
๑	บุญสงค์	ลาค�า	น.บ.	(มร.)	น.ม.	(มสธ.)	เนตบิณัฑติไทย.	ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานพฒันากฎหมาย	ส�านกักฎหมาย	ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา.

ดังเป็นทีท่ราบว่า	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยมด้ีวยกนั 

ทั้งส้ินจ�านวน	 ๑๖	 หมวด	 และบทเฉพาะกาล	 ส�าหรับ 

หมวด	 ๙	 การขัดกันแห่งผลประโยชน์	 น้ัน	 เป็นบทบัญญัต ิ

ที่มีการบัญญัติขึ้นในรัฐธรรมนูญต้ังแต่ปี	 ๒๔๙๒	 เป็นต้นมา	 

ซ่ึงในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงหลักการดังกล่าวไว้	 แต่จะม ี

เนื้อหาสาระส�าคัญอย่างไร	 แตกต่างกันประการใดหรือไม	่ 

พร้อมบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง	โดยจะได้น�าเสนอในบทความนี้

สาระส�าคัญ
	 ๑.	 ก�าหนดให้	 “สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา”	ต้อง

	 	 (๑)	 ไม่ด�ารงต�าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วย

ราชการ	หน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ	หรอืต�าแหน่งสมาชกิ 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 	 (๒)	 ไม ่รับหรือแทรกแซงหรือก ้าวก ่ายการ 

เข้ารับสัมปทานจากรัฐ	 หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือ 

รฐัวสิาหกจิ	หรอืเข้าเป็นคู่สญัญากบัรฐั	หน่วยราชการ	หน่วยงาน 

ของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน	 

หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับ 

สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว	 ทั้งนี้	 ไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อม

	 	 (๓)	 ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด	 ๆ	 จากหน่วย 

ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรอืรฐัวสิาหกจิเป็นพเิศษ	นอกเหนอื 

ไปจากทีห่น่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรฐัวสิาหกจิปฏบัิต ิ

ต่อบุคคลอื่น	ๆ	ในธุรกิจการงานปกติ

	 	 (๔)	 ไม่กระท�าการใด	 ๆ	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อม	 อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิ 

หรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ

	 	 แต ่มาตรานี้มิ ให ้ ใช ้บังคับในกรณี ท่ีสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด	บ�าเหน็จ 

บ�านาญ	 เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	 หรือเงินอื่นใดในลักษณะ 

เดียวกัน	 และมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด�ารงต�าแหน่งกรรมาธิการของ 

รัฐสภา	สภาผู้แทนราษฎร	หรือวุฒิสภา	หรือกรรมการที่ได้รับ 

แต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา	 

หรอืกรรมการตามทีม่กีฎหมายบญัญตัไิว้เป็นการเฉพาะ	โดยให้ 

น�า	 (๒)	 และ	 (๓)	 มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา	 และบุคคลอื่นซึ่งมิใช ่

คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภานั้นท่ีด�าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้	 ผู้ร่วมด�าเนินการ	

หรือผู ้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือ 

สมาชิกวุฒิสภาให้กระท�าการตามมาตรานี้ด้วย	(มาตรา	๑๘๔)

	 ๒.	 ก�าหนดให้“สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือ 

สมาชิกวุฒิสภา” ต้องไม่ใช้สถานะหรือต�าแหน่งการเป็น 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท�าการใด	 ๆ	 

อันมีลักษณะท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ 

ของตนเอง	ของผู้อื่น	หรือของพรรคการเมือง	ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้
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รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ: หมวด ๙  

การขัดกันแห่งผลประโยชน์”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



๒	พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 	 (๑)	 การปฏิบัติราชการหรือการด�าเนินงาน 

ในหน้าที่ประจ�าของข้าราชการ	 พนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 กิจการท่ีรัฐถือ 

หุ้นใหญ่	หรือราชการส่วนท้องถิ่น

	 	 (๒)	 กระท�าการในลักษณะที่ท�าให้ตนมีส่วนร่วม 

ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรอืให้ความเหน็ชอบในการจดัท�า

