จดหมายรวมถึงประธานาธิบดีไบเดน:
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เกียวกั
บร่างกฎหมายองค ์กรไม่แสวงหากาไรทีละเมิ
ดสิทธิในประเทศไทย

PHRC

12 พฤษภาคม 2565
ประธานาธิบดี โจเซฟ อาร์ ไบเดน จูเนียร์
ทาเนียบขาว
วอชิงตัน ดีซี
เรื่อง: ร่างกฎหมายองค์กรไม่แสวงหากาไรทีล่ ะเมิดสิทธิในประเทศไทย
เรียน ประธานาธิบดีไบเดน
พวกเราที่มีรายชื่อด้านท้ายเป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร และต้องการเขียนจดหมาย
เพื่อแสดงข้อกังวลอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร
พ.ศ....ของประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565
การประกาศใช้รา่ งกฎหมายนี ้ จะทาให้เกิดการละเมิดอย่างเป็ นระบบต่อสิทธิท่จี ะมีเสรีภาพในการสมาคม
และเสรีภาพด้านการแสดงออกของกลุม่ ไม่แสวงหากาไร เราจึงกระตุน้ ให้ท่านเรียกร้องให้รฐั บาลไทย
ถอนร่างกฎหมายนี ้ ในระหว่างที่ท่านจะได้ประชุมกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา และตัวแทน
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ซึ่งจะมีขนึ ้ ที่ทาเนียบขาวในวันที่ 12-13 พฤษภาคม
2565
ร่างกฎหมายนีใ้ ห้อานาจเจ้าพนักงานสามารถสั่งการเพียงฝ่ ายเดียว
ให้มีการยุติการดาเนินกิจกรรมทัง้ แบบชั่วคราวหรือถาวรขององค์กรไม่แสวงหากาไร
ซึ่งดาเนินงานในประเทศไทย กรณีท่เี ป็ นการดาเนินกิจกรรมหรือการแสดงออกต่อสาธารณะ
ซึ่งรัฐบาลไทยเห็นว่า จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”;
“กระทบต่อความเป็ นอยู่โดยปกติสขุ ของบุคคลอื่น”; กระทบต่อ
“ประโยชน์สาธารณะรวมทัง้ ความปลอดภัยสาธารณะ”; กระทบต่อ “ความสงบเรียบร้อย” หรือ
“ศีลธรรมอันดีของประชาชน” หรือ “ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม” ในประเทศไทย
องค์กรไม่แสวงหากาไรยังถูกห้ามไม่ให้กระทาการ “ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” หรือกระทบต่อ
“ความมั่นคงของรัฐ รวมถึงความมั่นคงของรัฐด้านเศรษฐกิจ”
โดยไม่มีการกาหนดนิยามของถ้อยคาเหล่านีอ้ ย่างชัดเจน
ส่งผลให้เจ้าพนักงานสามารถใช้ดลุ พินิจเต็มที่ในการตีความ
รวมทัง้ เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติ

ซึ่งเป็ นผูส้ นับสนุนในเบือ้ งต้นต่อร่างกฎหมายที่ลงโทษอย่างรุนแรงและละเมิดสิทธิ
ทาให้สามารถใช้อานาจตามอาเภอใจกับหน่วยงานเหล่านีไ้ ด้
หากมีการประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติฯ เป็ นกฎหมาย
เราคาดว่าหลายหน่วยงานที่ลงนามและสนับสนุนจดหมายที่สง่ ถึงท่านจะถูกมาตรการลงโทษ
ทัง้ โดยการสอบสวนที่ลว่ งลา้ ความเป็ นส่วนตัว ถูกจัดว่าเป็ นภัยคุกคามต่อสาธารณะ
และหน่วยงานของรัฐบาลอาจสั่งการให้พวกเขายุติการดาเนินกิจกรรม
ดังที่ท่านอาจทราบว่า
นอกจากการทางานที่น่าชื่นชมขององค์กรภาคประชาสังคมของไทยในแง่การสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
สวัสดิการด้านสังคม การดาเนินกิจกรรมภาคพลเมือง และงานด้านมนุษยธรรมในประเทศไทยแล้ว
ภาคประชาสังคมของไทยยังมีบทบาทระดับภูมิภาคอีกด้วย
โดยมีองค์กรมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สาคัญที่ดาเนินกิจกรรมในประเทศไทย
เพื่อช่วยเหลือผูล้ ภี ้ ยั และผูพ้ ลัดถิ่นที่หลบหนีจากวิกฤตในเมียนมา (พม่า)
และให้ความช่วยเหลือในฝั่งเมียนมาด้วย การดาเนินงานเหล่านีจ้ ะต้องเผชิญกับความเสี่ยง
หากมีการประกาศรับรองร่างกฎหมายนี ้ เนื่องจากมีขอ้ บทที่ขดั ขวางไม่ให้ภาคประชาสังคมสามารถดาเนินงาน
ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการทาลายความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้
ในทานองเดียวกัน ประเทศไทยได้ให้ท่พี กั พิงเป็ นเวลานานกับนักกิจกรรมทางการเมือง
และนักกิจกรรมด้านสิทธิ ที่หลบหนีจากรัฐบาลเผด็จการในเวียดนาม กัมพูชา และลาว
และองค์กรไม่แสวงหากาไรซึ่งทางานสนับสนุนผูล้ ภี ้ ยั เหล่านี ้ ยังอาจเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกสั่งปิ ด
หากมีการประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติฯ นีเ้ ป็ นกฎหมาย
คุ้มครองภาคประชาสังคมไทย
เพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในรัฐธรรมนูญไทย รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จึงได้จดั กระบวนการรับฟั งความเห็นระหว่างปลายเดือนมกราคม 2565 ถึงสิน้ เดือนเมษายน 2565
เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปรึกษาหารือในเบือ้ งต้นนี ้ องค์กรไม่แสวงหากาไร 1,867 แห่งทั่วประเทศไทย

จึงได้เผยแพร่แถลงการณ์ร่วม และต่อมาได้จดั การชุมนุมประท้วง
เพื่อเรียกร้องให้รฐั บาลไทยถอนร่างพระราชบัญญัติฯ นี ้
กลุม่ ของเราประสงค์ท่จี ะแจ้งให้ท่านทราบว่า พวกเราเป็ นกลุม่ ประชาสังคมซึ่งทางานในหลากหลายประเด็น
ในการทางานเป็ นองค์กร เราได้ทางานในหลายภาคส่วน และมุ่งส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
คุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ลดความยากจน ช่วยเหลือครอบครัว สนับสนุนเด็ก คนพิการ และผูส้ งู วัย
การยุติการค้ามนุษย์ การสอบสวนห่วงโซ่อปุ ทานภาคธุรกิจ การคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนกิจกรรมภาคพลเมือง การเปิ ดโปงการทุจริตและการใช้อานาจอย่างมิชอบของรัฐบาล
การคุม้ ครองผูเ้ ปิ ดโปงเบาะแสการทุจริต
และการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพและการศึกษาอย่างเหมาะสม
ภาคประชาสังคมของไทยและผูส้ นับสนุนจากนานาชาติ
ประสงค์ท่จี ะทาให้ประชาธิปไตยของไทยดีขนึ ้ และมีสว่ นร่วมมากขึน้
และหน่วยงานเหล่านีไ้ ม่ควรจะต้องเผชิญกับข้อจากัดที่มีบทลงโทษรุนแรง ตามร่างกฎหมายที่รฐั บาลไทยเสนอ
ความเสี่ยงเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฯ นี้
ร่างกฎหมายนีค้ กุ คามการทางานที่สาคัญของภาคประชาสังคม
และรัฐบาลไทยไม่ได้แสดงหลักการและเหตุผลสนับสนุนกฎหมายนี ้
เว้นแต่บอกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนีก้ ็มีกฎหมายลักษณะเดียวกัน ผูจ้ ดั ทาร่างระบุอย่างชัดเจนว่า
ได้รบั อิทธิพลจากประเทศอินเดีย
ซึ่งรัฐบาลที่น่นั ใช้กฎหมายสั่งปิ ดหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศหลายแห่ง
ข้ออ้างของรัฐบาลไทยที่ว่ามีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิด “ความโปร่งใส” ในภาคองค์กรไม่แสวงหากาไร
ไม่มีหลักฐานรองรับแต่อย่างใด
เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบที่เหมาะสมอยู่แล้วในการกากับดูแลองค์กรไม่แสวงหากาไร
กล่าวโดยสรุป ร่างกฎหมายนีเ้ ป็ นเพียงการขยายอานาจอย่างกว้างขวางของรัฐบาล
เพื่อที่จะควบคุมเหนือการทางานทุกด้านและการรวมตัวทุกประเภทของภาคประชาสังคมในประเทศไทย

