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คำนำ 
 

 ผูเขียนเลือกศึกษาวิจัยเรื่อง “การขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม” หรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา การขัดกัน
แหงผลประโยชนนี้ ดวยเหตุผลหลายประการ 
 ประการแรก อันเปนจุดเริ่มตนความสนใจของผูเขียน คือ
เรื่องการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย ผูขายตองเสียภาษีหรือไม ใน
ขณะนั้นผูเขียนทำหนาท่ีคณบดีคณะนิติศาสตร มีศิษยเกาโทรศัพทมา
หารือในประเด็นท่ีวา การท่ีนายกรัฐมนตรีขายหุนไดเงินจำนวน
มหาศาล แตไมตองเสียภาษีนั้น ถูกตองหรือไม ? เหมาะสมหรือไม ? 
เปนเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนหรือไม ? ผูเขียนตอบศิษยเกาไป
วา มิไดเปนผูเช่ียวชาญเรื่องกฎหมายภาษี ทราบเพียงหลักการพื้น
ฐานเทานั้นวา การซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย มีกฎหมายยกเวนไว 
ทำใหไมตองเสียภาษี (Capital Gain Tax) กรณีตามปญหาจะเขา
เกณฑยกเวนทำใหไมตองเสียภาษีหรือไมอยางไร ไมทราบแนชัด   
แตคณะนิติศาสตรมีหนาท่ีใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยูแลว   
จึงไดจัดใหมีการสัมมนาวิชาการในเรื่อง “ภาษีจากการซื้อขายหุน” 
โดยมีคณาจารยในคณะที่เชี่ยวชาญเร่ืองภาษี ๒ ทาน และผูทรงคุณ
วุฒิภายนอกมารวมสัมมนาอภิปราย และไดเชิญศิษยเกาและ
ประชาชนท่ีสนใจมารับฟง จำไดวามีผูเขารวมรับฟงและแสดงความ
คิดเห็นเนืองแนนมาก สำหรับประเด็นท่ีวาเปนการกระทำท่ีเหมาะ
ควรหรือไม และคำถามท่ีวา เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือไม 
การสัมมนาในครั้งนั้นมิไดตอบประเด็นนี้ชัดเจน แตก็ทำใหผูเขียน
สนใจเริ่มศึกษาคนควา 



 ประการท่ีสอง ผูเขียนไดรับฟงอยูเสมอ ๆ และบางครั้งก็
ปรากฏเปนขอเขียนเปนใจความทำนองวา “การขัดกันแหงผล
ประโยชนเทากับคอรรัปชัน” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชนคือ
การคอรรัปชันรูปแบบหนึ่ง” “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
ของเจาหนาท่ีของรัฐคือการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีตองหลีกเลี่ยง” 
“การท่ีอัยการไปเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจคือการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม” “การท่ีปลัดกระทรวงท่ี
กำกับดูแลดานพลังงาน ไปเปนประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีทำ
ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน” ฯลฯ จนดู
เหมือนวามีบุคคลจำนวนไมนอย มีความคิดความเห็นวาการกระทำ
ตาง ๆ ซึ่งตนเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเปนเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนไปเสียหมด ซึ่งทำใหผูเขียนอดสงสัยไมไดวา แทจริงแลว
เปนเชนนั้นหรือไม อยางไร ความสงสัยนี้เปนตัวเรงใหผูเขียนศึกษา
โดยการอาน หนังสือ ตำรา บทความจากแหลงตาง ๆ หนังสือ ตำรา 
ท่ีเกี่ยวของกับการขัดกันแหงผลประโยชนมากข้ึน 
 ประการตอมา ผูเขียนไดมีโอกาสทำหนาท่ีเปนอนุกรรมการ
กฎหมายและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซ่ึงทำใหไดมีโอกาสในการเสนอความ
เห็นและตอบปญหาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการขัดกันแหงประโยชน
หลายครั้ง รวมท้ังไดรับเกียรติจาก ป.ป.ช. ใหไปทำหนาท่ีวิทยากร
อธิบายและเสนอความเห็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ อยูหลายครั้งตามภูมิภาคตาง ๆ   



ท่ัวประเทศ ตามโครงการสัมมนาของป.ป.ช. อันทำใหมีโอกาสแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองกับผูทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ มากข้ึน 
 หนังสือเลมนี้ตองการทำความกระจางในประเด็นเรื่อง
แนวคิดหรือหลักการสำคัญของการขัดกันแหงผลประโยชนอยางเปน
ระบบอยางนอยใน ๔ ประเด็นคือ ๑.การขัดกันแหงผลประโยชนหรือ 
Conflict of Interest มีความหมายวาอยางไร ๒.มีลักษณะและองค
ประกอบอยางไร ๓.Conflict of Interest เกี่ยวของกับการทุจริต
คอรรัปชันอยางไร และ ๔.ท่ีกลาวกันเสมอ ๆ วาเรื่องนั้น เรื่องนี้   
เปน Conflict of Interest นั้น แทจริงแลว ใชหรือไม และเพื่อให
อานงาย ๆ สบาย ๆ หนังสือเลมนี้จึงเขียนและจัดพิมพในรูปแบบ  
ของหนังสืออานเลน (Pocket book) มีเนื้อหาไมยาวเกินไปนัก เรียง
ลำดับหัวขอแบบหนังสืออานเลน และมีภาพประกอบบางเพ่ือพักสายตา 
 อนึ่ง ผูเขียนขอย้ำวา ความมุงหมายของหนังสือนี้ตองการ
ศึกษาและอธิบายแนวคิดของการขัดกันแหงผลประโยชนเปนหลัก 
มิไดมุงประสงคอธิบายตัวบทกฎหมายซึ่งมีอยูมากมายและหลาก
หลาย เพราะเห็นวากฎหมายจะตองเปนผลพวงมาจากแนวคิดหรือ
หลักคิดในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง พูดงาย ๆ ก็คือ หลักคิดหรือแนวความ
คิดตองชัดเจนถูกตองกอน กฎหมายตลอดจนการใชการตีความ
กฎหมายท่ีสืบเนื่องจากแนวความคิดนั้นจึงจะมีโอกาสถูกตอง อยางไร
ก็ตามในฐานะนักกฎหมายก็ตองกลาวถึงตัวบทกฎหมายท่ีมีอยูไวบาง 
กอปรกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ  
ไดออกประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
แหงชาต ิ เรื่องกำหนดตำแหนงเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิใหดำเนิน



กิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดเพิ่มเติมใหตำแหนง ผูบริหารทองถ่ิน
และรองผูบริหารทองถ่ิน เปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๐๐ ดวย นอกจากเดิมท่ีกำหนดเพียงตำแหนงนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตร ีซึ่งมีผลใหผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน
และคูสมรส รวมประมาณกวา ๔๖,๐๐๐ คน ตองปฏิบัติตามมาตรา 
๑๐๐ ผูเขียนจึงไดกลาวถึงมาตรา ๑๐๐ ไวดวย  
 ทายท่ีสุดนี้ ผูเขียนใครขอแจงวา การเลือกทำการศึกษาวิจัย
เรื่องนี้ มิใชเพราะคิดวาตนเองเปนคนดีท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมสูงหรือ
ดำรงตนดีไมมีประเด็นเรื่องผลประโยชนทับซอนผานเขามาแตอยางใด 
ผูเขียนเปนเพียงมนุษยปุถุชนบุคคลธรรมดาท่ีอาจมีถูกมีผิดบาง   
ลืมบางหลงบาง รอบคอบบาง เลินเลอบาง แตมั่นใจวาไมใชคนราย
คนเลว ท่ีทำการศึกษาเรื่องนี้มิไดหวังจะตำหนิใคร หวังเพียง  
ความกระจางในทางวิชาการ อันจะเปนประโยชนตอการบัญญัติ
กฎหมาย การใชการตีความกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ตอไป และโดยเหตุนี้ผูเขียนจึงอนุญาตใหป.ป.ช. ดำเนินการจัดพิมพ
หนังสือเลมนี้เพื่อเปนวิทยาทาน  
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สารบัญ 

ประเทศไทยกับปญหาทุจริตคอรรัปชัน ๑ 
ความสำคัญของปญหา Conflict of interest ๔ 
กฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กับ Conflict of Interest ๗ 
กฎหมายคืออะไร? ๗ 
กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยูที่ความถูกตองและความยุติธรรม ๑๒ 
กฎหมายใชบังคับกับทุกคนเสมอหนากัน ๑๕ 

กฎหมายไมใสใจกับความดี ความเลว ? ๑๗ 
ศีลธรรม ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย ๑๙ 
กฎหมาย : กฎศีลธรรม : กฎแหงกรรม ๒๑ 
 

Conflict of interest คืออะไร ?  
Conflict of interest คืออะไร ? ๒๗ 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ ๒๙ 
ผลประโยชนสวนรวม 
ตัวอยางสถานการณที่มีผูกลาววาเปน ๓๐ 
การขัดกันแหงผลประโยชน 
ความหมายของการขัดกันของผลประโยชนสวนตน ๓๕ 
และผลประโยชนสวนรวม 
การรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน ๔๒ 
ลักษณะและองคประกอบของการขัดกันของผลประโยชนสวนตน ๔๕ 
และผลประโยชนสวนรวม 

หากไมมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ  ๔๗ 
ก็ไมใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

 



ความสำคัญและความสัมพันธระหวางการขัดกันของผลประโยชน ๖๘ 
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม กับการทุจริตคอรรัปชัน 
สถานการณที่คลายกับการขัดกันแหงผลประโยชน ๖๙ 
การขัดกันแหงผลประโยชน ที่อาจยอมรับได ๙๘ 
การขัดกันแหงผลประโยชน ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ๑๐๒ 
การขัดกันแหงผลประโยชน กับมาตรฐานในการพิจารณาวินิจฉัย ๑๐๗ 
กฎหมายที่วาดวยการขัดกันแหงผลประโยชน  ๑๐๙ 

มาตรา ๑๐๐ พ.ร.บ. ป.ป.ช.  

การขัดกันแหงผลประโยชน กับมาตรา ๑๐๐ พ.ร.บ. ป.ป.ช. ๑๒๕ 
ความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ (๑) ๑๒๙ 
ขอยกเวน มิใหนำมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับ ๑๖๙ 
การกระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๐  ๑๗๐ 
นอกจากมีโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไวแลว ยังใหถือวาทุจริต 

ปญหาการใชการตีความ ๑๗๔ 

บทสรุป   ๑๗๖ 

ความสงทาย ๑๗๗ 

บรรณานุกรม ๑๗๘ 



1

ประเทศไทยกับปญหาทุจริตคอรรัปชัน 
 การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีมีอยูในสังคมไทยเปนเวลา
นานแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกลาวถึงการทุจริตคอรรัปชันใน  
ภาครัฐ ซึ่งผลกระทบหรือผลรายของปญหาดังกลาวเปนท่ีเห็นได
ประจักษวาเปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหประเทศชาติไมเจริญกาวหนา  
เทาท่ีควรจะเปน เปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหรัฐบาลแทบทุกรัฐบาล  
ถูกอภิปรายไมไววางใจและนำไปสูการลาออกหรือการยุบสภา  
ผูแทนราษฎร ทำใหการบริหารประเทศตองหยุดชะงัก และเปนหนึ่ง
ในสาเหตุหลักของการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยแทบทุกครั้ง  
ท่ีผานมา และประเทศไทยไดถูกจัดอันดับใหเปนประเทศในกลุมท่ีมี
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันคอนขางมาก๑ 

 รัฐบาลไดพยายามท่ีจะปองกันแกไขโดยกำหนดเปนนโยบาย
และแผนงานตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติเพื่อแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันแตก็ไมประสบผลสำเร็จจนกระท่ังตองจัด
ตั้งหนวยงานข้ึนมาโดยเฉพาะในป พ.ศ. ๒๕๑๘ คือ สำนักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  
วงราชการ (ป.ป.ป)๒ เพื่อทำหนาท่ีโดยตรงในการปองกันและปราบ
๑ โปรดด ู http://www.transparency.org และนอกจากนี้ โปรดด ู
สถานการณการทุจริตในสังคมไทย จากโครงการประชาศึกษาและชุมชน
สัมพันธ, คูมือเจาหนาที่ของรัฐสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต, ๒๕๕๐) หนา ๑.  
๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ (ป.ป.ป.) แตงตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๖๖ โดยมีอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘  
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ปรามการทุจริตคอรรัปชันในภาครัฐ อยางไรก็ตามแมภายหลังท่ีไดมี
การจัดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ป. แลวปญหาการทุจริตคอรรัปชันก็มิไดลด
ลงแตประการใด จนกระท่ังไดมีการปรับเปลี่ยนและจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)   
มีสถานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ข้ึนแทน 
 ในสวนของกฎหมายนั้น นอกจากรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยแลว ยังมีพระราชบัญญัติตาง ๆ หลายฉบับท่ีบัญญัติ
ข้ึนมาโดยมีเจตนารมณตองการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชันโดยตรง อาทิ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการ
จัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตร ี พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฯลฯ เปนตน อยางไรก็ตามปญหาในเรื่องการทุจริต
คอรรัปชันก็มิไดลดนอยลง  
 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันยังคงเปนปญหาสำคัญ
และเปนปญหาท่ีเรื้อรังอันทำใหประเทศชาติไมพัฒนาเจริญกาวหนา
เทาท่ีควร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดทรงมีพระราชดำรัสใน
โอกาสตาง ๆ เพื่อใหรัฐบาลและประชาชนตระหนักถึงปญหาดังกลาว 
วา  
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 “ทานตองหามไมใหมีการทุจริตข้ึน ถาทุจริต แมแตนิดเดียวก็
ขอแชง แชงใหมีอันเปน พูดอยางนี้หยาบคาย แตวาขอใหมี .. อันเปน 
แตถาไมทุจริต สุจริตและมีความต้ังใจจะทำ ขอใหตออายุไปถึง ๑๐๐ ป 
หรือถาอายุมากแลว ก็แข็งแรง ประเทศไทยก็จะรอดพนอันตราย
อยางมาก”๓ 

 “กฎหมายนี้มีชองโหวเสมอ ถาเราถือโอกาสในการมีชองโหว
ของกฎหมายเพื่อการทุจริตนั้นเปนสิ่งท่ีเลวทราม และทำใหนำไปสู
ความหายนะ แตถาใชชองโหวในกฎหมายเพื่อสรางสรรคก็เปนการ
ปองกันมิใหใชชองโหวของกฎหมายในทางทุจริต”๔ 

 “ ..ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกำกับใจ มีคุณธรรมขอ
หนึ่งท่ีสำคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ คือความสัตย
สุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความสัตย
สุจริตเปนพื้นฐาน ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมท้ัง ๓ ประการคือ สุจริตตอ
บานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาท่ี ทานจึงจะเปนผูท่ี
ควรแกการสรรเสริญของมวลชนท่ัวไป”๕ 

๓ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน 
พระราชทานเมื่อวันที ่๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
๔ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน 
พระราชทานเมื่อวันที ่๗ มกราคม ๒๕๒๓ 
๕ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน 
พระราชทานเมื่อวันที ่๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๗  
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 ความสำคัญของปญหาการทุจริตคอรรัปชันและผลกระทบไม
ไดจำกัดอยูเฉพาะในประเทศเทานั้น แมในสังคมระหวางประเทศก็ได
เห็นถึงความรายแรงของปญหาดังกลาว จึงไดมีความพยายามและ
ความรวมมือในระดับระหวางประเทศมากมาย๖ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเกิดข้ึนของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption) 
ซึ่งถือเปนกฎหมายท่ีเปนมาตรฐานระหวางประเทศในการตอตานการ
คอรรัปชัน  
 

ความสำคัญของปญหา Conflict of interest 
 การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
(Conflict of interest)หรือ ท่ีผูเขียนเรียกสั้น ๆ วาการขัดกันแหงผล
ประโยชนนั้น เปนเรื่องท่ีสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับ
การทุจริตคอรรัปชัน กลาวคือเปนท่ียอมรับกันวายิ่งมีสถานการณ
หรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ  
ผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสู

๖ อาทิเชน Inter-American Convention Against Corruption ๑๙๙๖, 
OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials 
in International Business Transactions ๑๙๙๗, Convention on the 
Fight Against Corruption involving Officials of the European 
Communities or Officials of Members States ๑๙๙๗, United 
Nations Convention Against Transnational Organised Crime ๒๐๐๐ 
(UNCTOC) เปนตน 
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การทุจริตคอรรัปชันมากเทานั้น๗ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการ
ปองกันไมใหเกิดสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนเกิดข้ึน หรือ
เมื่อเกิดข้ึนแลวก็ตองควบคุม ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจไดวาจะไมนำไป
สูการทุจริตคอรรัปชันหรือทำใหสวนรวมตองเสียหาย๘  

 มาตรการหนึ่งในการปองกันและจัดการกับปญหาการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมก็คือ การตรา
กฎหมายออกมาบังคับใช ซึ่งนับวันก็จะมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
ขัดกันแหงผลประโยชนออกมาใชบังคับมากข้ึนเรื่อย ๆ อาทิ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒ 
และมาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๙ พระราชบัญญัติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
 แมวากฎหมายดังกลาวไดตราออกมาดวยวัตถุประสงค  
โดยภาพรวมเหมือนกันคือตองการจัดการกับปญหาการขัดกันแหง  
ผลประโยชน อยางไรก็ดีเนื่องจากกฎหมายแตละฉบับไดตราออกมา

๗ Asean Development Bank, Managing Conflict of Interest 
Frameworks, Tools, and Instruments for Preventing, Detecting, 
And Managing Conflict of Interest,  Proceeding of the ๕th Regional 
Seminar on Making International Anti-Corruption Standards 
Operational, held in Jakarta, Indonesia on ๖-๗ August ๒๐๐๗ and 
hosted by the Corruption Eradication Commission (KPK) Indonesia 
Published by the Asian Development Bank at p. ๓, ๕. 
๘ สหประชาชาติโดยอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
ค.ศ. ๒๐๐๓ ไดกำหนดใหประเทศภาคีแตละประเทศพึงใชความพยายามที่จะ
จัดใหม ี รักษาและสรางเสริมระบบซ่ึงสงเสริมความโปรงใส และปองกันปญหา
การขัดกันแหงผลประโยชน โปรดด ูhttp://www.unodc.org 
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ตางกรรม ตางวาระกัน ใชถอยคำไมเหมือนกัน หรือใชถอยคำกวาง
แคบแตกตางกันออกไป จึงกอใหเกิดปญหาการใชการตีความ
กฎหมายอยางมาก บางกรณีก็มีขอโตเถียงวาบทบัญญัติกฎหมายนั้น
ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน จึงทำใหเกิดความสับสนและ
การโตแยงโตเถียงเปนอยางมากวา อะไรและอยางไรเปนการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 เพื่อท่ีจะเขาใจและสามารถใชและตีความกฎหมาย รวมตลอด
ถึงสามารถตรากฎหมายอันเกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมไดอยางถูกตอง ชัดเจน ผูเขียนจึงเห็นวา
มีความจำเปนตองเขาใจความหมาย องคประกอบและขอบเขตของ
การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม   
ความสำคัญของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมและความเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอรรัปชัน อะไรบาง  
ท่ีคลายกับการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวม เพื่อจะไดเปนพื้นฐานเพื่อนำไปสูการใชและการตีความกฎหมาย 
หรือการตรากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการขัดกันแหงผลประโยชนไดชัดเจน
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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กฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กับ Conflict 
of Interest 
 เพื่อท่ีจะเขาใจเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน การทำความ
เขาใจวากฎหมายคืออะไร กฎหมายเกี่ยวของสัมพันธกับศีลธรรม   
คุณธรรม จริยธรรม อยางไร การขัดกันแหงผลประโยชนเปนเรื่องของ
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมหรือไม อยางไร และท่ีสำคัญเกี่ยวของ
อยางไรกับการทุจริตคอรรัปชัน ผูเขียนจะไดอธิบายเปนลำดับไป ดังนี้ 
 

กฎหมายคืออะไร? 
 เสด็จในกรมฯกรมหลวงราชบุรีดิ เรกฤทธ์ิ ไดอธิบายวา 
กฎหมายคือ “คำสั่งท้ังหลายของผูปกครองวาการแผนดิน ตอราษฎร
ท้ังหลาย เมื่อไมทำตามแลว ตามธรรมดาตองโทษ”๙ 

 ศาสตราจารย หยุด แสงอุทัย อธิบายวา “กฎหมายตามเนื้อ
ความไดแกขอบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย ถา
ฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ”๑๐  

 นักวิชาการรัฐศาสตรกลาววา กฎหมายคือ “กฎกติกาท่ีสังคม
ตราข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการอยูรวมกันในสังคม มีการหามไมให
กระทำการบางอยางซึ่งจะกอใหเกิดความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน เชน
การลักทรัพย การทำรายรางกาย หรือกำหนดใหมีการกระทำเชน 

๙ ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, กรมหลวง, เลกเชอรของพระเจาพี่ยาเธอกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ ์(พระนคร : กรุงเทพ บรรณาคาร, ๒๔๖๘) หนา ๒. 
๑๐ หยุด แสงอุทัย, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพประกายพรึก,๒๕๔๘) หนา ๖๗. 
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ตองมีการเสียภาษี การบังคับผูปกครองใหลูกเรียนหนังสือท่ีเรียกวาการ
ศึกษาภาคบังคับ การบังคับใหผูชายท่ีอายุถึงเกณฑตองเปนทหาร 
เปนตน”๑๑ 

 พจนานุกรมไทย ไดใหความหมายของกฎหมาย ไววาหมายถึง 
“กฎท่ีสถาบันหรือผูมีอำนาจสูงสุดในรัฐตราข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนจาก
จารีตประเพณีอันเปนท่ียอมรับนับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ
เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแหงความ
สัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ”๑๒ 

 กฎหมายคืออะไรนั้น ในทางวิชาการสามารถใหคำตอบได
หลากหลายแตกตางกัน๑๓ เพื่อใหสะดวกและเขาใจงายข้ึน กฎหมาย
สามารถมองไดหลายมุม ในแงมุมหนึ่งกฎหมายคือกฎกติกาท่ีรัฐ
กำหนดข้ึนเพื่อใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข อาทิเชน 
กฎหมายอาญาบัญญัติหามไมใหทำรายรางกายคนอ่ืน ไมใหลักทรัพย 
ไมใหดาทอกัน๑๔ ไมใชกำลังแกแคนกันเอง กฎหมายจราจรทางบก

๑๑ ลิขิต ธีรเวคิน, “กฎหมายและการปฏิรูปกฎหมาย” หนังสือพิมพสยามรัฐ 
ฉบับที่ ๒๑๕๐๗ ปที่  ๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ หนา ๕. 
๑๒ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๔. 
๑๓ โปรดดูเพิ่มเติมอาทิเชน ธานินทร  กรัยวิเชียร, กฎหมายกับความยุติธรรม, 
(สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๗) หนา ๑, ๙, ๑๐. 
พิเชษฐ เมาลานนทและทีมวิจัย, “ตุลาการภิวัฒน คลื่น ๓ ลูก หนาที่ของ
กฎหมายในสังคม” วารสารกฎหมายใหม ปที่ ๕ ฉบับที่ ๙๑ มกราคม ๒๕๕๑ 
หนา ๔๘−๔๙. ปรีด ี เกษมทรัพย, กฎหมายแพง : หลักทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๕, 
หางหุนสวนจำกัดภาพพิมพ, ๒๕๒๖, หนา ๑๓ – ๑๕  
๑๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕  มาตรา ๓๓๔  มาตรา ๓๙๓   
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บัญญัติหามขับรถฝาไฟแดง ใหขับรถชิดซาย๑๕ ไมขับรถไปพูด
โทรศัพทไปโดยไมมีอุปกรณชวย๑๖ หากไมมีกฎหมายเหลานี้ก็ยากท่ี
สังคมจะอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 
 ในอีกแงมุมหนึ่งกฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ 
เพื่อใหรัฐมีกลไกหรือเครื่องมือท่ีใชในการบริหารประเทศเพื่อทำให
ประเทศมีความเจริญกาวหนา มีประสิทธิภาพ มีระบบตาง ๆ ในทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีดี อาทิเชน กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ป.ป.ช.) เพื่อมีหนาท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง๑๗

