเนินคดี
- สำนักงำนอัยกำร
จำกกลุ่มธุรกิจ เพียงเพรำะกำร
สูงสุด
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทีไ่ ด้รับ
กำรคุ้มครองตำมกฎหมำยสิทธิ
มนุษยชนสำกลหรือเพียงกำร
ออกมำพูดถึงกำรละเมิด ชดเชย
กำรสูญเสียของกำรกำร
ดำรงชีวิตที่เกิดขึน
้ จริง ชดเชย
กำรสูญเสียที่เกิดจำกกำร
บกพร่องอย่ำงตั้งใจ และชดเชย
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นจำกกำร
ดำเนินกำรตำมกฎหมำย

๒๕๖๒

-มีกำรพิจำรณำเพิ่มช่อง
ทำงกำรรับบริจำคจำก
กองทุนยุติธรรม

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ

- กำรเข้ำถึงกองทุน
ยุติธรรมนั้นบุคคลไร้
สัญชำติ และนักปกป้อง
สิทธิชนเผ่ำพื้นเมือง

- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑

กำรชดเชยค่ำเสียหำยได้ - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
จ่ำยครบและเหมำะสม
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
สำหรับนักปกป้องสิทธิ
ภำครัฐ
มนุษยชน และครอบครัว - SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
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ขจัดอุปสรรคในกำรเข้ำถึงกำร - กระทรวงยุติธรรม
เยียวยำทำงศำลที่มี
ประสิทธิภำพสำหรับชนเผ่ำ
พื้นเมืองและชุมชนอื่น ๆ ที่
ประสบกับกำรละเมิดสิทธิที่
เกี่ยวข้องกับทีด
่ ิน
ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยบังคับใช้
กฎหมำยและนโยบำยเชิงบวกที่
มีอยู่ โดยจัดลำดับควำมสำคัญ
เหนือกฎหมำยและนโยบำยที่
ขัดแย้งกันอยู,่ กำรกำจัดควำม
ลำเอียงและกำรเลือกปฏิบัติโดย
ควำมรู้สึกเข้ำใจ และกำรสร้ำง
ควำมตระหนักเกี่ยวกับควำม
มั่นคงและบุคลำกรในศำล และ
กล่ำวถึงข้อ จำกัดในทำงปฏิบต
ั ิ
ของควำมท้ำทำยด้ำนภำษำ
และกำรควำมช่วยเหลือทำง
กฎหมำยผ่ำนกำรแปลที่มี
ประสิทธิภำพ และบริกำร
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยฟรีใช้
มำตรกำรในนโยบำย และกำร
ปฏิบัติเพือ
่ ประกันควำม
ปลอดภัยของสมำชิกชุมชนและ
คนพื้นเมืองสำมำรถรับประกัน
ได้เมื่อเข้ำถึงกลไกกำร
ร้องเรียนร้องทุกข์ สิ่งนี้สำมำรถ
ทำได้โดยกำรเพิ่มกำรรับรู้
ทรัพยำกร และควำมคล่องตัว
ของกระบวนกำรในกำร

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๒๕๖๒-๒๕๖๓

- กำรปรำกฏตัวของ
อุปสรรคด้ำนโครงสร้ำง
และกำรใช้งำนนั้นได้รับ
กำรทบทวนเป็นระยะ
ผ่ำนกำรศึกษำในแต่ละ
กรณี
- แยกกลไกเฉพำะ
สำหรับกลุ่มที่ต้องให้
ควำมสนใจเป็นพิเศษเช่น
ชนเผ่ำพืน
้ เมืองและ
ผู้หญิง
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คุ้มครองพยำน
ใช้มำตรกำรในนโยบำยและ
กำรปฏิบัติเพื่อประกันควำม
ปลอดภัยของสมำชิกชุมชนและ
คนพื้นเมืองสำมำรถรับประกัน
ได้เมื่อเข้ำถึงกลไกกำรชดใช้
ควำมคับข้องใจ สิ่งนี้สำมำรถ
ทำได้โดยกำรเพิ่มกำรรับรู้
ทรัพยำกรและควำมคล่องตัว
ของกระบวนกำรในกำร
คุ้มครองพยำน

๔.

กำรช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน

- กระทรวงยุติธรรม
- กระบวนกำร
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

- คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ

- ปรับปรุงกระบวนกำร
กำรป้องกันสำหรับผู้ที่
กำลังเข้ำสู่ระบบกำรร้อง
ทุกข์

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖

- กำรคุ้มครองนี้
- UNGP ข้อที่
ครอบคลุมกับกลุ่มชำย
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
ขอบซึ่งรวมถึงผู้หญิงและ
ชนพื้นเมือง

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
- สำนักงำนอัยกำร
ดำเนินคดีทงั้ แพ่งและอำญำใน
สูงสุด
คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิทธิที่ดน
ิ
ในขณะเดียวกันก็รับประกัน
กำรปกป้องชุมชนและบุคคล
ตำมหลักกำรและมำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนในระดับสำกล

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
-หน่วยงำนบังคับใช้
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องมี
กำรดำเนินคดีทงั้ แพ่งและ ภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
อำญำในคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
- UNGP ข้อที่
ทรัพยำกรธรรมชำติ
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
สิทธิที่ดิน อย่ำงเคร่งคัด

พิจำรณำจัดตั้งจัดตั้งธนำคำร
ที่ดินเพื่อให้ควำมช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบ โดยให้ชุมชน
บริหำรจัดกำร

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-มีผลกำรศึกษำแนว
ทำงกำรจัดตัง้ ธนำคำร
ที่ดินเพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ

สถำนบันจัดกำร
ที่ดิน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
- UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
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ศึกษำแนวทำงพิจำรณำอย่ำงมี
ส่วนร่วมและครอบคลุมจัดตั้ง
กองทุนประกันควำมเสี่ยง
ให้กับประชำชนที่ได้รับควำม
เดือดร้อนจำกผลของกำดำเนิน
ธุรกิจ
๕.

กำรเยียวยำ

พัฒนำมำตรกำรที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภำพในกรอบเวลำที่
เหมำะสมเพื่อเยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติหรือ
กำรประกอบธุรกิจที่ละเมิดต่อ
สิทธิที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึง
ควำมเสี่ยหำยทำงร่ำยกำยและ
จิตใจ และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประชำชนและ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรประกอบธุรกิจ/โครงกำร
ของรัฐ สิ่งเหล่ำนี้ควรสอดคล้อง
กับกฎหมำยจำรีตประเพณีและ
กำรปฏิบัติของชุมชนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงกำรและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนสำกล

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวง
อุตสำหกรรม

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงมหำดไทย
-กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวง
อุตสำหกรรม

-มีผลกำรศึกษำแนวทำง - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
พิจำรณำจัดตั้งกองทุน
ภำครัฐ
ประกันควำมเสี่ยงให้กับ
ประชำชนทีไ่ ด้รับควำม
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
เดือดร้อนจำกผลของกำร - UNGP ข้อที่
ดำเนินธุรกิจ
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
-ภำครัฐรัฐวิสำหกิจ และ
ภำคธุรกิจมีมำตรกำร
เยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกกำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
หรือประกอบธุรกิจที่
ละเมิดต่อสิทธิทด
ี่ ิน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมกำร

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
- UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
- ICCPR ข้อที่ ๓(ก)

- ผู้ได้รับผลกระทบจำก
กระบวนกำรที่ยำวขึ้น
ได้รับกำรชดเชยหรือคืน
ที่ดิน
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กำหนดแผนในกำรฟื้นฟูทด
ี่ ิน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม ในสถำนที่ทไี่ ด้รับ
ผลกระทบจำกกำรประกอบ
ธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและ
ชนเผ่ำพืน
้ เมืองที่ได้รับ
ผลกระทบและใช้ควำมรู้ดงั้ เดิม
และควำมเชี่ยวชำญในท้องถิ่น

-กระทรวง
๒๕๖๒-๒๕๖๖
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินกำรสอบสวนอย่ำงเป็น
ธรรมและมีประสิทธิภำพใน
กรณีของกำรหำยสำบสูญ
ฆำตกรรม และกลุ่มที่ขด
ั ขวำง
และตอบโต้ต่อทีด
่ ิน ชุมชนและ
นักปกป้องสิ่งแวดล้อม โดย
สร้ำงกลไกที่เป็นอิสระ ทุม
่ เท
และมีทรัพยำกรพอเพียง เพื่อ
ปกป้องและสนับสนุนนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนจำกกำรตอบโต้
อย่ำงต่อเนือ
่ ง และในอนำคตซึ่ง
กำลังเพิ่มขึ้น

- คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน

กระทรวงมหำดไทย

แห่งชำติ (NHRCT)
- กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

-ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และ - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตเป็นมิตรต่อ
ภำคธุรกิจมีแผนในกำร
สิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูที่ดิน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
สิ่งแวดล้อม ในสถำนที่ที่ - UNGP ข้อที่
ได้รับผลกระทบจำกกำร
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
ประกอบธุรกิจอย่ำงเป็น
ระบบ
มีขั้นตอนดำเนินกำร
เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำร
เข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมสำหรับกำรตอบ
แทนเพื่อรับประกันกำร
ยุติกำรลอยนวลพ้นผิด
และควำมไม่มั่นคงใน
ชุมชนชนเผ่ำพื้นเมือง
จำกหน่วยงำนรำชกำร
ธุรกิจ หรือสมำชิกชุมชน
อืน
่ ๆ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- SDG เป้ำหมำยที่ ๑๑,๑๖
UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑
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บทที่ ๔ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
คำอธิบำย: พวกเรำมู ลนิธิมำนุษยะและเครื อข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชนแห่งประเทศไทยยินดีในควำมพยำยำมของรัฐบำลไทยเพื่ อ
รับรองกำรคุ้มครองนักปกป้องเพื่อสิทธิม นุษยชนโดยให้สัตยำบัน ในสนธิ สัญญำสิท ธิมนุษยชนระหว่ ำงประเทศหลำยฉบับซึ่ งระบุถึ ง
สิ ท ธิ ข องนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนรวมถึ งปฏิ ญญำสำกลว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษยชนกติ ก ำระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ พลเมื อ งและสิ ท ธิ
ทำงกำรเมื องกติกำระหว่ ำงประเทศว่ำด้ วยสิท ธิทำงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอนุสัญญำว่ ำด้วยกำรต่อต้ำ นกำรทรมำนและกำร
ปฏิบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ ำยไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ ศรีอนุสัญญำว่ำด้ วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
อนุสัญญำว่ ำด้ วยกำรขจัด กำรเลือ กปฏิบัติท ำงเชื้ อชำติ ในทุก รูปแบบอนุสัญญำว่ ำด้ วยสิท ธิเ ด็ก อนุ สัญญำว่ำ ด้ว ยสิ ทธิ ของคนพิ กำร
อย่ ำ งไรก็ ต ำมเป็ น สิ่ งสำคั ญที่ รั ฐบำลไทยให้ สัต ยำบั น ในอนุ สัญญำระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ยกำรคุ้ ม ครองบุ คคล ทุ ก คนจำกกำรหำย
สำบสูญโดยถูกบังคับ
และอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนและสมำชิกในครอบครัวและมีกำรดำเนินกำรภำยในประเทศโดย
คำนึงถึงพันธะกรณีเหล่ำนี้เพื่ อกำรปกป้องและคุ้มครองนั กปกป้องเพื่อสิ ทธิมนุษยชนในแง่นี้มันเป็นสิ่ งสำคัญที่ในขณะที่ชี้ใ ห้เห็นถึ ง
กำรปกป้ องนั ก ปกป้ องเพื่ อ สิ ท ธิม นุ ษยชนบทที่ ๔ นี้ ก ล่ำ วถึ งควำมเสี่ ย งจำกกำรคุ กคำมควำมเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งและกำรตอบโต้ ที่ นั ก
ปกป้องเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เผชิญรวมถึงกำรเคำรพสิทธิในเสรีภำพในกำรแสดงออกสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวและสิทธิในเสรีภำพใน
กำรชุม นุม ด้วยควำมสนใจที่มุ่ งเป้ำเป็นพิเศษต่อบุคคลหรือ กลุ่มบุ คคลที่เ ผชิญกับควำมเสี่ยงในระดับที่ สูงขึ้นเช่นนักปกป้องเพื่อสิท ธิ
มนุษยชนที่เป็นสตรีแรงงำนข้ำมชำติชนเผ่ำพื้นเมืองนักปกป้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนและบทบัญญัติในเรื่องกำรเยียวยำที่
ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพพร้อมด้วยกำรดำเนินกำรที่ปฏิบัติได้จริงจะต้องถูกรวมอยู่ด้วย
เรำขอขอบคุณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกระทรวงยุติธรรมที่ ได้ติดตำมประเด็นที่มีลำดับควำมสำคัญที่สองของเรำตำมที่ระบุใ น
ระหว่ำงกำรเจรจำระดับภูมิภำคสำหรับกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนระดับชำติ National Baseline Assessment (NBA) Regional Dialoguesที่จัดขึ้นในเดือนมกรำคมถึงมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐เพื่อชี้ให้เห็นควำมสำคัญของกำรคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเรำ
ขอขอบคุณที่พยำยำมว่ำได้เพิ่มเติมรำยละเอียดมำกขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ฉบับก่อนนี้อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรและเพื่อให้หลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ
ได้ รั บ กำรยอมรั บ โดยพื้ น ฐำนเรำเชื่ อ ว่ ำ สิ่ ง นี้ จ ะต้ อ งถู ก แยกออกเป็ น ขั้ น ตอนโดยละเอี ย ดและด ำเนิ น กำรตำมก ำหนดเวลำซึ่ ง มี
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รำยละเอียดที่ครอบคลุมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติในทุกระดับของสังคมเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควำมคิดเห็น ของเรำที่มี
ต่อ แผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ เ รำได้ เ สนอแนะกำรเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม แผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ เ พื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ ำ สอดคล้ อ งกั บ
มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและหลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติและแสดงถึงข้อห่วงกังวล
สิ่ งที่ ข ำดหำยไปและควำมต้ อ งกำรที่ ร ะบุ โ ดยชุ ม ชนรำกหญ้ ำ ประชำสั ง คมนั ก วิ ช ำกำรและผู้ เ ชี่ ย วชำญตลอดกำรด ำเนิ น กลยุ ท ธ์
strategyทำงธุ รกิ จกั บสิ ทธิ มนุ ษยชนของมู ลนิ ธิม ำนุ ษยะและได้ วิเ ครำะห์ใ นกำรสำรวจประเมิ นพื้ นฐำนระดับชำติ ด้ ำนธุร กิจกับสิท ธิ
มนุษยชนในประเทศไทยของมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยIndependent National Baseline
Assessment on Business & Human Rights in Thailand. เพื่อจุดประสงค์นั้นเรำขอเสนอข้อคิดเห็นต่อไปนี้:
● ปรับแก้ข้อควำมของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เป็นสีแดง
● เพิ่มเติมข้อควำมที่เกี่ยวกับข้อกังวล และช่องว่ำงระบุเป็นสีฟ้ำ และ
● จุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม (เป็นสีฟ้ำ) เพื่อสำมำรถให้ใช้งำนและแน่ใจว่ำเอกสำรนี้สำมำรถใช้งำนได้ โดยรวมเพื่อรับประกันกำร
ปฏิบัติตำมกำรกระทำของรัฐและกำรดำเนินธุรกิจกับ UNGPs และข้อผูกพันระหว่ำงประเทศอื่น ๆ ตำมภำระผูกพันที่ปฏิบัติและ
กำหนดไว้ในนั้น กำรที่จะจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เข้ำถึงได้ง่ำยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เรำใคร่ขอแนะนำให้รัฐบำลรวม
ตำรำงของ 'แผนปฏิ บัติ ก ำร' ไว้ ใ นส่ ว นของภำคผนวก แทนที่ จะอยู่ ใ นเนื้อ หำของแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ ซึ่ งมี ตั ว อย่ ำ ง
ควำมสำเร็จจำกประเทศอื่น ๆ เช่นฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์
ควำมคิดเห็นทั่วไป:บทนี้เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยพบควำมล้มเหลวในกำรปกป้องและกำรเยียวยำในกำรทำให้กำร
ปกป้องและเยียวยำนั้นมีประสิทธิภำพสำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อกำรละเมิดสิทธิของพวกเขำผ่ำนกำรคุกคำมทำงกำยภำพและ
กำรคุ กคำมทำงกระบวนกำรยุติ ธรรมในรู ปแบบของคดีเชิ งยุทธศำสตร์เพื่ อระงับกำรมีส่ว นร่ว มของสำธำรณชนโดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ ง
ควำมล้มเหลวในกำรจัดกำรกับจุดอ่อ นด้อยไม่ มีประสิท ธิภำพหรื อละเมิดสิ ทธิของนั กปกป้องสิทธิมนุษยชนและตั วแทนของพวกเขำ
ตัวอย่ำงของกฎหมำยดังกล่ำวรวมถึงมำตรำ๔๔, ๔๗, ๔๘และ๒๗๙ของรัฐธรรมนูญชั่วครำวปี พ.ศ. ๒๕๕๗มำตรำ๒๖๕และ๒๗๙ของ
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๖๐ประกำศคณะรัก ษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗ /๒๕๕๗คำสั่งคณะรัก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ๑ ๓/๒๕๕๙มำตรำ
๓๒๖-๓๒๘แห่งประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ๑๖๑/๑และ๑๖๕/๒แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ๑๔แห่งพ. ร. บ.
ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แ ละร่ ำ ง
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พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับให้สูญหำยนอกจำกนั้นสิ่งที่ขำดหำยไปคือกฎระเบียบของ
กิจกรรมทำงธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อเพศสภำพโดยเน้นถึงควำมเมิ นเฉยต่อกำรคุ้มครองสิท ธิ
มนุษยชนของบุคคลจำกผลกระทบทำงลบจำกกิจกรรมทำงธุรกิ จ
สุดท้ำยนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติต ำมหน้ำที่ของรัฐในกำรปกป้องภำยใต้หลักกำรที่ ๓ของ UNGPs จะต้องมีกำรให้คำแนะนำที่ มี
ประสิทธิภำพแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรและบรรเทำผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนตลอดกำรดำเนินกิจกำรในขณะที่ร่ำง
แผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติพยำยำมที่ จะควบคุ มธุ ร กิจขนำดใหญ่ ที่จดทะเบี ย นกั บตลำดหลัก ทรัพย์ แห่ งประเทศไทยเรำทรำบว่ ำร่ ำ ง
แผนปฏิบัติกำรระดับชำติไม่มีมำตรกำรบังคับที่จะทำให้ธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบในทำงลบจำกกำรกระทำของพวกเขำต่อนัก
ปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนและควรได้ทรำบแนวทำงจำกแนวปฏิ บัติ ที่ดีจำกทั่ วโลกเช่น พระรำชบัญญัติก ำรค้ำทำสสมัย ใหม่ ของสหรำช
อำณำจัก รปีพ.ศ.๒๕๕๘UK Modern-Slavery Act 2015และกฎหมำยเฝ้ำระวังกำรประกอบธุรกิจของฝรั่งเศสพ.ศ.๒๕๖๐French
Corporate Duty of Vigilance Law 2017ข้อ สุดท้ ำยร่ ำงแผนปฏิบัติ กำรระดั บชำติล้ม เหลวในกำรจัดท ำแผนปฏิ บัติก ำรโดยใส่
รำยละเอี ย ดสำหรั บธุ ร กิ จที่ ส ำมำรถเป็ น แนวทำงในกำรปฏิ บัติ ต ำม UNGP และควำมคิ ด เห็ น เหล่ ำ นี้ คือ ควำมพยำยำมที่ จะแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องดังกล่ำวโดยจัดทำแผนปฏิบัติกำรอย่ำงละเอียด
I.
ข้อควำมต้นฉบับ
หน้ำ๖๙:รวมทัง้ มีควำมเกี่ยวเนือ
่ งกับกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆอำทิกติกำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองอนุสัญญำ
ต่อต้ำนกำรทรมำนฯ
อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคน
จำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญฯลฯ

สถำนกำรณ์ในภำพรวม
คำแนะนำเพือ
่ เพิม
่ เติมส่วนทีข
่ ำดในแผนปฏิบัตก
ิ ำรระดับชำติ

หน้ำ๖๙:รวมทัง้ มีควำมเกี่ยวเนือ
่ งกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆอำทิกติกำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติตอ
่ สตรีในทุกรูปแบบอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติ
ทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุม
้ ครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญฯลฯ
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หน้ำ๖๙:
ประเด็นกำรคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักถูกหยิบยก

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

หน้ำ๖๙:
ประเด็นกำรคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักถูกหยิบยกในเวทีระหว่ำงประเทศและยังไม่ได้รับกำร

ในเวทีระหว่ำงประเทศ ......กรณีกำรหำยตัวไปของนักสิทธิ แก้ไข.........กรณีกำรหำยตัวไปของนักสิทธิมนุษยชนเช่นนำยสมชำยนีละไพจิตรนำยพอจีละรักจงเจริญ
มนุษยชนเช่นนำยสมชำยนีละไพจิตรนำยพอจีละรักจงเจริญ กำรตั้งข้อหำที่ไม่ได้สด
ั ส่วนกับกำรกระทำผิดในกรณีฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำรล่วงละเมิดนัก
กำรตั้งข้อหำที่ไม่ได้สด
ั ส่วนกับกำรกระทำผิดในกรณี
ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นต้น
ฟ้องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำรล่วงละเมิดนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเป็นต้น

II. ข้อท้ำทำย
ข้อควำมต้นฉบับ
หน้ำ ๗๓-๗๔กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ
นโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆทีเ่ กีย
่ วข้องเร่งผลักดัน
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำให้บุคคล

ข้อแนะนำให้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำและข้อแนะนำเพิม
่ เติมส่วนทีข
่ ำดในแผนปฏิบต
ั ิ
กำรระดับชำติ
หน้ำ ๗๓-๗๔กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ นโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆทีเ่ กีย
่ วข้อง เพือ
่ ให้
สอดคล้องกับพันธกรณี ข้อตกลงและมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเร่งผลักดันตรวจสอบ แก้ไข และรับรอง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ.....กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติ

สูญหำย พ.ศ.....กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติคม
ุ้ ครองพยำนใน คุ้มครองพยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๖๑/
คดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธี
๑ เพื่อป้องกันกำรดำเนินคดีเชิงยุทธศำสตร์เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชน (Anti- Strategic Litiพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๖๑/๑ เพื่อป้องกันกำร
ดำเนินคดีเชิงยุทธศำสตร์เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วมของ

gation Against Public Participation: Anti- SLAPP)กำรทบทวน/ยกเลิกกฎหมำย ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่
จำกัดสิทธิและเสรีภำพของประชำชน ตลอดจนกำหนดเงือ
่ นไข เพือ
่ งดเว้นโทษต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐ อำทิ มำตรำ

