
ความเห็นของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งกัน 
พ.ศ. ... และ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ... 

(ฉบับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  

โดยองค์กรโพรเทคช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล ทีท่ ำงำนคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสมำคมสิทธิเสรีภำพของประชำชน (สสส.) 

 
กำรเสนอกฎหมำยฉบับนี้ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 เชื่อได้ว่ำเป็นควำมพยำยำมที่

ต้องกำรควบคุมกำรท ำงำนขององค์กรภำคประชำสังคมที่มีจุดยืนเห็นต่ำงจำกรัฐบำล หรือที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ท ำงำนของรัฐ ดังจะเห็นจำกกำรให้ข่ำวของนำยจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งให้
สัมภำษณ์กับสื่อมวลชนว่ำ องค์กรประชำสังคมไปน ำเสนอว่ำมีกำรลิดรอนสิทธิเสรีภำพในประเทศจนท ำให้ประเทศ
เสียหำย เพ่ือจะไปขอเงินจำกต่ำงประเทศให้มำสนับสนุน ดังนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุม ในขณะที่ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ (สขช.) ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่ำเอ็นจีโอมีหลำยองค์กร แต่มีบำงองค์กรมำสร้ำงปัญหำ เช่น 
13 องค์กรภำคประชำสังคมระหว่ำงประเทศ ที่ก่อนหน้ำนี้ออกมำสนับสนุนกำรชุมนุมของม็อบรำษฎร และโจมตี
รัฐบำลเรื่องสิทธิมนุษยชนบ่อยครั้ง   

ที่ส ำคัญ จุดประสงค์และกระบวนกำรออกกฎหมำยฉบับนี้ เป็นกำรขัดหลักรัฐธรรมนูญของไทยและหลัก
กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศท่ีประเทศได้ลงนำมเป็นภำคีในหลำยหลักกำร ดังนี้  
 

๑. กระบวนกำรเสนอตัวร่ำง พ.ร.บ.องค์กรที่ไม่แสวงหำผลก ำไรฯ เป็นกำรเสนอที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 
77 ซึ่งก ำหนดหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในขั้นตอนก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ ผู้เสนอกฎหมำย
พึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยเพ่ือ
เป็นกำรกลั่นกรองก่อนกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเบื้องต้น รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำร
วิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน ที่ผ่ำน
มำ ไม่มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเครำะห์ผลกระทบจำกกฎหมำยฉบับนี้อย่ำงครบถ้วน
แต่อย่ำงใด โดยเฉพำะจำกองค์กรภำคประชำสังคมในประเทศส่วนใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบ ก่อนมีกำร
อนุมัติหลักกำรร่ำงกฎหมำยฉบับดังกล่ำวในชั้นคณะรัฐมนตรี 

 
๒. เนื้อหำของพ.ร.บ.องค์กรที่ไม่แสวงหำผลก ำไรฯ ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 26 ซึ่งระบุว่ำ กำรตรำ

กฎหมำยที่มีผลเป็นกำรจ ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมำยดังกล่ำวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภำระหรือ
จ ำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของบุคคล
มิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพไว้ด้วย 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/94004


ค ำนิยำมของค ำว่ำ “องค์กรที่ไม่แสวงหำรำยได้หรือก ำไรมำแบ่งปันกัน” ตำมมำตรำ ๔ ของร่ำง พ.ร.บ.ฯ 
นั้นเป็นนิยำมที่มีควำมกว้ำง และหำกเป็นกำรรวมกลุ่มของประชำชนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
ทรัพยำกร หรือสิทธิในด้ำนอ่ืนๆ เป็นหน้ำที่ของรัฐตำมรัฐธรรมนูญที่จะต้องคุ้มครองและสนับสนุนในด้ำน
ต่ำงๆ และไม่จ ำเป็นต้องมีกำรออกกฎหมำยเข้ำมำควบคุม แต่กำรรวมกลุ่มเช่นนั้นจะเป็นกำรเข้ำเงื่อนไข
ขององค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไรหรือก ำไรมำแบ่งกันหรือไม่ และสร้ำงควำมสับสนและก ำกวมว่ำกำรรวมกลุ่ม
ดังกล่ำวจ ำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่ ซึ่งอำจกลำยเป็นภำระให้กับกลุ่มประชำชนในระดับชุมชนหรือรำก
หญ้ำที่รวมกลุ่มกันในกำรต้องใช้ทรัพยำกรและเวลำในกำรด ำเนินกำรทำงเอกสำรอันซับซ้อนที่จะเกิดขึ้น  

ค ำนิยำมในตัวบทกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็น “กิจกรรมที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
รำชอำณำจักรไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน” กิจกรรมที่ “ส่งผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยใน
รำชอำณำจักร” และหลักกำรและเหตุผลของตัวกฎหมำยที่อ้ำงว่ำเป็นไปเพ่ือ “กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน” สำมำรถตีควำมได้กว้ำงมำก และในกำรบังคับใช้กฎหมำย อำจ
ถูกตีควำมไปในลักษณะที่จงใจจ ำกัดและละเมิดสิทธิในกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมขององค์กร  
 
ในประเด็นที่ก ำหนดว่ำ องค์กรที่ไม่แสวงหำรำยได้หรือก ำไรมำแบ่งปันกัน จะรับเงินหรือทรัพย์สินจำก
บุคคลหรือนติิบุคคล ที่ไม่มีสัญชำติไทยหรือไม่ได้มีกำรจดทะเบียนตั้งในประเทศไทย มำใช้กำรด ำเนินกำร
กิจกรรมในรำชอำณำจักรเฉพำะที่รัฐมนตรีก ำหนด ตำม มำตรำ ๖ ของ ร่ำง พ.ร.บ. ฉบับนี้ฯ  กำรระบุว่ำ 
สำมำรถ “ด ำเนินกำรกิจกรรมในรำชอำณำจักรเฉพำะที่รัฐมนตรีก ำหนด” อำจเป็นกำรจ ำกัดกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรภำคประชำสังคม เนื่องจำกกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กรอำจถูกตีควำมว่ำ เป็นไป
เกินกว่ำที่รัฐมนตรีก ำหนด หรือขัดต่อหลักกำรและเหตุผลในตัวกฎมำยที่ระบุไว้ ซึ่งค ำนิยำมดังกล่ำว
สำมำรถตีควำมได้กว้ำงขวำงเกินไป ทั้งนี้ กำรรับเงินจำกบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ไม่มีสัญชำติไทยหรือไม่ได้มี
กำรจดทะเบียนตั้งในประเทศไทยนั้นเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนให้องค์กรไม่แสวงหำก ำไรสำมำรถที่จะ
ด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆได้ในหลำกหลำยประเด็น เช่น สิทธิในที่จะมีทรัพยำกรธรรมชำติที่ดี สิทธิเด็ก 
สิทธิของผู้หญิง หรือสิทธิในด้ำนต่ำงๆ ตำมจุดประสงค์กำรให้เงินหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคล
ดังกล่ำวได้ระบุไว้ 
 
ในร่ำง พ.ร.บ. ฉบับนี้ฯ ให้อ ำนำจผู้รับจดแจ้ง (อธิบดีกรมกำรปกครอง) เข้ำไปในสถำนที่ประกอบกิจกำร
ขององค์กรไม่แสวงหำก ำไรหรือหำก ำไรมำแบ่งกันได้ เพ่ือกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำย กำรด ำเนิน
กิจกรรม รวมทั้งกำรท ำส ำเนำข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์มำตรวจสอบ ตำม มำตรำ ๖ ร่ำง พ.ร.บ. ฉบับนี้ฯ 
ซึ่งโดยปกติมูลนิธิ สมำคม หรือนิติบุคคลนั้นก็ต้องท ำรำยงำนกำรเงินและกิจกรรมส่งให้รัฐมนตรี
กระทรวงมหำดไทยอยู่แล้ว แต่กำรให้อ ำนำจในกำรเข้ำไปในสถำนประกอบกิจกำรเพ่ือเข้ำมำเพ่ือเก็บหรือ
บันทึกข้อมลูทำงอิเล็กรอนิกส์โดยอ้ำงว่ำเป็นกำรตรวจสอบ เป็นกำรให้อ ำนำจมำกเกินไป เพรำะกำรยื่น
รำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนกิจกรรมที่ต้องยื่นก็เพียงพอแล้ว 



 
นอกจำกนี้ ยังมีบทลงโทษของกำรไม่จดแจ้งต่อผู้รับจดแจ้ง นั้นมีอัตรำโทษจ ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ตำม มำตรำ ๑๐ ร่ำง พ.ร.บ. ฉบับนี้ฯ ซึ่งเป็นอัตรำโทษที่สูงกว่ำอัตรำ
โทษตำม พระรำชบัญญัติก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบริษัทจ ำกัด 
สมำคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๖๑ ผู้ใดด ำเนินกิจกำรใดโดยกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดให้บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว่ำกิจกำรนั้นเป็นมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และ
กำรกระท ำดังกล่ำวน่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืนหรือประชำชน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
 
