วันที่ 7 มิถุนายน 2563
จดหมายเปิ ดผนึกถึงคณะผู้จดั การประชุมสหประชาชาติผ่านอินเตอร์ เน็ตเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: ปัญหาท้ าทายใหม่
แนวทางการดาเนินงานใหม่ เอเชียและแปซิฟิก ซึ่งจะมีขนึ้ ระหว่ างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563
เรี ยน คณะทำงำนแห่ งสหประชำชำติว่ำด้ วยธุรกิจกับสิ ทธิ มนุษยชน (UNWG), สำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่ งสหประชำชำติ
(UNDP), องค์ กำรแรงงำนระหว่ ำงประเทศ (ILO), กองทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชำชำติ (UNICEF),
องค์ กำรเพื่อกำรส่ งเสริ มควำมเสมอภำคระหว่ ำงเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ งสหประชำชำติ (UN Women) และ
คณะกรรมำธิ กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชำชำติสำหรั บเอเชี ยและแปซิ ฟิก (ESCAP)
หน่วยงานและบุคคลซึ่งมีชื่อด้านท้าย ขอให้คณะทางาน UN Working Group Business and Human
Rightsและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
เข้าแทรกแซงและเน้นให้เห็นถึงสถานการณ์การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนใ
นประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมายตามที่ประกาศไว้ของเวทีน้ ีรวมถึง “กำรอำนวยกำรให้ เกิดกำรเรี ยนรู้
และโอกำสกำรสร้ ำงเครื อข่ ำยขององค์ กรภำคประชำสังคมและนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน
และกำรประเมินว่ ำจะสำมำรถกดดันให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลง และเอำชนะอุปสรรคเพื่อให้ เข้ ำถึงกำรเยียวยำได้ ”
การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม
ยังคงเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการทางานของผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐและ/หรื อหน่วยงานธุรกิจ
ถือว่าละเมิดหลักการชี้นาแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน
การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน ละเมิดเสาหลักทั้งสามประการของ
หลักการชี้นาแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน รวมทั้ง
1. หน้าที่ของรัฐในการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
2. ความรับผิดชอบของบรรษัทที่จะต้องเคารพสิ ทธิมนุษยชน
3. การเข้าถึงการเยียวยาของผูเ้ สี ยหายจากการปฏิบตั ิมิชอบเนื่องจากการทาธุรกิจ
หลักการชี้นายังกาหนดว่า “เมื่อมีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยบริ ษทั
รัฐบาลต้องดาเนินการให้เกิดการเยียวยาที่เข้มแข็งและเหมาะสมต่อผูเ้ สี ยหาย”
เราเชื่อว่า การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมและการดาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิ ดกั้นการมีส่วนร่ วมสาธารณะ
(SLAPP) ของภาคธุรกิจ จะเป็ นประเด็นสาคัญในการพิจารณาในเวทีน้ ี

