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บททีไ 1 

บทน าทัไวเป 

 

1. วัตถุประสงค์ของหลักการชีๅนะของสหประชาชาติวาดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ละการจัดท า
ผนปฏิบัติการระดับชาติวาดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ประชำคมระหวำงประทศเดຌตระหนักดีวำ กำรละมิดสิทธิมนุษยชนเมเดຌกิดจำกภำครัฐตพียง
อยำงดียว องค์กรภำคธุรกิจ กใสำมำรถละมิดสิทธิมนุษยชนทัๅงดยตรงละดยอຌอมเดຌ ชน กำรละมิดสิทธิ
ดຌำนรงงำน กำร฿ชຌรงงำนดใก กำร฿ชຌรงงำนบังคับ กำรลือกปฏิบัติระหวำงลูกจຌำง กำรปลอยมลพิษป็น
อันตรำยกสิไงวดลຌอมละชุมชน ป็นตຌน ปัจจุบัน มຌจะมีกฎหมำยระหวำงประทศละ soft law จ ำนวนมำก 
ทีไวำงกฎกณฑ์กีไยวกับพันธกรณีของรัฐทีไจะปกปງองสิทธิมนุษยชน฿นทำงระหวำงประทศ ตกลับเมมี
กฎกณฑ์฿นรูปตรำสำรระหวำงประทศระดับสำกล฿ดลย ทีไมำควบคุมกำรด ำนินธุรกิจของหนวยหรือองค์กร
ทำงธุรกิจ฿นประทศหรือกำรด ำนินธุรกิจของบรรษัทหรือองค์กรขຌำมชำติ ฿นอดีตทีไผำนมำ สหประชำชำติ 
มีควำมพยำยำม ทีไจะออกตรำสำรระหวำงประทศชืไอวำ Norms on the Responsibilities of Transnational 
Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights ตกใเมประสบควำมส ำรใจ 
ตอมำลขำธิกำรสหประชำชำติ เดຌตงตัๅงศำสตรำจำรย์  John Ruggie ฿หຌป็นผูຌทนพิศษพืไอจัดท ำรำยงำน
ขึๅน ดยผูຌทนพิศษเดຌสนอหลักกำรชีๅนะ รืไอง สิทธิมนุษยชนส ำหรับธุรกิจตำมกรอบงำนของสหประชำชำติ 
฿นกำรคุຌมครอง คำรพละยียวยำ หรือทีไรูຌจักดีวำ UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights (UNGPs) ซึไงป็นนวปฏิบัติทีไมีจุดมุงหมำย ทีไจะประกันถึงควำมรับผิดชอบ กำรด ำนินกระบวนกำร
ประกอบธุรกิจละกำรท ำงำนทีไหมำะสม พืไอมิ฿หຌกิดกำรละมิดสิทธิมนุษยชน มีสวนรวม ฿นกำรละมิด  
อันจะกอ฿หຌกิดผลกระทบ รวมทัๅงพืไอทีไจะลดควำมรุนรงของผลกระทบทีไอำจกิดขึๅน ตลอดจนกำรยียวยำ
ควำมสียหำยทีไมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล ส ำหรับทุกภำคสวนทีไกีไยวขຌองตอเป 

 ภำย฿ตຌนวทำงของ UNGPs ประกอบดຌวยสำมสำหลัก คือ  
1. หนຌำทีไของรัฐ ฿นกำรปกปງองคุຌมครองสิทธิมนุษยชน กลำวคือรัฐยอมมีหนຌำทีไ฿นกำรคุຌมครองบุคคล 

ทัๅงปัจจกชนละประชำชนทัไวเป หรือ฿นรูปบบของกำรรวมกลุม ชน ชุมชน ภำย฿ตຌขตอ ำนำจหนຌำทีไ  
ตำมกฎหมำยละกฎกณฑ์ทัๅงหลำยทีไมีอยู พืไอปງองกันละกຌเขกำรละมิดสิทธิมนุษยชน ทีไมีควำมชืไอมยง
หรือมีควำมสัมพันธ์กับกำรประกอบกิจกำรหรือด ำนินกระบวนง ำนของภำคธุรกิจ ซึไงอำจหมำยถึง 
กำร฿ชຌมำตรกำรหรือวิธีกำร ฿นรูปบบตำง โ ตำมควำมหมำะสมกับรืไองพืไอประกันถึงกำรมีอยูจริงของสิทธิ 
ดยรัฐอง นอกจำกมีหนຌำทีไ฿นกำรคำรพละเมละมิดตอสิทธิมนุษยชนลຌว ยังมีหนຌำทีไ฿นกำรปกปງองหรือเมวำงฉย 
มี฿หຌกิดกำรละมิดตอบุคคลกิดขึๅน (Obligation to respect, protect and fulfill) 

หนຌำทีไ฿นกำร คุຌมครอง นีๅ ครอบคลุมถึงกำรทบทวนตรวจสอบนยบำย รวมทัๅงบรรดำกฎหมำย 
กฎระบียบ หรือกฎกณฑ์ ทีไมีอยู พืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌวำ ป็นกำรอืๅอหรือสนับสนุนตอกำรคำรพสิทธิมนุษยชน

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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ของภำคธุรกิจ รวมทัๅงกำรตรวจสอบ กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยผำนมำตรกำรหรือกลเกตำง โ ทีไมีอยู ละกำรจัด
฿หຌมีกำรยียวยำทีไหมำะสมมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล  เมวำจะป็นกลเกตำมกระบวนยุติธรรม 
(judicial) หรือกลเกสนับสนุนอืไนโ (non-judicial) มืไอมีควำมสียหำยหรือผลกระทบดຌำนสิทธิมนุษยชน 
จำกฝຆำยธุรกิจกิดขึๅน  

฿นกรณีกำรด ำนินธุรกิจดยรัฐหรือรัฐป็นจຌำของธุรกิจ ฿นรูปบบรัฐวิสำหกิจ หรือกำรขຌำเป 
มีสวนรับผิดชอบหรือมีสวนผูกพันชิงธุรกิจ฿นหนวยหรือองค์กรธุรกิจ รัฐตຌองมีควำมรับผิดชอบ฿นบทบำท 
ดຌำนกำรคุຌมครอง มิ฿หຌรัฐวิสำหกิจประกอบธุรกิจ฿นลักษณะคุกคำมตอสิทธิมนุษยชน 

2. ควำมรับผิดชอบ ของภำคธุรกิจอกชน฿นกำรคำรพหลักสิทธิมนุษยชน ดยมีหลักกำรส ำคัญ 
คือ ควำมรับผิดชอบละค ำนึงถึงกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของธุรกิจทุกประภท ดยเมค ำนึงถึงขนำด รูปบบ 
หรือลักษณะอืไน฿ดของธุรกิจ กลำวคือกำรด ำนินธุรกิจตຌองด ำนินกำรเปดຌวยควำมระมัดระวัง ตຌองหลีกลีไยง
ผลกระทบทีไอำจมีตอสิทธิมนุษยชน  เมวำจะป็นกำรละมิดดยตรง ปลอย฿หຌมีกำรละมิด฿นกระบวนกำร
ประกอบธุรกิจ หรือขຌำเปกีไยวขຌอง฿นทำงหนึไงทำง฿ด ละตຌองมีมำตรกำรปງองกันละบรรทำผลกระทบ 
รวมทัๅงมำตรกำรยียวยำมืไอมีควำมสียหำยกิดขึๅน อยำงพียงพอละมีประสิทธิภำพ 

3. กระบวนกำรยียวยำควำมสียหำย มีหลักกำรส ำคัญคือ รัฐตຌองมีกระบวนกำรรองรับละประกัน
เดຌวำ มืไอมีกำรละมิดสิทธิมนุษยชนกิดขึๅน ผูຌสียหำยสำมำรถขຌำถึงกระบวนกำรยียวยำเดຌอยำงทຌจริง  
ซึไงกระบวนกำรยียวยำดังกลำว เมจ ำป็นตຌองป็นกำรยียวยำตำมกระบวนกำรยุติธรรม ิjudicial) สมอเป  
ตรวมถึงกระบวนกำรทำงปกครอง กลเกหรือวิธีกำรสนับสนุนนอกหนือจำกกระบวนกำรยุติธรรม  
ิnon-judicial) ตลอดจนกระบวนกำรกຌเขหรือบรรทำบำบำงผลกระทบตอบุคคลหรือชุมชน ทีไภำคธุรกิจ 
เดຌริริไม จัดตรียมรองรับ หรือป็นสวนหนึไง฿นกระบวนกำรยียวยำควำมสียหำยอืไน โ ดยมีองค์ประกอบ 
ชิงหลักกำรทีไส ำคัญ 6 ประกำร ประกอบดຌวยควำมชอบธรรม สมอภำค ละสอดคลຌองกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ิlegitimate, equitable and human rights compatible) ควำมปรง฿สละขຌำถึงเดຌ ิtransparent and 
accessible) ละสำมำรถคำดเดຌลวงหนຌำ ิpredictable) เดຌ ทัๅงนีๅ มีขຌอสังกตวำ กลเกยียวยำของภำคธุรกิจ
ควร฿หຌควำมส ำคัญของกลเกกำรจรจำพูดคุย ละปຂดอกำส฿นกำรขຌำมำมีสวนรวมของผูຌสียหำย ยิไงกวำทีไจะ
ป็นผูຌก ำหนดหรือก ำกับกำรด ำนินกระกำรยียวยำพียงฝຆำยดียว 

ภำย฿ตຌหลักกำรดังทีไเดຌกลำวมำ สหประชำชำติ จึงมีนยบำย฿นกำรสนับสนุน฿หຌประทศสมำชิก 
จัดท ำผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ิNational Action Plan on Business and 
Human Rights: NAP) ดย฿ชຌหลักกำร UNGPs ป็นกลเกน ำเปสูกำรปฏิบัติตำมสภำวกำรณ์จริงของตละ
ประทศ จำกผลกำรศึกษำประมินละวิครำะห์ชองวำง (gap) ของหลักกำรกับสถำนกำรณ์จริงของประทศ 
ทัๅงนีๅ รัฐจะตຌองท ำกำรประมินผลควำมกຌำวหนຌำของผนอยำงป็นระบบ ละตຌองทบทวนละปรับปรุงผน  
฿หຌสอดคลຌองกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์หลักของ UNGPs คือ กำร฿หຌนวปฏิบัติกภำครัฐละภำคอกชนทีไจะ฿หຌหลักประกัน 
฿นกำรคุຌมครองสิทธิของอกชนเม฿หຌถูกละมิด อันป็นผลมำจำกกำรด ำนินธุรกิจของภำคอกชนหรือ 
ภำครัฐวิสำหกิจ เมวำจะป็นกำรคุຌมครอง฿นกระบวนกำรด ำนินธุรกิจ ดยตรง หรือกระบวนกำร฿นหวงซ 



5 

Zero draft 

ึึึอกสารฉบับนีๅจัดท าขึๅนพืไอ฿ชຌประกอบการรับฟังความคิดหในทานัๅนึึึ 
 

 

 

กำรผลิตละหวงซกำรบริกำรดຌวย ละ฿นกรณีทีไมีกำรละมิดสิทธิมนุษยชน ทัๅงภำครัฐรวมทัๅงรัฐวิสำหกิจ  
ละภำคอกชน ตຌอง฿หຌหลักประกันวำจะมีกระบวนกำรหรือชองทำง฿นกำรยียวยำควำมสียหำยทีไอำจกิดขึๅน
อยำงหมำะสมดຌวย 

สวนผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) นัๅน ป็นผนปฏิบัติกำรส ำหรับ
ประทศ ทีไจะน ำมำ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรก ำหนดหรือวำงกรอบละยุทธศำสตร์ ทีไจะด ำนินกำร฿หຌป็นเปตำม
หลักกำร UNGPs ฿หຌสัมฤทธิ์ผลอยำงป็นรูปธรรมละมีประสิทธิผล 

2. ประทศเทยกับ UNGPs 

ผลพวงของสภำพศรษฐกิจลก฿นปัจจุบัน กำรขยำยตัวทำงศรษฐกิจ บำงครัๅงอำจสงผลกระทบ
฿นทำงลบ ทัๅงดยตัๅง฿จละเมตัๅง฿จ ประทศเทยตระหนัก ละพรຌอมทีไจะปกปງองคุຌมครองผลกระทบทีไกอ฿หຌกิด
ควำมสียหำยตอสิทธิมนุษยชนจำกกำรด ำนินกำรหรือกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมทัๅงกำรยียวยำบรรทำ 
ควำมสียหำยกผูຌเดຌรับผลกระทบดังกลำว ซึไงป็นทีไตระหนักดีของรัฐบำล จึงเดຌขຌำรวมรับรองหลักกำร  
UN Guiding Principles on Business and Human Rights ฿นกำรประชุ มคณะมนตรี สิทธิมนุษยชน 
หงสหประชำชำติ ิHuman Rights Council: HRC) รวมกับประทศสมำชิกสหประชำชำติอืไน โ ฿นป 2554 
(ค.ศ. 2011)  

ประทศเทย ฿นฐำนะรัฐอิสระละ฿นฐำนะสมำชิกสหประชำชำติ เดຌตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
ของประดในธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มำอยำงตอนืไองละตลอดมำ ทัๅง฿นระดับนยบำยละ฿นระดับปฏิบัติ 
ของหนวยงำน ดยประทศเทยมีมำตรกำรชิงกฎหมำยละมำตรกำรสนับสนุน฿นรูปบบตำง  โ ทีไรองรับ 
สงสริมสนับสนุน ละประกันถึงกำรคุຌมครอง กำรคำรพ ละกำรยียวยำ ทีไกีไยวขຌองชืไอมยงกับธุรกิจละ
สิทธิมนุษยชน   

จตจ ำนงของรัฐบำลเทย฿นรืไองนีๅ กลำวเดຌวำป็นทีไรับทรำบตอสำธำรณะอยำงปຂดผย฿นวำระตำง โ 
ดยฉพำะ฿นระยะทีไผำนมำ ฿นกำรจัดประชุมระดับชำติ฿นประดในธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ิNational 
Dialogue on Business and Human Rights) ป็นประจ ำทุกป พืไอประกำศจตนำรมณ์฿หຌสำธำรณะทรำบ 
ถึงควำมตัๅง฿จทีไจะขับคลืไอนประดในธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอยำงจริงจังของภำครัฐ นอกจำกนัๅน ฿นวทีกำรจัด
สัมมนำวิชำกำรพืไอผยพรละขับคลืไอนหลักกำรชีๅนะของสหประชำชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
฿หຌกภำคสวนตำง โ ฿นประทศเทย มืไอดือนพฤษภำคม โ5ๆเ ซึไงนำยกรัฐมนตรี เดຌมำป็นประธำน 
หนวยงำนตำงโ เดຌยืนยันควำมตัๅง฿จละนยบำยรัฐบำล ดยเดຌรวมลงนำม฿นปฏิญญำทีไจะด ำนินงำนรวมกัน
ของหนวยงำนภำครัฐละภำคสวนทีไกีไยวขຌอง ตอมำ฿นตຌนดือนมิถุนำยน โ5ๆเ เดຌมีกำรจัดประชุม 
ชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคอำซียนวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : กำรด ำนินกิจกรรรมพืไอขับคลืไอนงำน 
ดຌำนธุรกิจละสิทธิมนุษยชน พืไอน ำสนอพัฒนำกำร฿นกำรด ำนินงำนทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงกำรรียนรูຌลกปลีไยน
ประสบกำรณ์ระหวำงกันของประทศ฿นภูมิภำคอำซียน ฿นกำรประชุมกลุมผูຌชีไยวชำญจำกภูมิภำคอำซียน 
พืไอรับฟังขຌอสนอนะ ฿นกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรระดับชำติ  

