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นายบรรหาร  กำลา
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest 

นับว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปรากฏให้เห็นมากขึ้นในยุคที่รัฐ 
เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยมีลักษณะแตกต่างจากการทุจริต 
คอร์รัปชันในรูปแบบเดิม กล่าวคือ มีลักษณะหรือรูปแบบที่หากพิจารณาในแง่ของ 
ตวับทกฎหมายแลว้อาจจะไมส่ามารถเอาผดิได ้หรอืกฎหมายอาจจะยงัมคีวามลา้สมยั 
ไม่ครอบคลุม จนทำให้เกิดช่องว่างในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ ไม่ควรได้  
ซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวนี้ในนานาอารยะประเทศส่วนใหญ่ถือว่า 
เป็นเรื่องที่ผิดต่อจริยธรรม ขัดต่อหลักความเป็นธรรมและระบบการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) และถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชัน๑ อันเป็น 
มะเร็งร้ายที่บ่อนทำลายความเจริญทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของประเทศ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ 
ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันมิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์
ของสมาชิกรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีไว้ โดยได้มีการแบ่งหมวดว่าด้วย 
การกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๑๒ การตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐ ส่วนท่ี ๒ การกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา ๒๖๕  

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ของสมาชิกรัฐสภา

 ๑ วทิยากร  เชยีงกลุ, “นโยบายของรฐับาลดา้นเศรษฐกจิ : การทบัซอ้นของผลประโยชนท์างธรุกจิ (Conflict of Interest),” 
(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า,๒๕๔๙), บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร.  

ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เกี่ยวกับหลักการป้องกัน มิให้มีการกระทำที่เป็น
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ถึงมาตรา ๒๖๙ เพื่อให้ง่ายแก่การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ขอบเขต 
ในการบงัคบัใชบ้ทบญัญตัริฐัธรรมนญูดงักลา่ว ยงัคงมปีระเดน็ปญัหาในหลายประการ 
ที่ยังมีการถกเถียงกันในด้านการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  

ดังนั้น คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเรื่อง “ปัญหา 
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับหลักการป้องกันมิให้มี 
การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา” โดยมีเนื้อหา 
ประกอบด้วยความเป็นมาของบทบัญญัติเก่ียวกับหลักการป้องกันมิให้มีการกระทำท่ีเป็น 
การขดักนัแหง่ผลประโยชนข์องสมาชกิรฐัสภา ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๕ และ ๒๖๖ ตลอดจนแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และความเห็น
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒. รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัหลกัการปอ้งกนัมใิหม้ี
การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา

หากพิจารณาถึงทฤษฎีหรือแนวความคิดเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest ของนานาอารยะประเทศ อาจกล่าว 
ได้ว่าเรื่องดังกล่าวได้มีพัฒนาการมาเป็นระยะที่ค่อนข้างจะยาวนาน แต่สำหรับ 
ประเทศไทยแล้ว อิทธิพลของแนวความคิดเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แหง่ผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ไดเ้ริม่มปีรากฏเปน็รปูธรรมขึน้เปน็ครัง้แรก 
ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมา และหลักการป้องกันมิให้มีการกระทำที่เป็นการ 
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภาได้มีปรากฏเป็นบทบัญญัติชัดเจนครั้งแรก 
ในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐ และหลกัการ 
ดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อ ๆ  มา  กล่าวคือ  

หลกัการปอ้งกนัมใิหม้กีารกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน์ 
ของสมาชิกรัฐสภาได้มีปรากฏเป็นบทบัญญัติชัดเจนครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒  
มาตรา ๘๐ และหลกัการดงักลา่วยงัคงปรากฏอยูใ่นรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อ ๆ มา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๑๐๓ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๘๖ ประกอบมาตรา ๙๗  
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๑๐๘ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๔ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๒๘ ประกอบมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑  
จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๒๖๕ 
และมาตรา ๒๖๖