เราจึงเรี ยกร้องผูจ้ ดั
ให้จดั ให้มีการอภิปรายในประเด็นการคุม้ ครองผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนในทุกรายการ
และให้เป็ นส่วนหนึ่งของข้อเสนอเพื่อการดาเนินงานจากเวทีน้ ี
นอกจากนั้น ผูห้ ญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตอนนี้
ได้ตกเป็ นเป้ าหมายการฟ้ องคดีเพือ่ ขัดขวางการดาเนินงานเพื่อปกป้ องสิ ทธิในที่ดิน ที่อยูอ่ าศัย สิ่ งแวดล้อม
และทรัพยากรในท้องถิ่น
นับแต่ปี 2557 Protection International รายงานว่า ผูห้ ญิงนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน 440 คนถูกดาเนินคดี และตั้งแต่ปี
2560 ผูห้ ญิงนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนกว่า 200 คนถูกดาเนินคดี
ผูท้ ี่ตกเป็ นจาเลยในคดีเหล่านี้มกั เป็ นผูห้ ญิงยากจนในเขตเมืองที่ถูกไล่ร้ื อจากที่อยูอ่ าศัย
ตามมาด้วยจาเลยที่เป็ นผูห้ ญิงซึ่งทางานปกป้ องที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน
ผูฟ้ ้ องคดีเหล่านี้ประกอบด้วยบริ ษทั เหมืองแร่ บริ ษทั ปาล์มน้ ามัน และหน่วยงานของรัฐบางแห่ง
ช่วงที่ผา่ นมาแทนที่จะสนับสนุนและคุม้ ครองผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน
รัฐบาลไทยกลับมีท่าทีสนับสนุนให้บริ ษทั สามารถคุกคามและข่มขู่โดยผ่านกระบวนการยุติธรรมและรู ปแบบอื่น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั เหมืองทองคาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐบางคน
ได้กระทาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนร้ายแรง รวมทั้งการทาร้ายร่ างกายอย่างรุ นแรงเมื่อปี 2557
โดยผูเ้ สี ยหายเป็ นสมาชิกกลุ่มคนรักษ์บา้ นเกิด องค์กรชุมชนที่มีแกนนาเป็ นผูห้ ญิงในจังหวัดเลย ต่อมายังมีการฟ้ องคดีประมาณ
22 คดีต่อผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน โดยผูฟ้ ้ องประกอบด้วยทั้งบริ ษทั และหน่วยงานของรัฐ
ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยทางการดาเนินคดีกบั แกนนาชุมชน ในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
โดยเป็ นผลจากการรวมตัวประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านโครงการที่สร้างความเสี ยหายในพื้นที่ของตน
คดีที่มกั มีการฟ้ องผูห้ ญิงนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนได้แก่ คดีหมิ่นประมาท
ซึ่งถือเป็ นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่อเสี ยง มาตรา 326-333
การกาหนดเป้ าหมายเป็ นผูห้ ญิงนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ของบริ ษทั
เพราะการดาเนินคดีกบั ผูห้ ญิงคนเดียว ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวและอาจรวมถึงทั้งชุมชน
เนื่องจากผูห้ ญิงเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลครอบครัว เมื่อต้องใช้เวลาต่อสูค้ ดี ย่อมมีเวลาน้อยลงในการทางานดูแลครอบครัว
นอกจากเป็ นการแทรกแซงต่อความจาเป็ นในการดูแลครอบครัวแล้ว การที่ผหู ้ ญิงต้องออกไปต่อสูค้ ดีทาให้ถูกมองว่า
“เพิกเฉยต่อหน้าที่ของตนเอง” กลายเป็ นตราบาปอันเป็ นเหตุให้มีการมองว่าผูห้ ญิงไม่ได้ดูแลครอบครัวของตนเองอย่างจริ งจัง
ซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญในชุมชนชนบท การพิจารณาคดีมกั เกิดขึ้นที่ศาลระดับจังหวัด
ซึ่งตั้งอยูห่ ่างไกลจากชุมชนของผูห้ ญิงนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน ภาระที่เพิ่มขึ้นทั้งการดูแลบุตร การเดินทาง
และค่าใช้จ่ายในการสูค้ ดี ทาให้เกิดความเครี ยดและความยากลาบากในชีวติ มากขึ้น