กฎหมายนีม้ ีการใช้ถอ้ ยคาที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่า “องค์กรไม่แสวงหากาไร” หมายความว่า
คณะบุคคลภาคเอกชน ซึ่งรวมกลุม่ กันจัดตัง้ ในรูปแบบใด ๆ ที่มีบุคคลร่วมดาเนินงานเพื่อจัดทากิจกรรมต่าง ๆ
ในสังคม โดยไม่ม่งุ แสวงหากาไรมาแบ่งปันกัน
แต่ไม่รวมถึงการรวมกลุม่ ของคณะบุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมเป็ นการเฉพาะคราว
หรือดาเนินกิจกรรมเฉพาะเพื่อประโยชน์ของคณะบุคคลนัน้ หรือพรรคการเมือง” นอกจากนัน้
กฎหมายนีย้ งั ระบุว่า “องค์กรไม่แสวงหากาไรแห่งใดมีการจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายโดยเฉพาะ
นอกจากต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยเฉพาะนัน้ แล้ว ให้อยู่ในบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินีด้ ว้ ย”
จากการนิยามที่กว้างขวางขององค์กร “ไม่แสวงหากาไร”
ทาให้กฎหมายนีม้ ีเนือ้ หาครอบคลุมองค์กรแทบทุกอย่าง ตัง้ แต่หอการค้าของต่างประเทศ
ไปจนถึงกลุม่ เกษตรกร องค์กรซึ่งช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ รวมทัง้ ผูม้ ีเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
องค์กรแรงงานข้ามชาติ องค์กรผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
ชาวบ้านที่ทกุ ข์ทนเพราะการประท้วงการเวนคืนที่ดิน กลุ่มอนุรกั ษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
สมาคมกีฬาชุมชนและมูลนิธิในท้องถิ่น องค์กรสิทธิมนุษยชน และกลุม่ พัฒนาชุมชน
ทัง้ นีโ้ ดยไม่มีขอ้ จากัดอย่างชัดเจนในแง่ขององค์กรที่จะได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากกฎหมายนี ้
กล่าวโดยสรุป รัฐบาลไทยดูเหมือนจะคาดหวังให้ประชาคมระหว่างประเทศเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
ขณะที่รฐั บาลไทยมุ่งจากัดอย่างรุนแรงต่อเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทั่วประเทศไทย ในประเทศที่มีประชากรเกือบ 70
ล้านคน และมีรฐั บาลที่อยู่ใต้อิทธิพลของผูน้ ากองทัพ เป็ นที่ชดั เจนว่าข้อบทตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี ้
จะถูกนามาใช้โดยพลการ เพื่อมุ่งจากัดอย่างรุนแรงต่อสิทธิท่จี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบ
และการสมาคม รวมทัง้ สิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ
ดังที่กล่าวถึงข้างต้น ร่างกฎหมายนีม้ ีเนือ้ หาที่คลุมเครืออย่างยิ่ง
การใช้ถ้อยคาทีต่ ้องตีความย่อมเป็ นเหตุให้การดาเนินงานแทบทุกประการ
อาจถูกพิจารณาว่าเป็ นการละเมิดข้อบทในกฎหมายนี้