ตอมำ ฿นกำรประกำศวำระหงชำติภำย฿ตຌหัวขຌอ สิทธิมนุษยชนรวมขับคลืไอน Thailand 4.0 
พืไอกำรพัฒนำทีไยัไงยืน ทัๅง฿นงำนตรียมควำมพรຌอมมืไอดือนกันยำยน โ5ๆเ ละงำนประกำศวำระหงชำติ
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มืไอดือนกุมภำพันธ์ โ5ๆแ นำยกรัฐมนตรี เดຌกลำวยืนยันถึงนยบำยรัฐบำลทีไจะขับคลืไอนหลักกำรชีๅนะ 
ของสหประชำชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดยนຌนยๅ ำ฿หຌรัฐวิสำหกิจป็นตຌนบบ฿นกำรปฏิบัติตำม
หลักกำร UNGPs ดยเดຌมีกำรจัดประชุมชิงปฏิบัติกำรพืไอผยพรควำมรูຌตำมหลักกำรชีๅนะของ
สหประชำชำติดังกลำว ฿หຌกภำครัฐวิสำหกิจเดຌตระหนักถึงนยบำยทีไส ำคัญของรัฐบำลละน ำเปปฏิบัติ฿ชຌ 
หลังจำกนัๅน ฿นดือนพฤศจิกำยน กใเดຌมีกำรจัดอบรมระดับภูมิภำค พืไอสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ  
฿นหลักกำรชีๅนะของสหประชำชำติ ฿หຌกผูຌทนจำกภำคสวนตำง โ ฿นภูมิภำคอำซียน 

นอกจำกนัๅน ฿นระดับกลเกกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ ซึไงป็นองค์กร
หลัก฿นกำรตรวจสอบก ำกับดูลดຌำนสิทธิมนุษยชนของเทย ยุทธศำสตร์ทีไ 2 ของยุทธศำสตร์คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนหงชำติ พ.ศ. 2560 - 2565 เดຌมุงนຌนกำรปງองกันละกຌปัญหำดຌำนสิทธิมนุษยชน ดยกำร
ปรับปลีไยนชิงครงสรຌำง ระบบกำรบริหำรรำชกำรผนดิน รวมทัๅงกำรด ำนินของธุรกิจภำคอกชน  
ซึไงเดຌก ำหนดกลยุทธ์฿นกำรสนับสนุนบทบำทของภำคธุรกิจ฿นกำรคำรพสิทธิมนุษยชน อำเวຌอยำงชัดจน 

3. กระบวนการจัดท าราง NAP ของประทศเทย 

ประทศเทย ดยกรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ ซึไงป็นหนวยงำนภำย฿ตຌสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ทีไเดຌรับกำรมอบหมำยจำกรัฐบำล ฿หຌป็นจຌำภำพ฿นกำรยกรำงผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน  ตระหนัก฿หຌควำมส ำคัญป็นอยำงยิไงกับหลักกำรอันป็นพืๅนฐำนส ำคัญ ทีไ กีไยวขຌอง 
฿นกระบวนกำรจัดท ำรำงผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประทศเทยคือ ดยรวม
ถึงหลักกำรมีสวนรวมของทุกภำคสวน (Inclusiveness) ละหลักควำมปรง฿ส (Transparency) ตำมนวทำง
กำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Guidance on National Action Plans 
on Business and Human Rights) ของ  UN Working Group on Business and Human Rights   

฿นขัๅนตอนตรียมกำร กอนทีไจะมีกำรยกรำงผนปฏิบัติกำรระดับชำติ กรมคุຌมครองสิทธิละ
สรีภำพ เดຌรวมกับภำคสวนตำง โ ทัๅงภำคประชำสังคม ละภำคธุรกิจ ฿นกำรลงพืๅนทีไพืไอรวบรวมขຌอมูล
สถำนกำรณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน฿นระดับพืๅนทีไ ครอบคลุมทัๅงสีไภูมิภำค ระหวำงชวงป โ55้ – โ5ๆเ รวมทัๅง
เดຌประชุมหำรือรวมกับภำคสวนตำง โ รวมถึงผูຌชีไยวชำญ ทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอรวมกันวิครำะห์ละ
ประมินสถำนกำรณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประทศเทย ทัๅงนีๅ ตัๅงตกอนกำรลงพืๅนทีไกใบขຌอมูล กระทรวง
ยุติธรรมเดຌมีกำรตงตัๅง “คณะกรรมการก าหนดนวทาง จัดท า ละประมินผลตามผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Plan on Business and Human Rights: NAP) ขึๅน พืไอ฿หຌ
กระบวนกำรด ำนินเปอยำงป็นรูปธรรม ดยอ ำนำจหนຌำทีไของคณะกรรมกำรชุดนีๅคือ กำรพิจำรณำก ำหนด
นวทำง฿นกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวบรวมขຌอมูล ขຌอคิดหในตำง  โ
พืไอน ำมำประกอบจัดท ำละปรับปรุงผนปฏิบัติกำรระดับชำติ รวมทัๅงมีหนຌำทีไสงสริมละประมินผล ฿นกำร
ปฏิบัติตำมผนปฏิบัติกำรระดับชำติของทุกภำคสวน ละเดຌมีกำรด ำนินกำรป็นระยะ โ ตอนืไองตลอดมำ   
กำรตงตัๅงคณะกรรมกำรชุดดังกลำวนีๅ เดຌค ำนึงถึงกำรมีองค์ประกอบของผูຌทนจำกทุกภำคสวน เมวำจะป็น
หนวยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจอกชน ภำคประชำสังคม ละภำควิชำกำร ทีไกีไยวขຌองกับสิทธิมนุษยชนละ 
กำรด ำนินธุรกิจ ชน ผูຌทนของกระทรวงตำง โ ผูຌทนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ 
ผูຌทนของตลำดหลักทรัพย์หงประทศเทย ผูຌทนของสภำอุตสำหกรรมหงประทศเทย ผูຌทนสมำคม
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ผูຌประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงละขนำดยอมเทย ผูຌทนสมำคมครือขำย Global Compact ละผูຌทน
คณะอนุกรรมกำรภำคประชำสังคม พืไอรวมจัดท ำผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ิทัๅงนีๅ ภายหลังจากเดຌก าหนดประดในละนวทาง฿นการจัดท าผนดังกลาว ละมืไอรางผนนีๅ สรใจ
รียบรຌอยลຌว กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเดຌน าผนนีๅ฿หຌทุกภาคสวนเดຌอภิปรายละ
วิพากษ์วิจารณ์ดยเดຌมีการน าขຌอคิดหในดังกลาวมาป็นนวทางปรับปรุงผนปฏิบัติการระดับชาติอีกครัๅงหนึไงี 
4. กรอบด านินงานของผนปฏิบัติการระดับชาติของประทศเทย 

 ตำมขຌอสนอนะของคณะกรรมกำรก ำหนดนวทำง จัดท ำละประมินผลตำมผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประทศ
เทยมีระยะวลำ 5 ป พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับผนสิทธิมนุษยชนหงชำติ ฉบับทีไ 4 ซึไงมีระยะวลำ 5 ปชนดียวกัน 
ดยจะริไมตัๅงต พ.ศ. 2562-2566 ซึไงสอดคลຌองกับนวยบำยของรัฐภำย฿ตຌรัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย 
พุทธศักรำช 2560 ฿นมำตรำ 65 ซึไงก ำหนด฿หຌรัฐตຌองจัด฿หຌมียุทธศำสตร์ชำติ ป็นปງำหมำยกำรพัฒนำประทศ
อยำงยัไงยืนตำมหลักธรรมำภิบำล พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นกำรจัดท ำผนตำง โ ฿หຌสอดคลຌองละบูรณำกำรกัน 
พืไอ฿หຌกิดป็นพลังผลักดันรวมกันเปสูปງำหมำยตอเป 

5. ประดในรงดวนของประทศเทย 

 ตำม Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights ของ  UN Working 
Group นะน ำวำ รัฐควรก ำหนดประดในทีไส ำคัญรงดวนของประทศ ส ำหรับประทศเทยนัๅน ประกอบกับ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบรืไองรຌองรียน฿นประดในทีไตัๅงอยูบนควำมกีไยวขຌองของธุรกิจละสิทธิมนุษยชน  
฿นระยะวลำ 10 ป ทีไผำนมำ ิ2550 – ตุลำคม 2560) พบวำ จำกรืไองรຌองรียน 151 รำย มีผูຌถูกรຌองรียน 
ป็นรัฐวิสำหกิจ 17 รำย ละหนวยงำนภำคอกชนถึง 108 รำย ละมีประดในรຌองรียนกำรละมิดสิทธิมนุษยชน 
฿นประดในสิทธิรงงำนละสิทธิชุมชนกวำรຌอยละ 70 ซึไงสอดคลຌองกับผลจำกกำรรับฟังควำมคิดหใน 
ของภำคสวนตำง โ ซึไงสำมำรถสรุปประดในรงดวนทีไหในวำ รัฐบำลควรด ำนินกำร฿นล ำดับตຌน เดຌดังนีๅ  

1) สิทธิรงงำน ฿นระดับผูຌ฿ชຌรงงำน ทัๅงกรณีรงงำนเทยละรงงำนตำงดຌำว  
2) สิทธิ฿นทีไดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ สิไงวดลຌอม ซึไงครอบคลุมสิทธิชุมชน ผลกระทบจำกกำรมีสวนรวม 

ดยฉพำะกรณีกำรด ำนินกำรครงกำรขนำด฿หญซึไงอำจสงผลกระทบตอสังคมละสุขภำพ  
3) กำรปกปງองนักสิทธิมนุษยชน ิhuman rights defenderี 
4) กำรลงทุนระหวำงประทศ ละบรรษัทขຌำมชำติ ซึไงรวมถึงกรณีบริษัทเทย฿นตำงประทศ  

ดยฉพำะอยำง ฿นประทศพืไอนบຌำน เมวำจะป็นพืๅนทีไทีไครงกำรพัฒนำรวมทีไรัฐบำลเทยลงนำมป็นภำคี 
หรือพืๅนทีไอืไน โ ซึไงปรำกฏป็นขำวละสรຌำงควำมกังวล฿หຌกับภำครัฐละหลำยฝຆำยทีไกีไยวขຌอง ซึไงรัฐบำล
ปัจจุบันเดຌมีขຌอสัไงกำร฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง เมวำจะป็นกระทรวงพำณิชย์ หรือกระทรวงกำรตำงประทศ 
ฝງำติดตำมละสวงหำนวทำงกຌเข฿หຌกิดผล฿นทำงปฏิบัติรวมกัน  

฿นประดในดังกลำว พบวำปัญหำสิทธิมนุษยชนมีควำมหลำกหลำย฿นชิงมิติ ทัๅงกรณีผูຌถูกละมิด  
ผูຌเดຌรับควำมสียหำย ละกรณีผูຌประกอบธุรกิจ ฿นสวนของผูຌถูกละมิด ซึไงมีทัๅงมิติภำย฿นประทศละมิติ
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ภำยนอกประทศ ฿นขณะทีไลักษณะของกำรด ำนินธุรกิจ กใมีทัๅงกำรประกอบธุรกิจภำย฿นของเทย ธุรกิจขຌำมพรมดน
ของตำงชำติ รวมทัๅงกำรประกอบธุรกิจนอกประทศของเทย ซึไงอำจมีปัญหำดຌำนขตอ ำนำจของกำรปฏิบัติ
หนຌำทีไ กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำย ละกำรด ำนินกำรทำงศำล ฿นบำงประดใน 

 

 

 

.................................................................................... 
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บททีไ 2 

สาทีไหนึไง : หนຌาทีไของรัฐ฿นการปกป้องสิทธิมนุษยชน 

1. หลักการทัไวเป 

ตำมขຌอทีไ 1 ของหลักกำรชีๅนะของสหประชำชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐมีหนຌำทีไ 
฿นกำรปกปງองคุຌมครองสิทธิมนุษยชน฿หຌพຌนจำกกำรกระท ำทีไเมชอบดຌวยกฎหมำย ทัๅงทีไกิดขึๅนภำย฿นดินดน
ของตนละทีไอยูภำย฿ตຌขตอ ำนำจของตน ดยกำรคุຌมครองทีไวำนีๅ มีขอบขตกวຌำงตัๅงต กำร฿ชຌมำตรกำร
ปງองกัน สืบสวน ลงทษละกำรยียวยำควำมสียหำยทีไกิดขึๅน นอกจำกนีๅลຌว รัฐยังตຌองสรຌำงควำมคำดหวัง  
ตอองค์กรธุรกิจทีได ำนินธุรกิจทีไตัๅงอยู฿นดินดนของตนองรวมถึงองค์กรธุรกิจทีไมีสัญชำติของรัฐทีได ำนินธุรกิจ
฿นตำงประทศดຌวย 

ส ำหรับประทศเทยนัๅนเดຌสดงจตจ ำนงทีไนวนละชัดจน ฿นอันทีไจะปกปງองคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 
ทีไอำจถูกละมิดสิทธิจำกกำรด ำนินธุรกิจ ของหนวยหรือองค์กรทำงธุรกิจทีไตัๅงอยู฿นประทศเทย ละหนวย
หรือองค์กรทำงธุรกิจของเทยทีได ำนินธุรกิจ฿นตำงประทศ 

2. กฎหมายเทยทีไกีไยวกับการคุຌมครองสิทธิมนุษยชนจากการด านินธุรกิจจากภาคอกชนละ 
ภาครัฐวิสาหกิจ 

ประทศเทยมีกฎหมำยภำย฿นหลำยฉบับ ทีไกีไยวกับกำรคุຌมครองสิทธิมนุษยชนจำกภำคอกชนละ
ภำครัฐวิสำหกิจ ตัๅงตรัฐธรรมนูญ ซึไงป็นกฎหมำยสูงสุดของประทศ กฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ จนถึง
กฎหมำย฿นระดับอนุบัญญัติตำมล ำดับ นอกจำกนัๅน ประทศเทยยังขຌำป็นภำคีผูกพันหรือมีพันธกรณีภำย฿ตຌ
กฎหมำยหรือกฎกณฑ์ ฿นระดับระหวำงประทศ ทีไป็นกำรรองรับ สงสริม หรือคุຌมครองสิทธิมนุษยชน  
จำกกำรละมิดของภำคธุรกิจ อีกหลำยฉบับ ดังนีๅ 

2.1 กฎหมายหรือกฎกณฑ์฿นระดับระหวางประทศ 

ปัจจุบันประทศเทยป็นภำคีสนธิสัญญำหลักดຌำนสิทธิมนุษยชน ซึไงป็นกฎหมำย฿นระดับ
สนธิสัญญำของสหประชำชำติ หรือองค์กำรระหวำงประทศอืไน ทีไมีควำมชืไอมยงของประดในธุรกิจกับสิทธิมนษุยชน 
จ ำนวนหลำยฉบับดຌวยกัน ตัวอยำงชน 

ก. ภำย฿ตຌสหประชำชำติ ประกอบดຌวย อนุสัญญำวำดຌวยสิทธิดใก ิConvention on the 
Rights of the Child: CRC) อนุสัญญำวำดຌวยกำรขจัดกำรลือกปฏิบัติตอสตรี฿นทุกรูปบบ ิConvention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) กติกำระหวำงประทศ 
วำดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทำงกำรมือง ิ International Covenant on Civil and Political Rights: 
ICCPR) กติกำระหวำงประทศวำดຌวยสิทธิทำงศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม ิInternational Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) อนุสัญญำวำดຌวยกำรขจัดกำรลือกปฏิบัติทำงชืๅอชำติ 
฿ นทุ ก รู ป บบ  ิ Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) 
อนุสัญญำวำดຌวยกำรตอตຌำนกำรทรมำนละกำรประติบัติหรือกำรลงทษอืไนทีไหดรຌำย เรຌมนุษยธรรม หรือทีไ 
ยไ ำยีศักดิ์ศรี ิConvention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crc
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crc
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cedaw
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cedaw
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#icescr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#icescr
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cerd
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cerd
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cat
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cat
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Punishment:  CAT) อนุสัญญำวำดຌวยสิทธิของคนพิกำร ิConvention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) 

ข. ภำย฿ตຌองค์กำรรงงำนระหวำงประทศ (International Labor Organization: ILO) 
ประกอบดຌวยอนุสัญญำรงงำนรวมทัๅงสิๅน 14 ฉบับ ซึไงป็นอนุสัญญำขัๅนพืๅนฐำน 6 ฉบับ ิจำกทัๅงหมด 8 ฉบับี 
ประกอบดຌวย อนุสัญญำบนหลักกำรพืๅนฐำน฿นรืไองดำงโ ดังนีๅ1  

