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แบบสอบถาม:  
การปฏบิตัขิองภาครัฐตอ่ประเด็นธรุกจิกับสทิธมินุษยชน 

 

ขอตอ้นรบัและขอบคุณทีต่อบแบบสอบถามฉบบันี ้

แบบสอบถามฉบบันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่จําแนกการปฏบิตัขิองภาครฐัในประเด็นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน    

หลกัการชีนํ้าแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน(UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights) 
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาตเิมือ่เดอืนมถิุนายน 2554 
กําหนดหนา้ทีใ่หร้ฐัตอ้งคุม้ครองสทิธมินุษยชนจากการปฏบิตัมิชิอบท ัง้ในสว่นของภาคธุรกจิ 
ความรบัผดิชอบของบรษิทัในการเคารพสทิธมินุษยชน 
และความจําเป็นทีจ่ะตอ้งช่วยเหลอืใหผู้เ้สยีหายสามารถเขา้ถงึการเยยีวยา 
คําถามในแบบสํารวจฉบบันีเ้กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัขิองรฐับาลทีเ่ป็นไปตามหลกัการชีนํ้าโปรดด ู
ทีน่ ีสํ่าหรบัเครือ่งมอืและขอ้ชีแ้นะเพิม่เตมิ 

ผูต้อบแบบสอบถามฉบบันีค้วรเป็นตวัแทนภาครฐัทีม่คีวามคุน้เคยกบัข ัน้ตอนตา่ง ๆ 
ทีร่ฐับาลใชใ้นสว่นของการทํางานในประเด็นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนโดยตวัแทนภาครฐัหนึง่ทา่นอาจประ
สานงานเพือ่ใหไ้ดร้บัคําตอบจากภาครฐั 
หรอืตวัแทนหลายทา่นจากภาครฐัซึง่มาจากหลายหนว่ยงานหรอืหลายกระทรวง 
อาจชว่ยกนัตอบแบบสอบถามฉบบันีต้ามความรูท้ ีม่อียู ่ 

คําถามบางประการเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลทีร่ฐับาลของทา่นไดส้ง่มอบใหก้บัคณะทํางานแหง่สหประชาชาตวิ่
าดว้ยประเด็นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน ตามแบบสํารวจความเห็นทีจ่ดัทําเมือ่ตน้ปีนี ้
มขีอ้สงัเกตวา่ทา่นอาจตอ้งการใชคํ้าตอบทีเ่คยจดัทําไวแ้ลว้เพือ่ตอบแบบสอบถามฉบบันี ้

หากทา่นตอ้งการแบบสํารวจความเห็นแบบWORD 
DOCโปรดคลกิทีน่ ีห่ากทา่นตอ้งการแบบสํารวจความเห็นแบบออนไลน ์โปรดคลกิ ทีน่ี ่

กรุณาตอบแบบสอบถามกอ่นวนัที ่31 ตลุาคม 2557 และหากทา่นมคํีาถามใด ๆ 
กรุณาตดิตอ่ไดท้ีs่tamaria@business-humanrights.org 

ประเทศ: _________________ 

หนว่ยงาน/กระทรวงของผูต้อบแบบสอบถาม: _________________ 

ชือ่ผูต้อบแบบสอบถาม: _________________ 
โปรดสงัเกตวา่เราจะเก็บขอ้มลูนีเ้ป็นความลบั และจะใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการตรวจทานความถกูตอ้งเทา่นัน้  

อเีมลห์รอืโทรศพัท:์ _________________ 
โปรดสงัเกตวา่เราจะเก็บขอ้มลูนีเ้ป็นความลบั และจะใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการตรวจทานความถกูตอ้งเทา่นัน้  

1. รฐับาลของทา่นดําเนนิการใด ๆ เพือ่ลดผลกระทบดา้นลบของบรษิทัทีม่ตีอ่สทิธมินุษยชน 
ซึง่ทา่นเห็นวา่ประสบความสําเร็จเป็นพเิศษหรอืไม?่ กรุณายกตวัอยา่งหนึง่อยา่งหรอืกวา่น ัน้ 

กรุณาขดีเสน้ใตข้อ้มูลทีบ่ง่ชีว้า่มาตรการดงักลา่วสอดคลอ้งกับมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 
และเป็นการดําเนนิงานโดยมกีารปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดรั้บผลกระทบหรอืไม ่

2. หนว่ยงานใดภายใตร้ฐับาลของทา่นมคีวามรบัผดิชอบเป็นการเฉพาะในแงข่องธุรกจิกบัสทิธมินุษ
ยชน?  

