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เรียีน นายอนกุูลู ปีดีแกู้ว, 

สืืบเนื�องตามที่ี�กูรีะที่รีวงที่่านได้มีกูารีจััดให้้แสืดงความเห้็นเกูี�ยวกูับรี่างพรีะรีาชบัญญัติกูารีดำาเนินกูิจักูรีรีมขององค์กูรีไม่แสืวงห้า

กูำาไรี พ.ศ.... ฟอรีต์ี�ฟายไรีตย์ินดทีี่ี�จัะไดม้โีอกูาสืแสืดงขอ้กูังวลเกูี�ยวกูับเนื�อห้าของรีา่งกูฎห้มายนี� ซึ่่�งมีเนื�อห้าไม่สือดคลอ้งกูับ

มาตรีฐานที่างสืิที่ธิมินุษยชนรีะห้ว่างปีรีะเที่ศ จัากูขอ้กูังวลดังกูล่าว เรีาขอเรียีนด้วยความเคารีพให้ค้ณะรีฐัมนตรีถีอนรีา่งพ.รี.บ.ฯ นี� 

และเน้นยำ�าพันธิกูจิัของตนในกูารีสื่งเสืรีมิสืิที่ธิมินุษยชนในปีรีะเที่ศไที่ย 

ขอ้กูังวลของเรีาสื่วนให้ญเ่ป็ีนผลมาจัากูเนื�อห้าของตัวบที่กูฎห้มายที่ี�ปีรีากูฏในรีา่งพ.รี.บ.ฯ นี� ซึ่่�งจัำากูดักูารีดำาเนินกูจิักูรีรีมขององคก์ูรี

ไม่แสืวงห้ากูำาไรีอย่างกูว้างขวาง รีวมที่ั�งมีเนื�อห้ากูำากูวม ขอ้จัำากูดัดังกูล่าวไม่เพียงละเมดิกูฎห้มายสืิที่ธิมินุษยชนรีะห้ว่างปีรีะเที่ศ 

ห้ากูยังเสืี�ยงที่ี�จัะปิีดกูั�นกูารีมีสื่วนรีว่มที่ี�สืำาคญัยิ�งขององคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรีในสืังคมไที่ย  

ในอารีมัภบที่ของรีา่งพ.รี.บ.ฯ มกีูารียอมรีับว่ากูฎห้มายนี� “จัำากูดัสืิที่ธิแิละเสืรีภีาพของบคุคล” โดยรีะบุว่ากูารีจัำากูดัเช่นนี�เป็ีนสืิ�งที่ี�

จัำาเป็ีน “เพื�อให้กู้ารีดำาเนินงานขององคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรีในรีาชอาณาจักัูรีเป็ีนไปีอย่างเปิีดเผย โปีรีง่ใสื เป็ีนไปีเพื�อปีรีะโยชน์

สืาธิารีณะ ตลอดจันกูารีรีกัูษาความสืงบเรียีบรีอ้ยห้รีอืศีลธิรีรีมอันดีของปีรีะชาชน” อย่างไรีกูด็ ีภายใตกู้ฎห้มายรีะห้ว่างปีรีะเที่ศ สืิที่ธิิ

และเสืรีภีาพบางปีรีะกูารีที่ี�ไดร้ีับผลกูรีะที่บจัากูกูฎห้มายนี� เช่นสืิที่ธิิที่ี�จัะมีเสืรีภีาพในกูารีแสืดงออกู กูารีสืมาคม และกูารีชุมนมุอย่าง

สืงบ  อาจัจัะถกููจัำากูดัไดเ้ฉพาะเที่่าที่ี�บญัญตัไิวใ้นกูฎห้มาย รีวมถ่งตอ้งเป็ีนกูารีจัำากูดัสืิที่ธิเิสืรีภีาพที่ี�จัำาเป็ีนและได้สืดัสื่วนอย่าง