กำรขจัดรงงำนบังคับละกำรกณฑ์รงงำน฿นทุกรูปบบ ซึไงประกอบดຌวยอนุสัญญำ  
ฉบับทีไ 29 วำดຌวยรงงำนบังคับ ิForced Labor) ค.ศ. 1930 ละอนุสัญญำฉบับทีไ 105 วำดຌวยกำรยกลิก
รงงำนบังคับ ิAbolition of Forced Labor) ค.ศ. 1957 

กำรยกลิกกำร฿ชຌรงงำนดใก฿หຌป็นผล ซึไงประกอบดຌวยอนุสัญญำฉบับทีไ 138 วำดຌวยอำยุ
ขัๅนตไ ำ ิMinimum Age) ค.ศ. 1973 ละอนุสัญญำฉบับทีไ 182 วำดຌวยรูปบบทีไลวรຌำยทีไสุดของกำร฿ชຌรงงำนดใก 
ิWorst Forms of Child Labor) ค.ศ. 1999 

กำรขจัดกำรลือกปฏิบัติ฿นกำรจຌำงงำนละอำชีพ ซึไงประกอบดຌวยอนุสัญญำฉบับทีไ 100 
วำดຌวยคำตอบทนทีไทำทียมกัน ิEqual Remuneration) ค.ศ. 1951 ละอนุสัญญำฉบับทีไ 111 วำดຌวย 
กำรลือกปฏิบัติ ิกำรจຌำงงำนละอำชีพี ิDiscrimination (Employment and Occupation) ค.ศ. 1958 

ค. ภำย฿ตຌกรอบกำรคຌำละกำรลงทุนระหวำงประทศ ซึไงปัจจุบันพบวำ ประทศเทยขຌำป็นภำคี
ควำมตกลงดຌำนกำรคຌำละกำรลงทุนระหวำงประทศ ิAgreement for the Promotion and Protection 
of investment หรือ Bilateral Investment Treaty: BIT) ซึไงป็นควำมตกลงพืไอกำรสงสริมละคุຌมครอง
กำรลงทุนทีไปัจจุบันประทศเทยเดຌท ำกับประทศตำงโ หลำยประทศ ซึไงมีกำรระบุงืไอนเขก ำหนดประดใน 
ทีไชืไอมยงระหวำงธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กลำวคือ กำรก ำหนดขຌอยกวຌน พืไอคุຌมครองควำมสงบรียบรຌอยละ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือพืไอคุຌมครองดຌำนควำมปลอดภัย รวมทัๅงกำรก ำหนดหຌำมหรือชะลอ มิ฿หຌนักลงทุน
ตำงชำติคลืไอนยຌำยทุนหรือทรัพย์สินออกนอกประทศ หำกยังมีภำระหรือหนีๅสินผูกพันดຌำนรงงำน 
(severance of employees) ละกำรก ำหนดงืไอนเขหຌำมมิ฿หຌรัฐภำคี หนวงหนีไยวหรือชะลอกำรน ำ
ผลตอบทนจำกกำรจຌำงงำนของบุคคล ิearnings and other remuneration of personnel employed 
and allowed to work in connection with that covered investment in its territoryี ออกนอกประทศ ป็นตຌน 

ง. กำรตรียมควำมพรຌอมละนวทำง฿นกำรผลักดัน พืไอน ำสนอ฿หຌคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
หในชอบ พระรำชบัญญัติปງองกันละปรำบปรำมกำรทรมำนละกำรบังคับบุคคล฿หຌสูญหำย พ.ศ. .... ละ  
กำรลงนำมอนุสัญญำระหวำงประทศวำดຌวยกำรคุຌมครองบุคคลทุกคนจำกกำรบังคับ฿หຌหำยสำบสูญ 

ิรอทราบความคืบหนຌาจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองี 

                                                           

1 ประทศเทยยังมิเดຌป็นภำคีอนุสัญญำ ILO บนหลักกำรพืๅนฐำนรืไองสรีภำพ฿นกำรสมำคม ละกำรยอมรับสิทธิ฿นกำรรวม
จรจำตอรอง ซึไงประกอบดຌวย อนุสัญญำฉบับทีไ 87 วำดຌวยวำดຌวยสรีภำพ฿นกำรสมำคมละกำรคุຌมครองสิทธิ฿นกำรรวมตัว 
ิFreedom of Association and Protection of the Right to Organize) ค.ศ. 1948 ละอนุสัญญำฉบับทีไ 98 วำดຌวยสิทธิ
฿นกำรรวมตัวละกำรรวมจรจำตอรอง  ิRight to Organize and Collective Bargaining)  ค.ศ. 1949 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#cat
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crpd
http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crpd
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2.2 รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 มีบทบัญญัติคุຌมครองกีไยวกับสิทธิมนุษยชน
฿นบริบทของกำรด ำนินธุรกิจ อยู฿นมิติทีไกีไยวขຌองกับกำรคุຌมครองสิทธิมนุษยชนทัไวเป กำรคุຌมครองสิทธิ 
ดຌำนกำรประกอบอำชีพ กำรท ำงำน ละกำรด ำรงชีพ กำรคุຌมครองสิทธิดຌำนสิไงวดลຌอม บุคคล ละชุมชน  
ละกำรคุຌมครองสิทธิ฿นกำรขຌำถึงขຌอมูลละกำรยียวยำ ซึไงมีองค์ประกอบของกำรคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ 
หนຌำทีไของรัฐ ละนวนยบำยของรัฐ ป็นสำระส ำคัญ ดยจะขอยกอธิบำย ดังนีๅ 

2.2.1 กำรคุຌมครองสิทธิมนุษยชนทัไวเป 

 รัฐธรรมนูญเดຌวำงหลักส ำคัญกีไยวกับกำรเมลือกปฏิบัติตอสถำนะควำมป็นมนุษย์
ของบุคคล จะตຌองเดຌรับกำรคุຌมครอง฿นสิทธิ สรีภำพ ละเดຌรับกำรปฏิบัติ อยำงสมอภำคกันภำย฿ตຌ
รัฐธรรมนูญละกฎหมำย ดยเมค ำนึงวำจะป็นกรณีทีไมีควำมตกตำงทำงพศของหญิงละชำย ควำมตกตำง
รืไองถิไนก ำนิด ชืๅอชำติ ภำษำ พศ อำยุ ลักษณะตกตำงทำงกำยภำย สถำนะ ศำสนำ กำรศึกษำ ควำมคิดหใน
ทำงกำรมือง หรือหตุหนึไงหตุ฿ด วຌนตกรณีของบุคคลทีไมีควำมจ ำป็นตຌองเดຌรับกำรปฏิบัติหรือกำรอ ำนวย
ป็นพิศษ พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌสิทธิหรือสรีภำพเดຌสมอกับบุคคลอืไนตำมปกติ ชน ดใก สตรี ผูຌสูงอำยุ คนพิกำร 
ผูຌดຌอยอกำส รัฐธรรมนูญยังคุຌมครองเปถึงกำร฿ชຌสิทธิละสรีภำพ฿นรืไองตำง  โ ทีไเมถูกหຌำมหรือจ ำกัด 
เวຌ฿นรัฐธรรมนูญองหรือตำมกฎหมำยฉบับอืไน พียงตจะตຌองเมกระทบหรือป็นอันตรำยตอควำมมัไนคงของรัฐ 
ควำมสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน ละเมป็นกำรละมิดสิทธิละสรีภำพบุคคลอืไน รวมทัๅง
กำร฿ชຌสิทธิภำย฿ตຌจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตำมกฎหมำยฉพำะทีไยังมิเดຌมีกำรตรำขึๅน฿ชຌบังคับ2 

฿นดຌำนกำรจ ำกัดสิทธิละสรีภำพของบุคคล รัฐธรรมนูญก ำหนดเวຌป็นกรณียกวຌน
อำเวຌอยำงชัดจน ฿หຌกำรออกกฎหมำยมำจ ำกัดสิทธิบุคคล ท ำเดຌฉพำะตำมงืไอนเขทีไรัฐ ธรรมนูญก ำหนดเวຌ
ทำนัๅน ละตຌองเมขัดตอหลักนิติธรรมหรือกระทบตอศักดิ์ศรีควำมป็นมนุษย์ ตຌองเมมุงผลกกรณี฿ดกรณีหนึไง 
หรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงป็นกำรฉพำะจำะจง ส ำหรับกำรคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ฿นชีวิตละรำงกำย หรือ
กำรจับละคุมขังบุคคล สำมำรถกระท ำเดຌกใตอมืไอมีหมำยศำลหรือมีหตุทีไตำมทีไกฎหมำยบัญญัติเวຌทำนัๅน 
สวนกำรคຌนตัวบุคคลหรือกำรกระท ำทีไกระทบตอสิทธิหรือสรีภำพ฿นชีวิตหรือรำงกำย จะกระท ำมิเดຌ ถຌำเมมี
หตุตำมทีไกฎหมำยบัญญัติเวຌ ส ำหรับกำรทรมำน ทำรุณกรรม รวมทัๅงกำรลงทษดຌวยวิธีกำรหดรຌำยทำรุณหรือ
เรຌมนุษยธรรม เมสำมำรถกระท ำเดຌเมวำกรณี฿ด3 

ดังทีไเดຌกลำวมำ จึงหในเดຌวำรัฐธรรมนูญรับรองอยำงมีนัยส ำคัญวำ บุคคลยอมสมอ
ภำคทำงกฎหมำย ชำยละหญิงมีสิทธิทำทียมกันละกำรหຌำมลือกปฏิบัติ ฉะนัๅน ฿นกำรด ำนินกิจกำร 
ของภำคธุรกิจจะตຌองอยูภำย฿ตຌกณฑ์ทีไจะตຌองปฏิบัติตอลูกจຌำงอยำงทำทียมกัน กำรลือกปฏิบัติดຌวยหตุทีไวำ

                                                           

2 มำตรำ 4 25 ละ 27  รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 

3 มำตรำ 26 ละ 28 รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 
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Zero draft 

ึึึอกสารฉบับนีๅจัดท าขึๅนพืไอ฿ชຌประกอบการรับฟังความคิดหในทานัๅนึึึ 
 

 

 

ลูกจຌำงป็นพศหญิง หรือป็นคนพิกำร หรือสถำนะของบุคคลป็นผูຌติดชืๅอ HIV  หรือป็นบุคคลขຌำมพศ  
จึงเมสำมำรถจะกระท ำเดຌ 

2.2.2 กำรคุຌมครองสิทธิดຌำนกำรประกอบอำชีพ กำรท ำงำน ละกำรด ำรงชีพ 

ภำย฿ตຌกำรคุຌมครองของรัฐธรรมนูญ บุคคลยอมมีสรีภำพ฿นกำรประกอบอำชีพ ดยเม
ถูกจ ำกัด วຌนทีไป็นกรณีทีไมีกฎหมำยหຌำมอำเวຌ พืไอรักษำควำมมัไนคงหรือศรษฐกิจของประทศ กำรขงขัน
อยำงป็นธรรม กำรปງองกันหรือขจัดกำรกีดกันหรือกำรผูกขำด กำรคุຌมครองผูຌบริภค ฿นกำรจัดระบียบ 
กำรประกอบอำชีพ รัฐสำมำรถท ำเดຌพียงทำทีไจ ำป็นหรือพืไอประยชน์สำธำรณะอยำงอืไนทำนัๅน4 ฿นกำร
ประกอบอำชีพหรือกำรท ำงำน บุคคลยังเดຌรับกำรรับรองสรีภำพ฿นกำรรวมกลุม฿นรูปบบตำง โ เมวำกำรจัดตัๅง
ป็นสมำคม สหกรณ์ สหภำพ ชุมชน ป็นตຌน กำรจ ำกัดสิทธิ฿นรืไองนีๅ  จะอนุญำต฿หຌกระท ำเดຌ ฉพำะกรณีทีไมี
กฎหมำยก ำหนดเวຌพืไอคุຌมครองประยชน์สำธำรณะ รักษำควำมสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
หรือปງองกันหรือขจัดกำรกีดกันหรือกำรผูกขำด รัฐธรรมนูญยังวำงหลักประกຌนดຌำนกำรคุຌมครองดຌำนควำมปลอดภัย 
สุขอนำมัย฿นกำรท ำงำน ดยมีรำยเดຌ สวัสดิกำร กำรประกันสังคม รวมทัๅงกำรจัดระบบรงงำนสัมพันธ์กผูຌ฿ชຌรงงำน  
มีกำรคุຌมครองสิทธิของมำรดำ฿นชวงกอนละหลังคลอด กำรสงครำะห์รำยเดຌ พืไอกำรยังชีพส ำหรับดูลผูຌสูงวัย
ละผูຌยำกเรຌ ฿นขณะดียวกัน รัฐมีหนຌำทีไ฿นกำรบริหำรจัดกำรดูลระบบศรษฐกิจพืไอประยชน์อยำงทัไวถึง  
ของประชำชน ขจัดกำรผูกขำดทำงศรษฐกิจทีไเมป็นธรรม ฿นดຌำนกำรคุຌมครองบุคคล฿นฐำนะผูຌบริภค  
สิทธิของผูຌบริภคเดຌรับควำมคุຌมครองจำกรัฐ รวมทัๅงกำรจัดตัๅงองค์กรพืไอคุຌมครองละพิทักษ์สิทธิ ฿นกรณีของดใก 
ยำวชน สตรี ผูຌสูงอำยุ คนพิกำร ผูຌยำกเรຌ ละผูຌดຌอยอกำส ถือป็นหนຌำทีไของรัฐ ทีไจะตຌองคุຌมครองปງองกัน 
มิ฿หຌมีกำร฿ชຌควำมรุนรงหรือกำรปฏิบัติทีไเมป็นธรรมตอกลุมบุคคลดังกลำว รวมทัๅงหนຌำทีไ฿นกำรบ ำบัด พืๅนฟู 
ละยียวยำ หำกถูกกระท ำกำรดังกลำว พืไอ฿หຌมีอกำสด ำรงชีวิต฿นสังคมเดຌอยำงมีคุณภำพ5  

ภำย฿ตຌมิติดຌำนกำรประกอบอำชีพ กำรท ำงำน ละกำรด ำรงชีพ หในเดຌวำรัฐธรรมนูญ
เดຌมีบทบัญญัติรับรองวำ บุคคลมีสิทธิ฿นกำรรวมตัวพืไอกอตัๅงองค์กรผูຌบริภคพืไอคุຌมครองละพิทักษ์สิทธิ 
ของผูຌบริภค กำรรับรองสิทธิชนวำนีๅป็นกำรสรຌำงอ ำนำจตอรอง฿หຌกับผูຌบริภคพืไอลดกำรอำปรียบจำก  
กำรด ำนินธุรกิจของบริษัทตำง โ ฿หຌมีควำมรับผิดชอบมำกขึๅนจำกกำรขำยสินคຌำละบริกำร เมผลักภำระ 
ดຌำนตำง โ ฿หຌกับผูຌบริภค นอกจำกนีๅลຌว  รัฐธรรมนูญยังบัญญัติอีกดຌวยวำ รัฐมีหนຌำทีไทีไจะตຌองจัด฿หຌมี
มำตรกำรหรือกลเกทีไมีประสิทธิภำพ฿นกำรคุຌมครองละพิทักษ์สิทธิของผูຌบริภคกีไ ยวกับขຌอมูลดຌำนตำง โ  
ทีไป็นจริงอีกดຌวย ละ฿นสวนนีๅ ยังหในเดຌถึงกำรทีไรัฐธรรมนูญรับรองวำ บุคคลยอมมีสรีภำพ฿นกำรรวมตัว 
ป็นสมำคม สหกรณ์ สหภำพ องค์กร หรือหมูคณะอืไน ฉะนัๅน ดยหลักกำรลຌว ลูกจຌำงทัๅง฿นภำครัฐวิสำหกิจ
ละภำคอกชนยอมมีสรีภำพ฿นกำรรวมตัวพืไอกอตัๅงสหภำพรงงำนหรือหมูคณะอืไนเดຌ อยำงเรกใดี กำรจ ำกัด
สรีภำพ฿นกำรรวมตัวนีๅ ยังมีขຌอยกวຌน฿หຌสำมำรถท ำเดຌตำมรัฐธรรมนูญ หำกกำรจ ำกัดนัๅนป็นเปพืไอรักษำ
ควำมสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนหรือพืไอปງองกันกำรผูกขำด นอกจำกนัๅน รัฐธรรมนูญยังวำง