สำธำรณชน (Anti- Strategic Litigation Against Public

๔๔, ๔๗, ๔๘ และ ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวปี ๒๕๕๗ มำตรำ๒๖๕ และ ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ

Participation: Anti- SLAPP)กำรทบทวน/ยกเลิกกฎหมำย
ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่จำกัดสิทธิและเสรีภำพของประชำชน
ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข เพื่องดเว้นโทษต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐ

ปี ๒๕๖๐พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๔๙) พระรำชบัญญัติกำรชุมนุม

อำทิ พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับปรับปรุงปี
๒๕๔๙) พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๑๑๖

สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๑๑๖ , ๓๒๖ – ๓๒๘ ประกำศคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ๗/๒๕๕๗ คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๓/๒๕๕๘ คำสั่งของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ ๑๓/๒๕๕๙ มำตรำ ๑๔ ของ พระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฯลฯ
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๓/๒๕๕๘ ฯลฯ

หน้ำ ๗๔: กำรพัฒนำศักยภำพกลุม
่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อทนำยควำมทีม
่ ีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรต่อสู้คดีในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อประชำชนจะสำมำรถ
ไว้วำงใจว่ำจะได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรละเมิดสิทธิได้
และกำรจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพชุมชนและนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับบริกำรของรัฐในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือต่ำงๆ กระบวนกำรประกันตัว กำรบังคับใช้
กฎหมำย ฯลฯ

หน้ำ ๗๔: กำรพัฒนำศักยภำพกลุม
่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำรจัดทำบัญชีรำยชื่อทนำยควำมที่มีควำม
เชี่ยวชำญในกำรต่อสู้คดีในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อประชำชนจะสำมำรถไว้วำงใจว่ำจะได้รบ
ั ควำม

หน้ำ ๗๔: กำรพัฒนำกำรดำเนินงำนของรัฐยังมีข้อห่วง
กังวลต่อกำรจำกัดกำรชุมนุมในที่สำธำรณะ กำรห้ำมชุมนุม

หน้ำ ๗๔: กำรพัฒนำกำรดำเนินงำนของรัฐยังมีข้อห่วงกังวลต่อกำรจำกัดกำรชุมนุมในที่สำธำรณะ กำร

คุ้มครองจำกกำรละเมิดสิทธิได้ ให้ควำมคุ้มครองนักกฎหมำยเหล่ำนี้กับคดีเชิงยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)เพื่อ
ระงับกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชนทีด
่ ำเนินกำรอยู่และในอนำคตและกำรจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ชุมชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับบริกำรของรัฐในกำรให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ กระบวนกำร
ประกันตัว กำรบังคับใช้กฎหมำย ฯลฯ

ห้ำมชุมนุมประท้วงโดยสงบ กำรใช้วิธีกำร “ปรับทัศนคติ” กำรใช้กฎหมำยเพื่อละเมิดเสรีภำพในกำร
ประท้วงโดยสงบ กำรใช้วิธีกำร “ปรับทัศนคติ” และกำร
แสดงออกและสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลกำรใช้กำรคุกคำม ข่มขู่ใช้ควำมรุนแรงและกำรบังคับกำร
ฟ้องร้องดำเนินคดียุทธศำสตร์เพื่อปิดปำก (SLAPP) ทั้งจำก จับกุมและควบคุมตัวโดยพลกำรกำรบังคับให้หำยสำบสูญกำรละเว้นบุคคลจำกกระบวนกำรตัดสินใจใน
เรื่องที่มีผลต่อพวกเขำควำมยำกลำบำกในกำรเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรละเมิด และกำรฟ้องร้องดำเนินคดี
หน่วยงำนรัฐและธุรกิจ
ยุทธศำสตร์เพื่อปิดปำก (SLAPP) ทั้งจำกหน่วยงำนรัฐและธุรกิจ

สำหรั บควำมเข้ ำ ใจยิ่ ง ขึ้ น เกี่ ย วกั บควำมท้ ำ ทำยที่ ต้ อ งเผชิ ญ จำกผลกระทบด้ ำ นลบของธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บกำรละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละ
มำตรฐำนแรงงำนโปรดดูที่บทประเมินเฉพำะด้ำนที่พัฒนำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติด้ำนธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยมู ลนิธิมำนุษยะและเครื อข่ำยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่ งประเทศไทยประเทศไทยthematic assessment chapters developed as part of the Independent National Baseline Assessment on Business & Human Rights in
Thailand, by Manushya Foundation
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III. แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร
เสำที่ ๑: หน้ำทีข
่ องรัฐในกำรคุม
้ ครอง (Protect)
ลำดับที่

๑

ประเด็น

กำรเข้ำเป็น
ภำคี
สนธิสัญญำ
สิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ
และควำม
ร่วมมือกับกลไก
สิทธิมนุษยชน
ต่ำงๆ
หรือผ่ำน
นโยบำย
ต่ำงประเทศ
และช่องทำง
กำรทูต

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลำ

กำหนดนิยำมนักปกป้องสิทธิ
กระทรวงยุติธรรม
มนุษยชนทีช
่ ัดเจน โดยศึกษำ
จำกมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ
คำนึงถึงบุคคลทุกประเภทที่เป็น
ส่วนหนึ่งของภำคประชำสังคม
รวมถึงบุคคลไร้สัญชำติ เพื่อ
รวมสิ่งนี้เข้ำกับกฎหมำย
ระดับชำติทม
ี่ ีข้อผูกพัน

๒๕๖๒ -๒๕๖๖

เร่งรัดกำรเข้ำเป็นภำคี
อนุสัญญำที่เกี่ยวข้องเช่น
อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำ
ด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคน
จำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ

๒๕๖๒ -๒๕๖๖

(ICPPED) ตำมคำมั่นของสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติเมื่อวันที่ ๑๐
มีนำคม ๒๕๖๐

กระทรวงยุติธรรม

ตัวชีว้ ด
ั

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
SDGs/ UNGPs

มีกำรจัดประชุมหำรือ
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
ร่วมกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน
และองค์กรตัวแทนหรือ
บุคคลเพื่อกำหนดนิยำม
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่มีควำมชัดเจน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

เข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำที่
เกี่ยวข้องเช่น อนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
กำรคุ้มครองบุคคลทุกคน
จำกกำรบังคับให้หำย

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

สำบสูญ (ICPPED)

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
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ส่งเสริมควำมร่วมมือที่
สร้ำงสรรค์กับกลไกสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
และระดับภูมภ
ิ ำคอำเซียน
รวมถึงกำรขยำยกำรเชิญ
สำหรับกำรเยือนประเทศอย่ำง
เป็นทำงกำรของผู้รำยงำน
พิเศษของสหประชำชำติ
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน
๒

กำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำย
กฎ ระเบียบ
นโยบำย และ
มำตรกำรต่ำงๆ
ทีเ่ กีย
่ วข้อง

ทุกหน่วยงำน

ผลักดันกำรทบทวน แก้ไข และ กระทรวงยุติธรรม
ยกเลิกกฎหมำย ตลอดจน
มำตรกำร กลไกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเอื้ออำนวยให้มีกำรคุม
้ ครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน อำทิ
กำรแก้ไข กฎหมำยคุ้มครอง
พยำน โดยกำรให้กำหนด
ควำมหมำยของกำรข่มขู่และ
อันตรำยต่อจำเลยทำงอำญำที่มี
รำยงำนกำรทรมำน ระบุ
รำยละเอียดขั้นตอนในกำร
รับอัตลักษณ์บุคคลใหม่และเพื่อ
รับกำรคุ้มครองในทันทีใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ระบุ
อำนำจบทบำทและหน้ำที่ของ
สำนักงำนคุ้มครองพยำนและ
เจ้ำหน้ำที่ และกำรบังคับใช้
คำสั่งต่อตำรวจและหน่วยงำน
อื่นๆ
และกำรแก้ไขกระบวนกำรทำง
อำญำโดยมีบทบัญญัติชด
ั เจน

๒๕๖๒ -๒๕๖๖

มีกำรเยือนไทยที่เป็น
ทำงกำรหรือในลักษณะ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

มีกำรทบทวนนโยบำย
กฎหมำย ตลอดจน
มำตรกำร กลไก ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออำนวย
ให้มีกำรคุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
technical visit ของ
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
กลไกพิเศษของคณะ
ภำครัฐ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
สหประชำชำติทเี่ กี่ยวข้อง
-UNGPs ข้อที่๑, ๓, ๕, ๗

๒๕๖๒ -๒๕๖๖

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗
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ว่ำด้วยกำรลงโทษสำหรับกำร
ข่มขู่พยำนและกำรกระทำผิด
กฎหมำยทีข
่ ัดขวำงกระบวนกำร
ยุติธรรม ฯลฯ
ตรวจสอบและแก้ไขมำตรำ ๔๔, กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒ -๒๕๖๓

๔๗, ๔๘ และ ๒๗๙ ของ
รัฐธรรมนูญชั่วครำวฉบับปี
๒๕๕๗ และมำตรำ ๒๖๕ และ
๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐
ให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศ
พัฒนำกฎหมำยระดับชำติใน
กระทรวงยุติธรรม
เรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยกำหนดคำนิยำมทำง
กฎหมำย ภำระหน้ำที่ของรัฐใน
กำรออกกฎหมำยนี้ควรรวมถึง
กำรพัฒนำกลไกกำรป้องกัน
เพื่อให้มั่นใจถึงควำมปลอดภัย
ทำงร่ำงกำยและจิตใจ กำร
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนจำกกำรละเมิดควำม
เป็นส่วนตัวของพวกเขำที่ผด
ิ
กฎหมำยและจำกกำรโจมตี กำร
คุกคำมหรืออำชญำกรรม และ
กำรเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้รับผิดชอบและกำรแก้ไข
ที่เหมำะสม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่
คุ้มครองสิทธิของบุคคล

- สรุปข้อสังเกตโดยคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
- UNGPs

๒๕๖๒ -๒๕๖๓

- กฎหมำยที่พฒ
ั นำขึ้น
โดยกำรปรึกษำหำรือกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

แถลงกำรณ์สมัชชำใหญ่แห่ง
สหประชำชำติวำ่ ด้วยนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

- บทบัญญัติที่สอดคล้อง
กับตัวอย่ำงที่
เฉพำะเจำะจงรวมถึง
ควำมสัมพันธ์กับธุรกิจ
และบริบทท้องถิ่น
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ร่ำงกฎหมำยต่อต้ำนคดีเชิง
ยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)เพื่อ
ระงับกำรมีส่วนร่วมของ
สำธำรณชนที่เป็นอิสระและ
แก้ไขบทบัญญัติ (มำตรำ ๑๖๑/
๑ และ ๑๖๕/๒ แห่งประมวล
กฎหมำยวิธพ
ี ิจำรณำควำม
อำญำ) เพื่อคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทัง้ หมดจำกกำร
คุกคำมทำงกระบวนกำร
ยุติธรรมในรูปแบบของคดีแพ่ง
และอำญำ ในขณะที่ให้สำมำรถ
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
สิทธิในกำรพิจำรณำคดีอย่ำง
เป็นธรรม สิทธิในกำรอุทธรณ์
และกำรเยียวยำในรูปแบบอื่น ๆ
ในกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิ
จะต้องมีโครงร่ำงที่ชด
ั เจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ คำจำกัด
ควำมของคำศัพท์ที่ใช้เช่น
'ควำมเชื่อทีไ่ ม่ด'ี และนำไปใช้
กับคดีที่อัยกำรยื่นฟ้องและ
บุคคล ธุรกิจจะต้องรับภำระใน
กำรพิสูจน์ว่ำคดีที่ยื่นฟ้องมี
ควำมสำคัญและชอบธรรมตำม
กฎหมำย

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒ -๒๕๖๓

- กฎหมำยหรือบทบัญญัติ
เพื่อต่อต้ำนคดีเชิง
ยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)
เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วม
ของสำธำรณชนที่
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนทัง้ หมดรวมถึง
แรงงำนข้ำมชำติ นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนสตรี
(WHRDs) นักปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและสิทธิ
ชุมชน
- กฎหมำยหรือบทบัญญัติ
เพื่อต่อต้ำนคดีเชิง
ยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)
เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วม
ของสำธำรณชนที่ปกป้อง
บุคคลจำกกำรฟ้องร้องที่
ไม่สำคัญ ในขณะที่ให้
กำรเยียวยำและชดเชย
แก่พวกเขำ
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หลังจำกกำรให้สัตยำบันใน
อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำ
ด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคน
จำกกำรบังคับให้หำยสำบสูญ
(ICPPED) ให้ดำเนินกำรแก้ไข
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทรมำนและ
กำรบังคับให้หำยสำบสูญ
เพื่อให้แน่ใจว่ำสอดคล้องกับ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒ -๒๕๖๓

พระรำชบัญญัติที่
- ICPPED
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทรมำนและกำรบังคับ
ให้สูญหำย

ICPPED โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ในมำตรำ ๑๑ และ ๑๒ ของ
พระรำชบัญญัติและแก้ไข
มำตรำ ๓๒เพื่อยกเลิกบทบำท
กำรกำกับดูแล ในกำร
รับผิดชอบคำสั่ง 'โดยตรง'
นอกจำกนี้ยังควรรวมถึงคำ
จำกัดควำมของกำรบังคับให้
หำยตัวไป,ลักษณะที่ไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้, ไม่สำมำรถ
กลับมำได้, ควำมรับผิดทำง
อำญำสำหรับกำรกระทำที่เกิน
กว่ำหน้ำที่โดยตรงและกำรให้
ควำมคุม
้ ครอง
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ยกเลิกหรือแก้ไขประกำศ คสช. - กระทรวงดิจิทัล
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ คำสั่งหัวหน้ำ เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
คสช. ๓/๒๕๕๘ และ ๑๓/
- กระทรวงยุติธรรม
๒๕๕๙ มำตรำ ๓๒๖-๓๒๘ แห่ง
ประมวลกฎหมำยอำญำของ
ประเทศไทย
พระรำชบัญญัติกำรชุมนุม

๒๕๖๒ -๒๕๖๔

กำรคุ้มครองสิทธิที่
เฉพำะเจำะจง เช่น สิทธิ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
สิทธิเสรีภำพในกำรร่วม
สมำคมและชุมนุม สิทธิ
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและ
สิทธิในกำรมีส่วนร่วม
ของสำธำรณะ

- ข้อมติสมัชชำใหญ่แห่ง

- มีกำรกำหนด ทบทวน
หรือปรับปรุงนโยบำย
กลไก กระบวนกำร หรือ
มำตรกำรคุม
้ ครองนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่ง
รวมถึงนักปกป้องสิทธิ

- -ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

สหประชำชำติ ๕๓/๑๔๔
- แนวทำงของสหภำพยุโรปเกี่ยวกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

สำธำรณะ. พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
มำตรำ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และร่ำง
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ ที่อนุญำตให้มีกำรควบคุม
ตัวโดยพลกำร กำรหมิ่น
ประมำททำงอำญำและละเมิด
เสรีภำพขั้นพื้นฐำน
๓

กำรคุ้มครอง
นักปกป้อง
สิทธิ
มนุษยชน

กำหนดหรือทบทวนนโยบำย
กลไก กระบวนกำร มำตรกำร
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนที่เป็นผูห
้ ญิง เพื่อให้
ทำงำนได้อย่ำงปลอดภัย และ
อบรมส่งเสริมให้หน่วยงำน
บังคับใช้กฎหมำยปฏิบัติได้จริง

- กระทรวงยุติธรรม

2562-2566

- สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ

B.E. (2019-

- กระทรวง

๒๕๖๒ –๒๕๖๔

2023)

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
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กำหนดกรอบกำรพัฒนำที่มี
อุตสำหกรรม
ควำมรับผิดชอบในเชิงเพศ
ภำวะโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำร
ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำ
อย่ำงเป็นอิสระจำกผู้ให้ข้อมูล
(FPIC) จัดหำทรัพยำกรให้
หน่วยงำนทุกระดับเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมรุนแรงต่อ
นักป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นสตรี
ระบุถึงภัยคุกคำมและกำรโจมตี
ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำง
เหมำะสมกับเพศเพื่อให้มีกำร
ปฏิบัติอย่ำงยุติธรรม
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ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
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มนุษยชนที่เป็นผู้หญิง
และกลุ่มชนเผ่ำพื้นเมือง

-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

- CEDAW
- อบรมนโยบำย กลไก
- UNDRIP
หรือมำตรกำรฯ ดังกล่ำว
ให้กับหน่วยงำนบังคับใช้
กฎหมำย
- นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน รู้สึกว่ำได้รับ
กำรปกป้องที่ดข
ี ึ้นอันเป็น
ผลมำจำกกิจกรรมเหล่ำนี้

ปรึกษำและร่วมมือโดยสุจริต
กับชนเผ่ำพื้นเมืองที่ได้รับ
ผลกระทบโดยผ่ำนตัวแทนหรือ
สถำบันของพวกเขำ เพื่อแจ้ง
ข้อมูลและให้ได้รับควำม
ยินยอมโดยอิสระก่อนที่จะมีกำร
อนุมัติโครงกำรพัฒนำทีใ่ ช้
ประโยชน์จำกทีด
่ ิน แหล่งน้ำ
และทรัพยำกรอื่น ๆ ของพวก
เขำ และปกป้องพวกเขำจำก
กำรถูกละเมิดระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร
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สร้ำงควำมมั่นใจว่ำมีกฎระเบียบ
ที่มีประสิทธิภำพในเรื่อง
กิจกรรมทำงธุรกิจ โดยมี
ข้อกำหนดผูกมัดสำหรับบริษัท
รวมถึงผ่ำนกำรประเมินผล
กระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนและ
กำรประเมินผลกระทบทำงเพศ
ภำวะ
และได้ให้นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรตัดสินใจเหล่ำนี้
และกำรตัดสินใจอื่น ๆ ทีม
่ ี
ผลกระทบต่อสิทธิของพวกเขำ
และต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงองค์กรและกำรกำกับ
ดูแลสัญญำ กำรขอใบอนุญำต
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ข้อมูล
ทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนของบริษัท และกำร
ยื่นเอกสำรของบริษัทจำก
บริษัทอื่น และบริษัทย่อยและใน
ห่วงโซ่อุปทำน

- กระทรวง
๒๕๖๒- ๒๕๖๔
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

.หลีกเลี่ยงกำรใช้วิธีกำรทำง
กฎหมำยที่กดดันหรือทำให้
ภำคเอกชนเข้ำไปแทรกแซง
เสรีภำพโดยไม่จำเป็นควำม
ต้องกำร ข้อเรียกร้องและ
มำตรกำรใด ๆ เพื่อให้ทำลำย
เนื้อหำดิจิทัลหรือกำรเข้ำถึง
ข้อมูลลูกค้ำจะต้องเป็นไปตำม

- กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

- กระทรวง
อุตสำหกรรม
- กระทรวงแรงงำน
- กระทรวงยุติธรรม

- กลไกกำรตรวจสอบ
สถำนะอย่ำงรอบด้ำนเช่น
HRIAs รวมถึงกำร
ประเมินผลกระทบด้ำน
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึ้น
จริงและที่อำจเกิดขึ้น
บูรณำกำรและกำร
ดำเนินกำรตำมข้อค้นพบ
กำรติดตำมประสิทธิภำพ
ของกำรตอบสนองต่อ
ปัญหำ และกำรสื่อสำร
เกี่ยวกับวิธีแก้ไข
ผลกระทบ
- กระบวนกำรได้
ดำเนินกำรเสร็จสิ้นโดย
หำรือกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยมีส่วนร่วม
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีควำมสำคัญกับชุมชนที่
อำจได้รับผลกระทบ

- สำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
(ETDA)

๒๕๖๒

ควำมต้องกำร ข้อ
เรียกร้องหรือมำตรกำร
ดังกล่ำวขึน
้ อยู่กับกำร
กำกับดูแลจำกภำยนอกที่
เป็นอิสระ และแสดงให้
เห็นถึงวิธีกำรทีจ
่ ำเป็น
และเหมำะสมในกำร
บรรลุเป้ำหมำยที่ถูกต้อง
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กฎหมำยทีม
่ ีผลบังคับใช้อย่ำง
ถูกต้องและได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนทีเ่ ป็นกลำงและมี
อำนำจ

ตำมกฎหมำยอย่ำงน้อย
หนึ่งข้อหรือมำกกว่ำ

บรรจุประเด็นกำรคุม
้ ครองนัก
- กระทรวงยุติธรรม
ปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ในแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่
๔ ในแผนสิทธิมนุษยชนกำร
ออกแบบและกำรนำไปปฏิบัติ
จะต้องอยู่บนพื้นฐำนของ
ระบอบประชำธิปไตยทำงตรง
และกำรมีส่วนร่วมของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน

๒๕๖๒

จัดกำรหำรือร่วมกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยร่วมกัน
ทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อ
ป้องกัน บรรเทำ เยียวยำ
ผลกระทบไม่พงึ ประสงค์ด้ำน

- กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

มนุษยชน. คณะทำงำนหรือ
คณะกรรมกำรที่ตงั้ ขึ้นสำหรับ
กำรหำรือดังกล่ำวจะต้อง
ตรวจสอบถึงสัดส่วนและกำรมี
ส่วนร่วมที่เท่ำเทียมกันของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน

- หน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง

- กระทรวงกลำโหม
- กระทรวงยุติธรรม

บรรจุประเด็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไว้ในแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ฉบับที่ ๔

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ

- รวมถึงกำรตระหนักรับรู้
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
กำรสนับสนุนและกำร
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗ปกป้อง
- กำรรวมแนวทำงของ
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่
ระบุไว้อย่ำงชัดเจนพร้อม
กับกรอบเวลำเพื่อให้
บรรลุผล

- มีกำรหำรือร่วมกับนัก
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็น -ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
ระยะ
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗-
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
จัดตัง้ คณะทำงำนที่มต
ี ัวแทน

- กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๔

กำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนและผูม
้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย

- กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-มีกำรศึกษำและ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติทด
ี่ ี
เกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริม
เสรีภำพในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นของประเทศ
ต่ำงๆ และองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ

จำกนักปกป้องสิทธิมนุษยชน,
ภำคธุรกิจและรัฐอย่ำงเท่ำเทียม
กัน เพื่อแก้ไขปัญหำกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยระบุถึงสิง่ ที่
ขำดหำยไปและกำรกำหนด
แนวทำงแก้ไขผ่ำนกำร
ปรึกษำหำรือภำยใน
คณะทำงำนนี้
๔

กำรสร้ำง
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ

ศึกษำและแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติทด
ี่ ีเกี่ยวกับมำตรกำร
ส่งเสริมเสรีภำพในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น เพื่อนำมำปรับใช้
กับบริบทของไทย