โครงการใด	ๆ 	ของหน่วยงานของรัฐ	เว้นแต่เป็นการด�าเนินการ 

ในกิจการของรัฐสภา

	 	 (๓)	 การบรรจ	ุแต่งตัง้	โยกย้าย	โอน	เล่ือนต�าแหน่ง	 

เล่ือนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากต�าแหน่งของข้าราชการ 

ซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�าและมิใช่ข้าราชการการเมือง	

พนักงาน	 หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	 กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	

(มาตรา	๑๘๕)

	 ๓.	 การกระท�าอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์

ของ “รัฐมนตรี”

	 	 ๓.๑	 รฐัธรรมนญูก�าหนดให้น�าความในมาตรา	๑๘๔	 

มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม	 กล่าวคือ	 เก่ียวกับการ 

กระท�าอันเป็นการต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภามาใช้บังคับ	เว้นแต่กรณี	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 การด�ารงต�าแหน่งหรอืการด�าเนนิการ

ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออ�านาจของรัฐมนตรี

	 	 	 (๒)	 การกระท�าตามหน้าที่และอ�านาจ 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน	 หรือตามนโยบายที่ได้แถลง 

ต่อรัฐสภา	หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 นอกจากกรณีข้างต้น	 รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะ

หรือต�าแหน่งกระท�าการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	

อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู ้อื่น	 หรือ

ของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก�าหนดในมาตรฐานทาง

จริยธรรม	(มาตรา	๑๘๖)

  ๓.๒	 เกีย่วกบัการเป็น “หุน้ส่วน” หรอื “ผูถ้อืหุน้”  

และ “ลูกจ้าง”ของรัฐมนตรี

	 	 	 (๑)	 ก�าหนดให้รฐัมนตรีต้องไม่เป็นหุน้ส่วน

หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็น 

หุน้ส่วนหรือผู้ถอืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัต่อไปตามจ�านวน

ที่กฎหมายบัญญัติ๒	และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด

	 	 	 (๒)	 ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้

รับประโยชน์จากกรณีต่อไป	 ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายใน	๓๐	วันนับแต่ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ 

ผู้อื่น	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 	 (๓)	 รัฐมนตรีจะเข ้าไปเกี่ ยวข ้องกับ 

การบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของตนไม่ว่าในทางใด	ๆ	มิได้

	 	 	 (๔)	 มาตรานี้ เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับ	

“ความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น” ให้ใช้บังคับแก่	“คู่สมรส 

และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ” ของรฐัมนตร	ีและ“การถอืหุน้

ของรฐัมนตร”ี	ท่ีอยูใ่นความครอบครองหรอืดแูลของบคุคลอืน่

ไม่ว่าโดยทางใด	ๆ	ด้วย	(มาตรา	๑๘๗)

บทวิเคราะห์
	ส�าหรับหลักการ	 “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” 

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	 ได้มีการ

ก�าหนดเป็นหลักการไว้ในมาตรา	 ๑๑๔	 แห่งรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 ว่า	 “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความ

ผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง�าใด ๆ และต้อง 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

โดยปราศจากการขัดกันแห ่งผลประโยชน ์”	 ซึ่ งได ้มี 

การวางหลักการดังกล่าวไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ	ฉบับปี	๒๕๕๐	

	อย่างไรก็ตาม	 แม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะวางหลักการ 

ในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ

ฉบับป	ี๒๕๕๐	แต่ก็มีข้อแตกต่างที่น่าสนใจหลายประการ	คือ	

	 ๑.	 การใช้ถ้อยค�าก�าหนดหัวข้อในเรื่องการขัดกัน

แห่งผลประโยชน์แตกต่างกัน	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี	 ๒๕๕๐	

ใช้ถ้อยค�าว่า	“การกระท�าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” 

ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ใช้ถ้อยค�าว่า	“การขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์” 

	 ๒.	 การจัดวางบทบัญญัติ เรื่องการขัดกันแห ่ง 

ผลประโยชน์แตกต่างกัน	 โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันก�าหนด 

ไว้เป็น	หมวด	๙	การขัดกนัแห่งผลประโยชน์	ขณะทีร่ฐัธรรมนญู 
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ฉบับปี	 ๒๕๕๐	ก�าหนดเป็น	 หมวด	๑๒	การตรวจสอบการใช้

