กำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมำยธุรกิจ กำรค้ำ กำรลงทุนที่เกี่ยวข้อง”รุ่นที่ 2
ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 มีนำคม 2562
ณ ห้อง เทมเทชั่น ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยำมสแควร์
***************************
วันที่ 7 มีนำคม 2562
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน / อาหารว่าง

09.00 - 09.30 น.

กล่ำวต้อนรับ
โดย นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน
กล่ำวเปิดกำรอบรม
โดย ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์
รองผู้อานวยการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้อานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

09.30 – 10.45 น.

การบรรยาย “ภำพรวมกฎหมำยธุรกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และควำมเสี่ยงต่อปัญหำ
สิทธิมนุษยชน”
 สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศทางด้านการค้า เช่น
- ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนทางด้านการค้า (TRIMs)
- ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPs)
- ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)
 สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศทางด้านการลงทุน (IIAs) เช่น
- สนธิสัญญาทวิภาคีด้านการลงทุน (BITs)
- ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการลงทุน (MAI)
- ความตกลงว่าด้วยการลงทุนของอาเซียน (ACIA)
 การระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 ผลกระทบจากสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศทางด้านการค้า
การลงทุนและกฎหมายของไทยกับปัญหาสิทธิมนุษยชน
 พ.ร.บ. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของไทย เช่น
- กฎหมายของไทยที่สอดคล้องกับการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ
- กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ

หน้า 1 ของ 4 หน้า

10.45 - 11.00 น.

 สรุปความเชื่อมโยงของสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ กับ พ.ร.บ.
ต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจของไทย
 ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
โดย ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล
อดีตผู้อานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

11.00 - 12.00 น.

Workshop: กิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ได้รับว่าควรมี
กฎหมายใดเข้ามาเกี่ยวข้อง

13.00 - 15.45 น.

การบรรยาย “สิทธิส่วนบุคคล: หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลและเทคโนโลยี
ดิจิทัล”
 กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัล
 ความสอดคล้องของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิส่วนบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัล
 กรณีศึกษาที่เป็น Best Practice ด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
- สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
- แนวทางแก้ไขที่สาเร็จและ / หรือไม่สาเร็จ
 ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

15.45 - 16.00 น.

โดย นายชยธวัช อติแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พักรับประทานอาหารว่างช่วง 14.30 – 14.45 น.)

หน้า 2 ของ 4 หน้า

วันที่ 8 มีนำคม 2562
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน / อาหารว่าง

09.00 - 11.45 น.

การบรรยาย “สิทธิแรงงำน: กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำน”
 สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศทางด้านแรงงาน เช่น
- อนุสัญญาด้านแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
- ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
 กฎหมาย / พ.ร.บ. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน เช่น
- พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
- พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
- พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
 กรณีศึกษา: ตัวอย่างปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านแรงงานและ
การบังคับใช้กฎหมาย (ถ้ามี)
- ปัญหาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
- ปัญหาแรงงานข้ามชาติ
- ปัญหาการค้ามนุษย์ / ปัญหาแรงงานบังคับ
 ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

11.45 – 12.00 น.

โดย ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.00 - 14.15 น.

การบรรยาย “สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม: กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครอง
สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม”
 สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
- ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
 กฎหมาย / พ.ร.บ. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เช่น
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 กรณีศึกษา / ตัวอย่างปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมและการ
บังคับใช้กฎหมาย (ถ้ามี)
- การละเมิดสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
- การละเมิดสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
หน้า 3 ของ 4 หน้า

14.15 – 14.30 น.

สภาพภูมิอากาศ
- การละเมิดสิทธิชุมชนที่เกิดจากการไล่ / รื้อถอนที่ดินหรือที่พักอาศัย
 ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
โดย ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.

Workshop / กิจกรรมกลุ่ม:
 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจาก
การดาเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน และแนวทางจัดการกับปัญหา /
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ
โดย ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

16.00 – 16.30 น.

พิธีมอบประกำศนียบัตรและปิดกำรอบรม
โดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมำยเหตุ: พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 - 13.00 น.
กาหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หน้า 4 ของ 4 หน้า