- กระทรวงยุติธรรม

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๑๐
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่บงั คับใช้
กฎหมำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ในกำรบังคับใช้กฎหมำย
เกี่ยวกับกำรปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เช่นกำรจัดกำร
ชุมนุม กำรแสดงออกทำงด้ำน
สิทธิมนุษยชนเป็นต้น ซึ่งรวมถึง
กำรฝึกอบรมพนักงำนอัยกำร
และเจ้ำหน้ำที่สอบสวนเพื่อ
ปกป้องบุคคลจำกกำรฟ้องร้อง
คดีเชิงยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)
เพื่อระงับกำรมีส่วนร่วมของ
สำธำรณชน โดยใช้อำนำจ
ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ
๑๔๐-๑๔๓ ของประมวล
กฎหมำยวิธพ
ี ิจำรณำควำม
อำญำเพื่อลดจำนวนคดีเชิง
ยุทธศำสตร์(คดีปด
ิ ปำก)เพื่อ
ระงับกำรมีส่วนร่วมของ
สำธำรณชนตั้งแต่แรก
เจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่รับผิดชอบใน
กำรส่งเสริมและควบคุมกิจกรรม
ทำงธุรกิจจะต้องได้รับกำร
ฝึกอบรม ทำงด้ำนสิทธิ
มนุษยชน บทบำทของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิของ
พวกเขำและกำรคุ้มครองที่พวก
เขำจะได้รับกำรรับรอง

- สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ
- กระทรวงกลำโหม
- กระทรวงยุติธรรม
-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ
- กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์
- คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

- จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่
บังคับใช้กฎหมำยเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
บังคับใช้กฎหมำย
เกี่ยวกับกำรปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖, ๑๗
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๑๐

- มีภำพของบริบทท้องถิ่น
, ภำคส่วนเฉพำะและ
ตัวอย่ำงของชุมชน
- จำนวนกำรฟ้องร้องคดี
เชิงยุทธศำสตร์(คดีปิด
ปำก)เพื่อระงับกำรมีส่วน
ร่วมของสำธำรณชน
ลดลง
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ชุมชน และนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในชุมชน
กำรรณรงค์สร้ำงควำมตระหนัก
แก่ชุมชนถึงสิทธิมนุษยชนและ
บทบำทของนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนโดยเฉพำะในบริบท
ของธุรกิจ

กระทรวงมหำดไทย
(กรมกำรปกครอง)
- กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖

๑.ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
ปกป้องตนเอง ไม่ตกเป็น
เหยื่อของกำรถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่
๗๖ จังหวัด และในพื้นที่
อำเภอจำนวน ๘๗๘
อำเภอ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

๒.เจ้ำหน้ำทีม
่ ีทักษะ มี
ควำมรู้มป
ี ระสิทธิภำพ
และศักยภำพ โดยให้
ควำมรู้และแนวทำงกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน ให้แก่
ปลัดอำเภอและพนักงำน
ฝ่ำยปกครองในพื้นที่ ๗๖
จังหวัด และในพื้นที่
อำเภอจำนวน ๘๗๘
อำเภอ
๓.ตรวจตรำ และเฝ้ำระวัง
และปรำบปรำมพื้นที่เสี่ยง
ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดไม่
น้อยกว่ำ๑ ครั้ง/เดือน
และในพื้นที่อำเภอ
จำนวน ๘๗๘ อำเภอไม่
น้อยกว่ำ ๒ครัง้ /เดือนใน
ทุกโอกำสที่มี ในเวลำที่
เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork
จัดให้มีรำยชื่อทนำยควำม/ที่
ปรึกษำกฎหมำยทีม
่ ีควำม
เชี่ยวชำญ เข้ำใจโครงสร้ำง
นโยบำย กำรต่อสู้คดีในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน

-กระทรวงยุติธรรม

มนุษยชนแห่งชำติ (NHRCT)
เข้ำร่วม และมีกำรปรึกษำหำรือ
กับองค์กรภำคประชำสังคมและ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อ
แจ้งถึงมำตรกำรที่แข็งแกร่ง
มำกขึ้นสำหรับนักปกป้อง
มนุษยชน ในบริบททำงธุรกิจ

- กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภำพ
- คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ

มีบัญชีรำยชื่อ
ทนำยควำม/ที่ปรึกษำ
กฎหมำยทีม
่ ีควำม
เชี่ยวชำญ เข้ำใจ
โครงสร้ำง นโยบำย กำร
ต่อสู้คดีในเรือ
่ งสิทธิ
มนุษยชน

-สำนักงำนอัยกำร
สูงสุด

ให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงสิทธิ -สำนักงำนอัยกำร
มนุษยชนของตนเองที่ถูกต้อง
สูงสุด
รวมทั้งให้ควำมรู้นักปกป้องสิทธิ
-กระทรวงยุติธรรม
มนุษยชน เกี่ยวกับบริกำรให้
ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ จำกรัฐ
กระบวนกำรประกันตัว กำร
บังคับใช้กฎหมำย ฯลฯ

ดำเนินโครงกำรศึกษำเป็นรำยปี
หรือทุกสองครั้งปีเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ของนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยนำ
โดยหรือมีคณะกรรมกำรสิทธิ

๒๕๖๒-๒๕๖๖

๒๕๖๒-๒๕๖๖

๒๕๖๒-๒๕๖๖

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗

มีกิจกรรมให้ควำมรู้แก่
ประชำชนถึงสิทธิ
มนุษยชนของตนเองที่
ถูกต้อง รวมทัง้ ให้ควำมรู้
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับบริกำรให้ควำม
ช่วยเหลือต่ำงๆ จำกรัฐ
กระบวนกำรประกันตัว
กำรบังคับใช้กฎหมำย
ฯลฯ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

จัดทำโครงกำรศึกษำที่
รวมถึงรับฟังควำมเห็น
จำกนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ทั้งหมด รวมถึง
กลุ่มผู้หญิง ชนเผ่ำ
พื้นเมือง แรงงำนย้ำยถิ่น

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

และกลุ่ม LGBTI

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
-SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๑, ๑๖
-UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๕, ๗, ๘, ๙,
๑๐

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
- ปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิและควำม
รับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่ม
บุคคล และองค์กรของสังคม ในกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภำพขั้นพื้นฐำน
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๕

ระบุสำเหตุที่ทำ
ให้นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
เผชิญกับควำม
เสี่ยง

ป้องกันกำรทุจริตในหมู่

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒- ๒๕๖๔

กรอบกฎหมำย, สถำบัน
และกำรบริหำรที่
เอื้ออำนวยสำหรับนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน

กำรจับตำบรรษัทที่มีอิทธิพล
กระทรวงยุติธรรม
แทรกแซงกำรทำงำนของฝ่ำย
รัฐโดยกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเพื่อให้มั่นใจว่ำกฎหมำย
ของรัฐบำลนัน
้
มีนโยบำยและกำรปฏิบัตท
ิ ี่ไม่
เบียดเบียนนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและละเมิดสิทธิของ
พวกเขำเพียงเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของธุรกิจทีม
่ ี
อิทธิพล

๒๕๖๒- ๒๕๖๔

กำรแทรกแซงใดๆ ที่
เกิดขึ้นโดยผู้กระทำที่
ไม่ใช่รัฐในกำรใช้สิทธิ
ของบุคคลอย่ำงสันตินั้น
ได้รับกำรแก้ไขโดยใช้
มำตรกำรป้องกันและ
เยียวยำ

ยุติกำรงดรับโทษของผู้กระทำ
ผิดที่รับผิดชอบต่อกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของบุคคล
และกำรทำงำนของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
สำหรับสิ่งนี้ต้องกำหนด
มำตรกำรตรวจสอบทีม
่ ี

๒๕๖๒

สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และเอื้ออำนวยสำหรับนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน
สร้ำงควำมเชื่อมั่นผ่ำน
มำตรกำรที่เป็นอิสระและ
โปร่งใส

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ, สถำบันและ
กลไกที่ก่อให้เกิดหรือทำให้กำร
ละเมิดสิทธิแพร่ขยำย
นโยบำยและแนวปฏิบัติควรระบุ
ถึงกำรใช้อำนำจหน้ำที่ของรัฐ
ในทำงที่ผิด ซึ่งนำไปสู่กำร
ละเมิดสิทธิของ นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมหรือทำให้เกิดอุปสรรค
ในกำรทำงำน

กระทรวงยุติธรรม
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ประสิทธิภำพพร้อมกับกำร
เข้ำถึงกลไกทำงเลือกหรือกำร
ป้องกันควำมล้มเหลวของ
มำตรกำรเหล่ำนี้ บริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อควำมล้มเหลวใน
กำรดำเนินกำรกับข้อมูลกำร
ละเมิดสิทธิที่จด
ั ทำโดยองค์กร
พัฒนำเอกชนและนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
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เสำหลักที่ ๒ หน้ำทีข
่ องภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Respect)
ลำดับที่

๑

ประเด็น

กำรปฏิบัติตำม
พันธกรณี
ระหว่ำง
ประเทศให้
สำเร็จลุล่วง
เช่น เป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (SDGs)
และหลักกำร
ชี้แนะของ
สหประชำชำติ
ว่ำด้วยธุรกิจ
กับสิทธิ
มนุษยชน
(UNGPs)

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ตัวชี้วด
ั

ชำติ /SDGs/UNGPs
มำตรฐำนและเเนวทำงทีม
่ งุ่ เน้น
กับภำคธุรกิจ

จัดสรรทรัพยำกรที่พอเพียงเพื่อให้
ภำคธุรกิจ
สำมำรถปฏิบัตต
ิ ำมมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศให้สำเร็จลุล่วงในกำร
ดำเนินงำน ในงำนออนไลน์และ
ออฟไลน์ของบริษัท ด้วย
กระบวนกำรตรวจสอบอย่ำงรอบด้ำน

- กำรออกแบบและกำรนำ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมรับ
ผิดด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ภำคธุรกิจที่อำศัยควำม
เชี่ยวชำญจำกทั้งภำยใน
และภำยนอก ไปปฏิบัติ

(due diligence) ที่ประกอบไปด้วย
กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิ

- ข้อมูลและควำมคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์จำกลูกค้ำ ผู้
ทรงสิทธิที่ได้รับผลกระทบ
ประชำสังคม และนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนใน
กลไกกระบวนกำร
ตรวจสอบอย่ำงรอบด้ำน
และกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของ
ชุมชน

มนุษยชน (HRIAs) กำรประเมินผล
กระทบด้ำนเพศสภำพ กำรออกแบบ
และกำรตัดสินใจทำงวิศวกรรมที่
มุ่งเน้นสิทธิ กำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย ยุทธศำสตร์ในกำร
ป้องกันหรือบรรเทำควำมเสี่ยงด้ำน
สิทธิมนุษยชน ควำมโปร่งใส และ
กำรเยียวยำอย่ำงมีประสิทธิผล

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่น
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
กรอบกำรรำยงำน UNGPs
เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
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- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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กำรเป็นภำคีกันระหว่ำงบริษัทกับนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ซึ่งสำมำรถ
ช่วยให้บริษัทบรรลุผลตำมคำมัน
่ ใน
UNGPs และ SDG ด้วยกำรดำเนิน
นโยบำยและกำรปฏิบัติที่สอดคล้อง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสำมำรถ
ช่วยบริษัทในกำรสร้ำงเครื่องมือ
ประเมินกระบวนกำรตรวจสอบด้ำน
สิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนของ
บริษัทที่รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและที่อำจจะ
เกิดขึ้น เช่น เกณฑ์วัดด้ำนสิทธิ
มนุษยชนของภำคธุรกิจที่มีตัวชี้วด
ั
ควำมมุง่ มั่นทีจ
่ ะเคำรพนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

ภำคธุรกิจ

แนวทำงนี้ลดต้นทุนและ
อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ด้วยกำรลดควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดควำมขัดแย้งกับชุมชน
ซึ่งสำมำรถส่งผลให้กำร
ดำเนินงำนสะดุดไม่
ต่อเนื่อง เกิดต้นทุนด้ำน
ควำมปลอดภัย เสีย
ทรัพยำกรบุคคลไปกับกำร
จัดกำรวิกฤต และกำร
ฟ้องร้อง

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำ
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนฯ
-หลักกำรธำกำเพื่อกำรย้ำยถิ่น
อย่ำงมีศักดิ์ศรี
- จริยธรรมพืน
้ ฐำนทำงกำรค้ำ
และกำรปฏิบัติกำรใช้แรงงำน
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
กรอบกำรรำยงำน UNGPs
เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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กำรละเว้นจำกกำรผลักดันกฎหมำย
ที่จำกัดพืน
้ ที่ของประชำชนด้วยกำร
ที่บรรษัทมำยึดกุมกำรออกกฎหมำย
ไว้ ซึ่งขัดแย้งกับหน้ำที่ที่ต้องให้
ควำมเคำรพตำมที่กำหนดไว้สำหรับ
บริษัทธุรกิจใน UNGPs บริษัทควร
เข้ำใจและส่งเสริมพื้นที่พลเมืองแบบ
เปิดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวบริษัทเอง
และต่อสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดท
ี ำง
เศรษฐกิจของบริษัท

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒

กำรประสำนงำนกับภำค
ประชำสังคมในประเทศ
และชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบตลอดทั่วพื้นที่
ทำงพลเมืองทีม
่ ีร่วมกัน เพื่อ
ช่วยให้เข้ำใจกฎหมำย
และกำรให้กำรอนุญำตทำง
สังคมในกำรดำเนินงำน

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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บริษัทธุรกิจและนักปกป้องสิทธิ
ภำคธุรกิจ
มนุษยชนควรมีส่วนร่วมช่วย
ก่อให้เกิดกำรเคำรพสูงสุดต่อ
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรสมำคมและกำรรวมตัว ด้วยกำร
ส่งเสริมระบบที่ปรำศจำกกำรเลือก
ปฏิบัติ รัฐบำลที่โปร่งใสและรับผิด
และกำรปลอดจำกกำรทุจริต สิ่ง
เหล่ำนี้สำมำรถบรรลุได้ด้วยกำรใช้
มำตรกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศ ด้วยกำรทำงำนกับ
รัฐบำลต่ำงๆ และด้วยกำรผลักดันทัง้
ทำงตรง ทำงอ้อม และผลักดันแบบ
รวมหมู่ ในรูปแบบของขั้นตอนรับมือ
ระยะสั้นหรือนโยบำยประกันสิทธิ
ระยะยำว

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๒๕๖๒- ๒๕๖๔

ควำมรับผิดชอบตำม
ดุลพินิจนี้ถูกนำไปใช้โดย
ใช้มำตรกำรที่ส่งเสริม
หลักกำร ‘ไม่ก่ออันตรำย’
ซึ่งรวมถึงใช้หลักคำตัดสิน
ทำงกฎหมำยที่หนุนเสริม
แนวคิดที่วำ่ กำรละเลยหรือ
กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่อำจถือ
ว่ำเทียบเท่ำกับเป็นกำรสมรู้
ร่วมคิด

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๒

ละเว้นจำก
นโยบำยและ
กำรกระทำที่
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

บูรณำกำรและดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อ ภำคธุรกิจ
ค้นพบจำกกระบวนกำรตรวจสอบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน
โดยพิจำรณำหนทำงในกำรสร้ำง
อิทธิพลต่อกำรกระทำ (leverage)
หรือตัดสินใจว่ำจะยุติควำมสัมพันธ์
หรือไม่หลังจำกกำรประเมินว่ำไม่
สำมำรถสร้ำงอิทธิพลได้ กำร
กระทำเช่นนี้จะสำมำรถบรรลุได้ดว้ ย
กำรดำเนินกำรตำมหลักควำม
รับผิดชอบของบรรษัทภำยใต้
UNGPs เพื่อป้องกันและบรรเทำ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน กำร
จัดลำดับควำมสำคัญและแก้ไข
ผลกระทบที่รุนแรง และด้วยกำรทำ
ควำมเข้ำใจว่ำบริษัทเกี่ยวข้อง
อย่ำงไรกับกำรก่อให้เกิดหรือมีส่วน
ก่อให้เกิดผลกระทบเหล่ำนั้น

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๒๕๖๒- ๒๕๖๓

ประสิทธิผลของกำร
ดำเนินกำรในเรื่องนี้วัดได้
ด้วยกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบเชิงคุณภำพ
เช่น ตัวชี้วด
ั เฉพำะของ
บริษัท ควำมเห็นของผู้
ได้รับผลกระทบ และกำร
ดำเนินกำรของผูจ
้ ัดหำ
สินค้ำและวัตถุดิบและอื่นๆ
ที่บริษัทมีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจด้วย

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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ดำเนินมำตรกำรทัง้ ปวงที่จำเป็นและ
ชอบด้วยกฎหมำยเพื่อดูแลให้กำร
ประกอบธุรกิจไม่ก่อให้เกิด มีส่วน
ก่อให้เกิด หรือยังคงสมรู้ร่วมคิดกับ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยง
คำขอจำกรัฐให้ร่วมมือปิดกั้นกำร
แสดงควำมเห็นหรือจับตำสอดส่อง
ข้อมูลข่ำวสำร จัดระบบโครงสร้ำง
ร่วมกับภำคีธุรกิจเพื่อดูแลให้ทุกฝ่ำย
ยึดควำมรับผิดชอบด้ำนสิทธิ
มนุษยชน และสร้ำงอิทธิพลใน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจทีม
่ ีอยู่ก่อน
แล้วเพื่อป้องกันหรือบรรเทำ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนที่
รุนแรง

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒- ๒๕๖๓

กำรดำเนินกำรทุกอย่ำงที่
เป็นผลจำกกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ภำยนอกของ
ธุรกิจปลอดจำกผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นจริงและที่อำจ
เกิดขึ้นอันมีธุรกิจนั้นเป็น
ต้นตอ มีส่วน หรือเกี่ยวข้อง
โดยผ่ำนกำรดำเนินงำน
กำรลงทุน กำรผลิตหรือ
กำรบริกำรใดๆ

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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๓

กำรมีส่วนร่วม
ของภำคธุรกิจ
ในกำรส่งเสริม
สิทธิของนัก
ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

ส่งเสริมแบบอย่ำงกำรปฏิบัตท
ิ ี่ดข
ี อง ภำคธุรกิจ
ธุรกิจที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึง
สิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่
มีปฏิบต
ั ิกำรเชิงบวก โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ ในประเทศและภำคส่วนที่คน
เหล่ำนี้มีควำมเสี่ยงสูง บรรษัท
สำมำรถช่วยได้ด้วยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในภำคธุรกิจ โดยกำรช่วย
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้เหมำะสม
กับบริบทท้องถิ่นหรือแนวปฏิบัตข
ิ อง
ภำคส่วนนั้นๆ และอำจเสริมโดยกำร
ทำตนเป็นแบบอย่ำงในทำงปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๒๕๖๒- ๒๕๖๓

‘หน้ำที่ที่ต้องใส่ใจดูแล’
ของบริษัทแม่ขยำย
ครอบคลุมไปถึงประเทศ
ต่ำงๆ ที่บรรษัทมีสำนักงำน
ใหญ่ สำนักงำนประจำ
ประเทศ บริษัทลูก หรือผู้
จัดหำสินค้ำและวัตถุดบ
ิ
ตั้งอยู่

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

171

#ThaiBHRNetwork
ช่วยในกำรขยำยกำรปฏิบัติเชิงบวก ภำคธุรกิจ
ที่ดำเนินอยู่ในประเทศ ภำคส่วน
และอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่เคำรพและ
ส่งเสริมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภำพของประชำชน เครือข่ำย
ธุรกิจ วงประชุมผู้นำธุรกิจ และ
สมำคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ได้รับกำร
เสริมอิทธิพลมำเพื่อจุดประสงค์นี้

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๒๕๖๒- ๒๕๖๓

มั่นใจได้ว่ำมีกำรปฏิบัตต
ิ ำม - UNGPs Pillar II
มำตรฐำนและพันธกรณี
- SDGs
ระหว่ำงประเทศ
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises
- 10 Principles of the UN
Global Compact
- International Finance Corporation (IFC) Performance
Standards
- UNGPs Reporting Framework
- Corporate Human Rights
Benchmark (CHRB)
- 12th National Economic
and Social Development
Plan of Thailand (20172021)
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ดำเนินมำตรกำรส่งเสริมกำรแก้ไข
ภำคธุรกิจ
กฎหมำยและจัดกำรผลกระทบจำก
ธุรกิจต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และสิทธิมนุษยชนในประเทศที่เป็น
ต้นทำงของวัตถุดิบ ถึงจะไม่มีส่วน
รับผิดชอบต่อกำรละเมิดเหล่ำนี้ก็ตำม
มำตรกำรเหล่ำนี้อำจเป็นมำตรกำร
เชิงลบทีป
่ ้องกันกำรละเมิดหรือ
มำตรกำรเชิงบวกทีม
่ ุ่งส่งเสริมสิทธิ
ของบุคคลรวมถึงนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนก็ได้

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๒๕๖๒- ๒๕๖๔

บริษัทธุรกิจเกิดมีควำม
รับผิดชอบทำงจริยธรรมต่อ
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ
และประชำชนทีต
่ นได้
ประโยชน์มำโดยตลอด

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ให้ควำมช่วยเหลือโดยตรงแก่นัก
ภำคธุรกิจ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น สนับสนุน
กองทุนสนับสนุนทำงกฎหมำยแก่นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน บริษัทที่ให้
กำรสนับสนุนสำมำรถใช้เรือ
่ งนี้ใน
กำรชักจูงให้บริษัทที่ฟ้องร้องเปลี่ยน
ทัศนคติและท่ำทีต่อนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนได้

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
มีควำมคุ้มครองอย่ำง
เหมำะสมขณะให้กำร
สนับสนุนดังกล่ำว

- UNGPs เสำหลักที่ ๒
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
- แนวทำงขององค์กำรเพื่อ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจสำหรับวิสำหกิจข้ำม
ชำติ
- ข้อตกลงแห่งสหประชำชำติ
๑๐ ประกำร
-มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนของ
บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ
(IFC)
-กรอบกำรรำยงำน UNGPs
-เกณฑ์มำตรฐำนสิทธิมนุษยชน
ขององค์กร (CHRB)
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔
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สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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เสำหลักที่ ๓ หน้ำทีข
่ องรัฐ และภำคธุรกิจในกำรเยียวยำ (Remedy)
ลำดับที่

๑

ประเด็น

กิจกรรม

กำรร้องเรียน
กำหนดให้มีกลไกกำรร้องทุกข์และ
ร้องทุกข์ ขอ
ช่วยเหลือทีม
่ ีประสิทธิภำพ เหมำะสม
ควำมช่วยเหลือ และเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินธุรกิจ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

-กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒ –
๒๕๖๖

กระทรวงมหำดไท
ย
-กระทรวงพำณิชย์

ตัวชีว้ ด
ั

ชำติ /SDGs/UNGPs
มีกลไกกำรร้องทุกข์และ
ช่วยเหลือทีม
่ ีประสิทธิภำพ
เหมำะสม และเพียงพอ เพื่อ
แก้ไขปัญหำกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินธุรกิจ

-กระทรวง
อุตสำหกรรม
วิธีกำรร้องเรียนต่อหน่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่รัฐควรเป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว เป็นกลำง เป็นอิสระ และ
เป็นผู้เชี่ยวชำญอิสระ โดยกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินศำลปกครอง
และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

-กระทรวงยุติธรรม

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒

พัฒนำศักยภำพทรัพยำกร
และควำมรู้ของบุคคลและ
สถำบันที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

แห่งชำติ (NHRCT) ในระดับชำติ
และระดับท้องถิ่น
๒

กำรส่งเสริม
ระบบไกล่เกลี่ย
และกลไกกำร
ระงับข้อพิพำท
ทำงเลือก ไข
ข้อข้องใจ

ส่งเสริมระบบกำรไกล่เกลี่ยในทุก
ระดับชั้นของกระบวนกำรยุตธ
ิ รรม
ตลอดจนกำรพัฒนำกลไกกำรระงับ
ข้อพิพำททำงเลือก

-สำนักงำนอัยกำร
สูงสุด
-กระทรวงยุติธรรม
-สำนักงำนศำล
ยุติธรรม

๒๕๖๒- ๒๕๖๔

มีกิจกรรม/โครงกำร/
มำตรกำรทีจ
่ ัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมกำรไกล่เกลี่ยใน
ทุกระดับชั้นของ
กระบวนกำรยุติธรรม
ตลอดจนกำรพัฒนำกลไก

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
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๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
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ส่งเสริมกลไกกำรไกล่เกลี่ยและ
ชดเชยของบริษัท นำองค์ประกอบ
ของสิทธิมนุษยชนเข้ำมำใช้กับกำร
บริกำรลูกค้ำและรวมกลไกกำรร้อง
ทุกข์ด้ำนจริยธรรมผ่ำนสำยด่วนที่
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ ควร
อนุญำตให้ผู้อน
ื่ ยื่น หรือดำเนินคดี
ในนำมของผู้เสียหำยที่อยู่ในควำม
กลัวเนื่องจำกกำรถูกทำให้เป็นชำย
ขอบ
๓

กำรดำเนินคดี

ภำคธุรกิจ

กำรเพิ่มประสิทธิภำพและ
-สำนักงำนอัยกำร
งบประมำณและให้กำรช่วยเหลือ
สูงสุด
ในกำรเข้ำถึงระบบยุตธ
ิ รรมสำหรับ
-กระทรวงยุติธรรม
ผู้เสียหำยและเหยื่อที่เป็นนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
ครอบครัวโดยกองทุนยุตธ
ิ รรมและ
ที่ปรึกษำกฎหมำยกองทุนยุติธรรม
และกลไกต่ำง ๆต้องเป็นอิสระ โดย
กำรช่วยเหลือสิ่งนีจ
้ ะต้องรวมถึง
ควำมช่วยเหลือจำกอันตรำยที่
เกิดขึ้นและควำมเสี่ยงต่อบุคคล ทัง้
สำหรับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและต่อต้ำนกำร
คุกคำมทำงศำลผ่ำนคดี ที่กลั่น
แกล้งด้วยกระบวนกำรยุติธรรม

๒๕๖๒

กำรระงับข้อพิพำท
ทำงเลือก

๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

กลไกเหล่ำนี้ตรงตำม
เกณฑ์ประสิทธิภำพใน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

UNGPs

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ -มีที่ปรึกษำ ช่องทำง/
กลไก/มำตรกำรในกำรให้
ควำมช่วยเหลือนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเพือ
่ ให้
เข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรม
-กำรเข้ำถึงกำรทุนยุตธ
ิ รรม
โดยรวมถึงบุคคลไร้
สัญชำติ และนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนกลุ่มชนเผ่ำ
พื้นเมือง

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

(SLAPP)
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
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พิจำรณำแก้ไขกฎหมำยสำหรับ
พนักงำนอัยกำรให้สำมำรถ
ดำเนินคดีผ่ำนคดีฟ้องร้องในชั้น
ศำลได้

-สำนักงำน
อัยกำรสูงสุด

๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีกำรแก้ไขกฎหมำย
สำหรับพนักงำนอัยกำรให้
สำมำรถดำเนินคดีผ่ำนคดี
ฟ้องร้องในชั้นศำลได้

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

พัฒนำควำมรู้และทักษะต่อเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบต่อกำรใช้กฎหมำย
ระเบียบนโยบำยที่ถูกต้อง และชอบ
ธรรม ต่อกำรเนื่องจำกกระทำผิด
นอกรำชอำณำจักร

-สำนักงำน
อัยกำรสูงสุด

๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ เพื่อ
พัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ใช้กฎหมำย ระเบียบ
นโยบำยที่ ถูกต้องและชอบ
ธรรม ต่อกำรกระทำผิด
นอกรำชอำณำจักร

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

หลีกเลี่ยงและยุติกำรดำเนินกำรทำง
กฎหมำยกับบุคคลที่ถูกสอบสวน
ฟ้อง หรือดำเนินคดีจำกกลุ่มธุรกิจ
เพียงเพรำะกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ได้รับกำรคุ้มครองตำม
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนสำกลหรือ
เพียงกำรออกมำพูดถึงกำรละเมิด
ชดเชยกำรสูญเสียของกำรกำร
ดำรงชีวิตที่เกิดขึน
้ จริง ชดเชยกำร
สูญเสียที่เกิดจำกกำรบกพร่องอย่ำง
ตั้งใจและชดเชยค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย

-กระทรวง
ยุติธรรม

ใช้มำตรกำรในทั้งนโยบำยและกำร
ปฏิบัติเพือ
่ ประกันควำมปลอดภัยให้
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเมื่อมีกำร

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒

- ภำคธุรกิจ

กำรชดเชยค่ำเสียหำยได้
จ่ำยครบและเหมำะสม
สำหรับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน และครอบครัว

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกระบวนกำรป้องกัน
สำหรับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและวิธีต่ำง ๆ ที่

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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เข้ำถึงกลไกกำรไกล่เกลี่ยและ
ชดเชยมำตรกำรที่เกล่ำถึงนั้น
สำมำรถทำได้โดยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในกำรคุม
้ ครองพยำน,กำร
เพิ่มเจ้ำหน้ำที่และทรัพยำกรที่ได้รับ
มอบหมำยให้สำนักงำนคุม
้ ครอง

เข้ำถึงกลไกกำรไกล่เกลี่ย
และชดเชย

-สำนักงำนศำล
ยุติธรรม
-คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ

-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,
๓๑

พยำน,เป็นหน่วยงำนอิสระ,กำรจัด
อบรมพิเศษสำหรับเจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองพยำนสอบสวนโดยกำรอัด
วีดีโอ, แจ้งผูพ
้ ิพำกษำอัยกำรทนำย
และแพทย์เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
พยำน
๔

กำรเยียวยำ

เยียวยำเหยื่อ/ผู้เสียหำยตำม
ปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรอำนวยควำมยุติธรรม
แก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยจำก
อำชญำกรรมและกำรใช้อำนำจ
โดยมิชอบ (UN Declaration of
Basic Principles of Justice for

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรปรับปรุงระบบ และ
มำตรกำรเยียวยำเหยื่อ/
ผู้เสียหำยเพื่อให้เป็นไป
ตำมปฏิญญำสำกลว่ำ
ด้วยกำรอำนวยควำม
ยุติธรรม ตำมควำม
เหมำะสม และเพศสภำวะ

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,
๓๑

Victims of Crime and Abuse of
Power) ตำมควำมเหมำะสมและ
เพศสภำวะ
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ประสำนงำนช่วยเหลือเหยื่อทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม อำชีพ
ฯลฯ

กระทรวงกำร
พัฒนำสังคม
และควำม
มั่นคงของ
มนุษย์

๒๕๖๒๒๕๖๖

-กระทรวง
ยุติธรรม

- มีมำตรกำรประสำนงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ
เพื่อประโยชน์ในกำรใช้
ควำมช่วยเหลือเหยื่อทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
สังคม อำชีพ ฯลฯ

-กระทรวง
สำธำรณสุข
สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติรับรองกำรเยียวยำที่มีประสิทธิภำพ
กระทรวงยุติธรรม
แก่บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องในคดี
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่สงสัย
ว่ำเป็นเหยื่อของกำรถูกบังคับให้สูญ
หำยต้องมีกำรดำเนินกำรตำม
นโยบำยเพื่อให้มั่นใจว่ำญำติผู้แทน
หรือที่ปรึกษำของบุคคลเหล่ำนี้ได้รับ
กำรเข้ำถึงกระบวนกำรพิจำรณำคดี
และมำตรกำรก่อนขึ้นศำลหรือกลไก
อื่นๆเพื่อเข้ำถึงกำรเยียวยำทีเ่ กี่ยวกับ
กำรกำรถูกบังคับให้สูญหำย

- ดำเนินกำรให้ควำม
คุ้มครอง และดูแลผู้ถูก
เลือกปฏิบัตด
ิ ้วยเหตุแห่ง
เพศ และผู้ถูกกระทำควำม
รุนแรง

๒๕๖๒

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,
๓๑

ญำติผู้แทน หรือที่ปรึกษำ
ข้อ ๑๗ (๑)(ฉ) อนุสัญญำ
ของบุคคลที่ถูกบังคับให้
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำร
สูญหำยเข้ำถึงกระบวนกำร คุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำร
เยียวยำ
หำยสำบสูญ (ICPPED)
- รำยงำยของคณะทำงำนกำร
บังคับบุคคลให้สูญหำยว่ำด้วย
ควำมคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ
ในควำมจริงที่เกี่ยวข้องกับกำร
บังคับบุคคลให้สูญหำย
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ต่อต้ำนรัฐบำลและคำขอส่วนบุคคลที่ ภำคธุรกิจ
จำกัดหรือลบเนื้อหำโดยท้ำทำย
คำสั่งต่อศำลหำกขำดพื้นฐำนทำง
กฎหมำยให้ถือว่ำเป็นละเมิดสิทธิ์ที่
ชอบด้วยกฎหมำย,พัฒนำกลไกกำร
ชดใช้ทช
ี่ ัดเจนสำหรับบุคคลที่มี
เนื้อหำที่ถูกกฎหมำยภำยใต้
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศ,บริษัทควรแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ
ว่ำเนื้อหำของพวกเขำถูกลบด้วย
เหตุผลพื้นฐำน และมีโอกำสทีจ
่ ะท้ำ
ทำยกำรตัดสินเหล่ำนั้น

๒๕๖๒๒๕๖๓

- เฉพำะคำขอและคำสั่งที่
ถูกกฎหมำยภำยใต้
กฎหมำยสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

- กลไกเหล่ำนี้เป็นไปตำม
เกณฑ์กระบวนกำรซึ่ง
กำหนดไว้ในกฎหมำย
สิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศพร้อมมำตรกำร
ปกป้องกระบวนกำรที่
อธิบำยอย่ำงชัดเจนใน
นโยบำยของบริษัท

-UNGP ข้อที่

-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,
๓๑

- มีกำรเผยแพร่
หลักเกณฑ์ภำยใน
สำหรับกำรลบเนื้อหำ

ศึกษำวิเครำะห์ช่อวงว่ำงทำง
กฎหมำยและอุปสรรคในกำร
เข้ำถึงควำมยุติธรรมของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนมนุษยชน
เพื่อจะได้พัฒนำกระบวนกำร
เยียวยำ
ทำให้กำรศึกษำดังกล่ำวมีผลและ
มำตรกำรในกำรตอบสนองต่อ
สำธำรณะ

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีกำรศึกษำวิเครำะห์
ช่องว่ำงทำงกฎหมำยและ
อุปสรรคในกำรเข้ำถึง
ควำมยุตธ
ิ รรมของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน
มนุษยชน

-ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
-SDG เป้ำหมำยที่ ๑๖
-UNGP ข้อที่
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,
๓๑
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บทที่ ๕ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศและบรรษัทข้ำมชำติ
ชื่อที่เเนะนำ: บทที่ ๕: กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ข้อตกลงทำงกำรค้ำ และบรรษัทข้ำมชำติ
คำอธิบำย:พวกเรำ มูลนิธิมำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชนแห่งประเทศไทยมีควำมยินดีในควำมพยำยำมของรัฐบำล
ไทยที่ปฏิ บัติ ตำมสิท ธิและมำตรฐำนสำกลที่ เกี่ย วข้ องกั บพั นธกรณี นอกอำณำเขตอั นเกิดจำกกิ จกรรมทำงธุร กิจ กำรลงทุน และกำร
เจรจำข้อตกลง จำกควำมพยำยำมระดับชำติรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒
พฤษภำคม ๒๕๖๐ อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิบัติเหล่ำนี้จะดำเนินต่อไปในลักษณะที่ยั่งยืนมำกขึ้นและได้รับกำรเสริมโดยควำมพยำยำมใน
ระดั บ ภู มิ ภ ำคและกรอบกฎหมำยและข้ อ บั ง คั บ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ้ น ในประเทศ ซึ่ ง ถื อ เป็ น สิ่ ง ส ำคั ญ ที่ ใ นขณะที่ จั ด กำรกำรลงทุ น ใน
ต่ำงประเทศและบริษัทข้ำมชำติ ในบทที่ ๕ ให้กำรรับรองและกำรคุ้มครองในกรอบภำยในประเทศและภูมิภำคโดยมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนกำร
เรำขอขอบคุณควำมพยำยำมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม สำหรับกำรติดตำมส่วนที่มีควำมสำคัญอันดับแรก
ของเรำตำมที่ ร ะบุ ใ น รำยงำนประเมิ น สถำนกำรณ์ สิท ธิ ม นุ ษยชนในภำคธุ ร กิ จในบริ บทระดั บภู มิ ภ ำค ของเรำ ซึ่ งจั ด ขึ้ น ในเดื อ น
มกรำคมถึงมีนำคม ๒๕๖๐ เพื่ อรั บมือ กับกำรละเมิด สิท ธิเเรงงำนและมำตรฐำนแรงงำน และเรำขอขอบคุณที่พยำยำมตรวจสอบให้
แน่ใจว่ำมีรำยละเอียดเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับฉบับร่ำงก่อนหน้ำของแผนปฏิบั ติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกที่เรำทบทวนแผนปฏิบัติกำรฯและเพื่อให้ UNGPs สำมำรถดำเนินกำรได้ในเบื้องต้น เรำเชื่อว่ำสิ่งนี้จะต้องถูก
แบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอนโดยละเอียดและกำรดำเนินกำรตำมกำหนดเวลำซึ่งมีควำมครอบคลุม ในขณะเดียวกันก็ ช่วยให้มั่นใจว่ำกำร
ดำเนินงำนและกำรนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติไปใช้จะเป็นไปอย่ำงรำบรื่นในทุกระดับของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว เรำ
ได้ จัด เตรีย มข้ อ มู ลที่ ควรปรับแก้ และเพิ่ ม เติ มในแผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บชำติ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ำ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนสิ ทธิ ม นุ ษยชน
ระหว่ำงประเทศและ UNGPs และจัดกำรกับควำมข้อกังวล ช่องว่ำงและควำมต้องกำรของภำคประชำชนระดับท้องถิ่น ภำคประชำ
สังคม นักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญภำยใต้กลยุทธ์ ตลอดกำรดำเนินธุรกิจของ ของมูลนิธิมำนุษยะ และยุทธศำสตร์ด้ำนสิทธิมนุษยชน
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และกำรวิเครำะห์ใน กำรประเมินพื้นฐำนระดับชำติด้ำนธุรกิจกับและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อย่ำงอิสระโดยมูลนิธิมำนุษยะ และ
เครือข่ำยธุรกิจกับเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ข้ำงต้น เรำขอแนะนำควำมคิดเห็นดังปรำกฏด้ำนล่ำงดังนี้:
● ปรับแก้ข้อควำมของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เป็นสีแดง,
● เพิ่มเติมข้อควำมที่เกี่ยวกับข้อควำมกังวล ข้อกังขำ และช่องว่ำงระบุเป็นสีฟ้ำ และ
● จุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

(เป็นสีฟ้ำ)

เพื่อสำมำรถให้ใช้งำนและแน่ใจว่ำเอกสำรนี้สำมำรถใช้งำนได้โดยรวมเพื่อรับประกันกำร

ปฏิบัติตำมกำรกระทำของรัฐและกำรดำเนินธุรกิจกับ UNGPs และข้อผูกพันระหว่ำงประเทศอื่น ๆ ตำมภำระผูกพันที่ปฏิบัติและ
กำหนดไว้ในนั้น กำรที่จะจัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติที่เข้ำถึงได้ง่ำยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เรำใคร่ขอแนะนำให้รัฐบำลรวม
ตำรำงของ 'แผนปฏิบัติกำร' ไว้ในส่วนของภำคผนวก แทนที่จะอยู่ในเนื้อหำของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติ
ควำมสำเร็จจำกประเทศอื่น ๆ เช่นฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ซึ่งมีตัวอย่ำง

คำแนะนำโดยทั่วไป: สำหรับบทกำรลงทุนระหว่ำงประเทศและบรรษัทข้ำมชำติ ในขั้นตอนสุดท้ำยเพื่อให้มั่นใจว่ำจะสอดคล้องกับ
หน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันภำยใต้หลักกำรข้อที่ 3 ของ UNGPs ต้องให้แนวทำงที่มีประสิทธิภำพแก่องค์กรธุรกิจในกำรจัดกำรและ
บรรเทำผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนตลอดกำรดำเนินงำน ในขณะที่พิจำรณำร่ำง NAP เรำทรำบว่ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติไม่มี
มำตรกำรบังคับเพื่อให้ธุรกิจรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จำกกำรกระทำของภำคธุรกิจพวกเขำในที่ทำงำน และควรได้รับ
แรงบันดำลใจจำกแนวปฏิบัติที่ดีร ะดับโลก เช่น พระรำชบัญญัติ UK Modern-Slavery Act 2015และ หน้ำที่ขององค์กร French
Corporate Duty of Vigilance Law 2017ท้ำยที่สุดร่ำงแผนปฏิบัติกำรระดับชำติฯล้มเหลวในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรโดยละเอียด
สำหรับธุรกิจที่สำมำรถชี้นำกำรกระทำของพวกเขำให้เป็นไปตำม UNGPs และควำมคิดเห็นเหล่ำนี้พยำยำมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนี้
โดยกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรอย่ำงละเอียด
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I.สถำนกำรณ์ในภำพรวม
คำแนะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องโหว่ในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ
หน้ำ 87 : ข้อตกลงกำรค้ำและกำรลงทุนในระดับทวิภำคีหรือพหุภำคีพยำยำมที่จะขยำยขอบเขตกำรกำกับดูแลระดับโลกให้ครอบคลุมประเด็นทำงเศรษฐกิจต่ำงๆที่ อยู่
นอกระบบสหประชำชำติและ WTO ข้อตกลงทำงกำรค้ำเรียกร้องให้ลดอุปสรรคในกำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำมข้อตกลงดังกล่ำวมีแนวโน้มที่จะอำนวยควำมสะดวกให้กับ
บริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่ในกำรกำจัดธุรกิจในท้องถิ่นขนำดเล็ก โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำสิ่งนี้อำจทำให้ควำมไม่เท่ำเทียมที่มีอยู่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นและเพิ่มกำร
ละเมิดสิทธิ ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) และข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (TPP) เป็นสองตัวอย่ำงของข้อตกลง
ดังกล่ำว ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภ ำค (RCEP) ได้มีกำรเจรจำตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ระหว่ำง ๑๐ ประเทศในอำเซียนและหกเขตกำรค้ำเสรีในอำเซียน
เป้ำหมำยคือเพื่อ“ ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่เท่ำเทียม ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจทีก
่ ้ำวหน้ำ ขยำยขอบเขตและบูรณำกำรในภูมภ
ิ ำค
ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น” หำก RCEP ถูกนำมำใช้ ประชำกรครึ่งหนึ่งของโลกจะได้รับควำมคุ้มครองรวมถึงกำรเพำะปลูกของครอบครัวขนำดเล็ก ๔๒๐ ล้ำนครัวเรือน ซึ่งผลิต
อำหำร ๘๐% ของภูมิภำค เมื่อเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ กำลังมีกำรร่ำงแผนกำรเพื่อสรุปกำรเจรจำ RCEP ภำยในปี ๒๕๖๒ และช่วงต้นปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้ปรับปรุง
กำรเจรจำกับอินเดียเพื่อสรุป RCEP ภำยในปีดังกล่ำว
หลังจำกที่สหรัฐฯออกจำก TPP ในปี ๒๕๖๐ กลุ่มประเทศแปซิฟิกสิบเอ็ด ประเทศที่เพิ่งจัด ตั้งใหม่ได้ ทำกำรแก้ไขข้อตกลงและเปลี่ยนชื่อเป็น Comprehensive and
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ซึ่งลงนำมเมื่อวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๑ สนธิสัญญำนี้ ประเทศสมำชิกต้องให้สัตยำบันอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ปี ๒๕๓๔ (UPOV 1991) และมีข้อกำหนดสำหรับกำรเชื่อมโยงกันของกฎระเบียบซึ่งกำหนดให้รัฐบำลที่ลงนำมต้องมี
ส่วนร่วมกับ 'ผู้มีส่วนได้เสีย' ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้ำงนโยบำยสำธำรณะเพื่อให้พื้นที่สำหรับบริษัทในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำยระดับชำติในประเทศ
สมำชิกอื่นๆ CPTPP ควรจะลดหรือขจัด อุปสรรคทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศสมำชิก และยกเลิกกำรเก็บภำษี ๙๕% จำกสินค้ำที่ซื้อขำยในประเทศผู้ลงนำม ในช่วง
ปลำยปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมำชิกผู้ลงนำมใน CPTPP แม้ว่ำจะมีกำรเจรจำกันว่ำจะเข้ำร่วมในปี ๒๕๖๒ มีกำรรับฟังสำธำรณะทั่วทุกภูมิภ ำคในประเทศ
ไทยระหว่ำงเดือนสิงหำคมถึงกันยำยน ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งผลลัพธ์ได้ส่งต่อไปยัง CPTPP ข้อกังวลที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ควำม
สนใจ ได้แก่ กำรเข้ำถึงสินค้ำบริกำรและกำรลงทุนกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำสำธำรณสุข กำรระงับข้อพิพำทของนักลงทุน และกำรจัด ซื้อจัด จ้ำงของรัฐบำล
เกษตรกรไทยและองค์กรภำคประชำสังคมได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำที่บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ซึ่งกีดกั นไม่ให้พวกเขำใช้เมล็ด พันธุ์
พืชที่ได้รับสิทธิบัตร อย่ำงไรก็ตำมเรื่องสำคัญในคำตอบของรัฐคือเกษตรกรยังคงสำมำรถรวบรวมและนำเมล็ด พืช กลับมำใช้ใหม่เพื่อจุด ประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพำณิช ย์
เท่ำนั้นและ CPTPP ไม่ได้กำหนดกำรนำเข้ำทีจ
่ ำเป็นของ GMOs ซึ่งถือเป็นควำมกังวลของเกษตรกรและพระรำชบัญญัตก
ิ ักกันพืชของประเทศไทย นอกจำกนี้ยังมีกำร
ยืนยันว่ำประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จำกกำรสร้ำงของตลำดขนำดใหญ่
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II. ข้อท้ำทำย
คำแนะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ
หน้ำ ๘๙ : ผลกระทบของกำรลงทุนและข้อตกลงกำรค้ำเสรีทม
ี่ ต
ี อ
่ สิทธิและควำมเป็นอยูข
่ องชุมชน:ข้อตกลงกำรค้ำระดับทวิภำคีและระดับภูมิภำคเช่นควำมตกลงหุ้นส่วน
ทำงเศรษฐกิจระดับภู มิภ ำค (RCEP) และข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้ำวหน้ำของข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งกำรลงทุนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องมักส่งผลกระทบในทำงลบ สิ่งเหล่ำนี้เกิด ขึ้นเนื่องจำกเนื้อหำรวมถึงกระบวนกำรเจรจำต่อรองของข้อตกลงเหล่ำนี้ เนื่องจำกกระบวนกำรร่ำงและ
เจรจำขำดควำมโปร่งใสและขำดมีส่วนร่วมของประชำชน ข้อกำหนดและเนื้อหำส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิต ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและสิทธิต่อสุขภำพของบุคคลและ
ชุมชนซึ่งเกิดจำกผลกระทบด้ำนลบต่อกำรทำงำนโดยลดค่ำจ้ำงเพื่อดึงดูดกำรลงทุน ลดควำมมั่นคงด้ำนอำหำรโดยกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกทรัพยำกรและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพซึ่งเป็นผลมำจำกข้อตกลงเหล่ำนี้; และภัยคุกคำมต่อสิทธิด้ำนสุขภำพอันเป็นผลมำจำกควำมยำกลำบำกในกำรเข้ำถึงยำที่ช่วยชีวิตในรำคำที่
เหมำะสมและผลที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ และอุปสรรคที่ครอบคลุมทั่วโลกเนื่องจำกกำรรวมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำของควำมตกลงว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ
(TRIPS) และกลไกกำรระงับข้อพิพำทของรัฐระหว่ำงนักลงทุนเอกชนกับรัฐ (ISDS) ในข้อตกลงกำรค้ำ ข้อตกลงเหล่ำนี้ถูกพบว่ำมีผลกระทบในทำงลบต่อสิทธิของสตรี
และชนเผ่ำพื้นเมือง ในกำรเข้ำถึงวิธีกำรเยียวยำหรือกลไกกำรแก้ไขข้อร้องทุกข์เช่นกลไก ISDS พบว่ำโดยทั่วไปแล้วเอื้อต่อนักลงทุนมำกกว่ำกำรปกป้องผลประโยชน์
สำธำรณะ ซึ่งถือเป็นควำมล้มเหลวในกำรแก้ไขผลกระทบของกำรกระทำที่ไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลและชุมชน

สำหรั บกำรศึ ก ษำให้เ ข้ ำ ใจเพิ่ม เติ ม เกี่ ยวกั บควำมท้ ำ ทำยที่ต้ อ งเผชิ ญโดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจำกผลกระทบทำงลบทำงธุ ร กิ จ ทั้ ง
เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิและมำตรฐำนแรงงำน โปรดดูบทกำรประเมินเชิงสรุปเรื่องที่พัฒนำขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินพื้นฐำน
ระดับชำติ โดยมูลนิธิมำนุษยะและเครือข่ำย BHR ของประเทศไทย
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III. แผนปฏิบัตก
ิ ำร Action Plan
เสำที่ ๑: หน้ำทีข
่ องรัฐในกำรคุม
้ ครอง (Protect)

ลำดับที่

ประเด็น

๑

กำรปรับปรุงแก้ไข
และกำรนำมำปรับ
ใช้ของกฎหมำย
กฎระเบียบ นโยบำย
และ
มำตรกำรตำงๆ ที่
เกีย
่ วของ

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

จัดทำแนวปฏิบัติและกระบวนกำรใน
-สำนักงำน
กำรตรวจสัญญำในกรณีทภ
ี่ ำครัฐทำ
อัยกำร
ธุรกิจกับบรรษัทขำมชำติทั้งนี้ โดย
สูงสุด
คำนึงถึงกำรประเมินสิทธิมนุษยชนรอบ

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒๒๕๖๖

ด้ำน (HRDD) ประกอบด้วย

ตัวชีว้ ด
ั

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/SDGs/UNGPs

มีกำรจัดทำแนวปฏิบัติ
และ
กระบวนกำรตรวจสัญญำ
ในกรณีภำครัฐทำธุรกิจ
กับบริษัทขำมชำติโดย
คำนึงถึงกำรประเมินสิทธิ
มนุษยชนรอบด้ำน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

(HRDD) ประกอบด้วย

- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เปำหมำยที่ ๘, ๑๖
๘, ๙, ๑๐

มีกำรปรึกษำหำรือกับผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบและกลุ่มชุมชนศึกษำแนว
ทำงกำรนำไปใช้ กำรแก้ไขหรือกำร
พัฒนำกฎหมำย นโยบำยหรือกลไกที่
เป็นรูปธรรมในกำรตรวจสอบกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกอำณำเขต
เพื่อให้เกิดกำรปกป้อง คุม
้ ครอง
เยียวยำและเกิดควำมรับผิดชอบข้ำม
พรมแดน ที่สอดคลองกับ
มำตรฐำนสำกล อำทิ OECD Guide-

-กระทรวงกำร
ตำงประเทศ
-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒๒๕๖๖

-มีกำรปรับปรุง พัฒนำ
กฎหมำย
นโยบำย หรือกลไกใน
กำรตรวจสอบกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนนอกอำณำ
เขต เพื่อให้เกิดกำร
ปกป้อง คุ้มครอง เยียวยำ
และเกิดควำมรับผิดชอบ
ข้ำมพรมแดนที่สอด
คลองกับ มำตรฐำนสำกล

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เปำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
- กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
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line for Multinational Enterprises
ซึ่งควรรวมถึงกำรออกกฎหมำยตำมมติ
คณะรัฐมนตรีปี ๒๕๕๙ เพื่อขยำย
ขอบเขตและควบคุมกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศของไทยให้ดีขน
ึ้ รวมถึงกำร
จัดหำหน่วยงำนกำกับดูแลที่เป็น
เอกเทศสำหรับโครงกำรข้ำมพรมแดน
ทั้งหมด

ศึกษำแนวทำงแก้ไขพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้มีกำรกำกับควบคุม ดูแล
และลงโทษ ในเรือ
่ งของกำรลงทุนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ที่มีกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ ไม่วำ่
รูปแบบกำร
ลงทุนจะเป็นไปในรูปแบบบริษัทลูก
หรือกิจกำรร่วมค้ำ และพัฒนำหลักกำร
กำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance Code: CG code) ให้มีสภำพ
บังคับตำม
กฎหมำย

อำทิ OECD Guideline
for Multinational En-

สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำร
เมือง

- กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
- วิเครำะห์ผลกระทบของ วัฒนธรรม
โครงกำรพัฒนำก่อนและ
- ข้อเสนอแนะทั่วไปของ
หลังกำรดำเนินกำรตำม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำง
กฎหมำยที่ควบคุมกำร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ลงทุนข้ำมพรมแดนทั้ง
ข้อ ๒๔
ในระดับรัฐและระดับ
ภูมภ
ิ ำคด้วยกำรแบ่งปัน
ข้อมูลที่ได้รับ
terprises

-กลต.

๒๕๖๒๒๕๖๖

-มีผลกำรศึกษำแนว
ทำงแก้ไข
พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๓๕ ให้มีกำรกำกับ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
ควบคุม ดูแล และลงโทษ
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
ในเรื่องของกำรลงทุน
๘
ของบริษัททีจ
่ ดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ที่มี
กำรไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศไม่ว่ำรูปแบบ
กำรลงทุนจะเป็นไปใน
รูปแบบบริษัทลูก หรือ
กิจกำรร่วมค้ำ และ
พัฒนำหลักกำรกำกับ
ดูแลที่ดี (Corporate
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Governance Code:
CG code) ให้มีสภำพ
บังคับตำมกฎหมำย
ทบทวนกฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรระเบียงเขต
เศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) เช่น

-สศช.
-สำนักงำน
ควำม
ร่วมมือพัฒนำ
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อน
บำน

๒๕๖๒๒๕๖๖

คำสั่ง คสช.เลขที่ ๔๗/๒๕๖๐ต้องมีกำร
กำกับดูแลของกิจกรรมของภำคธุรกิจ
และผู้ลงทุนและมีบทลงโทษทีช
่ ัดเจน
หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือผลกระทบที่เป็น
(องค์กำร
ผลจำกกิจกรรมเหล่ำนั้น บุคคลและ
มหำชน)
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบควรได้รับกำร
-สำนักงำน
ปรึกษำเพื่อพิจำรณำผลกระทบดังกล่ำว
EEC

สร้ำงช่องทำงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำค

-สศช.

-สำนักงำน
ควำม
Corridor: EEC) รวมถึงเขตเศรษฐกิจ รวมมือพัฒนำ
พรมแดนทัง้ หมด และกลไกหำรือกับ
เศรษฐกิจกับ
ชุมชนที่ได้รับผล
ประเทศเพื่อน
กระทบ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือมำตรกำร บำน
ดำเนินกำรเพื่อควบคุมเนื้อหำของ
(องค์กำร
ข้อมูลที่สำมำรถเข้ำถึงได้
มหำชน)
ตะวันออก (Eastern Economic

มีกำรประชุมทบทวน
กฎหมำย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับ
โครงกำรระเบียงเขต
เศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor:

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

EEC)
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
ด้วยกำรมีส่วนร่วมของ
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
๘, ๙, ๑๐
ชุมชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ ด้วยข้อมูล
จำกผู้เชี่ยวชำญอิสระใน
กระบวนกำร
๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรกำหนดช่องทำง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงกำรระเบียงเขต
เศรษฐกิจภำคตะวันออก
(Eastern Economic
Corridor: EEC) รวมถึง
เขตเศรษฐกิจพรมแดน
ทั้งหมด และกลไกหำรือ
กับชุมชนที่ได้รับผล
กระทบ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
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กระทรวงมหำด
ไทย

- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

-กระทรวง
อุตสำหกรรม
-สำนักงำน
EEC
พิจำรณำร่ำงกฎหมำยที่พยำยำมแก้ไข
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.

กรมวิชำกำร
เกษตร

๒๕๖๒๒๕๖๔

มีกำรปรึกษำหำรือกับ
คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ
หน่วยงำนพลเรือนใน
ท้องถิ่นรวมถึงกำรให้ชน
เผ่ำพื้นเมืองมีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อตัว
และสิทธิของพวกเขำ
ผ่ำนกำรให้คำปรึกษำ
ล่วงหน้ำโดยใช้วิธีกำรมี
ส่วนร่วม

- กระทรวง
แรงงำน

๒๕๖๒๒๕๖๔

มีกำรประเมินผลกระทบ
ของธุรกิจผ่ำนกำร
ตรวจสอบซ้ำเป็นประจำ
แล้วจึงดำเนินกำรใน
ธุรกิจ บริษัทย่อยและห่วง
โซ่อุปทำน

๒๕๔๒ เพื่อให้สอดคล้องกับ UPOV91
(อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำร
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่) เนื่องจำก
ผลกระทบในทำงลบต่อกำรเพำะปลูก
และชุมชนชนเผ่ำพื้นเมือง

นำและบังคับใช้กฎหมำย นโยบำยและ
ข้อบังคับทีจ
่ ำเป็นซึ่งกำหนดให้ บริษัท
ข้ำมชำติของไทยใช้สิทธิมนุษยชนเพื่อ
ป้องกัน บรรเทำและแก้ไขผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรดำเนินงำน
ในต่ำงประเทศรวมถึงผู้ทำสัญญำรับ
ช่วงและในห่วงโซ่อุปทำน ด้วย
ผลกระทบและควำมล้มเหลวในกำร
กระทำซึ่งเป็นกำรลงโทษทำงอำญำและ
กำรบริหำร โดยจะต้องเป็นไปตำม

- กระทรวง
ยุติธรรม
- กระทรวง
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรม
ชำติ

ข้อเสนอแนะทั่วไปของ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข้อ ๒๔
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ตัวอย่ำงของกฎหมำยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรฝรัง่ เศสปี ๒๕๖๐
รวมกลไกที่ระบุไว้ในมำตรำ ๑๙๐ ของ
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ เข้ำใน
รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้เกิดควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรเจรจำข้อตกลงกำรค้ำ
ทวิภำคีและระดับภูมภ
ิ ำค นอกจำกนี้
ควรอนุญำตให้ข้อตกลงเหล่ำนี้ได้รับ
กำรพิจำรณำโดยรัฐสภำ

-คณะรักษำ
ควำมสงบ
แห่งชำติ

๒๕๖๒๒๕๖๔

กำรมีส่วนร่วมของบุคคล
และชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบในกำรเจรจำ
ข้อตกลงทำงกำรค้ำทุก
ขั้นตอน

รำยงำนประจำปี ๒๕๕๖
ผู้รำยงำนพิเศษด้ำนสิทธิ
มนุษยชนเรื่องน้ำดื่มสะอำดและ
สุขอนำมัย

๒๕๖๒๒๕๖๔

ข้อตกลงทำงกำรค้ำที่
สนับสนุนสิทธิด้ำน
สุขภำพ

สรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ

(NCPO)
- สภำนิติ
บัญญัติ
แห่งชำติ
- กำรเจรจำ
ต่อรองของ
FTA

สร้ำงควำมมั่นใจว่ำข้อตกลงกำรค้ำ
กรมเจรจำ
ระดับทวิภำคีและระดับภูมิภำคจะไม่มี
กำรค้ำระหว่ำง
ผลกระทบด้ำนลบต่อสิทธิด้ำนสุขภำพ
ประเทศ
ใช้กำรป้องกันด้ำนสำธำรณสุขภำยใต้
ข้อตกลงว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ
ขององค์กำรกำรค้ำโลกและปฏิญญำโด
ฮำเพื่อส่งเสริมกำรเข้ำถึงยำที่รำคำไม่
แพงและสิทธิในกำรดูแลสุขภำพและ

คณะกรรมกำรสิทธิเด็กแห่ง
ประเทศไทย

ยกเลิก TRIPS รวมทั้งบทบัญญัติและ
กำรระงับข้อพิพำทระหว่ำงนักลงทุน
เอกชนกับรัฐ (ISDS) ในกำรเจรจำ
ข้อตกลงทำงกำรค้ำ
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เผยแพร่ข้อควำมของข้อตกลง RCEP กรมเจรจำ
สำหรับกำรพิจำรณำและตรวจสอบของ กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ
รัฐสภำและภำคประชำสังคมเพื่อให้
กระบวนกำรเจรจำโปร่งใสและมี
ประสิทธิภำพที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและ

๒๕๖๒๒๕๖๔

มีกำรดำเนินกำรเจรจำ
อย่ำงครอบคลุมและมี
ส่วนร่วมโดยพิจำรณำ
จำกมุมมองของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ

รำยงำนประจำปี ๒๕๕๖
ผู้รำยงำนพิเศษด้ำนสิทธิ
มนุษยชนเรื่องน้ำดื่มสะอำดและ
สุขอนำมัย

๒๕๖๒๒๕๖๔

กฎหมำยที่บงั คับใช้ซึ่ง
ลดทอนควำมเป็น
อำชญำกรรมที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำยและกำร
เข้ำถึงกำรชดใช้ควำม
คับข้องใจโดยบุคคลและ
ชุมชนโดยคำนึงถึง
ผลกระทบภำยนอกโลก

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

บุคคลที่ได้รับผลกระทบจำก RCEP
และคำนึงถึงมุมมองและควำมต้องกำร
ของพวกเขำ
ออกกฎหมำยรับรองและบังคับใช้

กระทรวง
กฎหมำยต่อต้ำน - SLAPP เพื่อควบคุม ยุติธรรม
ผลกระทบของกฎหมำยเช่น
พระรำชบัญญัติอำชญำกรรม
คอมพิวเตอร์และคำสั่ง คสช. เพื่อกำร
ลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรมของกำร
หมิ่นประมำทด้วยควำมเคำรพต่อ
โครงกำรพัฒนำที่มีกำรละเมิดนอกโลก
กำรลงทุน ในกรณีเหล่ำนีภ
้ ำระกำร
พิสูจน์จะต้องไม่ถูกวำงไว้บนจำเลย /
บุคคลที่ได้รับผลกระทบ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เปำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,

และ / หรือกำรลงทุนข้ำม ๘, ๙, ๑๐
พรมแดน
- กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำร
เมือง
- กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
- ข้อเสนอแนะทั่วไปของ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิทำง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข้อ ๒๔
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๒

กำรสร้ำงควำม
ตระหนักรูแ
้ ก่
นักลงทุน

นำหลักกำร UNGPs มำเผยแพร่ภำค
ธุรกิจหรือผู้ประกอบกำร โดยจัดทำชอง
ทำงสื่อสำรกับคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

-กลต.
-ตลำด
หลักทรัพย์
แห่งประเทศ
ไทย

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรจัดอบรม ประชุม
เพื่อ
เผยแพรหลักกำร
UNGPs

- ยุทธศำสตร์ชำติดำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

-BOI

- SDGs เปำหมำยที่ ๘, ๑๖

-คณะกรรมกำร
รวม
ภำคเอกชน ๓

- UNGPs ขอที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

สถำบัน (กกร.)
-กระทรวง
ยุติธรรม
-กระทรวง
พำณิชย์
(กรมพัฒนำ
ธุรกิจ
กำรค้ำ)
ส่งเสริมให้ภำคธุรกิจให้ควำม
ควำมสำคัญกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บริษัทขนำดใหญ่และห่วงโซอุปทำน
ของบริษัท รวมถึงกำรจัดจ้ำงบริกำร
ภำยนอกและกำรรับเหมำช่วงที่อำจก่อ
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิ
มนุษยชน

-กลต

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรจัดอบรมภำคธุรกิจ
ให้มี
ควำมรู้ควำมเขำใจด้ำน
สิทธิ
มนุษยชน และควำม
เชื่อมโยง
ระหว่ำงบริษัทขนำด
ใหญ่และห่วงโซอุปทำน
ของบริษัท รวมถึงกำร
จัดจ้ำงบริกำรภำยนอก
และกำรรับเหมำช่วงที่

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘
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อำจก่อผลกระทบทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ต่อสิทธิ
มนุษยชน
มอบหมำยให้ธนำคำรแหงประเทศไทย
กำหนดให้ธนำคำรไทยมีนโยบำย
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม (Bank’s
Environmental and Social Safeguards Policies) โดยเฉพำะกำร
ปล่อยเงินกู้ให้กับ
ธุรกิจกำรลงทุนขนำดใหญ่ ทัง้ ในไทย
และประเทศเพื่อนบำน โดยอำจนำ

กระทรวงกำรค
ลัง

๒๕๖๒๒๕๖๖

-ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย

หลักกำรEquator Principle
สินเชื่อ) มำปฏิบัติ
กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน

รับรองว่ำรัฐให้ควำมสำคัญกับกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักลงทุน และ
องค์กรธุรกิจที่ตงั้ อยู่ในประเทศไทย
เคำรพ และปฏิบัตต
ิ ำมกฎหมำย และ
ระเบียบภำยในประเทศ ซึ่งสะท้อนถึง
นโยบำยของ
รัฐในกำรบริหำร จัดกำร และคุม
้ ครอง
ประโยชน์สำธำรณะ รวมถึงกำร
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน สิ่ง
แวดลอม และสำธำรณสุข เงื่อนไขที่
เอื้ออำนวยในที่ทำงำน และกำร
ประกันสังคมเป็นต้น

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

นำหลัก Equator

- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕,

Principle

๗,๘

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖

(มำตรฐำนสำกลในกำร
พิจำรณำ

(มำตรฐำนสำกลในกำรพิจำรณำ

๓

มีกำรกำหนดนโยบำย
ปกป้องสิ่งแวดลอมและ
สังคม ในมำตรกำรกำร
ปล่อยเงินกูให้กับธุรกิจ
ไทยและต่ำงประเทศ
มีกำรประชุมหำรือ
เกี่ยวกับกำร

สินเชื่อ) มำปฏิบัติ
-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ
-กระทรวง
พำณิชย์
(กรมเจรจำ
กำรค้ำ
ระหว่ำง
ประเทศ)

๒๕๖๒๒๕๖๖

-กำรเจรจำควำมตกลง
เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองกำร
ลงทุน
และข้อบทกำรลงทุนใน
ควำมตก
ลงเขตกำรคำเสรียึดถือ
หลักกำร
ปกป้อง และเคำรพสิทธิ
มนุษยชนและหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖, ๑๗
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘
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พิจำรณำมำตรกำรส่งเสริมให้องค์กร
ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือเขต
อำนำจอธิปไตยของไทยปฏิบัติตำม

กลต.