หากมหีลายหน่วยงานเกีย่วขอ้ง 
กรุณาระบวุา่รัฐบาลของทา่นใชว้ธิกีารใดเพือ่ใหเ้กดิการทํางานทีเ่ป็นบรูณภาพของหน่วยงานเหลา่นี ้ 

http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/20140424-NAP_quesionnaire_ENG.doc
http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Government%20survey%20-%20Business%20and%20Human%20Rights%20-%20Thai.docx
http://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Government%20survey%20-%20Business%20and%20Human%20Rights%20-%20Thai.docx
https://qtrial2014.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8pHZ3vjdP2hmomx
mailto:stamaria@business-humanrights.org?subject=Government%20survey%20enquiry


 
 

2 of 5 
 

3. รฐับาลของทา่นไดดํ้าเนนิมาตรการดา้นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนใหม ่ๆ 
หรอืมกีารหนุนเสรมิมาตรการเดมิ 
นบัแตม่กีารใหค้วามเห็นชอบตอ่หลกัการชีนํ้าแหง่สหประชาชาตเิมือ่เดอืนมถิุนายน 2555 
หรอืไม?่  

 
• ใช ่(กรุณาไปทีคํ่าถามขอ้ 3.1) 
• ไม ่(กรุณาไปทีคํ่าถามขอ้ 4)  

 
3.1 ดา้นลา่งเป็นรายการปัญหาสทิธมินุษยชนซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากบรษิทั 
กรุณาระบหุา้ปญัหาหลกัตามลําดบัทีร่ฐับาลของทา่นไดใ้ชม้าตรการเพือ่แกไ้ขปัญหานบัแตเ่ดอืนมถิุ

นายน 2554 
  

ประเภทของผลกระทบจากบรษัิท: 
สขุภาพ (รวมทัง้สขุภาพของสิง่แวดลอ้ม ในทีทํ่างาน และความปลอดภัย)  
การใชแ้รงงานบงัคับและการคา้มนุษย ์
การเลอืกปฏบิตั ิ
สทิธแิรงงานขัน้พืน้ฐาน (รวมทัง้สทิธใินการสมาคมและสทิธขิองสหภาพแรงงาน 
การคกุคามทางเพศ 
สทิธใินทีด่นิและการอพยพโยกยา้ย 
การเขา้ถงึแหลง่น้ํา 
ทีอ่ยูอ่าศยั  
เสรภีาพในการแสดงออกและสทิธคิวามเป็นสว่นตัว  
การปฏบิตัใินพืน้ทีท่ีม่กีารสูร้บ  
การปฏบิตัมิชิอบทีเ่ป็นผลจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของบรษัิท (เชน่ 
การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย) 
การหลกีเลีย่งภาษี 
สทิธสิตร ี 
ปัญหาเด็กรวมทัง้แรงงานเด็ก 
กลุม่คนพืน้เมอืงและ/หรอืชนกลุม่นอ้ยดา้นชาตพัินธุแ์ละเชือ้ชาต ิ
คนงานขา้มชาต ิ
อืน่ ๆ_____________ (กรุณาระบ)ุ 

 
3.2 ใหเ้ลอืกผลกระทบหนึง่อยา่งหรอืกวา่น ัน้จากขา้งตน้ 

จากน ัน้ใหย้กตวัอยา่งของมาตรการทีร่ฐับาลนํามาใชเ้พือ่แกป้ัญหาเหลา่นี ้
 

กรุณาขดีเสน้ใตข้อ้มูลทีบ่ง่ชีว้า่มาตรการดงักลา่วสอดคลอ้งกับมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 
และเป็นการดําเนนิงานโดยมกีารปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดรั้บผลกระทบหรอืไม ่

