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บทน า 

การขัดกันระหว่างผลประโยขน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วมหรือเรียกสั้น ๆ ว่าผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of interest) เกิดขึ้นได้กับบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้องค์การเพ่ือความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) 
นิยามค าว่า Conflict of interest ของเจ้าหน้าที่รัฐว่าหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่สามา
รถส่งผลท าให้การท าหน้าที่บิดเบือนไป ผลประโยขน์ส่วนตัวที่อ้างถึงนี้ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปตัวเงินเสมอไป2   

ผลประโยชน์ทับซ้อนยังไม่ถือเป็นการคอร์รัปชันซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดแล้วจริง แต่เป็นก้าวแรกที่น าไปสู่
ปัญหาคอร์รัปชัน รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องป้องกันปัญหาการผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐก่อนที่ปัญหานั้น
จะท าลายชื่อเสียงองค์กรและความน่าเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลหรือมติการพิจารณาหรืออนุมัติในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยทั่วไป 

ในช่วงเวลาอย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบ
ของรัฐเพ่ือป้องกันและตรวจสอบปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
แต่เป็นการบัญญัติข้อห้ามและแนวทางปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในกฎหมายหลายฉบับ จึงได้มีความ
พยายามเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องผ่าน
วิกฤติผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหารประเทศลูกใหญ่ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผู้ไม่เห็นด้วยจ านวนหนึ่ง ก่อนที่
การเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวจะระงับไปหลังศาลรัฐธรรมนูพิจารณาว่ากระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายขัด
รัฐธรรมนูญ 

ในปี พ.ศ. 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้น าร่างกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนมา
พิจารณาปรับปรุงอีกครั้ง ซึ่งต่อมาส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้น าร่างดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปี พ.ศ. 2560 เนื้อหาบางส่วน
ของร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับ พ.ศ. 2560 ถูกกระแสคัดค้านจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งจากภาครัฐ
และนอกภาครัฐ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงจัดท ารายงานนี้ขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเพ่ือประ
โยชน์ในทางวิชาการและจัดท าข้อเสนอแนะต่อองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพ่ือผลักดันให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้ก่อนที่จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ  

                                           

2 OECD. 2005. Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A TOOLKIT. 
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1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐในต่างประเทศ 

OECD (2005) พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย 3 กลุ่มที่จะต้องระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ผู้
ก าหนดนโยบายสาธารณะและข้าราชการระดับสูง ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้อนุมัติโครงการที่มีเอกชน
เกี่ยวข้อง การส ารวจของ OECD (2005) ยังพบว่า โอกาสที่ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐจะเกิดขึ้นได้มีอย่าง
น้อย 6 ประการ ได้แก่ 

 การรับงานหรือต าแหน่งจากหน่วยงานภายนอก (ร้อยละ 80) 

 การรับของก านัลหรือประโยชน์หรือบริการต่าง ๆ (ร้อยละ 80) 

 การใช้สายสัมพันธ์เครือญาติและต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ (ร้อยละ 80) 

 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว 

 การเป็นคู่สัญญากับรัฐ 

 การท างานหลังออกจากต าแหน่งหรือเกษียณราชการ  

เนื่องจากปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับเจ้าหน้าที่รัฐในเกือบทุกต าแหน่ง จึงจ าเป็นที่
รัฐบาลจะต้องมีกลไกและกฎหมายเฉพาะเพ่ือก ากับดูแลปัญหาดังกล่าว ดังนั้นประเทศสมาชิก OECD 28 
ประเทศ (จาก 30 ประเทศ) จึงได้ออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เช่น Code of Civil Servants, Law 2683/1999 ของประเทศกรีซ Civil Service Code and Criminal 
Code ของออสเตรีย และ Bribery, Graft, and Conflicts of Interest, Ch. 11 of Title 18 United States 
Code ของสหรัฐอเมริกา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนบังคับใช้เป็นการทั่วไปส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐทุก
ระดับ และเพ่ิมกฎระเบียบเฉพาะส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐระดับอาวุโสตามลักษณะหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ภาษี จัดซื้อจัดจ้าง ศุลกากร ผู้ตรวจบัญชี อัยการ ในขณะที่ในประเทศแคนาดา กฎหมายเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest Act) เน้นก ากับดูแลผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในฝ่าย
บริหาร ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี (Ministers of State) รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปลัดกระทรวงหรือกรม 
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการต่าง ๆ และศาลยุติธรรม แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเจ้าหน้ารัฐระดับบริหารต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างน้อย 1,250 คน3  

                                           

3 Michel Bedard, Kristen Douglas and Elise Hurtubise-Loranger. 2010. Conflict of Interest at the Federal Level: 

Legislative Framework and Oversight. 
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คณะผู้วิจัยได้ศึกษากฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนของต่างประเทศและสรุปมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ดังนี้ 

1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 

การรับงานจากหน่วยงานภายนอกและการประกอบอาชีพเสริม 

ประเทศส่วนใหญ่มักมีกฎหมายห้ามการรับงานหรือต าแหน่งจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะ
บริษัทเอกชน เนื่องจากเป็นช่องทางที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดช่องทางหนึ่ง ข้อห้ามนี้อาจเข้มงวด
มากหรือน้อยแตกต่างกันไป บางประเทศซึ่งยึดติดกับกฎหมายปกครองในการบริหารประเทศ เช่น โปรตุ เกส 
ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง อันได้แก่ นายกฯ รัฐมนตรี ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ ส.ส. และ ส.ว. ประกอบกิจกรรม
ใดๆ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่หรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการบริหารขององค์กรเอกชนที่
แสวงหาก าไร 

ในประเทศสวีเดนเจ้าหน้าที่รัฐจะถูกจ ากัดเรื่องการประกอบอาชีพเสริม (Extra-occupational 
activities) ด้วยเหตุผลว่าการท าอาขีพเสริมอาจท าให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรของรัฐน่าเชื่อถือน้อยลง การ
ท างานนอกของเจ้าหน้าที่อาจท าให้ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของราชการลดลง หรือเป็นอาชีพท่ีแข่งขันกับ
บทบาทของรัฐบาลโดยตรง ส่วนประเทศฟินแลนด์มีการห้ามข้าราชการที่เป็นตัวแทนรัฐฝ่ายนายจ้างเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน เพ่ือจ ากัดการมีสองบทบาททีอ่าจมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน 

เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อรับต าแหน่งไปแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูง จะต้องรายงานว่าในระหว่างที่ท าหน้าที่หลักนี้ ได้รับต าแหน่งใดอีกบ้างใน
หน่วยงานอื่นและต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประชาชน 

การรับของขวัญหรือทรัพย์สินตอบแทน 

การป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินเป็นอีกหนึ่งหลักปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นกัน การรับของขวัญหรือทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยอาจเป็นช่องทางให้สินบนหรือน าพา
ให้เกิดการสร้างบุญคุณที่ต้องตอบแทนหรือความเกรงใจต่อกัน โดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมตอบแทน
บุญคุณในระดับสูงอย่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วยการก ากับดูแลการรับสิ่งของหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เข้มงวดมากที่สุดประเทศหนึ่ง โดย Improper Solicitation and Graft Act 2016 (เรียกอีกชื่อว่า Kim 
Young-ran Act) ก าหนดไม่ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐและคู่สมรสรับเลี้ยงอาหารเกินมื้อละ 3 หมื่น
วอน (36 ดอลลาร์สหรัฐ) ของขวัญมูลค่าเกิน 5 หมื่นวอน (60 ดอลลาร์สหรัฐ) และเงินสดมูลค่าเกิน  
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1 แสนวอน (120 ดอลลาร์สหรัฐ) กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับสถาบันการศึกษาเอกชน องค์กรสื่อเอกชน และ
บุคลากรขององค์กรเหล่านี้และคู่สมรส อนึ่งมีการวิเคราะห์ว่ามีบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ถึง 4 
ล้านคน4 , 5  

เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกเชิญไปบรรยายหรือเป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงานจะรับเงินค่าตอบแทน 
(Honoraria) เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไม่ได้ซึ่งอยู่ที่ระหว่าง 2 แสนถึง 5 แสนวอน (240 ถึง 600 ดอลลาร์
สหรัฐ) ส่วนบุคลากรสถาบันการศึกษาและองค์กรสื่อเอกชนจะรับได้ไม่เกิน 1 ล้านวอนต่อชั่วโมง (1 ,200 
ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะรับงานบรรยายนอกหน่วยงาน จะต้องรายงานต่อต้นสังกัดทราบก่อน 
การรับเงินค่าตอบแทนเกินกว่ากฎหมายก าหนดมีโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (6,000 ดอลลาร์สหรัฐ) และการ
ไม่รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนรับงานบรรยายนอกหน่วยงานมีโทษทางวินัย กฎหมายในบาง
ประเทศบังคับให้เจ้าหน้าที่รัฐมอบทรัพย์สินที่รับมาเกินมูลค่าที่กฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจ ากัดไว้
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 

การมอบของขวัญหรือเงินตอบแทนอาจกระท าในต่างประเทศ หรืออาจอยู่ในรูปแบบของการจ่ายค่า
เดินทางเพ่ือไปธุระในต่างประเทศ จึงจ าเป็นที่ภาครัฐต้องมีการก ากับดูแลและสร้างความโปร่งใสในการเดินทาง

                                           

4 Anti-Corruption and Civil Rights Commission. 28 September 2016. Improper Solicitation and Graft Act took 

effect on September 28. 
5 Improper Solicitation and Graft Act 2016 ถูกเริ่มเสนอเป็นร่างกฎหมายในปี พ.ศ. 2555 โดยประธาน ป.ป.ช. เกาหลีใต้ 

