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ความเห็นทางกฎหมายของมูลนิธินิตธิรรมสิ่งแวดล้อม 

ต่อ “ร่างพระราชบัญญัติการด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไร” 

 

 สืบเนื่องจากทีน่ายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาศึกษาและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน 

เสนอเข้าสู่การพิจารณาและผ่านความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็น 

ร่างกฎหมายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านจากภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึง

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม1 ว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นตาม

รัฐธรรมนูญและพันธกรณรีะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายนี้ต่อไป โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ได้ปรับแก้ยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ในชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติการด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไร” 

ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 และมอบหมายให้กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบจัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมาย และรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ โดยมีก าหนดสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นในวันที่  

1 เมษายน 2565 

 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ท างานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหา

ก าไรที ่มีส ่วนได้เสียและอาจได้ร ับผลกระทบจากร่างกฎหมายดังกล่าว ได้พิจารณาแล้ วเห็นว่า “ร่าง

พระราชบัญญัติการด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไร” แม้จะได้มีการปรับแก้ไขเนื้อหาที่เป็นปัญหา

จากฉบับแรกและเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมพัฒนาองค์กรไม่แสวงหาก าไรไว้บางประการ แต่โดยรวมแล้วยังคง

เป็นร่างกฎหมายที่มีเนื ้อหาละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน 

สิทธิมนุษยชน และกระทบต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง

และร้ายแรง จึงมีความเห็นคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 
1 แถลงการณ์มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม “คัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. 
….” ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 (https://enlawfoundation.org/declaration-ngo-law-4-06-2564/) 

https://enlawfoundation.org/declaration-ngo-law-4-06-2564/
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1. ข้อห้ามการด าเนินงานตามมาตรา 20 อย่างกว้างขวางคลุมเครือไร้ขอบเขต เป็นการ

แทรกแซงความเป็นอิสระ และปิดกั้นขัดขวางการใช้เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการรวมกลุ่ม

แสดงออกและการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ 

ตามท่ีร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 20 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า “องค์กรไม่แสวงหาก าไรตองไม่ด าเนินงาน

ในลักษณะดังตอไปนี้ (1) กระทบต่อความมั่นคงของรัฐรวมถึงความมั่นคงของรัฐด้านเศรษฐกิจ หรือด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (2) กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให

เกิดความแตกแยกในสังคม (3) กระทบตอประโยชนสาธารณะรวมทั้งความปลอดภัยสาธารณะ (4) เป็นการ

กระท าความผิดตอกฎหมาย (5) เป็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนหรือกระทบต่อ

ความเป็นอยู่โดยปกติสุขของบุคคลอื่น” และมาตรา 21 (4) ส าหรับองค์กรที่ได้รับเงินบริจาคจากแหล่งทุน

ต่างประเทศ ต้องไม่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอ านาจรัฐหรือเอ้ือประโยชน์ต่อพรรคการเมือง นั้น 

บทบัญญัตดิังกล่าว หากพิจารณาประกอบกับบทนิยาม “องค์กรไม่แสวงหาก าไร” ตามมาตรา 3 ที่ให้

หมายความถึง “คณะบุคคลภาคเอกชนซึ่งรวมกลุ่มกันจัดตั้งในรูปแบบใดๆ ที่มีบุคคลร่วมด าเนินงานเพ่ือจัดท า

กิจกรรมต่างๆ ในสังคม โดยไม่มุ่งแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน...”2 ซึ่งสามารถถูกตีความให้ครอบคลุมถึงการ

รวมกลุ่มของประชาชนหลากหลายรูปแบบ เช่น มูลนิธิ สมาคม สมัชชา องค์กรชุมชน เครือข่ายประชาชน 

สหภาพ ชมรม สหกรณ์ กลุ่มอนุรักษ์ หรือกลุ่มรณรงค์เรียกร้องทางการเมืองและประเด็นสาธารณะต่างๆ  

ถือเป็นการก าหนดข้อห้ามและฐานความผิดขึ้นมาปิดกั้นจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยถ้อยค าที่

เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที ่รัฐสามารถใช้ดุลพินิจตีความได้อย่างกว้างขวาง คลุมเครือ ไร้ขอบเขตที่ชัดเจน   

เช่น กระทบต่อความมั่นคง ศีลธรรมอันดี ก่อให้เกิดความแตกแยก กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  หรือ 

เอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้กฎหมายออกค าสั่งให้หยุดการด าเนินกิจกรรมหรือ

หยุดการด าเนินงานขององค์กรได้ตามอ าเภอใจ เพ่ือข่มขูคุ่กคาม กลั่นแกล้ง และปิดกั้นขัดขวางการท ากิจกรรม

ของภาคประชาชน โดยเฉพาะกับองค์กรหรือกลุ่มที่ท างานตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

ที่แตกต่างจากรัฐบาลและผู้มีอ านาจ ท าให้ประชาชนที่รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมทางสังคมและสิทธิมนุษยชน 

ในประเด็นต่างๆ รวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและสร้างความเป็น

ธรรมในสังคม ไม่สามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทั้งในทางรูปแบบและเนื้อหาได้อย่างเป็นอิสระ 

ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ และในระยะยาวความคลุมเครือดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศความ

 
2 “...แต่ไม่รวมถึงการรวมกลุ่มของคณะบคุคลเพื่อด าเนินกิจกรรมเป็นการเฉพาะคราวหรือด าเนินกิจกรรมเฉพาะเพื่อประโยชน์ของคณะ

บุคคลนั้น หรือพรรคการเมือง” (ร่างพระราชบัญญัติการด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไร มาตรา 3) 
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หวาดกลัวและการเซ็นเซอร์ตัวเอง (self-censorship) ของภาคประชาชนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจถูก

ตีความว่าท ากิจกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และท าให้พื้นที่เสรีภาพการรวมกลุ่มและการแสดงออกภายใต้

ระบอบประชาธิปไตยหดแคบลง 

 

2. การก าหนดให้องค์กรไม่แสวงหาก าไรมีหน้าที ่ต ้องรายงานและเปิดเผยข้อมูลการ

ด าเนินงาน แหล่งที่มาของเงินทุน และบัญชีรายรับรายจ่าย ต่อหน่วยงานรัฐและสาธารณะ เป็นการสร้าง

ภาระจนเกินสมควรและกระทบสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเกินจ าเป็น 

การที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 19 ก าหนดใหองคกรไม่แสวงหาก าไรมีหนาที่ต้องรายงานและ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อขององค์กร วัตถุประสงคในการจัดตั้ง วิธีด าเนินงาน แหล่งที่มาของเงินทุน รายชื่อ

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ใหหน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงข้อมูลนั้นได้โดยง่าย และมาตรา 22 

ก าหนดให้องค์กรไม่แสวงหาก าไรที่มีรายได้จากการรับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปหรือจากแหล่งเงินทุน

ต่างประเทศ มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละรอบปีปฏิทิน และเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่ายให้บุคคล

ทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่ายนั้น แม้จะมีเจตนาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินงานขององค์กร 

ไม่แสวงหาก าไร แต่ถือเป็นมาตรการที่สร้างภาระเกินจ าเป็นและไม่ได้สัดส่วน โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มประชาชน

ที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรขนาดเล็กซึ่งอาจไม่ได้มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอในการด าเนินการให้

ถูกต้องครบถ้วนได้ตามที่กฎหมายก าหนด ท าให้เสี่ยงต่อการถูกสั่งให้หยุดการด าเนินงานขององค์กรและอาจ

ได้รับโทษปรับทางอาญาสูงสุด 50,000 บาท หากฝ่าฝืนค าสั่ง โดยมาตรการรายงานและเปิดเผยข้อมูลทาง

การเงินนั้นควรถูกน ามาใช้อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบในกรณีที่หน่วยงานรัฐมีหลักฐานเพียงพอหรือมี

เหตุอันควรสงสัยที่น่าเชื่อได้ว่าองค์กรไม่แสวงหาก าไรได้กระท าผิดต่อกฎหมาย เช่น ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน 