บัญญัติใหมีศาลปกครองแยกตางหากจากศาลยุติธรรม๑๘ เพื่อจะ
ทำใหระบบอำนวยความยุติธรรมทางปกครองดีข้ึน บัญญัติใหมีคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ข้ึนมาโดยเฉพาะ๑๙ โดยเช่ือวาจะทำให

๑๕ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๒๒ (๒) มาตรา ๓๓ 
๑๖ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๔๓ (๙) 
๑๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ ถึง
มาตรา ๒๕๑, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  และ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๑๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ ถึง
มาตรา ๒๒๗ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๙ − 
๒๔๑  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐  
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ไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีดีและรัฐบาลท่ีดีมาบริหารปกครอง
ประเทศ บัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและสรรหา  
ผสมกัน๒๐ โดยเช่ือวาจะทำใหระบบการควบคุมตรวจสอบและ  
การออกกฎหมายดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือกฎหมายภาษี
อากรกำหนดใหผูมีรายไดมีหนาท่ีตองเสียภาษ ี ผูใดมีรายไดมากก็ตอง
เสียภาษีมากกวาผูมีรายไดนอย ในบางกรณีแมจะมีรายไดแตก็ให
ยกเวนหรือลดหยอนไมตองเสียภาษีเพราะรัฐตองการกระตุนใหมี
กิจกรรมในเรื่องนั้น ๆ ใหมากข้ึน อาทิรัฐกำหนดใหผูท่ีเลี้ยงดูบิดา
มารดาไดรับหักคาลดหยอนเพื่อสนับสนุนสงเสริมผูท่ีกตัญูกตเวทีตอ
บิดามารดา๒๑ หรือกฎหมายหลักทรัพยกำหนดใหยกเวนการเก็บภาษี
เงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย๒๒ 

(Capital Gain Tax) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งใหผูเลนหุนในตลาดหุน  
ไมตองเสียภาษีเงินไดในบางกรณี ดวยเหตุผลท่ีรัฐตองการสนับสนุน
สงเสริมใหตลาดทุนไทยขยายตัวอันจะเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ  
โดยรวมจึงจูงใจใหสิทธิพิเศษทางภาษีฯลฯ กฎหมายเหลานี้ลวน  
มี เจตนารมณ เพื่ อตองการใหประเทศมีความเจริญกาวหนา   
มีประสิทธิภาพมากข้ึน๒๓ 

๒๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๑ ประมวลรัษฎากร  มาตรา ๔๗ (๑) (ญ) 
๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ขอ ๒ (๒๓) 
๒๓ สวนจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไวหรือไม ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง และ
โดยเหตุน้ีนักกฎหมายจึงเปนวิศวกรสังคมท่ีตองมีความรูความเขาใจไมเฉพาะเพียง
นิติศาสตรเทานั้น แตตองเขาใจสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และอื่น ๆ จึงจะสามารถออกแบบและวางกฎกติกาที่ดีที่สุดสำหรับสังคม 
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 พิจารณาในอีกแงมุมหนึ่ง กฎหมายเปนหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของ
ประชาชนยอมไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย รัฐธรรมนูญ๒๔ ได
บัญญัติรองรับและคุมครองใหบุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ
รางกาย การจับ การคุมขังบุคคลจะกระทำมิไดเวนแตมีคำส่ังหรือ
หมายของศาล หรือมีเหตุอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ บุคคลยอมมี
สิทธิในทรัพยสิน ในการประกอบอาชีพ ในการแสดงความคิดเห็น 
บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ ประชาชนยอมมีสิทธิเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา ฯลฯ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดใหรัฐคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของ
ประชาชน จะเปดเผยเผยแพรโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของ
ขอมูลไมได๒๕ ฯลฯ เปนตน 
 กฎหมายจึงเปนกฎกติกาที่สำคัญที่ผูคนในสังคมจำตองปฏิบัติ
ตามและหากไมปฏิบัติตามก็จะมีสภาพบังคับตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

๒๔ โปรดดูรายละเอียดใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๒−๖๙ 
๒๕ อยางไรก็ตาม สิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนอาจถูกจำกัดโดย
กฎหมายได แตทั้งนี้ตองเพื่อประโยชนของสาธารณะและตองพอสมควรแก
กรณี 
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กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยูที่ความถูกตองและความ
ยุติธรรม 
 ไมวาจะพิจารณาในแงท่ีวากฎหมายเปนกฎกติกาท่ีชวยทำให
คนในสังคมไดอยูรวมกันอยางปกติสุข กฎหมายเปนหลักประกันใน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน หรือกฎหมายเปน
เครื่องมือท่ีทำใหประเทศมีประสิทธิภาพมีความเจริญกาวหนา จุดมุง
หมายในที่สุดของกฎหมายก็ตองอยูที่ความถูกตองและความ
ยุติธรรม 
 กฎหมายตองมีข้ึนเพื่ออำนวยความยุติธรรมเสมอ ดังนั้น
กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนจึงตองยุติธรรม ประเด็นสำคัญคือความยุติธรรม
คืออะไร? เปนความยุติธรรมของนาย ก. ฝายหนึ่ง หรือความยุติธรรม
ของนาย ข. อีกฝายหนึ่ง หรือเปนความยุติธรรมของใคร?  
 ความยุติธรรมคือความเท่ียงธรรม ความชอบธรรม และความ
ชอบดวยเหตุผล๒๖ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ความยุติธรรมคือสิ่งท่ีบุคคล
ซ่ึงมีเหตุมีผลและมีความรูสึกผิดชอบเห็นวาเปนส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม๒๗ 

 ความถูกตองและความยุติธรรมเปนสภาพนามธรรมท่ีบางครั้ง
ไมใชเรื่องงายท่ีคนทุกคนทุกหมูเหลาจะพิจารณาเห็นถูกตองตรงกัน
ท้ังหมด๒๘ ในแตละเรื่องแตละบุคคลก็อาจจะเห็นวาสิ่งท่ีเปนความถูก
๒๖ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๙๑๑  
๒๗ ธานินทร กรัยวิเชียร, อางแลวเชิงอรรถที ่๑๓, หนา ๕. 
๒๘ ทานอาจารยธานินทร กรัยวิเชียร ไดกลาวไววา “สิ่งใดยุติธรรม สิ่งใดไม
ยุติธรรม ปญหานี้เปนปญหาที่ยากที่สุด ดังไดกลาวมาแลววา บุคคลยอมเห็นวา
สิ่งใดยุติธรรมแตกตางกัน แมในหมูผูพิพากษาดวยกันเองก็เถียงกันไดไมจบสิ้น 
เพื่อแกปญหานี ้ ผูเขียนเห็นวาในกรณีปกติทั่วไป ควรถือวาความยุติธรรมเปน
ไปตามที่ฝายนิติบัญญัติบัญญัติไวในกฎหมาย” โปรดดูรายละเอียดใน ธานินทร 
กรัยวิเชียร, เพิ่งอาง, หนา ๔๓. 
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ตองและความยุติธรรมแตกตางกันไป ท้ังนี้เพราะบุคคลแตละคนมี
เหตุมีผล มีคานิยม ทัศนคติแตกตางกันและมีความรูสึกผิดชอบไม
เสมอกัน 
 ดังนั้นโดยท่ัวไปความถูกตองและความยุติธรรมจึงตองเปน
ความถูกตองและความยุติธรรมตามกฎหมายท่ีไดบัญญัติข้ึน คือเปน
ความยุติธรรมท่ีอยูกับรองกับรอย ไมใชความถูกตองหรือความ
ยุติธรรมตามความเห็นของคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะผันแปร เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา โดยเหตุนี้กฎหมายจึงตองออกโดยรัฐสภาซึ่งถือวาเปนผู
แทนของปวงชนโดยชอบธรรม และตองออกกฎหมายใหด ี ให
ยุติธรรมไมใชวารัฐสภาจะออกกฎหมายมีเนื้อหาสาระอยางไรก็ได   
จะออกกฎหมายใหผูชายกลายเปนผูหญิงไมได จะออกกฎหมายใหขัด
ตอหลักเหตุผลไมได การปกครองโดยกฎหมาย จึงไมใชเพียงแค Rule 
by law แตตองเปน Rule of law กฎหมายท่ีรัฐสภาออกจึงตองอยู
ภายใตหลัก “นิติธรรม” ซึ่งเปนหลักของกฎหมายท่ีใหหลักประกันวา
กฎหมายจะมีความยุติธรรม๒๙ รัฐสภาจะออกกฎหมายท่ีมุงใชบังคับ
ยอนหลังเพื่อลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงไมได   
จะออกกฎหมายรองรับการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีจะกระทำในอนาคตเปนการท่ัวไปวาไมเปนการ

๒๙ หยุด  แสงอุทัย, คำอธิบาย หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, พิมพครั้งที ่ ๙, สำนัก
พิมพวิญูชน, ๒๕๓๘, หนา  ๑๒๓ – ๑๒๔. 
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ผิดกฎหมาย ไมได๓๐ นักกฎหมายท่ียึดหลักนิติธรรมตองปฏิเสธ
กฎหมายดังกลาวและถือวากฎหมายดังกลาวไมมีคาเปนกฎหมาย 
และไมสามารถใชบังคับได๓๑  

 อยางไรก็ตาม ถากฎหมายท่ีรัฐสภาตราออกมาแลวไมด ี  
ไมชวยทำใหสังคมสงบสุข ไมคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
ไมชวยทำใหประเทศชาติมีประสิทธิภาพ มีความเจริญมากข้ึน   
ไมอำนวยใหเกิดความถูกตองและความยุติธรรม ประการแรกก็ตอง
แกไขท่ีรัฐสภาดวยการแกไขปรับปรุงหรือบัญญัติกฎหมายใหดีข้ึน 
ท้ังนี้เพราะรัฐสภาเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีออกกฎหมาย สำหรับการ
แกไขเยียวยาใหเกิดความยุติธรรมโดยศาลจะกระทำไดก็ตอเมื่อเปนท่ี
เห็นไดโดยชัดเจนวาเปนเรื่องอยุติธรรมโดยแนแทโดยปราศจากขอ
๓๐ เพราะเทากับวาเปนการเขียนกฎหมายเพื่อทำลายหลักความถูกผิดตาม
กฎหมายไวลวงหนานั่นเอง การเขียนเชนนี้กฎหมายที่มีอยู (Positive Law or 
Existing Law) ก็เปนอันไรคา ไมมีสภาพบังคับใช บุคคลหรือคณะบุคคลผูได
ตั๋วหรือบัตรพิเศษนี้จะสามารถทำความผิดอะไรก็ไดในอนาคต แลวใชตั๋วหรือ
บัตรพิเศษนี้มาอางเพื่อใหการกระทำอันเปนความผิดของตน กลายเปนไมผิดได 
การเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมสำหรับการกระทำที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจึงขัด
ตอหลักนิติธรรม ไมมีสภาพเปนกฎหมายที่ศาลหรือนักกฎหมายจะนำไปใชได 
๓๑ โปรดด ู ตัวอยางในมาตรา ๓๐๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๕๐และโดยเหตุผลนี ้คำกลาวที่วา กฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปตย 
จึงถูกไมหมด ที่ถูกก็คือกฎหมายตองออกโดยรัฐ ไมใชจะออกโดยใครก็ได ซ่ึง
ตามปกติคือรัฐสภาซ่ึงมีอำนาจหนาที่ในการออกกฎหมายโดยตรง หรือในกรณี
ผิดปกติ ก็อาจเปนคำสั่งของคณะปฏิวัติ ปฏิรูป ฯลฯ ซ่ึงไดยึดอำนาจรัฐมาได 
และใชอำนาจที่ยึดมานั้นออกกฎหมายแทนรัฐสภา ซ่ึงเรียกโดยรวมวา คำสั่ง
ของรัฐาธิปตย แตคำสั่งของรัฐาธิปตย ไมวาจะเปนรัฐสภาหรือคณะปฏิวัต ิ
ปฏิรูปใด ๆ ก็ตองไมขัดตอหลักนิติธรรมดวย จึงจะเปนกฎหมายที่ใชบังคับได 
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สงสัย หรือท่ีทานอาจารยธานินทร กรัยวิเชียร ใชคำวา “ ความอ
ยุติธรรมข้ันอุกฤต ” เทานั้น๓๒  

 ถากฎหมายไดบัญญัติข้ึนมาโดยถูกตองเปนธรรมแลว แตนัก
กฎหมายใชกฎหมายโดยไมถูกตอง ไมเปนธรรม บิดเบือน ไมอยูกับ
รองกับรอยหรือสองมาตรฐานก็เปนปญหาของนักกฎหมาย ซึ่งตอง
แกไขปรับปรุงท่ีตัวนักกฎหมาย 
 

กฎหมายใชบังคับกับทุกคนเสมอหนากัน 

 กฎหมายท่ีมีไวเพื่อลงโทษผูกระทำความผิด ถามีการกระทำ
หนึ่งเกิดข้ึนและเมื่อพิจารณาตามกฎหมายแลว เปนความผิด   
นักกฎหมายก็จักตองวินิจฉัยวาเปนความผิด โดยไมตองพิจารณาวาผู
กระทำผิดเปนใคร จะร่ำรวยหรือยากจน จะนับถือศาสนาพุทธหรือ
ศาสนาอ่ืน จะผิวขาวผิวดำหรือผิวเหลือง และไมวาจะเปนคนดีหรือ
คนเลว กฎหมายตองใชบังคับกับทุกคนโดยเสมอภาค๓๓ ในทางตรง
กันขามถามีการกระทำหนึ่งเกิดข้ึนและเมื่อพิจารณาตามกฎหมาย
แลวไมเปนความผิด นักกฎหมายก็ตองวินิจฉัยวาการกระทำนั้นไม
๓๒ โปรดดูรายละเอียดใน ธานินทร กรัยวิเชียร, อางแลวเชิงอรรถที ่๑๓, หนา 
๔๓. หรือที่ผูเขียนมีความเห็นวา หากบทบัญญัติของกฎหมายมีเนื้อหาสาระขัด
ตอหลักนิติธรรม ศาลและนักกฎหมายสามารถเยียวยาใหถูกตองดวยการ
ปฏิเสธความมีคาเปนกฎหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ  
๓๓ หลักการนี้เปนหลักทั่วไปที่ใชและมีบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญเสมอ และ
โปรดด ู สมยศ  เชื้อไทย, คำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๒, 
โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, หนา ๑๓๖ – ๑๔๒ นอกจากนี้ โปรดด ู รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๒๓  
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เปนความผิดไมวาผูกระทำจะเปนคนประเภทใด จะเปนคนดีหรือ  
คนเลว คนรวยหรือคนจน ฯลฯ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ   
นักกฎหมายจะตองพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงและขอกฎหมายไป
โดยปราศจากอคต๓ิ๔ ไมโอนเอียงเพราะรักหรือเพราะเกลียด 
 

 “ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ” รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  
มาตรา ๒๕  
 “ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ” รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ 

 “ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน
เรื่องถ่ินกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ  อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
จะกระทำมิได 
 มาตรการที่รัฐกำหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช
สิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตามวรรคสาม ” และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ 
 “ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน
เรื่องถ่ินกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ   อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได 
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กฎหมายไมใสใจกับความดี ความเลว ? 
 กฎหมายมีจุดหมายปลายทางท่ีความถูกตองและความ
ยุติธรรม ความดียอมเปนความถูกตอง กฎหมายยอมตองคุมครอง
และสนับสนุนสงเสริมคนดีและการประกอบกรรมดีแนนอน๓๕ แตไม
ไดหมายความวา ถาเปนคนดีแลว กฎหมายจะไมเอาผิดและยิ่งไมได
หมายความวาถาเปนคนดีแลวจะกระทำผิดไมได๓๖ ในทางตรงขามแม
จะเปนคนเลวก็อาจทำสิ่งท่ีถูกตองก็ได 
 มาตรการที่รัฐกำหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช
สิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตามวรรคสาม ” 
๓๔ การพิจารณาและวินิจฉัยโดยเปนกลาง ปราศจากอคติ เปนหลักการสำคัญ
ของนักกฎหมายทั้งในตะวันตกและตะวันออก เทพีแหงความยุติธรรม (Lady 
of Justice) ในโลกตะวันตกซ่ึงเปนรูปปนสตรียืน มือหนึ่งถือดาบ อีกมือหนึ่ง
ถือตาชั่ง โดยมีผาผูกตาไว ผาผูกตานั้นแสดงใหเห็นโดยนัยวา ผูพิพากษาตอง
ตัดสินคดีไปโดยปราศจากอคต ิ ไมปลอยใหความรัก ความเกลียด ฯลฯ มามี
อิทธิพลตอการประสาทความยุติธรรม ในคัมภีรพระธรรมศาสตร ในสวนของ
พระไอยการลักษณะตระลาการ ไดกลาวถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ตุลาการวาตองพิจารณาโดยปราศจากอคติ ๔ ประการ หรือที่เรียกวา หลัก
อินทภาษ รายละเอียดโปรดด ู กำธร เลี้ยงสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมาย
ตรา ๓ ดวง : ฉบับพิมพมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง แกไข
ปรับปรุงใหม, สถาบันปรีดี พนมยงค, ๒๕๔๘ หนา ๑๕−๑๖.  จิตต ิติงศภัทิย, 
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (พิมพครั้งที ่ ๖) (โครงการตำราและเอกสารประกอบ
การสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓ หนา ๑๒๘. 
ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ ๓ และขอ ๑๒. 
๓๕ นอกจาก สถาบันกฎหมายซ่ึงเปนองคาพยพหนึ่งในสังคมแลว สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ฯลฯ ลวนเปนสถาบันและ
องคาพยพ ที่มีหนาที่รวมกันทำใหสังคมด ี 
๓๖ สุภาษิตไทยที่วา “สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง” สามารถทำความ
เขาใจประเด็นดังกลาวไดด ีและนอกจากนี ้“คนดี และความดี” ก็ยังเปนสภาพ
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 สมมติวาเปนคนดีรอยเปอรเซ็นต ถาบังเอิญประมาทเลินเลอ 
ถาบังเอิญยั้งใจไมได ใชกำลังทำรายรางกายคนอ่ืน(ซึ่งเปนคนเลว) คน
ดีถาตกอยูในสถานการณคับขันลักขโมยนมหนึ่งกระปองเพื่อไปเลี้ยง
บุตรท่ีกำลังจะอดตาย คนดีท่ีบังเอิญไมรอบคอบ พลั้งเผลอประมาท
ขับรถชนคนตาย คนดีท่ีอาจไมไดดูในรายละเอียดไดกระทำผิด
กฎหมายเทคนิคตาง ๆ คนดีในทุกสถานการณนี้ไดกระทำสิ่งท่ีผิด
กฎหมาย นักกฎหมายก็ตองวินิจฉัยวาผิด ในทางตรงกันขามคนเลวท่ี
กระทำอยางใดอยางหนึ่งท่ีกฎหมายเรื่องนั้น ๆ ไมไดบัญญัติวาเปน
ความผิด ผลก็คือไมผิด นักกฎหมายไมพึงทำลายหลักกฎหมายเพียง
เพราะตองการผลเฉพาะหนา เพราะการทำลายหลักกฎหมายคือการ
ทำลายความยุติธรรม ทำลายเกราะท่ีจะคุมครองสังคมใหอยูรวมกัน
อยางปกติสุข ซึ่งจะสงผลรายตอสังคมในระยะยาว 
 ความดี ความเลวของบุคคลนั้นไมใชสิ่งท่ีจะสามารถเปลี่ยนผิด
ใหเปนถูกหรือทำถูกใหเปนผิดได แตความดี ความเลวของบุคคลนั้น
เปนเรื่องท่ีกฎหมายและนักกฎหมายจะพิจารณา อาทิศาลสามารถใช
ดุลยพินิจรอการกำหนดโทษ รอการลงโทษ หรือแมกระท่ังลงโทษใน
สถานเบาหรือหนักไดโดยชอบดวยกฎหมาย๓๗ 

นามธรรม ที่บุคคลแตละบุคคล แตละสังคมใหความหมายและนิยามแตกตาง
กัน ตามแตมาตรฐานความดีของแตละบุคคลแตละสังคมแตละชวงเวลา อันสง
ผลให “คนดี” ของคนหนึ่งสังคมหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งอาจไมใชคนด ีของคนอีกคน
หนึ่ง อีกสังคมหนึ่ง ณ อีกเวลาหนึ่ง ก็ได  
๓๗ โปรดดู อาทิเชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก  และ 
มาตรา ๗๘  
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ศีลธรรม ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย 
 กฎหมายมีรากฐานและมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับศีล
ธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณ ี แตดวยวิวัฒนาการและความ
ซับซอนของสังคม กฎหมายจึงอาจไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีเสมอไป เราจึงอาจมีและเห็นกฎหมาย
ท่ีไมไดตั้งอยูบนหลักความดี หลักศีลธรรม แตตั้งอยูบนเหตุผลทาง
เทคนิคบางประการเทานั้น อาทิ กฎหมายจราจร กำหนดใหตองหยุด
รถเมื่อไฟแดง และไปไดเมื่อไฟเขียว หรือกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง

 มาตรา ๕๖ วรรคแรก   “ ผูใดกระทำความผิดซ่ึงมีโทษจำคุก และในคดีนั้น
ศาลจะลงโทษจำคุกไมเกินสองป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุกมากอน 
หรือปรากฏวาไดรับโทษจำคุกมากอนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลไดคำนึงถึงอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพและสิ่ง
แวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแลวเห็น
เปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการกำหนดโทษไวหรือ
การกำหนดโทษแตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัว
ภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกำหนด แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพาก
ษา โดยจะกำหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได ”     
 มาตรา ๗๘  “ เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพิ่ม หรือ
การลดโทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแลวหรือไม 
ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทำความผิด
นั้นก็ได  
      เหตุบรรเทาโทษนั้น ไดแกผูกระทำความผิดเปนผูโฉดเขลาเบาปญญา ตก
อยูในความทุกขอยางสาหัส มีคุณความดีมาแตกอน รูสึกความผิดและพยายาม
บรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจาพนักงานหรือใหความรูแกศาล 
อันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นวามีลักษณะทำนอง
เดียวกัน”  
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อิเล็กทรอนิกสท่ีกำหนดใหขอความในรูปอิเล็กทรอนิกสถือเปน
หนังสือหรือหลักฐานเปนหนังสือได และถือวาเอกสารท่ีพิมพออกมา
ภายหลังจากเครื่องพิมพก็สามารถเปน “ตนฉบับ” เอกสารได หาก
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด๓๘ เปนตน 
 ศีลธรรม ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณ ี รวมตลอดถึง   
คุณธรรม จริยธรรม แนวปฏิบัติท่ีดีของกลุมอาชีพ ฯลฯ โดยรวมแลว
ถือเปนกฎ กติกาของสังคมอยางหนึ่งเชนเดียวกัน เปนกฎกติกาท่ีไม
จำเปนตองเขียนไวเปนลายลักษณอักษร แตกฎตาง ๆ เหลานี้โดย
ท่ัวไปแลวจะมีความละเอียดกวากฎหมาย กลาวคือถาคนไมทำผิดกฎ
ศีลธรรม คน ๆ นั้นยอมไมทำผิดกฎหมาย เพราะกฎศีลธรรมละเอียดกวา 
ถาเปรียบเทียบกับตาขาย ก็คงเปนตาขายท่ีมีชองถ่ีกวา คนท่ีถือศีล ๕ 
ยอมไมพูดเท็จ ไมพูดเพอเจอ ไมพูดสอเสียด ไมพูดใสรายใหรายคนอ่ืน 

