
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จดหมายรวมถงึประธานาธบิดไีบเดน: 

เกีย่วกบัรา่งกฎหมายองคก์รไม่แสวงหาก าไรทีล่ะเมดิสทิธใินประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHRC 



 

 

 

 

 

 

12 พฤษภาคม 2565 
 

ประธานาธิบดี โจเซฟ อาร ์ไบเดน จเูนียร ์ 
ท าเนียบขาว  
วอชิงตนั ดีซี  
 

เร่ือง: ร่างกฎหมายองคก์รไม่แสวงหาก าไรทีล่ะเมิดสิทธิในประเทศไทย 
 

เรียน ประธานาธิบดีไบเดน  
 

พวกเราที่มีรายชื่อดา้นทา้ยเป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไร และตอ้งการเขียนจดหมาย 
เพื่อแสดงขอ้กงัวลอย่างรา้ยแรงเก่ียวกบัรา่งพระราชบญัญัติการด าเนินกิจกรรมขององคก์รไม่แสวงหาก าไร 
พ.ศ....ของประเทศไทย ซึ่งคณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบในหลกัการเมื่อวนัที่ 4 มกราคม  2565 
การประกาศใชร้า่งกฎหมายนี ้จะท าใหเ้กิดการละเมิดอย่างเป็นระบบต่อสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม 
และเสรีภาพดา้นการแสดงออกของกลุม่ไม่แสวงหาก าไร เราจึงกระตุน้ใหท้่านเรียกรอ้งใหร้ฐับาลไทย 
ถอนรา่งกฎหมายนี ้ในระหว่างที่ท่านจะไดป้ระชมุกบันายกรฐัมนตรีประยทุธ ์จนัทรโ์อชา และตวัแทน 
ในระหว่างการประชมุสดุยอดอาเซียน - สหรฐัฯ สมยัพิเศษ ซึ่งจะมีขึน้ที่ท าเนียบขาวในวนัที่ 12-13 พฤษภาคม 
2565 
 
รา่งกฎหมายนีใ้หอ้  านาจเจา้พนกังานสามารถสั่งการเพียงฝ่ายเดียว 
ใหม้ีการยุติการด าเนินกิจกรรมทัง้แบบชั่วคราวหรือถาวรขององคก์รไม่แสวงหาก าไร 
ซึ่งด าเนินงานในประเทศไทย กรณีที่เป็นการด าเนินกิจกรรมหรือการแสดงออกต่อสาธารณะ 
ซึ่งรฐับาลไทยเห็นว่า จะสง่ผลกระทบรา้ยแรงต่อ “ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ”; 
“กระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติสขุของบุคคลอื่น”; กระทบต่อ 
“ประโยชนส์าธารณะรวมทัง้ความปลอดภยัสาธารณะ”; กระทบต่อ “ความสงบเรียบรอ้ย” หรือ 
“ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” หรือ “ก่อใหเ้กิดความแตกแยกในสงัคม” ในประเทศไทย 
องคก์รไม่แสวงหาก าไรยงัถูกหา้มไม่ใหก้ระท าการ “ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” หรือกระทบต่อ 
“ความมั่นคงของรฐั รวมถึงความมั่นคงของรฐัดา้นเศรษฐกิจ” 
โดยไม่มีการก าหนดนิยามของถอ้ยค าเหลา่นีอ้ย่างชดัเจน 
สง่ผลใหเ้จา้พนกังานสามารถใชด้ลุพินิจเต็มที่ในการตีความ 
รวมทัง้เจา้หนา้ที่ทหารและเจา้หนา้ที่ความมั่นคงแห่งชาติ 



 

 

 

 

 

 

ซึ่งเป็นผูส้นบัสนนุในเบือ้งตน้ต่อร่างกฎหมายที่ลงโทษอย่างรุนแรงและละเมิดสิทธิ 
ท าใหส้ามารถใชอ้ านาจตามอ าเภอใจกบัหน่วยงานเหลา่นีไ้ด ้ 
 
หากมีการประกาศใหร้่างพระราชบญัญัติฯ เป็นกฎหมาย 
เราคาดว่าหลายหน่วยงานที่ลงนามและสนบัสนนุจดหมายที่สง่ถึงท่านจะถกูมาตรการลงโทษ 
ทัง้โดยการสอบสวนที่ลว่งล า้ความเป็นสว่นตวั ถกูจดัว่าเป็นภยัคกุคามต่อสาธารณะ 
และหน่วยงานของรฐับาลอาจสั่งการใหพ้วกเขายติุการด าเนินกิจกรรม  
 