หรือหลบเลี่ยงภาษี ซึ่งสามารถเรียกตรวจสอบได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นที่บังคับใช้อยู่แล้ว โดยไม่

จ าเป็นต้องก าหนดให้มีหน้าที่ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นการทั่วไปตามร่างกฎหมายนี้    

นอกจากนี้การบังคับให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะยังเป็นการรุกล ้าสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 

จนเกินสมควรและเกินจ าเป็น กระทบต่อความเป็นอิสระของการบริหารจัดการการด าเนินงานภายในองค์กร 

และกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้บริจาคที่ต้องการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ

องค์กรหรือกลุ่มภาคประชาชนในประเด็นสาธารณะต่างๆ ตามความประสงค์ส่วนบุคคล อันเป็นอุปสรรคต่อ

โอกาสในการได้รับสนับสนุนทุนหรือทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไรด้วย  
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3. มาตรการบังคับและบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีความรุนแรง เป็นการให้

อ านาจกึ่งตุลาการแก่ฝ่ายปกครอง และอาจถูกใช้แบบเลือกปฏิบัติเพื่อคุกคามองค์กรไม่แสวงหาก าไร  

ตามที่ร่างกฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้นายทะเบียน คือ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์หรือข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอ านาจสั่งให้องค์กรไม่แสวงหาก าไรหยุดหรือแก้ไขการกระท าที่

ถูกตีความว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 20 หรือมาตรา 21 หากไม่ปฏิบัติตามค าสั ่ง มีอ านาจสั ่งให้หยุดการ

ด าเนินงานขององค์กรทั้งหมด รวมถึงมีโทษปรับทางอาญาตามมาตรา 26 สูงสุด 500,000 บาท และปรับเพ่ิม

อีกวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือในกรณีที่องค์กรไม่แสวงหาก าไรไม่ได้รายงานและเปิดเผย

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 19 และมาตรา 22 นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้หยุดการ

ด าเนินงานขององค์กรทั้งหมด และมีโทษปรับทางอาญาตามมาตรา 25 สูงสุด 50,000 บาท และปรับเพิ่มอีก

วันละ 1,000 บาท ตลอดเวลาที ่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และตามมาตรา 27 บัญญัติให้

ผู้รับผิดชอบด าเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาก าไรต้องรับโทษเช่นเดียวกับองค์กรด้วย นั้น 

มาตรการบังคับและบทลงโทษดังกล่าว เป็นการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงเกินสมควรแก่เหตุและไม่ได้

สัดส่วนต่อข้อหาความผิดซึ่งเป็นเรื่องการใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงออกที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

รับรองไว้ ทั้งยังเป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสาม ที่บัญญัติให้รัฐพึงก าหนดโทษอาญา

เฉพาะความผิดร้ายแรงเท่านั้นด้วย บทลงโทษดังกล่าวยังสุ่มเสี่ยงที่จะถูกน ามาบังคับใช้แบบเลือกปฏิบัติตาม

อ าเภอใจของหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อห้ามหรือฐานความผิดที่มีความ

ก ากวมคลุมเครือตามมาตรา 20 และ 21 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจกึ่งตุลาการ

เสมือนเป็นผู้พิพากษาตัดสินตีความได้ว่า การกระท าหรือกิจกรรมใดเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามมาตรา 20 หรือ 21 

ที่สามารถออกค าสั่งให้หยุดการด าเนินการได้ทันที  

บทลงโทษที่รุนแรงเช่นนี้ยิ ่งเป็นการซ ้าเติมให้การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อด าเนินกิจกรรมโดย 

ไม่แสวงหาก าไรต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวและบั่นทอนให้เกิดความอ่อนแอ สร้างภาระความรับผิดชอบ 

ที่เพิ่มมากขึ้นส าหรับบุคคลที่จะเสียสละเป็นผู้น าของกลุ่มหรือองค์กร และแม้ตามร่างกฎหมายจะก าหนดให้

องค์กรที่ได้รับค าสั่งให้หยุดด าเนินการมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ได้ตามมาตรา 23 แต่การใช้สิทธิอุทธรณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้มีผลเป็นการทุเลาให้องค์กร  