(Anti-corruption & Civil Rights Commission - ACRC) หลังจากที่ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกเสนอ  องค์กรภาคธุรกิจ เช่น 
สภาอุตสาหกรรมเกาหลี ใต้  (Federation of Korean Industries) และหอการค้า เกาหลี ใต้  (Korean Chamber of 
Commerce and Industries) สมาคมนักข่าวแห่งเกาหลีใต้ (Journalists Association of Korea) สถาบันการศึกษา และ
เนติบัณฑิตยสภา ได้ออกมาคัดค้านและยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าร่างกฎหมายดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญและมีขอบเขตการ
บังคับใช้ที่กว้างขวางมากเกินไป แต่สุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และรัฐสภาได้
ออกกฎหมายนี้ (ดู Korea Joongang Daily. July 29, 2016. Constitutional Court upholds anti-graft law.) 
อย่างไรก็ดี ความเข้มงวดและขอบเขตการบังคับใช้ที่กว้างของ Improper Solicitation and Graft Act 2016 ท าให้เจ้าหน้าที่
รัฐหลีกเลี่ยงท่ีจะตอบรับงานเลี้ยงต่าง ๆ หรือรับประทานอาหารในร้านอาหารราคาสูง และผู้บริโภคส่วนหน่ึงลดการซื้อสิ่งของ
มูลค่าสูง ท าให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าราคาสูง (ดู Kim Eun-jung. 27 October 2016. (News Focus) 
Anti-graft law changes dining scene, gift culture.) 
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ไปต่างประเทศเช่นกัน สมาชิกรัฐสภาสก็อตแลนด์ต้องรายงานการเดินทางไปต่างประเทศเข่นเดียวกับสมาชิก
รัฐสภาสหรัฐฯ ที่ต้องรายงานก าหนดการเดินทางไปต่างประเทศก่อนเดินทาง 30 วัน6  

ส่วนในประเทศแคนาดา ส านักผู้ตรวจจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภา (Office of the 
Conflict of Interest and Ethics Commissioner – CEIC) มีการเผยแพร่ข้อมูลการรับของขวัญหรือการ
เดินทางของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (House of the Commons) ในเว็บไซต์ของส านักงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ7 ข้อมูลการเดินทางต่างประเทศมีรายละเอียด เช่น เหตุผลของการเดินทาง รายชื่อผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย มูลค่าของที่ระลึก ค่าเดินทาง และค่าที่พัก8 เช่นเดียวกับการรับของขวัญที่จะต้องระบุลักษณะสิ่งของ
ที่มอบให้อย่างละเอียด (มูลค่าเกินกว่า 200 ดอลลาร์แคนาดา (5,000 บาท) ต้องแจ้งข้อมูล) ชื่อผู้มอบให้ และ
ที่ส าคัญคือโอกาสหรือเหตุผลที่มอบให้ (ดูรูปที่ 1) 

รูปที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลการรับของขวัญของนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาคา  

 
ที่มา: Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner 

ข้อมูลเหล่านี้ชี้ว่า การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่ดีนั้น นอกจากจะออกกฎระเบียบให้เจ้ าหน้าที่
รัฐระดับสูงรายงานข้อมูลการรับสิ่งของหรือประโยชน์ตอบแทนแก่หน่วยงานตรวจสอบแล้ว ยังต้องเปิดเผย
ข้อมูลต่อประชาชนเช่นกัน 

                                           

6 Committee on Ethics of U.S. House of Representatives. 2013. Memorandum for All Members, Officers, and 

Employees June 12, 2013 Subject: Reminder: Travel Approval Requests Must Be Submitted at least 30 Days 
before the Trip. 
7 http://ciec-ccie.parl.gc.ca/ 
8 Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner.  2017. List of Sponsored Travel Presented to 

the House of Commons 2016. 
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การประกอบอาชีพหลังเกษียณราชการ 

การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐในภาคเอกชนหลังเกษียณหรือออกจากต าแหน่งราชการเป็นกระแสที่เกิด
มากขึ้นในต่างประเทศ และไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรท าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาเว้นวรรคหลังเกษียณ เพ่ือก ากับดูแลไม่ให้เกิดการใช้อิทธิพล เส้นสายและความลับทางราชการเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์กับเอกชนโดยไม่สุจริต กฎหมายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของประเทศเยอรมนีก าหนด
ระยะเวลาเว้นวรรคส าหรับเจ้าหน้าที่บางต าแหน่งอยู่ระหว่าง 1 - 5 ปี ส่วนในเกาหลีใต้ ประธานาธิบดี 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูงจะถูกก าหนดให้เว้นวรรค 1 ปี แต่ไม่มีระยะเวลาเว้นวรรค
ส าหรับข้าราชการทั่วไป9 

การรักษาความเป็นกลางในการปฏิบัตหน้าที่ 

เป็นเรื่องทีห่ลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไดร้ับอ านาจหน้าที่โดยกฎหมายให้ใช้อ านาจและใช้ดุลย
พินิจในบางครั้ง ซึ่งการพิจารณาหรืออนุมัติทางราชการนั้นอาจมีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจได้ การ
ใช้อ านาจและการพิจารณาอนุมัติทางราชการจึงจ าเป็นต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความเป็นกลาง 
(Impartiality) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐก าลังพิจารณาอนุมัติทางราชการในเรื่องที่สมาชิกในครอบครัวหรือคน
ใกล้ชิดจะได้รับผลกระทบหรือประโยชน์ อาจถูกทักท้วงจากบุคคลฝ่ายที่สาม แม้จะเป็นการท าหน้าที่สุจริตก็
ตาม 

หน่วยงานรัฐในต่างประเทศจึงมีมาตรการป้องกันและระงับปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยกันหลาย
ลักษณะ เช่น การให้ย้ายต าแหน่งหน้าที่ ลาออกจากต าแหน่ง หรือ “เกษียณราชการชั่วคราว” (Temporary 
retirement) อย่างในประเทศเยอรมนี การจ ากัดสิทธิรับรู้ข้อมูลบางเรื่องหรืองดเว้นเข้าประชุม (Recusal)10 
การเปิดเผยข้อมูลในการท าหน้าที่ต่อสาธารณชนและการให้บุคคลที่สามเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงาน  และ
การแสดงข้อมูลในการพบปะผู้คนและการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารขององค์กรก ากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ เช่น 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสหรัฐฯ (Federal Communications Commission - FCC) 

                                           

9 Organisation for Economic Co-operation and Development. 2016. Government at a Glance How Korea 

Compares. p. 76. 
10 Conflict of Interest Act ของแคนาคายังก าหนดไปถึงว่า ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเข้าประชุมเรื่องใดๆ ที่เป็นประโยชน์หรือ

กระทบต่อประโยชน์ของบริษัทเอกชนหรือบุคคลที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเคยรับเงินบริจาค (ดู Office of the Conflict of Interest 
and Ethics Commissioner.  April 2016.  Guideline Conflict of Interest Act: Fundraising and the Conflict of 
Interest Act.)   
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มีข้อก าหนดว่าด้วยการติดต่อกับบุคคลภายนอก (Ex-parte rule) โดยก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลจากการ
พบปะเพ่ือหารือระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกและให้เปิดเผยบันทึกการพบปะนั้นแก่สาธารณชน11 

1.2 การก ากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การก ากับดูแลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นภาระงานที่หนักคล้ายหน้าที่การตรวจสอบการทุจริตใน
ภาครัฐ เนื่องจากโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจ านวนเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย ภาระ
งานเหล่านั้นมีทั้งการรับเรื่องร้องเรียน การให้ความรู้และข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และการรับแจ้งข้อมูล เช่น การ
รับทรัพย์สิน การเดินทางไปต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศจึงตั้งหน่วยงานท าหน้าที่นี้เป็นการ
เฉพาะ โดยมีทั้งการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบจริยธรรมในฝ่ายบริหาร เช่น ส านักงานคุ้มครองจริยธรรม 
(Office of Government Ethics - OGE) ของสหรัฐฯ และ กระทรวงการบริหารบุคลากรของเกาหลีใต้ 
(Ministry of Personnel Management) ซึ่งมีฝ่ายนโยบายจริยธรรมภาครัฐ (Public Ethics Policy Division) 
หรือให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบอิสระ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (เช่น ประเทศแคนาดา) 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซ่ึงต้องมีการรายงานต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง   

                                           

11 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คณะ. มีนาคม 2559. ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบของหน่วยงานก ากับดูแล กรณีกิจการ

โทรคมนาคม และกิจการพลังงาน. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
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2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนของประเทศไทย 

2.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐในกฎหมายไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แนวคิดการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการที่ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐถูก
บัญญัติอยู่ในกฎหมายไทยครั้งแรกอย่างน้อยตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2492 มาตรา 80 และ 
143 ซึ่งห้ามไม่ให้สมาชิกวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฏร และรัฐมนตรีรับต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ห้ามรับ
สัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ และห้ามด ารงต าแหน่งหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ในบริษัทเอกชนและบริษัทที่
รัฐลงทุน ข้อห้ามเหล่านี้ถูกยึดถือเป็นหลักการพ้ืนฐานเรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 255012 (ดู
ภาคผนวก ก.) 