ดงัที่ท่านอาจทราบว่า 
นอกจากการท างานที่น่าชื่นชมขององคก์รภาคประชาสงัคมของไทยในแง่การสนบัสนนุสิทธิมนษุยชน 
สวสัดิการดา้นสงัคม การด าเนินกิจกรรมภาคพลเมือง และงานดา้นมนุษยธรรมในประเทศไทยแลว้ 
ภาคประชาสงัคมของไทยยงัมีบทบาทระดบัภมูิภาคอีกดว้ย 
โดยมีองคก์รมนษุยธรรมและสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศที่ส  าคญัที่ด  าเนินกิจกรรมในประเทศไทย 
เพื่อช่วยเหลือผูล้ีภ้ยัและผูพ้ลดัถิ่นที่หลบหนีจากวิกฤตในเมียนมา (พม่า) 
และใหค้วามช่วยเหลือในฝ่ังเมียนมาดว้ย การด าเนินงานเหลา่นีจ้ะตอ้งเผชิญกบัความเสี่ยง 
หากมีการประกาศรบัรองรา่งกฎหมายนี ้เนื่องจากมีขอ้บทที่ขดัขวางไม่ใหภ้าคประชาสงัคมสามารถด าเนินงาน 
ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการท าลายความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นได ้ 
 
ในท านองเดียวกนั ประเทศไทยไดใ้หท้ี่พกัพิงเป็นเวลานานกบันกักิจกรรมทางการเมือง 
และนกักิจกรรมดา้นสิทธิ ที่หลบหนีจากรฐับาลเผด็จการในเวียดนาม กมัพชูา และลาว 
และองคก์รไม่แสวงหาก าไรซึ่งท างานสนบัสนนุผูล้ีภ้ยัเหล่านี ้ยงัอาจเสี่ยงอย่างมากท่ีจะถกูสั่งปิด 
หากมีการประกาศใหร้่างพระราชบญัญัติฯ นีเ้ป็นกฎหมาย  
 
คุ้มครองภาคประชาสังคมไทย  
 
เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในรฐัธรรมนญูไทย รฐับาลไทยโดยกระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์
จึงไดจ้ดักระบวนการรบัฟังความเห็นระหว่างปลายเดือนมกราคม 2565 ถึงสิน้เดือนเมษายน 2565 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการปรกึษาหารือในเบือ้งตน้นี ้องคก์รไม่แสวงหาก าไร 1,867 แห่งทั่วประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

จึงไดเ้ผยแพรแ่ถลงการณร์่วม และต่อมาไดจ้ดั การชมุนุมประทว้ง 
เพื่อเรียกรอ้งใหร้ฐับาลไทยถอนรา่งพระราชบญัญัติฯ นี ้
 
กลุม่ของเราประสงคท์ี่จะแจง้ใหท้่านทราบว่า พวกเราเป็นกลุม่ประชาสงัคมซึ่งท างานในหลากหลายประเด็น 
ในการท างานเป็นองคก์ร เราไดท้ างานในหลายภาคสว่น และมุ่งสง่เสรมิกระบวนการประชาธิปไตย 
คุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม ลดความยากจน ช่วยเหลือครอบครวั สนบัสนุนเด็ก คนพิการ และผูส้งูวยั 
การยุติการคา้มนุษย ์การสอบสวนห่วงโซ่อปุทานภาคธุรกิจ การคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม 
การสนบัสนนุกิจกรรมภาคพลเมือง การเปิดโปงการทจุรติและการใชอ้  านาจอย่างมิชอบของรฐับาล 
การคุม้ครองผูเ้ปิดโปงเบาะแสการทจุริต 
และการช่วยเหลือบุคคลใหเ้ขา้ถึงการดแูลดา้นสขุภาพและการศึกษาอย่างเหมาะสม   
 
ภาคประชาสงัคมของไทยและผูส้นบัสนนุจากนานาชาติ 
ประสงคท์ี่จะท าใหป้ระชาธิปไตยของไทยดีขึน้และมีสว่นร่วมมากขึน้ 
และหน่วยงานเหล่านีไ้ม่ควรจะตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัที่มีบทลงโทษรุนแรง ตามรา่งกฎหมายที่รฐับาลไทยเสนอ  
 