ไม่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ ท าให้องค์กรไม่แสวงหาก าไรนั้นต้อง
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หยุดด าเนินการทั้งหมดโดยทันที ซึ่งถือเป็นความเสียหายที่รุนแรงต่อองค์กร โดยเฉพาะหากผลการพิจารณา

อุทธรณ์ของรัฐมนตรี หรือค าพิพากษาของศาลตัดสินว่าไม่ใช่การด าเนินกิจกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย    

นอกจากนี้ตามมาตรา 24 ยังให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกให้บุคคลมาชี้แจงหรือน าส่งเอกสาร

พยานหลักฐานใดๆ เพ่ือตรวจสอบได้ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าองค์กรไม่แสวงหาก าไรใดอาจจะกระท าผิด

ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งแม้อ านาจดังกล่าวจะไม่ใช่การตัดสินความผิดเพื่อออกค าสั่งบังคับหรือลงโทษ

ในทันที แต่ถือเป็นมาตรการที่สร้างภาระแก่องค์กรไม่แสวงหาก าไรในการต้องจัดเตรียมข้อมูลไปชี ้แจง  

ต่อเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่ยังเป็นเพียงข้อสงสัย ทั้งยังสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติเรียกตรวจสอบตามอ าเภอใจ

เพ่ือคุกคามกลั่นแกล้งองค์กร กลุ่มประชาชน รวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาล

หรือผู้มีอ านาจได้ด้วย  

 

ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ร่างพระราชบัญญัติการด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไรฉบับนี้

จึงขัดแย้งและละเมิดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก (Freedom of Expression) และ

เสรีภาพในการรวมกลุ ่ม (Freedom of Association) อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั ้นพื ้นฐานที่ส าคัญในสังคม

ประชาธิปไตยที่ได้รับการรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญมาตรา 34 และมาตรา 42 และกติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political Rights – 

ICCPR) มาตรา 19 และมาตรา 22 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธะที่ต้องให้การรับรองคุ้มครอง และขัดต่อ

หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory democracy) ที่รัฐพึงส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี

บทบาทในการมีส่วนร่วมสนับสนุนและตรวจสอบการท างานของภาครัฐด้วย  

การตรากฎหมายฉบับนี้ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 ซึ่งบัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็น

การจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญ

มิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ

บุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความ

จ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย” และรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ที่บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมาย

เพียงเท่าที ่จ าเป็น...” และ “...ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู ้เกี ่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ” และตาม
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พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย  พ.ศ. 2562  

มาตรา 12 ทีบ่ัญญัติว่า  

“เมื่อมีกรณีจ าเป็นต้องเสนอให้มีการตรากฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการ

ตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนว่าไม่เป็นการสร้างภาระแก่

ประชาชนเกินความจ าเป็น คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน รวมทั้งไม่สามารถใช้มาตรการหรือ

วิธีการอ่ืนใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย”  

โดยปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยที่นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการแสดงข้อมูลหลักฐานที่เป็น

รูปธรรมประกอบเหตุผลความจ าเป็นที่ชัดเจนในการตรากฎหมาย กับทั้งเป็นการยกร่างกฎหมายขึ้นโดยที่ยัง 

ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์และเปิดเผยผลการศึกษาความคุ้มค่าและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย 

ซึ่งถือเป็นข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญเพื่อประกอบการท าความเข้าใจและพิจารณาให้ความเห็นของประชาชน  

ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้วย    

  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม จึงเห็นว่า “ร่างพระราชบัญญัติการด าเนินกิจกรรมขององค์กร 

ไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. ....” ที่ยกร่างโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และน ามาด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการตรากฎหมายที่มีเนื ้อหาและ

กระบวนการที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่รัฐไทยเป็นภาคอีย่างชัดแจ้ง และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม

สนับสนุนและตรวจสอบการท างานของภาครัฐภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 

มีความเห็นว่า รัฐบาล คณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ควรยุติการเสนอและผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้โดยทันที 

 

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 

1 เมษายน 2565 