ในการเขยีนคําตอบ ทา่นอาจตอ้งการอา้งองิของมาตรการประเภทตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี0้ 1:  
• ดา้นกฎหมายหรอืรัฐธรรมนูญ 
• ดา้นการกํากับดแูล 
• ดา้นศาล 
• ดา้นการบงัคับใช ้
• ดา้นการจัดซือ้ในภาครัฐ 
• ดา้นการเงนิของภาครัฐ เชน่ หน่วยงานใหเ้งนิกูเ้พือ่สง่ออก หรอืเงนิกูข้องรัฐบาล 

หรอืการค้ําประกนัของรัฐบาล 
• ขอ้กําหนดใหบ้รษัิทตอ้งรายงานขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชน 
• การออกใบอนุญาตในเชงิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ขอ้กําหนดใหต้อ้งประเมนิผลกระทบ 
• มาตรการเกีย่วกบัรัฐวสิาหกจิ 
• สนธสิญัญาดา้นการลงทนุและการคา้  

 
สาํหรับตัวอยา่งของปฏบิตักิารของรัฐบาลเพือ่การตรวจสอบดา้นสทิธมินุษยชน โปรดด ูทีน่ี ่

                                                           
1ทา่นอาจตอ้งการใชคํ้าตอบทีเ่คยนํามาใชก้บัคําถามในแบบสํารวจความเห็นของคณะทํางานแหง่สหประชาชาต ิขอ้ 
8a (ขอ้ชีแ้นะ), 8-12 (การรายงานขอ้มลู), 14-15 (การจัดซือ้ในภาครัฐ), 16 (รัฐวสิาหกจิ), 17 
(การเงนิของภาครัฐ), 20 (การออกใบอนุญาตในเชงิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม), 21-23 (การลงทนุและการคา้) 

http://hrdd.accountabilityroundtable.org/sites/default/files/Human%20Rights%20Due%20Diligence%20-Examples-.pdf
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ตวัอยา่งของมาตรการตามประเด็นที ่#1 (ตามทีท่า่นเลอืกไวใ้นคําถามขอ้ 3 
ขา้งบน) 

 
 
ตวัอยา่งของมาตรการตามประเด็นที ่#2 (ตามทีท่า่นเลอืกไวใ้นคําถามขอ้ 3 
ขา้งบน) 

 
 
ตวัอยา่งของมาตรการตามประเด็นที ่#3 (ตามทีท่า่นเลอืกไวใ้นคําถามขอ้ 3 
ขา้งบน) 

 
 
ตวัอยา่งของมาตรการตามประเด็นที ่#4 (ตามทีท่า่นเลอืกไวใ้นคําถามขอ้ 3 
ขา้งบน) 

 
 
ตวัอยา่งของมาตรการตามประเด็นที ่#5 (ตามทีท่า่นเลอืกไวใ้นคําถามขอ้ 3 
ขา้งบน) 

 

4. รฐับาลของทา่นไดกํ้าหนดใหม้แีผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน 
ตามทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาตแิละคณะทํางานแหง่ส
หประชาชาตวิา่ดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนหรอืไม ่หรอืจะมกีารจดัทําแผนดงักลา่วในอนาคต?2 

กรุณาระบกุรอบเวลาหากมกีารวางแผนทีจ่ะกําหนดใหม้แีผนปฏบิตักิารระดบัชาตใินอนาคต 
และกรุณาระบถุงึความรับผดิชอบดา้นสงัคมของบรรษัท 
การพัฒนาหรอืแผนปฏบิตักิารระดบัชาตดิา้นสทิธมินุษยชนของรัฐบาลของทา่น 
โดยพจิารณาวา่มเีนื้อหาครอบคลมุประเด็นธรุกจิกับสทิธมินุษยชนหรอืไม่ 

4.1  หากรฐับาลของทา่นไดกํ้าหนดใหม้แีผนปฏบิตักิารระดบัชาตหิรอืวางแผนจะจดัทํา 
กรุณาระบุดว้ยวา่แผนดงักลา่วสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 
และเป็นการดําเนนิงานโดยมกีารปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบหรอื
ไม ่