ทั้งยังทาให้ผหู ้ ญิงเหล่านี้ไม่สามารถทางานที่มีรายได้ได้เต็มเวลา เนื่องจากต้องไปขึ้นศาล
การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อชุมชนของผูห้ ญิงนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน
ทาให้เสี่ ยงที่จะเป็ นการปิ ดปากให้พวกเขาไม่สามารถแสดงความเห็นที่สาคัญ
ทาให้สงั คมไม่ตระหนักถึงความจาเป็ นที่สาคัญมากสุดของพวกเขา
การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมของบริ ษทั /บรรษัท ยังเกิดขึ้นกับผูห้ ญิงนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนอื่น ๆ
ที่ทางานสนับสนุนผูห้ ญิงและชุมชนระดับรากหญ้า ยกตัวอย่างเช่น
ปั จจุบนั มีการฟ้ องคดีหมิ่นประมาททางอาญาหลายคดีต่ออังคณา นีละไพจิตร ผูร้ ับรางวัลแมกไซไซประจาปี 2562
และอดีตกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็ นผูร้ ณรงค์สาคัญเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและความยุติธรรม
บริ ษทั แห่งเดียวกันยังฟ้ องคดีอีกอย่างน้อย 37 คดีต่อนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน 22 คน ประกอบด้วย พุทธณี กางกั้น, ธนภรณ์
สาลีผล, สุ ธารี วรรณศิริ, สุชาณี คลัวเทรอ (ผูส้ ื่ อข่าว), สุธาสี นี แก้วเหล็กไหล (นักสหภาพแรงงาน), งามศุกร์ รัตนเสถียร
(อาจารย์) และผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนที่สาคัญอีกหลายคน
คดีหมิ่นประมาทต่อบุคคลเหล่านี้มีโทษจาคุกระหว่าง 8-42 ปี และมีค่าปรับระหว่าง 800,000-4.2 ล้านบาท
คดีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นผลสื บเนื่องมาจากการกระทาเพียงเล็กน้อย รวมทั้งการแชร์ทวีตให้กาลังใจแรงงานข้ามชาติ
ที่ต่อสูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิดา้ นแรงงานของตน
การถูกดาเนินคดีเช่นนี้ไม่เพียงทาให้เสี ยเวลาและเสี ยเงิน หากยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาวะทางอารมณ์
เนื่องจากเป็ นการโจมตีอย่างจงใจและมียทุ ธศาสตร์ เมื่อนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสี ยงและมีความสาคัญถูกฟ้ อง
ย่อมส่งผลให้ผหู ้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ เกิดความหวาดกลัว
และกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและความยุติธรรม
การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมและการฟ้ องคดีฟ้องปิ ดปาก
ทาให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัวและความเงียบ ในบรรดาผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
และชุมชนซึ่งถูกละเมิดสิ ทธิ (หรื อเสี่ ยงที่จะถูกละเมิดสิ ทธิ)
ในระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 และหลังจากนั้น
หน่วยงานธุรกิจย่อมมองหาแนวทางที่จะฟื้ นฟูกิจการจากภาวะขาดทุน และมุ่งทากาไรให้เร็ วสุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
การทางานของผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน จะยิง่ มีความสาคัญยิง่ ขึ้นสาหรับรัฐบาลไทย และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน ผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน
เป็ นบุคคลที่มีบทบาทมากสุดที่จะเน้นให้เห็นปั ญหาการละเมิด หรื อการคุกคามต่อสิ ทธิมนุษยชน เพื่อประกันว่า
หน่วยงานธุรกิจจะปฏิบตั ิตามหลักการและพันธกรณี ดา้ นสิ ทธิมนุษยชน

