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นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

มาตรการและกลไกในการป้องกัน
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทน�ำ
ค�ำว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” นั้นเป็นถ้อยค�ำที่แปลความหมายมาจากภาษาอังกฤษ
ค�ำว่า “Conflict of Interest” ซึง่ ค�ำดังกล่าวนัน้ ในภาษาไทยได้มกี ารให้คำ� จ�ำกัดความหรือความหมาย
ไว้อย่างหลากหลาย โดยถ้อยค�ำทีน่ ยิ มใช้หรือมักจะพบเห็นในทีต่ า่ ง ๆ และต�ำราทางวิชาการ อาทิ ค�ำว่า
“ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” “ผลประโยชน์ขดั กัน” “ผลประโยชน์ขดั แย้ง” “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” “การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”
เป็นต้น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นสถานการณ์หรือการกระท�ำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร มีประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจเมื่อเทียบกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ กรณีเป็นการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐตัดสินใจหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่ง
ของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ การกระท�ำดังกล่าว
อาจจะเกิดขึน้ อย่างรูต้ วั หรือไม่รตู้ วั ทัง้ เจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย จนกระทัง่ กลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิดก็ได้๑
นิยามความหมายของค�ำว่า “การขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม” หรือ “Conflict of Interest”
ของส�ำนักงาน ก.พ. .
๑
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มาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflflict of Interest)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

นอกจากนี้ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ยงั ถือเป็นการคอร์รปั ชันประเภทหนึง่ ก็เนือ่ งจากเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและจริยธรรม ซึง่ ในสถานการณ์ทมี่ ผี ลประโยชน์
ส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องย่อมส่งผลต่อดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ การปฏิบัติหน้าที่โดยขาด
ความเป็นอิสระ ขาดความเป็นกลางและความเป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ท�ำให้
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน และสังคม โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชน
ต้องเสียหาย ซึ่งผลประโยชน์ที่สูญเสียไปนี้อาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพในการบริการ
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงโอกาสในอนาคตของประชาชนส่วนรวมอีกด้วย ส�ำหรับวิธีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมาย ในส่วนของ
ประเทศไทยเราแล้วได้มีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๙๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
มาตรา ๙๖ และมาตรา ๑๐๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๙ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๓๖ หรือพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังได้
มีการบัญญัติหลักการในการป้องกันและจัดการกับปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อีกด้วย
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาเกีย่ วกับกรณีปญ
ั หาการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ซึ่งเป็นภัยร้ายที่กร่อนท�ำลายประเทศชาติ ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวตาม
รัฐธรรมนูญ คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�ำเสนอบทความ เรื่อง “มาตรการ
และกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ” ดังนี้