เครีง่ครีดั เพื�อเป้ีาปีรีะสืงคอ์ันชอบธิรีรีม ซึ่่�งรีา่งพ.รี.บ.ฯ นี�มีเงื�อนไขที่ี�ไม่สือดคลอ้งกูับห้ลกัูเกูณฑ์ด์ังกูล่าว ยกูตัวอย่างเช่น  

 • มาตรีา 3 ของรีา่งพ.รี.บ.ฯ กูำาห้นดนยิามที่ี�กูวา้งขวางของคำาวา่ “องคก์ูรีไมแ่สืวงห้ากูำาไรี” ตามนยิามนี� กูลุม่ห้รีอืกูารีรีวมตวัของ

บคุคลใด ๆ ในที่างเที่คนคิแลว้ยอ่มอาจัถอืวา่ตอ้งปีฏบิตัติามขอ้บที่ในกูฎห้มาย และอาจัพบปัีญห้าในกูารีถกููจัำากูดัสืทิี่ธิขิองตน  

ข้อ้กังัวลเกั่�ยวกับัร่า่งพร่ะร่าชบญัญตัิิ
กัาร่ดำำาเนินิิกัจิกัร่ร่มข้ององค์ก์ัร่ไม่
แสวงหากัำาไร่ พ.ศ…
23 มน่ิาค์ม 2565 

นายอนกุูลู ปีดีแกูว้ อธิบิดกีูรมพัฒันาสังัคมและสัวสััดกิูาร  
กูระทรวงกูารพัฒันาสังัคมและความมั�นคงของมนษุย์  

1034 ถ. กูรุงเกูษม  
แขวงคลองมหานาค เขตปีอ้มปีราบศัตัรูพัา่ย  
กูรุงเทพัฯ 10100

จดหมายเปิดิผนึึก



ข้้อกัังวลเก่ั� ยวกัับร่่างพร่ะร่าชบัญญัติิกัาร่ดำำาเนิินิกิัจกัร่ร่มข้ององค์์กัร่
ไม่แสวงหากัำาไร่ พ.ศ…3 จดหมายเปิิดผนึึก

 • มาตรีา 19 ซึ่่�งกูำาห้นดให้้เปิีดเผยขอ้มูลเกูี�ยวกูับกูารีดำาเนินกูจิักูรีรีมขององคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรี รีวมที่ั�ง “วธิิดีำาเนินงาน แห้ล่ง

ที่ี�มาของเงินทีุ่น รีายชื�อผูร้ีับผดิชอบดำาเนินงาน” นั�นขาดความชดัเจันว่าจัะนำาขอ้มูลเห้ล่านี�ไปีใชอ้ย่างไรี ห้รีอืนำาไปีแบ่งปัีนให้้

ใครี ที่ำาให้้เกูดิขอ้กูังวลเกูี�ยวกูับกูารีละเมดิที่ี�อาจัเกูดิข่�นตอ่สืิที่ธิคิวามเป็ีนสื่วนตัวและกูารีปีฏิบตัมิิชอบอย่างอื�น บที่บญัญตัใิน

ข้อนี�ยังอาจันำามาซึ่่�งความเสืี�ยงอย่างแที่้จัรีงิต่อบุคคลและห้น่วยงานที่ี�เกูี�ยวข้องกูับกูารีที่ำางานในปีรีะเด็นละเอียดอ่อนอย่าง

ยิ�ง ซึ่่�งมีเป้ีาห้มายเพื�อสืรีา้งปีรีะโยชน์และคุม้ครีองสืังคมไที่ย เช่นกูารีดำาเนินงานของนักูปีกูป้ีองสืิที่ธิมินุษยชน 

แมร้ีา่งพ.รี.บ.ฯ นี� กูำาห้นดให้้ม ี “ความโปีรีง่ใสืและให้้ปีรีะชาชนไดร้ีับรูี”้ โดยเป็ีนเห้ตผุลที่ี�ตอ้งเปิีดเผยขอ้มูลตามที่ี�กูำาห้นดในมาตรีา 