ทั้งนี้ หลังวิกฤติผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลไทยรักไทย13 รัฐ
ธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได้มีการแยกข้อห้ามดังกล่าวออกมาไว้อย่างชัดเจนในหมวด “การกระท าที่เป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์” และบัญญัติข้อห้ามเพ่ิมเติมและละเอียดมากขึ้นส าหรับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. 
และ ส.ว. ในเรื่องการแทรกแซงกระบวนการพิจารณามอบสัมปทานหรือการเป็นคู่สัญญาของรัฐ จากเดิมที่
บัญญัติห้าม ส.ส. ส.ว. หรือรัฐมนตรีรับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญาของรัฐเท่านั้น และห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเป็นเจ้าของกิจการสื่อ หรือให้ผู้อ่ืนถือหุ้นแทนหรือด าเนินการใดๆ ที่จะสามารถบริหารกิจการสื่อได้
ทางอ้อม 

เมื่อกฎหมายสูงสุดของประเทศบัญญัติข้อห้ามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารจึงได้ออกกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตซึ่งบัญญัติเนื้อหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ อย่าง
น้อยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กฎหมายจัดตั้งขององค์กรก ากับดูแลธุรกิจ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเรี่ยไรเงิน 

 

                                           

12 เพลินตา ตันรังสรรค์. 2552. กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest. 
13 วิทยากร เชียงกูล. 2549. นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ: การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (conflict of 

interest). 
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พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.  2542 (ดู
ภาคผนวก ข.) หมวดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีข้อห้ามเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ส าคัญในมาตรา 100 และมาตรา 103  

มาตรา 100 ก าหนดห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกจากต าแหน่งไปแล้วไม่เกิน 2 ปี 
เป็นคู่สัญญาหรือถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างและสัมปทานของรัฐหรือรับ
ต าแหน่งใด ๆ ในบริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  ป.ป.ช. ประกาศเจาะจงให้ค าว่าเจ้าหน้าที่รัฐ 
หมายถึง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น และรองผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น14 

ในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.... ของ 
สนช. ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีการเจาะจงในร่างกฎหมายว่าห้ามผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง (ข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ) ที่ออกจากต าแหน่งไปแล้วไม่เกิน 2 ปี รับ
ต าแหน่งในบริษัทเอกชนที่เคยก ากับดูแลหรือตรวจสอบ แตไ่ม่มีข้อห้ามการเป็นคู่สัญญากับรัฐ15 

มาตรา 103 ได้ก าหนดให้มีการออกระเบียบว่าด้วยการรับทรัพย์สินซึ่งในปัจจุบันคือ “ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543” ซึ่งมีเนื้อหาโดยสังเขปก าหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ จากญาติตามสมควรแก่ฐานะหรือจากผู้อื่นได้ แต่ต้องมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทต่อ
คน หรือต้องเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่คนทั่วไปก็ได้รับเช่นกัน แตห่ากจ าเป็นต้องรับทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่า 
3,000 บาท ก็ต้องให้มอบทรัพย์สินนั้นแก่หน่วยงานต้นสังกัด และให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มีอ านาจ
ถอดถอนตนเอง ในกรณีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือกรรมการองค์กรอิสระ ข้อห้ามตามมาตรานี้บังคับใช้กับ
เจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกจากต าแหน่งไปแล้วไม่เกิน 2 ปี การละเมิดมาตรา 100 และมาตรา 103 
จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

                                           

14 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้

ด าเนินกิจการ ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ และประกาศฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  
15 ดู ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... ฉบับผ่านวาระที่ 1 ของ 

สนช. ปี 2560 หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 124  
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พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ 
ที่จะท าการพิจารณาทางปกครองจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ที่จะได้รั บผลหรือ
ผลกระทบจากการพิจารณาทางปกครองนั้น หากเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องหยุดการท าหน้าที่ดังกล่าว  
(ดู ภาคผนวก ค.) 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฉบับ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ก าหนดแนวปฏิบัติให้ข้าราชการพล
เรือนแบ่งแยกประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ตัว การใช้
เวลาและทรัพย์สินของราชการ และการตัดสินใจใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนที่ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก ข้าราชการพลเรือนต้องยุติท าหน้าที่และให้คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเมื่อถูกสงสัยว่าใช้อ านาจหน้าที่
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (ดู ภาคผนวก ง.) 

กฎหมายและระเบียบขององค์กรก ากับดูแลธุรกิจ 

มาตรา 100 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ก าหนดระยะเวลาเว้นวรรค (Cooling-off period) ส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกษียณอายุไปแล้วไม่เกิน 
2 ปี กฎหมายข้อนี้เป็นแนวทางให้องค์กรก ากับดูแลได้ออกข้อปฏิบัติในการประกอบอาชีพหลังพ้นต าแหน่ง
หน้าที่ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน 
กกพ.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 20 และ มาตรา 38 (ดู ภาคผนวก จ.) มี
ข้อก าหนดที่เข้มงวดในการประกอบอาชีพหลังพ้นต าแหน่งหน้าที่ส าหรับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) และเลขาธิการ กกพ. โดย กกพ. และเลขาธิการ กกพ. ที่พ้นต าแหน่งไปแล้วไม่เกิน 2 ปี ห้ามรับเงินหรือ
สิทธิประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการพลังงาน และบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบ
กิจการพลังงานร้อยละ 25 ขึ้นไปอีก 3 ชั้น (ดูรูปที่ 2) ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้มาตรา 38 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จะ
เปิดโอกาสให้ ส านักงาน กกพ. ขยายขอบเขตการบังคับใช้ข้อห้ามการประกอบอาชีพหลังพ้นต าแหน่งหน้าที่ใน
บริษัทภายใต้ก ากับดูแลนี้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงต าแหน่งอ่ืน โดยเฉพาะระดับรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ 
และระดับผู้อ านวยการฝ่ายซึ่งการตัดสินใจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของเอกชน เช่น ฝ่ายใบอนุญาต แต่ข้อมูลที่
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ได้จากส านักงาน กกพ. พบว่า ยังไม่มีการออกกฎระเบียบลูกออกมาแต่อย่างใด ต่างจากระเบียบว่าด้วยข้อห้าม
การประกอบอาชีพหลังพ้นต าแหน่งหน้าที่ชอง ธปท. ทีบ่ังคับใช้กับผู้บริหารองค์กรระดับผู้อ านวยการ 

รูปที ่2 บริษัทที่ประกอบกิจการพลังงานที่ห้าม กกพ. และเลขาธิการ กกพ. มีประโยชน์ได้เสียหลังพ้น
ต าแหน่งหน้าที่ไม่เกิน 2 ปี 

 
ที่มา: พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 20 และ มาตรา 38 

ธปท. ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้
ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เพ่ือ
ห้ามอดีตพนักงานของ ธปท. ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปและผู้บริหารในส่วนงานที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลของกิจการ
สถาบันการเงินซึ่งเกษียณอายุหรือลาออกไปไม่ครบ 1 ปี ไปรับต าแหน่งในสถาบันการเงิน ยกเว้นต าแหน่ง
กรรมการสถาบันเงินของต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย ประกาศดังกล่าวเป็นการเพ่ิมขอบเขตการ
พิจารณาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้ครอบคลุมต าแหน่งบริหารของ ธปท. มากขึ้น จากเดิมที่เคยก าหนดข้อ
ห้ามนี้เฉพาะกับอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปและกับผู้อ านวยการอาวุโสในสายงานก ากับดูแลและตรวจสอบสถาบัน
การเงินเท่านั้น 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง เช่น ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเห็นว่าการเรี่ยไรเงิน
หรือสิ่งของถือเป็นการกระท าที่ควรระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน16 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ห้ามหน่วยงานรัฐเรี่ยไรเงินหรือสิ่งของหรือเข้าไปช่วยเหลือจัดการการ
เรี่ยไร ยกเว้นคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ กคร. จังหวัดอนุมัติ (ข้อ 6)17 
และห้ามให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนออกท าการเรี่ยไร  

                                           

16 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. มิถุนายน 2560. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.  
17 กคร. มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ เป็นประธาน กคร. จังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

บริษัท ก. ประกอบ
กิจการพลังงาน 

บริษัท ข. ถือหุ้นบริษัท 
ก. ร้อยละ 25 ขึ้นไป

บริษัท ค. ถือหุ้นบริษัท 
ข. ร้อยละ 25 ขึ้นไป

บริษัท ง. ถือหุ้นบริษัท ค. 
ร้อยละ 25 ขึ้นไป
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(ข้อ 21) การเรี่ยไรที่ก าหนดมูลค่าวงเงินมากกว่า 5 แสนบาทจะต้องขออนุมัติจาก กคร. 18 หน่วยงานที่เรี่ยไร
เงินจะต้องรายงานตัวเลขรายได้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายใน 30 วัน 

2.2 กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

สังคมไทยเริ่มตื่นตัวและเรียกร้องให้มีการออกมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหาร
ประเทศท่ีเข้มงวดมากขึ้นหลังจากท่ีได้ผ่านวิกฤติผลประโยชน์ทับซ้อนชองรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ. 2544-254819ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการไม่น้อยถูกกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนจนน าไปสู่การยี่นเรื่อง
ต่อหน่วยงานตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. เพื่อด าเนินคดี ลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนที่ถูกกล่าวหามีอย่างน้อยดังนี้ 

 การออกกฎระเบียบเอ้ือธุรกิจ 

 การถือหุ้นบริษัทคู่สัญญา 

 การท างานให้กับบริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลเมื่อเกษียณราชการ 

 การแต่งตั้งญาติเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 

 การรับเงินบริจาคจากประชาชนและเอกชน 

 การใช้ทรัพย์สินราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ด้วยเหตนี้ ในช่วงหลังจากนั้นจึงได้มีความพยายามเสนอให้ออกฎหมายเฉพาะเพ่ือจัดการกับปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างในลักษณะที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น การสืบค้นข้อมูลการเสนอร่าง
กฎหมาย เฉพาะว่ า ด้ ว ยผลประ โยชน์ ทั บซ้ อน ในอดี ตพบว่ า  เ มื่ อ ช่ ว งปี  พ . ศ .  2550  รั ฐบาล  
พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เคยได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... ซึ่งมีเป้าหมายเป็นมาตรการยับยั้งการอนุมัติโครงการของรัฐที่ทุจริต ร่าง 
พ.ร.บ. ดังกล่าวถูกเรียกว่าร่างกฎหมาย “7 ชั่วโคตร”20 เนื่องจากค านิยามว่า “ญาติ” ครอบคลุม ปู่ ย่า ตา 
ยาย  พ่อแม่ ลุง ป้า น้า อา พ่ีน้อง ลูก ลูกของพ่ีน้อง (หลาน) และลูกของหลานของเจ้าหน้าที่รัฐและ 
คู่สมรส ร่างกฎหมายนี้ผ่าน สนช. ในปี พ.ศ. 2550 แต่ศาลรัฐธรรญนูญมีค าวินิจฉัยว่าการพิจารณา 

                                           

18 ผู้จัดการรายวัน. 19 มกราคม 2560. รัฐออกกฎเรี่ยไรเกิน 5 แสนต้องแจ้ง. 
19 วิทยากร เชียงกูล . 2549. นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ: การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (conflict of 

interest). สถาบันพระปกเกล้า. 
20 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw). 23 สิงหาคม 2560. ร่างกฎหมาย 4 ช่ัวโคตร" การเห็นชอบร่าง