ความเส่ียงเน่ืองจากร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ 
 
รา่งกฎหมายนีค้กุคามการท างานที่ส  าคญัของภาคประชาสงัคม 
และรฐับาลไทยไม่ไดแ้สดงหลกัการและเหตผุลสนบัสนนุกฎหมายนี ้
เวน้แต่บอกว่าประเทศอ่ืนในภมูิภาคนีก้็มีกฎหมายลกัษณะเดียวกนั ผูจ้ดัท ารา่งระบุอย่างชดัเจนว่า 
ไดร้บัอิทธิพลจากประเทศอินเดีย 
ซึ่งรฐับาลที่นั่นใชก้ฎหมายสั่งปิดหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศหลายแห่ง 
ขอ้อา้งของรฐับาลไทยที่ว่ามีเปา้หมายสนบัสนนุใหเ้กิด “ความโปรง่ใส” ในภาคองคก์รไม่แสวงหาก าไร 
ไม่มีหลกัฐานรองรบัแต่อย่างใด 
เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบที่เหมาะสมอยู่แลว้ในการก ากบัดแูลองคก์รไม่แสวงหาก าไร 
กลา่วโดยสรุป รา่งกฎหมายนีเ้ป็นเพียงการขยายอ านาจอย่างกวา้งขวางของรฐับาล 
เพื่อที่จะควบคมุเหนือการท างานทกุดา้นและการรวมตวัทุกประเภทของภาคประชาสงัคมในประเทศไทย 
 

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2284634/ngos-rally-against-bill-to-keep-them-in-check


 

 

 

 

 

 

กฎหมายนีม้ีการใชถ้อ้ยค าที่ระบอุย่างเฉพาะเจาะจงว่า “องคก์รไม่แสวงหาก าไร” หมายความว่า 
คณะบุคคลภาคเอกชน ซึ่งรวมกลุม่กนัจดัตัง้ในรูปแบบใด ๆ ที่มีบุคคลร่วมด าเนินงานเพื่อจดัท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในสงัคม โดยไม่มุ่งแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกนั 
แต่ไม่รวมถึงการรวมกลุม่ของคณะบคุคลเพื่อด าเนินกิจกรรมเป็นการเฉพาะคราว 
หรือด าเนินกิจกรรมเฉพาะเพื่อประโยชนข์องคณะบุคคลนัน้ หรือพรรคการเมือง” นอกจากนัน้ 
กฎหมายนีย้งัระบุว่า “องคก์รไม่แสวงหาก าไรแห่งใดมีการจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายโดยเฉพาะ 
นอกจากตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายโดยเฉพาะนัน้แลว้ ใหอ้ยู่ในบงัคบัตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินีด้ว้ย”   
 
จากการนิยามที่กวา้งขวางขององคก์ร “ไม่แสวงหาก าไร” 
ท าใหก้ฎหมายนีม้ีเนือ้หาครอบคลมุองคก์รแทบทกุอย่าง ตัง้แต่หอการคา้ของต่างประเทศ 
ไปจนถึงกลุม่เกษตรกร องคก์รซึ่งช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบ รวมทัง้ผูม้ีเชือ้เอชไอวี/เอดส ์
องคก์รแรงงานขา้มชาติ องคก์รผูม้ีความหลากหลายทางเพศ 
ชาวบา้นที่ทกุขท์นเพราะการประทว้งการเวนคืนที่ดิน กลุ่มอนรุกัษ์ป่าไมแ้ละสิ่งแวดลอ้ม 
สมาคมกีฬาชมุชนและมลูนิธิในทอ้งถิ่น องคก์รสิทธิมนษุยชน และกลุม่พฒันาชมุชน 
ทัง้นีโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัอย่างชดัเจนในแง่ขององคก์รที่จะไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจากกฎหมายนี ้ 
 
กลา่วโดยสรุป รฐับาลไทยดเูหมือนจะคาดหวงัใหป้ระชาคมระหว่างประเทศเอาหไูปนาเอาตาไปไร ่
ขณะที่รฐับาลไทยมุ่งจ ากดัอย่างรุนแรงต่อเสรีภาพขัน้พืน้ฐานทั่วประเทศไทย ในประเทศที่มีประชากรเกือบ 70 
ลา้นคน และมีรฐับาลที่อยู่ใตอิ้ทธิพลของผูน้  ากองทพั เป็นที่ชดัเจนว่าขอ้บทตามรา่งพระราชบญัญัติฯ นี ้
จะถกูน ามาใชโ้ดยพลการ เพื่อมุ่งจ ากดัอย่างรุนแรงต่อสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชมุนมุอย่างสงบ 
และการสมาคม รวมทัง้สิทธิมนษุยชนอ่ืน ๆ  
  
รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ 
 
ดงัที่กลา่วถึงขา้งตน้ รา่งกฎหมายนีม้ีเนือ้หาที่คลมุเครืออย่างยิ่ง 
การใช้ถ้อยค าทีต่้องตีความย่อมเป็นเหตุให้การด าเนินงานแทบทุกประการ 
อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดข้อบทในกฎหมายนี ้



 

 

 

 

 

 

โดยมีขอ้บทก ากบัใหอ้งคก์รไม่แสวงหาก าไรดา้นลา่ง จะตอ้งไม่ด าเนินการที่กระทบต่อ “ศีลธรรมอนัดี” 
ของประชาชน หรือ “กระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติสขุ” ไม่เช่นนัน้ก็จะถกูปรบัวนัละ 10,000 บาท 
 

มาตรา 20 องคก์รไม่แสวงหาก าไรตอ้งไม่ด าเนินงานในลกัษณะดงัต่อไปนี ้
(1) กระทบต่อความมั่นคงของรฐั รวมถึงความมั่นคงของรฐัดา้นเศรษฐกิจ 
หรือดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
(2) กระทบต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
หรือก่อใหเ้กิดความแตกแยกในสงัคม 
(3) กระทบต่อประโยชนส์าธารณะรวมทัง้ความปลอดภยัสาธารณะ 
(4) เป็นการกระท าความผิดต่อกฎหมาย 
(5) เป็นการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น 
หรือกระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติสขุของบุคคลอื่น 
 
มาตรา 26 องคก์รไม่แสวงหาก าไรแห่งใดไม่ยุติการด าเนินงานตามค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 
20 วรรคสอง หรือมาตรา 21 กรณีที่มีการบงัคบัใชต้ามมาตรา 20 วรรคสอง 
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหา้แสนบาท 
และปรบัอีกวนัละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะไดป้ฏิบติัใหถ้กูตอ้ง 

 
ร่างกฎหมายนียั้งขัดขวางไม่ให้หน่วยงานซึ่งช่วยเหลือชุมชนท่ัวประเทศไทย 
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่จ าเป็นส าหรับการท างานทีส่ าคัญนีไ้ด้ 
ขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดใหร้ายงานขอ้มลูเก่ียวกบัความสนบัสนนุดา้นแหลง่ทนุจากนอกประเทศไทย 
มีเนือ้หาขดักบักฎหมายระหว่างประเทศ 
ทัง้ยงัเป็นอปุสรรคต่อแหลง่ทุนที่ส  าคญัอย่างยิ่งส  าหรบัหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทยทกุวนั   
 

มาตรา 21 
องคก์รไม่แสวงหาก าไรแห่งใดที่ไดร้บัเงินอดุหนนุหรือเงินบรจิาคจากแหลง่เงินทนุต่างประเทศใหด้ าเนิน
การ ดงัต่อไปนี ้



 

 

 

 

 

 

(1) แจง้ชื่อแหลง่เงินทนุต่างประเทศ บญัชีธนาคารที่จะรบัเงิน จ านวนเงินที่จะไดร้บั 
และวตัถุประสงคข์องการน าเงินไปใชจ้่าย ต่อนายทะเบียน 

(2) ตอ้งรบัเงินผ่านบญัชีของธนาคารตามที่องคก์รไม่แสวงหาก าไรแจง้ไวต่้อนายทะเบียน 

(4) 
ตอ้งใชเ้งินที่ไดร้บัจากแหลง่เงินทนุต่างประเทศเฉพาะตามวตัถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ต่อนายทะเบียนตาม 
(1)  
(5) 
ตอ้งไม่ใชเ้งินที่ไดร้บัจากแหล่งเงินทนุต่างประเทศเพื่อด าเนินกิจกรรมในลกัษณะการแสวงหาอ านาจรฐั 
หรือเอือ้ประโยชนต่์อพรรคการเมือง 

 
ร่างกฎหมายนียั้งสร้างความถดถอยมากขึน้ต่อประเทศไทย 
ในแง่การสูญเสียความเป็นส่วนตัวและสิทธิทีจ่ะมีเสรีภาพในการสมาคม 
  