คนประเภทนี้ยอมไมมีทางไปทำผิดกฎหมายฐานดูหมิ่นหรือหมิ่น
ประมาทใครเปนแน คนท่ีรักษาศีล ๕ จึงไมใชคนท่ีจะไปทำราย
รางกายคนอ่ืน ฆาคนอ่ืน จึงไมผิดเลยท่ีจะกลาววา “หากคนในสังคม
ยึดถือกฎศีลธรรมแลว กฎหมายก็แทบไมมีความจำเปน” หรือกลาว
อีกนัยหนึ่ง “สังคมใดมีกฎหมายมาก สังคมนั้นมีปญหามาก” 

๓๘ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔  มาตรา ๗
−๒๔. อาทิ มาตรา ๑๐ วรรค ๔ “ในกรณีที่มีการทำสิ่งพิมพออกของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งสำหรับใชอางอิงขอความของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
หากสิ่งพิมพออกนั้นมีขอความถูกตองครบถวนตรงกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
และมีการรับรองสิ่งพิมพออกโดยหนวยงานที่มีอำนาจตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนดแลว ใหถือวาสิ่งพิมพออกดังกลาวใชแทนตนฉบับก็ได” 
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 เนื่องจากศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเปนเรื่องละเอียดออน 
เปนเรื่องมาตรฐานทางจิตใจ และเปนกฎท่ีโดยท่ัวไปแลวไมไดมีการ
เขียนไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดแจง กฎศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมจึงอาจเสื่อมหรือเลือนรางไปไดตามกาลและยุคสมัย บุคคล
บางคน บุคคลบางกลุมอาจเห็นวาการกระทำบางอยางผิดศีลธรรม 
ผิดจารีตประเพณ ี ผิดจริยธรรม นาละอาย แตบางคน บางกลุมอาจ
เห็นวาการกระทำอยางเดียวกันนั้นไมผิดศีลธรรม ไมผิดจารีต
ประเพณี ไมผิดจริยธรรม ไมสะทกสะทาน ไมเปนไร ฉันไมแคร ฯลฯ 
 นอกจากนี้ กฎศีลธรรม ไมมีสภาพบังคับท่ีชัดเจนเหมือน
กฎหมาย การทำผิดศีลธรรมอาจทำใหบุคคลผูกระทำผิดเพียงแตได
รับการตักเตือน ติฉินนินทา วากลาว หนักหนอยก็ ตำหนิ ประณาม 
ไมคบคาสมาคม ขับออกจากสังคม ฯลฯ ศีลธรรมจึงเปนกฎเกณฑท่ี
บุคคลบางจำพวกนอกจากจะไมตระหนักและไมยึดถือแลว ยังไมรูสึก
กลัวเกรงหรือละอายท่ีจะฝาฝน ในขณะท่ีบางคนจะรูสึกผิด รูสึกไมด ี
และหลีกเลี่ยงท่ีจะกระทำสิ่งท่ีผิดกฎศีลธรรมนี ้ ความเขมแข็งของกฎ
ศีลธรรมจึงข้ึนอยูกับคนโดยรวมในสังคมนั้น  
 

กฎหมาย : กฎศีลธรรม : กฎแหงกรรม 
 กฎหมายแตกตางจากกฎศีลธรรม เพราะกฎหมายเปนกฎ
กติกาของสังคมท่ีชัดเจน ท่ีเขียนไวเปนลายลักษณอักษร มีสภาพบัง
คับตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายอยางชัดเจน เพื่อเปนเกราะปองกันมิ
ใหสังคมวุนวาย อาทิ หากประชาชนหลายกลุมมีความแตกตางทาง
ความคิด และโตแยงโตเถียงกันอยางรุนแรง หากจะใชคำพูดไมสุภาพ 
เพอเจอ โปปด บิดเบือน สอเสียดประการใดก็ตาม หรือจะมีกิริยา
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วาจาทาทางไมเหมาะสมประการใดก็ตาม ตราบเทาท่ีไมทำราย
รางกายบุคคลอ่ืน ไมพูดจากาวลวงจนเปนการดูหมิ่นหรือหมิ่น
ประมาทผูอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว ก็เช่ือไดวา การทะเลาะกันนั้น
ยอมอยูในขอบเขตของกฎหมายอันจะไมนำไปสูความวุนวายจลาจล 
ไมนำไปสูอนาธิปไตย แตถามีใคร ผูใดฝาฝนกฎหมาย ชกตอยทำราย
รางกายผู อ่ืน พูดจาดูหมิ่นหมิ่นประมาทผู อ่ืน กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมตองทำใหผูนั้นไดรับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
การรักษากฎหมายจึงเปนการรักษาเกราะท่ีจะชวยคุมครองสังคมให
สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขนั่นเอง๓๙  

 โดยเหตุท่ีกฎหมายมีโทษ อาจทำใหผูละเมิดกฎหมายสูญเสีย
อิสรภาพ ติดคุกติดตะรางได กฎหมายจึงตองวางหลักเอาไวให
รอบคอบรัดกุม อาทิ กฎหมายกำหนดหลัก “Beyond reasonable 
doubt” หากมีขอสงสัยวาบุคคลจะไดกระทำผิดจริงหรือไม ก็ใหยก
ประโยชนแหงความสงสัยใหจำเลยไป และโดยเหตุนี้บุคคลท่ี (สังคม) 
เช่ือวากระทำผิดกฎหมายบางคน อาจหลุดพน รอดพนเง้ือมมือของ
กฎหมายไปได หรือดวยหลักอายุความ คนรายบางคนก็อาจไมเคย
ตองรับโทษทัณฑสำหรับความผิดที่ตนเองกอขึ้นเพราะหลบหนีไปจนพน
กำหนดอายุความ หรือดวยประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมท่ี
อาจมีความไมสมบูรณ ทำใหคนผิดลอยนวล หรือดวยเหตุผลตาง ๆ 
นานาอ่ืน ๆ บุคคลท่ีละเมิดกฎหมายเหลานั้นก็จะหลุดเง้ือมมือของ

๓๙ แมลำพังกฎหมายอาจจะไมสามารถชวยทำใหสังคมมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
แตอยางนอยจะเปนเกราะที่จะชวยคุมครองมิใหสังคมกลายเปนอนาธปิไตย ไม
จลาจล ไมโกลาหล แตสังคมจะดี จะมีคุณภาพ จะนาอยู หรือไม ตองอาศัย
สถาบัน องคกร หรือกฎอื่น ๆ ชวย 
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กฎหมายไปได เพราะตาขายของกฎหมายนั้นชองอาจจะใหญจน
ทำใหมีคนหลุดรอดได 
 อยางไรก็ตาม แมผูกระทำผิดไมติดตาขายของกฎหมาย 
รอดพนคุกตารางไปได แตเขาเหลานั้นหลุดไมพนตาขายของศีลธรรม 
หากสังคมโดยรวมแข็งแรง ยึดมั่นในกฎศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
สภาพบังคับของกฎศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมก็จะทำใหบุคคล
เหลานั้นไดรับโทษทางสังคมจากสังคมโดยรวม พูดงาย ๆ วาแม
กฎหมายจะนำตัวมาลงโทษไมได แตผูกระทำผิดจะตองเผชิญกับ
สภาพบังคับของสังคม อาจถูกติฉิน นินทา อาจถูกกันออกจากสังคม 
ไมมีคนคบคาสมาคม ฯลฯ ซึ่งยอมเปนโทษทางสังคมท่ีไดรับจากการ
กระทำท่ีไมถูกตอง 
 มีหลายคนตั้งคำถามวา หากบุคคลนั้นไมเกรงกลัว และไม
สะทกสะทานตอสภาพบังคับทางสังคม หรือเปนกรณีท่ีสังคมโดยรวม
เสื่อมทราม ไมแยแสหรือตระหนักหรือใหความสนใจ ผูกระทำผิดนั้น
ก็จะหลุดพนไปไดท้ังกฎหมายและกฎศีลธรรม ใชหรือไม คำตอบคือ 
ใช ผูกระทำผิดนั้นจะหลุดพนท้ังกฎหมายและกฎศีลธรรม แตอยาง
นอยท่ีสุด บุคคลนั้นคงจะหนีกฎแหงกรรม (ท่ีตนเองกอ) ไปไมได 
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Conflict of interest คืออะไร ? 
 คำวา Conflict of Interest มีผูใหคำแปลเปนภาษาไทยไว
หลากหลาย อาทิเชน “การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม”๔๐ หรือ “การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม”๔๑ หรือ “การขัดกันระหวางผลประโยชน
สาธารณะและผลประโยชนสวนบุคคล”๔๒ หรือ “ประโยชนทับซอน”๔๓ 

๔๐ เมธี ครองแกว, “ผลประโยชนสวนตนจากความสูญเสียสวนรวม : การ
รับมือกับการทุจริตจากผลประโยชนทับซอนในประเทศไทย” วารสารวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ ฉบับที่ ๑ 
ปที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๑. หนา ๓๓. (หมายเหต ุศาสตราจารย ดร.เมธ ีครอง
แกว มิไดกลาวไวโดยตรงวาแปลมาจากคำวา Conflict of Interest แตผูเขียน
สันนิษฐานจากบริบทวา เปนการแปลมาจากคำภาษาอังกฤษดังกลาว) 
๔๑ โปรดด ู พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙ และ วิชา มหาคุณ, คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิอดีต ปจจุบัน อนาคต, (พิมพครั้งที่ 
๒) (จัดพิมพโดยสถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ สัญญา 
ธรรมศักดิ์, ๒๕๔๓) หนา ๒๐๕.  
 สุทธินันท สาริมาน. การกำหนดตำแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามดำเนิน
กิจการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหา
บัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. หนา ๗. 
๔๒ สถาบันวิถีทรรศน มูลนิธิวิถีทรรศน, ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย, 
(บริษัทอมรินทร พริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๖. หนา ๑๖๒. 
๔๓ คณิต ณ นคร, “สวมหมวกหลายใบ” มติชนสุดสัปดาห ฉบับที่ ๑๔๒๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๐. หนา ๓๑−๓๒ และฉบับที ่๑๔๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ หนา ๓๓−๓๔. 
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หรือ “ผลประโยชนทับซอน”๔๔ หรือผลประโยชนขัดกัน๔๕ หรือบางทาน
แปลวาผลประโยชนขัดแยง๔๖ หรือความขัดแยงทางผลประโยชน๔๗  

 หลักในเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม หรือท่ีมาจากคำศัพทในภาษาอังกฤษวา Conflict 
of interest (COI) ไดมีมานานแลว ในประเทศอังกฤษมีธรรมเนียม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตนของสมาชิกรัฐสภาในเรื่องการขัดกันแหง
ผลประโยชนนานแลว แตไมมีกฎหมายโดยเฉพาะ เพราะเช่ือวา
สมาชิกรัฐสภาเปนบุคคลผูทรงเกียรติและมีความรูสูง อยางไรก็ตาม
แนวคิดดังกลาวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีคดีอ้ือฉาวเกี่ยวกับการ
ประพฤติตนของสมาชิกรัฐสภาและบุคคลอ่ืน ๆ ในเดือนตุลาคม   
ค.ศ. ๑๙๙๔ นายกรัฐมนตรีจอหน เมเจอรไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
วาดวยมาตรฐานการดำเนินชีวิตสาธารณะ (The Committee on 

๔๔ วรากรณ สามโกเศศ, “ผลประโยชนทับซอน = คอรรัปชั่น” หนังสือพิมพ
มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ หนา ๖.  สำนักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, คูมือตอตานการทุจริต
ตามอนุสัญญาสหประชาชาต ิ (UNCAC) ฉบับประชาชน, (จัดพิมพโดยสำนัก
การตางประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.) หนา ๖. วิชา มหาคุณ, อางแลวเชิงอรรถที ่
๔๑, หนา ๒๐๕.  
๔๕ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, เพิ่ง
อาง, หนา ๖. ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพทนิติศาสตร อังกฤษ−ไทย ไทย−อังกฤษ 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (แกไขเพิ่มเติม พิมพครั้งที ่๔) (หางหุนสวนจำกัดอรุณ
การพิมพ, ๒๕๔๕) หนา ๖๗. 
๔๖ วรากรณ สามโกเศศ, อางแลวเชิงอรรถที ่๔๔, หนา ๖.   
๔๗ โปรดดูคำสั่ง การทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่ ๑๖๔/๒๕๕๒ เรื่องความขัด
แยงทางผลประโยชน 
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Standards in Public Life)๔๘ ข้ึนเพื่อทำหนาท่ีในการตรวจสอบ
มาตรฐานความประพฤติของผูดำรงตำแหนงสาธารณะ และผลจาก
การทำงานของคณะกรรมาธิการดังกลาว ประมวลจรรยาบรรณสำหรับ
สมาชิกรัฐสภา (Code of Conduct for Members of Parliament) 
ซึ่งรวมถึงเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)๔๙  

 ในประเทศไทยแนวความคิดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมไดรับความสนใจมากขึ้น ๆ ตามลำดับ 

และเปนประเด็นสำคัญในปลายสมัยนายกรัฐมนตร ีพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
และเปนสาเหตุหนึ่งในการรัฐประหารเมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
  

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน
สวนรวม 

 การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
หรือที่เรียกวา Conflict of interest น้ันก็มีลักษณะทำนองเดียวกันกับ
กฎศีลธรรม ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม๕๐ 

กลาวคือ การกระทำใด ๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน

๔๘ h t t p : / / w w w . p u b l i c - s t a n d a r d s . g o v . u k / a b o u t /
history_of_the_committee.html 
๔๙ http://www.parliament.uk/commons/lib/research/notes/snpc-
๐๑๘๖.pdf 
๕๐ ธีรภัทร เสรีรังสรรค, นักการเมือง : จริยธรรม ผลประโยชนทับซอน การ
คอรรัปชัน สภาพปญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกไข (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพสายธาร, ๒๕๔๙) หนา ๑๕๒.  
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บุคคลกับประโยชนสวนรวม เปนสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง ไมควรจะกระทำ 
แตบุคคลแตละคน แตละกลุม แตละสังคมอาจเห็นวาเรื่องใดเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมแตกตางกัน
ไป หรือเมื่อเห็นวาเปนการขัดกันแลวก็ยังอาจมีระดับของความหนัก
เบาแตกตางกัน อาจเห็นแตกตางกันวาเรื่องใดกระทำไดกระทำไมได
แตกตางกันออกไปอีก และในกรณีท่ีมีการฝาฝนบางเรื่องบางคนอาจ
เห็นวาไมเปนไร เปนเรื่องเล็กนอยหรืออาจเห็นเปนเรื่องใหญ ตองถูก
ประณาม ตำหนิ ติฉิน นินทา วากลาว ฯลฯ แตกตางกันตามสภาพ
ของสังคม 
 โดยพื้นฐานแลว เรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน จึงเปนกฎ
ศีลธรรมประเภทหนึ่ง ท่ีบุคคลไมพึงละเมิดหรือฝาฝน แตเนื่องจากมี
การฝาฝนกันมากข้ึน ๆ และบุคคลผูฝาฝนก็ไมมีความเกรงกลัวหรือ
ละอายตอการฝาฝนนั้น สังคมก็ไมลงโทษหรือลงโทษไมเพียงพอท่ีจะ
มีผลเปนการหามการกระทำดังกลาว และในท่ีสุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดัง
กลาวนี ้ จึงมีการตรากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนมากข้ึน ๆ และเปนเรื่องท่ีสังคมใหความสนใจมากข้ึน ๆ 
ตามลำดับ 
 

ตัวอยางสถานการณที่มีผูกลาววาเปนการขัดกันแหงผล
ประโยชน 
 สำหรับสถานการณหรือสภาวการณท่ีเปนการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมนั้น ไดมีนักวิชาการ   
นักเขียน ยกตัวอยางลักษณะและรูปแบบท่ีเห็นวาเปนเรื่องของการขัด
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กันแหงผลประโยชนไวมากมาย ซึ่งกรณีเหลานี้ผูเขียนจะไดนำไป
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอไป๕๑ วาจะเปนการขัดกันแหงผล
ประโยชนหรือไม สำหรับกรณีท่ีมีการยกตัวอยางกันเสมอ อาทิเชน 
 ๑. การทำธุรกิจหรือเปนคูสัญญากับตนเอง๕๒  
 ตัวอยาง หัวหนาหนวยงานหรือผูดำรงตำแหนงสาธารณะทำ
สัญญาจางบริษัท ท่ีตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเปนเจาของมาเปน
ท่ีปรึกษาของหนวยงาน 
 ๒. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด๕๓  
 ตัวอยาง แพทยรับตัวอยางยา หรืออุปกรณทางการแพทยจาก
บริษัทยา 
 ตัวอยาง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับการสนับสนุน
คาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศจากธนาคารพาณิชย 
๕๑ โปรดด ูหัวขอ สถานการณที่คลายกับการขัดกันแหงผลประโยชน ตอไป 
๕๒ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๑, หนา ๑๑. และสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of 
Interests). เสนอสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กันยายน 
๒๕๔๖.  หนา ๒−๔. และวรากรณ สามโกเศศ, อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๔,   
หนา ๖. 
๕๓ วิชา มหาคุณ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๑, หนา ๒๑๒. นอกจากนี้โปรดด ู
วิทยากร เชียงกูล. นโยบายของรัฐบาลดานเศรษฐกิจ : การทับซอนของผล
ประโยชนทางธุรกิจ (Conflict of Interest)  กรุงเทพมหานคร: สำนักวิจัย
และพัฒนา สถาบันพระปกเกลา,๒๕๔๙.  หนา ๓. ดวงพร รุจิเรข. การขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ศึกษากรณี: คณะรัฐมนตรี
ที่มีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี. ภาคนิพนธรัฐศาสตรมหา
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร หาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐. 
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 ๓. การทำงานหลังจากพนตำแหนงหรือเกษียณอายุราชการ 
 ตัวอยาง ผูบริหารลาออกหรือเกษียณอายุการทำงานจาก
หนวยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนท่ีดำเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน๕๔  
 ตัวอยาง ผูบริหารขององคการอาหารและยา ลาออกจากงาน
ราชการและไปทำงานในบริษัทผลิตหรือขายยา 
 ตัวอยาง ผูบริหารกระทรวงคมนาคม หลังเกษียณอายุราชการ
ออกไปทำงานเปนผูบริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร 
 ๔. การทำงานแขงกับหนวยงานตนเอง๕๕  
 ตัวอยาง ผูมีตำแหนงหนาท่ีในบริษัทไปดำเนินธุรกิจท่ีเปนการ
แขงขันกับหนวยงานหรือองคกรท่ีตนสังกัดอยู หรือเปนลูกจางรับงาน
แขงกับบริษัทตัวเอง  
 ๕. การทำงานพิเศษ๕๖  
 ตัวอยาง การรับจางเปนท่ีปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหนง
หนาท่ีในราชการสรางความนาเช่ือถือ 
 ตัวอยาง ผูตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร รับงานพิเศษ
เปนท่ีปรึกษาหรือเปนผูทำบัญชีใหกับบริษัทท่ีตองถูกตรวจสอบ 

๕๔ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๑, หนา ๑๑. สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที ่๕๓, หนา ๒−๔.  จาก ดวงพร รุจิ
เรข. เพิ่งอาง. 
๕๕ วรากรณ สามโกเศศ, อางแลวเชิงอรรถที ่๔๔, หนา ๖. 
๕๖ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที ่๕๓, หนา ๒−
๔. สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที ่๔๑, หนา ๑๑. 
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 ๖. การรับรูขอมูลภายในและใชขอมูลภายในเพื่อประโยชน
ตนเอง 
 หมายถึงสถานการณท่ีผูดำรงตำแหนงใชประโยชนจากการรู
ขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง๕๗  
 ตัวอยาง ผูมีตำแหนงหนาท่ีทราบวาจะมีการตัดถนนผาน
บริเวณใด ก็จะเขาไปซื้อท่ีดินในบริเวณนั้น๕๘  
 ตัวอยาง ผูมีตำแหนงหนาท่ีในการกำกับตลาดทุน ทราบ
ขอมูลภายในเกี่ยวกับฐานะของบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพย ไดซื้อ
หรือขายหลักทรัพยไปกอนลวงหนาอันเนื่องมาจากการทราบขอมูล
ภายใน 
 ๗. การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนสวนตัว๕๙  
ตัวอยาง การนำเครื่องใชสำนักงานตาง ๆ กลับไปใชท่ีบานเปนการ
สวนตัว การนำรถยนตราชการไปใชในงานสวนตัว 
 ๘. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน
ในทางการเมือง๖๐  
 ตัวอยาง รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นท่ีเขตเลือกตั้งหรือ
บานเกิดของตนเอง 