19 แตร่ีฐักู็สืามารีถบรีรีลเุป้ีาห้มายนี�ไดอ้ยู่แล้ว รีวมถ่งยังสืามารีถดำาเนินกูารีไดอ้ย่างรีับผดิชอบมากูข่�น โดยกูารีบังคบัใชกู้ฎห้มาย

และขอ้กูำาห้นดที่ี�มอียู่แล้ว อาที่ ิกูฎกูรีะที่รีวงว่าด้วยกูารีจัดที่ะเบียนมูลนิธิ ิกูารีดำาเนินกูจิักูารี และกูารีที่ะเบียนมูลนิธิ ิพ.ศ. 2545 ซึ่่�ง

ออกูตามปีรีะมวลกูฎห้มายแพ่งและพาณิชย ์และพรีะรีาชบญัญตัิสืภาองคก์ูรีชุมชน พ.ศ. 2551           

 • มาตรีา 20 ห้้ามไมใ่ห้้องคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรีดำาเนินงานในลกัูษณะที่ี�กูรีะที่บตอ่ “ความมั�นคงของรีฐั” “ความสืงบเรียีบรีอ้ย

ห้รีอืศีลธิรีรีมอันดีของปีรีะชาชน ห้รีอืกูอ่ให้้เกูดิความแตกูแยกูในสืังคม” “ปีรีะโยชน์สืาธิารีณะ” กูรีะที่ำา “ความผดิตอ่กูฎห้มาย” 

ห้รีอื “ละเมดิสืิที่ธิแิละเสืรีภีาพของบคุคลอื�น ห้รีอืกูรีะที่บตอ่ความเป็ีนอยูโ่ดยปีกูติสืุขของบคุคลอื�น” บที่บญัญตัิซึ่่�งมีเนื�อห้า

กูว้างและใชค้ำากูำากูวมเช่นนี�ไมถ่อืว่าบรีรีลเุป้ีาปีรีะสืงคท์ี่ี�ชอบธิรีรีม ซึ่่�งเป็ีนขอ้กูำาห้นดตามกูฎห้มายรีะห้ว่างปีรีะเที่ศ และอาจั

สื่งผลให้้เกูดิกูารีจัำากูดัสืิที่ธิิที่ี�ไดร้ีับกูารีคุม้ครีองตามกูฎห้มายรีะห้ว่างปีรีะเที่ศอย่างไม่ชอบด้วยกูฎห้มายและโดยพลกูารี 

 • มาตรีา 21 และ 22 เกูี�ยวขอ้งกูับแห้ล่งที่ี�มาของเงินทีุ่นขององคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรี โดยมาตรีา 21 บญัญตัิห้น้าที่ี�และขอ้จัำากูดั

สืำาห้รีับองคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรีที่ี�ไดร้ีับ “เงินอดุห้นุนห้รีอืเงินบรีจิัาคจัากูแห้ล่งเงินทีุ่นต่างปีรีะเที่ศ” รีวมที่ั�งขอ้กูำาห้นดให้ต้อ้ง

เปิีดเผยขอ้มูล ตลอดจันขอ้จัำากูดัในกูารีใช้บญัชธีินาคารี สื่วนมาตรีา 22 กูำาห้นดให้้องคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรีที่ี�ไดร้ีับ “เงินบรีจิัาค

จัากูบคุคลที่ั�วไปีห้รีอืจัากูแห้ล่งเงินทีุ่นต่างปีรีะเที่ศ” ตอ้งมกีูารีรีายงานขอ้มูลปีรีะจัำาปี ี  ขอ้กูำาห้นดและขอ้จัำากูดัเห้ล่านี�สืรีา้ง

ภารีะเกูินสืมควรี ที่ำาให้้เกูดิอุปีสืรีรีคโดยพลกูารีและไมจ่ัำาเป็ีน อันกูรีะที่บตอ่ความสืามารีถขององคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรีที่ี�จัะ