                                                           

4 มำตรำ 40  ละ 71 รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 
5 มำตรำ 42 46 48 57 61 ละ 74 รัฐธรรมนญูหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 
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Zero draft 

ึึึอกสารฉบับนีๅจัดท าขึๅนพืไอ฿ชຌประกอบการรับฟังความคิดหในทานัๅนึึึ 
 

 

 

หลักกำรกีไยวกับกำรคุຌมครองสิทธิของผูຌ฿ชຌรงงำน เมวำจะป็นรืไองของสภำพกำรท ำงำน฿หຌมีควำมปลอดภัย 
(Working conditions) สวัสดิกำร กำรประกันสังคมรวมถึงระบบรงงำนสัมพันธ์ดຌวย  

฿นสวนของกำรคุຌมครองกรณีพิศษ รัฐธรรมนูญเดຌรับรองสิทธิของมำรดำ฿นชวง
ระหวำงกอนละหลังคลอดบุตร กำร฿หຌควำมคุຌมครองสิทธิชนวำนีๅ  มีควำมกีไยวขຌองชืไอมยงกับสิทธิกีไยวกับ
กำรท ำงำน ดยฉพำะทีไรียกวำ สิทธิลำคลอดบุตร  (Maternity Leave) ตำมทีไรัฐธรรมนูญก ำหนดอำเวຌ ละ
ตำมนืๅอหำของพระรำชบัญญัติคุຌมรองรงงำน พ.ศ. 2541 ซึไงป็นกฎหมำยฉพำะ฿นรืไองนีๅ 

อนึไง มีขຌอสังกตวำ มຌวำรืไองกำรทุจริตคอร์รัปชัไนจะมิเดຌป็นประดในหลักของ 
UNGPs กใตำมต฿นค ำอธิบำยของ UNGPs ขຌอทีไ 3 กใเดຌมีกำรกลำวถึงรืไองกำรตอตຌำนกำร฿หຌสินบนดຌวย  
ซึไงสอดคลຌองกับรัฐธรรมนูญทีไก ำหนด฿หຌรัฐตຌองสงสริมละสรຌำงควำมตระหนักกประชำชนถึงอันตรำย 
ของกำรทุจริตประพฤติมิชอบทัๅง฿นภำครัฐละภำคอกชนดຌวย ฉะนัๅน จึงป็นหนຌำทีไของรัฐทีไจะตຌองรณรงค์
ควำมรูຌกำรทุจริต฿นภำคอกชนกประชำชนดຌวยละยังป็นกำรกระตุຌน฿หຌภำคธุรกิจอกชนหันมำ฿ส฿จ  
ทีไจะจัดหำมำตรกำร฿นกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นองค์กรของตนอีกดຌวย 

2.2.3 กำรคุຌมครองสิทธิดຌำนสิไงวดลຌอม บุคคล ละชุมชน 

บุคคลมีสรีภำพภำย฿ตຌรัฐธรรมนูญ฿นกำรลือกถิไนทีไอยู วຌนตจะป็นกรณีทีไมีกฎหมำย
ยกวຌนอำเวຌพืไอควำมมัไนคงของรัฐ ควำมสงบรียบรຌอยหรือสวัสดิภำพของประชำชน หรือพืไอรักษำสถำนภำพ
ของครอบครัว หรือพืไอสวัสดิภำพของผูຌยำว์ นอกจำกนัๅน รัฐธรรมนูญก ำหนด฿หຌป็นหนຌำทีไของรัฐ ละป็นสิทธิ
ของบุคคลละชุมชนทีไจะอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือสงสริมภูมิปัญญำ ศิลปะ วัฒนธรรม ป็นตຌน อันดีงำมของทຌองถิไน
ละของชำติ สิทธิดຌำนกำรจัดกำร บ ำรุงรักษำ ละ฿ชຌประยชน์จำกทรัพยำกรละสิไงวดลຌอม ดยตຌอง฿หຌ
ประชำชนละชุมชน฿นทຌองถิไนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวมด ำนินกำรละเดຌรับประยชน์จำกกำรด ำนินกำรดังกลำว 
฿นกำรกำรคุຌมครองสิทธิ บุคคลมีสิทธิทีไจะขຌำชืไอกัน พืไอรียกรຌอง฿หຌหนวยงำนของรัฐ งดวຌนหรือหยุด  
กำรกระท ำกำร ทีไอำจกระทบตอควำมป็นอยูอยำงสงบสุขของประชำชนหรือชุมชน ละกำรพิจำรณำ 
ของหนวยงำนรัฐ ตຌอง฿หຌประชำชนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นกำรพิจำรณำดຌวยตำมวิธีกำรทีไกฎหมำยบัญญัติอำเวຌ 
รวมทัๅงสิทธิกำรสนอนะ฿หຌรัฐด ำนินกำรพืไอประยชน์ของประชำชนหรือชุมชน นอกจำกนัๅน บุคคลยังมี
สรีภำพทีไจะชุมนุมดยปรำศจำกอำวุธ วຌนตกรณีพืไอรักษำควำมมัไนคงของรัฐ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ 
ควำมสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือพืไอคุຌมครองสิทธิหรือสรีภำพของบุคคลอืไน  ส ำหรับ
สิทธิละสรีภำพของชำวเทยกลุมชำติพันธุ์ตำง โ รัฐมีหนຌำทีไตำมรัฐธรรมนูญ ทีไจะตຌอง฿หຌควำมคุຌมครองตอสิทธิ
ด ำรงชีวิต฿นสังคมตำมวัฒนธรรม ประพณี ละวิถีชีวิตดัๅงดิมตำมควำมสมัคร฿จเดຌอยำงสงบสุข เมถูกรบกวน 
ทำทีไเมป็นกำรขัดตอควำมสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือป็นอันตรำยตอควำมมัไนคง  
ของรัฐ หรือสุขภำพอนำมัย6 

฿นสวนนีๅ จะหในเดຌวำรัฐธรรมนูญ฿หຌกำรคุຌมครองสิทธิของชำวเทยกลุมชำติพันธุ์ตำง โ 
฿หຌสำมำรถด ำนินวิถีชีวิตตำมบบดัๅงดิมละด ำรงชีวิตอยูเดຌป็นปกติสุข  กำร฿หຌหลักประกันคุຌมครองขຌอนีๅ 
ตำมรัฐธรรมนูญเทยสอดคลຌองกับค ำอธิบำยขຌอทีไ 3 ของ UNGPs ทีไอธิบำยวำ รัฐควรจัด฿หຌมีนวปฏิบัติ฿หຌก
                                                           

6 มำตรำ 38 43 44 58 59 ละ 70 รัฐธรรมนญูหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 
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องค์กรธุรกิจทีไจะคำรพสิทธิมนุษยชน฿นประดในทຌำทำยทีไกีไยวกับชนกลุมนຌอยทำงชืๅอชำติท ำนองดียวกับ  
กำร฿หຌควำมคุຌมครองกลุมชำติพันธ์ตำง โ รัฐธรรมนูญเดຌวำงหลักประกันทีไจะ฿หຌควำมคุຌมครองกลุมคนปรำะบำง
อยำง ดใก สตรี คนพิกำร฿หຌรอดพຌนจำกกำรถูก฿ชຌควำมรุนรงละกำรเดຌรับปฏิบัติอยำงเมป็นธรรม กำร฿หຌ
หลักประกันคุຌมครองขຌอนีๅตำมรัฐธรรมนูญเทยสอดคลຌองกับค ำอธิบำยขຌอทีไ 3 ของ UNGPs ทีไก ำหนดวำรัฐ 
ควรจัด฿หຌมีนวปฏิบัติทีไจะพิจำรณำประดในกีไยวกับสตรี ดใกละคนพิกำร 

2.2.4 กำรคุຌมครองสิทธิ฿นกำรขຌำถึงขຌอมูลละกำรยียวยำ 
ภำย฿ตຌรัฐธรรมนูญ บุคคลละชุมชนมีสิทธิ฿นกำรรับทรำบละขຌำถึงขຌอมูลสำธำรณะ 

มีสิทธิสนอรืไองรำวรຌองทุกข์ละรับทรำบกำรจຌงผลพิจำรณำ มีสิทธิฟງองหนวยงำนรัฐ฿หຌรับผิดนืไองจำก  
กำรกระท ำหรือละวຌนกำรกระท ำ ฿นขณะทีไรัฐอง กใมีหนຌำทีไตຌองปຂดผยขຌอมูลหรือขำวสำรสำธำรณะ ทีไมิเดຌ
กีไยวขຌองกับควำมมัไนคงหรือป็นควำมลับของทำงรำชกำร ฿หຌประชำชนสำมำรถขຌำถึงเดຌดยสะดวก ฿นกรณีทีไ
จะมีกำรอนุญำต฿หຌด ำนินกำร ทีไอำจกระทบตอสิไงวดลຌอม สุขอนำมัย คุณภำพชีวิต หรือกระทบตอประชำชน
หรือชุมชน รัฐธรรมนูญก ำหนดหนຌำทีไ฿หຌรัฐตຌองประมินผลกระทบ จัดรับฟังควำมคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสีย 
ประชำชน ละชุมชนทีไกีไยวขຌองสียกอน ซึไงบุคคลละชุมชนมีสิทธิทีไจะเดຌรับขຌอมูล ค ำชีๅจง ละหตุผล  
จำกหนวยงำนของรัฐ กอนทีไจะอนุญำตหรือมีกำรด ำนินกำรดังกลำว ซึไงป็นหนຌำทีไของรัฐ ทีไจะตຌองระมัดระวัง
ผลกระทบตอประชำชน ชุมชน สิไงวดลຌอม฿หຌนຌอยทีไสุด กรณีทีไมีผลกระทบกิดขึๅน รัฐตຌองยียวยำ 
ควำมดือดรຌอนหรือควำมสียหำย฿หຌกประชำชนหรือชุมชนทีไเดຌรับผลกระทบอยำงป็นธรรมละดยเมชักชຌำ 
฿นกรณีทีไกิดกำรละมิดสิทธิหรือสรีภำพตำมทีไรัฐธรรมนูญบัญญัติคุຌมครองอำเวຌ บุคคลผูຌถูกละมิดสำมำรถ
หยิบยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พืไอ฿ชຌสิทธิ฿นทำงศำลหรือยกขึๅนป็นขຌอตอสูຌ฿นชัๅนศำลกใเดຌ ละมีสิทธิ  
รียก฿หຌรัฐยียวยำหรือชวยหลือ กรณีมีควำมสียหำยอันนืไองมำจำกกำรถูกละมิดสิทธิหรือสรีภำพ หรือ  
จำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำของบุคคลอืไน7 

฿นประดในนีๅ หในเดຌวำ นอกจำกรัฐธรรมนูญจะคุຌมครองสิทธิสรีภำพของบุคคล 
฿นดຌำนตำง โ ลຌว รัฐธรรมนูญยังเดຌบัญญัติ฿หຌรัฐมีหนຌำทีไอีกดຌวย ซึไงหนຌำทีไของรัฐทีไกีไยวขຌองกับสิทธิมนุษยชน
กับกำรด ำนินธุรกิจเดຌก รัฐมีหนຌำทีไตຌองบังคับ฿ชຌกฎหมำยอยำงครงครัด 8 หนຌำทีไขຌอนีๅสอดคลຌองกับ UNGPs 
ขຌอทีไ 3 ทีไก ำหนดวำ ฿นการท าหนຌาทีไของรัฐ฿นการคุຌมครองสิทธิมนุษยชน รัฐควรด านินการดังนีๅ ิกี บังคับ฿ชຌ
กฎหมายทีไมุงหรือมีผลก าหนด฿หຌองค์กรธุรกิจคารพสิทธิมนุษยชน…ซึไงนอกจำกหนຌำทีไ฿นกำรบังคับ฿ชຌ
กฎหมำยอยำงมีประสิทธิภำพลຌว ยังป็นหนຌำทีไของรัฐตำมรัฐธรรมนูญ ทีไจะตຌองด ำนินกำรวิครำะห์ผลกระทบ
สิไงวดลຌอม (Environmental Impact Assessment: EIA)9 ฿นกรณีทีไรัฐบำลด ำนินกำรครงกำรหรือทีไรัฐบำล
อนุญำต฿หຌอกชนด ำนินครงกำร฿ดโ ถຌำครงกำรดังกลำวอำจสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม สุขอนำมัย หรือ
คุณภำพชีวิตของประชำชนลຌว รัฐบำลตຌองจัดท ำ฿หຌมีกำรศึกษำละประมินผลกระทบตอคุณภำพสิไงวดลຌอม
ละสุขอนำมัยของประชำชนหรือชุมชนกอน นอกจำกกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมลຌว รัฐยังตຌองจัด฿หຌ

                                                           

7 มำตรำ 25 ละ 41 รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 
8 มำตรำ 53 รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 
9 มำตรำ 58 รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 
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มีกำรยียวยำควำมสียหำยตอประชำชนอยำงป็นธรรมละเมชักชຌำจำกกำรด ำนินครงกำรดังกลำวดຌวย  
รวมทัๅง กำรรับรองสิทธิของบุคคลละชุมชน ทีไจะเดຌรับขຌอมูลทีไอยู฿นควำมครอบครองจำกหนวยงำนของรัฐ  

฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับหนຌำทีไของรัฐ฿นรืไองนีๅ รัฐธรรมนูญก ำหนด฿หຌรัฐตຌองจัดระบบ
บริหำรกระบวนกำรยุติธรรม ทีไป็นธรรมละเมลือกปฏิบัติ สำมำรถขຌำถึงเดຌดยสะดวก รวดรใว ละเมสีย
คำ฿ชຌจำยสูงกินสมควร นอกจำกนัๅน รัฐยังมีหนຌำทีไ฿นกำร฿หຌควำมชวยหลือทำงกฎหมำย ทีไจ ำป็นละ
หมำะสมกผูຌยำกเรຌหรือผูຌดຌอยอกำส฿นกำรขຌำถึงกระบวนกำรยุติธรรม รวมตลอดถึงกำรจัดหำทนำยควำม฿หຌ 
ละตຌองสวงหำมำตรกำรคุຌมครองจຌำหนຌำทีไ฿นกระบวนกำรยุติธรรม มิ฿หຌถูกทรกซงหรือครอบง ำ10 

จำกนืๅอหำของรัฐธรรมนูญ฿นสวนนีๅลຌว ยอมขຌำ฿จเดຌวำ บุคคล฿ดกใตำมทีไถูกละมิด
สิทธิตำมกฎหมำยจำกกำรด ำนินธุรกิจของภำคอกชนลຌวกใสำมำรถฟງองศำลละเดຌรับกำรยียวยำ 
ทำงกฎหมำยเดຌ 

2.3 กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
ประทศเทยมีกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติอยูหลำยฉบับ ทีไกีไยวขຌองกับสิทธิมนุษยชน 