๕๗ ดวงพร รุจิเรข. อางแลวเชิงอรรถที ่ ๕๓. สุทธินันท สาริมาน. เพิ่งอาง. 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. เพิ่งอาง. หนา ๒−๔. 
๕๘ วรากรณ สามโกเศศ, อางแลวเชิงอรรถที ่๔๔, หนา ๖. 
๕๙ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๑, หนา ๑๑. สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที ่๕๓, หนา ๒−๔. 
๖๐ สุทธินันท สาริมาน. เพิ่งอาง. 
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 ตัวอยาง หัวหนาหนวยงานนำกฐินของหนวยงานไปทอดถวาย 
ณ วัดท่ีบานเกิดของตนเอง 
 ๙. การทำงานสองตำแหนงที่ผลประโยชนของงานขัดแยงกัน๖๑  
 ตัวอยาง นาย ก. อัยการสูงสุดไปเปนกรรมการในการทา
อากาศยานแหงประเทศไทยและรวมพิจารณาโครงการตาง ๆ ของ
การทาอากาศยาน ตอมาเมื่อมีการตรวจสอบการทุจริตในการจัดซื้อ
เครื่องซีทีเอกซของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย กรณีนี้อัยการ
ท่ีมีหนาท่ี(ในการตรวจสอบการทุจริต)ในคดีนี้จะทำหนาท่ีพิจารณา
วินิจฉัยความผิดไดอยางไร ..จึงเปนการขัดกันของผลประโยชน๖๒  
 ๑๐. การรับสินบน๖๓  
 ตัวอยาง นาย ก รับสินบนจาก นาย ข. เพื่อกระทำการหรือ
ละเวนกระทำการบางประการเพื่อประโยชนของนาย ข. เปนตน 
 กรณีตาง ๆ ดังท่ีมีผูยกตัวอยางมาขางตนนี้ ผูเขียนจะไดนำไป
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นวาจะเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือไม ในหัวขอสถานการณท่ีคลายกับการขัดกันแหงผลประโยชน 
ตอไป 
๖๑ จาก สุทธินันท สาริมาน. เพิ่งอาง. 
๖๒ จาก จันทิมา ธนาสวางกุล โปรดดูใน กองทุนศาสตราจารยจิตต ิ ติงศภัทิย 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, การครองตนของนักกฎหมาย : 
การขัดกันแหงผลประโยชน, งานวิชาการรำลึกศาสตราจารยจิตต ิ ติงศภัทิย 
ครั้งที่ ๑๕, โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๕๓. หนา ๓๗. 
๖๓ จาก ดวงพร รุจิเรข. อางแลวเชิงอรรถที ่ ๕๓. หนา ๒๓. สีมา สีมานันท, 
คูมือการเรียนรูและการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม (ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน สำนักงาน ก.พ., ๒๕๔๗)  หนา ๔. 
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ความหมายของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม 
 คำวา Conflict of interest ผูเขียนแปลวาการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเรียกสั้น ๆ วา การ
ขัดกันแหงผลประโยชนนั้น หมายถึง๖๔ สภาวการณ สถานการณ หรือ
ขอเท็จจริงท่ีบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาท่ีท่ีจะตองใชดุลยพินิจ ปฏิบัติ
หนาท่ี หรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่งตามอำนาจหนาท่ีเพื่อสวน
รวม เพื่อหนวยงาน หรือเพื่อองคกร แตตนเองมีผลประโยชนสวนตน
เกี่ยวของอยูในเรื่องนั้น ๆ  
 สภาวการณ สถานการณ หรือขอเท็จจริงอันเปนการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมนี้เปนเหตุหรืออาจ
๖๔ มีนักวิชาการ นักกฎหมาย  นักคิด นักเขียน ทั้งไทยและตางประเทศ ไดให
ความหมายของคำวา Conflict of Interest ไวมากมายและหลากหลาย ราย
ละเอียด โปรดด ูBlack’s Law Dictionary sixth edtion  p. ๒๙๙.  Asean 
development Bank, supra note ๗ at pp. ๕-๖. สำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๔, หนา ๖. 
เมธี ครองแกว, อางแลวเชิงอรรถที ่๔๐, หนา ๓๕. วรากรณ สามโกเศศ, อาง
แลวเชิงอรรถที ่ ๔๔, หนา ๖.คณิต ณ นคร, “การสวมหมวกหลายใบ” 
บทความในการสัมมนาเรื่อง การครองตนของนักกฎหมาย : การขัดกันแหงผล
ประโยชน งานวิชาการรำลึกศาสตราจารยจิตต ิติงศภัทิย ครั้งที่ ๑๕ วันเสารที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระ
จันทร (จัดโดยกองทุนจิตต ิ ติงศภัทิย รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย) เอกสารอัดสำเนา หนา ๑,๒ และ ๑๒.ผาสุก พงษไพจิตร, 
การทับซอนของผลประโยชนและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, (สถาบันวิถี
ทรรศน ปฏิรูปการเมืองครั้งใหม ไอ.ซี.ยู . ทักษิโณมิกส วิ ถีทรรศน 
(กรุงเทพมหานคร :อมรินทร พริ้นติ้ง, ๒๕๔๙) หนา ๖๗. เปนตน 
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เปนเหตุทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาท่ี 
หรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่งไดอยางเปนกลาง อยางตรงไปตรง
มา เพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม หนวยงาน หรือองคกรได
อยางเต็มท่ี หรือกลาวอีกนัยหนึ่งนาเช่ือวาบุคคลนั้นจะเห็นแก
ประโยชนสวนบุคคลของตนเองท่ีเกี่ยวของอยูมากกวาประโยชนของ
สวนรวม 
 สภาวการณ สถานการณ หรือขอเท็จจริงอันเปนการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมนี้จึงเปดโอกาส 
เปดชองใหเกิดความเสียหาย เสียประโยชนของสวนรวมไดโดยงาย 
หรือเปนการเปดโอกาส เปดชองใหมีการทุจริตคอรรัปชัน หรืออยาง
นอยท่ีสุดการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมนี้เปนเหตุทำใหสาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไมเช่ือ
มั่นวาบุคคลดังกลาวจะสามารถใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาท่ี หรือกระทำ
การอยางใดอยางหนึ่งตามอำนาจหนาท่ีไดโดยปราศจากอคติ 
 อยางไรก็ตามการพิสูจนวาไดมีการใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาท่ี
หรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่งโดยคำนึงถึงผลประโยชนสวนตน
มากกวาผลประโยชนสวนรวมก็ด ีหรือการพิสูจนวาไดมีความเสียหาย 
เสียประโยชนเกิดข้ึนกับสวนรวมก็ด ี หรือการพิสูจนวาไดมีการอาศัย
สถานการณนี้ทุจริตคอรรัปชันก็ด ีเปนเรื่องท่ีหาหลักฐานพิสูจนไดยาก 
และโดยเหตุผลนี้จึงมีหลักวาบุคคลผูมีอำนาจหนาท่ีเพื่อสวนรวมตอง
พึงหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมเสียเลย (หากสามารถกระทำได) 
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 แตเนื่องจาก ผูบริหาร ผูมีอำนาจ ผูมีหนาท่ีบางสวนมักไม
ตระหนักถึงหลักท่ีควรจะเปนดังกลาว และไมคอยไดมีการถือปฏิบัติ
ในการหลีกเลี่ยงสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผล
ประโยชนอันเปนท่ีเช่ือกันวาเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม 
เปนชองทางทำใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน โดยเหตุนี้จึงมีความคิดใน
การบัญญัติกฎหมายกำหนดใหการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมเปนความผิดฐานหนึ่งเปนพิเศษแยกตาง
หากจากความผิดฐานทุจริตคอรรัปชัน เพื่อตัดตนตอหรือสาเหตุหนึ่ง
ท่ีอาจนำไปสูการทุจริตคอรรัปชัน 
 ตัวอยาง ๑. นาย ก. เปนหัวหนาหนวยงาน มีอำนาจหนาท่ีใน
การพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจางซึ่งรวมท้ังการประกวดราคา
กอสรางอาคารของหนวยงาน ในขณะเดียวกัน ภรรยาของนาย ก. ได
เขามาประมูลการกอสรางอาคารของหนวยงานนั้น สภาวการณเชนนี้
นาย ก. ยอมมีผลประโยชนขัดกัน กลาวคือ นาย ก. มีประโยชนสวน
ตนคือบริษัทของภรรยานาย ก. ยอมตองการไดงานและไดราคาดี 
สวนนาย ก. ในฐานะหัวหนาหนวยงานยอมมีหนาท่ีคัดเลือกบริษัทท่ีดี
ท่ีสุด ราคาดีท่ีสุดสำหรับหนวยงาน สถานการณเชนนี้ทำใหเช่ือไดยาก 
วานาย ก. จะพิจารณา ดำเนินการวินิจฉัยเรื่องนี้อยางตรงไปตรงมา
เพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม  
 ตัวอยาง ๒. นาย ก. เปนอธิบดีไดทำสัญญาวาจางบริษัท   
เอ. กอสรางอาคารสำหรับกรมท่ีตนเองกำกับดูแลอยู ในขณะเดียวกัน
นาย ก. ไดทำสัญญาวาจางบริษัท เอ. กอสรางบานพักอาศัยสวนตัว
ของตนเองไปพรอมกันดวย สภาวการณเชนนี้อาจทำใหสาธารณะไม
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เช่ือมั่นวา นาย ก. ซึ่งมีหนาท่ีกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ   
จะสามารถกำกับดูแล ควบคุมการกอสราง ตรวจการจางงานกอสราง
อาคารสำหรับกรมไดอยางตรงไปตรงมา เพราะ นาย ก. มีประโยชน
สวนตนเกี่ยวพันกับบริษัทกอสรางอยูดวย สาธารณชนยอมระแวง
สงสัยวานาย ก. คงจะไดของแถม ของแจก ลดราคา หรือประโยชน
ตาง ๆ ฯลฯ จากบริษัท หรือสงสัยวาอาจมีกรณีท่ีปูน หิน ดิน ทราย 
เหล็ก ถูกสงเขาไปเพื่อทำงานกอสรางอาคารสำหรับกรมจำนวนหนึ่ง 
แตอีกจำนวนหนึ่งถูกยักยายไปกอสรางบานพักอาศัยสวนตนของ
อธิบดี 
 ตัวอยาง ๓. นาย ก. และครอบครัวมีธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 
และในขณะเดียวกันนาย ก. เปนรัฐมนตรีผูมีอำนาจหนาท่ีในการ
กำหนดนโยบายดานการเกษตร สถานการณเชนนี ้ นาย ก. ในฐานะ
รัฐมนตรียอมมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการตาง ๆ ในทางเกษตรกรรม ซึ่งสาธารณะยอมตองการให
นโยบายดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนโดยรวมของประเทศ ไมใชเพื่อ
ประโยชนของธุรกิจของนาย ก. และครอบครัวท่ีนาย ก.ทำอยู   
ซึ่งเทากับเปนการขัดกันแหงผลประโยชน และเปนการเปดชองเปด
โอกาสใหมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ฯลฯ   
เพื่อประโยชนของตนเอง ซึ่งบางทานเรียกวา ผลประโยชนทับซอน
หรือการคอรรัปชันเชิงนโยบาย 
 ตัวอยาง ๔. นาย ก. เปนหนึ่งในกรรมการสรรหา ผูมีอำนาจ
หนาที่สรรหาหรือคัดสรรผูสมัครเพื่อจะมาดำรงตำแหนงใดตำแหนงหน่ึง 
และภริยานาย ก. ไดสมัครเขารับการสรรหาในตำแหนงดังกลาวดวย 
กรณีเชนนี้นาย ก. ในฐานะกรรมการสรรหา ยอมมีหนาท่ีคัดสรร 
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สรรหาผู ท่ีเหมาะสม และดีท่ีสุดเพื่อดำรงตำแหนง แตนาย ก.   
มีประโยชนสวนตนอยูดวยในขณะเดียวกัน สาธารณะยอมระแวง
สงสัยไดวา นาย ก. ไมสามารถใชดุลยพินิจเลือกผูท่ีเหมาะสมและดี
ท่ีสุดเพื่อประโยชนของสวนรวม 
 ตัวอยาง ๕. นาย ก. เปนหนึ่งในกรรมการผูมีอำนาจคัดเลือก
และอนุมัติรายช่ือบุคคลผูสมควรไดเขารับการศึกษาในหลักสูตร  
ผูบริหารระดับสูงหลักสูตรหนึ่ง ภริยานาย ก. มีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผู
สมควรไดเขารับการศึกษาในหลักสูตรดังกลาวดวย ในฐานะกรรมการ 
นาย ก. พึงใชดุลยพินิจพิจารณาผูท่ีมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม
มากท่ีสุดเพื่อใหเขารับการศึกษาในหลักสูตร แตนาย ก. ก็มีประโยชน
สวนตนคือยอมตองประสงคใหภริยาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาใน
หลักสูตรดังกลาวดวย 
 ตัวอยาง ๖. นาย ก. เปนครูอาจารยผูสอนวิชา A ในวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันบุตรของนาย ก. ไดมาศึกษาในวิชา
ท่ีนาย ก. สอนอยู ในฐานะครูอาจารยนาย ก. ยอมตองสอน ออก
ขอสอบ ตรวจขอสอบไปตามเนื้อผาไปตามมาตรฐาน แตในขณะ
เดียวกันนาย ก. มีประโยชนสวนตน ยอมตองการใหบุตรของตนสอบ
ไดคะแนนดี นักเรียนนักศึกษาและสาธารณะยอมอดสงสัยไมไดวา
นาย ก. จะใชดุลยพินิจออกขอสอบ ตรวจขอสอบไปตามมาตรฐานท่ี
ควรจะเปนหรือไม 
 ตัวอยาง ๗. นาย ก. กรรมการธนาคารผูมีอำนาจอนุมัติสินเชื่อ 

และบริษัทของนาย ก. ไดมาขอสินเช่ือจากธนาคารดังกลาว นาย ก. 
ในฐานะกรรมการธนาคารยอมมีอำนาจหนาท่ีในการพิจารณาสินเช่ือ
ไปตามหลักเกณฑและเพื่อประโยชนของธนาคาร แตนาย ก. ก็มี
ประโยชนสวนตนท่ีตองการใหบริษัทของตนไดรับสินเช่ือจากธนาคาร 
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 ตัวอยาง ๘.๖๕ บริษัท A เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ซื้อท่ีดินจากนาย ข. โดยนาย ข. ตกลงท่ีจะจายคา
นายหนาตามอัตราปกติในทางธุรกิจ ใหแกนาย ก. กรรมการผูจัดการ
ใหญของบริษัท A กรณีนี้เปนการขัดกันแหงผลประโยชน เนื่องจาก
นาย ก. กรรมการผูจัดการใหญอาจจะไมไดตัดสินใจหรือวินิจฉัยการ
ซื้อท่ีดินเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท A ก็ได แมอัตราคานายหนาจะ
เปนปกติท่ัวไป เพราะตนเองมีประโยชนท่ีจะไดรับคานายหนา และ
ถาราคาท่ีดินยิ่งสูง คานายหนาก็จะยิ่งสูงข้ึนตามไปดวย ซึ่งประโยชน
สวนตนนี้อาจทำใหนาย ก. ไมเปนกลางในการวินิจฉัย๖๖  

 โปรดสังเกตวา นาย ก. ในทุกตัวอยางท่ียกมานี้ ยังไมไดมี  
การกระทำใด ๆ เลยท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม ยังไมมี  
การกระทำใด ๆ เลยท่ีแสดงใหเห็นวามีหรือเปนการทุจริตคอรรัปชัน 

๖๕ เปนตัวอยางจากการศึกษาในหลักสูตร Audit Committee Program ซ่ึง
บรรยายโดยรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (คุณชาลี จันทนยิ่งยง) 
๖๖ อยางไรก็ตาม ตามกฎหมายหลักทรัพยและตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมไดเขมงวดถึงขนาดหามทำการซ้ือ
ขายที่ดินดังกลาวเสียทีเดียว แตมีขอกำหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่ตอง
พิจารณาใหความสนใจเปนพิเศษและพิจารณาวาการทำรายการซ้ือขายที่ดินดัง
กลาวเปนไปดวยความรอบคอบรัดกุมและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทอยาง
แทจริง  
 เรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนในแวดวงธุรกิจและเรื่องคลายๆ กันนี้  
จะเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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ในทางตรงกันขาม นาย ก. ในกรณีแรกอาจจะพิจารณาวินิจฉัยเลือก
บริษัทอ่ืน ท่ีมิใชบริษัทภริยาของตนเปนผูชนะการประมูลก็ได นาย ก. 
ในกรณีท่ีสอง อาจจะพิจารณาตรวจการจางบริษัทกอสรางอยางตรง
ไปตรงมา ตามผลการกอสราง และไมมีการรับของแถม ของแจก   
ลดราคา ฯลฯ เปนพิเศษแตประการใดก็ได นาย ก. ในกรณีท่ีสาม   
ก็อาจจะวางนโยบาย แผนงาน โครงการไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติ 
ไมมีการวางนโยบายกำหนดโครงการเพื่อเอ้ือประโยชนใด ๆ ใหกับ
กิจการของตนเองก็ได หรือนาย ก. ในกรณีท่ีสี่ท่ีหา นาย ก.อาจ
พิจารณาเลือกหรืออนุมัติบุคคลอ่ืนมิใชภริยาตนเองเปนผูสมควรดำรง
ตำแหนงหรือสมควรไดเขารับการศึกษาก็ได หรือนาย ก. ในกรณีท่ีหก 
อาจจะออกขอสอบ ตรวจขอสอบไปตามเนื้อผาและมาตรฐาน หรือ 
นาย ก.ในกรณีท่ีเจ็ด นาย ก. อาจพิจารณาใหสินเช่ือไปตามกฎเกณฑ
และในท่ีสุดบริษัทนาย ก. ก็ไดรับสินเช่ือไปตามกฎเกณฑ ไมวาผูใดมา
เปนผูพิจารณาผลก็จะเปนเชนเดิมก็ได และนาย ก. ในกรณีสุดทาย 
การซื้อขายท่ีดินอาจจะเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท A และ
ราคาท่ีซื้อขายก็เปนธรรมและสมเหตุสมผลก็ได 
 สถานการณตามท่ียกตัวอยางมาท้ังหมดเปนการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ซึ่งอาจจะนำไป
สูการทุจริตคอรรัปชันหรือไมก็ได เพียงแตวาโดยท่ัวไป โดยสวนใหญ
แลวเปนท่ีคาดหมายหรือเช่ือกันไดวา ถาไมจัดการควบคุมการขัดกัน
แหงผลประโยชนใหดี ความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีจะเกิดข้ึน
และอาจจะนำไปสูความเสียหายเสียประโยชนของสวนรวม และนำ
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ไปสูการทุจริตคอรรัปชันในท่ีสุด๖๗ ดังนั้นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน จึงตองจัดการกับปญหา
การขัดกันแหงผลประโยชน  
  

การรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน 
 ๑. วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการจัดการกับเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนก็คือ การไมอยูในสถานการณการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมเสียตั้งแตตน๖๘ การหลีกเลี่ยง
สภาวการณการขัดกันแหงผลประโยชน ถาสามารถหลีกเลี่ยงได เปน
วิธีการรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีดีท่ีสุด อาทิ นาย ก. 
อธิบดี ไมพึงใหบริษัทของภริยา มาประมูลกอสรางอาคารในกรมท่ีตน
๖๗ รูปธรรมก็คือ นาย ก. ในฐานะหัวหนาหนวยงานคงใชอำนาจหนาที่ที่มีอยู
แทรกแซงไมทางตรงก็ทางออมหรือกดดันใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจำตองเอื้อ
ประโยชนและหาทางใหบริษัทภริยาของนาย ก. ชนะการประมูล หรือนาย ก. 
คงไดของแถม ของแจก ลดราคา ฯลฯ สำหรับงานกอสรางบานพักสวนตัวจาก
บริษัทผูรับเหมางานกอสรางของกรมอยู เพราะอยางนอยที่สุดก็คงตองการ
เอาใจเพื่อใหการตรวจรับมอบงาน และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการสรางตึกของกรม 
เปนไปดวยความราบรื่น หรือที่รายแรงกวาก็อาจเปนชองทางใหนำวัสดุตาง ๆ 
ในการกอสรางที่พึงจะใชกับการกอสรางอาคารของสวนรวม มาใชกับบานพัก
สวนตัว อันเปนการทุจริตคอรรัปชัน ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้โดยสภาพเปนเรื่องที่
พิสูจนยาก และโดยเหตุนี้จึงไดมีแนวความคิดและบทบัญญัติของกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน กำหนดฐานความผิดแยกตางหาก
จากการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัป
ชันนั่นเอง 
๖๘ สอดคลองกับขอมติของสหประชาชาติที ่ ๕๑/๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๓๙ ในสวน Annex International Code of Conduct for Public 
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กำกับดูแลอยู หรือ นาย ก. ไมพึงรับหนาท่ีเปนกรรมการสรรหา หาก
ภริยานาย ก.ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูดำรงตำแหนง
ท่ีนาย ก. เปนกรรมการสรรหา หรือหากนาย ก. ประสงคจะเปน
กรรมการผูมีหนาท่ีคัดเลือกและอนุมัติรายช่ือบุคคลผูสมควรไดเขารับ
การศึกษา ภริยานาย ก. ก็ไมพึงสมัครหรือรับการเสนอช่ือเพื่อศึกษา
ในหลักสูตรดังกลาวในขณะท่ีนาย ก. เปนกรรมการอยู เปนตน  
 ๒. ในกรณีท่ีผูมีอำนาจหนาท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยง หรือไม
ทราบหรือไมไดตระหนักตั้งแตเบ้ืองแรกวาตนตกอยูในสถานการณ
การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ผูมี
อำนาจหนาท่ีควรหยุดดำเนินการ และไมรวมพิจารณา วินิจฉัยหรือลง
มติในประเด็นท่ีมีการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น ถาสามารถกระทำ
ไดโดยไมเกิดความเสียหายแกสวนรวม อาทิ นาย ก. กรรมการ
ธนาคาร พึงออกจากหองประชุมไมรวมพิจารณา วินิจฉัยและลงมติใน
การอนุมัติ หรือไมอนุมัติการใหสินเช่ือแกบริษัทของตนเอง และตอง
ไมกระทำการใด ๆ ท้ังทางตรงและทางออมในการแทรกแซงการใช
ดุลยพินิจอยางอิสระของกรรมการอ่ืนๆ  

Officials II Conflict of Interest and Disqualification ๔. Public 
officials shall not use their official authority for the improper 
advancement of their own or their family’s personal or financial 
interest. They shall not engage in any transaction, acquire any 
position or function or have any financial, commercial or other 
comparable interest that is incompatible with their office, 
functions and duties or the discharge thereof. 
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 ๓. ในกรณี ท่ี ผู มี อ ำนาจหน า ท่ี ไ ม ส ามารถหลี ก เ ลี่ ย ง
สถานการณการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมได๖๙ และไมแนใจวาในสถานการณเชนนั้นควรดำเนินการอยางไร 
ควรจะรวมพิจารณาวินิจฉัยลงมติหรือไม อยางไร ผูมีอำนาจหนาท่ี
ควรตองแจง ประกาศหรือเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผลประโยชนตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ ตอผูมี
อำนาจหนาท่ี ตอผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไป หรือตอสาธารณะ   
เพื่อความโปรงใส๗๐ เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจ และใหผูท่ีเกี่ยวของ
๖๙ อยางไรก็ตาม ในบางกรณี ผูที่มีผลประโยชนขัดแยง อาจอยูในสถานการณ
ที่เหมาะสม หรือจำเปนตองใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งก็ได 
อาท ินาย ก. เปนครูอาจารยผูเดียวที่สอนวิชาดังกลาว หากหลีกเลี่ยงไมสอนก็
จะเสียหายเสียประโยชนตอนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยสวนรวม หรือนาย ก.  
และคณะเปนกรรมการในองคกรอิสระซ่ึงโดยกฎหมายมีอำนาจหนาที่ในการ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ทุกเรื่องในองคกรอิสระ ซ่ึงรวมถึงสวัสดิการ คาตอบแทน 
เบ้ียประชุม และประโยชนตาง ๆ ในการปฏิบัติหนาที่  และในบางครั้งอาจ
เปนการพิจารณาที่เกี่ยวของกับประโยชนของคณะกรรมการดวย ซ่ึงเทากับ
เปนการพิจารณา วินิจฉัยในเรื่องที่เปนประโยชนสวนตนของคณะกรรมการ
องคกรอิสระ กรณีเชนนี้ โดยสภาพก็มีความจำเปนตองพิจารณา วินิจฉัยเรื่องที่
เปนผลประโยชนสวนตนดวย ซ่ึงในกรณีเชนนี้พึงพิจารณา ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรอบคอบเปนพิเศษ เพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนไปตามหลักการ ตามความถูกตอง
และเพื่อประโยชนของสวนรวม  
 โปรดสังเกตวา กรณีเชนนี้มิใชกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที ่ อม. ๑/๒๕๔๘ แตอยาง
ใด รายละเอียดโปรดด ู ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ หนา ๑๒−๓๔. 
๗๐ อำนาจที่ปกปด ยอมนำไปสูการใชอำนาจที่มิชอบไดโดยงาย จึงตองกำหนด
มาตรการการใชอำนาจใหโปรงใส เปดเผย เพื่อใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของ
สามารถตรวจสอบได   
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เปนผูพิจารณาวาสมควรจะดำเนินการประการใดตอไป ควรหลีกเลี่ยง
การวินิจฉัย ตัดสินใจ หรือใชดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ หรือไมอยางไร 
และไมวาในกรณีใด ๆ ตองพึงระมัดระวังการใชอำนาจหนาท่ีไมใหมี
ผลเปนการแทรกแซง ไมวาโดยตรงและโดยออมตอการใชดุลยพินิจ
ของบุคคลอ่ืน ฯลฯ 

