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Policy & Remedy

การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกระบวนการเยียวยา

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

นโยบาย เป้าหมาย และกระบวนการเยียวยา

การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
ที่รวมถึงการ “เคารพต่อสิทธิมนุษยชน”

การอธิบายกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของบรษิัท



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

• สิ่งที่ “ควร/อาจ” แสดง

• ภาพรวมนโยบาย 

• กระบวนการก าหนดนโยบาย 

• การถ่ายทอดนโยบายและแผนงาน  

การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ที่รวมถึงการ “เคารพต่อสิทธิมนุษยชน”



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ที่รวมถึงการ “เคารพต่อสิทธิมนุษยชน”

•สอดคล้องกับธุรกิจ และกลยุทธ์องค์กร 
• เน้น “การด าเนินงาน” (in-process) 
ของบริษัท
•มาตรฐานที่น ามาใช้ได้
• SDGs, UNGPs, GRI 103 



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

ภาพรวมนโยบาย
“เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท”

หลักการตาม UNGPs ประเด็นที่ผู้จัดท าควรอธิบายให้ครอบคลุม

หลักการข้อที่ 15

เพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน องค์กร
ธุรกิจควรจะมีนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมกับขนาด และ
สภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ รวมถึงเรื่องต่อไปน้ี

(a) การผูกพันในนโยบายในอันที่จะท าให้เป็นไปตามความรับผิดชอบ
ขององค์กรธุรกิจที่จะเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

กระบวนการก าหนดนโยบายและเปา้หมายการจัดการด้านความยั่งยนืด้าน
สิทธิมนุษยชน

• ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกจิ
• ได้รับการรับรองจากผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบการหรือไม่
• ได้มีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญทัง้ภายในและภายนอกที่ได้รับการยอมรับ 

และเน้นการหาขอ้มลูจากแหล่งที่มาหลายแหล่งหรือไม่
• ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการเน้นผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มใดเป็นพิเศษหรือไม่
• ได้ระบุความคาดหวังที่มีต่อบุคลากรในหน่วยงาน บริษัทคู่ค้า หรือผู้มี

ส่วนได้เสียอื่น ๆ หรือไม่
• ได้เผยแพร่และสื่อสารนโยบายให้บุคลากรในหน่วยงาน บริษัทคู่ค้า ผู้มี

ส่วนได้เสีย และสาธารณชนทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่นกัลงทุนที่
สนใจ หรือไม่

• ได้เผยแพร่และสื่อสารในรูปแบบที่สามารถหาอ่านและเขา้ใจได้ง่าย
หรือไม่

• ได้สะท้อนหรือสอดแทรกอยู่ในกระบวนการด าเนินงาน ทั้งภายใน
หน่วยงานของผู้ประกอบการเอง และที่ใช้กับบริษัทคู่ค้าหรือผู้ผลิต 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันหรือไม่

• ได้รับฟังความเห็น ข้อวิจารณ์ ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องอื่น ๆ ทั้ง
จากภายในองค์กร คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกอบ
กิจการ ตลอดจนสาธารณะชน ในประเด็นด้านแรงงานและสิทธิ
มนุษยชนเพื่อน าเอาข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาประกอบการก าหนดนโยบาย

หลักการข้อที่ 16

พื้นฐานในการปลูกฝังความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจควรแสดงออกซึ่งการผูกพันที่จะท าให้
เป็นไปตามความรับผิดชอบน้ี โดยอาศัยค าแถลงนโยบายที่

(a) ได้รับความเห็นชอบในระดับอาวุโสสูงสุดขององค์กรธุรกิจน้ัน
(b) ได้รับการแจ้งข่าวสารโดยใช้ระบบสื่อสารภายใน และ/หรือ

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(c) วางข้อก าหนดว่า องค์กรธุรกิจมีความคาดหวังด้านสิทธิมนุษยชน

จากบุคลากร หุ้นส่วนทางการค้าและฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการด าเนินการผลิตหรือการบริการขององค์กรธุรกิจน้ัน

(d) มีการประกาศต่อสาธารณะและมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ไปยังบรรดาบุคลากร หุ้นส่วนทางการค้า และผู้เกี่ยวข้อง

