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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

นางสาวอวิการัตน์ นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
ค�ำว่ำ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” นั้นเป็นถ้อยค�ำที่แปลควำมหมำยมำจำกภำษำอังกฤษ 

ค�ำว่ำ “Conflict of Interest” ซึง่ค�ำดงักล่ำวนัน้ในภำษำไทยได้มกีำรให้ค�ำจ�ำกัดควำมหรอืควำมหมำย
ไว้อย่ำงหลำกหลำย โดยถ้อยค�ำทีนิ่ยมใช้หรอืมกัจะพบเหน็ในทีต่่ำง ๆ และต�ำรำทำงวชิำกำร อำท ิค�ำว่ำ 
“ผลประโยชน์ทบัซ้อน” “ผลประโยชน์ขดักัน” “ผลประโยชน์ขดัแย้ง” “กำรขดักันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” “กำรคอร์รัปชันเชิงนโยบำย” หรือ “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์” 
เป็นต้น 

กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นสถำนกำรณ์หรือกำรกระท�ำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำร มีประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจเมื่อเทียบกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ำวคอื กรณเีป็นกำรทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องรฐัตัดสนิใจหรือปฏิบติัหน้ำทีใ่นต�ำแหน่ง
ของตนอนัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองหรอืพวกพ้องมำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงกำรกระท�ำดงักล่ำว
อำจจะเกดิขึน้อย่ำงรูต้วัหรอืไม่รู้ตวั ท้ังเจตนำและไม่เจตนำ ในรปูแบบทีห่ลำกหลำย จนกระทัง่กลำยเป็น 
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิดก็ได้๑ 

มาตรการและกลไกในการป้องกัน 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  ๑นยิำมควำมหมำยของค�ำว่ำ “กำรขดัแย้งกนัระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรอื “Conflict of Interest” 
ของส�ำนักงำน ก.พ. .
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มาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflf lict of Interest) 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

นอกจำกนี ้กำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ยงัถอืเป็นกำรคอร์รปัชนัประเภทหน่ึงก็เน่ืองจำกเป็นกำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนบคุคลโดยละเมดิต่อกฎหมำยและจรยิธรรม ซ่ึงในสถำนกำรณ์ทีม่ผีลประโยชน์
ส่วนบุคคลเข้ำมำเกี่ยวข้องย่อมส่งผลต่อดุลพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจ กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยขำด 
ควำมเป็นอสิระ ขำดควำมเป็นกลำงและควำมเป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ ท�ำให้ 
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบัน และสังคม โดยเฉพำะผลประโยชน์ของประชำชน 
ต้องเสียหำย ซึ่งผลประโยชน์ที่สูญเสียไปน้ีอำจเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพในกำรบริกำร  
ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงโอกำสในอนำคตของประชำชนส่วนรวมอีกด้วย ส�ำหรับวิธีกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ดังกล่ำว ซึ่งเป็นกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย ในส่วนของ
ประเทศไทยเรำแล้วได้มีปรำกฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติต่ำง ๆ 
ตัวอย่ำงเช่น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๔๙๒ มำตรำ ๘๐ รัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๒๑ มำตรำ ๙๗ รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๓๔ 
มำตรำ ๙๖ และมำตรำ ๑๐๘ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ มำตรำ ๑๑๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๖๕ ถึงมำตรำ ๒๖๙ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๐ 
มำตรำ ๑๐๓ และมำตรำ ๑๐๓/๑ พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๗ และมำตรำ ๓๖ หรือพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำร 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓๕ เป็นต้น นอกจำกนี้ ในปัจจุบันยังได้
มีกำรบัญญัติหลักกำรในกำรป้องกันและจัดกำรกับปัญหำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ อีกด้วย