 ๔. ในกรณีท่ีตองพิจารณา วินิจฉัย ลงมติในเรื่องท่ีมีการขัด
กันแหงผลประโยชน ใหพิจารณาวินิจฉัย ลงมติไปโดยยึดหลักเหตุผล 
โปรงใส เปดเผย สามารถอธิบายไดและพรอมตอบคำถามขอสงสัยแก
สาธารณะ  
 ๕ ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันแหงผลประโยชนและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว๗๑  

 

ลักษณะและองคประกอบของการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 จากความหมายของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมดังกลาวมาขางตน สามารถจำแนกลักษณะและ
องคประกอบของการขัดกันแหงผลประโยชนไดดังนี้ 
 ๑. ตองมีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผล
ประโยชนสวนรวม 

๗๑ OECD ไดเสนอแนะมาตรการ แนวทางในการรับมือกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนไว ๖ ประการ โปรดดูรายละเอียดใน Organization For 
Economic Co-operation and Development, Policy Brief OECD 
Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service, 
September ๒๐๐๕. at pp.๕-๗.  
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 ๒. ตองเปนกรณีท่ีบุคคลนั้น ๆ มีอำนาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของสวนรวมอยู  
 ๓. บุคคลนั้น ๆ จะเปนบุคลากรในภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ก็ได 
 ๔. ประโยชนสวนตนนั้น อาจจะเปนประโยชนในเชิงทรัพยสิน 

หรือประโยชนอ่ืนใดก็ได 
 ๕. ประโยชนสวนตนนั้น หมายความรวมถึงประโยชนของ
บุคคลอ่ืนท่ีถือวาเปนประโยชนสวนตนดวย  
 ๖. การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมมิไดหมายความวามีการทุจริตคอรรัปชันเสมอไป 
 ๗. การขัดกันแหงผลประโยชน โดยหลักการพื้นฐานเปนเรื่อง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 ๘. ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนอาจเปน
ไดท้ังการกระทำท่ีเปนความผิดในตัวเอง (Mala in se) หรือเปนความ
ผิดเพราะกฎหมายหาม (Mala prohibita) ก็ได 
 

 ๑. ตองมีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 
 สาระสำคัญของการขัดกันแหงผลประโยชนจะตองมีการขัด
กันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมเสียกอน หาก
ไมมีประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ ก็จะเปนการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมไมไดโดยสภาพ  
 ตัวอยาง อธิบดี ก. มีผลประโยชนสวนตนเพราะภรรยาเปน
เจาของบริษัทท่ีนำสินคามาเสนอแขงขันประมูลขายใหกับกรมท่ีอธิบดี 
ก. เปนผูบังคับบัญชา กำกับดูแลอยู อธิบดี ก. ยอมมีประโยชนสวนตน 
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ตองการใหสินคาของภรรยาตนขายได และขายไดราคาดี ในขณะ
เดียวกันอธิบดี ก. มีอำนาจหนาท่ีในการรักษาผลประโยชนสวนรวม 
คือการควบคุมดูแลการประมูลของกรม ประโยชนของกรมก็คือไดซื้อ
สินคาท่ีมีคุณภาพดีและในราคาท่ีประหยัดท่ีสุด  
 สถานการณท่ีมีการขัดกันระหวางผลประโยชนของสวนรวม
และผลประโยชนสวนตนนี้เองท่ีเปนเหตุหรืออาจเปนเหตุทำใหอธิบด ี
ก. ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี หรือใชดุลยพินิจอยางเปนกลาง ตรงไป
ตรงมาเพื่อประโยชนของสวนรวม 
 สถานการณเชนนี้ยอมจะทำใหสาธารณชนเคลือบแคลงสงสัย
ไดวา การปฏิบัติหนาท่ี การใชดุลยพินิจ หรือการกระทำอยางใดอยาง
หนึ่งของอธิบดี ก. ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประมูลนั้น ๆ จะมีโอกาสหรือมี
ความเปนไปไดท่ีจะกระทำไปเพื่อประโยชนของตนเองมากกวา
ประโยชนสวนรวม  
 สถานการณเชนนี้จะเปดชอง เปดโอกาสใหมีการทุจริต คอรรัปชัน 

หรือมีโอกาสที่ประโยชนสวนรวมจะสูญหาย เสียหายหรือลดนอยถอยลง 
(Private gains from public losses.) 
 

หากไมมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ ก็ไมใชเร่ืองการ
ขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 ตัวอยาง นาย ก. ขาราชการกระทรวงการคลัง ไดรับการแตง
ตั้งใหดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงการคลัง ในขณะเดียวกันนาย ก. ใน
ฐานะปลัดกระทรวงการคลัง ตองดำรงตำแหนงเปนรองประธาน
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยตำแหนง 
การดำรงตำแหนง ๒ ตำแหนงดังกลาวไมใชการขัดกันแหงผล
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ประโยชน เพราะไมมีประโยชนสวนตัวใด ๆ ของนาย ก. เขามา
เกี่ยวของเลย แมในสถานการณท่ีมีประเด็นท่ีนาย ก. ตองพิจารณา
เรื่องท่ีเกี่ยวของหรือขัดแยงกันระหวางกระทรวงการคลังกับกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สถานการณเชนนี้ก็
มิใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
เพราะ นาย ก. มิไดมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของกับ
ประโยชนของกระทรวงการคลัง หรือประโยชนของกองทุนฟนฟูฯแต
อยางใด จึงไมมีกรณีท่ีนาย ก. จะไมเปนกลางหรือโอนเอียงในการใช
ดุลยพินิจอันเนื่องมาจากเห็นแกประโยชนสวนบุคคลของตนได สวน
กรณีนี้จะมีเหตุอ่ืนอันอาจทำใหนาย ก. โอนเอียงหรือไมเปนกลางใน
การพิจารณาหรือวินิจฉัยหรือไม อยางไร เปนอีกประเด็นหนึ่ง๗๒  

 ตัวอยาง นาย ก. อัยการสูงสุด ไดรับการแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงกรรมการหรือประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานการณเชน
นี้มิใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมโดยตัวของมันเอง เพราะ นาย ก. มิไดมีประโยชนสวนบุคคลของ
ตนเขามาเกี่ยวของดวย๗๓ สวนกรณีนี้จะมีเหตุอ่ืนอันอาจทำใหนาย ก. 
๗๒ โปรดด ูหัวขอ ๔.สถานการณที่คลายกับการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม ตอไป 
๗๓ ที่มีผูกลาววา ในกรณีเชนนี้ ถือวามีประโยชนสวนตนอยู โดยเห็นวา
ประโยชนสวนตนในที่นี้ก็ คือคาตอบแทนที่ไดรับจากการดำรงตำแหนง
กรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น ผูเขียนเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวมิใชประโยชนสวน
ตนตามหลักเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน เพราะหากเขาใจเชนนี ้ บุคลากร
ภาครัฐ หรือภาคเอกชนทั้งหมดจะไมสามารถไปทำงานหรือชวยราชการใน
หนวยงานของรัฐอื่น ๆ ไดเลย เพราะการไปทำงานหรือชวยราชการในหนวย
งานของรัฐอื่น ๆ ยอมไดรับคาตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนปกต ิ
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โอนเอียงหรือไมเปนกลางในการพิจารณาหรือปฏิบัติหนาท่ีหรือไม 
อยางไร เปนอีกประเด็นหนึ่ง๗๔  

 ตัวอยาง นาย ก. อธิการบดี ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ประธานและกรรมการในรัฐวิสาหกิจตาง ๆ หลายแหง กรณีนี้ก็มิใช
เรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมโดย
ตัวของมันเอง เพราะนาย ก. มิไดมีประโยชนสวนตนอันไปขัดกับ
ประโยชนของสวนรวม สำหรับกรณีที่มีความเห็นวาจะเหมาะสมหรือไม 
อยางไร ท่ีดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานอยูแลวและในขณะเดียวกัน
ยังทำหนาท่ีประธานและกรรมการในรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ อีกหลายแหง 
เปนอีกประเด็นหนึ่ง๗๕  

 
อาทิ ขาราชการกระทรวงการคลังไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการกฤษฎีกา   
ยอมไดรับเบ้ียประชุมในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ฯลฯ  สวนความเห็นใน
ทำนองที่วา เมื่อไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่แลวจะมีผลทำใหเกิด
ความโอนเอียงไมเปนกลางในการรักษาหนาที่หรือไม อยางไร เปนอีกประเด็น
หนึ่งเชนกัน  
๗๔ โปรดดู หัวขอ ๔. สถานการณที่คลายกับการขัดกันของผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม  ตอไป 
๗๕ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ ไดมีความเห็น
และขอเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อจำกัดมิใหผู ใดเปนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ เกินกวา ๓ แหง และ ๓ แหงนี้ใหนับรวมการเปนกรรมการ
โดยตำแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตำแหนง
กรรมการดวย ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอดังกลาว   
รายละเอียดโปรดด ูมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
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 ๒. ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้น ๆ มีอำนาจหนาที่ที่
เก่ียวของกับผลประโยชนของสวนรวมอยู 
 การใดท่ีจะเปนกรณีการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมได บุคคลนั้น ๆ จะตองเปนผูมีอำนาจหนาท่ี 
หรือเปนผูท่ีตองใชดุลยพินิจ วินิจฉัย สั่งการ หรือกำกับ ดูแล ฯลฯ 
กิจการงานของสวนรวมอยู บุคคลโดยท่ัว ๆ ไปท่ีไมมีอำนาจหนาท่ี 
แมจะมีผลประโยชนสวนตนอยูก็มิใชกรณีการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนขาราชการ ตำแหนงนักวิชาการเชี่ยวชาญ 

มิไดมีอำนาจหนาท่ี กำกับดูแล หรือใชดุลยพินิจวินิจฉัยใด ๆ ในการ
ประมูลกอสรางอาคาร แมภรรยานาย ก. จะเปนเจาของบริษัทท่ีมา
ประมูลกอสรางอาคารดวย ก็ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
เพราะนาย ก. ไมไดอยูในสถานะท่ีจะตองใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาท่ี 
หรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง ตามอำนาจหนาท่ีเพื่อสวนรวม 
เพื่อหนวยงาน หรือเพื่อองคกร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง นาย ก. ไมมี
โอกาสในการทำใหประโยชนสวนรวมเสียหายได๗๖  

๗๖ มีผูกลาววา ในกรณีเชนนี้ นาย ก. มีโอกาสที่จะแทรกแซง หรือโนมนาว
ทำใหการพิจารณา วินิจฉัยสั่งการใด ๆ เปนไปเพื่อประโยชนของนาย ก. ไดอยู 
เพราะนาย ก. เปนขาราชการอยูในหนวยงาน ซ่ึงผูเขียนเห็นวา การกลาวเชนนี้
มิไดผิดแตประการใด เพราะแมบุคคลที่อยูนอกหนวยงาน แตสนิทสนมกับผูที่มี
อำนาจหนาที่ก็มีโอกาสในการโนมนาว หรือแทรกแซงไดเชนเดียวกัน แต
ประเด็นที่ผูเขียนตองการเนนก็คือกรณีนี้มิใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชน
สวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 
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 ตัวอยาง นาย ก. เปนขาราชการระดับ ๖ ตำแหนง
บรรณารักษ ไดเขาทำสัญญาวาจางกอสรางบานกับบริษัทผูรับเหมา
กอสรางท่ีกำลังกอสรางอาคารใหกับหนวยงานท่ีนาย ก. เปน
ขาราชการอยู กรณีนี้ก็ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน เพราะ
นาย ก. ไมไดเปนผูมีอำนาจหนาท่ีในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการกอสราง
อาคาร ไมมีอำนาจหนาท่ีในการตรวจการจางหรือไมอยูในสถานะท่ี
ผูรับเหมาจะใหประโยชนใด ๆ อันทำใหนาย ก. เอนเอียงในการ
ปฏิบัติหนาท่ีได 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ภรรยานาย ก. เปนผูรับเหมากอสราง 
ภรรยานาย ก. ไมสามารถมาประมูลกอสรางอาคารในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีนาย ก. กำกับดูแลอยูได เพราะเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน แตหากภรรยานาย ก. ไปประมูลกอสรางอาคารกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอ่ืน ที่นาย ก. มิไดมีอำนาจหนาที่ใด ๆ 

เกี่ยวของ กรณีนั้นก็ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน๗๗  

 อาจกลาวไดงาย ๆ วาเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน จะเกิด
ข้ึนไดก็เฉพาะกับผูมีอำนาจหนาท่ีเทานั้น และยิ่งมีอำนาจหนาท่ีมาก

๗๗ อยางไรก็ตาม หากนาย ก. และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นไดมี
การสมรูรวมคิดกันเพื่อเอื้อประโยชนใด ๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมายก็จะเปน
ความผิดฐานอื่น ๆ ตอไป ซ่ึงตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป ในที่นี้ผูเขียน
ประสงคจะทำความเขาใจความหมายและองคประกอบของการขัดกันแหงผล
ประโยชน  และกรณีตามตัวอยางที่ยกนี้ไดเคยมีการหยิบยกข้ึนมาเปนตัวอยาง
แลวในการสัมมนาเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนที่จัดโดยคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงผูเขียนเปนวิทยากรรวมอยูดวย  
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หรือสูงเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดปญหาไดมากเทานั้น   
โดยเหตุนี้ ในหลักการของการปองกันปญหาการขัดกันแหงผล
ประโยชนท่ีมีประสิทธิภาพจึงตองมีมาตรการและนโยบายท่ีเขมงวด
โดยเฉพาะกับผูท่ีมีอำนาจหนาท่ีระดับสูง๗๘  

 อยางไรก็ตาม อำนาจหนาท่ีท่ีมีอยูนั้น ตองเปนอำนาจหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว๗๙ อำนาจอันเกิดจากสภาพขอเท็จจริงบาง
ประการ สถานะของบุคคล หรือเหตุอ่ืนใด ฯลฯ โดยหลักการแลวไม
ถือวาเปนอำนาจอันจะนำไปสูการขัดกันแหงผลประโยชนได   
อาทิ นาย ก. อดีตนายกรัฐมนตร ี ไดเขาประมูลซื้อขายท่ีดินกับหนวย
งานของรัฐ หรือรัฐมนตีวาการกระทรวง A ไดไปเปนคูสัญญากับกรม 
B ซึ่งมิไดอยูภายใตการกำกับดูแล ของตนตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวง A เปนคูสัญญากับกรมหนึ่ง ซึ่งไมไดอยูในสาย
งานท่ีรัฐมนตรีชวยวาการฯ มีอำนาจกำกับดูแลอยู  

๗๘ Organization For Economic Co-operation and Development, 
Policy Brief OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in 
the Public Service, September ๒๐๐๕. at p. ๔. และสันนิษฐานวาโดย
เหตุนี้คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไดออก
ประกาศป.ป.ช. กำหนดใหเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐ แหงพ.ร.บ.ป.ป.ช. ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ และตอมาขยาย
ถึงผูบริหารทองถ่ิน และรองผูบริหารทองถ่ิน ในป พ.ศ. ๒๕๕๕  
๗๙ เหตุผลก็คือ เจาหนาที่ของรัฐ ยอมมีอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให
อำนาจไวเทานั้น 
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 ๓. บุคคลนั้น ๆ จะเปนบุคลากรในภาครัฐ หรือภาค
เอกชนก็ได 
 หลักการเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมนี้ เปนหลักการสากลอันเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป
และสามารถปรับใชไดท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน กลาวคือผูบริหาร
ภาคเอกชนซึ่งมีอำนาจหนาท่ีในการรักษาประโยชนขององคกรอัน
เปนสวนรวม และในขณะเดียวกันผูบริหารภาคเอกชนดังกลาวมีผล
ประโยชนสวนตนซึ่งขัดหรือแยงกันอยูกับผลประโยชนขององคกร 
เชนนี้ก็พึงหลีกเลี่ยงสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชน เชน
เดียวกัน๘๐  

 ตัวอยาง นาย ก. กรรมการในธนาคารพาณิชยเอกชนแหงหนึ่ง 
ซึ่งมีอำนาจหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ และบริษัทของนาย 
ก. ไดมาขอสินเช่ือจากธนาคาร เชนนี้นาย ก. ยอมมีประโยชนสวนตน
คือการท่ีบริษัทของตนจะไดรับสินเช่ือจากธนาคาร แตในขณะ

๘๐ หลักในเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนที่ปรับใชกับภาคเอกชนดวยนั้น   
มีปรากฏอยูตามกฎหมายตาง ๆ อาทิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๓๘ เปนตน หรือพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงิน พ.ศ.  ๒๕๕๑ มาตรา ๔๘−๕๒  แตในวงการธนาคารพาณิชยและภาค
ธุรกิจมักนิยมเรียกวา เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
หรือผลประโยชนที่เกี่ยวของ (Related Transaction) สนใจรายละเอียดโปรด
ดู ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.๓๖/๒๕๕๑เรื่องหลักเกณฑการ
กำกับการทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญหรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ 
(Related Lending) และ ๘๕/๒๕๕๑ เรื่องการผอนผันหลักเกณฑการกำกับ
การทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญหรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ 
(Related Lending) 



54

เดียวกันนาย ก. ก็มีหนาท่ีรักษาประโยชนสวนรวมของธนาคารในการ
ปลอยสินเช่ือดวย ประโยชนท้ังสองอาจขัดกันได นาย ก. จึงพึงหลีก
เลี่ยงสถานการณนี้ 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูจัดการในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
ภรรยานาย ก. ไดเขามาเปนคูสัญญาซื้อขาย ประมูลงาน หรือรับ
ทำการงานอยางใดอยางหนึ่งกับบริษัทแหงนั้น เชนนี้ยอมถือไดวา
เปนการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 

 ๔. ประโยชนสวนตนนั้น อาจจะเปนประโยชนในเชิง
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดก็ได 
 ประโยชนสวนตนนั้นครอบคลุมไมเพียงแตประโยชนในเชิง
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงประโยชนอ่ืนใด ซึ่งมีผลกระทบตอการ
พิจารณา การใชดุลยพินิจ การปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลนั้น ซึ่งตอง
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 ตัวอยาง นาย ก. ตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย นาย ก. 
ไดเสนอและไดพิจารณารวมลงมติให นาง ข. ซึ่งเปนภรรยาตนเอง
และเปน candidate ไดรับแตงตั้งเปนคณบดี หรือไดรับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรณีเชนนี้แมจะมิไดเปนประโยชนในเชิงทรัพยสิน 
แตตำแหนงหนาท่ี หรือเกียรติยศ ก็เปนประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีเปนเรื่อง
การขัดกันของผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนอาจารยมหาวิทยาลัย บุตรของนาย ก. 
ไดมาศึกษาและลงทะเบียนเรียนในวิชาท่ีนาย ก. เปนผูสอน นาย ก. 
เปนผูมีอำนาจหนาท่ีในการวัดผลใหคะแนนแกนักศึกษาซึ่งรวมถึง
บุตรของตนดวย กรณีนี้แมจะไมใชประโยชนในทางทรัพยสิน หรือ
ตำแหนงหนาท่ี แตก็เปนประโยชนอ่ืนใด จึงเปนสถานการณท่ีอาจ
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ทำใหสาธารณะไมมั่นใจวา การตรวจใหคะแนนในกรณีบุตรของนาย 
ก. นั้น นาย ก. จะไดตรวจพิจารณาอยางตรงไปตรงมาหรือไม  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูท่ีแสดงตนโดยชัดแจงวาจะเปนผูสมัคร
เขารับการสรรหาเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย และนาย ก. ไดรับ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยใหทำหนาท่ีเปน
กรรมการแกไขขอบังคับการสรรหาอธิการบดีท่ีจะมีผลใชบังคับกับ
การสรรหาอธิการบดีในครั้งนั้น กรณีนี้แมจะไมใชประโยชนในทาง
ทรัพยสิน แตก็เปนประโยชนอ่ืนใดอันทำใหเกิดสถานการณการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งสาธารณะอาจไมเช่ือมั่นวาการแกไขระเบียบขอ
บังคับนั้นจะแกไขเพื่อประโยชนสวนรวมหรือแกเพื่อประโยชนของ
นาย ก.ในการสรรหาท่ีนาย ก.เกี่ยวของอยูโดยตรง 
 อยางไรก็ตาม โดยหลักการแลว ประโยชนสวนตนนั้น ไมวา
จะเปนประโยชนสวนตนในรูปทรัพยสิน เงินทอง ตำแหนงหนาที่ 
เกียรติยศหรือประโยชนอ่ืนใด จะตองมีขนาด จำนวนหรือลักษณะ
ที่มากหรือมีสาระสำคัญเพียงพอที่จะทำใหบุคคลนั้นเกิดอคติ   
มีความไมเปนกลางในการใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที่ หรือกระทำ
การอยางใดอยางหนึ่งดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งประโยชนสวนตน
นี้จะตองมากพอที่จะทำใหไมเปนกลางนั่นเอง ซึ่งปญหานี้เปนขอ
เท็จจริงรายละเอียดที่จะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป๘๑  

๘๑ และโดยเหตุที่เปนรายละเอียดที่ตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปนี้เอง ที่อาจ
ทำใหเกิดความยากลำบากในการพิสูจนวามีการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมหรือไม และเปนความยากลำบากในการตีความ ดัง
นั้นในการตรากฎหมายบางฉบับจึงบัญญัติใหเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
โดยไมคำนึงถึงขนาดหรือสัดสวนของผลประโยชนสวนตน แตอยางใด ซ่ึงอาจ
ทำใหเกิดผลกระทบที่ไมคาดหวังตามมา 
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 ตัวอยาง นาย ก. เปนกรรมการธนาคารแหงหนึ่ง มีอำนาจ
พิจารณาอนุมัติสินเช่ือและบริษัท ข. ซึ่งมีนาย ก. ถือหุนอยูดวย ๑ 
หุน มาขอสินเช่ือ เชนนี้แมนาย ก. จะมีประโยชนสวนตนอยูในบริษัท 
ข. แตจะเห็นไดวาขนาดหรือปริมาณของประโยชนสวนตนนั้นนอย
มากจนนาเช่ือไดวา จะไมเปนเหตุใหนาย ก. พิจารณาโดยไมเปนกลาง
แตอยางใด 
 

 ๕. ประโยชนสวนตนนั้น หมายความรวมถึง
ประโยชนของบุคคลอื่นที่ถือวาเปนประโยชนสวนตนดวย  
 ประโยชนสวนตนนั้น โดยสภาพหรือโดยปกติยอมหมายถึง
ประโยชนของตนเอง อันเปนท่ีเห็นไดชัดวาจะมีอิทธิพลหรือมีผลตอ
การใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่งหาก
ไปขัดกับประโยชนสวนรวม คำถามมีวาประโยชนสวนตนในท่ีนี้จะ
รวมถึงประโยชนของบุคคลอ่ืน ๆ หรือไม เพียงใด ? คำตอบโดย  
หลักการก็คือ ประโยชนสวนตนในประเด็นนี้ยอมมีความหมายเฉพาะ
ประโยชนของตนเองเทานั้น ขอยกเวนท่ีขยายออกไปคือประโยชน
ของบุคคลอ่ืนท่ีถือเสมือนเปนประโยชนของตนเอง ซึ่งก็คือประโยชน
ของคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ๘๒  