๓. ปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และ มาตรา ๒๖๖ 

แม้หลักการป้องกันมิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของ 
สมาชิกรัฐสภาจะได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๙๒ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อ ๆ มาหลายฉบับ จนถึง 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตาม แต่ด้วยความที่อาจจะไม่เข้าใจในหลักการอันเกี่ยวกับ 
การกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์หรอื Conflict of Interest ประกอบกบั 
วัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ของคนในสังคมไทย๒ ได้ส่งผลทำให้การบังคับใช้บทบัญญัติ 
ของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕  
และมาตรา ๒๖๖ ยงัคงมสีภาพปญัหาความไมช่ดัเจนในหลายประการทีม่กีารถกเถยีง 
ในด้านการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบางประเด็นได้เป็นที่ยุติแล้วโดยคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญ แต่มีบางประเด็นที่ยังไม่ เป็นที่ยุติและได้มีความเห็น 
ของนักกฎหมายรวมทั้งมีข้อเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยในเร่ืองดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖  
ยังคงมีสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนในหลายประการ 
ท่ีมีการถกเถียงในด้านการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  
ซึ่งบางประเด็นได้เป็นที่ยุติแล้วโดยคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ แต่มีบางประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติ

๒ ธรีภทัร ์ เสรรีงัสรรค,์ “นกัการเมอืงไทย : จรยิธรรม ผลประโยชนท์บัซอ้น การคอรร์ปัชนั สภาพปญัหา สาเหต ุผลกระทบ 
แนวทางแก้ไข,” (กรุงเทพฯ : สายธาร, ๒๕๔๙),น. ๑๗๑.
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๓.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕๓

๓.๑.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ 
วรรคสอง

(๑) ปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
รับหรือดำรงตำแหน่ง “กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน”  
อันเข้าลักษณะได้รับการยกเว้น ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง นั้น มีความหมาย 
เพียงใด การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของฝ่าย 
นิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติสภาพัฒนา 
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ จะถือว่าได้รับการยกเว้นให้กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง หรือไม่

สำหรับในเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๑๔ โดยได้วินิจฉัย
ในประเด็นดังกล่าวว่า ข้อยกเว้นในกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
รับหรือดำรงตำแหน่ง “กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน” 

 ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
  (๑) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

  (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ

  (๔) ไม่กระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
  บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 

เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
รับหรือดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังในการบริหารราชการแผ่นดิน

  ให้นำ ความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดำเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วม 
ดำเนินการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทำการตามมาตรานี้ด้วย”.

๔ คำวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประธาน ก.ร.  
ของประธานรัฐสภา และการเป็นรองประธาน ก.ร. ของรองประธานรัฐสภา) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑  
มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (เฉพาะกรณีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) และ (๔) และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ (๓) และ (๕) มปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕  
และมาตรา ๒๖๖ หรือไม่ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๕ ก หน้า ๑ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑). 
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ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง นัน้ เมือ่คำนงึถงึหลกัการแบง่แยกการใชอ้ำนาจ 
อธปิไตย ตามมาตรา ๓ วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนญู ประกอบกบัเมือ่พจิารณาถงึถอ้ยคำ
ของขอ้ยกเวน้ ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูทีม่ากอ่นหนา้ 
ซึง่เปน็การดำรงตำแหนง่ในราชการฝา่ยนติบิญัญตัโิดยแทแ้ลว้ กค็วรจะแปลความคำวา่ 
“ราชการแผน่ดนิ” ในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูใหส้อดคลอ้งหรอืสอดรบั
กบัจดุประสงคข์องถอ้ยคำในตวับทบญัญตัทิีม่ากอ่นวา่ ราชการแผน่ดนิในทีน่ีห้มายถงึ 
ราชการบริหารในฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารหรือฝ่าย 
ตุลาการ หรือในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุมเป็นบุคคล 
คนเดียวกัน อันจะทำให้เป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เว้นแต่ 
จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว้โดยเฉพาะ 

ดังนั้น จึงเห็นว่าการแต่งตั้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ซึ่งเป็นสมาชิกของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกรรมการในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
หรือกำกับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ 
เพือ่ประโยชนแ์หง่การบรหิารราชการของฝา่ยนติบิญัญตั ิทัง้มไิดเ้ปน็การกระทำทีเ่ปน็
การขดักนัแหง่ผลประโยชนใ์นตำแหนง่ทีต่นดำรงอยู ่จงึอยูใ่นความหมายและขอบเขต 
ของการเป็น “กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน” ซึ่งได้รับการ 
ยกเว้นให้กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง

(๒) ปญัหาเกีย่วกบัการแตง่ตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใหด้ำรงตำแหนง่เปน็ 
กรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎร (ปสส.) โดยอาศยัอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ (๖)  
และการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่น 
นอกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง  

ควรจะแปลความคำว่า “ราชการแผ่นดิน” 
ในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
ให้สอดคล้องหรือสอดรับกับจุดประสงค์ของถ้อยคำ 
ในตัวบทบัญญัติท่ีมาก่อนว่าราชการแผ่นดินในท่ีน้ี 
หมายถึงราชการบริหารในฝ่ายนิติบัญญัติเท่าน้ัน



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๔192

ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับหลักการป้องกัน 
มิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา

พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเข้าลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ (๑)  
หรือไม่

สำหรับในเรื่องนี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้โดยตรง  
แต่ประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นไว้ ดังนี้

ในประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  
(ปสส.) นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า การเป็นกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) ที่ได้รับแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ 
ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ (๖) เพือ่ทำหนา้ทีป่ระสานงาน 
ระหว่างกิจการของคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการช่วยเหลือ 
ให้การปฏิบัติงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่เกี่ยวกับการ 
เสนอข้อกฎหมาย ญัตติ การตอบกระทู้ถาม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
บริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่า 
เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งได้รับยกเว้น 
ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ๕

ในส่วนประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่ง 
ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า บทบัญญัติ 
มาตรา ๒๖๕ (๑) ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มเีจตนารมณ ์
ท่ีแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ  โดยมิได้บัญญัติยกเว้นให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นได้ ดังเช่นที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
แต่อย่างใด ประกอบกับการที่ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่างเป็นตำแหน่ง 

คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า บทบัญญัติ 
มาตรา ๒๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่แตกต่างจาก 
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยมิได้บัญญัติยกเว้นให้ 
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรสามารถดำรงตำแหน่ง 
ข้าราชการการเมืองอื่นได้

๕ เรื่องเสร็จที่ ๑๔๘/๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.).
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หรอืการปฏบิตัหินา้ทีใ่นหนว่ยราชการ ฯลฯ เชน่ ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรเีปน็ตำแหนง่ 
ที่สังกัดอยู่ในกระทรวงที่รัฐมนตรีนั้นว่าการ ดังนั้น การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี ย่อมถือได้ว่า 
เป็นการกระทำอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ (๑) ๖

อยา่งไรกต็าม จากผลแหง่คำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูที ่๑๐/๒๕๕๑ ลงวนัที ่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ดังกล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธาน
วุฒิสภา๗ ได้มีประเด็นข้อสังเกตว่า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
๑๔๘/๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)  
ซึ่งได้ให้ความเห็นไว้ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น น่าจะไม่สอดคล้อง
หรือมีความขัดแย้งกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ดังกล่าว ดังน้ัน จึงมีความเห็นว่าการท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชกิวฒุสิภา ซึง่เปน็สมาชกิของฝา่ยนติบิญัญตัทิีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหไ้ปดำรงตำแหนง่ 
เป็นกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินในฝ่ายบริหารน้ัน น่าจะกระทำมิได้อีกต่อไป๘

อนึง่ ประเดน็เกีย่วกบัการแตง่ตัง้สมาชกิของฝา่ยนติบิญัญตัใิหไ้ปดำรงตำแหนง่ 
เป็นกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินในฝ่ายบริหารดังกล่าว ได้ถูกหยิบยกขึ้น 
เปน็ประเดน็พจิารณาอกีครัง้หนึง่ เมือ่คณะกรรมการสมานฉนัทเ์พือ่การปฏริปูการเมอืง 
และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ๙ ได้มีข้อเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวม ๖ ประเด็น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
ประเด็นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยคณะกรรมการสมานฉนัทฯ์ ไดเ้สนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๕ 
เฉพาะกรณขีองสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่ใหส้ามารถดำรงตำแหนง่ทางการเมอืงได ้
อาทิ ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษารัฐมนตรี เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ม ี
โอกาสเรยีนรูแ้ละสัง่สมประสบการณก์ารทำงานดา้นการเมอืงและการบรหิารราชการ
แผ่นดิน และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๒๖๕ โดยกำหนดให้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้๑๐