5. การเขา้ถงึการเยยีวยา 

ในคําตอบตอ่คําถามดา้นลา่งนี ้
กรุณาขดีเสน้ใตข้อ้มูลทีบ่ง่ชีว้า่มาตรการดงักลา่วสอดคลอ้งกับมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 
และเป็นการดําเนนิงานโดยมกีารปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดรั้บผลกระทบและผูช้าํนาญการ 
รวมทัง้ผูทํ้างานดา้นกฎหมายหรอืไม ่  

5.1 มกีารปฏบิตัติามข ัน้ตอนใดบา้งเพือ่จดัทํามาตรการเยยีวยาทางปกครองหรอืทางศาลใหม ่ๆ 
หรอืเพือ่ลดอุปสรรคในการเขา้ถงึการเยยีวยาทีม่อียู?่3 

อปุสรรคทีก่ลา่วถงึอาจรวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการฟ้องคด ี
และการขาดทนายความและทรัพยากรดา้นกฎหมายอืน่ ๆ เชน่ ความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายจากเอ็นจโีอ 
หรอือปุสรรคดา้นกฎหมาย เชน่ 
หลกันติศิาสตรท์ีห่า้มไมใ่หผู้เ้สยีหายสามารถฟ้องคดสีทิธมินุษยชนตอ่บรษัิทได ้ 

                                                           
2ทา่นอาจตอ้งการใชคํ้าตอบทีเ่คยนํามาใชก้บัคําถามในแบบสํารวจความเห็นของคณะทํางานแหง่สหประชาชาต ิ
ขอ้5 และ 25 
3ทา่นอาจตอ้งการใชคํ้าตอบทีเ่คยนํามาใชก้บัคําถามในแบบสํารวจความเห็นของคณะทํางานแหง่สหประชาชาต ิขอ้ 
29 
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ขัน้ตอนทีป่ฏบิัตอิาจรวมถงึมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย 
การอนุญาตใหม้กีารฟ้องคดแีบบกลุม่หรอืclass actionsและการเพิม่ทรัพยากรใหก้บัพนักงานอยัการ 

มาตรการเยยีวยาทางปกครองอาจรวมถงึคําวนิจิฉัยของคณะอนุญาโตตลุาการดา้นแรงงาน 
หรอืระเบยีบปฏบิตัทิีม่ผีลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย  

5.2   มกีารปฏบิตัติามข ัน้ตอนใดเพือ่จดัทํามาตรการเยยีวยาใหม ่ๆ ทีไ่มผ่า่นระบบศาล 
การปรบัปรุงกลไกทีม่อียู ่และการลดอุปสรรคสําหรบัผูเ้สยีหาย?4 

มาตรการเยยีวยาทีไ่มผ่่านระบบศาลอาจหมายถงึการใชป้ระโยชนจ์ากหน่วยงานรับเรือ่งรอ้งทกุขข์องอตุสา
หกรรมประเภทตา่ง ๆ หรอืมาตรการทีม่ผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วขอ้งหลายหน่วยงานรวมทัง้ภาครัฐ 

5.3 สําหรบับรษิทัซึง่มสํีานกังานใหญใ่นประเทศของทา่น หรอืมสํีานกังานสาขา 
รฐับาลของทา่นไดดํ้าเนนิการใด ๆ 
เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารตรวจสอบความรบัผดิตอ่ผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนของสาขาบรษิทั
ซึง่ต ัง้อยูใ่นตา่งประเทศหรอืไม?่ ถา้มกีรุณาระบ 4ุ

5 

หากบรษัิทซึง่มสีาํนักงานใหญ่ในประเทศของทา่นไมม่กีจิการสาํคัญในตา่งประเทศ 
กรุณาระบวุา่คําถามขอ้นีไ้มเ่กีย่วขอ้งกบัทา่น  

6. กรุณาระบุวา่ปจัจยัแตล่ะอยา่งตอ่ไปนีส้ง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของรฐับาลของทา่นในการแ
กป้ญัหาดา้นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนมากนอ้ยเพยีงใด 

