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2
กำรกำหนดนโยบำยเพื่ อผลประโยชน์ ของสั งคมโดยรวมหรือกำรตั ดสิ น ใจทำงกำรเมื องถูกแทรกแซงด้ ว ย
ผลประโยชน์เฉพำะของบริษัทธุรกิจเอกชน (ผำสุก พงษ์ไพจิตร, 2548, น. 6)
บุคคลและการกระทาที่ต้องห้ามเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดไว้ ดังนี้
ข้อต้องห้าม
1. การด ารงต าแหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ หรื อ การขั ด ขวางหรื อ แทรกแซงการใช้ สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพ
ของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
1.1 บุคคลที่ต้องห้ำม ได้แก่
- สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
- สมำชิกวุฒิสภำ
- รัฐมนตรี
1.2 กำรกระทำที่ต้องห้ำม ได้แก่
- กำรดำรงตำแหน่ งหรือหน้ำที่ใดในหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิส ำหกิจหรือ
ตำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
- กำรกระทำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดขวำงหรือแทรกแซงกำรใช้สิทธิหรือเสรีภำพของหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
2. การรับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน การเป็นคู่สัญญา หรือการเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญา หรือการรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ
2.1 บุคคลที่ต้องห้ำม ได้แก่
- สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
- สมำชิกวุฒิสภำ
- รัฐมนตรี
- คู่สมรสและบุตรของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือรัฐมนตรี
- บุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือรัฐมนตรี
ที่ ด ำเนิ น กำรในลั ก ษณะผู้ ถู ก ใช้ ผู้ ร่ ว มด ำเนิ น กำร หรือ ผู้ ได้ รั บ มอบหมำยจำกสมำชิ ก สภำผู้ แ ทนรำษฎร
สมำชิกวุฒิสภำ หรือรัฐมนตรี
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2.2 กำรกระทำที่ต้องห้ำม ได้แก่
- กำรรับหรือแทรกแซงหรือก้ำวก่ำยกำรเข้ำรับสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
- กำรเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจอันมีลักษณะ
เป็นกำรผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
- กำรเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ
อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
- กำรรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจำกที่หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจกำรงำนปกติ
3. การใช้สถานะหรือตาแหน่งอันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง
3.1 กำรใช้สถำนะหรือตำแหน่งของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ
1) บุคคลที่ต้องห้ำม ได้แก่
- สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
- สมำชิกวุฒิสภำ
2) กำรกระทำที่ต้องห้ำม ได้แก่
กำรใช้สถำนะหรือตำแหน่งกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำกระทำกำรใด ๆ
อันมีลักษณะที่เป็น กำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคกำรเมือง
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กำรปฏิบั ติรำชกำรหรือกำรดำเนินงำนในหน้ำที่ประจำของข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น
2. กระทำกำรในลักษณะที่ทำให้ตนมีส่วนร่วมในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณหรือให้ควำม
เห็นชอบในกำรจัดทำโครงกำรใด ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรดำเนินกำรในกิจกำรของรัฐสภำ
3. กำรบรรจุ แต่ งตั้ ง โยกย้ ำ ย โอน เลื่ อ นต ำแหน่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นหรื อ กำรให้ พ้ น จำก
ตำแหน่งของข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรือลูกจ้ำง
ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น
3.2 กำรใช้สถำนะหรือตำแหน่งของรัฐมนตรี
1) บุคคลทีต่ ้องห้ำม ได้แก่ รัฐมนตรี
2) กำรกระทำที่ต้องห้ำม ได้แก่ กำรใช้สถำนะหรือตำแหน่งกระทำกำรใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม อันเป็นกำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น
หรือของพรรคกำรเมืองโดยมิชอบตำมที่กำหนดในมำตรฐำนทำงจริยธรรม
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4. การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการ
หรือการไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือการเป็นลูกจ้าง
4.1 บุคคลที่ต้องห้ำม ได้แก่ รัฐมนตรี
4.2 กำรกระทำที่ต้องห้ำม ได้แก่
- กำรเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งควำมเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตำมจำนวนที่กฎหมำยบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้ำงของบุคคลใด
ดั่งที่พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มำตรำ 4 กำหนดว่ำ รัฐมนตรีต้อง