๖ เร่ืองเสร็จท่ี ๑๒๓/๒๕๕๑ เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการการเมืองจากผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
๗ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งวุฒิสภาที่ ๒๓/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่

ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยมีนายไพบูลย์  นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน.
๘ คณะกรรมการทีป่รกึษากฎหมายประธานวฒุสิภา, “รายงานผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการทีป่รกึษากฎหมายประธาน 

วุฒิสภา ในรอบ ๖ เดือน (พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๕๑)”, ๒๕๕๑, น. ๑๑๖.  
๙ คณะกรรมการสมานฉนัทเ์พือ่การปฏริปูการเมอืงและศกึษาการแกไ้ขรฐัธรรมนญู แตง่ตัง้ขึน้ตามคำสัง่รฐัสภา ที ่๑๗/๒๕๕๒ 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการสมานฉนัทเ์พือ่การปฏริปูการเมอืงและศกึษาการแกไ้ขรฐัธรรมนญู ลงวนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมนีายดเิรก  
ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน.

๑๐ คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ, “รายงานคณะกรรมการสมานฉันท์ 
เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา”, ๒๕๕๒. 
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๓.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔)
การบังคับใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) และ (๔)  

ยังมีความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้ในหลายประเด็น ได้แก่ การพิจารณาเกี่ยวกับ 
การดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่ทำให้สามารถบริหาร 
กิจการได้ในทำนองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ กับการ 
รับสัมปทาน การเข้าเป็นคู่สัญญา หรือการถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนั้น 
มีความหมายอย่างใด การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะต้องห้ามนั้น รวมถึงการ 
ถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนก่อนที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยหรือไม่ และการ 
ถือครองหุ้นในกิจการหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา 
อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวนั้น จะต้องถือหุ้นในลักษณะอย่างไร จำนวนเท่าใด 
หรือจะต้องเป็นหุ้นประเภทใด 

สำหรับในเร่ืองดังกล่าวน้ี ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยท่ี ๑๒ – ๑๔/๒๕๕๓๑๑ 
โดยได้วินิจฉัยในแต่ละประเด็นดังกล่าวไว้ ดังนี้

(๑) ประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมที่ทำให้สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกับการเป็น 
เจา้ของกจิการหรอืถอืหุน้ในกจิการดงักลา่ว ตามมาตรา ๔๘๑๒ กบัการรบัสมัปทาน 
การเขา้เปน็คูส่ญัญา หรอืการถอืหุน้ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ตามมาตรา ๒๖๕  
วรรคหนึ่ง (๒) นั้น มีความหมายอย่างใด

 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่า ข้อห้ามมิให้กระทำการ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามบทบัญญัติดังกล่าว มีเจตนาห้ามมิให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กระทำการใด ๆ ที่สามารถใช้หรือถูกใช้ 
สถานภาพหรืออำนาจหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้เสียในบริษัทที่ประกอบกิจการอันเป็น 
การต้องห้าม บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวจึงมีความหมายรวมถึงการถือหุ้น 
ในบรษิทัทีแ่มจ้ะมไิดป้ระกอบกจิการอนัเปน็การตอ้งหา้มโดยตรง แตห่ากบรษิทันัน้ 
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบกิจการอันเป็นการ 
ต้องห้ามในจำนวนมากพอที่จะทำให้มีอำนาจครอบงำกิจการของบริษัทที่ 
ประกอบกิจการอันเป็นการต้องห้ามได้ ย่อมเป็นการกระทำโดยทางอ้อม 

๑๑ คำวนิจิฉยัที ่๑๒ – ๑๔/๒๕๕๓ ลงวนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ เรือ่ง สมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกระทำการ 
ต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่.

