
 
ใบสมัคร 

บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น 
ดา้นการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕  

 

------------------------------------------------------------------------ 
๑. สมัครเข้ารับรางวัล (โปรด  ประเภทรางวัลที่ประสงค์เสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยเลือกได้เพียง 

๑ รางวัลเท่านั้น) 
๑) ประเภทบุคคลทั่วไป/เครือข่าย  

 (๑)  ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง   
(๒)  ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   
(๓)  กลุ่มคนเปราะบาง  
ค ำนิยามสิทธิมนุษยชน ตามข้อ (๑) – (๓) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร  
โปรดระบุประเด็นสิทธิที่เก่ียวข้องกับการสมัครที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์................................... 
................................................................................................................................................... 

๒)  ประเภทองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓)  ประเภทองค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
๔)  ประเภทบุคคลหรือองค์กรสื่อมวลชน  

๒. ประวัติบุคคล (กรณีสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล)  
    ๒.๑ ชื่อ ....................................................นามสกุล.........................................................................................  
    ๒.๒ อายุ.....................ปี   
    ๒.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.................ซอย................................................................. 
          ถนน..............................ต าบล/ แขวง...........................อ าเภอ/เขต......................................................... 
          จงัหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์............................................................................. 
          โทรศัพท.์.............................โทรสาร............................โทรศัพท์มือถือ..................................................... 
          อีเมล.......................................................................................................................... ............................... 
    ๒.๔ สถานที่ท างาน/ ชื่อหน่วยงาน (ถ้ามี)................................................................. .................................... 
          ต าแหน่ง ........................................................................................................ ........................................... 
          ที่อยู่เลขที่........................ซอย....................................ถนน....................................................................... 
          ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..................................................................................... 
          จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์............................................................................. 
          โทรศพัท์.................................................โทรสาร...................................................................................... 
          อีเมล................................................................................................................. ........................................ 

๓. รายละเอียดขององค์กร/หน่วยงาน (กรณีสมัครหรือเสนอชื่อองค์กร)  
๓.๑ ชื่อ (ภาษาไทย)............................................................. ............................................................................ 
           (ภาษาอังกฤษ)............................................................................ ....................................................... 

           ประเภทองค์กร  (โปรด  ประเภทองค์กร)  
  ภาครัฐ      รัฐวิสาหกิจ         องค์การมหาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
  องค์กรสื่อมวลชน  

https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#icescr
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           สถานที่ตั้ง เลขท่ี ...............หมู่ที่...... ตรอก/ซอย .................................ถนน........................................... 
           ต าบล/แขวง .........................................อ าเภอ/เขต................................................................................ 
           จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย์ ...........................................................................  
           โทรศัพท์................................................โทรสาร .................................................................................... 
           อีเมล.....................................................โฮมเพจ...................................................................................... 

    ๓.๒ ประวัติ  ภารกิจ  และวัตถุประสงค์ขององค์กร /หน่วยงาน       
    ......................................................................... ................................................................................................. 
    ..................................................................................................... .................................................................... 
    ..................................................................................................... .................................................................... 
    .............................................................. ........................................................................................................... 
    ................................................................................................................ ......................................................... 
    ............................................................................................................................. ............................................ 

๔. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ และเป็นผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
๔.๑ ผลงาน ที่ ๑ เรื่อง .......(ระบุชือ่เรือ่ง/กรณี/ประเด็น)........................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................        
ระยะเวลาด าเนินการ..........ปี........เดือน ตั้งแต่.......................ถึง..................(โปรดระบุระยะเวลาที่ได้ด าเนินการ) 
กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินงาน...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................   
การด าเนินงานหรือผลงาน  เป็นงำนหรืออำชีพประจ ำ หรือ  เกี่ยวข้องจำกภำระงำนหรืออำชีพประจ ำ 
หรือ  ไม่เก่ียวข้องกับภำระงำนหรืออำชีพประจ ำ (โปรด  เพียง ๑ ข้อ) 
รายละเอียด (โปรดระบุรายละเอียดผลงานโดยสรุปพอสังเขป) ..................................................................... 

    .........................................................................................................................................................................  
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ .................................

......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... ............................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  
 
ผลงาน/ผลผลิต ที่ได้จากการส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

    ...............(ระบุผลที่ได้จากการด าเนินงาน มีความสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนด้านใด ใช้รูปแบบหรือลักษณะ
แนวทางในการด าเนินการแบบใด หรือใช้นวัตกรรมในการด าเนินการอย่างไร และการด าเนินงานที่ได้ส่งผล
ต่อชุมชนและสังคมอย่ำงไร ระดับใด)................................................... .............................................................   
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................    
.......................................................................................................................................... ............................... 
.........................................................................................................................................................................     
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ผลงานสามารถสร้างองค์ความรู้/สร้างเครือข่าย ที่ได้จากการส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
    ................(ระบุองค์ความรู้ หรือเครือข่ายที่ได้ด าเนินงาน การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวเกิดผลต่อใคร เช่น 

บคุคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กร หรือเครือข่าย และเกิดผลอย่างไร)......................................... 
......................................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ...............................        
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ............................... 
.........................................................................................................................................................................     