ไม่เป็น หุ้น ส่ว นหรือ ผู้ถือ หุ้น ในห้ำ งหุ้น ส่ว นหรือ บริษัท หรือ ไม่ค งไว้ซึ่ง ควำมเป็น หุ้น ส่ว นหรือ ผู้ถือ หุ้น ใน
ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดควำมรับผิดได้ไม่เกินร้อยละห้ำ
ของทุนทั้งหมดของห้ำงหุ้นส่วนจำกัดนั้น
(2) ในบริ ษั ทจ ำกั ดหรื อบริษั ท มหำชนจำกัด รัฐ มนตรีเป็ น ผู้ ถื อหุ้ น ได้ไม่เกิน ร้อยละห้ ำ
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ำยได้ในบริษัทนั้น
ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จำกกรณีดังกล่ำวต่อไป ให้แจ้งประธำน
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้โอน
หุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่ำวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดกำรทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยดังกล่ำวกำหนด
- กำรเข้ ำไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำรจัด กำรหุ้ น หรือ กิ จกำรของห้ ำงหุ้ น ส่ ว นหรือ บริษั ท
ดังกล่ำวไม่ว่ำในทำงใด ๆ มิได้
5. ความเป็น หุ้น ส่ว นหรือ ผู้ถือหุ้น ในห้า งหุ้น ส่วนหรือบริษัท หรือ การครอบครองหรือดูแ ล
การถือหุ้นแทน
5.1 ควำมเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
1) บุคคลที่ต้องห้ำม ได้แก่
- คูส่ มรสของรัฐมนตรี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของรัฐมนตรี
2) กำรกระท ำที่ ต้องห้ ำม ได้ แก่ ควำมเป็ นหุ้ นส่ วนหรือผู้ ถือหุ้ นในห้ ำงหุ้ นส่ วนหรือบริษั ท
ที่รัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
5.2 กำรครอบครองหรือดูแลกำรถือหุ้นแทน
1) บุคคลที่ต้องห้ำม ได้แก่ บุคคลอื่นที่ครอบครองหรือดูแลกำรถือหุ้นของรัฐมนตรีไม่ว่ำโดยทำงใด ๆ
2) กำรกระทำที่ต้องห้ำม ได้แก่ ครอบครองหรือดูแลกำรถือหุ้นของรัฐมนตรีไม่ว่ำโดยทำงใด ๆ
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ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
1. ข้อยกเว้นสาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี
- ในกรณีที่รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนำญ เงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
- ในกรณีที่รับหรือดำรงตำแหน่งกรรมำธิกำรของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร หรือวุฒิสภำ
2. ข้อยกเว้นสาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
- ในกรณี ที่รับ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งในกำรบริห ำรรำชกำรแผ่ นดินที่
เกี่ยวกับกิจกำรของสภำ เช่น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 มำตรำ 13 กำหนดให้มีคณะกรรมกำร
คณะหนึ่ งเรี ย กว่ำ “คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐ สภำ” เรียกโดยย่ อว่ำ “ก.ร.” โดยมีป ระธำนรัฐ สภำเป็ น
ประธำนกรรมกำร รองประธำนรัฐสภำ เป็นรองประธำนกรรมกำร
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น พระปกเกล้ า พ.ศ. 2541 มำตรำ 8 ก ำหนดให้ มี ส ภำสถำบั น
พระปกเกล้ำ โดยมีประธำนรัฐสภำเป็นประธำนสภำสถำบัน รองประธำนรัฐสภำเป็นรองประธำนสภำสถำบัน
กรรมกำรสภำสถำบันโดยตำแหน่ง เช่น ผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร กรรมกำรสภำสถำบันซึ่งเลือกจำก
ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำสภำผู้แทนรำษฎรจำนวนสองคน และกรรมกำรสภำสถำบันซึ่งเลือกจำก
ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำวุฒิสภำจำนวนหนึ่งคนด้วย
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 มำตรำ 7 กำหนดให้มีสภำพัฒนำกำรเมือง
โดยมี ส มำชิ กซึ่ งมำจำกหั ว หน้ ำพรรคกำรเมื องหรือ ผู้ แ ทนหั ว หน้ ำพรรคกำรเมือ งซึ่ งมี ส มำชิ กในสั งกัด เป็ น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทุกพรรคกำรเมือง พรรคละหนึ่งคนเป็นสมำชิกสภำพัฒนำกำรเมืองด้วย
พระราชบั ญ ญั ติ กองทุ น เพื่ อผู้ เคยเป็ น สมาชิ กรั ฐสภา พ.ศ. 2556 มำตรำ 8 ก ำหนดให้ มี
คณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ” เช่น ประธำนรัฐสภำเป็น
ประธำนกรรมกำร รองประธำนรัฐสภำเป็นรองประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยตำแหน่ง ได้แก่ ประธำนคณะกรรมำธิกำรที่มี
อำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกิจกำรสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนคณะกรรมำธิกำรที่มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกิจกำรวุฒิสภำ
กรรมกำรจำนวนสิบสำมคนซึ่งประธำนรัฐสภำแต่งตั้งตำมมติของแต่ละสภำ ได้แก่ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำนวน
ห้ำ คนตำมจ ำนวนหรือ สัด ส่ว นของแต่ล ะพรรคกำรเมือ ง สมำชิก วุฒ ิส ภำ จ ำนวนสำมคน ผู้ เคยเป็ น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำนวนสำมคน และผู้เคยเป็นสมำชิกวุฒิสภำจำนวนสองคน