(e) จ าเป็นต้องสะท้อนอยู่ในนโยบายและกระบวนวิธีการด าเนินการ
เพื่อเป็นการผูกพันอย่างทั่วถึงภายในองค์กรธุรกิจ

1) การอธิบายกระบวนการก าหนดนโยบายและเป้าหมายตามหลกัการ UNGPs

การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ที่รวมถึงการ “เคารพต่อสิทธิมนุษยชน”



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

กระบวนการก าหนดนโยบาย 

• การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งรับฟังความเห็นและเสนอแนะ

• กรรมการบริหาร, ผู้บริหาร, พนักงาน, ผู้มีส่วนได้เสีย, 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

• ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

• การได้รับความเห็นชอบและรับรองระดับ
นโยบาย

• การหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ที่รวมถึงการ “เคารพต่อสิทธิมนุษยชน”

1) การอธิบายกระบวนการก าหนดนโยบายและเป้าหมายตามหลกัการ UNGPs

หลักการตาม UNGPs ประเด็นที่ผู้จัดท าควรอธิบายให้ครอบคลุม

หลักการข้อที่ 15

เพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจ
ควรจะมีนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมกับขนาด และสภาพแวดลอ้ม
ขององค์กรธุรกิจ รวมถึงเรื่องต่อไปน้ี

(a) การผูกพันในนโยบายในอันที่จะท าให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของ
องค์กรธุรกิจที่จะเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

กระบวนการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ยืนด้าน
สิทธิมนุษยชน

• ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจ
• ได้รับการรับรองจากผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบการหรือไม่
• ได้มีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการยอมรับ 

และเน้นการหาข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายแหลง่หรือไม่
• ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการเน้นผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มใดเป็นพิเศษหรือไม่
• ได้ระบุความคาดหวังที่มีต่อบุคลากรในหน่วยงาน บริษัทคู้ค้า หรือผู้มีส่วน

ได้เสียอ่ืน ๆ หรือไม่
• ได้เผยแพร่และสื่อสารนโยบายให้บุคลากรในหน่วยงาน บริษัทคู่ค้า ผู้มี

ส่วนได้เสีย และสาธารณชนทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่นักลงทุนที่
สนใจ หรือไม่

• ได้เผยแพร่และสื่อสารในรูปแบบที่สามารถหาอ่านและเข้าใจได้ง่ายหรือไม่
• ได้สะท้อนหรือสอดแทรกอยู่ในกระบวนการด าเนินงาน ทั้งภายใน

หน่วยงานของผู้ประกอบการเอง และที่ใช้กับบริษัทคู่ค้าหรือผู้ผลิต 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันหรือไม่

• ได้รับฟังความเห็น ข้อวิจารณ์ ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องอื่น ๆ ทั้งจาก
ภายในองค์กร คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกอบกิจการ 
ตลอดจนสาธารณะชน ในประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเพื่อ
น าเอาข้อคิดเห็นเหล่าน้ันมาประกอบการก าหนดนโยบาย

หลักการข้อที่ 16

พื้นฐานในการปลูกฝังความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน องค์กรธุรกิจควรแสดงออกซึ่งการผูกพันที่จะท าให้เป็นไปตาม
ความรับผิดชอบน้ี โดยอาศัยค าแถลงนโยบายที่

(a) ได้รับความเห็นชอบในระดับอาวุโสสูงสุดขององค์กรธุรกิจน้ัน
(b) ได้รับการแจ้งข่าวสารโดยใช้ระบบสื่อสารภายใน และ/หรือภายนอกที่

เกี่ยวข้อง
(c) วางข้อก าหนดว่า องค์กรธุรกิจมีความคาดหวังด้านสิทธิมนุษยชนจาก

บุคลากร หุ้นส่วนทางการค้าและฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ด าเนินการผลิตหรือการบริการขององค์กรธุรกิจน้ัน

(d) มีการประกาศต่อสาธารณะและมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกไป
ยังบรรดาบุคลากร หุ้นส่วนทางการค้า และผู้เกี่ยวข้อง