ดงันัน้ เพือ่เป็นกำรสะท้อนให้เหน็ถงึสภำพปัญหำเกีย่วกบักรณปัีญหำกำรขดักนัแห่งผลประโยชน์
ซึ่งเป็นภัยร้ำยที่กร่อนท�ำลำยประเทศชำติ ตลอดจนแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ปัญหำดังกล่ำวตำม
รัฐธรรมนูญ คอลัมน์ กำรปฏิรูปกฎหมำย : LAW REFORM จึงขอน�ำเสนอบทควำม เรื่อง “มาตรการ
และกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ” ดังนี้

๑.	แนวควำมคดิและหลกักำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรขดักนัแห่งผลประโยชน์
 แนวความคิดและหลักการ 
 กำรควบคมุกำรขดักนัแห่งผลประโยชน์มวัีตถปุระสงค์เพือ่ลดทอนอิทธิพลอันไม่ถกูต้องของ

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่อำจจะใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งหน้ำที่ไปในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตเชิงนโยบำย โดยแนวควำมคิดดังกล่ำวได้มีวิวัฒนำกำรมำจำกแนวควำมคิดที่ส�ำคัญ  
๓ ประกำร๒คือ 

  ๒คริษฐำ ดำรำศร. กำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมำชิกรัฐสภำในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ศึกษำเฉพำะกรณีกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest). สืบค้นจำก http://lawideaza.exteen.com/20070521/entry-1.

127-138-MAC6.indd   128 5/18/2560 BE   5:36 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 129

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

 ประกำรแรก แนวควำมคิดรำกฐำนของรัฐสมัยใหม่ซึ่งแยกคนซึ่งเป็นผู้ปกครองออกจำกรัฐ
ทีเ่ป็นสถำบนั ซึง่แนวควำมคดินีต้้องกำรให้ผูป้กครองรฐัมสีองสถำนะ คอื สถำนะทีห่นึง่อยูใ่นฐำนะส่วนตวั 
โดยกำรกระท�ำใดทีท่�ำไปในฐำนะส่วนตวั กำรกระท�ำนัน้ไม่ผกูพนัรฐั สถำนะทีส่องอยูใ่นฐำนะต�ำแหน่งหน้ำท่ี 
ของผูป้กครองรฐั ผูป้กครองรฐัย่อมมภีำระหน้ำทีท่ีต้่องปฏบัิตแิทนรฐัและใช้อ�ำนำจรฐัเหนือบคุคลท่ัวไปได้

 ประกำรทีส่อง แนวควำมคดิเร่ืองบทบำทและหน้ำทีแ่ห่งควำมเชือ่ถอืและไว้วำงใจของบคุคล
ผูด้�ำรงต�ำแหน่งสำธำรณะ แนวควำมคดินี ้คอื เมือ่ผูด้�ำรงต�ำแหน่งสำธำรณะมีภำระหน้ำทีท่ีต้่องรับผดิชอบ
และต้องด�ำรงตนให้เป็นที่ไว้วำงใจของประชำชน ดังน้ัน จึงเป็นผู้ที่จ�ำเป็นต้องมีมำตรฐำนจริยธรรม 
ที่สูงกว่ำบุคคลธรรมดำทั่วไป

 ประกำรที่สำม แนวควำมคิดของควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของกำรแสวงหำผลประโยชน์
ส่วนตัว ซึ่งแนวควำมคิดนี้กฎหมำยจะเป็นผู้ก�ำหนดบทบำทส�ำคัญในกำรวำงมำตรฐำนควบคุมไม่ให้คน 
ในสังคมแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวมำกเกินไปจนไปก้ำวก่ำยหรือละเมิดสิทธิเสรีภำพในกำรแสวงหำ 
ผลประโยชน์ส่วนตวัของบคุคลอ่ืน โดยหลกักำรดงักล่ำวจะต้องค�ำนึงถงึสทิธิเสรภีำพและควำมเสมอภำค
ของคนในสงัคมนัน้ และในขณะเดยีวกันก็จะต้องป้องกันไม่ให้ผูด้�ำรงต�ำแหน่งใช้อ�ำนำจทีไ่ด้รบัมอบหมำย
จำกประชำชนในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวด้วย

