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บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
หลักการสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาพรวมด้านการลงทุนของประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 กรอบแนวคิด และระเบียบวิธวี ิจัย
1.4 ขอบเขตของโครงการ และวิธกี ารดำเนินงาน
1.5 เค้าโครงเนื้อหาของรายงาน

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
2.1 หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights)
2.2 National Action Plans on Business and Human Rights
2.3 Assessments of Existing National Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights
2.4 (ร่าง) แผนปฏิบตั ิการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2.5 Scotland’s National Baseline Assessment on Business and Human Rights
2.6 Children’s Rights in National Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights
2.7 Human Rights Defenders in National Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights
2.8 Extractives and National Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights

บทที่ 3 กลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3.1 ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
3.2 กลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3.2.1 กลไกการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
3.2.2 สิทธิผู้ถือหุ้น
3.2.3 สิทธิแรงงาน
๕

3.2.4 สิทธิสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน
3.2.5 สิทธิชุมชน ที่ดินและสิ่งแวดล้อม
3.2.6 การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
3.2.7 สิทธิผู้บริโภค
3.2.8 สิทธิประชากรกลุ่มเฉพาะ
3.2.9 ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
3.2.10 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในกรณีของรัฐวิสาหกิจ
3.3 สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการค้าการลงทุนของประเทศ
3.3.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.3.2 สิทธิผู้ถือหุ้น
3.3.3 สิทธิแรงงาน
3.3.4 สิทธิของผู้บริโภค
3.3.5 สิทธิของธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน
3.3.6 สิทธิประชากรกลุ่มเฉพาะ
3.3.7 การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
3.3.8 ผู้พทิ ักษ์สิทธิมนุษยชน
3.3.9 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในกรณีของรัฐวิสาหกิจ

บทที่ 4 กลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่ควรจะเป็น
และการวิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินการ
4.1 การกำหนดกรอบการวิเคราะห์ในมิติที่ควรจะเป็น
4.1.1 กรอบการวิเคราะห์
4.1.2 การวิเคราะห์ช่องว่างปรเด็นปัญหา ผ่านกระบวนการจัดประชุมกลุ่มย่อย
4.1.3 ผลการสังเคราะห์ช่องว่างประเด็นปัญหา
4.2 กลไกการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจของภาครัฐที่ควรจะเป็น
4.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
4.2.2 สิทธิผู้ถือหุ้น
4.2.3 สิทธิแรงงาน
4.2.4 สิทธิสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน
4.2.5 สิทธิชุมชน ที่ดินและสิ่งแวดล้อม
4.2.6 การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
4.2.7 สิทธิผู้บริโภค
4.2.8 สิทธิประชากรกลุ่มเฉพาะ
4.2.9 ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
4.2.10 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในกรณีของรัฐวิสาหกิจ
4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
4.3.2 สิทธิผู้ถือหุ้น
๖

4.3.3 สิทธิแรงงาน
4.3.4 สิทธิสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน
4.3.5 สิทธิชุมชน ที่ดินและสิ่งแวดล้อม
4.3.6 การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ
4.3.7 สิทธิผู้บริโภค
4.3.8 สิทธิกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ
4.3.9 ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
4.3.10 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในกรณีของรัฐวิสาหกิจ

ภาคผนวก ก รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียที่ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ
ภาคผนวก ข สรุปเนื้อหาการร่วมปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียโดยการสัมภาษณ์
ภาคผนวก ค สรุปความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1
ภาคผนวก ง สรุปความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2
ภาคผนวก จ รายชื่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ภาคผนวก ฉ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ออกโดยสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
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