๘๒ เหตุผลสนับสนุนก็เพราะตามกฎหมาย ทรัพยสินของคูสมรสยอมเปนสิน
สมรสรวมกันของสามีภริยา (ป.พ.พ.มาตรา ๑๔๗๐) สามีภริยาตองชวยเหลือ
เลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน (ป.พ.พ.มาตรา ๑๔๖๑) และการอยูกินกันฉันทสามีภริยา
ยอมเปนเหตุผลในตัวเองที่ทำใหถือเสมือนไดวาประโยชนของสามีภริยายอม
เปนประโยชนของอีกฝายหนึ่ง และสำหรับบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ บิดา
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 อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นและบทบัญญัติกฎหมายบางฉบับ 
อาทิพ.ร.บ. วาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม พ.ศ. .. หรือท่ีรูจักกันในนามกฎหมาย ๗ ช่ัวโคตร 
ซึ่งกฎหมายนี้ไมมีผลใชบังคับโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไป
แลว๘๓ ไดกำหนดใหประโยชนสวนตนขยายไปถึงเครือญาติลำดับช้ัน
ตาง ๆ หรือบางความเห็นขยายไปแมกระทั่งเพื่อนรวมรุน เพื่อนรวมงาน 

ผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา ลูกหนี้เจาหนี้ ฯลฯ ดวย ซึ่งผูเขียน
เห็นวาเปนการขยายขอบเขตกวางเกินไปและทำใหไมสามารถแยก

มารดายอมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองอุปการะเลี้ยงด ู (ป.พ.พ. มาตรา 
๑๕๖๔) มีอำนาจปกครองซ่ึงรวมถึงอำนาจในการจัดการทรัพยสินของบุตรดวย 
(ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๖๖ และ ๑๕๗๑) และโดยธรรมจรรยาประโยชนใด ๆ ของ
บุตรยอมอยูในวิสัยที่บิดามารดาจะตองดูแลรักษาประโยชนนั้น โดยเหตุนี้การ
กำหนดใหขยายประโยชนสวนตนมายังคูสมรส และบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
จึงเปนการขยายที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด แตการขยายความหมายของ
ประโยชนสวนตนไปยังญาติชั้นตาง ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ อาจมีปญหาขอเท็จจริง
และปญหาขอกฎหมาย นำไปสูการโตแยงโตเถียงและหาขอยุติรวมกันไดยาก 
และกฎหมายในลักษณะนี้อาจมีประเด็นวาจะขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไมดวย 
๘๓ มาตรา ๓ ของรางกฎหมายดังกลาว ไดใหความหมายไวกวางมาก รวมถึง ผู
บุพการี ผูสืบสันดาน คูสมรสของบุตรของตน พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวม
บิดาหรือมารดาเดียวกันของตนหรือของคูสมรส ลุง ปา นา อา ของตนหรือคู
สมรส บิดามารดาปูยาตายายของคูสมรส บุตรของพี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมบิดาหรือมารดาเดียวกันของตนหรือของคูสมรส และยังรวมถึงบุตรของ
บุตรของพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันของตน ดวย 
โปรดดูรายละเอียดในรางกฎหมายดังกลาว และโปรดดูคำวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที ่๑๗/๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที ่๑๑ ก. วันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒)  
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ความแตกตางระหวางความไมเปนกลางของเจาหนาท่ีผูมีอำนาจอัน
เกิดจากการขัดกันแหงผลประโยชนกับความไมเปนกลางอันเกิดจาก
ความสัมพันธของบุคคล โดยสภาพหรือโดยเหตุผลของเรื่องและโดย
กฎหมายแลวผลประโยชนของเพื่อนก็ดี ผลประโยชนของผูบังคับ
บัญชา ของเจาหนี้ก็ด ี ฯลฯ ไมใชและไมอาจถือไดวาเปนประโยชน
สวนตนของเพื่อน ของผูใตบังคับบัญชา หรือของลูกหนี้ได๘๔ สวน
ความสัมพันธของบุคคลนั้นมีหลากหลาย อาจมีท้ังความสัมพันธกันใน
ฐานะตาง ๆ โดยปกติธรรมดาหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะใกล
ชิดสนิทสนมพิเศษ และในกรณีท่ีความสัมพันธนั้นมีมากเพียงพอท่ีจะ
มีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาท่ี หรือกระทำการอยางใด
อยางหนึ่ง ก็ยอมทำใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีไมเปนกลางได ซึ่งเปน
ขอเท็จจริงท่ีจะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป แตก็ไมใชเรื่องการขัดกัน
แหงผลประโยชน  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนพนักงานผูมีอำนาจหนาที่ในการคัดเลือก
บุคคลเขาทำงานในหนวยงานของตน บุตรของนาย ก. ไดมาสมัครงาน
ดวย นาย ก. ยอมมีผลประโยชนสวนตนท่ีอาจทำใหใชดุลยพินิจ  
ในการคัดเลือกไดอยางไมเปนกลาง 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนพนักงานผูมีอำนาจหนาท่ีในการคัดเลือก
บุคคลเขาทำงานในหนวยงานของตน บุตรของนาย ข. เพื่อนนาย ก. 
ไดมาสมัครงานดวย นาย ก. ไมมีผลประโยชนสวนตนในกรณีนี ้  
แตนาย ก. อาจมีความสัมพันธใกลชิดกับนาย ข. มากเพียงพอท่ีจะ
ทำใหนาย ก.ใชดุลยพินิจในการคัดเลือกไดอยางไมเปนกลาง (หากมี) 
ก็เปนอีกกรณีหนึ่ง แตมิใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
๘๔ บางทานอาจเห็นวา ประโยชนของเพื่อน ประโยชนของผูบังคับบัญชา 
ประโยชนของเจาหนี้ก็คือประโยชนของตนเอง นั่นเอง  ซ่ึงผูเขียนเห็นวาเปน
ความเห็นที่กวางมาก ๆ จนหาขอบเขตและหลักเกณฑไดยาก 
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 ตัวอยาง บริษัท เอ โดยนาย ก. กรรมการผูจัดการ มีประเด็น
ตองพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อท่ีดินจากนาย ข. ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท เอ นาย ก. ซึ่งมีอำนาจหนาท่ีกระทำการแทนบริษัท เอ ตอง
พิจารณาวินิจฉัยเพื่อประโยชนของบริษัท เอ แตนาย ก. มีความ
สัมพันธกับนาย ข. ในฐานะท่ีนาย ข. เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งมี
อำนาจและอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหาร ความสัมพันธใน
ลักษณะนี้อาจทำใหนาย ก. กรรมการผูจัดการพิจารณาวินิจฉัยไปโดย
ไมเปนกลาง โดยเห็นแกนาย ข. ผูถือหุนรายใหญ กรณีนี้แมจะเปน
เหตุใหเกิดความไมเปนกลาง แตก็ไมใชการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนของนาย ก. กับผลประโยชนสวนรวมของบริษัท เอ๘๕  

 

 ๖. การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมมิไดหมายความวามีการทุจริตคอรรัปชัน
เสมอไป 
 การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
นั้น เปนสถานการณ หรือสภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนหรือ
เปนอยู โดยบุคคลผูท่ีอยูในสภาวะของการขัดกันของผลประโยชน
๘๕ ตัวอยางนี ้บางทานอาจเห็นวา การที่นาย ก. ไมเปนกลาง เห็นแกประโยชน
ของนาย ข. ก็เทากับเห็นแกผลประโยชนสวนตนของนาย ก. นั่นเอง ซ่ึงวิธีคิด
กวาง ๆ เชนนี้จะไมสามารถแยกแยะเรื่องตาง ๆ ไดเลย เพราะพิจารณาอยาง
กวาง ๆ ทุกเรื่องลวนมาจากการคำนึงถึงประโยชนสวนตนทั้งสิ้น อาทิ การทุ
จริตคอรรัปชัน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด การทำงานหลังเกษียณ 
การทำงานสองตำแหนงหรือมากกวา ฯลฯ  ซ่ึงผูเขียนเห็นวามีลักษณะและ
ขอบเขตที่แตกตางกัน โปรดด ู สถานการณที่คลายกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนตอไป  
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สวนตนและผลประโยชนสวนรวมนั้น อาจไมไดมีเจตนาหรือการ
กระทำท่ีจะทำใหประโยชนสวนรวมตองเสียหาย หรือมีเจตนาหรือ
การกระทำท่ีทุจริตคอรรัปชันก็ได 
 ตัวอยาง อธิบดี ก. ไดวาจาง บริษัทกอสรางแหงหนึ่งกอสราง
อาคารใหกับกรมท่ีตนเองกำกับดูแลอยู และในขณะเดียวกันก็ไดวา
จางบริษัทกอสรางรายนั้นกอสรางบานพักอาศัยสวนตัวดวย กรณีดัง
กลาวเปนสภาวการณท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม เพราะสาธารณชนยอมไมเช่ือมั่นวาในการตรวจ
การจางและการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางอาคารใหกับกรมดัง
กลาวจะไดรับพิจารณาวินิจฉัยอยางตรงไปตรงมา แตกระนั้นก็ตามก็
มิไดหมายความเสมอไปวา อธิบดี ก. ไดมีเจตนาหรือการกระทำอยาง
ใดอยางหนึ่งอันทำใหประโยชนของสวนรวมเสียหาย หรือลดนอยถอย
ลงเลย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การขัดกันแหงผลประโยชนนั้นไมจำเปน
ตองมีการทุจริตคอรรัปชันตามมาเสมอไป๘๖ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งจะ
เปนการทุจริตคอรรัปชันไดตองมีการกระทำอยางอ่ืนท่ีเปนการทุจริต
คอรรัปชันตามมา 
 ตัวอยาง นาย ก. บุตรของนาย ข. ซึ่งประกอบกิจการสถานี
จำหนายน้ำมันของครอบครัว และไดจำหนายน้ำมันใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงหนึ่งมาโดยตลอด โดยราคาจำหนายเปนไป
ตามราคาตลาดตามปกติ และเนื่องจากสถานีจำหนายน้ำมันดังกลาว
เปนสถานีจำหนายน้ำมันแหงเดียวท่ีตั้งอยูใกลท่ีทำการขององคกร
๘๖ อยางไรก็ตาม หากมีขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีการกระทำอยางใดอยางหนึ่ง
ใหสวนรวมเสียหาย เสียประโยชน หรือไดมีการทุจริตเอาประโยชนเขาสวนตัว 
กรณีก็จะเปนความผิดฐานทุจริตคอรรัปชัน 
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ปกครองสวนทองถ่ินนั้น หากจะซื้อน้ำมันจากสถานีจำหนายน้ำมันอ่ืน
ซึ่งอยูหางไกลมากก็จะทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเสียประโยชน 
ตอมานาย ก. ไดรับชวงกิจการตอจากนาย ข. บิดา และไดมาสมัคร
เปนผูบริหารทองถ่ินและไดรับเลือก และเมื่อดำรงตำแหนงแลวก็ยังได
ทำการซื้อขายน้ำมันตอเนื่องมาในราคาตามปกติ 
 กรณีเชนนี้หลังจากท่ี นาย ก. ไดเขามาเปนผูบริหารทองถ่ิน   
มีอำนาจหนาท่ี กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นแลว   
กรณียอมเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม  
 กรณีตามตัวอยางท่ียกมาเปนเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
แตจากขอเท็จจริงยอมแสดงใหเห็นชัดเจนวาแมจะเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนแตกรณีก็ไมไดนำไปสูการทุจริตคอรรัปชันเสมอไปหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนไมเทากับการทุจริต๘๗ แต
สถานการณการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมนี้ยอมเปนโอกาสและเง่ือนไขท่ีอาจทำใหประโยชนของสวน
๘๗ ทำนองเดียวกับการนำเอกสารและโนตยอเขาไปในหองสอบของนิสิตนัก
ศึกษา หากขอเท็จจริงปรากฏวานักศึกษาไดใชโนตยอนั้นเพื่อทบทวนกอนเขา
หองสอบ แตดวยความหลงลืมไดนำโนตยอซ่ึงยังคงคางอยูในกระเปาของนิสิต
นักศึกษาเขาไปในหองสอบดวย โดยไมไดตั้งใจ และไมมีการนำข้ึนมาลอกหรือ
ใชประโยชนใด ๆ เลย กรณียอมเห็นไดวามิไดมีการทุจริตในการสอบเกิดข้ึน 
การนำเอกสารหรือโนตยอเขาไปในหองสอบจึงไมใชเทากับทุจริตในการสอบ
เสมอไป แตก็เปนเรื่องที่ไมเหมาะสม และในทางปฏิบัติคงจะพิสูจนเจตนาได
ยาก และโดยทั่วไปก็คงจะทำใหเชื่อวาอาจจะมีการเตรียมการไปเพื่อทุจริตใน
การสอบ โดยเหตุนี้จึงมักกำหนดหามมิใหนำโนตยอเขาไปในหองสอบ และ
กำหนดเปนฐานความผิดตางหากจากการทุจริตในการสอบ  
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รวมเสียหายหรือลดนอยถอยลงไดโดยงาย หากผูมีอำนาจหนาท่ีคำนึง
ถึงประโยชนสวนตน หรือยอมเปนโอกาสใหมีการทุจริตคอรรัปชันได
โดยงาย หรืออยางนอยท่ีสุดสาธารณชนยอมจะเกิดความสงสัย ไม
มั่นใจตอการใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลดังกลาว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากไมมีระบบการตรวจสอบควบคุมท่ีดีของหนวยงาน กรณี
ตามตัวอยางก็คงมีคำถามหรือขอสงสัยวา การกอสรางบานพักอาศัย
ของอธิบดีนั้น อธิบดีคงจะไดประโยชน ไดลดราคา ไดของแถม ได
อะไรอยางอ่ืนบาง ไมมากก็นอยจากบริษัทกอสราง หรือเปนชองทาง
ใหมีการทุจริตคอรรัปชันนำประโยชนเขาสวนตนไดโดยงาย หรือ
สาธารณชนก็คงตั้งขอสงสัยวา ทำไมองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงได
ซื้อน้ำมันจากผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ินนั้นเอง ฯลฯ 
 ดังไดกลาวมาแลววาการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสถานการณ สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ี
เอ้ือ หรือเปดชอง เปดโอกาสใหเกิดความเสียหาย เสียประโยชนกับ
สวนรวมไดโดยงาย หรือเปนโอกาสใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได
นั่นเอง๘๘ จึงมีหลักการและแนวความคิดใหผูมีอำนาจหนาท่ีท้ังหลาย
พึงตองหลีกเลี่ยงสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชน แตโดยขอ
เท็จจริงมักปรากฏเสมอวาผูบริหาร ผูมีอำนาจหนาท่ีท้ังหลายไมได
ปฏิบัติตามหลักการดังกลาว หรือไมไดตระหนัก หรือไมไดระมัดระวัง
และปลอยใหมีการขัดกันแหงผลประโยชนเกิดข้ึนบอยครั้ง และใน
หลาย ๆ ครั้งการขัดกันแหงผลประโยชนน้ีไดนำไปสูการทุจริตคอรรัปชัน 

แตเนื่องจากการพิสูจนใหเห็นถึงการทุจริตคอรรัปชันอันเนื่องมาจาก
การขัดกันแหงผลประโยชนเปนเรื่องยาก ดังนั้นจึงมีแนวความคิดใน
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การนำเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนมาบัญญัติเปนความผิดอาญา
ฐานหนึ่ง๘๙ ตางหากนอกเหนือจากความผิดฐานทุจริตคอรรัปชัน๙๐  

 สรุป การขัดกันแหงผลประโยชนจึงไมเทากับการทุจริต
คอรรัปชันเสมอไป๙๑ แตก็อาจกลาวไดวาโดยท่ัวไปแลวการขัดกันแหง
ผลประโยชนเปนญาติสนิทใกลชิดกับการทุจริตคอรรัปชัน๙๒  

๘๘ “Conflict of interest (COI) has been identified as an indicator, a 
precursor, and a result of corruption, if left unchecked.” Asean 
development Bank, supra note ๗ at p.๓, ๕. 
๘๙ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดฐานความผิดเรื่อง การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ไวใน มาตรา ๑๐๐−๑๐๒  
๙๐ ทำนองเดียวกับ การกำหนดความผิดฐานนำเอกสารหรือโนตยอเขาไปใน
หองสอบ มาเปนความผิดฐานหนึ่งแยกตางหากจากความผิดฐานทุจริตในการ
สอบ ทั้งนี้เพราะการนำเอกสารหรือโนตยอเขาไปในหองสอบ เปนเรื่องที่ไมควร
ทำ และนาเชื่อวาการกระทำดังกลาวก็เพื่อนำไปสูการทุจริตในการสอบ หรือ
อยางนอยที่สุดก็เปนที่สงสัยในความสุจริตได อยางไรก็ตาม การนำเอกสารหรือ
โนตยอเขาไปในหองสอบ โดยตัวของมันเองก็ไมใชเทากับการทุจริตในการสอบ
เสมอไป ดังนั้นแมจะมีโทษแตก็ไมรายแรงเทากับทุจริตในการสอบ 
๙๑ อยางไรก็ตาม มีผูเห็นวา Conflict of Interest = ทุจริตคอรรัปชัน   
รายละเอียดโปรดด ู วรากรณ สามโกเศศ, อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๔, หนา ๖.  
และเมธ ีครองแกว, อางแลวเชิงอรรถที ่๔๐, หนาแรก และหนา ๓๓, ๓๗. 
๙๒ แตเพื่อเปนการปองกันปญหาคอรรัปชัน ซ่ึงมักจะตามมาจากการขัดกัน
แหงผลประโยชน จึงไดนำหลักในเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม มาบัญญัติไวเปนความผิดทางอาญาฐานหนึ่งตางหาก
จากเรื่องทุจริตคอรรัปชัน  ทำนองเดียวกับความผิดฐานนำบันทึกยอเขาไปใน
หองสอบ และความผิดฐานทุจริตในการสอบ นั่นเอง อยางไรก็ตามโปรดสังเกตวา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
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 ๗. การขัดกันแหงผลประโยชน โดยหลักการพื้นฐาน
เปนเร่ืองศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 ไดกลาวมาแลววาหลักการหรือแนวคิดเรื่อง การขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมนั้นโดยพื้นฐานเปนเรื่อง
ของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม๙๓ ซึ่งบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งเจา
หนาท่ีของรัฐท่ีมีอำนาจหนาท่ีกำกับดูแลกิจการงานตาง ๆ เพื่อสวน
รวมนั้น สมควรหลีกเลี่ยงสถานการณ หรือสภาวการณของการขัดกัน
แหงผลประโยชน ท้ังนี้เพราะสถานการณ หรือสภาวการณดังกลาวมี
ผลเสียดังท่ีไดกลาวมาแลว๙๔  

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บุคคลท่ีมีตำแหนงหนาท่ีกำกับดูแลองคกร หนวยงานตาง ๆ มักไม
ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกลาว ปลอยใหมีสถานการณหรือ
สภาวการณการขัดกันแหงผลประโยชนเกิดข้ึน และการจะพิสูจนวา

ทุจริตแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดแกไขเพิ่มเติมโดยใหถือวาความผิดฐานดังกลาว
เทากับทุจริต ซ่ึงผูเขียนเห็นวาฝนตอความจริงในบางกรณี โปรดด ู กำชัย จง
จักรพันธ, “ใหถือวาทุจริต” บทความในหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน ฉบับที่ 
๒๑๑๘๒ วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔  หนา ๖.  
๙๓ โปรดดูใน กองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อางแลวเชิงอรรถที ่๖๒, หนา ๒๑,๒๒. 
๙๔ เนื่องจากเปนเรื่องศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มาตรวัดวาการกระทำ 
สถานการณ หรือสภาวการณใดเปนการขัดกันแหงผลประโยชน และเปนเรื่อง
สำคัญรายแรงควรหลีกเลี่ยงนั้น บุคคลแตละคนอาจมีมาตรฐาน หรือมีมาตรวัด
ที่แตกตางกัน 
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ไดมีการทุจริตคอรรัปชันในสถานการณดังกลาวก็พิสูจนยาก กอปร
กับปญหาเรื่องทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสำคัญและเรื้อรัง จึงมีแนว
ความคิดในการนำหลักเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนมากำหนดไว
เปนความผิดทางอาญาฐานหนึ่งมากข้ึน ๆ ตามลำดับ๙๕ ซึ่งความผิด
ฐานนี้ไมจำเปนตองพิสูจนวามีการทุจริตคอรรัปชันเกิดข้ึน ไมจำเปน
ตองพิสูจนวาสวนรวมเสียหาย เสียประโยชน เพียงแคมีองคประกอบ
ของการขัดกันแหงผลประโยชนครบถวน ก็ผิดแลว แตถาสามารถ
พิสูจนไดวาไดมีการอาศัยสถานการณของการขัดกันแหงผลประโยชน
นำไปสูการทุจริตคอรรัปชัน ก็จะเปนความผิดฐานทุจริตคอรรัปชัน 
ซึ่งเปนฐานความผิดท่ีมีโทษหนักกวา 
 จึงเปนเรื่องท่ีถูกตอง ท่ีมีคำกลาววา “หากผูมีอำนาจหนาท่ีท้ัง
หลาย ตระหนัก ใหความสำคัญและปฏิบัติตนใหสอดคลองถูกตอง
ตามหลักเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ก็จะไมมีปญหาเรื่องการขัดกันแหง
ผลประโยชน และไมมีความจำเปนท่ีจะตองออกกฎหมายมาบังคับแต
อยางใด” 
 
๙๕ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดผานพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวน
รวม พ.ศ... หรือที่รูจักกันในนามกฎหมาย ๗ ชั่วโคตร ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
บัญญัติฐานความผิดเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนโดยตรงที่ครอบคลุมมาก
ที่สุดเทาที่เคยมีกฎหมายมา ออกมาใชบังคับ  แตอยางไรก็ตาม คำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๗/๒๕๕๑ ไดวินิจฉัยวากระบวนตรากฎหมายไมชอบ 
ทำใหกฎหมายฉบับนี้ไมมีผลใชบังคับ (รายละเอียดโปรดด ู ในราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ก. วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒) 
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 ๘. ความผิดเก่ียวกับเร่ืองการขัดกันแหงผลประโยชน
อาจเปนไดท้ังการกระทำท่ีเปนความผิดในตัวเอง (Mala in se) 
หรือเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม (Mala prohibita) ก็ได  
 เนื่องจากการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมเปนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมาตรฐานในทางคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคคลแตละคนยอมแตกตางกันไป ประการหนึ่ง กอปร
กับเมื่อมีการนำหลักในเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนมาบัญญัติไว
เปนกฎหมาย และกำหนดไวเปนความผิดอาญาโดยกำหนด  
องคประกอบของความผิดไวโดยไมเช่ือมโยงกับเรื่องทุจริตคอรรัปชัน 
อีกประการหนึ่ง อันนำไปสูความรูสึกไมเขาใจและตอตานหลักการ  
ในเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนและกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน จึงเกิด
กรณีท่ีบุคคลอาจมีความคิดเห็นไมยอมรับกฎหมาย ผูท่ีกระทำการ  
อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนตามที่กฎหมายบัญญัติไวจำนวนหน่ึง
จึงอาจไมไดรูสึกหรือตระหนักวาตนไดกระทำสิ่งท่ีผิดแตอยางใด   
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีผูกลาววาการกระทำดังกลาวเปนสิ่งท่ีเลวราย 
เปนเรื่องทุจริตคอรรัปชัน ยิ่งเปนเหตุทำใหบุคคลดังกลาวรูสึกวาตนไม
ไดรับความเปนธรรม กฎหมายไมยุติธรรม ดังนั้นในความเห็นของ
บุคคลกลุมนี้จึงเห็นวา ความผิดฐานการขัดกันแหงผลประโยชนเปน
ความผิดก็เพราะกฎหมายบัญญัติหามไว (Mala prohibita) ไมได
เปนความผิดในตัวของมันเอง๙๖ แตสำหรับบุคคลอีกจำนวนหนึ่ง  