 
ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้จากการส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง
จนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม  

    ................(ระบุผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้จากการด าเนินงานส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร กับใคร         
มีโอกาสในการขยายผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ หรือเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลหรือองค์กรใดบ้าง 
หรือเคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับผลงาน โปรดแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี))................... 

    ......................................................................................................................................... ................................ 
......................................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... .................................. 

    ......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
ความเสี่ยงภัย/ความยากล าบาก/ความเสียสละ ที่ต้องเผชิญ รวมทั้งความมุ่งม่ันทุ่มเทจากการส่งเสริม/
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

    ................(ระบุถึงความเสี่ยงภัยหรือความยากล าบากที่ได้รับหรือที่ต้องเผชิญ รวมทั้งความมุ่งมั่นทุ่มเทจาก
การส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือเสียสละทรัพย์สินส่วนตน การต่อสู้มาอย่าง
ยาวนาน โดยขอให้ระบุสถานการณ์หรือเหตุการณ์ รวมถึงระยะเวลาที่เกิดขึ้นและต้องเผชิญเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความเสี่ยง ความยากล าบาก และความมุ่งม่ันทุ่มเทในการด าเนินงาน (ถ้ามี) พอสังเขป)............................. 

    ......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... ............................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... ............................... 
    ......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................... ............................... 

......................................................................................................................................................................... 

 



 

 
๔ 

๔.๒ ผลงาน ที่ ๒ เรื่อง .......(ระบุชือ่เรือ่ง/กรณี/ประเด็น)........................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................        
ระยะเวลาด าเนินการ..........ปี........เดือน ตั้งแต่.......................ถึง..................(โปรดระบุระยะเวลาท่ีได้ด าเนินการ) 
กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินงาน...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................   
การด าเนินงานหรือผลงาน  เป็นงำนหรืออำชีพประจ ำ หรือ  เกี่ยวข้องจำกภำระงำนหรืออำชีพประจ ำ 
หรือ  ไม่เก่ียวข้องกับภำระงำนหรืออำชีพประจ ำ (โปรด  เพียง ๑ ข้อ) 
รายละเอียด (โปรดระบุรายละเอียดผลงานโดยสรุปพอสังเขป) ..................................................................... 

    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................... ................................ 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  
    .......................................................................................................... ............................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .......... 
 
ผลงาน/ผลผลิต ที่ได้จากการส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

    ...............(ระบุผลที่ได้จากการด าเนินงาน มีความสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนด้านใด ใช้รูปแบบหรือลักษณะ
แนวทางในการด าเนินการแบบใด หรือใช้นวัตกรรมในการด าเนินการอย่างไร และการด าเนินงานที่ได้ส่งผล
ต่อชุมชนและสังคมอย่ำงไร ระดับใด)................................................................................................................   
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................    
.......................................................................................................................................... ............................... 
.........................................................................................................................................................................     
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ...............................     

ผลงานสามารถสร้างองค์ความรู้/สร้างเครือข่าย ที่ได้จากการส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
    ................(ระบุองค์ความรู้ หรือเครือข่ายที่ได้ด าเนินงาน การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวเกิดผลต่อใคร เช่น 

บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กร หรือเครือข่าย และเกิดผลอย่างไร)......................................... 
......................................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ...............................    
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................... .................................... 
.........................................................................................................................................................................     
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ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้จากการส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง
จนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม  

    ................(ระบุผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้จากการด าเนินงานส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร กับใคร         
มีโอกาสในการขยายผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ หรือเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลหรือองค์กรใดบ้าง 
หรือเคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับผลงาน โปรดแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี))................... 

    ......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ............................... 

    ......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

    ......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ............................... 
 
ความเสี่ยงภัย/ความยากล าบาก/ความเสียสละ ที่ต้องเผชิญ รวมทั้งความมุ่งม่ันทุ่มเทจากการส่งเสริม/
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

    ................(ระบุถึงความเสี่ยงภัยหรือความยากล าบากที่ได้รับหรือที่ต้องเผชิญ รวมทั้งความมุ่งมั่นทุ่มเทจาก
การส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือเสียสละทรัพย์สินส่วนตน การต่อสู้มาอย่าง
ยาวนาน โดยขอให้ระบุสถานการณ์หรือเหตุการณ์ รวมถึงระยะเวลาที่เกิดขึ้นและต้องเผชิญเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความเสี่ยง ความยากล าบาก และความมุ่งม่ันทุ่มเทในการด าเนินงาน (ถ้ามี) พอสังเขป)............................. 
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    ๔.๓ ผลงาน ที่ ฯลฯ  
...........(สามารถเพ่ิมเติมจากแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็น โดยระบุ
สังเขป)............................................................................................................................................................. 

    .......................................................................................................................................... ............................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
๕. บุคคลอ้างอิง (ถ้ามี)  
    ชื่อ ..........................................................นามสกุล...........................................................................................  
    ต าแหน่ง................................................... หนว่ยงาน ......................................................................................  
    บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...............................ซอย......................... .........................................................  
    ถนน...............................ต าบล/แขวง............................. อ าเภอ/เขต...................................... .........................  
    จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์....................................................... ...........................  
    โทรศัพท์........................................โทรสาร....................................โทรศัพท์มือถือ............................................  
    อีเมล............................................................................................................................. .................................... 
 