 ความเชื่อมโยงของการขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ค�ำว่ำ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” (Conflict of interest) หมำยถึง สถานการณ์หรือ

การกระท�าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร มีประโยชน์
ส่วนตวัมากจนมผีลต่อการตดัสนิใจ หรอืการปฏิบตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งหน้าทีท่ีบ่คุคลนัน้รบัผดิชอบอยู ่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม
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จุลนิติ

 ส่วนค�ำว่ำ “การทุจริตประพฤติมิชอบ” (Corruption) หมำยถึง การใช้อ�านาจหน้าที ่
โดยมิชอบเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง เดิมคนไทยเรียกว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” 
ปัจจบุนัใช้ค�าว่า “ทจุรติและประพฤตมิชิอบ” ซึง่รวมถงึ การใช้เส้นสายพวกพ้อง การขดักนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ที่สถานภาพของผู้มีอ�านาจอยู่ในลักษณะ
ที่สามารถเอื้ออ�านวยประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด๓ 

 ดังนั้น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์กับกำรทุจริตประพฤติมิชอบหรือ
กำรคอร์รัปชันจึงอำจกล่ำวได้ว่ำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นปัญหำที่น�ำไปสู่กำรคอร์รัปชัน และ 
กำรขดักันแห่งผลประโยชน์ถอืเป็นรปูแบบหนึง่ของกำรคอร์รปัชนั แต่ระดบัหรอืขนำดหรอืขอบเขตของ
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์กับกำรคอร์รัปชันน้ันแตกต่ำงกัน ทั้งน้ี กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ 
กำรคอร์รัปชันมีควำมเชื่อมโยงกันใน ๓๔ ประกำร คือ 

 ประกำรแรก ควำมคล้ำยคลึงกัน กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์กับกำรคอร์รัปชันเป็น 
กำรกระท�ำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยำ อันส่งผลเสีย
ต่อสำธำรณะ และท�ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือศรัทธำในเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐ

 ประกำรทีส่อง ควำมแตกต่ำง กำรขดักันแห่งผลประโยชน์เป็นกำรกระท�ำตำมอ�ำนำจหน้ำที่
ตำมกรอบของกฎหมำย อำจจะไม่ผิดกฎหมำยแต่ผิดจรรยำบรรณโดยเฉพำะจรรยำบรรณวิชำชีพ และ
สังคมมองว่ำเป็นกำรกระท�ำที่เบำกว่ำกำรคอร์รัปชัน นอกจำกนี้ กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินอำจเป็นผลประโยชน์ที่คำดหวังในอนำคตก็ได้

 ประกำรที่สำม ควำมเหลื่อมกัน กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นพฤติกรรมที่อำจน�ำไปสู่
กำรคอร์รัปชันได้ในภำยหลังหำกมีกำรกระท�ำควำมผิดต่อกฎหมำย

 รูปแบบของการขัดกันแห่งผลประโยชน์๕  
 รปูแบบพฤตกิรรมและกำรกระท�ำทีเ่ข้ำข่ำยกำรขดักนัแห่งผลประโยชน์นัน้โดยมำกจะเป็นไป 

ในลักษณะต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ๑) กำรรบัของขวัญหรอืรบัผลประโยชน์ เป็นกำรรบัของขวญัและควำมสะดวกสบำยทีเ่กิน

ควำมเหมำะสมซึง่อำจส่งผลต่อบุคคลในกำรปฏบิตังิำนในหน้ำที ่เช่น กำรลดรำคำของทีซ่ือ้ให้ กำรเลีย้ง
อำหำรอย่ำงฟุ่มเฟือย ตลอดจนกำรให้ควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งมีผลต่อกำรตัดสินใจของ 
เจ้ำหน้ำที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

 ๒) กำรหำประโยชน์ให้ตนเอง เป็นกำรหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง
จำกต�ำแหน่งหน้ำทีห่รอืเป็นกำรใช้ต�ำแหน่งหน้ำทีเ่พือ่ตนเอง เช่น กำรใช้อ�ำนำจหน้ำทีท่�ำให้บรษัิทตนเอง
หรือบริษัทครอบครัวได้รับงำนเหมำจำกรัฐ 