กฎหมาย รับของที่ระลึก เสี่ยงคุกหนัก. 
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ร่าง พ.ร.บ. นี้ผิดรัฐธรรมนูญเนื่องจากในวาระที่สาม องค์ประชุม สนช. มีสมาชิกลงมติไม่ถึงกึ่งหนึ่ง (ลงมติ 95 
คนจากท้ังหมด 249 คน)  

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2550 เน้นก าหนดบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะมีโทษจ าคุก 1–10 ปี ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีโทษจ าคุก  
2–15 ปี หากกระท าผิด ร่างกฎหมายนี้ไม่ได้ก าหนดว่าการกระท าหรือการรับสิ่งที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนมี
ลักษณะอย่างใด แต่ต้องให้ ป.ป.ช. ประกาศเมื่อมีกฎหมายแม่บทเสียก่อน 

อนึ่ง การส ารวจข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคม พบว่า ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้
เกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการหาประโยชน์จากอ านาจหน้าที่ การมี
เครือข่ายและการรับรู้ข้อมูลภายในภายหลังที่ออกจากต าแหน่งได้เช่นกัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  
(ประเทศไทย) มีข้อเสนอให้ออกกฎระเบียบก าหนดระยะเวลาเว้นวรรค (Cooling-off period) โดยให้
ข้าราชการและนักการเมืองต้องเว้นวรรคการรับต าแหน่ง (ในบริษัทเอกชน) เป็นเวลา 2 ปี ที่ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์สาธารณะที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเคยท าหน้าที่ดูแล และเห็นว่าควรมีการออกระเบียบเกี่ยวกับการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการเฉพาะ21 

แม้จะยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยความผิดของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกฎหมายเฉพาะออกมา  
แต่รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมให้ความรู้แก่ข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดแม้จะไม่สามารถก าจัดปัญหานี้ไป
ได้หมดก็ตาม คณะผู้วิจัยพบว่า รัฐบาลในช่วงปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมามีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐแต่ละแหล่งจะมีศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรมเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการประเด็นนี้
โดยตรง 

  

                                           

21 ประชุมสัมมนา เรื่อง “กรณีค่าท่ีปรึกษาเจ้าหน้าท่ี ถูก ผิด แก้ได้ หรือไร้หวัง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันพุธท่ี 21
ธันวาคม 2559 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
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3. บทวิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. ผลประโยชน์ทับซ้อน ฉบับ สนช. พ.ศ. 2560  

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับที่เสนอผ่าน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สนช.) ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 เป็นร่างที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการเสนอของ สปช. ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
บางส่วนจนออกมาเป็นร่างกฏหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับปี 2560 ซึ่งส านักงานมาตรการป้องกันการทุจริต 
ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้เสนอต่อ ครม. หากร่างกฎหมายนี้ถูกประกาศบังคับใช้ ส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็น
หน่วยงานหลักท่ีบังคับใช้กฎหมายนี้ 

ร่างกฎหมายฉบับที่เสนอ สนช. ปี 2560 มีเนื้อหาโดยรวมเหมือนกับร่างกฎหมายฉบับ สปช. แต่
แตกต่างกับร่าง พ.ร.บ. ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเน้นบัญญัติบทลงโทษ แต่ไม่ได้บัญญัติลักษณะ
การกระท าที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในร่างกฎหมาย และมีขอบเขตการพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ครอบคลุมกลุ่มบุคคลอย่างกว้างขวาง  

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับเสนอ สนช. ปี 2560 ประกอบด้วยบทบัญญัติ 29 มาตรา 
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกเพ่ือกล่าวถึงบางมาตรา ซึ่งสามารถน ามาจัดหมวดเนื้อหาได้เป็น 6 กลุ่มได้แก่ 1) ค านิยาม 
2) ลักษณะและข้อห้ามของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 3) การยับยั้งความเสียหายในโครงการของรัฐจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน 4) การแจ้งบัญชีประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้รับ (Declaration of interest) 5) การจัดตั้ง
หน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ช. และ 6) บทลงโทษ (ดู ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นส าคัญในร่างกฎหมายผลประโยนช์ทับซ้อนฉบับเสนอ สนช. ปี 2560 และร่าง
มาตราที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นส าคัญ มาตราท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ค านิยาม  3  
2) ลักษณะและข้อห้ามของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 5, 7, 9, 10 
3) การยับยั้ งความเสียหายในโครงการของรัฐจาก

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
11, 12, 13, 14, 15  

4) การแจ้งบัญชีผลประโยชน์ที่ได้รับของเจ้าหน้าที่รัฐ 
(declaration of interest) 

17 

5) การจัดตั้งหน่วยงานภายในส านักงาน ป.ป.ช. 18 
6) บทลงโทษ 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
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3.1 ค านิยาม 

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับเสนอ สนช. ปี 2560 ให้ค านิยาม “เจ้าหน้าที่รัฐ” “ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง” และ “หน่วยงานรัฐ” เหมือนกับ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยครอบคลุมบุคลากรในต าแหน่งทางการเมืองและพนักงาน
ประจ าในหน่วยงานทุกแห่งที่ได้รับงบประมาณหรือเงินจากรัฐ 

ส าหรับคณะผู้วิจัย ค านิยามที่จะกระทบต่อการพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อนมี 2 ค า ได้แก่ ญาติ และ 
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับเสนอ สนช. ปี 2560 มีการ
จ ากัดค าว่า “ญาติ” ให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลน้อยลงเมื่อเทียบกับร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับปี 
2550 และประกาศของ ป.ป.ช. ว่าด้วยการรับทรัพย์สินฯ (ดูตารางท่ี 2) “ญาติ” ตามร่างกฎหมายฉบับปัจจุบัน
จะหมายถึง พ่อแม่ คู่สมรส พ่ีน้อง และลูกเขยหรือลูกสะใภ้ของเจ้าหน้าที่รัฐ  

มาตรา 7 ของร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับเสนอ สนช. ก าหนดว่า คู่สมรสและญาติของ
เจ้าหน้าที่รัฐห้ามรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่
รัฐปฏิบัติงานตามหน้าที่ แม้จะให้เป็นการส่วนตัว ยกเว้นมีกฎระเบียบว่าอนุญาตให้รับได้ หากรับมาแล้ว 
จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบ เพ่ือที่เจ้าหน้าที่รัฐจะได้รายงานและมอบสิ่งของต่อหน่วยงานต้นสังกัด ด้วย
เหตุนี้ ค าว่า “ญาติ” ที่แคบลงจะช่วยให้การพิจารณาผลการมีประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปอย่างจ ากัดและไม่เป็น
ภาระแก่เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานตรวจสอบเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการฝ่าฝืนข้อห้ามนี้มีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท (ร่างมาตรา 21) 

 “ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” ในร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับเสนอ สนช. 
ปี 2560 หมายถึง 

 การกู้หนี้ ได้แก่ ปลดหนี้หรือลดหนี้ ให้ยืมไม่คิดดอกเบี้ย ค้ าประกันไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมเป็นตัวแทน  

 การซื้อขายทรัพย์สิน ได้แก่ ซื้อ ขายหรือให้เช่าต่ ากว่ามูลค่าท้องตลาด  

 การให้ใช้บริการหรือทรัพย์สิน (สถานที่หรือยานพาหนะ) บริการวิชาชีพอิสระ ให้เดินทางหรือ
ขนส่งสิ่งของ หรือจัดเลี้ยง แบบไม่คิดค่าเช่าหรือคิดค่าเช่าน้อยกว่า หรือให้ส่วนลดมากกว่า
โดยปกติทางการค้า 

 การให้รางวัล 

 การให้ช าระเงินล่วงหน้าหรือคืนเงินภายหลัง 
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ตารางท่ี 2 ค านิยาม “ญาติ” ในร่างกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคคลท่ืถือว่าเป็น
ญาติของ

เจ้าหน้าที่รัฐ 

ขอบเขตของค าว่า “ญาติ” 
O = ครอบคุลม X = ไม่ครอบคลุม 

ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๐  ( ร่ า ง
ก ฎ ห ม า ย  “ 7  ชั่ ว
โคตร”) 

ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ฉ บั บ  ส ป ช .  พ . ศ . 
๒๕๕๗ 

ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ
ซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พ่อแม่ O O O O 

คู่สมรส O O X X 

ผู้สืบสันดานหรือ
ลูกหรือ
ลูกบุญธรรม 

O O O O 

คู่สมรสของลูก X X O O 

พี่น้อง O O X O 

ลุง ป้า น้า อา O O X X 

พ่อ แม่ ของคู่
สมรส 

O X X X 

ผู้สืบสันดานหรือ
ลูกหรือ
ลูกบุญธรรมของ
คู่สมรส 

O X X X 

พี่น้องของคู่สมรส X X X X 

ลุง ป้า น้า อา
ของคู่สมรส 

X O X  X 

ปู่ ย่า ตา ยาย 
ของคู่สมรส 

X O X X 

ลูกของพี่น้อง 
(หลาน) ของ
เจ้าหน้าที่รัฐและ
ของคู่สมรส 

X O X X 

ลูกของหลาน 
(เหลน) ของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐและ
ของคู่สมรส 

X O X X 

หมายเหตุ: ดูเนื้อหากฎหมายในภาคผนวก ฉ.  