(e) จ าเป็นต้องสะท้อนอยู่ในนโยบายและกระบวนวิธีการด าเนินการเพื่อเป็น
การผูกพันอย่างทั่วถึงภายในองค์กรธุรกิจ



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

การถ่ายทอดนโยบาย และแผนงาน 
• การเผยแพร่นโยบายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับรู้ (กรรมการบริหาร, ผู้บริหาร, 
พนักงาน, ผู้มีส่วนได้เสีย, คู่ค้า, ชุมชน, 
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ) 

• การถ่ายทอดนโยบายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตาม

• การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักใน
การติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุง

การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ที่รวมถึงการ “เคารพต่อสิทธิมนุษยชน”

หลักการตาม UNGPs ประเด็นที่ผู้จัดท าควรอธิบายให้ครอบคลุม

หลักการข้อที่ 15

เพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน องค์กรธุรกิจ
ควรจะมีนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมกับขนาด และสภาพแวดลอ้ม
ขององค์กรธุรกิจ รวมถึงเรื่องต่อไปน้ี

(a) การผูกพันในนโยบายในอันที่จะท าให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของ
องค์กรธุรกิจที่จะเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

กระบวนการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ยืนด้าน
สิทธิมนุษยชน

• ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจ
• ได้รับการรับรองจากผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบการหรือไม่
• ได้มีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการยอมรับ 

และเน้นการหาข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายแหลง่หรือไม่
• ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการเน้นผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มใดเป็นพิเศษหรือไม่
• ได้ระบุความคาดหวังที่มีต่อบุคลากรในหน่วยงาน บริษัทคู้ค้า หรือผู้มีส่วน

ได้เสียอ่ืน ๆ หรือไม่
• ได้เผยแพร่และสื่อสารนโยบายให้บุคลากรในหน่วยงาน บริษัทคู่ค้า ผู้มี

ส่วนได้เสีย และสาธารณชนทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่นักลงทุนที่
สนใจ หรือไม่

• ได้เผยแพร่และสื่อสารในรูปแบบที่สามารถหาอ่านและเข้าใจได้ง่ายหรือไม่
• ได้สะท้อนหรือสอดแทรกอยู่ในกระบวนการด าเนินงาน ทั้งภายใน

หน่วยงานของผู้ประกอบการเอง และที่ใช้กับบริษัทคู่ค้าหรือผู้ผลิต 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันหรือไม่

• ได้รับฟังความเห็น ข้อวิจารณ์ ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องอื่น ๆ ทั้งจาก
ภายในองค์กร คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกอบกิจการ 
ตลอดจนสาธารณะชน ในประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเพื่อ
น าเอาข้อคิดเห็นเหล่าน้ันมาประกอบการก าหนดนโยบาย

หลักการข้อที่ 16

พื้นฐานในการปลูกฝังความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน องค์กรธุรกิจควรแสดงออกซึ่งการผูกพันที่จะท าให้เป็นไปตาม
ความรับผิดชอบน้ี โดยอาศัยค าแถลงนโยบายที่

(a) ได้รับความเห็นชอบในระดับอาวุโสสูงสุดขององค์กรธุรกิจน้ัน
(b) ได้รับการแจ้งข่าวสารโดยใช้ระบบสื่อสารภายใน และ/หรือภายนอกที่

เกี่ยวข้อง
(c) วางข้อก าหนดว่า องค์กรธุรกิจมีความคาดหวังด้านสิทธิมนุษยชนจาก

บุคลากร หุ้นส่วนทางการค้าและฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ด าเนินการผลิตหรือการบริการขององค์กรธุรกิจน้ัน

(d) มีการประกาศต่อสาธารณะและมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกไป
ยังบรรดาบุคลากร หุ้นส่วนทางการค้า และผู้เกี่ยวข้อง

(e) จ าเป็นต้องสะท้อนอยู่ในนโยบายและกระบวนวิธีการด าเนินการเพื่อเป็น
การผูกพันอย่างทั่วถึงภายในองค์กรธุรกิจ

1) การอธิบายกระบวนการก าหนดนโยบายและเป้าหมายตามหลกัการ UNGPs
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• มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
• UNGPs