 ๓ คณะท�ำงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบของรำชบัณฑิตยสถำน. กำรทุจริตในภำครัฐ. หน้ำ ๗.
 ๔ สังศิต  พิริยรังสรรค์. ทฤษฎีคอร์รัปชัน. (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, ๒๕๔๙) หน้ำ ๗๓.
  ๕ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม. คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน. หน้ำ ๙ – ๑๐.
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 ๓) กำรท�ำงำนหลงัเกษยีณ เป็นกำรไปท�ำงำนหลงัออกจำกงำนเดมิโดยใช้ควำมรู้ประสบกำรณ์ 
หรอือทิธิพลจำกทีเ่คยด�ำรงต�ำแหน่งมำรบังำนหรอืเอำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง เช่น กำรที ่
ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรด้ำนเวชภัณฑ์และสุขภำพออกจำกรำชกำรไปท�ำงำนในบริษัทผลิต 
หรือขำยยำ เป็นต้น 

 ๔) กำรท�ำงำนพเิศษ กำรเป็นทีป่รึกษำและกำรจ้ำงงำนให้แก่ตนเอง รวมถงึกำรใช้ต�ำแหน่ง
สถำนภำพกำรท�ำงำนในกำรเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของภำคเอกชนหรอืเป็นเจ้ำของเอง นอกจำกนี ้ ยงัรวมถงึ 
กำรใช้เวลำและเครือ่งมือของรัฐในกำรท�ำงำนพเิศษภำยนอกทีไ่ม่ใช่อ�ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำยจำก
หน่วยงำนด้วย 

  ๕) กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน เป็นกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทำงรำชกำร  
หรอืน�ำข้อมลูไปเปิดเผยเพือ่รบัสิง่ตอบแทนทีเ่ป็นประโยชน์ในรปูของเงนิหรอืประโยชน์อืน่ ๆ  หรอืน�ำข้อมลู 
ไปเปิดเผยให้แก่ญำติหรือพวกพ้องในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น เช่น กำรรับทรำบ
ข้อมูลโครงกำรตัดถนนเข้ำหมู่บ้ำนแล้วจึงไปซ้ือที่ดินบริเวณโครงกำรดังกล่ำวเพื่อขำยให้ทำงรำชกำร 
ในรำคำที่สูงขึ้น 

  ๖) กำรน�ำทรพัย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชัว่ครำวในกจิกำรท่ีเป็นของส่วนตน เพือ่ประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและท�ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสียประโยชน์ 

 ๗) กำรน�ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง เป็นกำรใช้
อิทธิพลทำงกำรเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ 

๒.	กำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ตำมรัฐธรรมนูญฯ
 ปัญหำกำรขดักันแห่งผลประโยชน์เป็นปัญหำทีส่ร้ำงควำมเสยีหำยแก่ประเทศชำตเิป็นอย่ำงมำก 

ดงันัน้ ในทำงวิชำกำรจงึมีแนวควำมคิดทีจ่ะควบคมุและแก้ไขปัญหำดงักล่ำว ทัง้กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย 
โดยกำรก�ำหนดหลักกำรไว้ในรัฐธรรมนูญ กำรก�ำหนดมำตรกำรไว้ในพระรำชบัญญัติ รวมทั้งกำร 
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรตรวจสอบของประชำชนและสังคม
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  ๖คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ. ค�ำอธิบำยสำระส�ำคัญของร่ำงรัฐธรรมนูญ. หน้ำ ๓๑.