กับกำรด ำนินธุรกิจ ดังนีๅ 
2.3.1 กลุมกฎหมำยทีไกีไยวขຌองกับสิทธิรงงำน  

1) พระรำชบัญญัติคุຌมครองรงงำน พ.ศ. 2541 

พระรำชบัญญัติ คุຌมครองรงงำน พ.ศ. 2541 ป็นกฎหมำยหลักทีไ฿หຌกำรคุຌมครอง
หรือป็นหลักประกันถึงสิทธิหรือมำตรฐำนขัๅนตไ ำ฿นกำรท ำงำนของรงงำน฿นดຌำนตำง โ กลูกจຌำงละผูຌ฿ชຌ
รงงำนทัๅงหลำย เมวำจะป็นรืไองของ กำรหຌำมนำยจຌำงมิ฿หຌลือกปฏิบัติตอลูกจຌำงระหวำงชำยกับหญิง  
กำรหຌำมมิ฿หຌมีกำรคุกคำมทำงพศตอลูกจຌำง (sexual harassment) กำร฿หຌควำมคุຌมครองกลูกจຌำงกีไยวกับ
สิทธิตำง โ ดຌำนรงงำน ชน กำรก ำหนดชัไวมงกำรท ำงำนตຌองเมกิน 8 ชัไวมงตอวัน สิทธิหยุดประจ ำสัปดำห์ 
สิทธิหยุดพักผอนประจ ำป สิทธิลำปຆวยละกิจธุระ ป็นตຌน นอกจำกนีๅลຌว กฎหมำยคุຌมครองรงงำน  
ยังคุຌมครองกลุมคนปรำะบำงอยำงสตรีละดใก ดยกฎหมำยหຌำมมิ ฿หຌมีกำร฿ชຌรงงำนดใกอำยุตไ ำกวำ 15 ป
ป็นลูกจຌำง กำรหຌำมมิ฿หຌนำยจຌำง฿หຌลูกจຌำงทีไป็นผูຌหญิงท ำงำนทีไมีลักษณะอันตรำย นอกจำกนีๅลຌว กฎหมำย  
ยังคุຌมครองหญิงมีครรภ์ป็นพิศษอีกดຌวย ดยกำรหຌำมมิ฿หຌนำยจຌำง฿หຌหญิงมีครรภ์ท ำงำนกีไยวกับครืไองจักร 
หรือท ำงำน฿นรือ ละ฿หຌหญิงมีครรภ์฿ชຌสิทธิลำคลอดเมกิน 90 วัน11 ดยทีไนำยจຌำงเมสำมำรถอຌำง 
กำรตัๅงครรภ์ของลูกจຌำงมำป็นหตุ฿นกำรลิกจຌำงเดຌดຌวย นอกจำกนัๅน ฿นสวนรำยละอียดของกำรคุຌมครอง
รงงำน฿นประดในทีไกีไยวขຌอง กใเดຌมีกำรก ำหนดอำเวຌ฿นกฎหมำยประกอบพระรำชบัญญัติ฿นลักษณะตำง โ เม
วำจะป็นกฎกระทรวง ประกำศกระทรวง ป็นตຌน ดังนัๅน หำกภำคธุรกิจซึไงป็นนำยจຌำง มีกำรละมิดหรือ 
ฝຆำฝืนกฎหมำยฉบับนีๅ มีควำมผิดละมีทษ฿นทำงอำญำ 

                                                           

10 มำตรำ 68 รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช 2560 
11 พ.ร.บ คุຌมครองรงงำน พ.ศ. 2541 มำตรำ 41 
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2) พระรำชบัญญัติรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  

กฎหมำยฉบับนีๅก ำหนดสิทธิหนຌำทีไ หลักกณฑ์ ละขัๅนตอนกีไยวกับกำรจัดตัๅง
องค์กรของนำยจຌำง ลูกจຌำง กำรจຌงขຌอรียกรຌอง กระบวนกำรระงับขຌอพิพำทรงงำนระหวำงนำยจຌำงกับลูกจຌำง 
ตลอดจนกำรคุຌมครองสิทธิของนำยจຌำงลูกจຌำง฿นกำรด ำนินกิจกรรมดຌำนรงงำนสัมพันธ์ ฉพำะ฿นภำคอกชน 
ดยมีสำระส ำคัญสรุปเดຌดังตอเปนีๅ 

กำรคุຌมครองสภำพกำรจຌำง ดยก ำหนด฿หຌสถำนประกอบกำรทีไมีลูกจຌ ำงครบ 
ตำมทีไกฎหมำยก ำหนด มีหนຌำทีไจัดท ำขຌอตกลงกีไยวกับสภำพกำรจຌำงป็นหนังสือ พืไอสรຌำงควำมชัดจนมิ฿หຌกิด 
ขຌอตຌถียงกัน฿นภำยหลัง ละมีผลผูกพันมิ฿หຌท ำงืไอนเขหรือสัญญำจຌำงรงงำนทีไดຌอยกวำขຌอตกลงกีไยวกับ
สภำพกำรจຌำง฿นภำยหลังเดຌ  

กำรประกันสิทธิดຌำนรงงำนสัมพันธ์ ดยก ำหนดหลักกณฑ์ละขัๅนตอน อันถือเดຌวำ 
ป็นกติกำกีไยวกับกำรจຌงขຌอรียกรຌอง กำรจรจำ ละกำรระงับขຌอพิพำทรงงำนระหวำงนำยจຌำงกับลูกจຌำง  
รวมทัๅงอ ำนำจหนຌำทีไของพนักงำนประนอมขຌอพิพำทรงงำน ผูຌชีๅขำด รวมทัๅงกำร฿ชຌสิทธิละหนຌำทีไของนำยจຌำง
ทีไจะปຂดงำน ลูกจຌำงหรือสหภำพรงงำนทีไจะนัดหยุดงำน  

กำรคุຌมครองผูຌ฿ชຌสิทธิจำกกำรปฏิบัติทีไเมป็นธรรม ดยหຌำมมิ฿หຌมีกำรลิกจຌำงหรือ
ยกยຌำยหนຌำทีไกำรงำนของลูกจຌำง ผูຌทนลูกจຌำง สมำชิกสหภำพรงงำน ฯลฯ วຌนตปรำกฏวำ บุคคลดังกลำว
กระท ำกำรหรือประพฤติตนฝຆำฝืนงืไอนเขทีไก ำหนดเวຌตำมกฎหมำย ชน ทุจริตตอหนຌำทีไหรือกระท ำควำมผิด
อำญำดยจตนำกนำยจຌำง จง฿จท ำ฿หຌนำยจຌำงเดຌรับควำมสียหำย ป็นตຌน  

 3)  พระรำชบัญญัติรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

พระรำชบัญญัติรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2543 อำจกลำวเดຌวำ  
ป็นกฎหมำยดຌำนรงงำนสัมพันธ์ทีไ ยกตัวออกจำกพระรำชบัญญัติรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ละมีขอบขต
฿ชຌบังคับกับรัฐวิสำหกิจละลูกจຌำงของรัฐวิสำหกิจทัไวเป ยกวຌนรัฐวิสำหกิจทีไก ำหนดเวຌ฿นพระรำชกฤษฎีกำ  
ดยมีสำระส ำคัญดยสรุป ดังนีๅ 

ก ำหนดหลักกณฑ์ละขัๅนตอน กีไยวกับกำรจัดท ำขຌอตกลงกีไยวกับสภำพกำรจຌำง 
ระยะวลำ฿นกำร฿ชຌบังคับขຌอตกลงกีไยวกับสภำพกำรจຌำง ละหลักกณฑ์กีไยวกับกำรจัดตัๅงสหภำพรงงำน  
คุณสมบัติของบุคคลทีไมีสิทธิจัดตัๅงสหภำพรงงำน กำรจัดตัๅงสหพันธ์รงงำน ก ำหนด฿หຌสหภำพรงงำน 

ก ำหนดหลักกณฑ์ละขัๅนตอนกีไยวกับกำรยืไนขຌอรียกรຌอง กำรจรจำตอรอง 
ละระงับขຌอพิพำทรงงำน ละหลักกณฑ์กำรระงับขຌอพิพำทรงงำน ดยหຌำมมิ฿หຌมีกำรนัดหยุดงำนหรือ 
ปຂดงำน ซึไงป็นขຌอตกตำงอยำงชัดจนจำกกระบวนกำรรงงำนสัมพันธ์฿นภำคอกชน  ระยะวลำกำรด ำรง
ต ำหนงกรรมกำร ประธำนสหภำพรงงำน ละหลักกณฑ์กีไยวกับกำรประชุม฿หญ 

จัดตัๅงกลเกเตรภำคี฿นรูป คณะกรรมกำรรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พืไอก ำหนด
ขอบขตของสภำพกำรจຌำงทีไกีไยวกับกำรงินทีไนำยจຌำงกับลูกจຌำงสำมำรถด ำนินกำรเดຌ  ละมีอ ำนำจพิจำรณำ
วินิจฉัยชีๅขำดขຌอพิพำทรงงำน หรืออำจตงตัๅงบุคคลหรือคณะบุคคลพืไอเกลกลีไยกอนมีค ำวินิจฉัยชีๅขำดเดຌ 
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รวมทัๅง฿หຌอ ำนำจคณะกรรมกำรทีไจะวินิจฉัย ละออกค ำสัไง฿หຌกรรมกำรสหภำพรงงำน หรือสหพันธ์รงงำน 
ซึไงด ำนินกำรผิดวัตถุประสงค์ละกำรนัๅนป็นภยันตรำยตอควำมสงบสุขของประชำชน หรือควำมมัไนคงของประทศ 
฿หຌปฏิบัติตำมค ำสัไง  

จัดตัๅงกลเกทวิภำคี ฿นรูปของ คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ฿นตละรัฐวิสำหกิจ 
ทีไมีอ ำนำจกຌเขพิไมติม สภำพกำรจຌำงทีไกีไยวกับกำรงินทีไอยูภำย฿นกรอบตำมทีไคณะกรรมกำรก ำหนด  ละ
กำรคุຌมครองผูຌทีไป็นกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ 

 4) พระรำชบัญญัติคุຌมครองผูຌรับงำนเปท ำทีไบຌำน พ.ศ. 2553 

พระรำชบัญญัติคุຌมครองผูຌรับงำนเปท ำทีไบຌำน พ.ศ. 2553 ป็นกฎหมำย฿นลักษณะ
ของกำรคุຌมครองสิทธิรงงำน ทีไพัฒนำมำจำกพระรำชบัญญัติคุຌมครองรงงำน พ.ศ. 2541 อันนืไองมำจำก 
กำรปลีไยนครงสรຌำง฿นกำรจຌำงงำนบำงประกำรของภำคธุรกิจ พืไอรับมือกับสภำวะกดดันทำงศรษฐกิจ  
ซึไงกอ฿หຌกิดปัญหำอุปสรรค฿นกำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยดิม ดยมีสำระส ำคัญ ดังนีๅ 

กฎหมำยฉบับนีๅมีขอบขตกำร฿ชຌบังคับทัๅงกับภำคอกชน ภำครำชกำร ละ 
ภำครัฐวิสำหกิจ ดยก ำหนด฿หຌผูຌจຌำงงำนจะตຌองท ำอกสำรกีไยวกับงืไอนเขกำรท ำงำนละอกสำรกีไยวกับ  
กำรจำยคำตอบทนตำมทีไกฎหมำยก ำหนด ซึไงตຌองเมนຌอยกวำอัตรำคำจຌำงปกติ ตำมทีไกฎหมำยคุຌมครองรงงำน
หลักก ำหนดเวຌ กฎหมำยฉบับนีๅ เดຌก ำหนดงืไอนเข฿นทิศทำงดียวกับกำรคุຌมครองรงงำนทัไวเป ทำทีไสภำพ  
กำรท ำงำนสำมำรถปຂดชอง฿หຌปฏิบัติเดຌ ชน กำรหຌำมมิ฿หຌรียกหรือรับหลักประกันกำรท ำงำน หรือหลักประกัน
ควำมสียหำยจำกผูຌรับงำน กำรหຌำมหักคำตอบทนวຌนตป็นกำรช ำระภำษีหรือตำมงืไอนเขฉพำะทำทีไ
กฎหมำยก ำหนดอำเวຌทำนัๅน กำรคุຌมครองสิทธิ฿นควำมปลอดภัยทัไวเปละกำรก ำหนดอำยุขัๅนตไ ำของดใกละ
กำรท ำงำนของหญิงมีครรภ์ กำรจัดกำรดຌำนคำรักษำพยำบำล คำฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ป็นตຌน กรณีผูຌประสบ
อันตรำยเดຌรับควำมสียหำยหรือจใบปຆวยจำกกำรท ำงำน ภำย฿ตຌกฎหมำยฉบับนีๅ เดຌมีกำรก ำหนดกลเก  
฿นรูปของคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌรับงำนเปท ำทีไบຌำน พืไอสนอนะนยบำยดຌำนกำรคุຌมครอง รวมทัๅง 
กำรสงสริมละพัฒนำผูຌรับงำนเปท ำทีไบຌำน ส ำหรับกำรละมิดหรือฝຆำฝืนกฎหมำยฉบับนีๅ ป็นควำมผิดละ 
มีทษ฿นทำงอำญำ 

5) พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ละสภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำน 
พ.ศ. โ55ไ 

กฎหมำยฉบับนีๅมีวัตถุประสงค์฿หຌสถำนประกอบกำรทัๅงหลำย บริหำรจัดกำร
ดຌำนควำมปลอดภัยละสุขอนำมัย฿นกำรท ำงำน ฿หຌป็นเปอยำงป็นระบบละมีประสิทธิภำพ กำรจัดตัๅง
กองทุนควำมปลอดภัยฯ ทีไนำยจຌำงสำมำรถกูຌยืมงินจำกกองทุนเปปรับปรุงกຌเขสภำพควำมเมปลอดภัย  
฿นสถำนประกอบกิจกำร พืไอปງองกันละลดควำมสีไยงของกำรกิดอุบัติหตุละรคจำกกำรท ำงำน กฎหมำย
ฉบับนีๅมีกำรควบคุมดยกำรก ำหนดทษทำงอำญำอำเวຌชนกัน 
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6) พระรำชบัญญัติรงงำนทำงทะล พ.ศ. 2558 

พระรำชบญัญัติรงงำนทำงทะล พ.ศ. 2558 กลำวเดຌวำ ป็นกฎหมำยอีกฉบับหนึไง
ทีไพัฒนำยกตัวมำจำกพระรำชบัญญัติคุຌมครองรงงำน พ.ศ. 2541 เดຌก ำหนดวำจຌำของรือดินทะล 
ทีไมีวัตถุประสงค์ชิงพำณิชย์จะตຌองปฏิบัติตำมกฎกณฑ์ทีไคุຌมครองรงงำนทำงทะล฿นดຌำนตำง โ ชน หຌำมมิ฿หຌ
จຌำของรือลือกปฏิบัติตอคนประจ ำรือซึไงป็นบุคคลทีไจຌำของรือจຌำงดຌวยหตุควำมตกตำงทำงดຌำนชืๅอชำติ 
พศ อำยุ ควำมพิกำรหรือสถำนะของบุคคล  กำรหຌำม฿ชຌรงงำนดใกทีไมีอำยุตไ ำกวำ 16 ปท ำงำนบนรือ ละ
หຌำมจຌำงดใกอำยุตไ ำกวำ 18 ป ท ำงำน฿นวลำกลำงคืนละงำนทีไมีลักษณะอันตรำยตอสุขภำพหรือ 
ควำมปลอดภัย กำรคุຌมครองสิทธิตำง โ กีไยวกับชัไวมงท ำงำน สิทธิวันหยุดประภทตำงโ อัตรำคำจຌำงขัๅนตไ ำ
ละคำลวงวลำ สิทธิกำรรวมตัวละกำรจรจำตอรอง รวมถึงกำรก ำหนด฿หຌจຌำของรือจัดอกสำรกีไยวกับ
วิธีกำรรຌองรียนอันกีไยวกับสภำพกำรจຌำง สภำพกำรท ำงำนละสภำพควำมป็นอยูของคนประจ ำรือดຌวย  
ดยกฎหมำยก ำหนดวำ ฿นกรณีทีไคนประจ ำรือรຌองรียนลຌว จຌำของรือจะตຌองด ำนินกำรสอบสวนขຌอทใจจริง
ละจຌงผลกำรสอบสวนดังกลำวดຌวย ส ำหรับควำมควำมรับผิดละทษกรณีฝຆำฝืนหรือเมปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัตินีๅ  ป็นควำมผิดละมีทษทำงอำญำ รวมทัๅงกำร฿หຌอ ำนำจพนักงำนจຌำ  หนຌำทีไหรือ
คณะกรรมกำรปรียบทียบ ส ำหรับควำมผิดบำงมำตรำเดຌ  

7) พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

ป็นทีไทรำบดีวำประทศเทยป็นผูຌน ำดຌำนประมงอันดับตຌน โ ของลก กอรปกับ
รัฐบำลตระหนักดีกวำกำร฿หຌควำมคุຌมครองสิทธิมนุษยชนของลูกรือป็นสิไงส ำคัญ ประทศเทยเดຌตรำกฎหมำย
฿หมพืไอจัดระบียบดຌำนกำรท ำประมง ดย พ .ร.ก. กำรประมง พ.ศ. 2558 ซึไงป็นกฎหมำยมบทกีไยวกับ 
กำรท ำประมงเดຌบูรณำกำรหลำยมิติทัๅงดຌำนสิไงวดลຌอมทำงทะล กำรปງองกันละปรำบปรำม IUU รวมถึง 
กำร฿หຌควำมคุຌมครองสิทธิดຌำนรงงำนของลูกรือดຌวย กฎหมำยฉบับนีๅเดຌก ำหนด฿หຌจຌำของรือหรือผูຌควบคุมรือ
ตຌองน ำหลักฐำนกีไยวกับระบบควำมปลอดภัย สุขอนำมัยละสวัสดิภำพ฿นกำรท ำงำนของคนประจ ำรือตำมทีไ
ก ำหนดเวຌ฿นกฎกระทรวง กำรเมปฏิบัติตำมกฎกณฑ์ขຌอนีๅ  จຌำหนຌำทีไมีอ ำนำจทีไ จะสัไงกักรือเดຌหรือ 
สัไง฿หຌรือประมงดังกลำวขຌำทียบทำรือเดຌ 

8) พระรำชบัญญัติปງองกันละปรำบปรำมกำรคຌำมนุษย์ พ.ศ. 2551 

นืไองจำกกำรคຌำมนุษย์ป็นอำชญำกรรมระหวำงประทศทีไประชำคมระหวำง
ประทศมุงมัไนทีไจะขจัดหมดสิๅนเป ประทศเทยจึงสดงจตจ ำนงทีไจะ฿หຌควำมรวมมือกับประชำคมระหวำง
ประทศทีไจะปງองกันละปรำบปรำมกำรคຌำมนุษย์ ประทศเทยเดຌตรำกฎหมำยกีไยวกับกำรปງองกันละ
ปรำบปรำมกำรคຌำมนุษย์ ดยกฎหมำย฿หมเดຌมีกำรกຌเขค ำนิยำมกำรบังคับ฿ชຌรงงำน (Forced labor)  
฿หຌมีควำมหมำยครอบคลุม฿หຌมำกทีไสุด ดยหมำยถึงกำรท ำ฿หຌหวำดกลัววำจะกิดอันตรำย กำรขูขใญ กำร฿ชຌก ำลัง
ประทุษรຌำย กำรท ำ฿หຌบุคคลอยู฿นภำวะทีไเมสำมำรถขัดขืนเดຌละรวมถึงกำรยึดอกสำรส ำคัญประจ ำตัว 
ของบุคคลนัๅนเวຌ หรือน ำภำระหนีๅของบุคคลนัๅนหรือของผูຌอืไนมำป็นสิไงผูกมัดดยมิชอบ  
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9) ประมวลกฎหมำยอำญำ 
นอกหนือจำกพระรำชบัญญัติฉพำะกรณีตำงโ ดังทีไเดຌกลำวมำลຌว ฿นสวนทีไ

กีไยวขຌองกับธุรกิจละสิทธิมนุษยชน ดยฉพำะกำรคุຌมครองสิทธิของรงงำน ยังพบวำ เดຌมีกำรก ำหนด
สอดทรกอยู฿นประมวลกฎหมำยอำญำ กักขังหนวงหนีไยว ิม. 310 ทวิี กำรอำคนลงป็นทำส ิม. 312)  
กำรฉຌอกงรงงำน ิม. 344) 

10) พระรำชบัญญัติสงสริมละพัฒนำคุณภำพคนพิกำร พ.ศ. 2550 

ภำย฿ตຌกฎหมำยฉบับนีๅ กระทรวงรงงำนเดຌออกกฎกระทรวงก ำหนดควตำ 
ทีไนำยจຌำงหรือจຌำของสถำนประกอบกำรจะตຌองรับคนพิกำรขຌำท ำงำน ดยก ำหนดวำ นำยจຌำงหรือจຌำของ
สถำนประกอบกำรซึไงมีลูกจຌำงจ ำนวนหนึไงรຌอยคนขึๅนเป฿หຌรับคนพิกำรท ำงำน฿นสัดสวนทุกหนึไงรຌอยคน 
ตอคนพิกำรหนึไงคน หำกศษของหนึไงรຌอยถຌำกินหຌำสิบคน฿หຌรับคนพิกำรพิไมอีกหนึไงคน ดยนำยจຌำงหรือ
จຌำของผูຌประกอบกำรรำย฿ดเมเดຌปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนีๅ จะตຌองสงงินขຌำกองทุนสงสริมละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรป็นรำยปทน  

11) พระรำชบัญญัติจัดตัๅงศำลรงงำนละวิธีพิจำรณำคดีศำลรงงำน พ.ศ. 2521 

ศำลรงงำนป็นศำลช ำนัญพิศษ ซึไงมีกระบวนกำรพิจำรณำคดีดยมุงนຌน
วิธีกำรเกลกลีไยละกำรระงับขຌอพิพำทป็นหลัก กำรพิจำรณำชีๅขำดตำมนืๅอหำกฎหมำย ดยปกติลຌวจะ
กิดขึๅน฿นกรณีทีไคูกรณี ฝຆำยนำยจຌำงละลูกจຌำง เมสำมำรถประนีประนอมหรือตกลงกันเดຌ ดยกรอบอ ำนำจ
หนຌำทีไ ศำลรงงำนมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีดຌำนตำมประมวลกฎหมำยพงละพำณิชย์ หรือบรรดำสิทธิ
หนຌำทีไตำมกฎหมำยรงงำนทีไป็นกฎหมำยพิศษ ตัวอยำงชน กฎหมำยวำดຌวยกำรคุຌมครองรงงำน กฎหมำย
วำดຌวยรงงำนสัมพันธ์ ซึไงมีลักษณะทีไอืๅอตอรงงำน฿นกำรขຌำสูกำรคุຌมครองสิทธิ นืไองจำกประหยัดคำ฿ชຌจำย 
สะดวก ละเมลำชຌำ กลำวคือ กำรฟງองหรือด ำนินคดีรงงำนคูควำมเดຌรับกำรยกวຌนเมตຌองสียคำฤชำธรรมนียม 
เมจ ำป็นตຌองมีกำรวำจຌำงตงทนำยขຌำสูຌคดี นืไองจำกศำลรงงำนจะป็นผูຌซักถำมพยำนอง นอกจำกนัๅน  
ศำลยังรับภำระป็นผูຌจำยคำปຆวยกำร คำพำหนะ ละคำชำทีไพัก฿หຌกพยำน ทัๅงยัง ป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ละควำมรวดรใว กำรฟງองรຌองหรือกำรด ำนินคดีรงงำน มีกระบวนกำรทีไรียบงำยเมซับซຌอนยุงยำก ชน  
กำรฟງอง กำร฿หຌกำร หรือกำรถลง สำมำรถกระท ำดຌวยวำจำเดຌ ละ฿นกรณีทีไหในสมควร ศำลยังอำจ 
รียกพยำนหลักฐำนมำน ำสืบเดຌอง ส ำหรับระยะวลำ฿นกำรด ำนินกระบวนกำรพิจำรณำ กฎหมำยก ำหนด฿หຌ
ตຌองด ำนินกำรดยรวดรใว ศำลอำจ฿หຌลืไอนคดีเดຌฉพำะกรณีทีไมีหตุจ ำป็นทีไมีควำมส ำคัญ 

นอกจำกนัๅน ศำลยังสำมำรถคุຌมครองสิทธิกรณีกิดกำรลิกจຌำงเมป็นธรรม 
หมำยถึงกรณีทีไนำยจຌำงลิกจຌำงลูกจຌำงอยำงเมป็นธรรม ซึไงป็นอ ำนำจของศำลรงงำนดยฉพำะ ทีไจะสัไง฿หຌ  
มีกำรด ำนินกำรอยำง฿ดอยำงหนึไง เดຌก กำรสัไง฿หຌนำยจຌำงรับลูกจຌำงกลับขຌำเปท ำงำน฿นอัตรำคำจຌำงดิม หรือ
ก ำหนดคำสยีหำย฿หຌนำยจຌำงชด฿ชຌกลูกจຌำง ซึไงจะพิจำรณำจำกอำยุของลูกจຌำง ระยะวลำกำรท ำงำนทีไผำนมำ
ของลูกจຌำง สถำนะทำงศรษฐกิจ สำหตุหรือมูลหตุ฿นกำรลิกจຌำง ป็นตຌน 
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2.3.2 กลุมกฎหมำยสิไงวดลຌอม ละกลุมกฎหมำยธุรกิจ 

มຌวำกำรละมิดสิทธิมนุษยชนจำกภำคธุรกิจ จะมีควำมชืไอมยงกับประดในดຌำนธุรกิจ
ดยตรง ละสวนหนึไงสงผลตอสิทธิดຌำนสิไงวดลຌอมหรือสิทธิชุมชน ซึไงทีไผำนมำจนถึงปัจจุบัน มຌวำประทศเทย 
มีกำรออกกฎหมำยกีไยวกับกำรด ำนินธุรกิจละกำรบริหำรจัดกำรสิไงวดลຌอมจ ำนวนมำก ตกลับเมพบวำ 
มีนืๅอหำป็นกำรคุຌมครองสิทธิของบุคคลอำเวຌอยำงชัดจน฿นลักษณะกำรคุຌมครองสิทธิดຌำนรงงำน นืๅอหำ
หลักของกฎหมำยกลุมดังกลำวนีๅ ยังเมมีบทบำททีไป็นกำรทรกซงภำคธุรกิจดยตรงจำกกำรท ำละมิด  
ขຌำเปมีสวนหรือป็นสวนหนึไงของกำรกิดกรณีละมิด ลຌวกิดผลสียหำยกระทบตอสิทธิมนุษยชน ทัๅงนีๅ  
กำรคุຌมครองสิทธิพบเดຌ฿นกฎหมำยทีไป็นมำตรกำรฉพำะ ชน กำรคุຌมครองผูຌบริภค กำรคุຌมครองควำม
สียหำยจำกผลิตภัณฑ์อันตรำย นอกจำกนัๅน อำจยังตຌองอำศัยกฎหมำยหลักละชองทำงหลัก฿นกำรคุຌมครองสิทธิ 
ชน ประมวลกฎหมำยอำญำ ประมวลกฎหมำยพงละพำณิชย์ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมพง 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ฿นชองทำงของศำลยุติธรรม ศำลปกครอง ป็นตຌน   

2.4 การจัดท านวปฏิบัติทีไดี฿หຌกภาคธุรกิจอกชนพืไอคารพสิทธิมนุษยชน 

 ตำมหลักกำร UNGPs เดຌนะน ำ฿หຌรัฐควรจัด฿หຌมีนวปฏิบัติกีไยวกับกำรด ำนินธุรกิจ 
ของภำคอกชน฿หຌคำรพสิทธิมนุษยชน ขຌอ 3 ิคี ซึไง ณ ปัจจุบันประทศเทยเดຌด ำนินกำรหลักกำรขຌอนีๅลຌว 
ดยกรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน  กระทรวงรงงำน เดຌจัดท ำมำตรกำรสนับสนุนกำรคำรพสิทธิ 
ดຌำนรงงำนของภำคธุรกิจทีไนำสน฿จ ดังนีๅ  

1) มำตรฐำนรงงำนเทย ควำมรับผิดชอบทำงสังคมของธุรกิจเทย : มรท. 8001-2553 
(Thailand Labour Standard: TLS 8001 -2010) 

ภำย฿ตຌนวนຌมกำร฿หຌควำมส ำคัญละกระสควำมกดดันสำกล กีไยวกับกำรด ำนินธุรกิจ
อยำงมีควำมรับผิดชอบตอสังคม สิทธิมนุษยชน สภำพกำรจຌำงละกำรท ำงำน กระทรวงรงงำน ดยกรมสวัสดิกำร
ละคุมครองรงงำน รวมกับภำคสวนทีไกีไยวขຌอง ชน องค์กรผูຌทนลูกจຌำง องค์กรผูຌทนนำยจຌำง สถำบัน 
ดຌำนวิชำกำร เดຌกຌเขละปรับปรุงมำตรฐำนรงงำนเทยฉบับดิมพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภำพศรษฐกิจละ
สังคมทีไปลีไยนปลงเป ดย มรท. 8001-2553 ซึไงป็นมำตรฐำนปัจจุบัน มีสำระส ำคัญละนืๅอหำตัๅ งอยู 
บนมำตรฐำนพืๅนฐำนดຌำนกำรคุมครองรงงำน สุขอนำมัยละควำมปลอดภัย฿นกำรท ำงำน สวัสดิกำรรงงำน 
ละรงงำนสัมพันธ  ตลอดจนหลักกำรพืๅนฐำนภำย฿ตຌอนุสัญญำองคกำรรงงำนระหวำงประทศ ละ
สหประชำชำติ รวมทัๅงขอก ำหนดดำนรงงำน ทีไประกำศ฿ช ดยองคกรตำงโ ทัๅงภำย฿นประทศละ 
ตำงประทศ ดยมีวัตถุประสงค์ พืไอทีไจะ฿หຌสถำนประกอบกิจกำร฿ชปนนวทำงปฏิบัติตอรงงำน ละ 
ป็นกณฑ์กำรตรวจสอบละประกำศสดงตนปนธุรกิจทีไปฏิบัติสอดคลองกับมำตรฐำนนีๅ ป็นหลัก  

2) นวปฏิบัติกำร฿ชຌรงงำนทีไดีส ำหรับประกอบกิจกำรทัไวเป (Good Labour Practices 
Guidelines for Workplace: GLP)  
นวปฏิบัติฉบับนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌองค์กรธุรกิจน ำเปพิจำรณำละปฏิบัติตำมควำมสมัคร฿จ 

ดยนวปฏิบัติกำร฿ชຌรงงำนทีไดีนีๅ฿ชຌกับองค์กรธุรกิจทุกประภทละทุกขนำด ดยสำระส ำคัญของ  
นวปฏิบัติกำร฿ชຌรงงำนทีไดีนีๅมีนืๅอหำครอบคลุมทัๅงรืไองกำรหຌำม฿ชຌรงงำนดใก รงงำนบังคับ กำรหຌำมลือกปฏิบัติ 
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กำรยอมรับสรีภำพ฿นกำรสมำคมละกำรจรจำตอรอง สภำพควำมปลอดภัย฿นทีไท ำงำนรวมถึงคำจຌำงละ
สวัสดิกำรตำง โ  

นอกจำกนวปฏิบัติกำร฿ชຌรงงำนทีไดีส ำหรับประกอบกิจกำรทัไวเปลຌว กรมสวัสดิกำรละ
คุຌมครองรงงำน กรมปศุสัตว์ ละสมำคมผูຌผลิตเกพืไอสงออกเทยเดຌรวมกันจัดท ำนวปฏิบัติกำร฿ชຌรงงำนทีไดี 
ส ำหรับฟำร์มละสถำนทีไฟักเขสัตว์ปก฿นประทศเทย (Good Labour Practices Guidelines for Poultry 
Farm and Hatchery in Thailand) อีกดຌวย 

กำรจัดท ำนวปฏิบัติกำร฿ชຌรงงำนทีไดีของประทศเทยป็นกำรสดงจตนำรมณ์ทีไประทศเทย 
มีปງำหมำยละควำมรับผิดชอบทีไจะคุຌมครองละยกระดับมำตรฐำนรงงำน฿หຌเดຌมำตรฐำนระหวำงประทศ
ตำมทีไองค์กำรรงงำนระหวำงประทศเดຌก ำหนดเวຌ 

2.5 หลักการ UNGPs กับรัฐวิสาหกิจ 

 ขอบขตของหลักกำรภำย฿ตຌ UNGPs นัๅนมิเดຌจ ำกัดฉพำะภำคธุรกิจอกชนทำนัๅน ต฿ชຌกับ
รัฐวิสำหกิจดຌวย ปัจจุบัน มีรัฐวิสำหกิจหลำยหนวยงำนกทีไมีบทบำทส ำคัญ฿นกำรด ำนินกิจกำรสำธำรณูปภค
ขัๅนพืๅนฐำนรวมถึงบริษัทอกชนทีไสวงหำผลก ำเรทำงธุรกิจทีไรัฐขຌำเปถือหุຌนดຌวย ดย UNGPs เดຌก ำหนดวำรัฐ
ควร฿ชຌควำมระมัดระวังวำ รัฐวิสำหกิจหรือหนวยงำนทีไรัฐมีอ ำนำจควบคุมจะคำรพสิทธิมนุษยชนพรำะวำ
ผูຌบริหำรระดับสูงของหนวยงำนหลำนีๅจะตຌองรับผิดชอบตอรัฐ12  