๑๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๘ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๔๘ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดำเนินการโดย 
วิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น 
ในกิจการดังกล่าว”.
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ตามความหมายของมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) ดงักลา่ว เชน่ บรษิทั 
ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการค้าขายเชื้อเพลิง ซึ่งแม้จะมิใช่บริษัทที่ได้รับ 
สมัปทานหรอืเปน็คูส่ญัญากบัรฐัทีม่ลีกัษณะผกูขาดตดัตอนกต็าม แตบ่รษิทั ปตท. จำกดั 
(มหาชน) เป็นบริษัทผู้ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) เช่น ถือหุ้นในบริษัท 
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทาน 
ในการสำรวจและขดุเจาะนำ้มนัจากกระทรวงพลงังาน จำนวนรอ้ยละ ๖๕.๔๒ อนัเปน็ 
จำนวนที่มากพอที่จะครอบงำกิจการได้ เมื่อบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นบริษัทอันมีลักษณะ 
เป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง (๒) ดังน้ัน การถือหุ้นในบริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) จึงเป็นการถือหุ้นในบริษัทอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามโดยทางอ้อม เป็นต้น

(๒) ประเด็นเกี่ยวกับการถือหุ้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๘ และการเป็น 
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา 
อันมีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา ๒๖๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) นั้น มีความหมายรวมถึงการถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนก่อนที่จะ 
ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาด้วยหรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
นอกจากจะบัญญัติถึงการถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ตามมาตรา ๔๘  
และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) แล้วยังบัญญัติถึงกรณีการถือหุ้นของนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีไว้ในมาตรา ๒๖๙๑๓ ด้วย โดยมาตรา ๒๖๙ นอกจากจะบัญญัติ 

ม า ต ร า  ๒๖๙  นอ ก จ า ก จ ะ บัญญั ติ ห้ า ม 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือหุ้นในบริษัทแล้ว ยัง 
บัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้คงไว้ซึ่งความเป็น 
ผู้ถือหุ้นในบริษัทต่อไปด้วย ฉะนั้น หากรัฐธรรมนูญ 
ประสงคจ์ะหา้มสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา  
คงไว้ซึ่งการถือหุ้น ก็จะต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน

๑๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๙ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๒๖๙  นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรตีอ้งไมเ่ปน็หุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั หรอืไมค่งไวซ้ึง่ความเปน็ 

หุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัตอ่ไป ทัง้นีต้ามจำนวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิในกรณทีีน่ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูใ้ดประสงค ์
จะไดร้บัประโยชนจ์ากกรณดีงักลา่วตอ่ไป ใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูน้ัน้แจง้ใหป้ระธานกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
แหง่ชาตทิราบภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ และใหน้ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรผีูน้ัน้โอนหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัดงักลา่ว 
ให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการ 
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได้

  บทบัญญัติมาตรานี้ให้นำมาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย 
และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.
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ห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถือหุ้นในบริษัทแล้ว ยังบัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า 
ไม่ให้คงไว้ซึ่งความเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่อไปด้วย ฉะนั้น หากรัฐธรรมนูญประสงค์ 
จะหา้มสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา คงไวซ้ึง่การถอืหุน้ กจ็ะตอ้งบญัญตั ิ
ไวใ้หช้ดัเจน ดงัเชน่มาตรา ๒๖๙ และเมือ่พจิารณาประกอบกบัคณุสมบตัแิละลกัษณะ 
ตอ้งหา้มของผูท้ีจ่ะสมคัรเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา ตามทีบ่ญัญตั ิ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๑๕ และพิจารณาถึงความเป็นมาของ 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า การกระทำอันเป็นการต้องห้าม 
ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึง่ (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ จงึไมร่วมถงึ 
การถือหุ้นที่มีมาก่อนวันเลือกตั้งหรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล 
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

(๓) ประเดน็เกีย่วกับการถือครองหุน้ในกจิการหรอืหา้งหุ้นส่วนหรือบรษิัท 
ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ประกอบมาตรา ๔๘ นั้น 
จะต้องถือหุ้นในจำนวนเท่าใดหรือจะต้องมีลักษณะอย่างไร