 ส�ำหรับหลักกำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ถูกก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญน้ัน  
เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๔๙๒ มำตรำ ๘๐ 
ได้ก�ำหนดห้ำมมใิห้สมำชกิวฒุสิภำและสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรรบัต�ำแหน่งหรอืหน้ำทีใ่ดจำกรฐั หน่วยรำชกำร 
ของรัฐโดยมีประโยชน์ตอบแทน เป็นผู้จัดกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน หรือลูกจ้ำงของห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รัฐหรือหน่วยรำชกำรของรัฐเป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ ๕๐ ของทุนหรือ
จ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น รับสัมปทำนจำกรัฐหรือหน่วยรำชกำรของรัฐ หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนนั้น หรือเป็น 
คู่สัญญำกับรัฐ อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยทำงอ้อม รวมทั้งรับเงินหรือ
ประโยชน์ใด ๆ จำกรัฐหรือหน่วยรำชกำรของรัฐเป็นพิเศษ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ก็เป็นหลักกำรส�ำคัญที่ถูกก�ำหนดไว้รัฐธรรมนูญเสมอ ซึ่งในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ น้ัน กำรป้องกนักำรขดักันแห่งผลประโยชน์ก็เป็นหลกักำรส�ำคญั 
ทีถู่กก�ำหนดไว้ในรฐัธรรมนญูฯ เช่นกนั๖ โดยรฐัธรรมนูญฯ ได้ก�ำหนดให้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชิก
วฒุสิภำ และคณะรัฐมนตรี ต้องไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 หมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
 “มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภาย่อมเป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทย 

ไม่อยู ่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง�าใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วย 
ความซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์”

 หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 “มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
  (๑) ไม่ด�ารงต�าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

ต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที ่
รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ  
ในธุรกิจการงานปกติ 

  (๔) ไม่กระท�าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 
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 มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด 
บ�าเหนจ็ บ�านาญ เงนิปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั และมใิห้ใช้บงัคบัในกรณีที ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด�ารงต�าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทน
ราษฎร หรอืวุฒสิภา หรอืกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ในการบรหิารราชการแผ่นดนิทีเ่กีย่วกบักิจการของสภา 
หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

 ให้น�า (๒) และ (๓) มาบงัคบัใช้แก่คูส่มรสและบตุรของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรอืสมาชิก
วุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น 
ทีด่�าเนนิการในลกัษณะผูถ้กูใช้ ผูร่้วมด�าเนนิการ หรอืผูไ้ด้รบัมอบหมายจากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอื
สมาชิกวุฒิสภาให้กระท�าการตามมาตรานี้ด้วย” 

  “มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาต้องไม่ใช้สถานะหรอืต�าแหน่ง
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท�าการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย
หรอืแทรกแซงเพือ่ประโยชน์ของตนเอง ของผูอ้ืน่ หรอืของพรรคการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (๑) การปฏิบัติราชการหรือการด�าเนินงานในหน้าที่ประจ�าของข้าราชการ พนักงานหรือ
ลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ กจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืราชการส่วนท้องถ่ิน

  (๒) กระท�าการในลักษณะที่ท�าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือให้ 
ความเห็นชอบในการจัดท�าโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด�าเนินการในกิจการ 
ของรัฐสภา 
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  (๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต�าแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจาก
ต�าแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกจิ กจิการทีร่ฐัถอืหุน้ใหญ่ หรอืราชการส่วนท้องถ่ิน” 

 “มาตรา ๑๘๖ ให้น�าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) การด�ารงต�าแหน่งหรือการด�าเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออ�านาจของ
รัฐมนตรี 

  (๒) การกระท�าตามหน้าที่และอ�านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายที่ได้
แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  นอกจากกรณตีามวรรคหน่ึง รฐัมนตรต้ีองไม่ใช้สถานะหรอืต�าแหน่งกระท�าการใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก�าหนดในมาตรฐานทาง
จริยธรรม” 

  “มาตรา ๑๘๗ รฐัมนตรต้ีองไม่เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบริษทัหรอืไม่คงไว้ 
ซึง่ความเป็นหุ้นส่วนหรอืผู้ถอืหุ้นในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษัิทต่อไปตามจ�านวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิและต้อง
ไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

  ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหน่ึงต่อไป ให้แจ้ง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับ
แต่งต้ัง และให้โอนหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรือบรษัิทดงักล่าวให้แก่นิตบิคุคลซ่ึงจัดการทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์
ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  รฐัมนตรจีะเข้าไปเกีย่วข้องกับการบรหิารจัดการหุน้หรอืกิจการของห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทั
ตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้ 

  มาตรานี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย”

๓.	ข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญ
 รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศักรำช ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดหลกักำรป้องกันกำรขดักนั 

แห่งผลประโยชน์เอำไว้ในมำตรำ ๑๑๔ และมำตรำ ๑๘๔ ถึงมำตรำ ๑๘๗ โดยมีเจตนำรมณ์เพื่อป้องกัน
มิให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ และคณะรัฐมนตรี กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สำธำรณะ 

 ส�ำหรับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำตินั้นเนื่องด้วยบทบัญญัติในมำตรำ ๒๖๓ ได้ก�ำหนด
ให้น�ำหลกักำรดงักล่ำวมำใช้บงัคบักับสมำชกิสภำนิติบญัญติัแห่งชำติด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ภำยใต้บทบญัญตัิ
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๗คณะกรรมำธิกำรสำมัญพิจำรณำศึกษำ เสนอแนะ และรวบรวมควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม และเหตุแห่งกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพของสมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ตำมร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช .... (ฉบับที่ผ่ำนกำรลงประชำมติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหำคม 
๒๕๕๙). หน้ำ ๖ – ๑๐.

ของรัฐธรรมนูญ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติจึงต้องไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์ในลักษณะต่ำง ๆ กล่ำวคือ๗ 

 ประกำรแรก ควำมในมำตรำ ๑๘๔ (๒) (๓) และ (๔) ให้น�ำมำใช้บังคับกับสมำชิกสภำ
นติิบัญญตัแิห่งชำตด้ิวย ทัง้นี ้ตำมบทบญัญติัในมำตรำ ๒๖๓ วรรคสอง (๒) ประกอบมำตรำ ๑๐๑ (๗)  
ดังนั้น สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติจึงต้องไม่กระท�ำกำรต่ำง ๆ ในเรื่อง

 - ไม่รบัหรอืแทรกแซงหรอืก้ำวก่ำยกำรเข้ำรบัสมัปทำน ไม่เข้ำเป็นคูส่ญัญำกับทำงรำชกำร
หรือรัฐวิสำหกิจอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทำนหรือเป็นคู่สัญญำกับรัฐในลักษณะผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

  - ไม่รบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ จำกรัฐเป็นพเิศษนอกเหนือไปจำกทีร่ฐัปฏบัิตต่ิอบคุคลอืน่ ๆ 
ในธุรกิจกำรงำนปกติ 

  - ไม่ขัดขวำงหรือแทรกแซงกำรใช้สิทธิหรือเสรีภำพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน 
โดยมิชอบ

 ประกำรทีส่อง ควำมในมำตรำ ๑๘๕ ให้น�ำมำใช้บงัคับกบัสมำชิกสภำนติบิญัญตัแิห่งชำตด้ิวย 
ตำมบทบัญญัติในมำตรำ ๒๖๓ วรรคสอง (๒) ประกอบมำตรำ ๑๐๑ (๗) ดังนั้น สมำชิกสภำนติบิญัญตัิ
แห่งชำตจิงึต้องไม่ใช้สถำนะหรอืต�ำแหน่งก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในเรื่อง

  - กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด�ำเนินงำนในหน้ำที่ประจ�ำของข้ำรำชกำร พนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร 
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 - มส่ีวนร่วมในกำรใช้จ่ำยเงนิงบประมำณ หรอืให้ควำมเหน็ชอบในกำรจัดท�ำโครงกำรใด ๆ   
ของหน่วยงำนของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรด�ำเนินกำรในกิจกำรของรัฐสภำ 

  - กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต�ำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือกำรให้พ้นจำก
ต�ำแหน่งในงำนรำชกำร หรือกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 