ปจัจยั สําคญัมาก
สดุ 

คอ่นขา้งสํา
คญั 

สําคญันอ้ย ไมใ่ชป่จัจยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การขาดแคลนทรัพยากรเพือ่สนับสนุนการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย 
การตดิตามผลและการฟ้องคด ี

    

การตอ่ตา้นหรอืการขาดฉันทามตภิายในรัฐ
บาล 

    

การตอ่ตา้นจากกลุม่ผลประโยชนด์า้นเศรษ
ฐกจิหรอืสมาคมดา้นธรุกจิ 

    

การตอ่ตา้นอืน่ ๆ 
จากผูม้อีทิธพิลหรอืกลุม่ตา่ง ๆ นอกภาครัฐ 

    

ขอ้จํากดัดา้นการเมอืงทีถ่กูกําหนดโดยรัฐบ
าลจากตา่งชาต ิหรอืสถาบนัพหภุาค ี

    

ความกงัวลเกีย่วกบัปัจจัยดา้นลบตอ่การลง
ทนุจากตา่งชาต ิ

    

การขาดความรูห้รอืความเขา้ใจเกีย่วกบัประ
เด็นธรุกจิกับสทิธมินุษยชนในภาครัฐ  

    

ปัญหาทา้ทายของการประสานงานขา้มหน่
วยงานตา่ง ๆ ในภาครัฐ 

    

                                                           
4ทา่นอาจตอ้งการใชคํ้าตอบทีเ่คยนํามาใชก้บัคําถามในแบบสํารวจความเห็นของคณะทํางานแหง่สหประชาชาต ิขอ้ 
30-32 
5ทา่นอาจตอ้งการใชคํ้าตอบทีเ่คยนํามาใชก้บัคําถามในแบบสํารวจความเห็นของคณะทํางานแหง่สหประชาชาต ิ
ขอ้18-19 และ 28 
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อืน่ ๆ: ______________________     

 

6.1 ทา่นคดิวา่ความสนบัสนุนแบบใดทีร่ฐับาลของทา่นตอ้งการมากสุด 
ท ัง้นีเ้พือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดด้ขี ึน้และเพือ่สนบัสนุนใหม้กีารแกป้ัญหาดา้นผลกระทบ
ตอ่สทิธมินุษยชนของบรษิทัไดด้ขี ึน้?  

ความสนับสนุนรูปแบบตา่ง ๆ อาจรวมถงึการสง่เสรมิศักยภาพ การอบรม ความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิ 
การแบง่ปันขอ้มลู และการเรยีนรูด้า้นความร่วมมอืกบัประเทศทีม่ปัีญหาคลา้ยกนั  

7. กรุณาใหค้วามเห็นเพิม่เตมิ โดยอาจรวมถงึขอ้เสนอดา้นความรว่มมอืในอนาคต 
และการแบง่ปันความรูเ้พือ่สง่เสรมิการทํางานในประเด็นธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน 

 

ขอบคณุทีต่อบแบบสอบถามฉบบันี ้

หากทา่นมคํีาถาม กรุณาเขยีนมาทีs่tamaria@business-humanrights.org 
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UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

เอกสารเบือ้งตน้: ขัน้ตอนทีค่าดหวใันการปฏบิตัติามหลักการชีนํ้าแหง่สหประชาชาตขิองรัฐ 

Working Paper: Steps expected of states under UN Guiding Principles 

By StéphanieLagoutte, Danish Institute for Human Rights 

รายงาน: การตรวจสอบดา้นสทิธมินุษยชน - บทบาทของรัฐ 

Report: Human Rights Due Diligence - The Role of States 
By Professor Olivier De Schutter; Professor Anita Ramasastry; Mark B. Taylor; Robert C. Thompson 

คูม่อืการจัดทํา: แผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน 

Toolkit: National Action Plans on Business and Human Rightshttp://business-
humanrights.org/sites/default/files/documents/DIHR - ICAR National Action Plans %28NAPs%29 

Report.pdf 

By International Corporate Accountability Roundtable & Danish Institute for Human Rights 

โปรดด ูทีน่ีส่ําหรับเครือ่งมอืและขอ้ชีแ้นะเพิม่เตมิ 
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