๑. แนวความคิดและหลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

แนวความคิดและหลักการ
การควบคุมการขัดกันแห่งผลประโยชน์มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดทอนอิทธิพลอันไม่ถกู ต้องของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่อาจจะใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหน้าที่ไปในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย โดยแนวความคิดดังกล่าวได้มีวิวัฒนาการมาจากแนวความคิดที่ส�ำคัญ
๓ ประการ๒คือ
คริษฐา ดาราศร. การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ศึกษาเฉพาะกรณีการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest). สืบค้นจาก http://lawideaza.exteen.com/20070521/entry-1.
๒
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ประการแรก แนวความคิดรากฐานของรัฐสมัยใหม่ซึ่งแยกคนซึ่งเป็นผู้ปกครองออกจากรัฐ
ทีเ่ ป็นสถาบัน ซึง่ แนวความคิดนีต้ อ้ งการให้ผปู้ กครองรัฐมีสองสถานะ คือ สถานะทีห่ นึง่ อยูใ่ นฐานะส่วนตัว
โดยการกระท�ำใดทีท่ ำ� ไปในฐานะส่วนตัว การกระท�ำนัน้ ไม่ผกู พันรัฐ สถานะทีส่ องอยูใ่ นฐานะต�ำแหน่งหน้าที่
ของผูป้ กครองรัฐ ผูป้ กครองรัฐย่อมมีภาระหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั แิ ทนรัฐและใช้อำ� นาจรัฐเหนือบุคคลทัว่ ไปได้
ประการทีส่ อง แนวความคิดเรือ่ งบทบาทและหน้าทีแ่ ห่งความเชือ่ ถือและไว้วางใจของบุคคล
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งสาธารณะ แนวความคิดนี้ คือ เมือ่ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งสาธารณะมีภาระหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบ
และต้องด�ำรงตนให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่จ�ำเป็นต้องมีมาตรฐานจริยธรรม
ที่สูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป
ประการที่สาม แนวความคิดของความถูกต้องตามกฎหมายของการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว ซึ่งแนวความคิดนี้กฎหมายจะเป็นผู้ก�ำหนดบทบาทส�ำคัญในการวางมาตรฐานควบคุมไม่ให้คน
ในสังคมแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปจนไปก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตัวของบุคคลอืน่ โดยหลักการดังกล่าวจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ของคนในสังคมนัน้ และในขณะเดียวกันก็จะต้องป้องกันไม่ให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งใช้อำ� นาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากประชาชนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวด้วย
ความเชื่อมโยงของการขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ค�ำว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” (Conflict of interest) หมายถึง สถานการณ์หรือ
การกระท�ำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร มีประโยชน์
ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งหน้าทีท่ บี่ คุ คลนัน้ รับผิดชอบอยู่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม
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ส่วนค�ำว่า “การทุจริตประพฤติมิชอบ” (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจหน้าที่
โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง เดิมคนไทยเรียกว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง”
ปัจจุบนั ใช้คาํ ว่า “ทุจริตและประพฤติมชิ อบ” ซึง่ รวมถึง การใช้เส้นสายพวกพ้อง การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ที่สถานภาพของผู้มีอํานาจอยู่ในลักษณะ
ที่สามารถเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด๓
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการทุจริตประพฤติมิชอบหรือ
การคอร์รัปชันจึงอาจกล่าวได้ว่าการขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นปัญหาที่น�ำไปสู่การคอร์รัปชัน และ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ถอื เป็นรูปแบบหนึง่ ของการคอร์รปั ชัน แต่ระดับหรือขนาดหรือขอบเขตของ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการคอร์รัปชันนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้ การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ
การคอร์รัปชันมีความเชื่อมโยงกันใน ๓๔ ประการ คือ
ประการแรก ความคล้ายคลึงกัน การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการคอร์รัปชันเป็น
การกระท�ำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยา อันส่งผลเสีย
ต่อสาธารณะ และท�ำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธาในเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
ประการทีส่ อง ความแตกต่าง การขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นการกระท�ำตามอ�ำนาจหน้าที่
ตามกรอบของกฎหมาย อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจรรยาบรรณโดยเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
สังคมมองว่าเป็นการกระท�ำที่เบากว่าการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินอาจเป็นผลประโยชน์ที่คาดหวังในอนาคตก็ได้
ประการที่สาม ความเหลื่อมกัน การขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นพฤติกรรมที่อาจน�ำไปสู่
การคอร์รัปชันได้ในภายหลังหากมีการกระท�ำความผิดต่อกฎหมาย
รูปแบบของการขัดกันแห่งผลประโยชน์๕
รูปแบบพฤติกรรมและการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์นนั้ โดยมากจะเป็นไป
ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ เป็นการรับของขวัญและความสะดวกสบายทีเ่ กิน
ความเหมาะสมซึง่ อาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ เช่น การลดราคาของทีซ่ อื้ ให้ การเลีย้ ง
อาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น
๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง เป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง
จากต�ำแหน่งหน้าทีห่ รือเป็นการใช้ตำ� แหน่งหน้าทีเ่ พือ่ ตนเอง เช่น การใช้อำ� นาจหน้าทีท่ ำ� ให้บริษทั ตนเอง
หรือบริษัทครอบครัวได้รับงานเหมาจากรัฐ
คณะทำ�งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของราชบัณฑิตยสถาน. การทุจริตในภาครัฐ. หน้า ๗.
สังศิต พิริยรังสรรค์. ทฤษฎีคอร์รัปชัน. (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, ๒๕๔๙) หน้า ๗๓.
๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน. หน้า ๙ – ๑๐.
๓
๔
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๓) การท�ำงานหลังเกษียณ เป็นการไปท�ำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรูป้ ระสบการณ์
หรืออิทธิพลจากทีเ่ คยด�ำรงต�ำแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง เช่น การที่
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท�ำงานในบริษัทผลิต
หรือขายยา เป็นต้น
๔) การท�ำงานพิเศษ การเป็นทีป่ รึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำ� แหน่ง
สถานภาพการท�ำงานในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การใช้เวลาและเครือ่ งมือของรัฐในการท�ำงานพิเศษภายนอกทีไ่ ม่ใช่อำ� นาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจาก
หน่วยงานด้วย
๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ
หรือน�ำข้อมูลไปเปิดเผยเพือ่ รับสิง่ ตอบแทนทีเ่ ป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อนื่ ๆ หรือน�ำข้อมูล
ไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เช่น การรับทราบ
ข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้านแล้วจึงไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าวเพื่อขายให้ทางราชการ
ในราคาที่สูงขึ้น
๖) การน�ำทรัพย์สนิ ของหน่วยงานไปใช้ชวั่ คราวในกิจการทีเ่ ป็นของส่วนตน เพือ่ ประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท�ำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
๗) การน�ำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เป็นการใช้
อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