 ประกำรที่สำม กำรน�ำควำมในมำตรำ ๑๘๔ (๒) (๓) (๔) และมำตรำ ๑๘๕ มำใช้บังคับกับ
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติดังกล่ำวมำนั้นมีข้อควรพิจำรณำเพิ่มเติม ดังนี้ 

 - กำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๘๔ มทีัง้สิน้จ�ำนวน ๔ เหต ุแต่เหตตุำมมำตรำ 
๑๘๔ (๑) กำรไม่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้ำที่ใดในหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ หรือ
ต�ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน�ำมำใช้บังคับกับสมำชิก 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ทั้งนี้ ตำมควำมในมำตรำ ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) ประกอบมำตรำ ๑๐๑ (๗) 

 - กำรถอืหุ้นต้องห้ำมนัน้ หมำยถงึ กำรถอืหุน้ในบรษิทัทีร่บัสมัปทำนหรอืเป็นคูส่ญัญำกับรฐั 
หรอืรฐัวิสำหกจิทีมี่ลกัษณะเป็นกำรผูกขำดตดัตอนและได้หุน้น้ันมำภำยหลงัรฐัธรรมนูญประกำศใช้แล้ว
เท่ำนั้น และยังควำมหมำยรวมถึงกำรถือหุ้นในบริษัทที่แม้จะมิได้รับสัมปทำนหรือเป็นคู่สัญญำกับรัฐ
โดยตรง แต่บริษัทนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบกิจกำรอันเป็น 
กำรต้องห้ำมในจ�ำนวนมำกพอที่จะท�ำให้มีอ�ำนำจครอบง�ำกิจกำรของบริษัทที่ประกอบกิจกำรอันเป็น 
กำรต้องห้ำมได้ ถอืเป็นกำรกระท�ำอนัต้องห้ำมโดยทำงอ้อม นอกจำกนี ้กำรถอืหุน้ต้องห้ำมแม้เพยีงหุน้เดยีว 
ก็ย่อมเป็นกำรถือหุ้นท่ีต้องห้ำมแล้ว แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีอ�ำนำจบริหำรหรือครอบง�ำกิจกำร หรือเป็น 
กำรซื้อในตลำดหลักทรัพย์และเป็นกำรลงทุนระยะสั้นหรือเพื่อเก็งก�ำไรก็ตำม อย่ำงไรก็ดี กำรถือหุ้นที่
เป็นกำรต้องห้ำมจ�ำกัดเฉพำะแต่หุ้นในห้ำงหุน้ส่วน หรอืในบรษัิทจ�ำกัดหรอืในบรษัิทมหำชนจ�ำกัดทีเ่ป็น
หุ้นส่วนสำมญัและหุ้นบรุมิสทิธ์ิเท่ำนัน้ แต่ไม่หมำยรวมไปถงึหุน้กู ้กำรซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดต่ำง ๆ 
ทีไ่ด้น�ำเงนิในกองทนุไปลงทนุในกิจกำรของบรษัิทอันมลีกัษณะต้องห้ำมอกีทอดหน่ึง เพรำะกำรถอืหุน้กู ้
ฐำนะของผูถ้อืหุน้กูม้ฐีำนะเป็นเจ้ำหนีข้องบรษัิทเท่ำน้ัน ไม่ได้มฐีำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทและไม่มสีทิธิ
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น 

 - กำรกระท�ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ในเรื่องรับสัมปทำนหรือเข้ำเป็น 
คู่สัญญำกับรัฐ รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจำกที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจ
กำรงำนปกตจิำกรฐั มผีลใช้บงัคบักบัคูส่มรสและบตุรของสมำชกิสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำติด้วย โดยคูส่มรส
และบุตรดังกล่ำวนี้หมำยถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำยและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยไม่ว่ำ
จะบรรลุนิติภำวะหรือไม่ก็ตำม แต่หำกเป็นบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรจะต้องมีกำรด�ำเนินกำร 
ในลักษณะเป็นผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด�ำเนินกำร หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้กระท�ำกำรอันเป็นเหตุต้องห้ำม