โดยมีขอ้ บทกากับให้องค์กรไม่แสวงหากาไรด้านล่าง จะต้องไม่ดาเนินการที่กระทบต่อ “ศีลธรรมอันดี”
ของประชาชน หรือ “กระทบต่อความเป็ นอยู่โดยปกติสขุ ” ไม่เช่นนัน้ ก็จะถูกปรับวันละ 10,000 บาท
มาตรา 20 องค์กรไม่แสวงหากาไรต้องไม่ดาเนินงานในลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ รวมถึงความมั่นคงของรัฐด้านเศรษฐกิจ
หรือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(2) กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
(3) กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมทัง้ ความปลอดภัยสาธารณะ
(4) เป็ นการกระทาความผิดต่อกฎหมาย
(5) เป็ นการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
หรือกระทบต่อความเป็ นอยู่โดยปกติสขุ ของบุคคลอื่น
มาตรา 26 องค์กรไม่แสวงหากาไรแห่งใดไม่ยุติการดาเนินงานตามคาสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา
20 วรรคสอง หรือมาตรา 21 กรณีท่มี ีการบังคับใช้ตามมาตรา 20 วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
ร่างกฎหมายนีย้ ังขัดขวางไม่ให้หน่วยงานซึ่งช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศไทย
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่จาเป็ นสาหรับการทางานทีส่ าคัญนีไ้ ด้
ข้อจากัดและข้อกาหนดให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความสนับสนุนด้านแหล่งทุนจากนอกประเทศไทย
มีเนือ้ หาขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ทัง้ ยังเป็ นอุปสรรคต่อแหล่งทุนที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทยทุกวัน
มาตรา 21
องค์กรไม่แสวงหากาไรแห่งใดที่ได้รบั เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศให้ดาเนิน
การ ดังต่อไปนี ้

(1) แจ้งชื่อแหล่งเงินทุนต่างประเทศ บัญชีธนาคารที่จะรับเงิน จานวนเงินที่จะได้รบั
และวัตถุประสงค์ของการนาเงินไปใช้จ่าย ต่อนายทะเบียน
(2) ต้องรับเงินผ่านบัญชีของธนาคารตามที่องค์กรไม่แสวงหากาไรแจ้งไว้ต่อนายทะเบียน
(4)
ต้องใช้เงินที่ได้รบั จากแหล่งเงินทุนต่างประเทศเฉพาะตามวัตถุประสงค์ท่ไี ด้แจ้งต่อนายทะเบียนตาม
(1)
(5)
ต้องไม่ใช้เงินที่ได้รบั จากแหล่งเงินทุนต่างประเทศเพื่อดาเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอานาจรัฐ
หรือเอือ้ ประโยชน์ต่อพรรคการเมือง
ร่างกฎหมายนีย้ ังสร้างความถดถอยมากขึน้ ต่อประเทศไทย
ในแง่การสูญเสียความเป็ นส่วนตัวและสิทธิทจี่ ะมีเสรีภาพในการสมาคม
มาตรา 19 เพื่อประโยชน์แห่งความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รบั รูก้ ิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร
ให้องค์กรไม่แสวงหากาไรมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อขององค์กร วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
วิธีดาเนินงาน แหล่งที่มาของเงินทุนรายชื่อผูร้ บั ผิดชอบดาเนินงาน
โดยให้หน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลนัน้ โดยง่าย
องค์กรภาคประชาสังคม บุคคลที่ทางานกับหน่วยงานเหล่านี ้ และชุมชนที่ได้รบั ประโยชน์จากกลุม่ เหล่านี ้
มีสิทธิในการรวมตัว แสดงความเห็น และดาเนินการเพื่อชุมชนของตน
สิทธิทางพลเมืองและการเมืองที่สาคัญเหล่านีไ้ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยให้สตั ยาบันรับรอง
และมีพนั ธกรณีตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ข้อเสนอแนะ
ด้วยความเคารพ เราจึงเรียกร้องให้ท่านและรัฐบาลของท่าน
กดดันรัฐบาลไทยให้ถอนร่างพระราชบัญญัติการดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ....ทันที

และประกันว่ากฎหมายและระเบียบอย่างอื่นที่ประเทศไทยเสนอและมีสว่ นเกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากาไร
จะมีเนือ้ หาที่สอดคล้องอย่างจริงจังกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ขอแสดงความนับถือ
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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