๒๕๖๒๒๕๖๖

หลักกำร UNGPs โดยในกำรริเริ่มหรือ
พัฒนำโครงกำรต้องคำนึงถึงประโยชน์
สำธำรณะ สิทธิกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนและผลกระทบต่อประชำชน
ในพื้นที่ในโครงกำรก่อนตัดสินใจ
ดำเนินโครงกำร
สร้ำงควำมตระหนักรู้ ส่งเสริม และ
อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญชำติไทยที่จะไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศเพื่อให้เคำรพตอหลักกำร
สิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบต่ำงๆ รวมถึง
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน
ของประเทศที่รับกำรลงทุน (host
country) โดยอำจพิจำรณำจัดทำคู่มือ
(Guideline) กำรลงทุนในแต่ละ
ประเทศ

มีกำรอบรมให้องค์กร
ธุรกิจที่
ตั้งอยู่ในดินแดน หรือ
เขตอำนำจ
อธิปไตยของไทยปฏิบต
ั ิ
ตำม
หลักกำร UNGPs

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

-BOI
-Exim Bank
-กลต.
-กระทรวง
พำณิชย์
(กรมส่งเสริม
กำรค้ำ
ระหว่ำง

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรฝึกอบรม/ให้ควำมรู้
ผู้
ประกอบธุรกิจทีจ
่ ะไป
ลงทุนใน
ต่ำงประเทศเพื่อให้
เคำรพต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสรำศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖, ๑๗
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

ประเทศ)
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รับรองและบังคับใช้กฎหมำยนโยบำย
และข้อบังคับทีจ
่ ำเป็น
กำหนดให้มีกำรศึกษำและประเมิน
ควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน (Human
Rights Due Diligence) โดย
นักวิชำกำรอิสระที่ประชำชนในพื้นที่
และสังคมยอมรับ ก่อนกำรดำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่ หรือโครงกำรที่
เกี่ยวกับกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ
รวมถึงกรณีที่มีกำรรวมลงทุน
ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อ
จัดทำโครงกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำง
พื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะทีเ่ ป็น
หน้ำที่ของรัฐรวมถึงกรณีที่รัฐ
มอบหมำยหน้ำที่ให้กำหนดให้มี
กำรศึกษำและประเมินควำมเสี่ยงและ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน
อย่ำงรอบด้ำน (Human Rights Due
Diligence) โดยนักวิชำกำรอิสระที่
ประชำชนในพื้นที่และสังคมยอมรับ
ก่อนกำรดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่
หรือโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดทำ
บริกำรสำธำรณะ รวมถึงกรณีที่มีกำร
รวมลงทุนระหวำงภำครัฐและ
ภำคเอกชนเพื่อจัดทำโครงกำรเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะ
ที่เป็นหน้ำทีข
่ องรัฐรวมถึงกรณีที่รฐ
ั
มอบหมำยหน้ำที่ให้

- สศช
- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติ
และสิ่งแวดลอม
(สำนักนโยบำย
และ
แผนสิ่งแวด
ลอม)
- กระทรวง
คมนำคม

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรศึกษำประเมินควำม - ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
เสี่ยง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และผลกระทบด้ำนสิทธิ
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
มนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน
พัฒนำและเสริมสร้ำศักยภำพ
(Human Rights Due
ทรัพยำกรมนุษย์
Diligence) โดย
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
นักวิชำกำรอิสระก่อน
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
กำรดำเนินโครงกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
ขนำดใหญ่
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖,๑๗
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๘, ๑๙

กระทรวงกำรค
ลัง
(สคร)
-กระทรวง
พลังงำน
-กระทรวง
อุตสำหกรรม
-สำนักงำน
ควำม
ร่วมมือพัฒนำ
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อน
บ้ำน
(องค์กำร
มหำชน)
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มุ่งมั่นทีจ
่ ะมีกำรลงประชำมติโดยเจตนำ
ในกรณีของปัญหำที่ละเอียดอ่อนหรือ
กำรกระทำที่จะมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง
ต่อสิทธิมนุษยชนโดยเฉพำะในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทำง
ปัญญำ กำรลงทุนและกำรระงับข้อ
พิพำทของนักลงทุนเอกชนกับรัฐ

-กระทรวง
ยุติธรรม-กรม
เจรจำกำรค้ำ

๒๕๖๒๒๕๖๓

ระหว่ำงประเทศ

(ISDS) ยืนยันว่ำกำรเร่งรัดสินค้ำ
สำธำรณะเป็นกำรระบุถึงผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนโดยเฉพำะ

พัฒนำแนวทำงกำรลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อ
ควบคุมนักลงทุนต่ำงชำติทุกขั้นตอน
ของกำรลงทุน สิ่งเหล่ำนีต
้ ้องระบุสิ่งที่
บริษัทต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมำยในประเทศและมำตรฐำนสิทธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศโดยจัดทำ
หลักกำร "ละเว้นไม่กระทำให้เกิด

- มีกำรหำรือกับ
คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติและ
ประเทศคู่เจรจำในกำร
ตกลงทำงกำรค้ำโดยมี
ส่วนร่วมขององค์กร
ธุรกิจและนักลงทุนทีม
่ ี
ศักยภำพ
- รับประกันควำมสมดุล
ของสิทธิมนุษยชนและ
กำรลงทุน

กระทรวง
อุตสำหกรรม

๒๕๖๒๒๕๖๓

มีกลไกและกำรเยียวยำที่
จัดกำรกับควำมต้องกำร
เฉพำะของชุมชนโดย
พิจำรณำจำกอันตรำยที่
เกิดขึ้นและข้อกำหนดที่
แตกต่ำงกันของผู้ได้รับ
ผลกระทบ

อันตรำย" ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน
อย่ำงรอบด้ำนและสิทธิของชุมชนใน
กำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ
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๔

กำรป้องกันกำร
ส่งเสริมธุรกิจไทยในต่ำงประเทศให้
ละเมิด
เคำรพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนใน
ต่ำงประเทศ หรือ
กำรละเมิดซึง่ เป็นผล
มำจำกกิจกรรมนอก
อำณำเขต

-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

๒๕๖๒๒๕๖๖

กระทรวงกำรค
ลัง

-มีกำรจัดทำคู่มือสำหรับ
ธุรกิจ
ไทยในกำรดำเนินกำร
ใน
ต่ำงประเทศที่เคำรพสิทธิ
มนุษยชนตำมหลักกำร
UNGPs

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสรำศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖, ๑๗
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดทำ
จัดทำแนวทำงที่สำมำรถบังคับใช้ได้
หรือควำมตกลงในกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดน

สำนักงำน
นโยบำยและ
แผน
สิ่งแวดล้อม

(transboundary EIA) กำรประเมินผล

(ทส.)

กระทบด้ำนสุขภำพและสิง่ แวดล้อม,
กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิ

หน่วยงำน
เจรจำต่อรอง

มนุษยชน, กำรประเมินผลกระทบทำง

FTA

สังคม, กำรประเมินผลกระทบทำงเพศ
และกำรประเมินผลกระทบด้ำน
กฎระเบียบ
และมีกำรเฝ้ำระวังตอผลกระทบข้ำม
พรมแดนทำงด้ำนสุขภำพกำรเกษตร
สังคม ทีด
่ ิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๕๖๒๒๕๖๖
๒๕๖๒๒๕๖๓

-มีกำรหำรือ/กำรศึกษำ
ถึงควำม
เป็นไปไดในกำรจัดทำ
แนวทำง
หรือควำมตกลงในกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ำม

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

พรมแดน (transbound-

สรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ

ary EIA)

คณะกรรมกำรสิทธิเด็กแห่ง

-มีกำรหำรือและกำหนด
มำตรกำรเฝ้ำระวัง
ผลกระทบข้ำมพรมแดน
ทำงดำนสุขภำพ
กำรเกษตร สังคม และ

ประเทศไทย

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐
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ดำเนินกำรประเมินผลกระทบเหล่ำนี้
จัดทำและเผยแพร่รำยงำนและข้อมูล
เกี่ยวกับผลลัพธ์โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชุมชนชำยขอบและองค์กรขนำด
เล็กและขนำดกลำงสำหรับกรอบและ

สิ่งแวดล้อม
- กำรมีส่วนร่วมที่
ครอบคลุม มีควำมหมำย
และมีประสิทธิภำพใน
กำรกำหนดนโยบำยและ
กำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมด
เช่นชุมชนท้องถิ่นและ

กำรเจรจำของ FTA และข้อตกลง
กำรค้ำและกำรลงทุนอื่น ๆ

CSO ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือได้รับ
ผลกระทบโดยตรงหรือ
โดยอ้อมจำกกำรเป็น
หุ้นส่วนหรือข้อตกลง
กำรแสดงออกถึงมุมมอง
และควำมกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบของโครงกำร
และกำรลงทุน
- กำรรักษำควำมลับใน
ควำมพยำยำมจัดทำ
รำยงำนกำรประเมินผล
กระทบมีข้อจำกัด อย่ำง
เคร่งครัด
กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนในโครงกำรกำรลงทุน
ของรัฐวิสำหกิจ (และธุรกิจไทยใน
ต่ำงประเทศ)รวมทัง้ กลไกกำรร้องเรียน

สศช
สคร(ก.คลัง)

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรหำรือและกำหนด
มำตรกำรป้องกัน และ
กลไกกำรรองเรียนกรณี
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในโครงกำรกำรลงทุน
ของ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

รัฐวิสำหกิจ (และธุรกิจ

- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
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ไทยใน

๘, ๙, ๑๐

ต่ำงประเทศ)
สร้ำงควำมโปร่งใสและควำมเคำรพ
ให้กับชุมชนและสิทธิส่วนบุคคลต่อ
ข้อมูลสำธำรณะที่มีผลกระทบต่อชุมชน
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำแม้วำ่ จะ
เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้อื่นจำกประเทศ
อื่นก็ตำม โดยกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงกำรที่จะเกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบ
และทำให้ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ได้โดยไม่ จำกัด ผ่ำนหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

สร้ำงควำมมั่นใจในกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม
และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่
เป็นผลมำจำกผลกระทบข้ำมพรมแดน
ซึ่งสำมำรถทำให้สำเร็จได้โดยกำรนำ
วิธีกำรตำมสิทธิมนุษยชนมำใช้ใน
โครงกำรผ่ำนกลไกกำรมีส่วนร่วม
เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่มีกำรตัดสินใจใด ๆ
ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรโดยไม่ปรึกษำบุคคลและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ด้วยมุมมองของกำร
แสวงหำเสรีภำพ ควำมยินยอมล่วงหน้ำ

- กระทรวง
อุตสำหกรรม

และกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ (FPIC)
นอกจำกนี้ให้แน่ใจว่ำชุมชนท้องถิ่น
รวมถึงชนเผ่ำพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อย

๒๕๖๒

- กลไกควำมโปร่งใสนี้
เป็นควำมรับผิดชอบ
ร่วมกันของธุรกิจและ
รัฐบำลในกำรแจ้งให้
ชุมชนทรำบก่อนกำร
พัฒนำโครงกำร

บทควำมที่ 1 ของกติกำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทำงกำรเมือง และกติกำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีและ
สิ่งแวดล้อมต้องเป็นสิ่งที่
บุคคลหรือชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบเข้ำถึงได้

- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๕๖๒๒๕๖๓

- มีกำรรับประกันกำรมี
ส่วนร่วมที่กระตือรือร้น
แจ้งให้ทรำบและมี
ควำมหมำยของบุคคล

-กำรสรุปกำรสังเกตกำรณ์ของ
คณะกรรมกำรสิทธิทำง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยปี ๒๕๕๘

ชุมชนและ CSO ตั้งแต่
เริ่มโครงกำรจนถึงทุก
ขั้นตอน รวมถึงกำร
ติดตำมประเมินผลและ
กระบวนกำรตัดสินใจ
จนกว่ำจะเสร็จสิ้น
โครงกำร

-กำรสรุปข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนต่อ
ประเทศไทยปี ๒๕๖๐

- มีกำรแสวงหำควำม
ช่วยเหลือจำกชุมชน
ระหว่ำงประเทศและ
ผู้เชี่ยวชำญระดับภูมภ
ิ ำค
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มีบทบำทสำคัญในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำทีด
่ ิน
เนื่องจำกควำมรู้และภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
เป็นสิ่งจำเป็นและต้องพิจำรณำใน
กระบวนกำรตัดสินใจ
๕

กำรพัฒนำกำร
ดำเนินงำนของ
ภำครัฐ

กำหนดให้มีหน่วยงำนกลำงในกำร
ควบคุมดูแลและตรวจสอบกรณีเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ

ที่ทำงำนในพื้นที่ของ
ETOs สิทธิชุมชน กำร
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
ควำมยั่งยืนทำงธุรกิจ
-กระทรวง
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและสิ่งแวด
ลอม

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรหำรือและพิจำรณำ
กำหนดให้มีหน่วยงำน
กลำงในกำรควบคุมดูแล
และตรวจสอบกรณีเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่ำงประเทศ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๓,
๑๔, ๑๕, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

๖

รัฐวิสำหกิจ

กำหนดให้รัฐวิสำหกิจเป็นต้นแบบ
ให้กับภำคธุรกิจ โดยกำหนดแนวปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมและแรงจูงใจ เช่น
ตัวชี้วด
ั กำรดำเนินกำรของรัฐวิสำหกิจ
ในกำรป้องกันและบรรเทำควำมเสี่ยง
และผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน
รวมถึงทีด
่ ำเนินกำรในต่ำงประเทศโดย
บริษัทลูก ผู้รับจ้ำงตำมสัญญำหรือ
กิจกำรร่วม
ซึ่งควรขยำยไปสู่กิจกรรมทัง้ หมด
รวมถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำและ
กำรสรรหำบุคลำกรในลักษณะที่
โปร่งใส

กระทรวงกำรค

๒๕๖๒๒๕๖๖

-รัฐวิสำหกิจมีโครงกำร/
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

ลัง (สคร)

หลักกำร UNGPs

- กระทรวงและ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเช่น
กระทรวง
พลังงำนกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศ

และกำรประเมิน HRDD - SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
และร่วมแบ่งปันแนว
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
ปฏิบัติทด
ี่ ีและเป็น
๘, ๙, ๑๐
รูปธรรม ใหกับภำคธุรกิจ
อื่นๆ
มีควำมโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้ใน
กิจกรรมข้ำมแดนทัง้ หมด
ของรัฐวิสำหกิจ มีกำร

ไทย

(กฟผ.)
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รับประกันกำรคุ้มครอง
สิทธิจำกผลกระทบทีไ่ ม่
พึงประสงค์
๗

กำรดำเนินกำรต่อ
ภำคธุรกิจ

ส่งเสริมให้มีกำรนำมำตรกำรกำร

กลต.

เปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ/กึ่งบังคับ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพยและตลำด

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรพิจำรณำมำตรกำร
ส่งเสริม
ให้หน่วยงำนนำ
มำตรกำรเปิดเผยข้อมูล

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
โดยสมัครใจ/กึงกึ่งบังคับ
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
ของสำนักงำน
๘, ๙, ๑๐
คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ (กลต.) มำใช้

หลักทรัพย์ (กลต.) มำใช้
ศึกษำและพิจำรณำกำหนดมำตรกำรจูง
ใจที่สอดคล้องกับกำรดำเนินกิจกรรม
ของภำคธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของประเทศไทยที่มีสถำน
ประกอบกำรขนำดเล็กจำนวนมำก โดย
กำหนดมำตรกำรจูงใจ
แก่ผู้ประกอบกำรและแรงงำนโดยตรง
เช่น กำรจัดทำโครงกำรสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ใน
สถำนประกอบกำรขนำดเล็ก

-สศช
-SME Bank
-สำนักงำนสง
เสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม
(สสว)

๒๕๖๒๒๕๖๖

มีกำรศึกษำและกำหนด
มำตรกำรจูงใจให้กับ
ภำคธุรกิจ/

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

ผู้ประกอบกำร/แรงงำน
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
โดย
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
คำนึงถึงสถำนกำรณ์ของ
๘, ๙, ๑๐
ประเทศไทยที่มีสถำน
ประกอบกำรขนำดเล็ก
จำนวนมำก
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๘

กำรส่งเสริมควำม
ร่วมมือ
ในกำรขับเคลือ
่ น
ประเด็นธุรกิจกับ
สิทธิ
มนุษยชนในระดับ
ภูมภ
ิ ำค
และระหว่ำงประเทศ
ด้วยกำรจัดกำรใน
ลักษณะโดยรวม

แลกเปลี่ยน เผยแพร่ แนวปฏิบัติทด
ี่ ีใน
กำรขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนในระดับภูมิภำคและระหว่ำง
ประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณี
ของโครงกำรพัฒนำ ตัวอย่ำงนี้เป็น
มำตรฐำนที่กำหนดไว้สำหรับโครงกำร
ชลประทำนในปี ๒๕๓๘ ข้อตกลงว่ำ
ด้วยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ของลุ่มแม่นำโขง
้

-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

สร้ำงควำมมั่นใจในควำมร่วมมือ กำร
ปรึกษำหำรือและกำรอภิปรำยในระดับ
ภูมภ
ิ ำค ในขณะที่วิเครำะห์ผลกระทบ
ข้ำมพรมแดนของแต่ละโครงกำร
ดำเนินกำรผ่ำนแนวทำงควำมร่วมมือ
ระดับภูมภ
ิ ำคและเพื่อศึกษำผลทีต
่ ำมมำ
ในประเทศและชุมชนทีไ่ ด้รับผลกระทบ
ทั้งหมดโดยใช้กลไกกำรประเมินควำม
เสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน

- กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

๒๕๖๒๒๕๖๖

-กระทรวง
ยุติธรรม

- กระทรวง
ยุติธรรม
(ร่วมกับ
อำเซียนผ่ำน

๒๕๖๒๒๕๖๓

-มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน/
เผยแพร่
แนวปฏิบัตท
ิ ี่ดใี นกำร
ขับเคลื่อน
กำรดำเนินกำรตำม

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

UNGPs อำทิ กำรจัดทำ
หลักสูตรแก่เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวของของประเทศที่
สนใจกำรจัดสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเป็นระยะ

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖, ๑๗

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
- UNGPs ข้อที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗,
๘, ๙, ๑๐

ดำเนินกำรโดยกำรมีส่วน
ร่วมของผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกโครงกำร
พัฒนำในทุกประเทศใน
อำเซียน และคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่ดีที่สด
ุ

AICHR)

อย่ำงรอบด้ำน เช่น EIA, EHIAs,
HRIA กำรประเมินผลกระทบทำงเพศ
มอบหมำยให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกระทบใน
ลักษณะที่สำมำรถเข้ำถึงได้
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ร่วมกันจัดให้มีกำรคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและสิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อม
ภำยใต้ข้อผูกพันนอกอำณำเขต โดย
ใช้ประโยชน์จำกกำรเป็นสมำชิกของ
องค์กรระดับภูมภ
ิ ำคเช่นอำเซียน ซึ่ง
สำมำรถทำได้โดยกำรประกำศใช้
กฎหมำยนโยบำยและกำรปฏิบัติของ
อำเซียนพร้อมกับกลไกกำรชดเชยเพื่อ
แก้ไขกำรละเมิดสิทธิอันเป็นผลมำจำก

- กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

๒๕๖๒๒๕๖๔

- กระทรวง
ยุติธรรม

มีกำรติดตำมกำรบังคับ
ใช้บทบัญญัติเหล่ำนีเ้ ป็น
ประจำโดยกลไกของ
สถำบันอำเซียนเช่น AICHR

(ร่วมกับ
อำเซียนผ่ำน
AICHR)

ผลกระทบเชิงลบจำก / ต่อประเทศใน
ภูมภ
ิ ำค
มีกำรเจรจำต่อรองผ่ำนกระบวนกำรที่
โปร่งใสและมีกำรปรึกษำกัน มีข้อตกลง
ที่ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจใน
ระดับภูมภ
ิ ำคที่ตงั้ อยู่บนพืน
้ ฐำนของ
กำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมยุตธ
ิ รรมและ
ยั่งยืน รวมถึงมีข้อกำหนดสำหรับนัก
ลงทุนในกำรนำมำตรฐำนของกำร
ดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบรวมถึง

- กรมเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ
- กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ
- กระทรวง
อุตสำหกรรม

๒๕๖๒๒๕๖๔

ข้อตกลงดังกล่ำวช่วยให้
มั่นใจว่ำจะมีกำรคุม
้ ครอง
แรงงำนและสิ่งแวดล้อม
ระดับสูง ซึง่ จะต้องไม่มี
กำรลดลงเพื่อส่งเสริม
กำรลงทุน

UNGPs
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เสำหลักที่ ๒ หน้ำทีข
่ องภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Respect)

ลำดับที่
๑

ประเด็น
กำรปฏิบต
ั ต
ิ ำม
พันธกรณีระหว่ำง
ประเทศรวมถึงผูท
้ ี่
อยูภ
่ ำยใต้
UNGPs

กิจกรรม
ป้องกันหรือยุติกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
ละเมิดสิทธิข
์ องบุคคลและชุมชนผ่ำนกำร
ดำเนินงำนและกำรลงทุนภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ
ดำเนินกำรทบทวนโครงกำรเป็นระยะ ๆ
และแบ่งปันรำยงำนกับตัวแทนของชุมชน
ในขณะที่มีกำรรับรองควำมโปร่งใสใน
รำยงำน
ดำเนินกำรศึกษำควำมต้องกำรกำร
ประเมินเพือ
่ สร้ำงแผนโครงกำรโดยไม่มี
ผลกระทบ ปฏิบัติตำมหลักปฏิบต
ั ิสำกลใน
กำรปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อมและหลัก
สิทธิมนุษยชน
ตัวแทนธุรกิจควรดำเนินกำรตรวจสอบ
อย่ำงสม่ำเสมอเป็นระยะและบ่อยครั้งเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทีเ่ ป็น
อันตรำยต่อธุรกิจของพวกเขำในชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
รื้อถอนโครงกำรที่ส่งผลเสียต่อประชำกร
ในท้องถิ่นและกำรฟื้นฟูแม่น้ำและ
สิ่งแวดล้อมเพือ
่ สร้ำงวิถีชวี ิตใหม่ในทันที
เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ภำคธุรกิจ

กรอบ
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒๒๕๖๓

ตัวชีว้ ด
ั

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/SDGs/UNGPs

-มีตัวแทนชุมชนท้องถิ่น
ในทีมตรวจสอบโครงกำร
ของ บริษัท
-มีกระบวนกำรให้
คำปรึกษำอย่ำง
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภำพเพื่อ
พิจำรณำผลกระทบของ
กิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
-มีรำยงำนทีเ่ ปิดเผยต่อ
สำธำรณชนด้วยควำม
โปร่งใสในข้อมูลและกำร
เข้ำถึงในแง่ของภำษำ
เนื้อหำและวิธีกำร
เผยแพร่
-จัดกำรกับผลกระทบ
ทำงด้ำนสังคมและ
สิ่งแวดล้อมทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ รวมทั้ง
ผลกระทบด้ำนสิทธิ
มนุษยชน
-มีกำรทบทวนโครงกำร
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กิจกรรมทำงธุรกิจในประเทศและข้ำม
พรมแดนและกำรลงทุนต่ำงๆ

และกำรลงทุนเป็นประจำ
เพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ที่เป็นอันตรำย
-มีกำรรื้อถอนโครงกำรที่
มีผลกระทบทำงลบต่อ
สังคมกำรดำรงชีวิต
สิ่งแวดล้อมและสิทธิ
มนุษยชน

๒

กำรละเว้นจำก
นโยบำยและกำร
กระทำทีก
่ อ
่ ให้เกิด
มีสว่ นร่วมหรือ
เป็นผูร้ ว่ มกะทำ
กำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
ภำยในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ

หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เป็นกำรยึดทีด
่ ิน
และบังคับขับไล่ในโครงกำรใดๆ มีกำร
จัดกำรเชิงโครงสร้ำงกับหุ้นส่วนบริษัท
เพื่อให้แน่ใจว่ำทุกฝ่ำยสนับสนุนควำม
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเหล่ำนี้ และ
สร้ำงอำนำจในโครงกำรที่มอ
ี ยู่แล้วหรือ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจเพื่อป้องกันหรือ
บรรเทำผลกระทบที่ไม่พงึ ประสงค์จำก
กำรลงทุนโครงกำรพัฒนำหรือกิจกรรม
ทำงธุรกิจอืน
่ ๆ ในประเทศหรือข้ำม
พรมแดน