ในขณะที่รัฐบาลปล่อยให้เกิดการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อไป โดยไม่มีการตรวจสอบ
ย่อมส่งผลให้การทางานที่สาคัญเพื่อปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนมีความเสี่ ยงอันตราย และดาเนินการได้ยากขึ้น
สุดท้ายแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน
ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูม้ ีรายชื่อด้านท้ายจึงกระตุน้ ให้เวทีสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน
ใช้โอกาสนี้แสดงจุดยืนที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการคุม้ ครองผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
ให้ปลอดจากการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมและการฟ้ องคดีปิดปาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราเสนอให้ท่านยกประเด็นต่อไปนี้เพื่อพูดคุยกับรัฐบาลไทย
1. ความจาเป็ นที่จะต้องแก้ปัญหาการดาเนินคดีเพื่อขัดขวางการต่อสูเ้ พื่อสิ ทธิมนุษยชน
ซึ่งมีการนาเสนอประเด็นนี้แล้วในรายงานและข้อเสนอแนะของคณะทางานสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชนนับแต่
ปี 2561 เรากระตุน้ ให้คณะทางานและคณะผูจ้ ดั เวที
ร้องขอให้รัฐบาลไทยรายงานความคืบหน้าในการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะเหล่านี้
2. แผนปฏิบตั ิการเพื่อนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน
เป็ นหนึ่งในสี่ องค์ประกอบหลักของแผนปฏิบตั ิการแห่งชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน
แต่ที่ผา่ นมายังไม่มีการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
เพื่อให้การคุม้ ครองหรื อรับรองการทางานของผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนอย่างเป็ นผล
แผนปฏิบตั ิการแห่งชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน และมติที่ให้ความคุม้ ครองในกระบวนการยุติธรรม
ยังไม่มีสถานะเป็ นกฎหมาย โดยถือเป็ นเพียงมติของฝ่ ายบริ หารของรัฐบาลไทย ซึ่งมีสถานะเป็ นเพียง “กฎ” ตามมาตรา 3
ของพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
จึงไม่มีน้ าหนักในแง่กระบวนการยุติธรรมหรื อไม่สามารถบังคับใช้ได้
3. ในปี 2562 มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 161/1 และ 165/2 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อหาทางแก้ปัญหาการฟ้ องคดีฟ้องปิ ดปาก และการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมในรู ปแบบอื่น
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเช่นนี้เปิ ดโอกาสให้ศาลสามารถยกฟ้ องคดี หรื อห้ามบุคคลเอกชนฟ้ องคดีใหม่
กรณี ที่เห็นว่าเป็ นการฟ้ องคดี “โดยไม่สุจริ ตหรื อโดยบิดเบือนข้อเท็จจริ ง เพื่อกลัน่ แกล้งหรื อเอาเปรี ยบจาเลย อย่างไรก็ดี
ที่ผา่ นมายังไม่มีการใช้มาตราใหม่น้ ีอย่างเป็ นผล ในกฎหมายไม่มีการให้นิยามคาว่า “โดยไม่สุจริ ต” ด้วยซ้ า
ส่งผลให้ตกเป็ นดุลพินิจของศาล จนถึงปั จจุบนั การร้องขอต่อศาลให้ใช้อานาจตามมาตรา 161/1
ในคดีต่อผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน มักถูกปฏิเสธ
4. ตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
พนักงานอัยการมีอานาจสัง่ ไม่ฟ้องคดีในลักษณะที่เป็ นการคุกคาม ข่มขู่ หรื อตอบโต้นกั ปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนหรื ออื่น ๆ
อย่างไรก็ดี การสัง่ ไม่ฟ้องคดีไม่ได้เป็ นอานาจเฉพาะของอัยการสูงสุด หากมีข้ นั ตอนปฏิบตั ิที่ยาวนาน

และไม่เป็ นที่ชดั เจนว่าที่ผา่ นมามีการให้ทรัพยากรและความช่วยเหลืออย่างเพียงพอต่อสานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อให้ใช้อานาจของตนได้อย่างเป็ นผลและมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่
5. นอกจากนี้ยงั ไม่มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบตั ิ หรื อข้อบทที่ชดั เจนเกี่ยวกับการสัง่ ปรับ
หรื อการลงโทษหน่วยงานธุรกิจที่ถูกตัดสิ นว่ามีความผิด
ฐานคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน
เรากระตุน้ ให้รัฐขัดขวางการข่มขูแ่ ละการคุกคามทุกชนิด ผูท้ ี่รับผิดชอบต่อการโจมตีทาร้ายนักปกป้ อง
รวมทั้งผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต้องได้รับโทษ
ผูท้ ี่ถูกตัดสิ นว่าไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ในการดูแลเพื่อสนับสนุนและคุม้ ครองผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน
ต้องได้รับผลจากการกระทาทั้งในทางการเมือง การเงิน และในระบบยุติธรรม
6. ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งแม้พิสูจน์วา่ เป็ นจริ ง ไม่ได้เป็ นความผิดที่สร้างอันตรายต่อชีวติ ร่ างกายหรื อทรัพย์สิน
จึงไม่ควรถือเป็ นความผิดทางอาญา ซึ่งมีบทลงโทษจาคุกและ/หรื อค่าปรับจานวนมาก
การลงโทษเช่นนี้ควรมาใช้เฉพาะกับอาชญากรรมร้ายแรง
เราจึงกระตุน้ ให้คณะทางานแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน และหน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุนอย่างเต็มที่
ให้รัฐบาลไทยลดการเอาผิดทางอาญากับความผิดฐานหมิ่นประมาท และให้ยกเลิกบทลงโทษทางอาญาใด ๆ
กับความผิดฐานหมิ่นประมาท
7. เราเรี ยกร้องผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ทางานในประเด็นธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน
ให้ใช้ทรัพยากรและอานาจที่มีอยูเ่ พื่อประกันว่า รัฐบาลไทยและหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
จะยุติการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อผูห้ ญิงและผูช้ ายนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนโดยทันที โดยเฉพาะต่อผูห้ ญิง
และให้ดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิจที่ดีและมีการปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุษยชนอย่างจริ งใจ
เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจต่อข้อกังวลและประเด็นในจดหมายนี้
และหวังว่าจะได้ทางานร่ วมกับรัฐบาลไทยและหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกันให้มีการคุม้ ครองหลักการธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชนสาหรับทุกคน
ขอแสดงความนับถือ
รายชื่อผูล้ งนาม
1.
2.
3.
4.
5.