และหำกมีกำรกำรประกำศ ร่ำง พ.ร.บ. ฉบับนี ้ องค์กรไม่แสวงหำรำยได้หรือก ำไรมำแบ่งกันที่ไม่ได้จด
ทะเบียนตำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์หรือกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ต้องด ำเนินกำรจดทะเบียนภำยใน
ระยะเวลำ ๓๐ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลำที่รวดเร็ว และไม่สอดคล้องต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึน 
 
นอกจำกนี้ ในส่วนของ ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำองค์กรภำคประชำสังคม พ.ศ. ...( ฉบับ
กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  มีควำมซ้อนทับในกำรจัดกำรระหว่ำงกระทรวง
มหำดไทยและกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจำกกำรที่ผ่ำนมำจะข้ึนทะเบียนเป็น
มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนๆนั้นก็มีกฎหมำยที่รับรองกระทรวงมหำดไทยเป็นผู้ด ำเนินกำร แต่หำกกระทรวง
พัฒนำสังคมและควำมมั่นของมนุษยชนเป็นผู้จดทะเบียนองค์กรภำคประชำสังคมแล้วนั้นจะท ำให้องค์กร
ภำคประชำสังคมนั้นเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ส่วนกำรจดทะเบียนนั้น และองค์กรที่เป็นนิติบุคคลนั้นมีกำรต้อง
มีกำรรำยงำนกิจกรรมและรำยงำนทำงกำรเงินที่ต้องยื่นต่อกระทรวงมหำดไทย หำกร่ำงกฎหมำยฉบับนี้
ผ่ำน อำจเป็นกำรเพ่ิมภำระให้กับองค์กรภำคประชำสังคม ที่จะต้องด ำเนินกำรทั้งสองอย่ำงคือ ต้องยื่นทั้ง
กระทรวงมหำดไทยและกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมั่นคงของมนุษย์ 

 
๓. เนื้อหำของพ.ร.บ.องค์กรที่ไม่แสวงหำผลก ำไรฯ ขัดกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของ

ปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลและองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากลแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยได้ให้กำรรับรอง โดย ข้อ 5 
ก ำหนดหน้ำที่ของรัฐในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำน บุคคลทุกคนมีสิทธิ
โดยล ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อ่ืน ในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศในกำร (ก) พบหรือชุมนุมกันอย่ำง
สันติ (ข) ก่อตั้ง ร่วม หรือมีส่วนร่วมในองค์กำรเอกชน สมำคมหรือกลุ่มทั้งหลำย (ค) ติดต่อสื่อสำรกับ
องค์กำรเอกชน หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ โดยรัฐมีหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญที่ต้องสนับสนุนและอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลและองค์กรของสังคมท่ีต้องกำรรวมกลุ่มกันเพ่ือปกป้องสิทธิ
ของตนเองและของชุมชน โดยไม่จ ำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนตำม ร่ำง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำว นอกจำกนี้ ร่ำง
กฎหมำยฉบับนี้ ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 78 ทีร่ัฐตอ้งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ



ด้ำนต่ำงๆ กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งกำร
ตัดสินใจทำงกำรเมือง และกำรอ่ืนๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อประชำชน ซ่ึงกำรมีส่วนร่วมดังกล่ำวของ
ประชำชนเพ่ือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ ต้องสำมำรถท ำได้ไม่ว่ำจะมีหรือไม่มีกำรจดทะเบียนองค์กร 

 
๔. เนื้อหำของพ.ร.บ.องค์กรที่ไม่แสวงหำผลก ำไรฯ ขัดแย้งกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยำบัน โดยข้อ ๒๒ ระบุว่ำ ๑.บุคคลทุก
คนย่อมมีสิทธิในเสรีภำพในกำรรวมกันเป็นสมำคมรวมทั้งสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้ำร่วมสหภำพแรงงำนเพ่ือ
ปกป้องประโยชน์ของตน ๒.กำรจ ำกัดกำรใช้สิทธินี้จะกระท ำมิได้นอกจำกจะก ำหนดโดยกฎหมำยและ
เพียงเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรับสังคมประชำธิปไตยเพ่ือประโยชน์แห่งควำมมั่นคงของชำติหรือควำมปลอดภัย
ควำมสงบเรียบร้อยกำรสำธำรณสุขหรือศีลธรรมของประชำชน หรือกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของ
บุคคลอื่นควำมในข้อนี้ไม่ห้ำมกำรวำงข้อจ ำกัดอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรใช้สิทธินี้ของทหำรและต ำรวจ 
โดยกฎหมำยฉบับนี้ จะเป็นอุปสรรคและกีดกันสิทธิของประชำชนในกำรร่วมตัวกันของปัจเจกบุคคลกลุ่ม
บุคคลและองค์กรของสังคม เนื่องจำก มีกำรตั้งกติกำว่ำต้องมำจดทะเบียนเท่ำนั้น มีกำรบังคับว่ำต้องมีกำร
จดแจ้งถ้ำไม่ท ำมีโทษอำญำ 