ทั้งนี้ ได้มีคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ 10/2551 เกี่ยวกับเรื่องกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งสรุป
ได้ว่ำ ตำมหลักกำรแบ่งแยกกำรใช้อำนำจอธิปไตยแม้จะมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจซึ่งกันและกัน
แล้ว แต่องค์กรผู้ใช้อำนำจอธิปไตยก็ยังมีควำมเป็ นอิสระต่อกันอยู่ โดยเฉพำะควำมเป็ นอิสระในกำรดำเนิน
กิจกำรภำยในตำมภำรกิจและอำนำจหน้ ำที่ขององค์กรนั้นเอง ซึ่งแต่ ละองค์กรจะมีห น่วยงำนที่อยู่ ในควำม
รับผิดชอบหรือกำกับดูแล ทั้งนี้เพื่อให้ กำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรนั้น บรรลุเ ป้ ำ หมำยและวัต ถุป ระสงค์ ที่
ก ำหนดไว้ โดยฝ่ ำ ยนิต ิบ ัญ ญัต ิห รือ รัฐ สภำมีส ำนัก งำนเลขำธิก ำรสภำผู ้ แ ทนรำษฎรและส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำเป็นหน่วยรำชกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและกำกับดูแลของรัฐสภำ โดยมีคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ (ก.ร.) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. 2518 มำตรำ 6 รวมทั้งมี

6
สถำบันพระปกเกล้ำเป็นหน่วยงำนในกำกับดูแลของประธำนรัฐสภำตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติสถำบัน
พระปกเกล้ำ พ.ศ. 2541 และมีสำนักงำนสภำพัฒ นำกำรเมืองเป็นหน่วยงำนอิสระอยู่ในสถำบันพระปกเกล้ ำ
อีกชั้นหนึ่งตำมมำตรำ 23 ของพระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเมือง พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงเห็นว่ำกำรแต่งตั้งให้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำซึ่งเป็ นสมำชิกของฝ่ำยนิติบัญญัติเป็นกรรมกำรในหน่วยงำนที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบหรื อ ก ำกั บ ดู แ ลของฝ่ ำ ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป็ น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง กำร
บริ ห ำรรำชกำรของฝ่ ำ ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ทั้งมิได้เป็นกำรกระทำที่เป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ในตำแหน่งที่
ตนดำรงอยู่ จึงอยู่ในควำมหมำยและขอบเขตของกำรเป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ซึ่งได้รับกำรยกเว้นให้กระทำได้ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 265 วรรคสองที่
บัญญัติว่ำ “บทบัญญัติมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำรับเบี้ยหวัด
บ ำเหน็ จ บ ำนำญ เงิน ปี พ ระบรมวงศำนุ ว งศ์ หรือ เงินอื่ น ใดในลั ก ษณะเดียวกั น และมิ ให้ ใช้ บั งคั บ ในกรณี
ที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำรับหรือดำรงตำแหน่งกรรมำธิกำรของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร
หรือวุฒิสภำ หรือกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน”
อีกทั้ง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 266 ได้บัญญัติ
กำรกระทำอัน ต้ องห้ ำมมิ ให้ ส มำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิ ส ภำใช้ ส ถำนะหรือต ำแหน่ งกำรเป็ น
สมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิ สภำไปก้ ำวก่ำยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ ของตนเอง ของผู้ อื่น
หรือของพรรคกำรเมืองไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรดำเนินงำนในหน้ำที่ประจำ
ของข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รัฐถือหุ้ นใหญ่
หรื อ รำชกำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเรื่ อ งกำรบรรจุ แต่ ง ตั้ ง โยกย้ ำ ย โอน เลื่ อ นต ำแหน่ ง และเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
และกำรพ้นจำกตำแหน่งของข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง เห็นว่ำกำรที่
สมำชิ กสภำผู้ แทนรำษฎรและสมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำได้ รั บ แต่ งตั้ ง เป็ น กรรมกำรในกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น
ในหน่ ว ยงำนที่ อ ยู่ ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ สภำและภำยใต้ กำรก ำกั บ ดู แ ลของประธำนรั ฐ สภำ
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. 2518 พระรำชบัญญัติสถำบันพระปกเกล้ำ พ.ศ. 2541 และ
พระรำชบั ญ ญัติส ภำพัฒ นำกำรเมือ ง พ.ศ. 2551 แม้ จ ะมีอ ำนำจหน้ ำที่เกี่ยวข้ อ งกับ กำรบริห ำรรำชกำร
กำรบ ริห ำรงำน บุ ค คลและบริ ห ำรงบประมำณ ของหน่ วยงำนดั ง กล่ ำ ว แต่ ก็ เ ป็ น กำรด ำเนิ น งำน
เพื่อประโยชน์และตอบสนองต่อภำรกิจของหน่วยงำนฝ่ำยนิติบัญญัติซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบหรือกำกับดูแล
ของรั ฐ สภำหรือประธำนรัฐ สภำ กำรใช้ อำนำจหน้ ำที่ ห รือกำรปฏิ บั ติห น้ ำที่ข องสมำชิก สภำผู้ แ ทนรำษฎร
และสมำชิกวุฒิสภำในฐำนะกรรมกำรในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินภำยใต้ขอบเขตของบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