ป็นทีไนำยินดีทีไรัฐบำลเทยมีด ำริ฿หຌน ำหลักกำรของ UNGPs เป฿ชຌกับรัฐวิสำหกิจ฿นประทศ
เทยจ ำนวน 56 หงดຌวย มຌวำหลักกำร UNGPs จะป็นรืไอง฿หมส ำหรับประทศเทยตกใรืไองทຌำทำยส ำหรับ
รัฐวิสำหกิจจ ำนวนมำกทีไมีภำรกิจตกตำงหลำกหลำยกันเปทีไจะน ำหลักกำรของ UNGPs มำป็นกรอบนวทำง
ส ำหรับปฏิบัติตำม 

2.6 การจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ (Government procurement) 

ป็นทีไทรำบกันดีวำ กำรจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐป็นภำคธุรกรรมทีไ฿หญทีไภำครัฐท ำกับ
ภำคอกชน ฉะนัๅน รัฐละภำคอกชนจึงควรรวมมือกันทีไจะสงสริมกำรคุຌมครองสิทธิมนุษยชนดยผำน
กระบวนกำรจัดซืๅอจัดจຌำงดຌวย ดຌวยหตุนีๅ UNGPs จึงกลำวถึงควำมสัมพันธ์ระหวำงสิทธิมนุษยชนกับกำรจัดซืๅอ
จัดจຌำงภำครัฐเวຌดຌวย13 ส ำหรับพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๑๒๐ นัๅน 
ยังเมมีขຌอก ำหนดกีไยวกับสิทธิมนุษยชนตอยำง฿ด มຌวำจะมีขຌอสนอจำกคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
หงชำติ฿หຌพิไมรืไองควำมหยัไงยืนดยค ำนึงถึงผลกระทบดຌำนสิไงวดลຌอม ศรษฐกิจละสังคม฿หຌป็นงืไอนเข
หนึไง฿นกำรพิจำรณำกำรจัดซืๅอจัดจຌำงกใตำม 

  

                                                           

12 UNGPs ขຌอทีไ 4 
13 UNGPs ขຌอทีไ 6 
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2.7 ประดในทຌาทายส าหรับภาครัฐ 

1) รืไองรงงำน 
2) รืไองสิไงวดลຌอม 
3) รืไองสิทธิชุมชนละกำรจัดสรรทรัพยำกรธรรมชำติ 
4) รืไอง กำรปกปງองสิทธิ Human rights defenders 
5) กำรลงทุนของบริษัทเทย฿นตำงประทศ 

ทีไผำนมำ฿นอดีต นักปกปງองสิทธิมนุษยชนหลำยคนถูกทัๅงภำครัฐละองค์กรภำคธุรกิจ 
ฟງองทัๅงคดีพงละคดีอำญำ ดยฉพำะอยำงยิไงครงกำรทีไกอกระกิดผลกระทบดຌำนสิไงวดลຌอมตอชุมชน  
กำร฿ชຌทคนิคกำรฟງองคดีตอศำลพืไอตຌองกำร฿หຌประชำชนหรือนักปกปງองสิทธิหลำนีๅยุติกำรคลืไอนเหวหรือ
รณรงค์ตอตຌำนครงกำรตำง โ กำร฿ชຌทคนิคกำรฟງองคดีมีผล฿หຌประชำชนหรือนักปกปງองสิทธิเมสำมำรถมีสวน
รวม฿นทำงสำธำรณะตอครงกำรตำงโทีไอำจมีผลกระทบดຌำนลบเดຌ ส ำหรับประทศเทยนัๅน ปัจจุบันยังเมมี
กฎหมำยปງองกันกำรด ำนินคดีพืไอตอตຌำนกำรมีสวนรวมของสำธำรณะ หรือทีไรียกวำ Anti SLAPP14    

ผนการท างาน ส าหรับสาทีไ 1 

1. รงรัด฿หຌมีกำรผยพรละจัดอบรม฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จหลักกำร UNGPs กหนวยงำนภำครัฐละ
รัฐวิสำหกจิ ดยฉพำะอยำงยิไงองค์กรภำคธุรกิจ 

2. มอบหมำยหนวยงำนรำชกำรทีไกีไยวขຌองพิจำรณำทบทวนกฎหมำย กฎระบียบ กฎกณฑ์ รวมทัๅง  
นวปฏิบัติ฿นกำรบริกำรรำชกำร พืไอนวทำงกำรคุຌมครองกำรละมิดสิทธิมนุษยชนจำกภำคธุรกิจ 

3. กระตุຌนละสงสริม฿หຌหนวยงำนของเทย ซึไงตัๅงหรือท ำกำรอยู฿นตำงประทศผยพรละสรຌำงควำมตระหนัก
฿หຌกับบริษัทเทยทีไเปลงทุน฿นตำงประทศ฿หຌปฏิบัติตำมหลักกำร UNGPs 

4. จัด฿หຌมีหนวยงำนหลักรับผิดชอบ฿นภำพรวมละกำรประสำนงำนกับหน วยงำนทีไ กีไยวขຌอง 
ทัๅง฿นภำครัฐ ภำคอกชน ละภำคสวนอืไน 

หนวยงานของรัฐทีไควรอยู฿นครือขายความรับผิดชอบ 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ 
2. กระทรวงรงงำน 
3. กระทรวงยุติธรรม ิรวมทัๅง฿นฐำนะหนวยงำนประสำนกลำงี 
4. กระทรวงพำณิชย์ 
5. กระทรวงกำรตำงประทศ 
6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน 

 

                                                           

14   A strategic lawsuit against public participation (SLAPP) 
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บททีไ 3 

สาทีไสอง: ภาคธุรกิจมีหนຌาทีไคารพสิทธิมนุษยชน 

 

3.1 หลักการละหตุผล 

 รัฐบำลเทยมีควำมคำดหวังอยำงชัดจนวำ ภำครัฐวิสำหกิจละภำคธุรกิจอกชนทีได ำนินธุรกิจ 
฿นประทศเทย ละภำคธุรกิจทัๅงรัฐวิสำหกิจละอกชนของเทยทีได ำนินหรือประกอบธุรกิจอยู฿นตำงประทศ  
มีหนຌำทีไตຌองคำรพสิทธิมนุษยชน฿นกำรประกอบธุรกิจดຌวย ตำมหลักกำร UNGPs สำทีไสอง เดຌก ำหนดหลักกำร
ส ำคัญวำ ภำคธุรกิจอกชนมีควำมรับผิดชอบตอกำรคำรพสิทธิมนุษยชน นืไองจำกกำรประกอบธุรกิจ  
ของภำคอกชนนัๅน อำจสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนทัๅง฿นทำงตรงละทำงอຌอม ทัๅงนีๅ กำรละมิดสิทธิมนุษยชนนัๅน
อำจกิดขึๅนเดຌสองรูปบบ คือ ภำคธุรกิจดังกลำวอำจละมิดสิทธิมนุษยชนอง หรือมีสวนรวม฿นกำรละมิดสิทธิ 
กรณีทีไหวงซกำรผลิตหรือกำรบริกำรขององค์กรธุรกิจป็นผูຌละมิดสิทธิมนุษยชน ฉะนัๅน ควำมรับผิดชอบ 
ของภำคธุรกิจทีไจะตຌอง฿ชຌควำมพยำยำมทีไจะหลีกลีไยงตอกำรละมิดสิทธิ จึงป็นหลักกำรทีไส ำคัญอีกประกำรหนึไง
ของหลักกำร UNGPs 

3.2 หนຌาทีไของภาคธุรกิจ 

 มຌวำภำย฿ตຌหลักกำร UNGPs จะมิเดຌคำดหวัง฿หຌภำคธุรกิจตຌองคำรพสิทธิมนุษยชน นอกหนือหรือ
กินกวำกิจกรรมหรือกำรด ำนินธุรกิจปกติ ตธุรกิจกใถูกคำดหวังทีไจะป็นผูຌสนับสนุน ชวยหลือ ฿หຌมีกำรคำรพ
สิทธิมนุษยชนทีไขยำยวงกวຌำงขวำงขึๅน ดยก ำหนดหนຌำทีไของภำคธุรกิจอกชนเวຌ 3 ประกำร ดังนีๅ 
 3.2.1 กำรสดงขຌอผูกพัน฿นนยบำย (Policy statement) 

 ควำมรับผิดชอบของภำคธุรกิจจะเมสำมำรถประสบควำมส ำรใจเดຌ ลย หำกปรำศจำกกำรสดง 
ขຌอผูกพันจำกผูຌน ำสูงสุดขององค์กรละมีกำรประกำศขຌอผูกพันดังกลำว  ทัๅงตอภำย฿นละภำยนอกองค์กร  
กำรสดงขຌอผูกพัน฿นนยบำยนีๅ ป็นกำรสะทຌอนจิตส ำนึกละปງำหมำยขององค์กรธุรกิจนัๅน วำกำรประกอบ
ธุรกิจขององค์กรหรือหนวยงำน จะตຌองหลีกลีไยงกำรละมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปบบ ละ฿นกรณีทีไกิดควำมสียหำย
จำกกำรละมิดนัๅน องค์กรธุรกิจกใพรຌอมสดงควำมรับผิดชอบดยกำรยียวยำควำมสียหำยกผูຌเดຌรับผลกระทบ 

 3.2.2 กำรฝງำระวัง฿นรืไองสิทธิมนุษยชนอยำงรอบดຌำน (Human rights due diligence) 

 พืไอปງองกันละบรรทำผลกระทบทีไอำจกิดขึๅนจำกกำรประกอบธุรกิจ ภำคธุรกิจจะตຌองม ี
กำรประมินควำมสีไยงวำ กำรประกอบธุรกิจของตนนัๅนอำจสงผลกระทบกับ฿ครบຌำง ซึไงอำจป็นลูกจຌำง 
ขององค์กร บุคคลภำยนอก หรือชุมชนกใเดຌ นอกจำกนีๅ กำรฝງำระวัง฿นรืไองกำรละมิดสิทธิมนุษยชน฿นองค์กร
ของตนองยังเมพียงพอ ตภำคธุรกิจจะตຌองประมินดຌวยวำ หวงซกำรผลิต (Supply chain) ของตนนัๅน 
อยู฿นขำยหรือมีนวนຌมทีไจะละมิดสิทธิมนุษยชนหรือเมดຌวย องค์กรธุรกิจควรจຌง฿หຌหวงซกำรผลิตนัๅนท ำกำร
กຌเขปรับปรุง฿หຌดีขึๅนละหำกเมสำมำรถกຌเขปลีไยนปลง฿หຌดีขึๅนเดຌ องค์กรธุรกิจควรยุติกำรท ำธุรกรรมดຌวย 

 ตำมหลักกำร UNGPs กำรฝງำระวังสิทธิมนุษยชนอยำงรอบดຌำน ประกอบดຌวยสำมขัๅนตอนหลัก โ คือ 
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1) กำรประมินผลกระทบทีไกิดขึๅนหรืออำจกิดขึๅนจำกกำรด ำนินธุรกิจของตนองรวมถึงหวงซกำรผลิต 
2) กำรบูรณกำรขຌอคຌนพบจำกกำรประมินควำมสีไยงละจัดหำมำตรกำรทีไหมำะสม 
3) กำรติดตำมละกำรรำยงำนผลของกำรกຌเขปัญหำ 

 3.2.3 กำรยียวยำควำมสียหำย (Remedy) 

 มຌวำภำคธุรกิจจะเดຌ฿ชຌควำมระมัดระวังทีไจะเมละมิดสิทธิมนุษยชนกใตำม ตผลกระทบ  
(ทัๅงดยตรงละดยอຌอม) อันนืไองมำจำกกำรประกอบธุรกิจกใอำจกิดขึๅนเดຌ ดังนัๅน ฿นกรณีทีไกิดควำมสียหำยขึๅน 
ภำคธุรกิจจะตຌองจัด฿หຌมีกลเก฿นกำรยียวยำควำมสียหำยดังกลำว 

3.3 การท ารายงานประจ าปีกีไยวกับสิทธิมนุษยชน 

  หลักกำร UNGPs เดຌสนอ฿หຌองค์กรภำคธุรกิจ฿หຌพิไมกำรท ำรำยงำนประจ ำปจำกรูปบบดิม 
ทีไมักจะท ำกันป็นรำยงำนประจ ำปดຌำนกำรงิน฿หຌพิไมรำยงำนประจ ำปกีไยวกับรำยงำนควำมรับผิดชอบทำง
สังคมของบริษัท (corporate responsibility) รำยงำนกีไยวกับควำมหยัไงยืน (sustainability reports)15  
฿นรืไองนีๅองค์กรธุรกิจควรจัดท ำรำยงำนประจ ำปกีไยวกับควำมรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทหรือรำยงำน
กีไยวกับควำมหยัไงยืนดຌวย วำ฿นรอบปทีไผำนมำ องค์กรธุรกิจเดຌมีคุณูปกำร฿นกำรปງองกันหรือบรรทำผลกระทบ
จำกกำรประกอบธุรกิจตอประชำชนหรือชุมชนอยำงเร ละ฿นกรณีทีไกิดควำมสียหำย เดຌจัด฿หຌมีมำตรกำร  
กำรรຌองทุกข์ละยียวยำควำมสียหำยทีไมีประสิทธิผลอยำงเร 

 ฿นทำงปฏิบัติ มีองค์กรธุรกิจหลำยหง฿นประทศเทย ทีไรำยงำนประจ ำปมีกำรระบุรืไองกำรคำรพ
สิทธิมนุษยชนดຌำนตำง โ ชน กำรเม฿ชຌรงงำนดใก สิทธิตำงโกีไยวกับรงงำน กำรคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล 
ป็นตຌน ยกตัวอยำงชน ฿นรำยงำนประจ ำปของตลำดหลักทรัพย์หงประทศเทย (SET) เดຌระบุวำ  
จะสนับสนุน฿หຌคูคຌำ฿หຌควำมส ำคัญกับสิทธิมนุษยชนสวนกำรปฏิบัติตอพนักงำน฿นองค์กรนัๅนจะยึดหลัก 
ควำมทำทียมละเมละมิดสิทธิมนุษยชน16 

ประดในทຌาทายส าหรับภาคธุรกิจ 

 1. รืไองรงงำน 
 2. รืไองทีไดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ สิไงวดลຌอม ละสิทธิชุมชน 
 3. รืไองนักปกปງองสิทธิมนุษยชน 
 4. กำรลงทุนระหวำงประทศ ละบรรษัทขຌำมชำติ  
  

                                                           

15 UNGPs ขຌอ 21 
16 ปรดดรูำยงำนประจ ำปของตลำดหลักทรัพย์หงประทศเทย 2560, หนຌำ51- 52 
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ผนปฏิบัติการส าหรับสาทีไ 2 

 1. ผูຌบริหำรระดับสูงสุดขององค์กรภำคธุรกิจ ทัๅงรัฐวิสำหกิจละอกชน ควรประกำศขຌอผูกพัน
ระดับนยบำย วำจะคำรพหลักสิทธิมนุษยชนทีไเดຌรับกำรรับรองตำมตรำสำรระหวำงประทศละประกำศ  
ขຌอผูกพันดังกลำว฿หຌบุคคลำกร฿นองค์กรละสำธำรณะ฿หຌรับทรำบทัไวถึงดຌวย 

 2. องค์กรภำคธุรกิจ ทัๅงรัฐวิสำหกิจละอกชน ควรประมินผลกระทบดຌำนสิทธิมนุษยชน ดยท ำ
กำรฝງำระวังรืไองสิทธิมนุษยชนอยำงรอบดຌำน (Human Rights Due Diligence) ตลอดสำยกระบวนกำรผลิต
หรือกระบวนกำรบริกำร ดยกำรประมินควำมสีไยงนีๅ องค์กรภำคธุรกิจจะตຌองมีกำรปรึกษำหำรือผูຌมีสวนกีไยวขຌอง
อยำงทัไวถึง ละผูຌทีไอยู฿นขำยจะเดຌรับผลกระทบอยำงจริง฿จ  
 3. องค์กรภำคธุรกิจ ทัๅงรัฐวิสำหกิจละอกชน ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญวำ ประดในสิทธิมนุษยชน
รืไอง฿ด ทีไป็นรืไองรงดวนขององค์กร พืไอก ำหนดมำตรกำร฿นกำรปງองกันละยียวยำควำมสียหำย฿หຌป็นรูปธรรม 