 
๕. เอกสำรของส ำนักงำนกฤษฎีกำมีกำรพูดถึงควำมเป็นมำในกำรเสนอร่ำงฉบับนี้ว่ำ เป็นข้อสั่งกำรของนำยกฯ 

ให้ส ำนักงำนกฤษฎีกำยกร่ำงกฎหมำยนี้ขึ้นมำ โดยส ำนักงำนกฤษฎีกำได้ไปศึกษำกฎหมำยต่ำงประเทศมำ 
คือ สำธำรณะรัฐประชำชนจีน อินเดีย อิหร่ำน เคนย่ำ กัมพูชำ รัสเชีย และอังกฤษ ญี่ปุ่น จะเห็นว่ำ ประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นประเทศเผด็จกำรหรือไม่ได้มีกำรปกครองแบบประชำธิปไตยท่ีส่งเสริมให้ประชำชนมีสิทธิ
และเสรีภำพ  หรือมีกำรจ ำกัดสิทธิเสรีภำพและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงกว้ำงขวำง สะท้อนให้เห็นว่ำ
แทนที่จะมีกำรพยำยำมเอำตัวอย่ำงประเทศที่เป็นประชำธิปไตยส่งเสริมสิทธิของประชำชนมำใช้ใน
ประเทศ แต่รัฐกลับไปเอำกฎหมำยของประเทศที่เป็นรัฐเผด็จกำรมำใช้ควบคุมประชำชนที่มีควำมเห็นต่ำง
ไปจำกรัฐ  
 
ในประเทศกัมพูชำ มีกำรผ่ำนกฎหมำยที่คล้ำยคลึงกันเกี่ยวกับสมำคมและองค์กรภำคประชำสังคม (Law 
on Associations and Non-Governmental Organizations - LANGO) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และถูก
วิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงหนักจำกองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกรัฐบำลกัมพูชำใช้กฎหมำย
ดังกล่ำวไปในทำงจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพขององค์กรภำคประชำสังคมท่ีเห็นต่ำงจำกรัฐบำลอย่ำงกว้ำงขวำง 
โดยรำยงำนของ Human Rights Watch ระบุว่ำ นับตั้งแต่มีกำรน ำ LANGO มำใช้ในกลำงปี 2558 
องค์กรภำคประชำสังคมต่ำงประสบกับข้อจ ำกัดจำกรัฐบำล เจ้ำหน้ำที่รัฐมักอ่ำนและตีควำมกฎหมำยผิด ๆ 
เป็นประจ ำเช่น บังคับให้องค์กรพัฒนำเอกชนขออนุญำตก่อนด ำเนินกิจกรรม มีกำรรำยงำนว่ำหน่วยงำนใน
พ้ืนที่และต ำรวจเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับกำรประชุมและกำรฝึกอบรมขององค์กรภำคประชำสังคมบ่อยครั้ง 

https://www.hrw.org/news/2018/12/07/cambodia-repeal-abusive-associations-rule


บำงครั้งได้บังคับให้ยุติกำรท ำกิจกรรม ในบำงกรณีเจ้ำหน้ำที่รัฐจะเข้ำไปร่วมกิจกรรม ถ่ำยรูปและขอ
รำยชื่อกำรเข้ำร่วมของผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
 
ภำยใตก้ฎหมำย LANGO เจ้ำหน้ำที่ได้ปฏิเสธกำรจดทะเบียนต่อกลุ่มอิสระในหลำยครั้ง โดยอ้ำง
กฎระเบียบหรือค ำท่ีนิยำมอย่ำงคลุมเครือ เช่น "ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง" เจ้ำหน้ำที่ยังได้ก ำหนด
ข้อก ำหนดในกำรท ำและส่งรำยงำนกำรด ำเนินงำนซึ่งกลำยเป็นภำระกับกลุ่มอิสระในระดับชุมชนหรือรำก
หญ้ำที่ไมส่ำมำรถปฏิบัติตำมได้ ทั้งนี้ องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ยังได้เรียกร้องให้รัฐบำล
กัมพูชำยกเลิกกฎหมำยดังกล่ำวเนื่องจำกเป็นกำรละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 

 

 