 - ข้อห้ำมไม่ให้รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จำกรัฐเป็นพิเศษนอกเหนือจำกที่รัฐปฏิบัติต่อ
บุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจกำรงำนปกติ ไม่รวมถึงกำรเป็นอำจำรย์พิเศษหรือวิทยำกรที่ได้รับเชิญไปบรรยำย
ในมหำวิทยำลัยหรืองำนสัมมนำต่ำง ๆ โดยได้รับเงินหรือค่ำตอบแทนในอัตรำเท่ำกันกับคนอ่ืนตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
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๔.	บทสรุป
 กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ผิดทั้งกฎหมำยและผิดต่อหลักคุณธรรมจรรยำ 

และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ดังนั้น กำรไม่ยอมรับรูปแบบกำรกำรกระท�ำที่เป็นกำรขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์เช่นนี้จึงถือเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ดียิ่ง และเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ 
มิชอบได้ตัง้แต่ต้นทำง อย่ำงไรกด็ ีสงัคมไทยบำงส่วนยงัคงไม่ให้ควำมส�ำคญักบักำรขดักนัแห่งผลประโยชน์
ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกกำรมองว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องวัฒนธรรมหรือค่ำนิยมของชำติตะวันตกที่มี 
ควำมไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมไทย หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำ
เนือ่งจำกสังคมไทยเป็นสังคมอปุถมัภ์มำแต่โบรำณและมกัจะไม่จ�ำแนกแยกแยะระหว่ำงเรือ่งส่วนตวักบั
เรื่องของส่วนรวมหรือระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในทัศนคติของคนเหล่ำนี้
จึงมีกำรให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องของกำรกระท�ำที่เป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้
ผูด้�ำรงต�ำแหน่งอำศยัอ�ำนำจหน้ำทีข่องตนกระท�ำกำรในลกัษณะทีม่กีำรขดักันแห่งผลประโยชน์อยูเ่สมอ 

 ดังนั้น แนวทำงกำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุด คือ กำรใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำยควบคู่ไปกับมำตรกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

 (๑) สังคมไทยต้องเรียนรู้ว่ำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์คืออะไร และมีผลเสียอย่ำงไร 
ต่อสังคมโดยรวม

 (๒) ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตัดสินใจต้องเรียนรู้ลักษณะของกำรขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์ ก่อนที่จะเข้ำไปมีบทบำทในกำรตัดสินใจน้ัน กล่ำวคือ ต้องมีกำรพิสูจน์ว่ำตนเองไม่ม ี
ผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ในกำรตัดสินใจ

 (๓) กำรท�ำงำนต่ำง ๆ  ต้องชีว้ดักันทีผ่ลของงำน ใช้ผลงำนเป็นเกณฑ์กำรตดัสนิในทกุ ๆ  เรือ่ง 
ซึ่งจะลดปัญหำของกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้โดยอัตโนมัติ

127-138-MAC6.indd   137 5/18/2560 BE   5:36 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐138

มาตรการและกลไกในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflf lict of Interest) 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

 (๔) ต้องปลูกฝังหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง คือ ควำมพอเพียง พอประมำณ และ 
กำรไม่เบียดเบียนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 (๕) ต้องสร้ำงภมูคิุม้กนั เพรำะกำรบรหิำรจดักำรและด�ำเนนิงำนอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้ 
สำมำรถป้องกนักำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ได้เป็นอย่ำงด ีดงัน้ัน จึงควรเริม่สร้ำงวฒันธรรมธรรมำภบิำล
และกำรปฏิบัติอย่ำงมีเหตุมีผลที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

 สุดท้ำยนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ทั้งหลำยเหล่ำนี้ 
จะสำมำรถขจัดปัญหำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่มำกก็น้อย ทั้งนี้  
เพื่อควำมวัฒนำถำวรของประเทศชำติ และควำมสงบสุขของปวงชนชำวไทยสืบไป
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