แสืวงห้าและรีกัูษาแห้ล่งที่รีัพยากูรีที่ี�จัำาเป็ีนอย่างยิ�งสืำาห้รีับดำาเนินกูจิักูรีรีมอย่างเป็ีนผลเพื�อปีรีะโยชน์ของสืังคมไที่ย ขอ้บที่

เห้ล่านี�ยังมคีวามซึ่ำ�าซึ่อ้นกูับกูฎห้มายที่ี�มอียู่แล้ว ซึ่่�งมีเป้ีาห้มายเพื�อป้ีองกูันและแกู้ปัีญห้าอาชญากูรีรีมด้านกูารีเงิน ไดแ้กู่ 

พรีะรีาชบญัญตัิป้ีองกูันและปีรีาบปีรีามกูารีฟอกูเงิน พ.ศ. 2542 และพรีะรีาชบญัญตัิป้ีองกูันและปีรีาบปีรีามกูารีสืนับสืนุน

ที่างกูารีเงินแกูกู่ารีกูอ่กูารีรีา้ยและกูารีแพรีข่ยายอาวธุิที่ี�มอีานุภาพที่ำาลายล้างสืูง พ.ศ. 2559  

บที่บญัญตัิข้างต้นยิ�งกูลายเป็ีนเรีื�องที่ี�น่ากูังวลมากูข่�น เมื�อคำาน่งถ่งผลลัพธิ์ที่ี�เกูดิจัากูกูารีไม่ปีฏิบตัติามขอ้กูำาห้นดที่ี�มีเนื�อห้ากูว้าง

ขวางเช่นนี� ยกูตัวอย่างเช่น ตามมาตรีา 19, 20, 21 และ 22 องคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรีที่ี�ถกููมองว่าไม่ปีฏิบตัติาม อาจัถกููสืั�งให้ ้“ห้ยดุกูารี

ดำาเนินกูจิักูรีรีม” ห้ลังไดร้ีับคำาแจั้งเตอืน นอกูจัากูนี� มาตรีา 25, 26 และ 27 ยังกูำาห้นดบที่ลงโที่ษเพิ�มเตมิ รีวมที่ั�งค่าปีรีับไม่เกูิน 

500,000 บาที่ ตลอดจันค่าปีรีับรีายวันเพิ�มเตมิอกีูไม่เกูินวันละ 10,000 บาที่ สืำาห้รีับองคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรี และ “ผูร้ีับผดิชอบดำาเนิน

งานขององคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรี” ที่ี�ไม่ยตุกิูารีดำาเนินกูจิักูรีรีมตามคำาสืั�งของรีฐั   

ในฐานะที่ี�เป็ีนรีฐัซึ่่�งผกููพันตอ่ปีฏญิญาสืากูลว่าด้วยสืิที่ธิมินุษยชน (UDHR) และในฐานะรีฐัภาคีของกูตกิูารีะห้ว่างปีรีะเที่ศว่าด้วยสืิที่ธิิ

พลเมอืงและสืิที่ธิิที่างกูารีเมอืง (ICCPR) และผกููพันตอ่ปีฏญิญาว่าด้วยสืิที่ธิแิละความรีับผดิชอบของปัีจัเจักูบคุคล กูลุม่บคุคล และ

องคก์ูรีของสืังคมในกูารีสื่งเสืรีมิและคุม้ครีองสืิที่ธิมินุษยชนและเสืรีภีาพขั�นพื�นฐานซึ่่�งเป็ีนที่ี�ยอมรีับในที่างสืากูล รีวมที่ั�งกูฎบตัรี

สืากูลอย่างอื�น ปีรีะเที่ศไที่ยไดแ้สืดงพันธิกูจิับางปีรีะกูารีที่ี�จัะคุม้ครีองสืิที่ธิขิั�นพื�นฐาน รีวมที่ั�งสืิที่ธิิที่ี�จัะมีเสืรีภีาพในกูารีแสืดงออกู กูารี