๙๖ โปรดพิจารณาเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู
ดำรงตำแหนงทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐ ซ่ึงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนท่ี ๑๒๖ ก ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ หนา ๒๗. 
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ซึ่งเห็นวาการขัดกันแหงผลประโยชนเปนการกระทำท่ีไมด ี เปนเรื่อง
เลวราย เปนความผิดในตัวมันเอง และการนำมาบัญญัติไวเปน  
ความผิดตามกฎหมายนั้นถูกตองดีแลว ความผิดดังกลาวตามแนวคิด
ของบุคคลกลุมนี้จึงเปนความผิดในตัวเอง (Mala in se) 
 นอกจากนี้การท่ีกฎหมายบางฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติคณะ
กรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บัญญัติหามมิใหผูประกอบธุรกิจประกันภัยมาเปนกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเทากับหามการขัดกัน
แหงผลประโยชน ในขณะท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับไมหามใหผูประกอบธุรกิจหลัก
ทรัพยมาเปนกรรมการตลาดหลักทรัพย๙๗ หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่ง
กฎหมายหลักทรัพยสนับสนุนใหมีการขัดกันแหงผลประโยชนได ยิ่ง
เปนสาเหตุสำคัญประการหนึ่งท่ีทำใหประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของ
สับสนวาสภาวการณหรือสถานการณดังกลาว ซึ่งก็คือการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ดีหรือไมดีกันแน 
เหตุผลท่ีถูกตองแทจริงควรเปนเชนใด และเปนเหตุผลสำคัญอีก
ประการหนึ่ง ท่ีทำใหกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนอาจเปนไดท้ังความผิดประเภทท่ีเปนความผิดในตัวเอง 
(Mala in se) หรือเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม (Mala 
prohibita) แลวแตมุมมองของแตละคน 

๙๗ โปรดด ูหัวขอ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผลประโยชน 
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ความสำคัญและความสัมพันธระหวางการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม กับการทุจริต
คอรรัปชัน 

  แมวาการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวม จะมิใชการทุจริตคอรรัปชันโดยตัวของมันเอง แตการขัดกัน
แหงผลประโยชนเปนสถานการณ หรือสภาวการณท่ีเอ้ือหรือเปด
โอกาส หรือเปนปจจัยอันนำไปสูการทุจริตคอรรัปชันไดโดยงาย๙๘ 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ผูเขียนใชคำวา การขัดกันแหงผลประโยชนเปน
ญาติสนิทใกลชิดกับการทุจริตคอรรัปชัน ดังนั้นจึงเปนความเห็นรวม
กันวาการท่ีจะจัดการปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชันใหไดผล 
จำเปนตองจัดการกับปญหาการขัดกันแหงผลประโยชนใหไดดวย๙๙ 

๙๘ “Conflict of interest (COI) is recognized as a key factor 
contributing to corruption in its myriad forms.”  Asean 
Development Bank, supra note ๗ at back cover. ศาสตราจารยสิทธิ
โชค ศรีเจริญ ไดกลาวไววา “..การขัดกันแหงผลประโยชนที่ไปขัดกับผล
ประโยชนสวนรวมซ่ึงเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทองจำนวนมาก สามารถพัฒนาไป
ถึงการคดโกงและเปนมหาโกงตอไปได หรืออาจกลาวไดวาการขัดกันแหงผล
ประโยชนอาจพัฒนาไปสูการคอรรัปชันไดเสมอ..” โปรดด ู กองทุน
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อาง
แลวเชิงอรรถที่ ๖๒, หนา ๒๑ , ๓๑. 
๙๙ “There is growing consensus that managing conflict of interest 
(COI) is critical to curbing corruption.” Asean Development Bank, 
supra note ๗ at p. ๓. “Moreover, there  is growing consensus that 
preventing conflict of interest is critical to combating corruption.”  
Ibid. at p. ๕. 
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และโดยเหตุนี้อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการปองกันการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption UNACC)   
จึงไดมีบทบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงผลประโยชนไวดวย๑๐๐  

 

สถานการณที่คลายกับการขัดกันแหงผลประโยชน 
 หลักการใหญและสำคัญท่ีเปนฐานรองรับเรื่องการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ก็คือหลักท่ีวา บุคคล
พึงแยกเรื่องสวนตัวกับสวนรวมใหออกจากกัน เจาหนาที่ของรัฐ
และเอกชนที่มีหนาที่ ตองปฏิบัติหนาที่ไปเพื่อประโยชนของสวน
รวมหรือขององคกร มิใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหน่ึง 
ตองถือประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง การท่ีจะถือประโยชนสวนรวม
เปนที่ต้ังไดจึงตองมีความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ ไมโอนเอียง
หรืออคติ แตถาบุคคลอยูในสถานการณหรือสภาวการณของการ
ขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเสียแลว 
ก็เปนการยากที่บุคคลนั้นจะไมโอนเอียงเห็นแกประโยชนสวนตน 
ทำใหสาธารณชนเกิดความไมเชื่อม่ันเชื่อถือในการปฏิบัติหนาที่
ของผูมีหนาที่ และยังเปนการเอ้ือหรือเปดชองเปดโอกาสใหเกิด
ความเสียหายตอสวนรวมหรือเกิดการทุจริตคอรรัปชันไดโดยงาย 
ดังนั้นบุคคลที่มีหนาที่จึงพึงหลีกเลี่ยงสถานการณหรือสภาวการณ
การขัดกันแหงผลประโยชน 
 การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวม เปนเหตุหนึ่งที่ทำใหบุคคลไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เที่ยงตรง เปนกลาง เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม ซึ่งกรณีจะ
เปนการขัดกันแหงผลประโยชนไดจะตองมีลักษณะและองค
ประกอบดังไดอธิบายมาแลว 
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 นอกจากการขัดกันแหงผลประโยชนแลว ยังมีการกระทำ 
หรือสถานการณ หรือสภาวการณอ่ืน ๆ ท่ีคลายกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนอีกหลายกรณ ี ซึ่งในหลายกรณีเหลานั้นมิใชการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม แตก็อาจเปนกรณีท่ี
เปนเหตุทำใหบุคคลไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเที่ยงตรง เปนกลาง 
เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวมเชนเดียวกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีมิไดเกิดจากการขัดกันแหงผล
ประโยชนแตเพียงอยางเดียว ตัวอยางดังเชนกรณีตอไปนี้  
 ๑. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
 มีผูกลาววา “เจาหนาท่ีแผนกจัดซื้อรับของขวัญนอกฤดูกาล 
ทำใหการตัดสินใจไมเปนไปอยางมืออาชีพเพราะถูกของขวัญลงมนต
เสียจังงังแลว”๑๐๑ หรือ “แพทยรับตัวอยางยา อุปกรณทางการแพทย
จากบริษัทยา”๑๐๒ เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 โดยหลักการแลว หากเจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใด เพื่อกระทำการหรือไมกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง
อันมิชอบดวยหนาท่ี หรือโดยทุจริต กรณียอมเปนความผิดฐานเรียก

๑๐๐ โปรดดู United Nations Convention Against Corruption Articles 
๗, ๘ , ๑๒ 
๑๐๑ วรากรณ สามโกเศศ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๔, หนา ๖. (เปนลักษณะของ
การขัดกันแหงผลประโยชนอยางหนึ่ง) 
๑๐๒ วิชา มหาคุณ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๑, หนา ๒๑๒. นอกจากนี้โปรดด ู
วิทยากร เชียงกูล. อางแลวเชิงอรรถที ่ ๕๓, หนา ๓. ดวงพร รุจิเรข. อางแลว
เชิงอรรถที่ ๕๓. 
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รับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญาอยูแลว๑๐๓ และยอมถือไดวา
เปนการทุจริตคอรรัปชันประเภทหนึ่ง 
 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
โดยที่ไมใชเปนการรับสินบน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดน้ัน ก็
อาจเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ ไดหากการรับ
นั้นไมเปนไปตามกฎเกณฑท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติประกาศกำหนดไว๑๐๔  

 การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด มิใช
การขัดกันแหงผลประโยชน หากในขณะท่ีรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดนั้น มิไดมีสถานการณท่ีเขาลักษณะหรือองคประกอบของการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนของเจาหนาท่ี กับผลประโยชนสวน
รวมดังท่ีไดกลาวมาแลว  

๑๐๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๓ บัญญัติไววา “ผูใดเรียก รับหรือยอม
จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสำหรับตนเองหรือผูอื่น เปนการตอบแทน
ในการที่จะจูงใจหรือไดจูงใจเจาหนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิก
สภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดย
อิทธิพลของตน ใหกระทำการ หรือไมกระทำการในหนาที่อันเปนคุณหรือเปน
โทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 
๑๐๔ รายละเอียดโปรดดูพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก วันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๓) 
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 แตอยางไรก็ตาม การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เปน
สถานการณท่ีผูรับทรัพยสินนั้นอาจจะเกิดความรัก ความชอบ ความ
เกรงใจผูให อันอาจนำไปสูความไมเปนกลาง และโอนเอียงในการใช
ดุลยพินิจ หรือปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับผูใหทรัพยสินในภายหลังได 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งการรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีอาจจะเปนเหตุ
ทำใหเกิดความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีไดนั่นเอง นอกจากนี้
หากประกอบดวยขอเท็จจริงท่ีวา ผูรับมีอำนาจหนาท่ีท่ีจะตองใช  
ดุลยพินิจ หรือปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง และผูใหมีความ
เกี่ยวของเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีนั้น กรณีก็จะเปน
ท่ีสงสัยของสาธารณชนไดวา การใหและการรับน้ันเปนการใหสินบนไว
ลวงหนาหรือไม หรือมีสวนเกี่ยวของกับการเอ้ือประโยชนใหแกผูให
หรือไม หรืออยางนอยที่สุดการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดดังกลาว 

ก็อาจจะมีสวนทำใหเจาหนาท่ีใชดุลยพินิจอยางเปนกลางเพื่อรักษา
ประโยชนของสวนรวมไมได จึงมีแนวความคิดและบัญญัติเปน
กฎหมายหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไว๑๐๕ 

๑๐๕ อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดใหการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓  อยูในหมวดที่วาดวย การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ไมตรงตาม
ลักษณะของเรื่อง แตคงเพื่อความสะดวกในการจัดหมวดหมูกวาง ๆ เทานั้น  
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๑๐) ไดมีความ
เห็นวา “..นอกจากนี้ไดตัดหลักการเกี่ยวกับการหามเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพย
สินหรือประโยชนจากผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ของตนตาม
รางมาตรา ๑๐๓ เดิมออก เน่ืองจากบทบัญัติดังกลาวมิใชเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม” 
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 ๒. ความขัดแยงกันในอำนาจหนาที่  
 ความขัดแยงกันในอำนาจหนาท่ีหรือความขัดแยงกันใน
บทบาทหนาท่ี (Conflict of Role) ท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด คือความขัด
แยงกันในบทบาทหนาท่ีของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและฝาย
ตุลาการ๑๐๖  

 ตัวอยาง นาย ก. เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทำหนาท่ีเปน
ฝายนิติบัญญัติมีอำนาจหนาท่ีในการตรากฎหมายและควบคุมตรวจ
สอบรัฐบาล และในขณะเดียวกันนาย ก. ยังมีตำแหนงหนาท่ีในฝาย
บริหารไปพรอมกันดวย กรณีนี้มิใชการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม๑๐๗ เพราะกรณีตามตัวอยาง   

รายละเอียดโปรดด ู บันทึกประกอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.. และรางพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .. จัดทำโดยสำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา หนา ๑๓. 
 นอกจากนี้ผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๑๐๓ ดังกลาว กวางมากเกินไป 
ผูใหและผูรับทรัพยสินที่ไมมีความเกี่ยวของ เกี่ยวโยงใด ๆ กับการที่จะนำไปสู
ความไมเปนกลางในการใชดุลยพินิจหรือปฏิบัติหนาที่เลย ก็จะมีความผิดฐานนี้ได 
ซ่ึงปจจุบันเปนความผิดที่รุนแรงมาก จึงสมควรไดรับการแกไขใหบทบัญญัติ
ตรงกับเจตนารมณและไมถูกนำไปใชเปนเครื่องมือในการกลั่นแกลงผูหนึ่งผูใด 
๑๐๖ หลักการขัดกันของหนาที่นี้ บางทานอาจมีความเห็นอยางกวาง รวมความ
ถึงการขัดกันของหนาที่ในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการขัดกันของหนาที่ใน
อำนาจอธิปไตยทั้งสามได โปรดดู คณิต ณ นคร, อางแลวเชิงอรรถที ่๖๔, หนา 
๓๓−๓๔. 
๑๐๗ อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๕ ไดบัญญัติเรื่องดังกลาวไวในสวนที ่๒ การกระทำที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซ่ึงผูเขียนเห็นวาอาจเปนการจัดหมวดหมูเพื่อความสะดวก 
โดยนำเรื่องที่คลาย ๆ กันมาบัญญัติไวในหมวดหมูเดียวกัน  
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นาย ก. มิไดมีประโยชนสวนตนใด ๆ ท่ีขัดหรือแยงกับประโยชนสวน
รวมเลย นาย ก. ท่ีไปทำหนาท่ีรัฐมนตรีในฝายบริหารก็ไปทำหนาท่ี
เพื่อประโยชนของประเทศ นาย ก. ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ก็ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนของประเทศ กรณีนี้ไมมีประโยชนสวน
บุคคลของนาย ก. มาขัดกับประโยชนของฝายบริหารหรือประโยชน
ของฝายนิติบัญญัต ิ เหตุผลท่ีหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาไปดำรงตำแหนงตาง ๆ ในทางบริหาร ก็เพราะไมตองการ
ใหฝายนิติบัญญัติซึ่งมีหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร 
เขาไปทำหนาท่ีหนึ่งหนาท่ีใดในฝายบริหารเสียเองอันจะทำใหไมสามา
รถมาตรวจสอบตัวเองได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งนาย ก. ในฐานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจสอบฝาย
บริหารไดไมมีประสิทธิภาพหรือไมเปนกลางในการทำหนาท่ีนั่นเอง  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูพิพากษาทำหนาท่ีในฝายตุลาการ   
แตในขณะเดียวกันนาย ก. ไดมาทำหนาท่ีในฝายนิติบัญญัติหรือ
หนาท่ีในฝายบริหารดวย กรณีเชนนี้เปนท่ีเห็นไดชัดวา เปนการขัดกัน
ของบทบาทหนาท่ีดังกลาวเชนเดียวกัน๑๐๘  

๑๐๘ โปรดดู พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา 
๕๙ และประมวลจริยธรรมตุลาการ และโดยเหตุนี ้ คณะกรรมการขาราชการ
ตุลาการ จึงไดเคยมีมติไมอนุมัติ อนุญาตใหผูพิพากษาไปปฏิบัติหนาที่ในทาง
ฝายบริหาร อยางไรก็ตามในชวงภายหลังการรัฐประการเมื่อวันที ่๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ ที่มีการตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ ไดมีการแตงตั้งผูพิพากษาบางทาน
เขารวมเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย 
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 ในเรื่องความขัดแยงกันในบทบาทหนาท่ีนี้ บางหนวยงานและ
บางทานเห็นวารวมความถึงกรณีท่ีมีความขัดแยงกันในลักษณะของผู
ควบคุมกำกับดูแล (Regulator) กับผูถูกควบคุมกำกับดูแล (Player) 
ดวย ดังนั้นจึงควรหามมิใหผูมีตำแหนงระดับสูงของหนวยงานของรัฐ
ท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการกำกับดูแลมาเปนประธานหรือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจท่ีตนเองกำกับดูแลอยู๑๐๙ และกรณีอ่ืน ๆ ทำนองเดียวกัน 
 ตัวอยาง ปลัดกระทรวงพลังงาน เปนประธานกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการในดานพลังงาน อาทิ การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย กรณีนี้มิใชการขัดกันแหงผลประโยชน แตอาจเปน
ประเด็นเรื่องการขัดแยงในบทบาทหนาท่ีหรือความไมเหมาะสม
เพราะในฐานะหนึ่งกระทรวงพลังงานเปนผูกำกับดูแล และในอีก
ฐานะหนึ่งมาเปนผูถูกกำกับดูแล และเมื่อปลัดกระทรวงมาทำหนาท่ี
เปนประธานกรรมการเสียแลว จะมีการกำกับดูแลอยางมีประสิทธิภาพ
ไดอยางไร๑๑๐  

๑๐๙ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ ไดมีขอเสนอแนะ
ไปยังรัฐบาลใหมีมาตรการหามดังกลาว และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที ่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๕๔ ไมปฏิเสธหรือมีความเห็นแยงตอขอเสนอแนะดังกลาวแต
อยางใด รายละเอียดโปรดดูมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป 
๑๑๐ บางทานใหความเห็นทำนองที่วา เปนเรื่องประโยชนทับซอน โปรดด ูธงชัย 
สันติวงษ, “เหตุทำให “ธรรมาภิบาล” ตายกอนเกิด” หนังสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หนา ๕. 
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 ตัวอยาง นาย ก. กรรมการเนติบัณฑิตยสภาไดรับแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และนาย ก. 
กรรมการเนติบัณฑิตยสภายังคงดำรงตำแหนงกรรมการเนติบัณฑิตย
สภาควบคูกันไปกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในขณะเดียวกัน 
กรณีนี้มิใช Conflict of interest เพราะกรรมการทานนั้นไมมีผล
ประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ แตกรณีเปนการขัดกันของหนาท่ี 
เพราะมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ไดบัญญัติไววา “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนสภานายก
พิเศษแหงเนติบัณฑิตยสภา มีอำนาจหนาท่ีกำกับกิจการของเนติ
บัณฑิตยสภาตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” เมื่อรัฐมนตรีมี
อำนาจหนาท่ีกำกับกิจการของเนติบัณฑิตยสภาแลว กรณียอมจะมี
คำถามไดวารัฐมนตรีจะสามารถทำหนาท่ีกำกับดูแลเนติบัณฑิตยสภา
ท่ีตนเองเปนกรรมการอยูไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร  
 ๓. การทำงานสองตำแหนงหรือมากกวา  
 ตัวอยาง นาย ก. ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงการคลัง และ
นาย ก. ยังดำรงตำแหนงรองประธานกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ซึ่งท้ังสองหนวยงานลวนเปนหนวยงานของรัฐท้ังสิ้น 
 กรณีเชนนี้นาย ก. มิไดมีผลประโยชนสวนตนใด ๆ ท้ังใน
ฐานะปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือแมกระท่ังในกรณีท่ีท้ังสองหนวย
งานมีปญหาขอขัดแยงกันและตองมีการพิจารณาปญหาดังกลาว 
กรณีเชนนี้ ก็ไมใชกรณีท่ี นาย ก. อยูในสภาวะการขัดกันระหวางผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เพราะนาย ก. ไมวาใน
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ฐานะปลัดกระทรวงการคลังหรือในฐานะรองประธานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไมมีผลประโยชนสวนตนของนาย ก. 
เกี่ยวของดวยเลย ผลประโยชนท่ีเกี่ยวของดวยในกรณีเหลานี้ ลวน
เปนผลประโยชนของหนวยงานของรัฐท้ังสิ้น 
 ความเขาใจหรือความเห็นท่ีวา นาย ก. อาจมีใจโอนเอียงหรือ
ไมเปนกลางในการพิจารณาใชดุลยพินิจเขาขางหนวยงานใดหนวย
งานหนึ่งเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง๑๑๑ เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีสำคัญและ
อาจเกิดข้ึนหรือไมก็ได แตประเด็นท่ีผูเขียนประสงคจะเนนคือกรณีนี้
มิใชเรื่องผลประโยชนสวนตนขัดกับผลประโยชนสวนรวม๑๑๒  

 ตัวอยาง นาย ก. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งไดรับแตง
ตั้งใหเปนกรรมการกฤษฎีกา กรณีนี้มิใชการขัดกันแหงผลประโยชน 
เพราะอธิการบดีไมมีผลประโยชนสวนตนแตอยางใด และแมเปนกรณี
ท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตองพิจารณารางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยแหงนั้น กรณีก็ไมใชเรื่องความขัดแยงกันในอำนาจ
หนาท่ีหรือความขัดแยงกันในบทบาทหนาท่ีแตประการใด กรณีเปน

๑๑๑ บางทานใหความเห็นวา นาย ก. อาจเอนเอียงไมเปนกลางในการทำหนาที ่
เพราะเห็นแกประโยชนตอบแทนที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งอาจใหมากกวา 
ซ่ึงในประเด็นนี้ แมหากมีอยูจริงหรือเปนจริง ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง มิใชเรื่อง
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมอยูด ี 
๑๑๒ แตถา นาย ก. ปลัดกระทรวงการคลัง ไปทำหนาที่เปนประธานคณะ
กรรมการของธนาคารกรุงไทย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจที่อยูในอำนาจกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง กรณีเชนนี้แมจะไมเปนการขัดกันแหงผลประโยชน แตก็อาจ
มีผูเห็นวาเปนการขัดกันในอำนาจหนาที่หรือบทบาทหนาที ่ ตามขอ ๒. ที่ได
กลาวมาแลว 
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เรื่องท่ีบุคคลทำงานสองตำแหนงหรือมากกวา ซึ่งจะเหมาะสมหรือไม
ประการใดเปนอีกกรณีหนึ่ง๑๑๓  

 ๔. การทำงานสองตำแหนงสำหรับบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม 
 ตัวอยาง มีผู เห็นวา กรณีนาย ก. อัยการสูงสุดไปเปน
กรรมการในการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ตองรวมพิจารณา
โครงการตาง ๆ ของการทาอากาศยานฯ ตอมาเมื่อมีการตรวจสอบ
การทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจกระเปาของการทาอากาศยานฯ 
ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดมีหนาท่ีตองพิจารณาในเรื่องนี้ จะพิจารณา
เรื่องท่ีอัยการสูงสุดเปนผูตองหาไดอยางเปนกลางไดอยางไร กรณีนี้จึง
เปนการขัดกันของผลประโยชน๑๑๔  