๒. การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญฯ

ปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นปัญหาทีส่ ร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก
ดังนัน้ ในทางวิชาการจึงมีแนวความคิดทีจ่ ะควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทัง้ การใช้มาตรการทางกฎหมาย
โดยการก�ำหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ การก�ำหนดมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติ รวมทั้งการ
ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบของประชาชนและสังคม
มี.ค. - เม.ย. ๖๐
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มาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflflict of Interest)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ส�ำหรับหลักการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ถูกก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น
เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐
ได้กำ� หนดห้ามมิให้สมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรรับต�ำแหน่งหรือหน้าทีใ่ ดจากรัฐ หน่วยราชการ
ของรัฐโดยมีประโยชน์ตอบแทน เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจ้างของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รัฐหรือหน่วยราชการของรัฐเป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนหรือ
จ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น รับสัมปทานจากรัฐหรือหน่วยราชการของรัฐ หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานนั้น หรือเป็น
คู่สัญญากับรัฐ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทั้งรับเงินหรือ
ประโยชน์ใด ๆ จากรัฐหรือหน่วยราชการของรัฐเป็นพิเศษ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ก็เป็นหลักการส�ำคัญที่ถูกก�ำหนดไว้รัฐธรรมนูญเสมอ ซึ่งในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นัน้ การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์กเ็ ป็นหลักการส�ำคัญ
ทีถ่ กู ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ เช่นกัน๖ โดยรัฐธรรมนูญฯ ได้กำ� หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรี ต้องไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
“มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาย่อมเป็นผูแ้ ทนปวงชนชาวไทย
ไม่ อ ยู ่ ใ นความผู ก มั ด แห่ ง อาณั ติ ม อบหมาย หรื อ ความครอบง� ำ ใด ๆ และต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์”
หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
“มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
(๑) ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ต�ำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่
รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ
ในธุรกิจการงานปกติ
(๔) ไม่กระท�ำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
		 ๖คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. คำ�อธิบายสาระสำ�คัญของร่างรัฐธรรมนูญ. หน้า ๓๑.
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มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด
บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บงั คับในกรณีที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทน
ราษฎร หรือวุฒสิ ภา หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ในการบริหารราชการแผ่นดินทีเ่ กีย่ วกับกิจการของสภา
หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
ให้นำ� (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คสู่ มรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น
ทีด่ ำ� เนินการในลักษณะผูถ้ กู ใช้ ผูร้ ว่ มด�ำเนินการ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาให้กระท�ำการตามมาตรานี้ด้วย”
“มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาต้องไม่ใช้สถานะหรือต�ำแหน่ง
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท�ำการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย
หรือแทรกแซงเพือ่ ประโยชน์ของตนเอง ของผูอ้ น่ื หรือของพรรคการเมือง ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติราชการหรือการด�ำเนินงานในหน้าที่ประจ�ำของข้าราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการทีร่ ฐั ถือหุน้ ใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิน่
(๒) กระท�ำการในลักษณะที่ท�ำให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือให้
ความเห็นชอบในการจัดท�ำโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด�ำเนินการในกิจการ
ของรัฐสภา
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(๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต�ำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจาก
ต�ำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการทีร่ ฐั ถือหุน้ ใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิน่ ”
“มาตรา ๑๘๖ ให้น�ำความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การด�ำรงต�ำแหน่งหรือการด�ำเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออ�ำนาจของ
รัฐมนตรี
(๒) การกระท�ำตามหน้าที่และอ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายที่ได้
แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึง่ รัฐมนตรีตอ้ งไม่ใช้สถานะหรือต�ำแหน่งกระท�ำการใดไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก�ำหนดในมาตรฐานทาง
จริยธรรม”
“มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีตอ้ งไม่เป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั หรือไม่คงไว้
ซึง่ ความเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ต่อไปตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมายบัญญัติ และต้อง
ไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด
ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้ง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ และให้โอนหุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ดังกล่าวให้แก่นติ บิ คุ คลซึง่ จัดการทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์
ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐมนตรีจะเข้าไปเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการหุน้ หรือกิจการของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั
ตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้
มาตรานี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย”