ดังกล่ำว มิได้เป็นกำรใช้สถำนะหรือตำแหน่ งเข้ำไปก้ ำ วก่ ำ ยหรื อ แทรกแซงกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรหรื อ กำร
ด ำเนิ น งำนในหน้ ำ ที่ ป ระจ ำของข้ ำ รำชกำรหรื อ กำรบริ ห ำรงำนบุคคลของฝ่ำยอื่น ทั้งกำรปฏิบัติหน้ ำที่
ดังกล่ำวก็เพื่อประโยชน์ของหน่ วยงำนที่อยู่ควำมรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของรัฐสภำหรือประธำนรัฐสภำ
จึงเห็นว่ำกำรที่สมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ น ดิ น ของฝ่ ำ ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรฝ่ ำ ยรั ฐ สภำ พ.ศ. 2518
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พระรำชบัญญัติสถำบัน พระปกเกล้ ำ พ.ศ. 2541 และพระรำชบัญญัติสภำพัฒ นำกำรเมือง พ.ศ. 2551 นั้น
ไม่เป็นกำรขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 266
- ในกรณีที่รับหรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะ เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มำตรำ 203 กำหนดว่ำ เมื่อมีกรณีที่จ ะต้องสรรหำผู้ส มควรได้รับ กำรแต่งตั้งเป็นตุล ำกำร
ศำลรัฐ ธรรมนูญ ให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำ โดยมีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และผู้นำ
ฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร เป็นกรรมกำรด้วย
มำตรำ 217 กำหนดว่ำ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหำผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรอิสระนอกจำกคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำ
ตำมมำตรำ 203 ที่ จ ะด ำเนิ น กำรสรรหำ คื อ มี ป ระธำนสภำผู้ แ ทนรำษฎร และผู้ น ำฝ่ ำ ยค้ ำ นใน
สภำผู้แทนรำษฎร เป็นกรรมกำรด้วย
มำตรำ 246 ก ำหนดว่ ำ กำรสรรหำของคณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชำติ ให้ เป็ น ไป
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 11
กำหนดว่ำ เมื่ อมีกรณี ที่ จะต้ องสรรหำผู้ สมควรได้ รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร ให้ เป็ นหน้ ำที่ แ ละอำนำจของ
คณะกรรมกำรสรรหำ โดยมีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร เป็นกรรมกำรด้วย
3. ข้อยกเว้นสาหรับรัฐมนตรี ได้แก่
- กำรดำรงตำแหน่งหรือกำรดำเนินกำรที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่หรืออำนำจของรัฐมนตรี
- กำรกระทำตำมหน้ำที่และอำนำจในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือตำมนโยบำยที่ได้แถลงต่อ
รัฐสภำ หรือตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
- ในกรณีที่รับหรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะ
- คณะรัฐมนตรีที่บริหำรรำชกำรแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้เป็นคณะรัฐมนตรี
ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ จนกว่ำคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
ตำมรัฐธรรมนู ญ ฉบั บปั จจุ บั นนี้ จะเข้ำรั บหน้ ำที่ และรัฐมนตรีได้ รับกำรยกเว้นมำตรำ 170 (5) เฉพำะในส่ วนที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนิ นกำรตำมมำตรำ 184 (1) คือรัฐมนตรีสำมำรถดำรงต ำแหน่ งหรือหน้ ำที่ ใดในหน่ วยรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจหรือตำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นได้ ตำมมำตรำ 264
วรรคหนึ่งและวรรคสอง
4. ข้อยกเว้นสาหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในระหว่ำงที่ยั งไม่มีสภำผู้ แทนรำษฎรและวุฒิ ส ภำตำมรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปัจจุบัน นี้ ให้ สภำนิ ติ
บัญญัติแห่งชำติที่ตั้งขึ้นตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 ยังคงทำ
หน้ำที่รัฐสภำสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำต่อไป และให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันนี้ ทำหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ
ตำมลำดับตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ และให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติและสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

8
สิ้นสุดลงในวันก่อนวัน เรียกประชุมรัฐสภำครั้งแรกภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตำมรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปัจจุบันนี้
ในกรณีที่สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่และอำนำจ
ตำมกฎหมำยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย และในส่วนที่เกี่ยวกับกำรดำรงตำแหน่งหรือหน้ำที่ใดในหน่วย
รำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจหรือตำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ไม่ถือว่ำเป็น
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตำมมำตรำ 263 วรรคสอง (2) (ข) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
ผลจากการกระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือมาตรา 185
สมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิ บของจำนวนสมำชิกทั้ งหมดเท่ำที่ มีอยู่
ของสภำผู้แทนรำษฎร มีสิทธิเข้ำชื่อร้อ งต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎรว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกคนใดคนหนึ่ง
แห่งสภำผู้แทนรำษฎรนั้นสิ้นสุดลงตำมมำตรำ 101 (7) คือกระทำกำรอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ 184
หรือมำตรำ 185 และให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งคำร้องนั้นไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพ
ของสมำชิกผู้นั้ น สิ้น สุดลงหรือไม่ หำกปรำกฏเหตุอันควรสงสัยว่ำสมำชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตำมที่ถูกร้อง ให้
ศำลรัฐ ธรรมนูญ มีคำสั่งให้สมำชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่จนกว่ำศำลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ในกรณี
ศำลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจำกตำแหน่งนับแต่วันที่หยุด
ปฏิบัติหน้ำที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจกำรที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจำกตำแหน่ง
นอกจำกนี้ยังให้อำนำจคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
ในกรณีเห็นว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงดังกล่ำวตำมมำตรำ 82
2. สมาชิกวุฒิสภากระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือมาตรา 185
สมำชิกวุฒิ สภำจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิ สภำ
มีสิทธิเข้ำชื่อร้องต่อประธำนวุฒิสภำว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกคนใดคนหนึ่งแห่งวุฒิสภำสิ้นสุดลงตำมมำตรำ
111 (7) คือกระทำกำรอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ 184 หรือมำตรำ 185 และให้ประธำนวุฒิสภำส่งคำร้องนั้น
ไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ หำกปรำกฏเหตุอันควรสงสัย
ว่ำสมำชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตำมที่ถูกร้องให้ศำลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมำชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่จนกว่ำ
ศำลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง
ให้ผู้นั้นพ้นจำกตำแหน่งนับแต่วันที่ห ยุดปฏิบัติหน้ำที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจกำรที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจำก
ตำแหน่ง
นอกจำกนี้ยังให้อำนำจคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งส่งเรื่องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
ในกรณีเห็นว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกวุฒิสภำคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงดังกล่ำวตำมมำตรำ 82
สำหรับวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำลที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลำโหม ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
ผู้บัญชำกำรทหำรบก ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ และผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ มิให้
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นำควำมในมำตรำ 184 (1) และมำตรำ 185 มำใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมำชิกวุฒิ สภำโดยตำแหน่ง
ดังกล่ำว คือ สำมำรถดำรงตำแหน่ งหรือหน้ำที่ใดในหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ หรือ
สำมำรถใช้ส ถำนะหรื อตำแหน่ งในกำรปฏิ บั ติรำชกำรหรือกำรด ำเนิน งำนในหน้ ำที่ป ระจำของข้ำรำชกำร
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือกระทำกำร
ในลักษณะที่ทำให้ตนมีส่วนร่วมในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณหรือให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดทำโครงกำรใด ๆ
ของหน่วยงำนของรัฐ หรือ กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือกำรให้พ้นจำก
ตำแหน่งของข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่
3. รัฐมนตรี
1) กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีจำกบุคคลซึ่งไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 160 (8) คือต้องไม่เป็น ผู้เคยพ้นจำกตำแหน่งเพรำะเหตุกระทำกำรอันเป็น
กำรต้องห้ำมตำมมำตรำ 186 หรือมำตรำ 187 มำแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้งตำมมำตรำ 159 วรรคหนึ่ง
2) รัฐ มนตรี ต้องไม่เป็ น ผู้ เคยพ้ น จำกตำแหน่งเพรำะเหตุกระทำกำรอันเป็น กำรต้องห้ ำมตำม
มำตรำ 186 หรือมำตรำ 187 มำแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง ตำมมำตรำ 160 (8)