17 

3.2 ลักษณะและข้อห้ามของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับเสนอ สนช. ก าหนดลักษณะและข้อห้ามของการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนไว้ใน 4 มาตรา ได้แก่ มาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ร่างมาตรา 5 การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร่างมาตรา 5 ก าหนดการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถือเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม 6 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในปัจจุบันมีเรื่องการห้ามเป็นคู่สัญญากับรัฐ การถือหุ้นหรือรับ
ผลประโยชน์จากธุรกิจภายใต้ก ากับการดูแลหรือการตรวจสอบ และการรับของขวัญมูลค่าเกิน 
3,000 บาท 

2. การก าหนดนโยบายและการเสนอหรือเห็นชอบร่างกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะกิจการที่ตัว
เจ้าหน้าที่รัฐ คู่สมรส ลูก หรือพ่อแม่มีส่วนได้เสียมากกว่าส่วนได้เสียปกติที่คนทั่วไปมีอยู่ หรือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5  

3. การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับไปแสวงหาประโยชน์ 
4. การเสนอหรืออนุมัติโครงการเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
5. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานหรืออ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐเองหรือ

ของคนอ่ืน ยกเว้นว่ามีกฎระเบียบให้อนุญาตหรือทรัพย์สินมีราคาเล็กน้อย  
6. การใช้ต าแหน่งหรือหน้าที่แทรกแซงการตัดสินของเจ้าหน้าที่อ่ืนในเรื่อง ได้แก่ การอนุญาตทาง

ราชการหรือออกค าสั่งทางปกครอง การให้สัมปทานหรือท าสัญญา การแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นหรือ
โยกย้ายเจ้าหน้าที่ การไม่แจ้งความหรือร้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีอาญา การไม่ฟ้องคดี หรือไม่
ด าเนินคดี การพิจารณาหรือวินิจฉัยคดี การไม่บังคับคดีหรือบังคับทางปกครอง 

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับเสนอ สนช. มีบทบัญญัติเจาะจงว่า ลักษณะผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามข้อ 2 3 และ 4 ข้างต้นให้บังคับใช้กับผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการกองตาม
ค านิยามของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ดูกรอบที่ 
1) รวมถึงลูก คู่สมรส และบุคคลอ่ืนที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐสั่งให้ท าหรือมีส่วนรู้เห็นด้วย  (ร่างมาตรา 5 วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า) 
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ส าหรับลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนในข้อ 5 ฝ่ายนโยบายของหน่วยงานรัฐต้องจัดท าระเบียบว่าด้วย
การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินส าหรับการใช้ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน 
และสิ่งสาธารณูปโภค (มาตรา 5 วรรคหก) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการกระท าผิดได้ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวอาจไม่ใช่ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่สร้างความ
เสียหายในเชิงมูลค่ามากเท่าการที่ ส.ส. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือเฉพาะพ้ืนที่ในเขตเลือกตั้งของตนเอง (Pork-
barrel politics) แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายและแพร่หลายโดยที่ผู้กระท าผิดอาจไม่รู้ตัว และตรวจสอบได้

กรอบที่ 1 ค ำนิยำม ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูง ผู้บริหำรระดับสูง และผู้อ ำนวยกำรกอง 

มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
ให้ค านิยาม ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง และผู้อ านวยการกอง ดังนี ้

“ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
ทบวง หรือกรมส าหรับข้าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่า
ทัพส าหรับข้าราชการทหาร ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล กรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ได้แก่ 

 ประธานกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 เลขาธิการคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง กรรมการ
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการระดับต้นหรือ
เทียบเท่าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ใช้อ านาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้
อ านาจทางปกครอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมก ากับดู แล
หน่วยงานดังกล่าว และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

“ผู้อ านวยการกอง” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการระดับต้นหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ยาก ส านักข่าวอิศรารายงานว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2560 มีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ถูก ป.ป.ช. ไต่สวนในข้อกล่าวหาน ารถยนต์ของราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 23 ราย22 แต่
ตัวอย่างที่ส าคัญคือ กรณีอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน กทม. ถูก ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผิดในปี พ.ศ. 2556 ฐานน ารถยนต์ของราชการไปใช้ในงานแต่งงานบุตรสาว และถูกศาลอาญาตัดสิน
จ าคุก 5 ปี และปรับ 2 หมื่นบาท แตร่อลงอาญา ในปี พ.ศ. 255923 

ร่างมาตรา 7 การห้ามรับของขวัญหรือทรัพย์สิน 

ร่างมาตรา 7 ก าหนดห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ คู่สมรส และญาติรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ที่น ามาค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ แม้จะให้เป็นการส่วนตัว ยกเว้นมีกฎหมาย
อนุญาต มีจ านวนสมควรตามปกติประเพณีนิยม หรือคนทั่วไปก็ได้รับเช่นกัน หากจ าเป็นต้องรับ เจ้าหน้าที่รัฐ
ต้องรายงานและมอบสิ่งของให้หน่วยงานต้นสังกัดภายใน 30 วัน หน่วยงานต้องท าบัญชีเป็นหลักฐาน 

การบังคับใช้ร่างกฎหมายมาตรานี้ยังจ าเป็นต้องรอว่า ป.ป.ช. จะก าหนดมูลค่าหรือลักษณะของ
ของขวัญอย่างไรไม่ให้การพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานต้นสังกัด
มากเกินไป 

ร่างมาตรา 9 การประกอบอาชีพหลังเกษียณหรือลาออกจากงานภาครัฐ 

ร่างมาตรา 9  ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่พ้นจากต าแหน่งในภาครัฐไม่ถึงสองปีเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตัวแทน ลูกจ้าง หรือด าแหน่งใด ๆ ในธุรกิจเอกชนที่เจ้าหน้าที่รัฐเคยมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคดี และห้ามรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากธุรกิจเหล่านี้ ยกเว้นประโยชน์ที่ธุรกิจนี้ให้ต่อ
บุคคลอ่ืน ๆ ในกิจการที่ด าเนินอยู่ปกติ เช่น สินค้าหรือบริการ ข้อห้ามนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพหลังเกษียณหรือลาออกจากงานภาครัฐที่เข้มงวดอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ ป.ป.ช. จะประกาศในกฎหมายลูกว่าข้อห้ามนี้บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐต าแหน่งใดบ้าง หากยึด
ประกาศของ ป.ป.ช. ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่รัฐในที่นี้ อาจจะหมายถึง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารท้องถิ่น และรองผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น แต่หากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

                                           

22 ส านักข่าวอิศรา. 25 กรกฎาคม 2560. ให้เมียใช้-จอดไว้บ้าน-ตระเวนดื่มเหล้า! ขุดกรุสารพัดคดี 'รถหลวง' ฐานข้อมูลสอบ 

ป.ป.ช. 
23 ไทยรัฐ. 28 มีนาคม 2559. สั่งคุก 2 ปี 6 เดือน 'หมอวชิรพยาบาล' น าของหลวง ใช้งานแต่งลูกสาว. 
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ สนช. พิจารณาอยู่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจจะมีการ
บัญญัติไว้กว้าง ๆ ว่าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  

ร่างมาตรา 10  การห้ามน าความลับทางราชการไปหาประโยชน์ส่วนตน 

ร่างมาตรา 10 ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่พ้นจากต าแหน่งหรืออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐน า
ความลับทางราชการที่เคยได้รับรู้ในระหว่างต าแหน่งน าไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบหรือให้ผู้อ่ืนรู้
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ ยกเว้นว่าเรื่องนั้นจะไม่เป็นความลับแล้ว 

3.3 การยับยั้งความเสียหายในโครงการของรัฐที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับ สนช. ปี 2560 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย
ต่อเงินแผ่นดินที่อาจเกิดข้ึนจากการอนุมัติสัญญาหรือโครงการของรัฐด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ร่างมาตราของกฎหมายที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ระงับและพิจารณายกเลิกสัญญาหรือโครงการของรัฐมีดังนี้ 

ร่างมาตรา 11 ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาแพ่งและทางปกครอง 

หากส านักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาแพ่งและทางปกครองพบว่ามีการกระท าโดยทุจริตหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะท าให้รัฐเสียประโยชน์ร้ายแรง ให้แจ้งหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญญาและเอกชนคู่สัญญา 
ครม. หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือมีอ านาจก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าของสัญญา และ ป.ป.ช. ระหว่างที่ ครม. 
หรือหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาปัญหา ให้ระงับการท าสัญญาจนกว่า ครม. หรือหน่วยงานต้นสังกัดจะมีมติ
ออกมา 

ร่างมาตรา 12 การยกเลิกสัญญาทางแพ่งและทางปกครองเมื่อพบประโยชน์ทับซ้อน 

หาก ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญาทางแพ่งหรือทางปกครองใดมีลักษณะเป็นการจัดท าด้วย
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือโดยทุจริตและคู่สัญญาฝั่งเอกชนรู้เห็นเป็นใจ ให้ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสองปี ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจมีค าตัดสินที่กระทบ
ต่อการด าเนินการตามสัญญาทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 

 ให้เป็นโมฆะ หากสัญญาที่พบว่าจะท าให้รัฐเสียประโยชน์ “อย่างร้ายแรง”  

 ให้ด าเนินการต่อไปได้  หากการด าเนินการตามสัญญาดังกล่าวยังเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
และรัฐไม่เสียประโยชน์ “เกินสมควร” แต่หน่วยงานรัฐเจ้าของสัญญามีอ านาจฝ่ายเดียวที่จะ
แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญา  
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ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอาจพิจารณาให้สัญญาบางส่วนเป็นโมฆะและอีก
ส่วนด าเนินการต่อไปก็ได้ หน่วยงานรัฐเจ้าของสัญญาชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่เอกชนคู่สัญญาที่ได้รับ
ความเสียหาย แต่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนคู่สัญญาซึ่งรู้เห็นเป็นใจหรือควรจะรู้เรื่องการท าสัญญา
ด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน  

ร่างมาตรา 13 สตง. ตรวจพบทุจริตและเสนอเรื่องต่อ ป.ป.ช.  