มาตรา 19 เพื่อประโยชนแ์ห่งความโปรง่ใสและใหป้ระชาชนไดร้บัรูก้ิจกรรมขององคก์รไม่แสวงหาก าไร 
ใหอ้งคก์รไม่แสวงหาก าไรมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อขององคก์ร วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้ 
วิธีด าเนินงาน แหลง่ที่มาของเงินทนุรายชื่อผูร้บัผิดชอบด าเนินงาน 
โดยใหห้น่วยงานของรฐัและบคุคลทั่วไปเขา้ถึงขอ้มลูนัน้โดยง่าย 

 
องคก์รภาคประชาสงัคม บคุคลที่ท างานกบัหน่วยงานเหลา่นี ้และชมุชนที่ไดร้บัประโยชนจ์ากกลุม่เหล่านี ้
มีสิทธิในการรวมตวั แสดงความเห็น และด าเนินการเพื่อชมุชนของตน 
สิทธิทางพลเมืองและการเมืองที่ส  าคญัเหลา่นีไ้ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยใหส้ตัยาบนัรบัรอง 
และมีพนัธกรณีตอ้งปฏิบติัตาม  
 
ข้อเสนอแนะ  
 
ดว้ยความเคารพ เราจึงเรียกรอ้งใหท้่านและรฐับาลของท่าน 
กดดนัรฐับาลไทยใหถ้อนร่างพระราชบญัญัติการด าเนินกิจกรรมขององคก์รไม่แสวงหาก าไร พ.ศ....ทนัที 



 

 

 

 

 

 

และประกนัว่ากฎหมายและระเบียบอย่างอื่นที่ประเทศไทยเสนอและมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัองคก์รไม่แสวงหาก าไร 
จะมีเนือ้หาที่สอดคลอ้งอย่างจรงิจงักบักฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ  
 
ขอแสดงความนบัถือ  
 

1. Amnesty International 
2. APCOM 
3. Asian Cultural Forum on Development (ACFOD) 
4. Asia Network for Free Elections (ANFREL) 
5. Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) 
6. Asia Pacific Transgender Network (APTN) 
7. Article 19 
8. Asia Democracy Network (AND) 
9. Be Slavery Free 
10. Campaign Committee for Human Rights (CCHR) 
11. Campaign for Popular Democracy (CPD) 
12. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
13. Community Resource Center (CRC) 
14. Cross Cultural Rights Foundation (CrCF) 
15. CSO Coalition for Ethical and Sustainable Seafood (CSO Coalition) 
16. Democracy Restoration Group (DRG) 
17. EnLAW 
18. Environmental Justice Foundation (EJF) 
19. Equal Asia Foundation 
20. Finnwatch 
21. Fishwise  
22. Fortify Rights 
23. Forum Asia (Asian Forum for Rights and Development) 
24. Freedom Fund 
25. Freedom United 
26. Global Labor Justice-International Labor Rights Foundation 
27. Glom Duayjai  
28. Green America  
29. Greenpeace Thailand 
30. Greenpeace USA 
31. Human Rights Watch 



 

 

 

 

 

 

32. Human Rights and Development Foundation (HRDF) 
33. Human Rights Lawyers Association (HRLA) 
34. Humanity United Action  
35. ILGA Asia (Asian Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 

Association)  
36. Inter Mountain People's Education and Culture in Thailand Association 
37. International Commission of Jurists (ICJ) 
38. International Federation for Human Rights (FIDH) 
39. International Justice Mission (Thailand) 
40. Jaringan Mangsa Dari Undang–Undang Darurat (JASAD) 
41. Justice for Peace Foundation 
42. Kru Kor Sorn  
43. Labour Protection Network (LPN) 
44. Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) 
45. Manushya Foundation 
46. MAP Foundation (Migrant Assistance Program) 
47. MobNews 
48. NGOs for the People  
49. Patani Human Rights Organization (HAP) 
50. Peace and Human Rights Resource Center (PHRC) 
51. Protection International 
52. SEA Junction 
53. SHero Thailand  
54. Solidarity Center  
55. Stop Drink Network Thailand (SDN) 
56. Thai Action Coalition for Democracy in Burma (TACDB) 
57. Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) 
58. Thai Teachers for Child Rights Association (TTCR) 
59. Togetherness for Equality and Action (TEA) 
60. Union for Civil Liberty (UCL) 
61. United Front of Thammasat and Demonstration 
62. Verite  
63. Women4Oceans 
64. Workers’ Union (Thailand) 
65. Young Pride Club (YPC) 
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