๓. ข้อควรพิจารณาที่ส�ำคัญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำ� หนดหลักการป้องกันการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์เอาไว้ในมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๘๔ ถึงมาตรา ๑๘๗ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
มิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ
ส�ำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นเนื่องด้วยบทบัญญัติในมาตรา ๒๖๓ ได้ก�ำหนด
ให้นำ� หลักการดังกล่าวมาใช้บงั คับกับสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติดว้ ยเช่นกัน ดังนัน้ ภายใต้บทบัญญัติ
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงต้องไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กล่าวคือ๗
ประการแรก ความในมาตรา ๑๘๔ (๒) (๓) และ (๔) ให้น�ำมาใช้บังคับกับสมาชิกสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติดว้ ย ทัง้ นี้ ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๗)
ดังนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงต้องไม่กระท�ำการต่าง ๆ ในเรื่อง
- ไม่รบั หรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน ไม่เข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญากับทางราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐในลักษณะผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่รบั เงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากรัฐเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากทีร่ ฐั ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ ๆ
ในธุรกิจการงานปกติ
- ไม่ขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
โดยมิชอบ
ประการทีส่ อง ความในมาตรา ๑๘๕ ให้นำ� มาใช้บงั คับกับสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติดว้ ย
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๗) ดังนั้น สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติจงึ ต้องไม่ใช้สถานะหรือต�ำแหน่งก้าวก่ายหรือแทรกแซงไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่อง
- การปฏิบัติราชการหรือการด�ำเนินงานในหน้าที่ประจ�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๕๙). หน้า ๖ – ๑๐.
๗