3) ควำมเป็ นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัว เมื่อกระทำกำรอันเป็นกำรต้องห้ ำมตำมมำตรำ 186
หรือมำตรำ 187 ตำมมำตรำ 170 (5)
4) ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง เมื่อกระทำกำรอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ 186
หรือมำตรำ 187 ตำมมำตรำ 170 (5) ทำให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจำกตำแหน่งตำมมำตรำ 167 (1)
5) กระทำกำรอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ 186 หรือมำตรำ 187 โดยให้นำควำมในมำตรำ 82 มำ
ใช้บังคับแก่กำรสิ้นสุดของควำมเป็นรัฐมนตรีตำม (5) คือ กระทำกำรอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ 186 หรือ
มำตรำ 187
เพื่อประโยชน์แห่งกำรนี้ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอำนำจส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ได้ด้วย
มาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์
1. องค์กรอัยการตำมมำตรำ 248 วรรคสี่ กำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันมิให้พนักงำนอัยกำรกระทำ
กำรหรือดำรงตำแหน่งใดอันอำจทำให้มีกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตำมมำตรำ 250 วรรคห้ ำ ก ำหนดให้ มี บ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ
กำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ และกำรป้องกันกำรก้ำวก่ำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นด้วย
3. กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และ
เจ้าพนักงานของรั ฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศกาหนด
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 หมวด 6
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
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“มาตรา 126 นอกจำกเจ้ำพนักงำนของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะแล้วห้ำมมิให้
กรรมกำร ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้ำพนักงำนของรัฐที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศกำหนด
ดำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรกำกับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(2) เป็น หุ้น ส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในกำรกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชน
จำกัดไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
(3) รับสัมปทำนหรือคงถื อไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริ ษัทที่รับ
สัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอำนำจไม่ว่ำโดยตรง
หรือโดยอ้อมในกำรกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจำกัดไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
(4) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือ ลูกจ้ำงในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่ เจ้ำพนักงำนของรัฐ
ผู้ นั้ น สั งกัด อยู่ ห รือปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ในฐำนะเป็ นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ ของธุรกิ จ
ของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้น
ให้นำควำมในวรรคหนึ่ง มำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำพนักงำนของรัฐตำมวรรคหนึ่งด้วยโดยให้
ถือว่ำกำรดำเนินกิจกำรของคู่สมรสเป็นกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำพนักงำนของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้น
ดำเนินกำรอยู่ก่อนที่เจ้ำพนักงำนของรัฐจะเข้ำดำรงตำแหน่ง
คู่สมรสตำมวรรคสองให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
เจ้ำพนักงำนของรัฐที่มีลักษณะตำม (2) หรือ (3) ต้องดำเนินกำรไม่ให้มีลักษณะดังกล่ำวภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่เข้ำดำรงตำแหน่ง
มาตรา 127 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์ก รอิส ระ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ สูง
และผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ดำเนินกำรใดตำมมำตรำ 126 (4) ภำยในสองปี
นับแต่วันที่พ้นจำกตำแหน่ง
มาตรา 128 ห้ำมมิให้เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอำจคำนวณเป็น
เงินได้จำกผู้ใด นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัย
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อำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์
และจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุพกำรี ผู้สืบสันดำน
หรือญำติที่ให้ตำมประเพณี หรือตำมธรรมจรรยำตำมฐำนำนุรูป
บทบั ญ ญั ติในวรรคหนึ่ งให้ ใช้บั งคั บกั บ กำรรับ ทรัพ ย์สิ น หรือประโยชน์อื่ นใดของผู้ ซึ่งพ้ น จำก
กำรเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 129 กำรกระทำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรกระทำควำมผิด
ต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม”
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2550 ได้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลกับ ประโยชน์ ส่ ว นรวม พ.ศ. .... ต่อ สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชำติ ต่อ มำประธำน
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้ส่งควำมเห็นของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ที่ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำ
วินิจฉัยว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. .... ตรำขึ้นโดยถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และมีข้อควำมขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ
แห่ งรำชอำณำจั กรไทย พุท ธศักรำช 2550 หรือไม่ ศำลรัฐ ธรรมนู ญ ได้ มีคำวินิจฉัยที่ 17/2551 สรุป ได้ว่ำ
ในครำวประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่ 54/2550 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยำยน 2550 ในวำระที่สำม
ที่ประชุมลงมติเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำย เมื่อองค์ ประชุมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติไม่ครบองค์
ประชุมและไม่อำจถือกำรออกเสียงลงคะแนนที่ไม่ครบองค์ประชุมเป็นกำรลงมติของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
โดยชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ จึงถือว่ำ กำรตรำร่ำงพระรำชบัญญั ติว่ำด้วยควำมผิ ดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่ วนรวม พ.ศ. .... ไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อันมีผลให้ร่ำง
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ เป็นอันตกไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 154 วรรคสำม
ต่อมำในปี 2560 ได้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในครำว
ประชุมสภำนิ ติบั ญ ญั ติแห่ งชำติ ครั้งที่ 50/2560 วันพฤหั ส บดีที่ 17 สิงหำคม 2560 ได้ล งมติรับหลั กกำร
แห่ งร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจำรณำโดยคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำ
ด้วยควำมผิ ดเกี่ยวกับกำรขัดกัน ระหว่ำงประโยชน์ส่ วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. โดยมี เหตุผ ล
และควำมจำเป็นเพื่อจัดให้มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบอันจะเป็นประโยชน์ในกำรคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สำธำรณะอื่น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่ำง
กำรพิจำณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ, 2560)
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กำรขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ต ำมรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย พุ ท ธศั ก รำช 2560
มีข้อต้องห้ำม ดังนี้
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1) ห้ ำมสมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิ ส ภำ หรือรัฐ มนตรีดำรงตำแหน่งหรือหน้ำที่ ใด
ในหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจหรือตำแหน่งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
2) ห้ ำมส ม ำชิ ก ส ภ ำผู้ แ ท น รำษ ฎ ร ส ม ำชิ ก วุ ฒิ ส ภ ำ รั ฐ ม น ต รี คู่ ส ม รส แ ล ะ บุ ต ร
ของสมำชิ ก สภำผู้ แ ทนรำษฎร สมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ หรื อ รั ฐ มนตรี และบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ คู่ ส มรสและบุ ต ร
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือรัฐมนตรีที่ดำเนินกำรในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดำเนินกำร
หรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิ สภำ หรื อรัฐมนตรี รับหรือแทรกแซง หรือ
ก้ำวก่ำยกำรเข้ำรับสัมปทำน กำรเป็นคู่สัญญำ หรือกำรเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม
3) ห้ ำมสมำชิ ก สภำผู้ แ ทนรำษฎร สมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ รั ฐ มนตรี คู่ ส มรสและบุ ต รของสมำชิ ก
สภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือรัฐมนตรี และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือรัฐมนตรีที่ดำเนินกำรในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดำเนินกำร หรือผู้ได้รับมอบหมำย
จำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิ สภำ หรือรัฐมนตรี รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จำกหน่วยรำชกำร
หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ เป็ น พิ เศษ นอกเหนื อ ไปจำกที่ ห น่ ว ยรำชกำร หน่ ว ยงำนของรั ฐ
หรือรัฐวิสำหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจกำรงำนปกติ
4) ห้ำมสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิ สภำ หรือรัฐมนตรี ขัดขวำงหรือแทรกแซงกำรใช้
สิทธิหรือเสรีภำพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
5) ห้ำมสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำใช้สถำนะหรือตำแหน่งอันเป็น กำรก้ำวก่ำย
หรื อแทรกแซงเพื่ อประโยชน์ ของตนเอง ของผู้ อื่ น หรือของพรรคกำรเมื อ ง เช่ น กำรปฏิ บั ติ รำชกำรหรือ
กำรดำเนินงำนในหน้ำที่ประจำ หรือกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือกำรให้
พ้นจำกตำแหน่งของข้ำรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่
รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น
6) ห้ ำมรัฐ มนตรี ใช้ส ถำนะหรื อตำแหน่งอันเป็นกำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบั ติห น้ำที่
ของเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคกำรเมืองโดยมิชอบตำมที่กำหนด
ในมำตรฐำนทำงจริยธรรม
7) ห้ำมรัฐมนตรีเป็น หุ้ นส่ วนหรือผู้ ถือหุ้ นในห้ ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่ งควำมเป็น
หุ้ นส่ วนหรือผู้ ถือหุ้ น ในห้ ำงหุ้ น ส่วนหรื อบริษัทต่อไปตำมจำนวนที่กฎหมำยบัญ ญั ติ และต้องไม่เป็นลูกจ้ำง
ของบุคคลใด หรือเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรหุ้นหรือกิจกำรของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่ำวไม่ว่ำ
ในทำงใด ๆ มิได้
8) ห้ำมคู่สมรสของรัฐมนตรีหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของรัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป
9) ห้ำมบุคคลอื่นที่ครอบครองหรือดูแลกำรถือหุ้นของรัฐมนตรีไม่ว่ำโดยทำงใด
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ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่ำเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
1) ข้อยกเว้นสำหรับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือรัฐมนตรี เช่น ในกรณีที่รับเบี้ยหวัด
บ ำเหน็ จ บ ำนำญ เงิน ปี พ ระบรมวงศำนุ ว งศ์ หรือเงินอื่ นใดในลั กษณะเดี ยวกัน หรือรับหรือดำรงต ำแหน่ ง
กรรมำธิกำรของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร หรือวุฒิสภำ
2) ข้อยกเว้น ส ำหรับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิ สภำ เช่น ประธำนรัฐสภำเป็น
ประธำนกรรมกำร ก.ร. รองประธำนรัฐสภำเป็นรองประธำนกรรมกำร ก.ร. หรือประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
และผู้นำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกรรมกำรสรรหำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ หรือ
ประธำนรัฐสภำเป็ น ประธำนสภำสถำบั น ปกเกล้ ำ หรือสมำชิกซึ่งมำจำกหั วหน้ำพรรคกำรเมืองหรือผู้แทน
หัวหน้ำพรรคกำรเมืองซึ่งมีสมำชิกในสังกัดเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทุกพรรคกำรเมือง พรรคละหนึ่งคน
เป็นสมำชิกสภำพัฒนำกำรเมือง หรือเป็นกรรมกำรกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ
3) ข้อยกเว้น ส ำหรับ รัฐ มนตรี เช่น กำรดำรงตำแหน่งหรือกำรดำเนินกำรที่ กฎหมำยบัญ ญั ติ
ให้เป็นหน้ำที่หรืออำนำจของรัฐมนตรี กำรกระทำตำมหน้ำที่และอำนำจในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือ
ตำมนโยบำยที่ได้แถลงต่อรัฐสภำ หรือตำมที่กฎหมำยบัญญัติ หรือในกรณีที่รับหรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร
ตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะ
ผลจำกกำรกระทำกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ เช่น
1) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำกระทำกำรอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ 184
หรือมำตรำ 185 จะทำให้ผู้นั้นพ้นจำกตำแหน่ง
2) นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้เคยพ้นจำกตำแหน่งเพรำะเหตุกระทำกำรอันเป็ น
กำรต้องห้ำมตำมมำตรำ 186 หรือมำตรำ 187 มำแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง
3) เมื่อรัฐมนตรี กระทำกำรอันเป็นกำรต้องห้ ำมตำมมำตรำ 186 หรือมำตรำ 187 ควำมเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัว
4) เมื่ อ นำยกรั ฐ มนตรี ก ระท ำกำรอั น เป็ น กำรต้ อ งห้ ำ มตำมมำตรำ 186 หรื อ มำตรำ 187
ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงทำให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจำกตำแหน่ง
ปัจจุบันได้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
กำรที่ มี ก ฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรขั ด กั น แห่ งผลประโยชน์ ก็ เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น กลไกในกำรตรวจสอบ
และรักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติมิให้บุคคลใดแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมำยเพื่อตนเอง
หรือพวกพ้อง
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