 
 



 

 
๖ 

๖. เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 
    ........................................................................................................................................ ..................................  
    ...................................................................................................... ....................................................................  
    ............................................................................................................................. .............................................  
    
๗. ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลที่เกี่ยวกับผลงานที่เคยได้รับ           
    ......................................................................................................................................... .................................  
    .......................................................................................................... ................................................................ 
    ................................................................................................. ......................................................................... 
 
๘. ช่องทางการรับทราบข้อมูลการสมัคร (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ช่องทาง) 
      สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี    
      หนังสือพิมพ์รายวัน  
      สถานีวิทยุกระจายเสียงของ กสม./วิทยุรัฐสภา/ วทิยุกรมประชาสัมพันธ์/วิทยุจุฬาฯ/วิทยุชุมชน  
      สื่อออนไลน์ Website/Facebook/line และสื่อมวลชนออนไลน์ 

  หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรฯ 
  จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ 
  อินโฟกรำฟิก (Infographics)   
  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................ 

 
 
     

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ    
 
           ลงช่ือ    ............................................................ 
                                   (....................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................. 
                                                  ผู้สมัคร 
                           วันที ่................................................ 

 
ลงช่ือ    ............................................................ 

                                   (....................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................. 
                                                          ผู้เสนอขื่อ 
                           วันที ่................................................ 
 
หมายเหตุ : กรณีการเสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล เครือข่าย หรอืองค์กรที่ถูกเสนอชื่อก่อน  
 

_______________________________________________________ 
 



 

 
๗ 

รายละเอียดของผู้เสนอชื่อ 
๑. ชื่อ ...........................................................นามสกุล.......................................................     

          ชื่อองค์กร......................................................ต าแหน่ง.................................................... 
๒. ที่อยู่ เลขที.่................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย........................ถนน...................................... 

       ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต............................................................     
       จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.........................................................  

          โทรศัพท์..............................โทรสาร.............................โทรศัพท์มือถือ..............................  
          อีเมล............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘ 

 
หนังสือยินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเก็บรวบรวม ใช้  

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

........................................................ 

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเก็บรวบรวม  
ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ดังนี้ 

๑. ข้าพเจ้า  ยินยอม    ไม่ยินยอม ให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้สมัคร หรือในกรณีที่ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๖๕ จากใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและจากแหล่งอ่ืน เป็นต้นว่า ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการงานประชุม/สัมมนา 
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และช่องทางการเผยแพร่อ่ืน  ๆ ของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๒. ข้าพเจ้า  ยินยอม    ไม่ยินยอม ให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่ายของ
ข้าพเจ้า เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง  
 
 
 
 (ลงช่ือ)..........................................................    (ลงช่ือ).......................................................... 
                  (.............................................................)           (.............................................................) 
      ผู้สมัคร         ผู้เสนอชื่อ 
 
 
 
                 
             
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายใบสมัคร ๑ 



 

 
๙ 

 
นิยามค าศัพท์สิทธิมนุษยชน 
 

(๑) ประเภทบุคคลทั่วไป/เครือข่าย ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
 หมายถึง บุคคลหรือเครือข่ายที่มุ่งท างานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพในเนื้อตัวร่างกาย  
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงออก  
การห้ามสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชัง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการ 
สร้างครอบครัว สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเข้าถึงบริการสาธารณะ เป็นต้น 

 

 (๒) ประเภทบุคคลทั่วไป/เครือข่าย ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   
หมายถึง บุคคลหรือเครือข่ายที่มุ่งท างานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ สิทธิการท างาน สิทธิแรงงาน  
สิทธิผู้บริโภค สิทธิที่จะมีสวัสดิการสังคม สิทธิในการมีมาตรฐานการครองชีพที่ เพียงพอและปลอดภัย  
สิทธิในที่ดินที่อยู่อาศัย สิทธิด้านสุขภาพและสาธารณสุข สิทธิทางสิ่งแวดล้อม สิทธิทางการศึกษา สิทธิชุมชน
และฐานทรัพยากร สิทธิในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม สิทธิในลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เป็นต้น 
 

 (๓) ประเภทบุคคลทั่วไป/เครือข่าย กลุ่มคนเปราะบาง 
 หมายถึง บุคคลหรือเครือข่ายที่มุ่งท างานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ 

กลุ่มคนเปราะบาง เมื่อพิจารณาตามบริบททางกายภาพหรือสถานะทางสังคมแล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น ได้แก่ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการ คนหลากหลายทางเพศ นักปกป้อง  
สิทธิมนุษยชน กลุ่มชาติพันธุ์ นักโทษหรือผู้ถูกคุมขัง คนยากจน คนไร้บ้าน คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ ผู้อพยพ  
แรงงานต่างชาติ เป็นต้น  
 

 

------------------------------------------------ 
 

 

เอกสารแนบท้ายใบสมัคร ๒ 

https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr
https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#iccpr