ชุมนมุอย่างสืงบ และกูารีสืมาคม ปีรีะเที่ศไที่ยไดเ้น้นยำ�าถ่งพันธิกูจิัเห้ล่านี� โดยเฉพาะล่าสืดุในกูารีจัดัที่ำาแผนปีฏิบตักิูารีรีะดบัชาติว่า

ด้วยธิรุีกูจิักูับสืิที่ธิมินุษยชน อย่างไรีกูด็ ีรีา่งพ.รี.บ.ฯ นี�มีเนื�อห้าขดักูับพันธิกูจิัดังกูล่าว และคณะรีฐัมนตรีคีวรีถอนรีา่งกูฎห้มายนี�ออกู  



ข้้อกัังวลเก่ั� ยวกัับร่่างพร่ะร่าชบัญญัติิกัาร่ดำำาเนิินิกิัจกัร่ร่มข้ององค์์กัร่
ไม่แสวงหากัำาไร่ พ.ศ…4 จดหมายเปิิดผนึึก

สืำาห้รีับเห้ตผุลเพิ�มเตมิเพื�อให้ค้ณะรีฐัมนตรีถีอนรีา่งพ.รี.บ.ฯ นี� กูฎห้มายและขอ้กูำาห้นดในปัีจัจัุบันของไที่ย ไดกู้ำาห้นดรีะบบกูารีกูำากูับ

ดแูลและบรีิห้ารีงานกูารีดำาเนินกูจิักูรีรีมขององคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรีไวเ้พียงพอแล้ว จั่งที่ำาให้ร้ีา่งพ.รี.บ.ฯนี�ไมม่คีวามจัำาเป็ีน ยกูตัวอย่าง

เช่น กูฎห้มายปัีจัจัุบันที่ี�เกูี�ยวขอ้งกูับกูารีดำาเนินกูจิักูรีรีมขององคก์ูรีไม่แสืวงห้ากูำาไรีในปีรีะเที่ศไที่ย ปีรีะกูอบด้วย พรีะรีาชบญัญตัิสืภา

องคก์ูรีชุมชน พ.ศ. 2551 และกูฎกูรีะที่รีวงว่าด้วยกูารีจัดที่ะเบียนมูลนิธิ ิกูารีดำาเนินกูจิักูารี และกูารีที่ะเบียนมูลนิธิ ิพ.ศ. 2545 ตาม

มาตรีา 136 แห้่งปีรีะมวลกูฎห้มายแพ่งและพาณิชย์  

เรีายนิดทีี่ี�ไดม้โีอกูาสืแลกูเปีลี�ยนขอ้กูงัวลเกูี�ยวกูบัรีา่งพ.รี.บ.ฯนี� และขอขอบคณุบที่บาที่ของกูรีะที่รีวงที่า่นในกูารีจัดักูรีะบวนกูารีรีบัฟัง

ความเห้็นตอ่รีา่งพ.รี.บ.ฯ เพื�อสืื�อสืารีขอ้มลูไปียงัห้นว่ยงานที่ี�เกูี�ยวขอ้งในรีฐับาลไที่ย เรีายงัยนิดหี้ากูไดม้โีอกูาสืชว่ยเห้ลอืและสืนบัสืนนุ

รีฐับาลไที่ยให้ส้ืามารีถปีฏบิตัติามพนัธิกูจิัที่ี�จัะสืง่เสืรีมิและคุม้ครีองสืทิี่ธิมินษุยชนได ้ขอขอบคณุที่ี�ที่า่นให้ค้วามใสืใ่จักูบัปัีญห้าดงักูลา่วนี�  

ขอแสืดงความนับถอื, 

เอม ีสืมิธิ 

ผูอ้ำานวยกูารีบรีิห้ารี 

แมที่ทิี่ว สืมิธิ 

ปีรีะธิานเจั้าห้น้าที่ี�บรีิห้ารี



ข้้อกัังวลเก่ั� ยวกัับร่่างพร่ะร่าชบัญญัติิกัาร่ดำำาเนิินิกิัจกัร่ร่มข้ององค์์กัร่
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