
 

 

 
(กสม.แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ คร้ังท่ี 28/2565) 

กสม. เผยกรณคีนพกิารถูกปฏิเสธให้ด ารงต าแหน่งในส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความพกิาร 

- กสม. จับมือกรมคุ้มครองสิทธิฯ - กลต. – UNDP – สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ร่วมลงนามจัดตั้ง 
“สถาบันธุรกจิกบัสิทธิมนุษยชน” 

 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายวสันต์ 
ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงข่าวเด่นประจ าสัปดาห์คร้ังท่ี 28/2565 โดยมีวาระส าคญั ดงัน้ี 

1. กสม. เผยกรณีส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเลิกการแต่งตั้ง
คนพกิารให้ด ารงต าแหน่งในองค์กร เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความพกิาร 

นายวสันต์ ภยัหลีกล้ี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากผูร้้องรายหน่ึงเม่ือเดือนมกราคม 2565 อนัเก่ียวเน่ืองกบัการเลือกปฏิบติั
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ กรณีส านกังานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้กเลิก 
การแต่งตั้ งคนพิการให้ด ารงต าแหน่งในองค์กร ซ่ึงปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู ้ร้องเป็นข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการท่ีได้รับทุนรัฐบาลส าหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวจนส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา ไดส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกท างานกบัส านกังานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษา 
แห่ง เอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ (ผู ้ถูก ร้อง)  ซ่ึ ง เ ป็นองค์การระหว่างประเทศท่ี มี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  
เป็นสมาชิก และผูร้้องได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการตอบรับเข้าท างานแล้ว โดยองค์กรผูถู้กร้อง 
ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2564  
แจง้ใหพ้ิจารณาอนุมติัใหผู้ร้้องเขา้รับต าแหน่ง แต่ต่อมาภายหลงัผูบ้ริหารองคก์รดงักล่าวไดน้ดัหมายให้ผูร้้อง
เขา้พบเพื่อยืนยนัความพร้อมในการปฏิบติังานและเม่ือเห็นสภาพร่างกายของผูร้้อง ก็ไดแ้จง้ยกเลิกการจา้งงาน
ในต าแหน่งท่ีผูร้้องผา่นการคดัเลือก 

กสม. พิจารณาแลว้เห็นว่า กรณีตามค าร้องเก่ียวขอ้งกบัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมดว้ยเหตุ
แห่งความพิการของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 27 และอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการท่ีประเทศไทยเป็นภาคีและมีพนัธกรณีต้องปฏิบติัตาม บญัญติัห้ามมิให้กระท าการ 
เช่นว่านั้นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรท่ียอมรับได ้จากการตรวจสอบ ปรากฏขอ้เท็จจริงว่า เหตุท่ีผูถู้กร้อง 
ไม่แต่งตั้งผูร้้องให้ด ารงต าแหน่งในองคก์รเน่ืองจากพบวา่ผูร้้องมีขอ้จ ากดัทางการเคล่ือนไหว โดยผูถู้กร้องอา้งวา่ 
ผูร้้องขาดคุณสมบติัทางกายภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นคุณสมบติัของต าแหน่งงาน ทั้งท่ีไม่ไดร้ะบุคุณสมบติัไวอ้ย่าง
ชัดแจง้ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมคัรว่าไม่ประสงค์ให้ผูพ้ิการเข้ารับการคดัเลือก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผูถู้กร้อง 
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ใชเ้หตุแห่งความพิการของผูร้้องในการไม่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อยา่งไรก็ดี แมผู้ถู้กร้องจะแจง้เหตุผลว่า
ต าแหน่งดังกล่าวมีความจ าเป็นท่ีจะต้องประสานกับภาคีเครือข่าย และต้องเดินทางทั้ งภายในและ
ต่างประเทศอยูต่ลอดเวลา จึงตดัสินใจไม่แต่งตั้งให้ผูร้้องด ารงต าแหน่งท่ีคดัเลือกไว ้พร้อมกบัไดเ้สนองาน
ในต าแหน่งอ่ืนเป็นการทดแทน แต่ กสม. เห็นว่า ผูถู้กร้องย่อมสามารถใช้วิธีการอ่ืนในการพิจารณา 
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานของผูร้้องก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงต าแหน่งและสภาพการจา้งงานผูร้้อง เช่น 
การให้ทดลองปฏิบติังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและประเมินผล เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ
ตลอดจนทกัษะในการท างานต าแหน่งนั้น ๆ แต่เม่ือผูถู้กร้องไม่ไดก้ระท าการดงักล่าว และกลบัใชดุ้ลยพินิจ
ตดัสินจากสภาพทางกายของผูร้้องวา่ไม่อาจปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีคดัเลือกเขา้มาได ้จนน าไปสู่การถอน
ขอ้เสนองานในเวลาต่อมา การกระท าของผูถู้กร้องเช่นน้ี จึงเป็นการตอกย  ้าในเหตุแห่งความไม่เท่าเทียม  
ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความพิการของบุคคลและไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้น้ี กสม. ในคราวประชุมด้านการคุม้ครองและมาตรฐานการคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชน เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 จึงเห็นควรเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัหรือ
แกไ้ขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อส านกังานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ผูถู้กร้อง) 
กระทรวงศึกษาธิการ และสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สรุปได ้ดงัน้ี 