อ�านาจรฐั	ส่วนที	่๒	การกระท�าทีเ่ป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์

	 ๓.	 การก�าหนดบทบัญญัติอันเป็นการต้องห้าม

เกี่ยวกับเร่ืองสื่อมวลชนเปลี่ยนแปลงไป	 เมื่อเปรียบเทียบ 

กับรัฐธรรมนูญ	ปี	๒๕๕๐	ก�าหนดว่า	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่กระท�าการอันเป็นการต้องห้าม	 

กรณีห้ามผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการ 

หรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์	 วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุ

โทรทัศน์	 หรือโทรคมนาคม	 ไม่ว่าในนามของตนเองหรือ 

ให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน	หรือจะด�าเนินการ

โดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหาร

กิจการดังกล่าวได้ในท�านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการ

หรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว	 ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	

ก�าหนดว่า	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ต้องไม่กระท�าการใด	ๆ	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	อันเป็น 

การขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของ

หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ	 ซึ่งกรณีอาจมีการ

ตั้งประเด็นค�าถามได้ว่า	 สมาชิกรัฐสภาสามารถเป็นเจ้าของ

กิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์	 วิทยุกระจายเสียง	

วิทยุโทรทัศน์	 หรือโทรคมนาคมได้	 หรือถือหุ้นแทนในกิจการ

ดังกล่าวได้หรือไม่	 ในประเด็นนี้	 เมื่อได้ตรวจสอบรัฐธรรมนูญ

ทั้งฉบับแล้ว	พบว่า	 ได้มีการน�าไปบัญญัติไว้ในมาตรา	๙๘	(๓)	

เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	กรณีเป็นเจ้าของหรือ 

ผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	ๆ 	และส�าหรับ

สมาชิกวุฒิสภา	บัญญัติไว้ในมาตรา	๑๐๘	ข.	ลักษณะต้องห้าม	 

(๑)	 กล่าวโดยสรุป	 บทบัญญัติในส่วนนี้ไม่มีความแตกต่าง 

ในเชิงเนื้อหามากนัก	แต่แตกต่างในเชิงรูปแบบการเขียน

	 ๔.	 เก่ียวกับกรณีท่ีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภารับหรือด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง 

ในการบรหิารราชการแผ่นดนิท่ีเกีย่วกบักจิการของสภานัน้	ได้มี 

การเติมถ้อยค�า	 “หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

เป็นการเฉพาะ”	 ไว้ด้วย	 ทั้งนี้	 อาจจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เกิด 

ความชัดเจนยิ่งข้ึน	 เนื่องจากในอดีตได้เคยมีปัญหาการตีความ

เกี่ยวกับประเด็นการด�ารงต�าแหน่งในกรรมการต่าง	 ๆ	 ของ

สมาชิกรัฐสภา

	 ๕.	 เพิ่มหลักการเกี่ยวกับการไม่ใช ้สถานะหรือ

ต�าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

กระท�าการใด	ๆ 	อนัมลีกัษณะทีเ่ป็นการก้าวก่ายหรอืแทรกแซง

เพื่อประโยชน์ของตนเอง	 ของผู้อื่น	 หรือของพรรคการเมือง	 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องกระท�าการในลักษณะที่

ท�าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 หรือให้ความ

เห็นชอบในการจัดท�าโครงการใด	 ๆ	 ของหน่วยงานของรัฐ	 

เว้นแต่เป็นการด�าเนินการในกิจการของรัฐสภา	

	 ๖.	 ก�าหนดให ้น�าหลักการเกี่ยวกับการขัดกัน 

แห่งประโยชน์มาใช้บังคับรัฐมนตรีด้วย	 โดยมีการบัญญัต ิ

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	

	 ๗.	 ในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น	

นอกจากจะให้ใช้บังคบัแก่คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนติภิาวะ

ของรัฐมนตรีดังเช่นรัฐธรรมนูญ	ฉบับป	ี๒๕๕๐	แล้ว	ยังบัญญัติ

ให้ใช้บังคับแก่การถือหุ้นของรัฐมนตรีท่ีอยู่ในความครอบครอง

หรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด	ๆ	ด้วย	

22 สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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