 4. องค์กรภำคธุรกิจ ทัๅงรัฐวิสำหกิจละอกชน ควรจัด฿หຌมีชองรຌองรียนสวนบุคคล ดยจะตຌองมี
กำรคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌทีไรຌองรียน ตัวบุคคลผูຌรຌองรียน ละผูຌทีไป็นพยำนดຌวย รวมทัๅงจัด฿หຌมี
มำตรกำรยียวยำควำมสียหำยกผูຌทีไเดຌรับผลกระทบดຌวย 

 5. ภำครัฐควรสนับสนุน สงสริม ฿นกำรผยพรละจัดอบรม฿หຌควำมรูຌควำมขຌำ฿จ ตอหลักกำร 
UNGPs กองค์กรภำคธุรกิจ 

หนวยงานภาคธุรกิจละภาคสวนทีไกีไยวขຌองทีไควรอยู฿นครือขายความรับผิดชอบ 

1. หนวยหรือองค์กรทำงธุรกิจ รวมทัๅงรัฐวิสำหกิจ 
2. สภำหอกำรคຌำหงประทศเทย 
3. สภำอุตสำหกรรมหงประทศเทย 
4. สมำคมธนำคำรเทย 
5. หอกำรคຌำรวมตำงประทศ฿นประทศเทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: 

JFCCT)  
6. สภำองค์กรลูกจຌำง สภำองค์กรนำยจຌำง 
7. หนวยงำนรำชกำรทีไมีอ ำนำจหนຌำทีไหรือควำมรับผิดชอบกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนของภำคธุรกิจ  

฿นฐำนะกลเกสนับสนุน 
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บททีไ 4 

สาทีไสาม: กลเกการยียวยาความสียหาย 

 

4.1 หลักการพืๅนฐาน 

มຌวำ UNGPs  จะก ำหนดบทบำทหนຌำทีไทัๅงกรัฐละภำคธุรกิจอกชนกีไยวกับคุຌมครองละคำรพ
สิทธิมนุษยชน฿นกำรด ำนินธุรกิจกใตำม ตกใป็นเปเดຌทีไควำมสียหำยจะกิดขึๅนเดຌ ซึไงควำมสียหำยทีไวำนีๅ 
อำจป็นควำมสียหำยทีไค ำนวณป็นตัวงินเดຌละควำมสียหำยทำงจิต฿จ ฉะนัๅน  รัฐจึงมีหนຌำทีไทีไจะ฿หຌ
หลักประกัน฿นกำรยียวยำควำมสียหำยดຌวยกำรสรຌำงกลเกกำรรຌองทุกข์หรือกระบวนกำรยียวยำ 
ควำมสียหำยซึไงกลเกกำรรຌองทุกข์ทีไวำนีๅ ตำม UNGPs เดຌก ำหนดกลเกกำรรຌองทุกข์฿นควำมหมำยอยำงกวຌำง 
กลำวคือ ป็นกลเกทำงกระบวนกำรยุติธรรมทำงศำลละนอกศำลรวมถึงกลเกอืไนทีไเม฿ชกระบวนกำรยุติธรรมดຌวย 
ชน คณะกรรมกำรเตรภำคี คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน ผูຌตรวจกำรผนดิน (Ombudsman) กใเดຌ  

4.2 กลเกการรຌองทุกข์ดยกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 

 ประทศเทย฿ชຌระบบศำลคู กลำวคือ ระบบศำลของประทศเทยมีทัๅงศำลยุติธรรมละศำลปกครอง 
ดยประชำชนสำมำรถ฿ชຌสิทธิฟງองอกชนดຌวยกันองทำงศำลยุติธรรม17 ดยฉพำะอยำงยิไงหำกป็นขຌอพิพำท
ดຌำนรงงำน ประทศเทยมีศำลช ำนัญพิศษคือศำลรงงำนทีไมีขตอ ำนำจพิจำรณำขຌอพิพำทดຌำนรงงำน  
ป็นกำรฉพำะ ส ำหรับกำรด ำนินคดีตอหนวยงำนของรัฐนัๅนประชำชนสำมำรถฟງองคดีตอศำลปกครองเดຌ   

นอกจำกนีๅลຌว ประทศเทยยังมีศำลรัฐธรรมนูญ ทีไมีอ ำนำจหนຌำทีไพิจำรณำควำมชอบดຌวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมำยละรำงกฎหมำย รวมถึงกรณีทีไปัจจกชนทีไถูกละมิดสิทธิหรือสรีภำพทีไรัฐธรรมนูญคุຌมครอง  
มีสิทธิทีไจะยืไนค ำรຌองตอศำลรัฐธรรมนูญ พืไอ฿หຌศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวำกำรกระท ำนัๅนชอบดຌวยรัฐธรรมนูญ
หรือเมดຌวย18 

อนึไง นอกจำกกระบวนกำรยุติธรรมลຌว ประทศเทยยังมีกลเกทำงปกครอง ฿นกำรรับรืไองรຌองทุกข์
อีกหลำยชองทำง ชน ฿นสวนทีไกีไยวกับสิทธิรงงำน พระรำชบัญญัติคุຌมครองรงงำน พ.ศ. 2541 ฿หຌอ ำนำจ
พนักงำนตรวจรงงำน (Labour inspector) สืบสวนขຌอทใจจริงละออกค ำสัไงกรณีกีไยวกับขຌอรຌองรียนวำ
นำยจຌำงเมปฏิบัติหรือฝຆำฝืนกฎหมำยกีไยวกับสิทธิเดຌรับงินละสิทธิอันมิ฿ชตัวงินตำมทีไกฎหมำยก ำหนด19 
รวมทัๅงกลเกดຌำนกำรรงงำนสัมพันธ์ ทีไมีลักษณะป็นกำรสงสริมควำมสัมพันธ์อันดีของฝຆำยธุรกิจละ 
ฝຆำยรงงำน ชน กำรก ำหนด฿หຌมีกระบวนกำรเกลกลีไยประนอมขຌอพิพำท ขຌอขัดยຌง กำรมีกลเกรวม  
ของฝຆำยบริหำรละฝຆำยรงงำน฿นสถำนประกอบกิจกำร ตำมพระรำชบัญญัติรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ละ
พระรำชบัญญัติรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ป็นตຌน อยำงเรกใดี ขຌอจ ำกัดของกระบวนกำรดังกลำว 

                                                           

17 ฿นศำลยุติธรรมนีๅยังมศีำลช ำนัญพิศษดຌำนรงงำนดຌวยคือ ศำลรงงำน 
18 รัฐธรรมนญู พุทธศกัรำช 2560 มำตรำ 213 
19 มำตรำ 123,124 ของพรบ.คุຌมครองรงงำน 
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คือป็นกำรประสำนควำมสัมพันธ์ของฝຆำยธุรกิจละฝຆำยรงงำน พียงสองฝຆำยทำนัๅน กฎหมำยมิเดຌขยำยเปถึง
กระบวนกำรกຌเขปัญหำหรือยียวยำควำมสียหำยกรณีทีไกิดผลขึๅนกับบุคคลหรือชุมชนภำยนอก 

฿นสวนของกำรคุຌมครองผูຌบริภค มีคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภคซึไงหนึไง฿นอ ำนำจหนຌำทีไทีไส ำคัญคือ
พิจำรณำรืไองรຌองทุกข์จำกผูຌบริภคทีไเดຌรับควำมสียหำยจำกผูຌประกอบกำรธุรกิจด ำนินคดีกีไยวกับกำรละมิด
สิทธิของผูຌบริภค20 

ส ำหรับกำรคุຌมครองควำมทำทียมทำงพศนัๅน มีคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรลือกปฏิบัติดยเมป็น
ธรรมระหวำงพศ (วลพ.) ดยหนึไง฿นอ ำนำจหนຌำทีไทีไส ำคัญคือวินิจฉัยขຌอรຌองรียนทีไมีกำรกลำวหำวำลือกปฏิบัติ 
รวมถึงอ ำนำจออกมำตรกำรคุຌมครองชัไวครำวดຌวย21 ดยบุคคล฿ดกใตำมทีไเดຌรับหรือจะเดຌรับควำมสียหำย 
จำกกำรกระท ำทีไลือกปฏิบัติระหวำงพศ มีสิทธิยืไนค ำรຌองตอคณะกรรมกำร วลพ. ละ฿นกรณีทีไคณะกรรมกำร
วินิจฉัยวำมีกำรลือกปฏิบัติกิดขึๅน คณะกรรมกำรมีอ ำนำจออกค ำสัไง฿หຌองค์กรอกชนด ำนินกำร฿ด โ พืไอระงับ
ละปງองกันมิ฿หຌมีกำรลือกปฏิบัติกิดขึๅน รวมถึงกำรสัไง฿หຌองค์กรอกชนชดชยยียวยำผูຌสียหำยอีกดຌวย 

คณะกรรมกำร วลพ. จะมีบทบำทส ำคัญ฿นปกปງองคุຌมครองสิทธิของบุคคล฿ดโทีไเดຌรับควำมสียหำย
จำกกำรถูกลือกปฏิบัติดยเมป็นธรรมระหวำงพศ ดยผำนชองทำงของกำรตรวจสอบขຌอรຌองรียนของบุคคล
อันป็นกลเกสริมของกระบวนกำรยุติธรรมของรัฐอีกทีหนึไง 

ทีไนำสน฿จคือ พระรำชบัญญัติควำมทำทียมทำงพศนีๅ หຌำมมิ฿หຌมีกำรก ำหนดนยบำย กฎ ระบียบ 
ประกำศ มำตรกำร ครงกำรหรือวิธีปฏิบัติขององค์กรอกชนดຌวย22 ฉะนัๅน ภำคองค์กรธุรกิจจะตຌองปฏิบัติตำม
กฎหมำยฉบับนีๅดຌวย 

4.3 กลเกการรຌองทุกข์ดยกระบวนการยุติธรรมทีไเม฿ชของรัฐ 

4.3.1 บทบาทของภาครัฐ 

ตำมหลักกำร UNGPs เดຌ฿หຌควำมส ำคัญของกลเกกำรรຌองทุกข์ทีไเม฿ชกระบวนกำรยุติธรรมของรัฐ
ดຌวยวำมีบทบำทส ำคัญ฿นกำรสริมกลเกของรัฐส ำหรับกำรยียวยำควำมสียหำย ดย UNGPs เดຌกลำวถึง 
กำรเกลกลีไยวำป็นหนทำงทำงลือกหนึไง฿นกำรยียวยำควำมสียหำย ละ UNGPs กใยังเดຌรับรองบทบำท 
ของสถำบันสิทธิมนุษยชนหงชำติวำมีบทบำทส ำคัญ฿นกำรรຌองทุกข์ดຌวย23 

ส ำหรับประทศเทยนัๅน นอกจำกศำลยุติธรรม ศำลปกครองละศำลรัฐธรรมนูญลຌว ประทศเทย
ยังมีกลเกรับรืไองรຌองทุกข์ทีไเม฿ชกระบวนกำรยุติธรรมของรัฐดຌวย ตผำนองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ ชน 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติละผูຌตรวจกำรผนดิน 

4.3.2 บทบาทของภาคธุรกิจ 

                                                           

20 มำตรำ 9,10 ของพรบ คุຌมครองผูຌบริภค  พ.ศ. 2522 
21 มำตรำ 13-14 ของพรบควำมทำทียมทำงพศ พ.ศ. 2558 
22 มำตรำ 17ของพรบควำมทำทยีมทำงพศ พ.ศ. 2558 
23 ดูค ำอธิบำย UNGPs ขຌอ 27 
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UNGPs เดຌก ำหนด฿หຌภำคธุรกิจ ควรจัด฿หຌมีกลเกหรือชองทำงรຌองทุกข์ทีไมีประสิทธิผลละ 
มีมำตรกำรยียวยำควำมสียหำยตอบุคคลละชุมชนทຌองถิไน ทีไเดຌรับผลกระทบจำกกำรด ำนินธุรกิจดຌวย24  
ดยกลเกรຌองทุกข์นีๅควรมีลักษณะดังนีๅ ขຌำถึงเดຌงำย มีควำมปรง฿ส คำดหมำยเดຌ ละป็นธรรม ซึไง กลเก
ดังกลำวนีๅ ภำคธุรกิจอำจท ำองหรือสรຌำงควำมรวมมือกับภำยนอกกใเดຌ 
ผนการท างาน ส าหรับสาทีไ 3 

1. รัฐควรสงสริม สนับสนุนบทบำทของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ ฿นกำรเกลกลีไย
ขຌอพิพำทระหวำงองค์กรภำคธุรกิจกับบุคคลหรือชุมชน ผูຌเดຌรับผลกระทบหรือเดຌรับควำมสียหำย 
จำกกำรด ำนินธุรกิจ 

2. รัฐ ดยหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ควรทบทวนกำร฿ชຌมำตรกำรเกลกลีไย กำรระงับขຌอพิพำท ละ
กำรยียวยำ พืไอประมินถึงผลของมำตรกำรทีไมีอยู ป็นระยะโ พืไอพัฒนำหรือปรับปรุง
ประสิทธิภำพประสิทธิผล ละอกำสของผูຌสียหำยหรือผูຌเดຌรับผลกระทบ฿นกำรขຌำถึง
มำตรกำรดังกลำว รวมทัๅงกำรจัดท ำมำตรกำรรองรับกำรกຌเขปัญหำ ฿หຌสอดคลຌองกับ 
สภำพศรษฐกจิละสังคมทีไปลีไยนปลงอยูตลอดวลำ 

3. รัฐควรสงสริมละสนับสนุน ตลอดจน฿หຌควำมชวยหลือกภำคธุรกิจ ฿นกำรจัด฿หຌมีกลเก
กำรเกลกลีไย กำรระงับขຌอพิพำท ละกำรยียวยำ ภำย฿นองค์กร หรือดยองค์กรนอกภำครัฐ
ทีไนำชืไอถือละมีประสิทธิภำพ พืไอกอ฿หຌกิดครือขำยกำรกຌเขปัญหำ฿นระดับองค์กร 
บบฉันท์มิตรละสันติวิธี 

หนวยงานทีไควรอยู฿นครือขายความรับผิดชอบ 

ก. หนวยงำนภำครัฐ 
1) หนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกระบวนกำรยุติธรรม ดยอำจรวมถึง ศำลยุติธรรม ศำลปกครอง 

ศำลรงงำน ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนต ำรวจหงชำติ ป็นตຌน 
2) หนวยงำนนอกกระบวนกำรยุติธรรม ดยอำจรวมถึง คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงรงงำน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม กระทรวง
พำณิชย์ ป็นตຌน 

ข. หนวยงำนภำคธุรกิจ ดยอำจรวมถึง 
1) องค์กรธุรกิจตละหนวย 
2) กลุมองค์กรธุรกิจ 
3) องค์กรหรือกลเกสนับสนุนภำย฿นหนวยงำน ชน สหภำพรงงำน คณะกรรมกำรรงงำน 
4) องค์กรหรือหนวยงำน฿หຌควำมชวยหลือทำงกฎหมำย 
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บททีไ 5  

ขຌอนะน าชิงนยบายละการน าเปปฏิบัติ฿ชຌ 
 

“฿นสวนนีๅจะด านินการภายหลังจากเดຌรวบรวมขຌอมูล ขຌอสนอนะ ขຌอสังกต จากการประชุม  

รับฟังความคิดหในจากภาคสวน฿นพืๅนทีไ ละจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ทัๅงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ละอกชน 
สรใจสิๅนลຌว 

ดย฿นสวนนีๅ อำจรวมถึงมำตรกำรสงสริมกำรน ำเปปฏิบัติ รวมถึงกำรประมินผลกำรปฏิบัติกำร
ตำมผนปฏิบัติกำรระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตำมรอบป พืไอสนอตอคณะรัฐมนตรีละรัฐบำลทรำบ 
พืไอมีขຌอสัไงกำรตอหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำป พืไอสนอตอรัฐบำลละสำธำรณะ กีไยวกับกำรตำมผนปฏิบัติกำร
ระดับชำติวำดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 

 

..........................................................................................  