ร่างมาตรา 13 บัญญัติว่าหากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบการท าสัญญาโดยทุจริตหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในลักษณะเดียวกับที่บทบัญญัติในร่างมาตรา 12 ให้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวน
และยื่นเรื่องต่อศาลฯ หากพบทุจริต โดย ป.ป.ช. ถือหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ส านวนไต่สวนข้อเท็จจริง 

ร่างมาตรา 14 บุคคล 4 กลุ่มที่สามารถยื่นค าร้องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบสัญญาสัมปทานของรัฐ 

บุคคลต่อไปนี้สามารถยื่นค าร้องให้ ป.ป.ช. ไต่สวน หากพบว่าสัญญาสัมปทานของรัฐ สัญญาจัดท า
บริการสาธารณะ หรือสัญญาให้แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุมัติด้วยผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือทจุริต 

 ส.ส. หรือ ส.ว. หรือสมาชิกทั้งสองสภาไม่น้อยกว่า 70 คน24 

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5,000 คน 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ คตง. ที่มีอยู่ (คตง. 
มี 7 คน) 

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นชอบร่วมกัน 

ป.ป.ช. ต้องไต่สวนให้เสร็จภายใน 90 วัน และขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน ป.ป.ช. ต้อง
มีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ป.ป.ช. จะขอให้ศาลฯ สั่งระงับสัญญา
ชั่วคราวก็ได้ หากจะเกิดความเสียหายถ้าด าเนินการต่อ ศาลฯ อาจมีมติให้สัญญานี้เป็นโมฆะหรือด าเนินการ
ต่อไปแล้วแต่กรณีเหมือนที่บัญญัติในร่างมาตรา 12 

                                           

24 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า สมาชิกรัฐสภามี 700 ถึง 750 คน ได้แก่ ส.ว. 200 ถึง 250 คน และ ส.ส. 500 คน 
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ร่างมาตรา 15 โครงการของรัฐประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถถูกตรวจสอบได้ตามมาตรา 12 และ 
มาตรา 14 

ร่างกฎหมายมาตรา 15 ก าหนดว่า หากโครงการตามมติ ครม. และของหน่วยงานรัฐ (อปท. หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ฯลฯ) ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับงบประมาณถูก
พบว่ามีการท าสัญญาจากผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มบุคคลตามร่างมาตรา 14 สามารถยื่นค าร้องต่อศาล
อุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้ด าเนินการพิจารณาตามร่างมาตรา 12 แต่ต้องยื่นค าร้อง
ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่โครงการที่พบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนได้เริ่มด าเนินการ เพ่ือให้ศาลฯ สั่งยุติโครงการหรือ
ให้มีการทบทวนเพ่ือแก้ไขโครงการไม่ให้รัฐเสียประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้กระท าความผิดยังสามารถถูกด าเนินคดีต่อไป
แม้เกินเวลา 2 ปีหลังโครงการเริ่ม   

3.4 การแจ้งบัญชีผลประโยชน์ที่ได้รับของเจ้าหน้าที่รัฐ (Declaration of interest) 

เจ้าหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจสอบและด าเนินคดีต้องแสดงข้อมูลการด ารงต าแหน่งและรายได้ใน
หน่วยงานของรัฐและในภาคเอกชนทุกต าแหน่ง และการประกอบอาชีพพิเศษต่อ ป.ป.ช. รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่ ป.ป.ช. จะก าหนดเพ่ิมเติม หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งภายใน 30 วัน (ร่างมาตรา 17)  

3.5 การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษภายในส านักงาน ป.ป.ช.  

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับ สนช. ปี 2560 ก าหนดให้มีจัดตั้งหน่วยงานพิเศษภายใน 
ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชน และรณรงค์สร้างคุณธรรมและจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ข้อมูลจากการจัดท าประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวพบว่า ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องการ
บุคลากร 100 คน แบ่งเป็นฝ่ายไต่สวน 50 คน และฝ่ายให้ข้อมูล 50 คน โดยใช้งบประมาณรวม 29 ล้านบาท
ตลอด 5 ปี ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการโครงสร้างส านักงาน ป.ป.ช. ยังไม่มีความเห็นใด ๆ ต่อข้อเสนอของ
ส านักงาน ป.ป.ช.  

3.6 บทลงโทษ 

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนบัญญัติให้ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาโทษจ าคุกและ
โทษปรับแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ 

 บุคคลอ่ืน (นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่รัฐ คู่สมรส และญาติ) ที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจและได้รับ
ประโยชน์จากการละเมิดร่างมาตรา 5 ว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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ระหว่างด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ มีโทษก่ึงหนึ่งของโทษตามร่างมาตรา 20 บทบัญญัตินี้
บังคับใช้กับนิติบุคคล และผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคค โดยเฉพาะกรรมการ 
หรือผู้จัดการอาจได้รับโทษด้วยหากไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการ
กระท าผิด และรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าผิดเพื่อให้นิติบุคคลได้รับประโยชน์ (ร่างมาตรา 6)  

 ละเมิดร่างมาตรา 5 ว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างด ารงต าแหน่ง 
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ถ้าเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองอาจมีโทษ 2 เท่า (ร่างมาตรา 20) 

 ละเมิดร่างมาตรา 7 ว่าด้วยเรื่องห้ามรับทรัพย์สิน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา 21) 

 ละเมิดร่างมาตรา 9 ว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประกอบอาชีพหลังเกษียณหรือ
ลาออกจากงานภาครัฐ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(ร่างมาตรา 22) 

 ละเมิดร่างมาตรา 10 ว่าด้วยเรื่องห้ามเจ้าหน้าที่พ้นต าแหน่งน าความลับทางราชการไปทุจริต 
มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา 23) 

 ละเมิดร่างมาตรา 17 ว่าด้วยเรื่องการต้องแจ้งข้อมูลประโยชน์ที่ได้รับในการด ารงต าแหน่ง
ต่างๆ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อ ป.ป.ช. มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (ร่างมาตรา 24) 

 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ถ้าท าผิด ต้องโทษ 2 เท่า  โดย ส.ส. ส.ว. หรือสมาชิกท้ังสองสภาไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคน หรือ คตง. สามารถยื่นชื่อกล่าวหา
เรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ ป.ป.ช. ต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้พิจารณาเสนอต่อประธาน
ศาลฎีกา ซึ่งจะตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ (ร่างมาตรา 26) 
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4. ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย 

4.1 เนื้อหาร่างกฎหมาย 

คณะผู้วิจัยเห็นว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับค านิยาม ลักษณะและข้อห้ามของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ร่างกฎหมายฉบับนี้มีมาตรฐานสากล โดยครอบคลุม 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การห้ามรับของขวัญหรือทรัพย์สิน 
การก าหนดระยะเวลาเว้นวรรคหลังพ้นต าแหน่ง การห้ามใช้ความลับทางราชการไปหาประโยชน์ และการแจ้ง
บัญชีผลประโยชน์ทับซ้อน  

อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยยังจ าเป็นต้องติดตามพิจารณาเนื้อหาในกฎหมายระดับรองว่ามีการก าหนด
ขอบเขตการบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับใดบ้าง แต่การศึกษาเนื้อหาของกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ป.ป.ช. และองค์กรก ากับดูแล พบว่า มีการก าหนดขอบเขตการบังคับใช้ข้อห้ ามกับผู้
ด ารงต าแหน่งระดับสูง เช่น นายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
ธุรกิจ ซึ่งเป็นการบังคับใช้อย่างจ ากัด โดยไม่เป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ไม่มีหน้าที่ที่จะสร้างความ
เสียหายแก่เงินแผ่นดินหรือความน่าเชื่อถือของภาครัฐมากนัก 

4.2 ผลประโยชน์ทับซ้อนในบริบทของประเทศไทย 

คณะผู้วิจัยเห็นว่าผู้ออกกฎหมายควรเพ่ิมข้อห้ามหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ลักษณะต่อไปนี้ในร่างกฎหมาย เช่น การเรี่ยไรเงินหรือรับบริจาคสิ่งของโดยหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาพิเศษที่มี
ตัวแทนเอกชนใต้ก ากับดูแลเข้าร่วมอยู่ด้วย25 หรือการแต่งตั้งญาติและคนใกล้ชิดด ารงต าแหน่งในภาครัฐ 
เนื่องจากส่วนหนึ่งของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีต้นตอมาจากเหตุการณ์เหล่านี้ 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเหล่านี้ไม่ใช่การห้ามเจ้าหน้าที่รัฐกระท าทั้งหมด เพียงแต่ควรก าหนด
ข้อจ ากัดบางประการดังนี้ 

 ข้อจ ากัดเรื่องเรี่ยไรเงิน 
o ห้ามหน่วยงานของรัฐรับเงินบริจาคหรือเรื่ยไรเงินจากบริษัทเอกชนหรือบุคคลที่อยู่

ภายใต้การก ากับดูแล  

                                           

25 ดู นวลน้อย ตรีรัตน์ และ ภาคภูมิ วาณิชกะ. บทที่ 5 เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงผ่านเครือข่ายการศึกษาพิเศษ. ใน ผาสุก 

พงษ์ไพจิตร (บรรณาธิการ). ตุลาคม 2557. สู่สังคมไทยเสมอหน้า.  
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o ก าหนดความถี่ในการรับบริจาคต่อปีและวงเงินบริจาคขั้นสูงที่จะบริจาคได้ โดยต้อง
ไม่สูงกว่าผู้บริจาครายอ่ืน 

o ต้องเปิดเผยรายชื่อผู้บริจาค จ านวนเงินที่บริจาค และรายการใช้จ่ายเงินบริจาคต่อ
สาธารณชนทุกครั้งตามระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไรเงินของหน่วยงานรัฐ 

o เจ้าหน้าที่รัฐควรพิจารณางดเว้นเข้าประชุมหรือพิจารณาเรื่องใดที่ให้มีผลกระทบต่อ
เอกชนหรือบุคคลที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเคยได้รับเงินบริจาค (กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเป็น
นักการเมือง) หรือเป็นผู้รับผิดชอบเรี่ยไรเงิน (เช่น กรณีเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐ) 

 ข้อจ ากัดเรื่องการเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
o ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหรือตรวจสอบเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

ที่มีเอกชนหรือบุคคลภายใต้ก ากับดูแลเข้าร่วม 
o หากจะส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร ต้องห้ามส่งบุคลากรที่มีอ านาจหน้าที่ในการให้

คุณให้โทษเอกชนในช่วงเข้าร่วมหลักสูตร  
o ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงต้องแจ้งข้อมูลการเข้าร่วมหลักสูตรเช่นเดียวกับ

การแจ้งข้อมูลตามร่างมาตรา 17 

 ข้อจ ากัดการแต่งตั้งคนใกล้ชิดให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐ 
o ควรก าหนดให้ “คนใกล้ชิด” ที่ถูกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐนี้ต้องปฏิบัติตาม