• ประเดน็ที ่“ควร” แสดง
• ประเภทกระบวนการเยียวยา
• กระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ

การอธิบายกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การด าเนินงานของบริษัท

PO1-2.1 - สาระส าคัญ

การจัดการด้านความยั่งยืน นอกจากจะมีมิติด้านการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการแล้ว ยังควร
ค านึงถึงมิติด้านการจัดให้มีกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทอีกด้วย 
โดยกระบวนการเยียวยาสามารถมีได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบริษัทและประเด็นที่เกี่ยวข้อง

PO1-2.2 - มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ในการอธิบายกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทนั้น ผู้จัดท าควรอธิบายโดย
ค านึงถึงประเภทของกระบวนการเยียวยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับคุณลักษณะของกระบวนการเยียวยาที่มี
ประสิทธิภาพ ตามที่แนะน าโดยหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(United Nation Guiding Principles on Business And Human Rights - UNGPs)
ตั ว อ ย่ า ง ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
แนวทางสากลที่ บจ. อาจใช้
อ้างอิงได้

หลักการช้ีแนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)

• Principle 22
• Principle 29
• Principle 31
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• รูปแบบการเยยีวยา
• ก าหนดรูปแบบการเยียวยา

• ชอบด้วยกฎหมาย
• ด้วยกระบวนการมสี่วนรว่ม

• ผ่านการหารือผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย

• รูปแบบ
• ภายในองค์กร  
• ภายนอกผ่านกระบวนการยตุิธรรมทางศาล

(State-based Judicial mechanism)
• ภายนอกองค์กรผ่านกลไกร้องทกุข์อื่นๆ ของ
ภาครัฐที่ไม่ใช่กระบวนการยตุิธรรมทางศาล

1) ประเภทของกระบวนการเยียวยาตามหลักการ UNGPs
หลกัการตาม UNGPs ประเดน็ท่ีผู้จดัท าควรอธิบายให้ครอบคลุม
หลกัการขอ้ที ่22

ในกรณีทีอ่งคก์รธรุกจิถูกระบุว่า ไดก้่อใหเ้กดิหรอืมสี่วนรว่มในการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน องคก์รธรุกจิเหล่านัน้ควรจดัใหม้ ีหรอืรว่มมอืในการเยียวยาความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยใชก้ระบวนวธิทีีช่อบดว้ยกฎหมาย

การมสี่วนรว่มในกระบวนการเยยีวยา

• ใหค้วามรว่มมอืกบักลไกทางการยุตธิรรมของรฐั (State-based judicial 
mechanism) เชน่ กลไกการไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พพิาท

• ใหค้วามรว่มมอืกบักลไกการรอ้งทกุขน์อกกระบวนการยตุธิรรมของรฐั (State-
based non-judicial mechanism) เชน่ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

• บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการเยยีวยาในระดบัด าเนนิงานทีไ่มใ่ชร่ฐั (Non-State 
based operational-level grievance mechanism)

หลกัการขอ้ที ่29

เพื่อใหค้วามเดอืดรอ้นของผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการถูกละเมดิสทิธมินุษยชน
ไดร้บัการดูแลและแกไ้ขตัง้แตต่น้ องคก์รธรุกจิควรจดัใหม้หีรอืเขา้รว่มในกลไก
เกีย่วกบัการรอ้งทกุขใ์นระดบัการด าเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิล ส าหรบัปัจเจกชน
หรอืชมุชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ

2) การจัดให้มีกระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ
หลกัการตาม UNGPs ประเดน็ท่ีผู้จดัท าควรอธิบายให้ครอบคลุม
หลกัการขอ้ที ่30

ภาคอตุสาหกรรม ผูม้สี่วนไดเ้สยีหลายฝ่าย และขอ้ตกลงรว่มในเรื่องการเคารพ
ในมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชน ควรจะประกนัการมกีระบวนการเยยีส
ยาทีม่ปีระสทิธภิาพ

ทีบ่รษิทัจดัใหม้กีระบวนการเยยีวยาภายในบรษิทัเอง บรษิทัควรพจิารณาวา่ 
กระบวนการดงักลา่วมคีุณลกัษณะที ่UNPGs แนะน า หรอืไม่

• สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย มรีะบบและวธิกีารทีร่องรบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุกลุ่มทีอ่าจมี
ขอ้จ ากดัในการเขา้ถงึ

• ไดร้บัความไวว้างใจและความเชื่อถอืจากผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุลุม่
• มกีระบวนการและขัน้ตอนทีส่ามารถคาดหมายได ้เชน่ การยนืยนัว่าบรษิัทไดร้บั

เรื่องแลว้ ขัน้ตอนการด าเนินการ และกรอบเวลาทีผ่ลการพจิารณาน่าจะแลว้เสรจ็

• มคีวามเป็นธรรม ผูเ้สยีหายไดร้บัความชว่ยเหลอืโดยผูเ้ชีย่วชาญตลอด
กระบวนการ

• มคีวามโปรง่ใส มกีารแจง้ความคบืหน้าของกระบวนการ

หลกัการขอ้ที ่31

เพื่อประกนัประสทิธภิาพของกระบวนการ กระบวนการเยยีวยานอก
กระบวนการยุตธิรรมโดยหน่วยงานของรฐัและนอกภาครฐั ควรมลีกัษณะ
ดงัต่อไปนี้

(a) ชอบดว้ยกฎหมาย คอื ท าใหเ้กดิความไวว้างใจจากกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งวา่จะได้
ประโยชน์จากกระบวนการเยยีวยาทีม่คีวามเป็นธรรม

(b) เขา้ถงึได ้คอื กระบวนการเยยีวยาเป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ผูม้สี่วนไดเ้สยี และมกีาร
ใหค้วามชว่ยเหลอืเพยีงพอแกผู้ท้ีอ่าจมอีปุสรรคในการเขา้ถงึ

การอธิบายกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การด าเนินงานของบริษัท
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• กระบวนการเยยีวยาที่มปีระสทิธภิาพ
• เข้าถึงง่าย

• ช่องทางการร้องทุกข์
• การเข้าถึงและความช่วยเหลือ

• รองรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• ทั้งภายในและภายนอก 
• มีส่วนร่วม

• คาดหมายได้ 
• ขั้นตอน
• แนวทาง
• ระยะเวลา

• เป็นธรรม
• การเข้าถึงข้อมูล ค าแนะน า การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

• โปร่งใส
• แจ้งความคืบหน้า และกระบวนการให้ความม่ันใจ 

• สอดคล้องกับสิทธิสากล
• ไม่มีความล าเอียง อคติ

EFFECTIVENESS CRITERIA EXPLANATION OF THE CRITERIA

LFGITIMATE

Trustworthy

Accountable

ACCESSIBLE

Known

Variety of access points

Assistance to overcome barriers

PREDICTABLE

Clear procedures

Clear timeframes

EQUITABLE

Fair access to information, advice, and expertise

Fair treatment

TRANSPARENT

Keeping parties informed about progress of cases

Providing information about the process to build confidence

RIGHTS-COMPATIBLE

Outcomes and remedies must accord with internationally recognised rights

No prejudice to legal recourse

CONTINUOUS LEARNING Identification of lessons for (i) improving the mechanism and (ii) preventing future harm

BASED ON ENGAGEMENT AND 

DIALOGUE

Consulting ‘users’ (including internal users) on design and performance

การอธิบายกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การด าเนินงานของบริษัท
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• รายงานและประเมินจ านวนคดี
• คดีที่เกิดขึ้น 
• คดีที่มีความเสี่ยงว่าอาจเกิดขึ้นหรืออาจถูกร้องเรียน 

• รูปแบบการรายงาน 
• รายงานในส่วนของคดีพิพาท 
• รายงานในส่วนของประเด็น

• รายงานการเยียวยาหรอืการเตรยีมการ
• ผลการเยียวยา 
• แนวทางเตรียมการรองรับกรณีที่อาจเกิดการละเมิดขึ้น

การอธิบายกระบวนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การด าเนินงานของบริษัท
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จบประเด็นนโยบาย

และกระบวนการเยียวยา