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒

กำรกระทำทั้งหมดทีเ่ กิด
จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์
ภำยนอกของธุรกิจ
จะต้องไม่มีผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นจริงและอำจ
เกิดขึ้นได้ที่ธุรกิจทำให้
เกิดหรือเชื่อมโยงกับผ่ำน
กำรดำเนินกำรกำรลงทุน
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใด
ๆ ในประเทศหรือผ่ำน
กำรลงทุนนอกอำณำเขต

ละเว้นจำกกำรสนับสนุนกำรออกกฎหมำย
ที่จำกัดสิทธิผ
์ ่ำนกำรจับกุมองค์กรของ
ฝ่ำยนิติบัญญัตใิ นทุกประเทศของกำร
ดำเนินงำน บริษัท ควรทำควำมเข้ำใจและ
ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชนซึ่งเป็น
ประโยชน์และควำมเป็นอยู่ทด
ี่ ีทำง
เศรษฐกิจของพวกเขำและระงับกำร
ยกเลิกข้อผูกพันนอกอำณำเขต

ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒

มีกำรประสำนงำนกับภำค
ประชำสังคมในประเทศ
และผู้ที่ได้รบ
ั ผลกระทบ
ในทุกเขตอำนำจศำลจะ
ทำให้มั่นใจได้ว่ำมี
ใบอนุญำตทำงสังคมใน
กำรดำเนินงำน
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ด้วยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนในฐำนะที่เป็น
มีควำมสำคัญในประวัติกำรลงทุน นัก
ลงทุนควรมัน
่ ใจว่ำมีกำรพิจำรณำควำม
เสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นปัจจัย
บรรเทำในขณะลงทุนในโครงกำร
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศรวมถึง
RCEP นโยบำยภำยในควรกำหนดควำม
ต้องกำรของโครงกำรลงทุนเพื่อจัดกำร
ผลกระทบด้ำนลบที่โครงกำรอำจมีต่อ
สิ่งแวดล้อมและในระดับสังคม

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ภำคธุรกิจ

๒๕๖๒

- มีกำรประเมินปัจจัย
บรรเทำที่เป็นอิสระควร
ดำเนินกำรก่อนระหว่ำง
และหลังโครงกำร
- มีดำเนินกำรในกำร
หำรือกับบุคคลและชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบผ่ำน
กระบวนกำรที่ครอบคลุม
และมีส่วนร่วม

กำรพิจำรณำปัจจัยบรรเทำผลกระทบ นัก
ลงทุนควรดำเนินกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นอิสระจำกกำร
ลงทุนภำยใต้โครงกำรต่ำง ๆ รวมถึง
RCEP ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมที่มีควำมหมำย
และมีประสิทธิภำพของชุมชนท้องถิ่นและ
CSO ซึ่งจะต้องถูกมองว่ำเป็นภำระผูกพัน
อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่
กำหนดโดยรัฐ
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เสำหลักที่ ๓ หน้ำทีข
่ องรัฐและภำคธุรกิจในกำรเยียวยำ (Remedy)
ลำดับ
ที่
๑

๒

๓

ประเด็น
กลไกกำร
ร้องเรียน

กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
กระทรวงกำร
เพื่อจัดตั้งกลไกระหว่ำงประเทศเพื่อ
ต่ำงประเทศ
ตรวจตรำ สอบสวน กำรดำเนินธุรกิจที่
มีผลกระทบต่อ
ชุมชน

กำรช่วยเหลือ

พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตัง้
ั
ทำงกำรเงิน/ กำร กองทุนเพื่อเยียวยำและฟื้นฟูผไู้ ด้รบ
ผลกระทบทั้งในด้ำนอำชีพ วิถีชวี ิต
เยียวยำ
สังคม วัฒนธรรม สุขภำพ อำหำร ที่อยู่
อำศัย สิ่งแวดล้อมทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติ เพื่อช่วยเหลือได้อย่ำงทัน
ทวงที

-กระทรวง
ทรัพยำกรธรร
มชำติ
และสิ่งแวดลอม

กำรป้องกันผล
กระทบ

จัดทำมำตรกำรเพื่อเตรียมรับมือกับ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น เช่น มีแผน
ฝึกซ้อมเป็นประจำเพื่อซักซ้อมควำม

กระทรวงมหำด
ไทย

เข้ำใจกับชำวบ้ำน หรือ มีกำรซ้อม/
แจ้งสัญญำณเตือน มีกำรป้องกันกำร

-กระทรวง
อุตสำหกรรม

กรอบระยะเวลำ
ดำเนินกำร
๒๕๖๒-๒๕๖๖

๒๕๖๒-๒๕๖๖

๒๕๖๒-๒๕๖๖

ตัวชีว้ ด
ั

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ/SDGs/UNGPs

มีประชุม/หำรือกับ
ต่ำงประเทศ
เพื่อพิจำรณำควำม
เป็นไปได้ใน
กำรจัดตัง้ กลไกระหว่ำง
ประเทศ
เพื่อตรวจตรำ และ
สอบสวนกำรดำเนิน
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

มีกำรประชุมเพื่อ
พิจำรณำควำมเป็นไปได้
ในกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อ
เยียวยำและฟื้นฟูผไู้ ด้รบ
ั
ผลกระทบทั้งในด้ำน
อำชีพ วิถีชีวิต สังคม
วัฒนธรรม สุขภำพ
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

มีมำตรกำรเพื่อเตรียม
รับมือกับ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

รั่วไหลจำกสำรเคมี
เป็นตน

๔

ขจัดอุปสรรค
ในทำงปฏิบต
ั แ
ิ ละ
ขัน
้ ตอนของกำร
เยียวยำทำง
กฎหมำย

ขจัดอุปสรรคในกำรเข้ำถึงกำรเยียวยำ กระทรวง
ทำงกฎหมำยทีม
่ ีประสิทธิภำพผ่ำนทำง ยุติธรรม
ศำล โดยพัฒนำแนวทำงเพื่อป้องกัน
กำรยื่นฟ้อง SLAPP ต่อผู้ที่ปกป้องกำร
ละเมิดสิทธิโดยกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ กฎหมำยต่อต้ำน SLAPP
ควรดำเนินกำรโดยมีภำระกำรพิสูจน์
ในกำรดำเนินธุรกิจหรือกำรดำเนินคดี

๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

๒๕๖๒-๒๕๖๓

มีกำรทบทวนอุปสรรค
ทำงโครงสร้ำงและ
หน้ำที่อย่ำงเป็นระยะ
ผ่ำนกำรศึกษำแต่ละ
กรณีและโดยรวม

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

จัดกำรกับกำรขำดเขตแดนและเขต
อำนำจศำลในเรื่องกำรละเมิดสิทธิที่
เกิดจำกผลกระทบด้ำนลบจำกกำร
ลงทุนหรือกำรดำเนินงำนข้ำม
พรมแดน
แก้ไขปัญหำกำรขำดควำมช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยแก่คนยำกจนเพื่อจัดกำร
กับ ETOs โดยกำรจัดหำเงินทุน
เพื่อให้กำรเรียกร้องทำงกำรเงิน
สำมำรถทำได้
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๕

กลไกกำรแก้ไข
ข้อข้องใจของรัฐ

กำหนดวิธีกำรแก้ไขเฉพำะและกลไก
แก้ไขข้อข้องใจและเสริมกำลังให้กับผู้
ที่ได้รับผลกระทบและชุมชนเพื่อส่งข้อ
ร้องเรียนและได้รับกำรเยียวยำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทุนข้ำม
พรมแดน มีกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมใน
กำรชดเชยและกำรเยียวยำที่เหมำะสม
แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงกำรร่วมมือ
กับนักลงทุนไทย

-กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

เสริมสร้ำงระบบตุลำกำรระดับประเทศ
เพื่อตัดสินกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
บริบททำงธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวมถึงในกรณีข้ำมพรมแดนให้

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒

-กระทรวง
พำณิชย์
-กระทรวง
ยุติธรรม

- กำหนดจำนวนข้อข้อง
ใจทีไ่ ด้รับกับจำนวนที่
ได้รับกำรแก้ไขเพื่อ
ศึกษำประสิทธิภำพของ
กำรแก้ไข
- กลไกเหล่ำนี้ต้องมี
ควำมเหมำะสมทำง
วัฒนธรรมและคำนึงถึง
บริบท สถำนกำรณ์และ
ภำษำท้องถิ่น

๒๕๖๒-๒๕๖๓

สอดคล้องกับหลัก UNGPs

- กำรแก้ไขจะต้องมี
ประสิทธิภำพ เข้ำถึงได้
และพร้อมใช้งำนสำหรับ
ทุกคนที่ได้รบ
ั ผลกระทบ
โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ
- ต้องมีกำรชดใช้ควำม
เสียหำยหรือกำรชดเชย
ต่ำงๆ

ในกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิจำกกำร
ลงทุนภำยใต้ RCEP ให้ใช้กลไกกำร
ระงับข้อพิพำทเพื่อตัดสินกำรเรียกร้อง
ต่อรัฐบำลซึ่ง จะต้องคำนึงถึงกำรที่นัก
ลงทุนไม่ปฏิบต
ั ิตำม UNGPs ในที่นี้ยัง
ช่วยให้ผท
ู้ ี่ตกเป็นเหยื่อสำมำรถอ้ำง
สิทธิ์ในศำลของแผ่นดินเกิด

-กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

มีผลลัพธ์ในกำรเยียวยำ
ที่มีประสิทธิภำพสำหรับ
ผู้คนและชุมชนทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบผ่ำนกลไกที่
เข้ำถึงได้และเงินชดเชย
ที่เพียงพอ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
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๖

กลไกกำรระงับ
ข้อพิพำท
ทำงเลือกนอกรัฐ
ไขข้อข้องใจ

ธุรกิจควรใช้แนวทำงของสมำคมหรือผู้ ภำคธุรกิจ
มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆรวมถึงใน
ระดับปฏิบัติกำรของบริษัทย่อยและใน
ห่วงโซ่อุปทำน ข้อกำหนดสำหรับ
กลไกดังกล่ำวสำมำรถรวมอยู่ในกำร
อนุญำตหรือกำรต่ออำยุใบอนุญำตและ

๒๕๖๒

- กลไกเหล่ำนี้ควรมี
ควำมเหมำะสมทำง
วัฒนธรรมและคำนึงถึง
บริบท สถำนกำรณ์และ
ภำษำท้องถิ่น

/ หรือข้อตกลงโดยคำนึงถึงขนำด กำร
ปฏิบัตงิ ำนและประสบกำรณ์หรือควำม
เป็นไปได้ทจ
ี่ ะเป็นอันตรำยต่อธุรกิจ
ภำคส่วนหรือประเทศ จัดตั้งกลไกทำง
กำยภำพที่เข้ำถึงได้อย่ำงแท้จริงพร้อม
กำรแก้ไขที่มีประสิทธิภำพโดยคำนึงถึง
อุปสรรคทำงภำษำ
เสริมสร้ำงควำมมีประสิทธิผลของ
กลไกกำรแก้ไข้ข้อข้องใจของรัฐซึ่งมี
ควำมเกี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน

กระทรวง
ยุติธรรม

- กำหนดจำนวนข้อข้อง
ใจทีไ่ ด้รับกับจำนวนที่
ได้รับกำรแก้ไขเพื่อ
ศึกษำประสิทธิภำพของ
กำรแก้ไข

๒๕๖๒-๒๕๖๓

กรณีของ ETO รวมถึงกำรกำกับดูแลที่
เป็นอิสระ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ

ต้องมีกลไกกำรกำกับ
ดูแลที่เป็นอิสระอย่ำง
เพียงพอเพื่อทดสอบ
กลไกเหล่ำนี้เป็นประจำ

- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑

sperson มีอำนำจและทรัพยำกรที่
เพียงพอ
เพื่อยอมรับกำรร้องเรียนจำกบุคคลและ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

OECD National Contact Points
โดยเพิ่มกำรรับรู้ถึงกำรดำรงอยู่ เพิ่ม
กำรมอบอำนำจและกำรจัดหำเงินทุน
สิ่งเหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรสนับสนุน
จำกกฎหมำยภำยในประเทศ เช่นกำร

- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖

- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,

NHRCT และสำนักงำน Ombud-

สร้ำงควำมมั่นใจในประสิทธิภำพของ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

กระทรวง
ยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓

-จำนวนเคสทีม
่ ีกำร
ติดต่อกับ OECD National Point
-จำนวนเคสทีช
่ ่วยเหลือ
สำเร็จ

- ยุทธศำสตร์ชำติดำ้ นกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- SDGs เป้ำหมำยที่ ๘, ๑๖
- UNGPs ข้อที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖,
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ดำเนินกำรแก้ไขและเหมำะสมใน
รูปแบบของบทลงโทษผู้บริหำรเช่น
ค่ำปรับ
หรือ กำรจำกัดกำรเข้ำถึงบริกำรของ
รัฐ

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๑
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บทที่ ๖ กำรส่งเสริมกำรขับเคลือ
่ นแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสูก
่ ำรปฏิบัติ
คำอธิบำย : กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำมำรถได้รับกำรสนับสนุนผ่ำนกำรจัดทำโครงร่ำง
ที่ชัดเจนสำหรับกำรดำเนินกำร โดยมีกำรแบ่งควำมรับผิดชอบและระยะเวลำเฉพำะสำหรับกำรดำเนินกำรของกำรกระทำและตัวชี้วัด
ดังที่อธิบำยไว้ผ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมที่เพิ่มไว้ในควำมคิดเห็นด้ำนล่ำง สำหรับกำรดำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ กระบวนกำรดังกล่ำว
ต้องได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงครอบคลุม มีส่วนร่วม มีกำรทำงำนร่วมกันและมีกำรทำงำนข้ำมส่วน โดยกำรแบ่งควำมรับผิดชอบในกำร
ดำเนินกำรและรับข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดโดยเฉพำะกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมทำงธุรกิจ ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสีย
ในกระบวนกำรเหล่ำนี้ควรรวมถึงองค์กรธุรกิจและสมำคมต่ำงๆ สหภำพเเรงงำน สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (NHRIs) องค์กร
ภำคประชำสั งคม ชุม ชนที่ ได้ รั บผลกระทบและตัว แทนชุ ม ชนโดยเฉพำะผู้ หญิ ง ชนเผ่ ำ พื้น เมื อ ง นั ก ปกป้ อ งสิท ธิ ฯ ด้ำ นสิ่ งแวดล้ อ ม
แรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำน กลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ผู้พิกำร ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี และพนักงำนบริกำรทำงเพศ
ลำดับที่
๑

ตัวอย่ำงกิจกรรม
ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำรฯ
เพื่อรับประกันกำรเป็นตัวแทนที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยกำร
ให้มีคณะกรรมกำรที่เป็นผู้แทนของชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบ
และองค์กรภำคประชำสังคมที่ทำงำนในสี่ประเด็นสำคัญ
ของแผนปฏิบัติกำรฯแผนปฏิบต
ั ิกำรฯเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนข้อเท็จจริงในพืน
้ ที่

หน่วยงำนที่รับผิด
ผิดชอบ
กระทรวงยุติธรรม

ระยะเวลำ

ตัวชี้วัด

๒๕๖๒

- องค์ประกอบของคณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำรฯ
ได้รับกำรทบทวนและมีคณะกรรมกำรจำกผู้แทน
ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบและผูม
้ ีส่วนร่วมของ
ภำคประชำสังคมซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในสี่
ประเด็นสำคัญของแผนปฏิบต
ั ิกำรฯอย่ำงน้อย
๕๐%
- องค์ประกอบของคณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำรฯ
ประกอบด้วยผู้หญิงอย่ำงน้อย๕๐% จำกชุมชนที่
ได้รับผลกระทบองค์กรภำคประชำสังคม
หน่วยงำนภำครัฐและธุรกิจ

๒

จัดสรรงบประมำณจำนวนมำกจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของ UNGP มีประสิทธิภำพ

กระทรวงยุติธรรมและ
สำนักงำนสภำพัฒนำกำร

๒๕๖๒

กระทรวงที่เกี่ยวข้องมีกำรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงน้อย๑๕% ของงบประมำณประจำปีเพื่อนำ
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๑
๓

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ด้วยวิธท
ี ี่จะนำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมำสู่พื้นที่

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

จัดประชุมเพื่อประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรฯซึ่งครอบคลุมผูม
้ ี

กระทรวงยุติธรรม

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด (คณะกรรมกำร
แผนปฏิบัติกำรฯใหม่ชุมชนทีไ่ ด้รับผลกระทบหน่วยงำน
รำชกำรภำคธุรกิจหน่วยงำนของสหประชำชำติ) และกำร
ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อรับรอง
ควำมรับผิดชอบและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำน

๒
๔

ผลิตสื่อหลำกหลำยรูปแบบเพื่อเผยแพรแผนปฏิบต
ั ิกำรฯ

กำรนำเนินกำรแผนปฏิบัติกำรฯแผนปฏิบต
ั ิกำรฯ
เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน
๒๕๖๒

บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบ
และลงนำมโดยผู้เกี่ยวข้องทัง้ หมดในบริบทของ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะ
ร่วมมือและรับผิดชอบซึ่งกันและกันเพื่อให้กำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯแผนปฏิบัติกำรฯ
เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภำพ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒- ๒๕๖๓ มีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์สื่อที่ใช้งำนง่ำยและใช้
ภำษำที่เข้ำถึงได้และแปลเป็นภำษำของชนเผ่ำ
พื้นเมืองและภำษำของแรงงำนข้ำมชำติ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓ องค์กรที่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังนั้นจะถูก
ประกำศใช้ในปี๒๕๖๓เพื่อให้แน่ใจว่ำภำคธุรกิจ

และหลักกำร UNGPsโดยใช้ภำษำที่เข้ำถึงได้สำหรับ
หน่วยงำนรำชกำรชุมชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเพื่อ
ทำควำมเข้ำใจบทบำทและควำมรับผิดชอบภำยใต้ UNGP
ต้องมีกำรแปลผลิตภัณฑ์สื่อต่ำงๆเป็นภำษำของชนเผ่ำ
พื้นเมืองและภำษำของแรงงำนข้ำมชำติเพื่อให้แน่ใจว่ำมี
กำรเผยแพร่และกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง

๓
๕

ส่งเสริมออกนโยบำยทีม
่ ีผลตำมกฎหมำยเช่นหน้ำที่ของ
องค์กรที่มีกฎหมำยเฝ้ำระวังเพื่อให้มั่นใจให้ภำคธุรกิจ
ขนำดใหญ่ในเครือ GCNT และรัฐวิสำหกิจเคำรพและนำ

ขนำดใหญ่ใน GCNT และรัฐวิสำหกิจนั้นเคำรพ

แผนปฏิบัติกำรฯและหลักกำร UNGPsไปปฏิบัติในห่วงโซ่

และปฏิบัติตำม UNGPs ในห่วงโซ่อุปทำนและ
กำรดำเนินงำนในประเทศไทยและต่ำงประเทศ

อุปทำนและกำรดำเนินงำนทัง้ ในและต่ำงประเทศ (สำหรับ
นักลงทุนและบริษัทชำวไทย)เพื่อเป็นต้นแบบให้กับภำค
ธุรกิจอื่นๆ

(สำหรับนักลงทุนและบริษัทชำวไทย)
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๔
๖

จัดโครงกำรคัดเลือกองค์กรภำคธุรกิจ/รัฐวิสำหกิจ/ภำค
ประชำสังคม
ต้นแบบในกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบัติกำรฯและหลักกำร

กระทรวงยุติธรรม

UNGPs

ู้ ีส่วนได้ส่วนเสียหลำยโครงกำรซึ่ง
๒๕๖๒-๒๕๖๓ โครงกำรที่มีผม
รวมถึงธุรกิจ / รัฐวิสำหกิจชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบองค์กรภำคประชำสังคมและหน่วยงำน
ภำครัฐจะเปิดตัวในปลำยปี๒๕๖๒โดยมีกำรแบ่ง
แนวทำงกำรทำงำนและควำมร่วมมือที่ชด
ั เจน
สำหรับกำรดำเนินงำนที่มีควำมหมำยของ UNGP
ในปี๒๕๖๓

๕
๗

กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบต
ั ิกำรฯและ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓ แนวทำงต่ำงๆจะถูกจัดทำขึ้นในปี๒๕๖๓

หลักกำร UNGPs โดยกำรสร้ำงคณะกรรมกำรผูม
้ ีส่วนได้
ส่วนเสียหลำยกลุ่มรวมถึงผูม
้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (ชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบผู้หญิงที่อำศัยในพื้นที่ชำยขอบภำคธุรกิจและ
หน่วยงำนของรัฐ) เพื่อให้มน
ั่ ใจว่ำแนวทำงดังกล่ำว
สำมำรถเข้ำถึงทุกหน่วยงำนและได้รบ
ั กำรสนับสนุน
เผยแพร่และดำเนินกำรโดยทุกภำคส่วนของสังคม

๖.๑แผนกำรดำเนินงำนระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓)
ลำดับ
ที่
๑

ตัวอย่ำงกิจกรรม
ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมกำร แผนปฏิบัติกำรฯ เพื่อ
รับประกันกำรเป็นตัวแทนที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมของผูท
้ ี่
เกี่ยวข้องในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยกำรให้มี
คณะกรรมกำรที่เป็นผู้แทนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบและ
องค์กรภำคประชำสังคมทีท
่ ำงำนในสี่ประเด็นสำคัญของ
แผนปฏิบัติกำรฯ แผนปฏิบัติกำรฯเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน ซึง่ ถือเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนข้อเท็จจริงในพื้นที่

หน่วยงำนที่รบ
ั ผิด
ผิดชอบ
กระทรวงยุติธรรม

ระยะเวลำ

ตัวชีว
้ ด
ั

๒๕๖๒

- องค์ประกอบของคณะกรรมกำร แผนปฏิบัติกำร
ฯ ได้รับกำรทบทวนและมีคณะกรรมกำรจำก
ผู้แทนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วน
ร่วมของภำคประชำสังคมซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญใน
สี่ประเด็นสำคัญของ แผนปฏิบัติกำรฯอย่ำงน้อย
๕๐%
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

- องค์ประกอบของคณะกรรมกำร แผนปฏิบัติ
กำรฯประกอบด้วยผู้หญิงอย่ำงน้อย ๕๐% จำก
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ องค์กรภำคประชำสังคม
หน่วยงำนภำครัฐและธุรกิจ
๒

จัดสรรงบประมำณจำนวนมำกจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของ UNGP มีประสิทธิภำพ
ด้วยวิธท
ี ี่จะนำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมำสู่พื้นที่