ข้อห้ามและหลักปฏิบัติว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนในร่างกฎหมายฉบับนี้เท่ากับ “คู่
สมรส” และ “ญาติ” 

o ต้องมีการเปิดเผยเกณฑ์ความเหมาะสมและเหตุผลในการแต่งตั้งคนใกล้ชิดด ารง
ต าแหน่งในภาครัฐ 

o ห้ามมีการแต่งตั้งคนใกล้ชิดด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่ต้องร่วมโหวตลงคะแนนหรือ
พิจารณาอนุมัติกับผู้แต่งตัง้ หรือตรวจสอบเรื่องท่ีมีผลกระทบกับผู้แต่งตั้งหรือญาต ิ

o คนใกล้ชิดที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือด ารงต าแหน่งในภาครัฐควรพิจารณางดเว้นไม่เข้า
ร่วมการพิจารณาหรือการออกเสียงใด ๆ ที่ผู้แต่งตั้งเข้าร่วมด้วย 

4.3 บทบาทของหน่วยงานต่อต้านการทุจรติอื่น ๆ 

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ปี 2560 เน้นบทบาทการท างานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นหลัก และมีการบัญญัติการท างานร่วมกันระหว่าง สตง. และ ป.ป.ช. แตก่ารศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทยพบว่า ยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่พ่ึงพาเพียงองค์กรอิสระต่าง ๆ 
ที่ตั้งขึ้นมาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นไม่สามารถป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีขีดความสามารถท่ีจ ากัดและมีความเสี่ยงที่อาจถูกการเมืองแทรกแซงได้ 
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ซึ่งจะท าให้กลไกในการตรวจสอบปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตราเป็นกฎหมายทั้งหมดต้องประสบกับความ
ล้มเหลว คณะผู้วิจัยเห็นว่า การก ากับดูแลผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพนั้นควรได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานอีกหลายภาคส่วนด้วย เช่น หน่วยงานอ่ืน ๆ ในภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม อาทิ สื่อมวลชน 
และกลุ่มประชาชน26 

ในส่วนของหน่วยงานในฝ่ายบริหารนั้น มีองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจในการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีการจัดตั้ง
มาอย่างน้อย 10 ปี อย่างกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) หน่วยงานระดับกระทรวงและกรมทุกแห่งจะมีกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมหรือศูนย์ต่อต้านการทุจริตภายใน กลุ่มงานภายในเหล่านี้ควรมีหน้าที่ส าคัญในเรื่องการให้ความรู้และ
รับแจ้งข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือน าส่ง ป.ป.ช. และท าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อน
ภานในองค์กรและรายงานต่อสาธารณะสม่ าเสมอ  

คณะผู้วิจัยเห็นว่า หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องมีส านักหรือกลุ่มงานที่มีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบ
และแจ้งข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานรัฐ เช่น การประชุ มหรือ
อนุมัติโครงการขนาดเล็กของรัฐอาจจ าเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบและให้ข้อมูลว่าจะมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่ และผู้เข้าประชุมหรืออนุมัติโครงการจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร แต่การรอตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกอาจใช้เวลาและท าให้การปฏิบัติราชการล่าช้า ในขณะที่สถานการณ์บางเรื่องอาจไม่ชัดเจนที่จะ
พิจารณาว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้หรือไม่ การคาดหวังให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนใช้วิจารณญาณได้ถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายก าหนดอาจเป็นข้อก าหนดที่เข้มงวดเกินไป เมื่อพิจารณาว่าการกระท าผิดนั้นมีโทษทางอาญา 

ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงาน ป.ป.ท. เป็นก าลังส าคัญในกระบวนการตรวจสอบ
และรับเรื่องร้องเรียนทุจริต ท าให้มีศักยภาพที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างยิ่ง จึงควรมีการ
บัญญัติให้ ป.ป.ช. รับขอ้มูลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการมีผลประโยชน์จากผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ป.ป.ท.  
และถือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีในลักษณะเดียวกับข้อมูลที่ได้รับจาก สตง. 

4.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

คณะผู้วิจัยเห็นว่า หน่วยงานรัฐและหน่วยงานตรวจสอบทุจริตของประเทศไทยยังขาดการเชื่อมโยงกับ
สาธารณชนในแง่ที่ไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น

                                           

26 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คณะ. มิถุนายน 2560. โครงการ “ประมวลองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ

ลดคอร์รัปชัน”.  
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การสร้างความโปร่งใสซึ่งเป็นมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพมาตรการหนึ่ง จึงมี
ข้อเสนอให้ ผู้ร่างกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนควรพิจารณาเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี้  

 การเปิดเผยรายงานการรับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่มีสิทธิรับ ตามร่างมาตรา 7 ใน
เว็บไซต์ขององค์กรด้วย เพ่ือให้สาธารณะร่วมตรวจสอบความผิดปกติของสิ่งของที่ได้รับ ทั้งนี้
ควรเปิดเผยชื่อของผู้ที่ให้สิ่งของนั้นด้วยตามตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลรายงานการรับสิ่งของ
หรือประโยชน์ (Public Registry) ของ Office of the Conflict of Interest and Ethics 
Commissioner ของประเทศแคนาคา 

 การเปิดเผยสัญญาของรัฐตามร่างมาตรา 12 14 และ 15 เพ่ือให้ประชาชนสามารถร่วม
ตรวจสอบสัญญาของรัฐที่มีลักษณะขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม 
โดยมีตัวอย่างการเปิดเผยเอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัมปทานที่หน่วยงานภาครัฐของ
ไทยควรยึดถือเป็นมาตรฐาน เช่น  
o ในสหราชอาณาจักร รัฐบาลเปิดเผยสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารแนบอ่ืน ๆ เช่น 

แบบแปลนก่อสร้างในฐานข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (Contracts Finder Archive) 
ในเว็บไซต์ https://data.gov.uk/data/contracts-finder-archive/ 

o ในประเทศไทย บมจ. อากาศยานไทย ซึ่งเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการ
ก่อสร้างของรัฐ (CoST) เปิดเผยข้อมูลเอกสารสัญญาก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ระยะท่ี 2 ในเว็บไซต์ CoST AOT https://costaot.airportthai.co.th/ 

o ประเทศฟิลิปปินส์ได้เผยแพร่สัญญาสัมปทานในการขุดเจาะปิโตรเลียมและแร่ใน
เว็บไซต์ ResourceContracts.org เว็บไซต์ดังกล่าวพัฒนาโดยธนาคารโลก องค์กร
ไม่แสวงหาก า ไรชื่ อ  Natural Resource Governance Institute (NRGI) และ
มหา วิ ท ย าลั ย โ คลั ม เ บี ย  ( สห รั ฐ ฯ )  (Columbia Center on Sustainable 
Investment)27 

 การพิจารณาคดีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามร่างมาตรา 8 11 12 16 
และ 19  

                                           

27 เว็บไซต์ดังกล่าวยังเปิดเผยสัญญาใช้ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างเอกชนและรัฐบาลในประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทย 

ส าหรับประเทศไทย ปรากฏร่างสัญญาเพียง 3 ฉบับระบุปี ค.ศ. 1994 และ ค.ศ. 1999 ซึ่งลงนามระหว่างบริษัทส ารวจน้ ามัน 
PETRONAS Carigali Sdn Bhd (บริ ษั ทลู กของ  Petroliam Nasional Berhad) และบริ ษั ท  Triton Oil Company of 
Thailand 

https://costaot.airportthai.co.th/
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 การเปิดเผยข้อมูลการเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงที่เดินทาง
ด้วยงบประมาณของรัฐหรืองบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พร้อมระบุเหตุผล รายชื่อ
ผู้ติดตาม และก าหนดการของกิจกรรมระหว่างการเดินทาง 

 การเพ่ิมความโปร่งใสในขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง เช่น การเปิดเผยบันทึกการประชุม
ที่มีความเห็นแย้ง โดยเปิดเผยตามวันที่ประชุมและไม่เกิน 30 วันหลังการประชุม 

4.5 การออกแนวทางการปฏิบัติตนในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในกรณีที่มีปัญหาทับซ้อนของผลประโยชน์ มี
แต่การห้าม ให้แจ้ง และลงโทษ ต่างจากกฎ ระเบียบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในต่างประเทศซึ่งจะให้
ความส าคัญแก่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการป้องกันการทับซ้อนของผลประโยชน์ภายในองค์กร 
ดังนี้ 

 ออกแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการกระท าที่อาจละเมิดกฎหมายผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่มีอยู่มาก  

ในกรณีที่ส านักงานอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Attorney General’s Office) 
สหรัฐฯ ได้จัดท าคู่มือที่ชื่อว่า Conflict of Interest28 ซึ่งมีรายละเอียดและค าอธิบายเกี่ยวกับนิยามและการ
ตีความเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อมว่าครอบคลุมเรื่องใดบ้าง ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจหมายความถึงผลประโยชน์ในรูปแบบใด การวิเคราะห์ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนน่าจะมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด แนวทางและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การแจ้งข้อมูล การขายหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในขั้นตอนใน
การพิจารณาประเด็นที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

 จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางในการปฎิบัติตามกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน  

กฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนอาจมีความซับซ้อนในทางปฏิบัติและการตีความ ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐอาจ
ละเมิดกฎหมายได้โดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีของกฎหมายว่าด้วยการทับซ้อนของผลประโยชน์ของรัฐบาลของรัฐ
แมสซาชูเซตส์ก าหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณของมลรัฐ (State Ethics Commission) เป็นหน่วยงานที่
จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว29 

                                           

28 California Attorney General’s Office. 2010. Conflicts of Interest.  
29  Section 28 of G.L. c. 268A, the Conflict of Interest Law, as Amended by c. 194, Acts of 2011 

http://www.mass.gov/ethics/laws-and-regulations/conflict-of-interest-information/ 
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 ออกกฎเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (ex parte rule)  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสหรัฐฯ ก าหนดให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
ก ากับดูแลต้องวางตัวในการพบปะเอกชนหรือบุคคลซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการก ากับดูแล โดยก าหนดประเด็น
และระดับการพบปะกับเอกชนหรือบุคคลภายใต้การก ากับดูแลไว้เป็นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่30 

o ระดับที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐพบผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงประเดน็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ
การออกมติหรือการตัดสินข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อเอกชนหรือบุคคล 

o ระดับที่สามารถพบปะได้ แต่ต้องมีบันทึกเนื้อหาที่ได้หารือกันและมีผู้เข้าร่วมรับฟัง 
และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน 

