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คณะทางานด้ านสิ ทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ ามชาติและองค์ กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ
ประชุ มกับ กสม. ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่ องธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) นาโดย นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธี รวงศ์ นางอังคณา นี ละไพจิตร และ
นางเตื อ นใจ ดี เทศน์ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พร้ อ มด้วยผูบ้ ริ ห ารและเจ้าหน้าที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษยชนแห่ งชาติ ให้ ก ารต้ อ นรั บ และร่ วมประชุ ม กั บ Mr. Dante Pesce และ
Mr. Surya Deva รองประธานและสมาชิกคณะทางานด้านสิ ทธิ มนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุ รกิจ
อื่ น ๆ ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ (United Nations Working Group on the Issues of Human Rights and
Transnational Corporations and other Business Enterprises) พร้ อมด้วยผูแ้ ทนส านักงานข้าหลวงใหญ่ เพื่ อ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights –
OHCHR) และผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ ณ ห้อง
ประชุ มสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ โดยการเยือนไทยของคณะทางานฯ ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าในการดาเนินการของภาคส่ วนต่าง ๆ ตามหลักการชี้แนะเรื่ อง
ธุ รกิ จกับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights - UNGPs) และจัดทารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ
ในการประชุ มดังกล่ าว กสม. ได้นาเสนอบทบาทในการทางานด้านธุ รกิ จกับสิ ทธิ มนุ ษยชน
ที่ ส าคัญ อาทิ การจัดท าค าแปลของหลักการชี้ แนะ เรื่ อง สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนส าหรั บ ธุ รกิ จตามกรอบงานของ
องค์การสหประชาชาติ ในการคุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา เป็ นภาษาไทย การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ความรู ้
เกี่ยวกับหลักการชี้แนะให้กบั หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุ รกิจเอกชน การกาหนดให้เรื่ องธุ รกิจกับ
สิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นประเด็นหลักในยุทธศาสตร์ กสม. ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ การจัดทาข้อเสนอแนะ
ต่อการจัดทาแผนปฏิ บตั ิการระดับชาติ ว่าด้วยธุ รกิ จกับสิ ทธิ มนุ ษยชน (National Action Plan) การจัดทาคู่มือ
ให้ ภ าคธุ รกิ จท าการประเมิ น ผลกระทบด้านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Human Rights Due Diligence) และสรุ ป ผล
การดาเนิ นงานที่ ผ่านมาของ กสม. จากกรณี เรื่ องร้ องเรี ยนด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ เกิ ดจากการประกอบธุ รกิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การละเมิดสิ ทธิ ชุมชน สิ ทธิ แรงงาน และสิ ทธิ ในการทางาน
นอกจากนี้ กสม. ยังได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในประเด็นที่คณะทางานให้ความสนใจและสอบถาม
เช่ น ผลการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่สาคัญ การประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ บทบาทของ กสม. ในการคุ ม้ ครองนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน การส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วม
ของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุ รกิ จ และการจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการและ
แนวทางในการเข้าถึ งการเยียวยาที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ และองค์ประกอบ คุ ณ สมบัติ การสรรหา และอานาจ
หน้าที่ ของ กสม. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
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