กระทรวงยุติธรรมและ
สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

๒๕๖๒

กระทรวงที่เกี่ยวข้องมีกำรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงน้อย ๑๕% ของงบประมำณประจำปีเพื่อนำ
กำรนำเนินกำร แผนปฏิบัติกำรฯแผนปฏิบัติกำรฯ
เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน

๑
๓

จัดประชุมเพื่อประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรฯซึ่งครอบคลุมผูม
้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด (คณะกรรมกำร
แผนปฏิบัติกำรฯ ใหม่ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงำน
รำชกำร ภำคธุรกิจ หน่วยงำนของสหประชำชำติ) และกำร
ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อรับรอง
ควำมรับผิดชอบและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำน

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒

บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบ
และลงนำมโดยผู้เกี่ยวข้องทัง้ หมดในบริบทของ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มุ่งมั่นทีจ
่ ะ
ร่วมมือและรับผิดชอบซึ่งกันและกันเพื่อให้กำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ แผนปฏิบัติกำรฯ
เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภำพ

๒
๔

ผลิตสื่อหลำกหลำยรูปแบบเพื่อเผยแพรแผนปฏิบต
ั ิกำรฯและ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒๒๕๖๓

มีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์สื่อที่ใช้งำนง่ำยและใช้
ภำษำที่เข้ำถึงได้และแปลเป็นภำษำของชนเผ่ำ
พื้นเมืองและภำษำของแรงงำนข้ำมชำติ

หลักกำร UNGPsโดยใช้ภำษำที่เข้ำถึงได้สำหรับหน่วยงำน
รำชกำร ชุมชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเพื่อทำควำม
เข้ำใจบทบำทและควำมรับผิดชอบภำยใต้ UNGP ต้องมีกำร
แปลผลิตภัณฑ์สื่อต่ำงๆเป็นภำษำของชนเผ่ำพื้นเมืองและ
ภำษำของแรงงำนข้ำมชำติเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรเผยแพร่และ
กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง
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๓
๕

ส่งเสริมออกนโยบำยทีม
่ ีผลตำมกฎหมำยเช่นหน้ำที่ของ
องค์กรที่มีกฎหมำยเฝ้ำระวังเพื่อให้มั่นใจให้ภำคธุรกิจขนำด

ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
กระทรวงยุติธรรม

ใหญ่ในเครือ GCNT และรัฐวิสำหกิจเคำรพและนำ

ธุรกิจขนำดใหญ่ใน GCNT และรัฐวิสำหกิจนั้น

แผนปฏิบัติกำรฯ และหลักกำร UNGPsไปปฏิบัตใิ นห่วงโซ่

เคำรพและปฏิบัติตำม UNGPs ในห่วงโซ่อุปทำน
และกำรดำเนินงำนในประเทศไทยและ

อุปทำนและกำรดำเนินงำนทัง้ ในและต่ำงประเทศ (สำหรับนัก

ต่ำงประเทศ (สำหรับนักลงทุนและบริษัทชำว

ลงทุนและบริษัทชำวไทย)เพื่อเป็นต้นแบบให้กับภำคธุรกิจ
อื่นๆ

๔
๖

๒๕๖๒-๒๕๖๓ องค์กรที่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังนั้นจะถูก
ประกำศใช้ในปี ๒๕๖๓ เพือ
่ ให้แน่ใจว่ำภำค

จัดโครงกำรคัดเลือกองค์กรภำคธุรกิจ/รัฐวิสำหกิจ/ภำค
ประชำสังคม
ต้นแบบในกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบัติกำรฯ และหลักกำร

ไทย)

กระทรวงยุติธรรม

UNGPs

ู้ ีส่วนได้ส่วนเสียหลำยโครงกำร
๒๕๖๒-๒๕๖๓ โครงกำรที่มีผม
ซึ่งรวมถึงธุรกิจ / รัฐวิสำหกิจชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ องค์กรภำคประชำสังคม และ
หน่วยงำนภำครัฐจะเปิดตัวในปลำยปี ๒๕๖๒
โดยมีกำรแบ่งแนวทำงกำรทำงำนและควำม
ร่วมมือทีช
่ ัดเจนสำหรับกำรดำเนินงำนที่มี
ควำมหมำยของ UNGP ในปี ๒๕๖๓

๕
๗

กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบต
ั ิกำรฯ และ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๓ แนวทำงต่ำงๆจะถูกจัดทำขึ้นในปี ๒๕๖๓

หลักกำร UNGPs โดยกำรสร้ำงคณะกรรมกำรผูม
้ ีส่วนได้
ส่วนเสียหลำยกลุ่มรวมถึงผูม
้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (ชุมชนทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบ ผู้หญิงที่อำศัยในพื้นที่ชำยขอบ ภำคธุรกิจและ
หน่วยงำนของรัฐ) เพื่อให้มน
ั่ ใจว่ำแนวทำงดังกล่ำวสำมำรถ
เข้ำถึงทุกหน่วยงำน และได้รบ
ั กำรสนับสนุน เผยแพร่และ
ดำเนินกำรโดยทุกภำคส่วนของสังคม
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๖.๒แผนกำรดำเนินงำนระยะยำว (๕ปี)
ลำดับที่

ตัวอย่ำงกิจกรรม

หน่วยงำนทีร่ บ
ั ผิดผิดชอบ

ระยะเวลำ

ตัวชีว้ ด
ั

๑

เผยแพร่แผนปฏิบต
ั ิกำรฯและหลักกำร UNGPs ผ่ำน
ทำงช่องทำงต่ำงๆซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ในพื้นทีช
่ นบทและมี
ให้บริกำรในภำษำของชนเผ่ำพื้นเมืองและภำษำของ
แรงงำนข้ำมชำติ

ทุกหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวของ
กับแผนปฏิบัติกำรฯ

ั ิกำรฯว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิ
๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรเผยแพร่แผนปฏิบต
มนุษยชนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำร
เผยแพร่ไปยังพื้นที่ชนบทและในภำษำของชนเผ่ำ
พื้นเมืองและแรงงำนข้ำมชำติ

๒

จัดประชุมระดับภูมิภำคอำเซียนเป็นประจำทุกปีเพื่อ
เผยแพร่ควำมรูเ้ กี่ยวกับแผนปฏิบต
ั ิกำรระดับชำติว่ำด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและกำรขับเคลื่อนหลักกำร

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีกำรจัดกำรประชุมในเดือนมิถุนำยนของทุกปี

แลกเปลี่ยนต้นแบบที่ดใี นกำรจัดทำแผนปฏิบต
ั ิกำรฯ
ให้กับประเทศในภูมิภำคอำเซียน

-กระทรวงยุติธรรม

ิ ี่ดีสะท้อนให้เห็นถึง
๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัตท
บทบำทสำคัญของชุมชนที่ได้รับผลกระทบและ
องค์กรภำคประชำสังคมในกำรรับรอง
กระบวนกำรแผนปฏิบัติกำรฯที่โปร่งใสและมี
ควำมหมำยและเนื้อหำแผนปฏิบต
ั ิกำรฯที่สะท้อน
ถึงควำมกังวลและแนวทำงแก้ไขทีช
่ ุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบและด้อยกว่ำ

จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยำกรและเผยแพร่ควำมรู้ดำ้ น
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติกำรฯ

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ หลักสูตรดังกล่ำวได้รับกำรพัฒนำขึ้นโดยร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชนที่
ได้รับผลกระทบและองค์กรภำคประชำสังคมเพื่อ
รับรองควำมเป็นจริงบนพื้นที่และเพื่อให้เข้ำใจถึง
ควำมจำเป็นในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในบริบท
ทำงธุรกิจ

กระทรวงยุติธรรม

้ ทุกหกเดือนโดย
๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรฝึกอบรมวิทยำกรจัดขึน
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชน

UNGPs ให้กับทุกภำคส่วน
๓

๔

-กำรทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

และหลักกำร UNGPs

๕

ฝึกอบรมวิทยำกรด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและร่วมกับภำคธุรกิจและชุมชนที่
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ได้รับผลกระทบ

๖

พัฒนำ E-learning เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหำของแผนปฏิบต
ั ิกำรฯและหลักกำร

ที่ได้รับผลกระทบและองค์กรภำคประชำสังคม

กระทรวงยุติธรรม

UNGPs
๗

พัฒนำApplication กลไกแก้ไขข้อข้องใจเพื่อรับเรื่องรอง
เรียนเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งสำมำรถ
เข้ำถึงได้ในทุกระดับของสังคมและมีให้บริกำรในภำษำ
ของชนเผ่ำพื้นเมืองและภำษำของแรงงำนข้ำมชำติ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รับนั้นได้รับกำร
แก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและมีกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพ

๒๕๖๒-๒๕๖๖ - มีกำรจัดทำ E-learning เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนภำยในปี๒๕๖๔
- สำมำรถเข้ำถึง E-learning ได้โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย

กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ - สร้ำงกลไกควำมแก้ไขข้อข้องใจที่จะรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหำธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้ในทุกระดับและทุก
ภำคส่วนของสังคมภำยในปี๒๕๖๔
- กลไกกำรร้องเรียนเหล่ำนีจ
้ ะมีให้บริกำรใน
ภำษำของชนเผ่ำพื้นเมืองและภำษำของแรงงำน
ข้ำมชำติ
- กำรร้องเรียนจะได้รับกำรจัดกำรภำยใน๒เดือน
และมีกำรเยียวยำที่มีประสิทธิภำพ

๘

ส่งเสริมให้ภำคธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็กนำ

กระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติกำรและหลักกำร UNGPs ไปปฏิบัติโดยจัดให้
มีกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพร่วมกับชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบในฐำนะวิทยำกรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรดำเนินธุรกิจและ
หำรือร่วมกัน
๙

ประชุมหำรือถึงประเด็นที่ยังไม่บรรลุตำมแผนปฏิบัติกำร
ฯและผลักดันหน่วยงำนต่ำงๆให้ปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบต
ั ิ
กำรฯ

๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพจะจัดขึ้นทุก๖
เดือนและอย่ำงน้อย๕๐% ของผู้ให้บริกำรนั้นมำ
จำกชุมชน / องค์กรภำคประชำสังคมทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบซึ่งมีส่วนร่วมอย่ำงมำกในกระบวนกำร
แผนปฏิบัติกำรฯและกำรพัฒนำเนื้อหำแผนปฏิบัติ
กำรฯ

-กระทรวงยุติธรรม
-คณะกรรมกำร
แผนปฏิบัติกำรฯใหม่
ประกอบด้วยชุมชนที่

๒๕๖๒-๒๕๖๖ จัดกำรประชุมเพื่อหำรือเกี่ยวกับช่องว่ำงใน
แผนปฏิบัติกำรฯในทุกๆปี
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ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
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๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

ได้รับผลกระทบ / องค์กร
ภำคประชำสังคม๕๐%
และผู้หญิง๕๐%
๑๐

๑๑

ศึกษำควำมเป็นไปได้พิจำรณำศึกษำมำตรกำรจูงใจทำง
ภำษีหรือสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อชักจูง

๒๕๖๒-๒๕๖๖ กำรศึกษำนโยบำยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ให้ภำคธุรกิจ/รัฐวิสำหกิจให้เคำรพและปฏิบัตต
ิ ำม

เพื่อโน้มน้ำวให้ภำคธุรกิจ / รัฐวิสำหกิจให้ควำม

UNGPs และปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรฯเกี่ยวกับธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน

เคำรพและปฏิบัติตำม UNGPs และดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรฯเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนภำยในต้นปี๒๕๖๔

ออกมำตรกำรที่มผ
ี ลทำงกฎหมำยพิจำรณำมำตรกำร
กำหนดให้ภำคธุรกิจ/รัฐวิสำหกิจส่งจัดทำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนรอบด้ำนเป็นประจำทุกปี
ให้มำกขึ้นตำมกรอบกำรรำยงำนหลักกำรชี้นำของ
สหประชำชำติ

๑๒

กระทรวงยุติธรรม

ดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรฯ
ประจำปีและระยะกลำงซึง่ ดำเนินกำรอย่ำงเป็นอิสระและ
โปร่งใสรวมถึงผ่ำนกำรเสวนำในระดับภูมภ
ิ ำคและ
ระดับประเทศเพื่อกำรตรวจสอบระดับของกำรดำเนินงำน
และแก้ไขแผนปฏิบต
ั ิกำรฯทีจ
่ ำเป็น

-กระทรวงยุติธรรม

๒๕๖๒-๒๕๖๖ มีกำรออกกฎหมำยบังคับให้ภำคธุรกิจ /
รัฐวิสำหกิจส่งรำยงำนกำรตรวจสอบสิทธิ
-สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
มนุษยชนเป็นประจำทุกปีตำมกรอบกำรรำยงำน
เศรษฐกิจและสังคม
ของ UNGP
แห่งชำติ
คณะกรรมกำรอิสระ

๒๕๖๒-๒๕๖๖ -สร้ำงคณะกรรมกำรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรวมถึงอย่ำงน้อย๕๐% จำก
ชุมชนที่เกี่ยวข้องและองค์กรภำคประชำสังคมเพือ
่
ประเมินประสิทธิภำพของกำรดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรฯว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
- กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนรำยปีและระยะ
กลำงของแผนปฏิบัติกำรฯว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนดำเนินกำรภำยใต้กำรนำของ
คณะกรรมกำรอิสระโดยมีขอ
้ กำหนดในกำร
พิจำรณำเสียงและแนวทำงแก้ไขจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒
องค์กรภำคประชำสังคมภำคธุรกิจและหน่วยงำน
รัฐบำล) กำรแก้ไขแผนปฏิบัติกำรฯได้รับกำรระบุ
และเริ่มดำเนินกำรภำยในสิ้นปี๒๕๖๔
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บทที๗
่ กำรกำกับดูแลติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัตก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
คำอธิ บ ำย : กำรก ำกั บดู แ ล กำรตรวจสอบ กำรควบคุ ม และกำรประเมิ น เนื้ อ หำร่ ำ งแผนปฏิ บั ติ ก ำรฯและกำรน ำไปปฏิ บัติ เ ป็ น
กระบวนกำรที่จำเป็นในกำรสร้ำงควำมมั่นใจในเอกสำรนโยบำยนี้และขอบเขตของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย สิ่งเหล่ำนี้
เป็นกระบวนกำรที่สำคัญอย่ำงยิ่งเนื่องจำกผลลัพธ์อำจเป็นพื้นฐำนสำหรับรัฐบำลและคณะกรรมกำรแผนปฏิบัติกำรฯในกำรตัดสินแนว
ทำงกำรดำเนินกำรในอนำคต ซึ่งแผนปฏิบัติกำรฯที่วำงแผนไว้หรือมำตรกำรที่ใช้นั้นอยู่ภำยใต้ขอบเขตของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ดังนั้นจึงควรกำหนดขอบเขตของกระบวนกำรเหล่ำนี้ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ กระบวนกำรที่ครอบคลุมและมีส่วนร่วม กำร
มีส่วนร่ วมอย่ ำ งมี ควำมหมำยของชุ ม ชนที่เ กี่ ยวข้อ ง และรั บประกั นควำมเป็ นอิ สระในกระบวนกำร กระบวนกำรดั งกล่ ำวจะน ำไปสู่
ควำมสำเร็จโดยรวมของร่ำงปัจจุบันและในอนำคตทั้งหมดของแผนปฏิบัติกำรฯและกำรนำไปปฏิบัติ

๗.๑กลไกกำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบต
ั ิตำมแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้ว ยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ข้อควำมต้นฉบับ
เพิ่มเติม๗.๑หลังประโยคสุดท้ำย

คำแนะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ
เพิ่มเติม๗.๑หลังประโยคสุดท้ำย
คณะกรรมกำร / กลไกในกำรควบคุมดูแลและติดตำมกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรระดับชำติควรรวมถึงกำร
มีส่วนร่วม๕๐% ของภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีควำมสมดุลในเพศ
สภำพและภูมิภำคกลไกดังกล่ำวควรเปิดเผยกำรปรับปรุงเป็นระยะรวมถึงกำรจัดสัมมนำสำธำรณะเพื่อแจ้งให้
ภำคประชำสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้องภำคธุรกิจและผูม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆทรำบเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้
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๗.๒กำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ข้อควำมต้นฉบับ

ข้อควำมที่แนะนำให้แก้ไขคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติ

คณะกรรมกำรกำหนดแนวทำงจัดทำติดตำมและ

กำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร

ประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับ

ตรวจสอบอิสระประกอบด้วยผูม
้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรวมถึงอย่ำงน้อย๕๐% จำกชุมชนที่เกี่ยวข้องและ

สิทธิมนุษยชนได้มีมติให้คณะกรรมกำรฯเป็นกลไกหลัก
ในกำรกำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติ
กำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนื่องจำก
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวของกับกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติ

องค์กรภำคประชำสังคมคณะกรรมกำรอิสระจะมีกำรประเมินที่เป็นอิสระและโปร่งใสและจะรับผิดชอบ
หน่วยงำนภำครัฐและธุรกิจที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแหงชำติเนื่องจำกสอดคลองกับภำรกิจที่ดำเนินกำรอยู่แล้วโดย
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแหงชำติจะตองจัดทำรำยงำน๒ช่วงคือช่วงครึง่ รอบ (๒๕๖๔) และช่วงเต็มรอบ

กำรฯแล้วอย่ำงไรก็ตำมเนือ
่ งจำกปัจจุบันกระทรวง

(๒๕๖๖) เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีและเผยแพรตอสำธำรณะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรฯโดยนำ

ยุติธรรมอยู่ระหว่ำงเสนอจัดตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวของพรอมกับขอมูลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจำกภำคสวน

งำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยซึ่งมีรอง

ตำงๆมำพิจำรณำเพื่อกำหนดแนวทำงปรับปรุงแกไขแผนปฎิบัติกำรระดับชำติฯให้สำมำรถป้องกันและแก้ไข

นำยกรัฐมนตรี (กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม) เป็น

ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกกำรประกอบธุรกิจในทำงปฏิบัติได้จริงและมีควำมเหมำะสมกับสภำวะดำน

ประธำนทัง้ นี้หำกดำเนินกำรแล้วเสร็จคณะกรรมกำร

ต่ำงๆของประเทศต่อไปคณะกรรมกำรอิสระ / กลไกกำรติดตำมตรวจสอบต้องจัดให้มีกำรประเมินผลกำร

กำหนดแนวทำงจัดทำติดตำมและประเมินผลตำม

ปฏิบัตงิ ำนของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปีและระยะกลำงกำร

แผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ประเมินจะต้องเปิดเผยต่อสำธำรณะและจะต้องดำเนินกำรในลักษณะที่ไม่ขึ้นกับหน่วยงำนของรัฐและ

จะถูกยกระดับเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมกำรภำยใต้

หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องในกำรพัฒนำและดำเนินกำรตำมกฎหมำยนโยบำยและระเบียบข้อบังคับในส่วนนี้

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนงำนสิทธิมนุษยชนของประเทศ

รำยงำนประจำปีและระยะกลำงภำคจะต้องระบุถึงช่องว่ำงในกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำ่

ไทยเพื่อเป็นศูนย์รวมในกำรกำกับดูแลและติดตำมกำร

ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและรวมถึงคำแนะนำที่สำมำรถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงกำรนำไปปฏิบัติ

ดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปในทิศทำง

รำยงำนประจำปีและระยะกลำงจะถูกส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและจะต้องมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงไปยัง

เดียวกันภำยใต้กรอบวำระแห่งชำติด้ำนสิทธิมนุษยชน

หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตำมนั้น
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและคณะกรรมกำรตรวจสอบอิสระจะอำนวยควำมสะดวกในกำรจัด
องค์กรกำรเสวนำระดับภูมิภำคและระดับชำติเกี่ยวกับกำรเจรจำธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบต
ั ิกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและเพื่อแจ้งรำยงำนกำรประเมินผล
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ข้อเสนอแนะสำหรับร่ำงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
สุดท้ำย
โดย มูลนิธม
ิ ำนุษยะ และ เครือข่ำยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒

#ThaiBHRNetwork

ประจำปีและระยะกลำงเกี่ยวกับกำรนำแผนปฏิบัติกำรระดับชำติไปปฏิบัติเพื่อสร้ำงพื้นที่สำธำรณะที่เข้ำถึง
ได้มำกขึ้นโดยคำนึงถึงควำมคิดเห็นของชุมชนและองค์กรภำคประชำสังคมทีไ่ ด้รับผลกระทบและเกี่ยวข้อง
กำรเสวนำเหล่ำนี้มข
ี ึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณะทีม
่ ีประสิทธิภำพและมีควำมหมำยของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องในกำรตรวจสอบกำรประเมินผลและกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนควรดำเนินกำรเป็นประจำทุกปี

๗.๓.ทิศทำงของแผนปฏิบัตก
ิ ำรระดับชำติวำ่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ข้อควำมต้นฉบับ

คำแนะนำเพิม
่ เติมเพือ
่ แก้ไขช่องว่ำงในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรระดับชำติ

เพิ่มเติม๗.๓หลังประโยคสุดท้ำย
กำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำรฯไปในทิศทำงใดนัน
้ ขึ้นอยู่กับ
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัตต
ิ ำมแผนปฏิบต
ั ิกำรฯและบริบท
ของประเทศซึ่งหำกเหมำะสมในอนำคตอำจมีกำรผนวก
แผนปฏิบัติกำรฯเข้ำกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพื่อ
รวมให้เป็นกลไกเดียวกันอันจะง่ำยต่อกำรนำไปปฏิบัติ
ติดตำมและประเมินผลตอไป

กลไกกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงอิสระแบบรวมกันของแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนและคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติจะสอดคล้องกับงำนของสำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำตินอกจำกนี้ยังรับผิดชอบในกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับนักธุรกิจที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศกำรประสำนนโยบำยและกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐจะต้องทำให้มั่นใจ
ได้ว่ำจะมีกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

222

Manushya Foundation
5/4 Sutthisan Winitchai Road, Soi 1, Samsen Nai, Phayathai 10400 Bangkok Thailand
www.manushyafoundation.org

มูลนิธิมานุษยะ ก่อตังขึนในปพ.ศ. 2560 ทําหน้าทีเปนสะพานเพื อเชือมต่อ ขับเคลือนและ
เสริมสร้างอํานาจการเปลียนแปลงโดย: การเชือมต่อผู้คนผ่านการสร้างพั นธมิตรและการ
พั ฒนากลยุทธ์ทีมุ่งเน้นทีการสร้างเสียงของชุมชนท้องถินให้เปนศูนย์กลางของการ
สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามพั นธกรณีและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
มูลนิธิมานุษยะเสริมสร้างความเปนปกแผ่นและความสามารถของชุมชนและประชาชนใน
ระดับรากหญ้าเพื อให้แน่ใจว่าชุมชนสามารถเสนอข้อกังวลของตนเองและค้นหา พั ฒนา
ปรับปรุงการดํารงชีวิตและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื นทีระดับรากหญ้า