1) ให้ส านกังานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดมาตรการในการเยยีวยาความเสียหายใหแ้ก่ผูร้้องตามสมควร โดยอยา่งนอ้ยจะตอ้งมีการขอโทษผูร้้อง
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน สอบสวนหรือตรวจสอบขอ้เท็จจริงภายใตก้ฎระเบียบของผูถู้กร้อง รวมถึงการชดเชย
เป็นค่าเสียหายจากการท่ีผูร้้องไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีผา่นการคดัเลือก 

2) ให้สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบายของผูถู้กร้อง  
น ารายงานผลการตรวจสอบฉบบัน้ีไปใชก้ าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าอนัเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเช่นน้ีอีก 

3) ใหก้ระทรวงศึกษาธิการแจง้องคก์รทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ เพื่อใหจ้ดัท าขอ้มูลรายละเอียด
ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของผูส้มคัรในกรณีจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัร
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งในองค์กรนั้ น ๆ โดยจะต้องมิให้ก าหนดเน้ือหาท่ีมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญใหก้ารรับรองและคุม้ครองไว ้เพื่อมิใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดงัเช่นกรณีตามค าร้องน้ีอีก 

ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบกรณีน้ี 
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2. กสม. จับมือกรมคุ้มครองสิทธิฯ - กลต. – UNDP – สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก จัดตั้ง 
“สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เ พ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจให้ด า เ นินกิจการ 
ด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม 

นายพิทกัษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า เม่ือวนัท่ี  
4 สิงหาคม 2565 ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ส านกังาน กสม.) ร่วมกบักรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Development Programme 
– UNDP) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT : Global Compact Network 
Thailand) ลงนามในบนัทึกความตกลงว่าด้วยการก่อตั้ง “สถาบนัธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน” (Business and 
Human Rights Academy : BHR Academy) ณ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ชั้น 31 
อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

การลงนามในบนัทึกความตกลงดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สถาบนัธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนเป็น
ศูนย์กลางในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรในด้านการด าเนินธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน  
โดยค านึงถึงความย ัง่ยืนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน อนัมีกรอบในการด าเนินงานร่วมกนัระหว่าง  
5 องคก์ร สรุปไดด้งัน้ี 

1) ส่งเสริม และสนบัสนุนการสร้างและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน การด าเนิน
ธุรกิจท่ีมีความรับผดิชอบ และการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

2) จัดอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร  
ทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน 

3) ประสานงานในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน 

ทั้งน้ี บนัทึกความตกลงดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 2 ปี และให้ถือว่ามีการขยายระยะเวลา
ออกไปอีกคราวละ 1 ปี จนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

เลขาธิการ กสม. กล่าวว่า การด าเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการช้ีแนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - 
UNGPs) เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ความส าคญัผลกัดนัอย่างต่อเน่ือง  
โดยท่ีผ่านมา กสม. ได้ขบัเคล่ือนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนลงนามในปฏิญญาความร่วมมือ 
เพื่อขบัเคล่ือนหลกัการ UNGPs ในประเทศไทย และไดจ้ดัท าบนัทึกความตกลงร่วมกบั กลต. เพื่อสนบัสนุน
ให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ระหนกัถึงการประกอบธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะเร่ืองธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน



 
 

4 
 

เสนอไปยงัรัฐบาล กระทัง่ประเทศไทยมีแผนปฏิบติัการระดบัชาติวา่ดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (National 
Action Plan on Business and Human Rights – NAP) เป็นประเทศแรกในเอเชียเม่ือปลายปี 2562 

“การร่วมกันจัดตั้ งสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ BHR Academy ถือ เ ป็นอีกหน่ึง
ความก้าวหน้าเชิงรูปธรรมในการสนับสนุนและผลักดันให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน  
ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีแนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวม สามารถประเมินความเส่ียงและลดผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะน าไปสู่ความย ัง่ยืนของ
องคก์รธุรกิจเองและสังคมโดยรวม อนัสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการ UNGPs ท่ี กสม. ผลกัดนัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบนัดงักล่าวจะเป็นศูนยก์ลางการอบรมเร่ืองธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน
ส าหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” เลขาธิการ กสม. กล่าว 

 

ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
11 สิงหาคม 2565 