ศาลรฐัธรรมนญูไดว้นิจิฉยัในประเดน็ดงักลา่ววา่ รฐัธรรมนญูหา้มการเขา้ถอืหุน้ 
ในบรษิทัทีต่อ้งหา้ม โดยไมไ่ดร้ะบวุา่ จะตอ้งถอืหุน้จำนวนเทา่ใดและไมไ่ดร้ะบวุา่ จะตอ้ง 
มอีำนาจบรหิารงานหรอืครอบงำกจิการหรอืไม ่ฉะนัน้ การถอืหุน้เพยีงหุน้เดยีว กย็อ่ม 
เป็นการถือหุ้นตามความหมายในรัฐธรรมนูญแล้ว แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีอำนาจบริหาร 
หรือครอบงำกิจการก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามการถือหุ้นไว้ชัดเจน ก็เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา มีช่องทางที่จะใช้หรือถูกใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน ์
โดยมิชอบในทางใดทางหน่ึง ดังน้ัน แม้การซ้ือหุ้นจะเป็นการซ้ือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
และแม้จะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือเพื่อเก็งกำไรก็ตาม ก็เป็นการอันต้องห้ามตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) และวรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๘ 
แล้วแต่กรณี

รฐัธรรมนญูหา้มการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัทีต่อ้งหา้ม  
โดยไม่ได้ระบุว่า จะต้องถือหุ้นจำนวนเท่าใดและไม่ได้ระบุว่า  
จะต้องมีอำนาจบริหารงานหรือครอบงำกิจการหรือไม่ 
ฉะนั้น การถือหุ้นเพียงหุ้นเดียว ก็ย่อมเป็นการถือหุ้นตาม
ความหมายในรัฐธรรมนูญแล้ว แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีอำนาจ 
บริหารหรือครอบงำกิจการก็ตาม
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๓.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖๑๔

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๖ ได้บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น 
หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการปฏิบัติราชการ 
หรือการดำเนินงานในหน้าท่ีประจำของข้าราชการ รวมทัง้การบรรจ ุแตง่ตัง้ โยกยา้ย โอน 
เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน และการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง 
หรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง 

 บทบัญญัติดังกล่าวได้มีปัญหาในการบังคับใช้เกี่ยวกับกรณีที่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในหน่วยงาน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๑ จะถอืเปน็กรณ ี
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ หรือไม่

ในเรือ่งดงักลา่วนี ้ศาลรฐัธรรมนญูไดม้คีำวนิจิฉยัที ่๑๐/๒๕๕๑ โดยไดว้นิจิฉยัวา่ 
การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการ 
บริหารราชการแผ่นดินในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐสภาและภายใต้ 
การกำกบัดแูลของประธานรฐัสภา ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝา่ยรฐัสภา  
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้จะมีอำนาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ  
การบริหารงานบุคคล และบริหารงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว แต่เป็น 
การดำเนนิงานเพือ่ประโยชนแ์ละตอบสนองตอ่ภารกจิของหนว่ยงานฝา่ยนติบิญัญตั ิ 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา การใช้ 
อำนาจหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๒๖๖ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาตอ้งไมใ่ชส้ถานะหรอืตำแหนง่การเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

หรอืสมาชกิวฒุสิภาเขา้ไปกา้วกา่ยหรอืแทรกแซงเพือ่ประโยชนข์องตนเอง ของผูอ้ืน่ หรอืของพรรคการเมอืง ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
ในเรื่องดังต่อไปนี้

  (๑) การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

  (๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 
และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ  

  (๓) การใหข้า้ราชการซึง่มตีำแหนง่หรอืเงนิเดอืนประจำและมใิชข่า้ราชการการเมอืง พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง”.
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ภายใตข้อบเขตของบทบญัญตัแิหง่กฎหมายดงักลา่ว มไิดเ้ปน็การใชส้ถานะหรอืตำแหนง่ 
เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำ 
ของข้าราชการหรือการบริหารงานบุคคลของฝ่ายอื่น จึงเห็นว่าการที่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าว ไม่เป็นการขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖

อนึ่ง จากผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
การเมอืงและศกึษาการแกไ้ขรฐัธรรมนญูทีผ่า่นมานัน้ ไดม้ขีอ้เสนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน ๖ ประเด็น ที่ทางคณะกรรมการ 
สมานฉนัทฯ์ เสนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ โดยเห็นควรให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๖๖ แล้วให้บัญญัติความใหม่ 
ในลักษณะเดียวกันกับความในมาตรา ๑๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐๑๕ เนื่องจากมีความเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา ๒๖๖ (๑) ดังกล่าว 
เป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
การช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เพราะสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาเปน็ผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัประชาชนและรูถ้งึสภาพปญัหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี ดังนั้น หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้าไปประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ได้  
จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น๑๖

๔. บทสรุป
แม้อิทธิพลของแนวความคิดเก่ียวกับการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์ 

หรอื Conflict of Interest จะเริม่มปีรากฏขึน้ในประเทศไทยตัง้แตป่พีทุธศกัราช ๒๔๗๕  
เป็นต้นมา และได้มีปรากฏเป็นบทบัญญัติชัดเจนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐ ก็ตาม แต่สำหรับสังคมไทยแล้ว 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอาจยังมีความไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากเป็นเรื่องที ่

๑๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๑ บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๑๑๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่าย 

หรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 
และมใิชข่า้ราชการการเมอืง พนกังานหรอืลกูจา้งของหนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืใหบ้คุคลดงักลา่วพน้ 
จากตำแหน่ง”.

๑๖ คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ, “รายงานคณะกรรมการสมานฉันท์ 
เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา”, ๒๕๕๒. 



ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับหลักการป้องกัน 
มิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา
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ไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้เหมือนกับกรณีของการทุจริตคอร์รัปชันทั่ว ๆ ไป  
รวมทั้งการมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการใช้ 
อำนาจหนา้ทีใ่นทางมชิอบอยา่งชดัเจนเสยีกอ่น และทีส่ำคญัสงัคมไทยยงัใหค้วามสำคญั 
กับหลักกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายมากกว่าหลักความขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม๑๗ กล่าวคือ หากเรื่องใดไม่มีกฎหมาย 
บญัญตัหิา้มไวโ้ดยชดัแจง้แลว้กม็คีวามเชือ่วา่สามารถทีจ่ะกระทำไดท้ัง้สิน้ และในกรณ ี
หากมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว วิธีการหรือ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาก็มักจะเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายเป็นหลัก ทั้งนี้ โดยลืมไปว่ากฎหมายนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงกฎเกณฑ์ 
หรือจริยธรรมขั้นต่ำของสังคมเท่านั้น หรืออาจจะลืมไปว่าเรื่องการกระทำที่เป็นการ 
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest นั้น เป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของ 
ผูด้ำรงตำแหนง่สาธารณะ ซึง่การกระทำผดิในเรือ่งดงักลา่วอาจมคีวามรนุแรงเพยีงพอที่
สามารถทำใหผู้ด้ำรงตำแหนง่สาธารณะทีท่ำผดิตอ้งพน้จากตำแหนง่ไป๑๘ อยา่งไรกต็าม 
การกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์หรอื Conflict of Interest โดยตวัเองแลว้ 
บางเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความเลวร้ายมากนัก หากผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ 
เปน็ผูท้ีม่จีรยิธรรมสงูเพยีงพอ สามารถแยกแยะไดว้า่ตนเองอยูใ่นฐานะหรอืตำแหนง่ใด  
อะไรเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่สมควร อะไรคือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ 
สว่นรวม๑๙ และประการสำคญัคอืจะตอ้งกลา้ยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง สามารถทีจ่ะควบคมุ 
ไมใ่หผู้ท้ีม่สีายสมัพนัธห์รอืพวกพอ้งของตนเองนำเอาความสมัพนัธด์งักลา่วไปแสวงหา 
ผลประโยชน์ที่มิควรได ้ดังนั้น คำถามที่อาจจะมีอยู่ในใจของผู้อ่านทุกท่านในขณะนี้ 
คือ ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงเพียง
พอแล้ว หรือไม่. 

๑๗ จริาพร  พฤกษศร,ี “ความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม (Conflict of Interests)” 
http://www.dld.go.th/audit/Conflict_of_Interests.doc. 

 ๑๘ มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ “ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)” ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน 
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