เครื อข่ายประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของแร่ ประเทศไทย
เครื อข่ายผูห้ ญิงนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
กลุ่มคนงาน Try Arm
มูลนิธิศูนย์ขอ้ มูลชุมชน
องค์กรฟอร์ทิไฟท์ ไรทส์

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

มูลนิธินิติธรรมสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
มูลนิธิยตุ ิธรรมเพื่อสันติภาพ
กรี นพีซ ประเทศไทย
มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
กลุ่มรักษ์ลาหู่
สมาคมสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน(สสส.)
บูคู ห้องเรี ยนเพศวิถีและสิ ทธิมนุษยชน
กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด 6 หมู่บา้ น จังหวัดเลย
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได หนองบัวลาภู
กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดบาเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
กลุ่มรักษ์บา้ นแหง จังหวัดลาปาง
กลุ่มรักษ์อาเภอวานรนิวาส สกลนคร
กลุ่มอนุรักษ์น้ าซับคาป่ าหลาย มุกดาหาร
กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิ ทธิมนุษยชน สิ่ งแวดล้อมและประชาธิปไตย
สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
มูลนิธิพิทกั ษ์สตรี และเด็ก
มูลนิธิศกั ยภาพชุมชน
สมาคมส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้อม
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
ศูนย์พิทกั ษ์และฟื้ นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
ศูนย์ทนายความเพื่อสิ ทธิมนุษยชน
มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
มูลนิธิบูรณะนิเวศ (มบน.)
สถาบันชุมชนอีสาน มูลนิธิชุมชนอีสาน
ศูนย์กฎหมายสิ ทธิชุมชน
กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เครื อข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก
โปรเจกต์เสวนา เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
สมาคมนักกฎหมายสิ ทธิมนุษยชน
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53.

เครื อข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน
Asylum Access Thailand
ALTSEAN-Burma
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Mekong Watch
The International Service for Human Rights (ISHR)
Protection International
Women of Color/Global Women’s Strike.
Worker Hub For Change (WH4C)
Witness Radio – Uganda
Oil Workers' Rights Protection Organization Public Union Baku, Azerbaijan,
Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO)
Cameroon Network of Human Rights Organizations (RECODH)
Lawyers' Rights Watch Canada

รายชื่อบุคคล
1. อังคณา นีละไพจิตร ผูร้ ับรางวัลแมกไซไซประจาปี 2562 และอดีตกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความสิ ทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้อม
3. พุทธนี กางกั้น
4. ธนภรณ์ สาลีผล
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

สมปอง เวียงจันทร์
กาญจนา ดีอุต
นุชนารถ แท่นทอง
สมบุญ คงคา
วิภา มัจฉาชาติ
ทองพูล สาสังข์
นายสุวทิ ย์ กุหลาบวงษ์
เอกพันธุ์ ปิ ณฑวณิ ช
เสาวณี ย ์ แก้วจุลกาญจน์ นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์ กนกวรรณ มะโนรมย์
สมชาย หอมลออ ทนายความ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

เพ็ญโฉม แซ่ต้ งั
อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร
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