มี.ค. - เม.ย. ๖๐

127-138-MAC6.indd 135

จุลนิติ

135

5/18/2560 BE 5:36 PM

มาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflflict of Interest)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- มีสว่ นร่วมในการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ หรือให้ความเห็นชอบในการจัดท�ำโครงการใด ๆ
ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด�ำเนินการในกิจการของรัฐสภา
- การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต�ำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจาก
ต�ำแหน่งในงานราชการ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่
ประการที่สาม การน�ำความในมาตรา ๑๘๔ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับกับ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวมานั้นมีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๘๔ มีทงั้ สิน้ จ�ำนวน ๔ เหตุ แต่เหตุตามมาตรา
๑๘๔ (๑) การไม่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ต�ำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�ำมาใช้บังคับกับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๗)
- การถือหุน้ ต้องห้ามนัน้ หมายถึง การถือหุน้ ในบริษทั ทีร่ บั สัมปทานหรือเป็นคูส่ ญ
ั ญากับรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจทีม่ ลี กั ษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนและได้หนุ้ นัน้ มาภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว
เท่านั้น และยังความหมายรวมถึงการถือหุ้นในบริษัทที่แม้จะมิได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ
โดยตรง แต่บริษัทนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบกิจการอันเป็น
การต้องห้ามในจ�ำนวนมากพอที่จะท�ำให้มีอ�ำนาจครอบง�ำกิจการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันเป็น
การต้องห้ามได้ ถือเป็นการกระท�ำอันต้องห้ามโดยทางอ้อม นอกจากนี้ การถือหุน้ ต้องห้ามแม้เพียงหุน้ เดียว
ก็ย่อมเป็นการถือหุ้นที่ต้องห้ามแล้ว แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีอ�ำนาจบริหารหรือครอบง�ำกิจการ หรือเป็น
การซื้อในตลาดหลักทรัพย์และเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือเพื่อเก็งก�ำไรก็ตาม อย่างไรก็ดี การถือหุ้นที่
เป็นการต้องห้ามจ�ำกัดเฉพาะแต่หนุ้ ในห้างหุน้ ส่วน หรือในบริษทั จ�ำกัดหรือในบริษทั มหาชนจ�ำกัดทีเ่ ป็น
หุน้ ส่วนสามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิเ์ ท่านัน้ แต่ไม่หมายรวมไปถึงหุน้ กู้ การซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดต่าง ๆ
ทีไ่ ด้นำ� เงินในกองทุนไปลงทุนในกิจการของบริษทั อันมีลกั ษณะต้องห้ามอีกทอดหนึง่ เพราะการถือหุน้ กู้
ฐานะของผูถ้ อื หุน้ กูม้ ฐี านะเป็นเจ้าหนีข้ องบริษทั เท่านัน้ ไม่ได้มฐี านะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และไม่มสี ทิ ธิ
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น
- การกระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในเรื่องรับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจ
การงานปกติจากรัฐ มีผลใช้บงั คับกับคูส่ มรสและบุตรของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติดว้ ย โดยคูส่ มรส
และบุตรดังกล่าวนี้หมายถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่า
จะบรรลุนิติภาวะหรือไม่ก็ตาม แต่หากเป็นบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรจะต้องมีการด�ำเนินการ
ในลักษณะเป็นผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด�ำเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระท�ำการอันเป็นเหตุต้องห้าม
- ข้อห้ามไม่ให้รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากรัฐเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่รัฐปฏิบัติต่อ
บุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ ไม่รวมถึงการเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรที่ได้รับเชิญไปบรรยาย
ในมหาวิทยาลัยหรืองานสัมมนาต่าง ๆ โดยได้รับเงินหรือค่าตอบแทนในอัตราเท่ากันกับคนอื่นตาม
ระเบียบของทางราชการ
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๔. บทสรุป

การขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ผิดทั้งกฎหมายและผิดต่อหลักคุณธรรมจรรยา
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น การไม่ยอมรับรูปแบบการการกระท�ำที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์เช่นนี้จึงถือเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ดียิ่ง และเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบได้ตงั้ แต่ตน้ ทาง อย่างไรก็ดี สังคมไทยบางส่วนยังคงไม่ให้ความส�ำคัญกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องวัฒนธรรมหรือค่านิยมของชาติตะวันตกที่มี
ความไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมไทย หรืออาจจะกล่าวได้ว่า
เนือ่ งจากสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์มาแต่โบราณและมักจะไม่จำ� แนกแยกแยะระหว่างเรือ่ งส่วนตัวกับ
เรื่องของส่วนรวมหรือระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในทัศนคติของคนเหล่านี้
จึงมีการให้ความส�ำคัญกับเรื่องของการกระท�ำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอาศัยอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนกระท�ำการในลักษณะทีม่ กี ารขัดกันแห่งผลประโยชน์อยูเ่ สมอ
ดังนั้น แนวทางการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุด คือ การใช้มาตรการทาง
กฎหมายควบคู่ไปกับมาตรการต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สังคมไทยต้องเรียนรู้ว่าการขัดกันแห่งผลประโยชน์คืออะไร และมีผลเสียอย่างไร
ต่อสังคมโดยรวม
(๒) ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจต้องเรียนรู้ลักษณะของการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ก่อนที่จะเข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจนั้น กล่าวคือ ต้องมีการพิสูจน์ว่าตนเองไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ในการตัดสินใจ
(๓) การท�ำงานต่าง ๆ ต้องชีว้ ดั กันทีผ่ ลของงาน ใช้ผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสินในทุก ๆ เรือ่ ง
ซึ่งจะลดปัญหาของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้โดยอัตโนมัติ
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มาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflflict of Interest)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๔) ต้องปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอเพียง พอประมาณ และ
การไม่เบียดเบียนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
(๕) ต้องสร้างภูมคิ มุ้ กัน เพราะการบริหารจัดการและด�ำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
สามารถป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ จึงควรเริม่ สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
และการปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้
จะสามารถขจัดปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้
เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ และความสงบสุขของปวงชนชาวไทยสืบไป
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