FCC ยังออกกฎกติกาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์จาก
การปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่พิจารณาการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอาจต้องแจ้งให้ประธานกรรมการรับทราบ คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาว่าผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของกรรมการท่านนั้นหรือไม่ และจะก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มี
ปัญหา เช่น ไม่ให้เข้าร่วมในการพิจารณา ไม่รับเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและไม่
แลกเปลี่ยนความเห็นกับกรรมการท่านอ่ืนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับประเด็นนั้น ๆ  

 ควรก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพ่ือตอบข้อหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับการ
กระท าที่ “อาจ” แสดงถึงภาพพจน์ที่ไม่เป็นกลางได้ พร้อมให้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติว่าจะต้อง
ด าเนินการอย่างไรเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งยังไม่มีความชัดเจนใน
กฎหมาย  

ประเทศแคนาดามีการจัดตั้งส านักผู้ตรวจจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภาแคนาดา ส่วน
ในกรณีของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Institute of 
Technology) มีการจัดตั้งส านักงานจรรยาบรรณและผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือดูแลปัญหาเกี่ยวกับการรับเงิน
วิจัยของคณาจารย์31  

  

                                           

30 ดูข้อมูลในเว็บไซต์ของ FCC https://www.fcc.gov/proceedings-actions/ex-parte 
31 https://ogc.caltech.edu/practicegroups/workforce/ethics 
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของ
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ภาคผนวก 

รวมเนื้อหากฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนของไทย 

ภาคผนวก ก. บทบัญญัติว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐธรรมนูญไทย 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๔๙๒ 

มาตรา ๘๐  สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน 

(๑) ต้องไม่รับต าแหน่ง หรือหน้าที่ใดจากรัฐ หน่วยราชการของรัฐ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่อยู่ในบังคับ
บัญชาของรัฐโดยมีประโยชน์ตอบแทน หรือด ารงอยู่ซ่ึงต าแหน่งหน้าท่ีเชน่วา่นัน้ ท้ังน้ีนอกจากต าแหน่งรฐัมนตรี
หรือข้าราชการการเมืองอ่ืน หรือต าแหน่งที่รัฐมนตรีต้องด ารงโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือต าแหน่งที่
รัฐสภา วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนเป็นผู้แต่งตั้ง หรือต าแหน่ง หรือหน้าที่เป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัย หรือ
สถานศึกษาชั้นอุดมศึกษาอ่ืน 

(๒) ต้องไม่เป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รัฐหรือ
หน่วยราชการของรัฐเป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้นมากกว่าร้อยละห้าสิบของทุนหรือจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 

(๓) ต้องไม่รับสัมปทานจากรัฐหรือหน่วยราชการของรัฐ หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานนั้น หรือเป็นคู่สัญญา
กับรัฐ หรือหน่วยราชการของรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม 

(๔) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากรัฐหรือหน่วยราชการของรัฐเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่รัฐ
หรือหน่วยราชการของรัฐปฏิบัติกับบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานตามปรกติ และนอกจากเงินหรือประโยชน์ที่
พึงได้รับในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทน หรือในฐานะที่ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ด ารงได้
โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรานี้ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ 
บ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดที่ต้องจ่ายตามข้อผูกพันซึ่งมีระบุให้จ่ายในงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนรับหรือด ารงอยู่ซึ่งต าแหน่ง
กรรมการหรือกรรมาธิการ ที่มีประโยชน์ตอบแทนตามอัตราที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๔๓  รัฐมนตรีจะกระท าการใด ๆ ที่ห้ามไว้มิให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนกระท า
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๘๐ มิได้ และนอกจากนั้นรัฐมนตรีจะเป็นผู้จัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือ
ลูกจ้างของบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือองค์การใด ๆ ซึ่งด าเนินธุรกิจเพ่ือค้าก าไรก็มิได้ด้วย 
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รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๒ การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  

มาตรา ๒๖๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 

(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 

(๔) ไม่กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ให้น าความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่
ด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาให้กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 

มาตรา ๒๖๖  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน 
หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าที่ประจ าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
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(๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ 

(๓) การให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น พ้น
จากต าแหน่ง 

มาตรา ๒๖๗  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย เว้นแต่
เป็นการด ารงต าแหน่งหรือด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน 
บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็
มิได้ด้วย 

มาตรา ๒๖๘  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท าการใดที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๖ มิได้ เว้นแต่
เป็นการกระท าตามอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาหรือตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

มาตรา ๒๖๙  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจ านวนที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้ นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ 
เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่งมิได้ 

บทบัญญัติมาตรานี้ให้น ามาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีด้วย และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

รฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๑๘๔  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 



36 

(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ 
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 

(๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ
บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ ใช้บังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือ
กรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้น า (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
และบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นที่ด าเนินการใน
ลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้
กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 

มาตรา ๑๘๕  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท าการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าที่ประจ าของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กระท าการในลักษณะที่ท าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบใน
การจัดท าโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด าเนินการในกิจการของรัฐสภา 
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(๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากต าแหน่งของ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๑๘๖  ให้น าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออ านาจของรัฐมนตรี 

(๒) การกระท าตามหน้าที่และอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ
รัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท าการใดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก าหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๑๘๗  รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ านวนที่กฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้าง
ของบุคคลใด 

ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้งประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้โอน
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน   ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรค
สองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได ้

มาตรานี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่า
โดยทางใด ๆ ด้วย 
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ภาคผนวก ข. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา ๑๐๐  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนนิคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง  โดยให้ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๑๐๑  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ 
(๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือ
เข้าร่วมทุน 

มาตรา ๑๐๓  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

มาตรา ๑๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้ เห็นยินยอม
ด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  
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ภาคผนวก ค. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๑๓  เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 

(๑) เป็นคู่กรณีเอง 

(๒) เป็นคู่หมัน้หรือคู่สมรสของคู่กรณี 

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้อง
นับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 

(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 

(๖) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็น
กลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 

(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะท า
การพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ 
แล้วแต่กรณี 

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็น
กรรมการอยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
หรือไม ่

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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ภาคผนวก ง. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข้อ ๕  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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ภาคผนวก จ. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๐  ภายในเวลาสองปีนับแต่พ้นจากต าแหน่ง กรรมการจะประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่เป็น
ผลให้ได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการพลังงานมิได้ ความในวรรคหนึ่งให้ใช้
กับนิติบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ด้วย คือ 

(๑) นิติบุคคลอ่ืนที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง 

(๒)  นิติบุคคลอ่ืนที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในนิติบุคคลตาม (๑) 

(๓)  นิติบุคคลอ่ืนที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในนิติบุคคลตาม (๒) 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคล
ดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๒๑ ภายในก าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๐ กรรมการจะถือหุ้นของนิติบุคคลตามมาตรา ๒๐ 
ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการถือหุ้นของนิติบุคคลโดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ ตามจ านวนที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

มาตรา ๓๘  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับเลขาธิการและพนักงานใน
ต าแหน่งที่คณะกรรมการก าหนดด้วย 

มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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ภาคผนวก ฉ. ค านิยาม “ญาติ” ในร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช า ติ เ ร่ื อ ง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับ
ซ้ อน  พ . ศ .  ๒๕๕๐  ( ร่ า ง
กฎหมาย “7 ชั่วโคตร”) 

ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ฉบับ สปช. ๒๕๕๗ 

ร่างกฎหมายผลประโยชน์ทับ
ซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้
เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ี
น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วม
บิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง 
ป้า น้า อา คู่สมรส บุพการี
หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส 
บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร
บุญธรรม 

ญาติ หมายความว่า 
(1) บุพการีของตน 
(2) ผู้สืบสันดานของตน 
(3) พี่ น้ อ ง ร่ ว ม บิ ด า

มารดาหรือร่วมบิดา 
มารดาเดียวกันของ
ตนหรือของคู่สมรส 

(4) ลุง ป้า น้า อาของตน
หรือของคู่สมรส 

(5) บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา 
ยายของคู่สมรส 

(6) บุตรของบุคคลตาม 
(3) 

(7) บุตรของบุคคลตาม 
(6) เฉพาะที่เป็นญาติ
ของตน 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพัน
โดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย 

ญาติ หมายความว่า 
(1) บุพการีของ

ตน 
(2) ผู้สืบสันดาน

ของตน 
(3) คู่สมรสของ

บุ ต ร ข อ ง

ตน32,33 

 

ญาติ หมายความว่า 
(1) บุพการีของเจ้าหน้าที่

รัฐ 
(2) ผู้ สื บ สั น ด า น ข อ ง

เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
(3) คู่สมรสของบุตรของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
(4) พี่ น้ อ ง ร่ ว ม บิ ด า

มารดาเดียวกันของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

(5) พี่น้องร่วมบิดาหรือ
ร่วมมารดาเดียวกัน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

(6) บุตรบุญธรรมหรือ
ผู้ รับบุตรบุญธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพัน
โดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย 

                                           

32 สภาปฏิรูปแห่งชาติ. สิงหาคม 2558. วาระปฏิรูปที่ 1: การป้องกันและปรามปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ. 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr17.pdf (ด ูภาคผนวก ค.) 
33 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร. 2557. รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระการปฏิรูปท่ี 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 
2). http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrc2557/d072058-01.pdf (ดู ภาคผนวก จ.) 



 

 

 



สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท�: 02-718-5460
โทรสาร: 02-718-5461-2
Website: http://tdri.or.th

องค�กรต�อต�านคอร�รัปชัน (ประเทศไทย)
44 อาคารศร�จุลทรัพย� ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท�: 02-613-8863 ถึง 66
โทรสาร: 02-613-6600
Website: http://www.anticorruption.in.th
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