๑๑๓ เปนเรื่องปกติที่ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะผูที่มีตำแหนง
หนาที่ทางบริหารมักไดรับเชิญหรือไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตาง ๆ ใน
หนวยงานของรัฐอื่น ๆ และในการไปทำงานหรือดำรงตำแหนงตาง ๆ นั้น ก็มัก
จะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดวย ซ่ึงมิใชเรื่องการขัดกันแหง
ผลประโยชน และโดยทั่วไปก็ไมใชเรื่องการขัดกันในอำนาจหนาที่หรือการขัด
กันในบทบาทหนาที ่(หากไมมีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแล) 
 ประเด็นมีเพียงวา การที่ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะผูที่มี
ตำแหนงหนาที่ทางบริหารในระดับสูงที่ไปเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ มากมาย จะมีเวลาในการบริหารงาน รับผิดชอบดูแล
งานในหนาที่ทั้งหลายของตนใหดีไดอยางไร และโดยเหตุนี้ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ จึงไดมีขอเสนอแนะไปยังรัฐบาลให
มีมาตรการหามมิใหผูบริหารระดับสูงดำรงตำแหนงตาง ๆ ในรัฐวิสาหกิจเกิน
กวา ๓ ตำแหนง และคณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๒๔ มกราคม 
๒๕๕๔ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติเสนอ 
๑๑๔ จาก จันทิมา ธนาสวางกุล โปรดดูใน กองทุนศาสตราจารยจิตต ิ ติงศภัทิย 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อางแลวเชิงอรรถที ๖๒, หนา ๓๗. 
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 มีขอเสนอจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติใหหามอัยการซึ่งมีอำนาจหนาท่ีตรวจสอบและดำเนิน
คดีไปเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุน โดยเห็นวาเปนกรณีที่ไมเหมาะสม๑๑๕ 

 ผูเขียนเห็นวา ในกรณีท่ีอัยการไปทำหนาท่ีเปนกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ นั้น โดยหลักการไมใชเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนเพราะในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการนั้น โดยท่ัวไปอัยการไม
ไดมีผลประโยชนสวนตนใด ๆ ท่ีมาขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวม
ของรัฐวิสาหกิจแตอยางใด๑๑๖ แตกรณีจะเปนประเด็นเรื่องการขัดกัน
ของหนาท่ีหรือไมนั้น เปนประเด็นความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน๑๑๗ และ
๑๑๕ รายละเอียดโปรดด ูมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
๑๑๖ หากขอเท็จจริงเฉพาะกรณี มีเรื่องผลประโยชนสวนตนของอัยการเขามา
เกี่ยวของ ในการประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ อัยการทานนั้นก็ตองไมเขารวม
ประชุมพิจารณาวินิจฉัยเรื่องดังกลาวที่ตนมีผลประโยชนสวนตนอยู  
 ในกรณีที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน อัยการไมสามารถไปทำหนาที่
เปนกรรมการได เพราะจะขัดตอประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและ
บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ๒๕๕๑ ขอ ๖ ซ่ึงกำหนดไววา 
“ขาราชการฝายอัยการตองยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน” และใหถือวาเปนการกระทำ
ผิดทางวินัยอีกดวย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
๑๑๗ โปรดสังเกตวา หากเจาหนาที่ของรัฐอื่น ๆ อาท ิ เจาหนาที่กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ ไปทำหนาที่เปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
จะไมมีประเด็นเรื่องการขัดกันของอำนาจหนาที ่ทั้งนี้เพราะเจาหนาที่ของรัฐดัง
กลาว ไมมีอำนาจหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงแตกตางจากอัยการซ่ึงถึง
แมจะมิไดเปนผูใชอำนาจอธิปไตยทางตุลาการโดยตรงเชนเดียวกับศาล แตก็
เปนกลไกที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรม จึงเปนประเด็นที่ทำใหมีผูเห็นวา นา
จะขัดกับหลักการขัดกันของอำนาจหนาที ่
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ในกรณีท่ีนาย ก. จะตองถูกตรวจสอบดำเนินคดีโดยอัยการ อัยการท่ี
ไดรับมอบหมายหรือมีหนาท่ีในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับนาย 
ก. จะสามารถทำหนาท่ีของตนเองไดอยางตรงไปตรงมาหรือไม ก็เปน
อีกประเด็นหนึ่ง 
 ๕. กรณีที่ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายรับ
ทำงานใหกับลูกความสองคนหรือมากกวานั้น ซ่ึงลูกความ
ดังกลาวนั้นมีหรืออาจมีผลประโยชนขัดกัน 
 ในวงการกฎหมาย มีแนวปฏิบัติซึ่งเปนท่ียอมรับกันวา 
ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายท่ีรับทำงานใหกับลูกความ หากลูก
ความดังกลาวมีผลประโยชนขัดกับลูกความคนอ่ืนแลว ทนายความ
หรือท่ีปรึกษากฎหมายไมควรรับทำงานใหกับลูกความดังกลาว๑๑๘  

 เหตุผลหลักท่ีสนับสนุนแนวปฏิบัติดังกลาวก็คือ หลักเรื่อง 
การรักษาความลับของลูกความ (Principle of confidentiality)๑๑๙

๑๑๘ “It is a well-accepted principle of  legal practice that lawyers 
should not act for two or more clients whose interests may 
potentially conflict.” From Janine Griffiths-Baker, Serving Two 
Masters, Conflict of Interest in the Modern Law Firm, Oxford-
Portland Oregon, ๒๐๐๒. at preface. อาจารยเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ไดกลาว
ไววา “วิชาชีพทนายความนั้นเปนวิชาชีพหนึ่งที่ไดวางหลักการและมาตรฐาน
การถือปฏิบัติของผูเปนทนายความวาจะตองดำรงไวซ่ึงหลักการที่จะตองไมกอ
เกิดการขัดกันซ่ึงผลประโยชนของตัวความกับคูความฝายตรงขามหรือผูมีสวน
ไดเสียที่มีผลประโยชนในทางตรงกันขามกับตัวความเปนอันขาด..” โปรดด ู
เดชอุดม ไกรฤทธิ์, “การขัดกันซ่ึงผลประโยชน Conflict of Interest”) 
ธนบัตรเพื่อขจัดคอรรัปชั่น ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายดำรง ไกร
ฤทธิ์ วันเสารที ่๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา ๓๔. 
๑๑๙ Janine Griffiths-Baker, Ibid, p. ๑. 
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ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายท่ีรับดำเนินการใหกับลูกความ ก. 
ซึ่งมีคดีความหรือมีผลประโยชนขัดกันกับลูกความหรืออดีตลูกความ 
ข. เชนนี้ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายจะรักษาขอมูลหรือความ
ลับของลูกความ ข. ไดอยางไร ความไมนาไววางใจตอทนายความหรือ
ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีจะนำเอาขอมูลหรือความลับของลูกความ ข. มา
ใชประโยชนในการรับทำงานใหกับลูกความ ก. ยอมเกิดข้ึน วิธีการใน
การปองกันปญหาดังกลาวประการหนึ่งก็คือ การหลีกเลี่ยง
สถานการณดังกลาวโดยไมรับทำงานใหกับลูกความ ก.๑๒๐ หรือท่ีมัก
พูดสั้น ๆ วาหลัก “No man can serve two masters.”๑๒๑  

 ในประเด็นนี้โปรดสังเกตวากรณีไมใชเรื่องผลประโยชนทับ
ซอนของทนายความ ไมใชการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนของ
ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย กับประโยชนของลูกความ แตเปน
เรื่องประโยชนขัดกันระหวางลูกความ ๒ คน โดยมีทนายความเปนผู
ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ ประเด็นก็คือความไมเหมาะสมและไมถูกตอง 
หากทนายความจะนำเอาขอมูลหรือความลับของลูกความหรืออดีต
ลูกความท่ีตนไดมาเพราะทำหนาท่ีใหกับลูกความนั้นมาใช อันมีผล

๑๒๐ อยางไรก็ตามยังมีแนวคิดอื่นในการจัดการกับสถานการณเชนนี ้คือ แนวคิด
ในเรื่อง “Chinese wall” กลาวคือ ทนายความที่จะรับดำเนินการใหกับลูก
ความ ก. ในการฟองรองลูกความ ข. ทนายความดังกลาวจะตองไมรับทำงาน
ใหลูกความ ก. จนกวาสำนักงานกฎหมายของทนายคนนั้นจะสรางข้ันตอนและ
วิธีการข้ึนมาปองกันมิใหทนายความดังกลาวสามารถนำขอมูลหรือความลับใด 
ๆ ของลูกความ ข. มาใชประโยชนใหไดเสียกอน รายละเอียดโปรดดู Janine 
Griffiths-Baker, Ibid, p. ๒. 
๑๒๑ Janine Griffiths-Baker, Ibid, at preface. 
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เปนการเสียหายหรือเสียประโยชนแกลูกความหรืออดีตลูกความนั้น 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนเรื่อง “การเปดเผยความลับของลูก
ความ”๑๒๒  

 หากเปนการมั่นใจหรือแนใจไดวา ทนายความจะไมนำขอมูล
หรือความลับของลูกความ ข. มาใชประโยชนทำใหลูกความ ข.เสีย
หายหรือเสียประโยชนไดเลย ก็คงไมจำเปนตองหามทนายความรับ
ทำงานใหกับลูกความ ก. แตอยางใด แตสถานการณเชนนี้ก็คลาย ๆ 
กับการขัดกันแหงผลประโยชนตรงท่ีวา ลูกความ ข. หรือแมแต
สาธารณชนก็คงไมมั่นใจหรือไมเช่ือใจวาทนายความดังกลาวจะไมนำ
ขอมูลหรือความลับของลูกความ ข. มาใช ดังนั้นวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดก็คือ หลีกเลี่ยงสถานการณเชนนี ้ โดยทนายความไมควรรับทำ
หนาท่ีใหแกลูกความ ก. เลย๑๒๓  

 เรื่องทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายรับทำงานใหกับลูก
ความสองคนหรือมากกวา ซึ่งลูกความดังกลาวนั้นมีหรืออาจมีผล
ประโยชนขัดกันนี ้ โดยเนื้อหาแลวจึงเปนเรื่องจริยธรรมของ
ทนายความ ไมใชการขัดกันแหงผลประโยชนแตคลายกับเรื่องการขัด
กันแหงผลประโยชน  

๑๒๒ โปรดด ูกองทุนศาสตราจารยจิตต ิติงศภัทิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, อางแลวเชิงอรรถท ี๖๒, หนา ๒๒. 
๑๒๓ เนื่องจากสำนักงานใหญ ๆ มีเพียงไมกี่สำนักงาน ทำใหในทางปฏิบัติมี
โอกาสที่จะพบสถานการณเชนนี้บอยข้ึน จึงมีความเห็นวา หากสำนักงานได
สรางระบบ วิธีการ ทำใหทนายความไมมีโอกาสใชประโยชนจากขอมูล หรือ
ความลับของลูกความหรืออดีตลูกความได ก็นาจะใชได รายละเอียดโปรดดูใน 
Janine Griffiths-Baker, supra note ๑๑๗. 
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 กรณีทำนองเดียวกันคือเรื่องท่ีนักประชาสัมพันธไมควรรับงาน
ประชาสัมพันธใหกับบริษัทท่ีเปนคูแขงกันเอง อาทิ เมื่อรับงานหรือ
เคยรับงานประชาสัมพันธใหกับบริษัท ก. ก็ไมควรรับงาน
ประชาสัมพันธใหกับบริษัท ข. ซึ่งอยูในธุรกิจเดียวกันหรือเปนคูแขง
ขันกัน เพราะถือวาการรับทำประชาสัมพันธใหกับบริษัท ก. และ ข. 
ยอมรูขอมูลและความลับของท้ังสองฝาย เปนจรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพันธท่ีควรหลีกเลี่ยง หรืออีกนัยหนึ่งเปนเรื่องจริยธรรมใน
วิชาชีพนักประชาสัมพันธนั่นเอง๑๒๔ มิใชเรื่องการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 ๖. กรณีที่มีความสัมพันธกันในลักษณะตาง ๆ  

 การท่ีเจาหนาท่ี หรือบุคคลผูมีอำนาจหนาท่ีมีความสัมพันธ
กับบุคคลอ่ืนในฐานะเพื่อน ในฐานะผูรวมงาน ในฐานะผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชา ในฐานะลูกจางนายจาง ฯลฯ และเนื่องจาก
ความสัมพันธในฐานะตาง ๆ นี้เองท่ีอาจเปนสาเหตุทำใหมีความเอน
เอียง ไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีได  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการ   
มีอำนาจหนาท่ีในการวินิจฉัยขอพิพาทโดยท่ีคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง
เปนเพื่อนรวมรุนในมหาวิทยาลัยเดียวกับนาย ก.  
 ตัวอยาง นาย ก. ปลัดกระทรวงแหงหนึ่ง เคยทำงานรวมกับ
นาย ข. ในฐานะผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตอมานาย ก. ซึ่ง
ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการในองคกรแหงหน่ึง 
โดยมีนาย ข. เปนผูสมัคร 
๑๒๔ โปรดด ู นันทนา แสงมิตร, “จอดปายประชาชื่น จรรยาบรรณพีอาร” 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
หนา ๑๘. 
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 ตัวอยาง นาย ก. เปนประธานสภาวิชาชีพแหงหนึ่ง มีนาย ข. 
เปนรองประธานสภาวิชาชีพแหงนั้น ตอมานาย ก. ลาออกเพื่อไป
สมัครเปนกรรมการองคกร A นาย ข. มาเปนประธานสภาวิชาชีพ
แทนและนาย ข. เปนประธานกรรมการสรรหาท่ีตองพิจารณาวินิจฉัย
คัดเลือกผูท่ีจะมาดำรงตำแหนงเปนกรรมการองคกร A  
 กรณีตามตัวอยางนี้มิ ใช เรื่ องประโยชน ขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม แตเปนเรื่องความเปนกลาง
ในการปฏิบัติหนาท่ี กลาวคือเพราะเหตุท่ีมีความสัมพันธกันในฐานะ
เพื่อนรวมรุนก็ด ี เพื่อนสนิทก็ด ี ผูทำงานหรือเคยทำงานรวมกันใน
หนวยงานหรือคณะกรรมการตาง ๆ ก็ดี ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับ
บัญชาก็ดี ฯลฯ ยอมเปนสาเหตุท่ีอาจทำใหลำเอียงหรือไมเปนกลาง
ในการพิจารณาวินิจฉัยได แตไมใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 แตถาหากเปนกรณีท่ีศาลหรืออนุญาโตตุลาการตองวินิจฉัยคดี
หรือขอพิพาทท่ีสามีหรือภรรยาของตนเองเปนคูความอยูดวย กรณี
เชนนี้จึงเปนเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม ซึ่งก็นำไปสูเรื่องความเปนกลางเชนเดียวกัน และ
ดังท่ีไดกลาวมาแลววา ความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีอาจเกิด
ไดจากหลากหลายสาเหตุ การขัดกันแหงผลประโยชนเปนสาเหตุหนึ่ง
เทานั้น ยังมีเรื่องอ่ืน ๆ อีก๑๒๕  

๑๒๕ โปรดด ูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑−๑๔ เรื่องเหตุ
แหงการรองคัดคานผูพิพากษาและการถอนตัว และพระราชบัญญัติการ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙-๒๒ ไดกำหนดใหอนุญาโตตุลาการ
มีความเปนอิสระและเปนกลาง และเมื่อไดรับแตงตั้งจากคูพิพาท จะตองแถลง
เปดเผยขอมูลใหคูพิพาททราบสวนไดเสียของตนเพื่อเปดโอกาสใหคูพิพาทมี
โอกาสรองคัดคานไดตอไป  
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 โปรดสังเกตวา ความเอนเอียงหรือความไมเปนกลางอันเกิด
จากความสัมพันธในรูปแบบและในลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนี้ พื้นฐาน
มาจากเรื่องความสัมพันธ ซึ่งแตกตางจากเรื่องการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งจะตองมีเรื่องผล
ประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ เพียงแตวาประเด็นละเอียดออนซับ
ซอนก็คือ ประโยชนสวนตนนั้นควรถูกขยายไปถึงประโยชนของบุคคล
อ่ืน ๆ กวางขวางมากนอยเพียงใด ซึ่งโดยท่ัวไปก็คือประโยชนสวนตน
ยอมจำกัดอยูท่ีประโยชนของตนเองและบุคคลท่ีโดยหลักการแลวถูก
ถือวาเปนประโยชนของตนเองเทานั้น ซึ่งก็คือประโยชนของคูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของตน การขยายความคำวา ประโยชน
สวนตนไปถึงญาติลำดับช้ันตาง ๆ นั้น เปนการขยายออกไปโดยมุง
หวังท่ีปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการกระทำท่ีไมเหมาะสม
มากจนเกินไป ซึ่งอาจขัดและกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลและ
หากเปนกฎหมายก็อาจขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญได  
 อนึ่ง ความไมเปนกลางอันเกิดจากการขัดกันแหงผลประโยชน
น้ันชัดเจนกวา ความไมเปนกลางอันเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล 

 ๗. การทำงานหลังจากพนตำแหนงหรือเกษียณอายุ
ราชการ 
 หมายถึงกรณีท่ีบุคคลลาออกจากหนวยงานของรัฐหรือ
เกษียณอายุราชการแลวไปทำงานในบริษัทเอกชนท่ีดำเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน๑๒๖  

๑๒๖ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๑, หนา ๑๑. สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที ่๕๓, หนา ๒−๔.  จาก ดวงพร รุจิ
เรข. อางแลวเชิงอรรถที ่๕๓. 
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 ตัวอยาง ผูบริหารขององคการอาหารและยา ลาออกจากงาน
ราชการและไปทำงานในบริษัทผลิตหรือขายยา 
 ตัวอยาง ผูบริหารกระทรวงคมนาคม หลังเกษียณอายุราชการ
ออกไปทำงานเปนผูบริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร 
 มีผูใหตัวอยางไววา การท่ีประธานกรรมการอัยการ เมื่อ
เกษียณจากราชการแลวไปเปนท่ีปรึกษากฎหมายแกบริษัทเอกชน 
กรณีนี้ก็ เปนเรื่องประโยชนทับซอนได๑๒๗ หรือเปนอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ เมื่อเกษียณอายุราชการ ไดมาเปนลูกจางหรือท่ี
ปรึกษาของบริษัทเอกชนท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เปน
อธิบดีกรมสรรพากร พนจากหนาท่ีราชการแลวมาทำหนาท่ีเปน
ประธานกรรมการใหกับบริษัทเอกชนท่ีประกอบกิจการดานภาษี
อากร เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรืออธิการบดี   
ลาออกหรือเกษียณอายุราชการไปรับตำแหนงหนาท่ีในสถาบันการ
ศึกษาภาคเอกชน ฯลฯ กรณีเหลานี้เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
 ผูเขียนเขาใจวาเหตุท่ีมีผูรังเกียจหรือเห็นวาการท่ีผูมีตำแหนง
หนาท่ีกำกับดูแลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเมื่อออกจากตำแหนงหนาท่ี
แลวไปทำงานใหกับภาคเอกชนท่ีเคยกำกับดูแลนั้น อาจเปนกรณีที่มี
ขอสงสัยวาขณะอยูในตำแหนงหนาท่ีไดมีการเอ้ือประโยชนใหกับภาค
เอกชนดังกลาว หรือมีการปฏิบัติหนาท่ีไปโดยไมถูกตองเพื่อประโยชน
แกภาคเอกชนนั้น ๆ และเมื่อพนจากหนาท่ีราชการก็ไดรับการ
ตอบแทนคืนจากภาคเอกชน หรือเปนกรณีท่ีภาคเอกชนประสงคจะ

๑๒๗ จากจันทิมา ธนาสวางกุล โปรดดูใน กองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อางแลวเชิงอรรถที ่๖๒, หนา ๕๗. 
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ไดความรูความสามารถ ความนาเช่ือถือ ความเกรงใจท่ีบุคคลนั้นอาจ
ยังมีอยูในราชการเพื่อประโยชนแกภาคเอกชนนั้น ฯลฯ กรณีดังกลาว
จะมีความเหมาะสม หรือไม เพียงใด เปนประเด็นหนึ่งท่ีสำคัญ แต
อยางไรก็ตาม กรณีดังกลาวก็ไมใชเรื่องการขัดกันของประโยชนสวน
ตนและประโยชนสวนรวม เพราะเขาพนจากตำแหนงหนาท่ีไปแลว 
ไมมีอำนาจหนาท่ีใด ๆ หรือไมสามารถใชดุลยพินิจตามกฎหมายใด ๆ 
ไดอีกตอไปแลว 
 โปรดสังเกตวา หากเปนกรณีท่ีผูมีตำแหนงหนาท่ีไดตกลงรับ
ผลประโยชนคือตำแหนงหนาท่ีภายหลังเกษียณอายุราชการไวกับภาค
เอกชน เพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีอยางใด
อยางหนึ่ง กรณีนี้ก็เปนเรื่องการเรียกรับสินบนซึ่งเปนความผิดตาม
กฎหมายอาญาอยูแลว และในทางตรงกันขามหากบุคคลไดปฏิบัติ
งานในหนวยงานของรัฐอยางซื่อตรง สุจริต และเมื่อพนจากราชการ
แลวจะไปทำงานใหกับภาคเอกชน ก็ควรจะเปนสิทธิโดยชอบธรรม
ของบุคคลนั้น หากมีความประสงคจะหามมิใหทำงานดังกลาวก็ควร
ตองแจงใหทราบเปนการลวงหนา๑๒๘  

๑๒๘ อาทิเชน ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  
ไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๒/๑  วรรคแรก วา “ภายในสองปนับแตวันพนจาก
ตำแหนง เลขาธิการจะประกอบธุรกิจหรือทำงานใหแกผูประกอบการ องคกร 
หรือบริษัทหรือดำรงตำแหนงที่กำหนดไวตามมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่งมิได” 
นอกจากนี้โปรดดูพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ ซ่ึงบัญญัติไวในทำนอง
เดียวกัน  
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 ๘. การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง แตไดรับผลประโยชน
ตอบแทน 
 ตัวอยาง นาย ก. อาจารยประจำไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติ
หนาท่ีเปนกรรมการสรรหาอธิการบดีหรือคณบด ี มีอำนาจหนาท่ีใน
การกลั่นกรองเสนอช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดีหรือ
คณบดีตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อนาย ก.ไดปฏิบัติหนาท่ีเสร็จสิ้นแลว 
ตอมานาย ก. ไดรับแตงตั้งจากอธิการบดีหรือคณบดี ท่ีตนมีสวนใน
การสรรหา ใหมาดำรงตำแหนงรองอธิการบดี รองคณบดีในทันที 
 กรณีนี้มิใชการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม เพราะในขณะปฏิบัติหนาท่ี นาย ก. มิไดมีผลประโยชนสวน
ตนใด ๆ อันจะทำใหนาย ก. โอนเอียงหรือไมเปนกลางได อยางไร
ก็ตามกรณีนี้หากนาย ก. ไดสมรูและตกลงกับผูสมัครอธิการบดีหรือ
คณบดีวาจะมีการตอบแทนโดยมอบตำแหนงรองอธิการบดี รองคณบดี
หรือตำแหนงอื่นใดใหเปนการลวงหนา เชนน้ีอาจจะเปนการรับสินบนได 
 อยางไรก็ตาม การจะพิสูจนวานาย ก. ไดมีขอตกลงไวลวง
หนาดังกลาว เปนเรื่องท่ีพิสูจนเจตนาไดยาก กอปรกับมีความเห็นโดย
ท่ัวไปวาเปนเรื่องท่ีไมเหมาะสม โดยเหตุนี้ระเบียบขอบังคับของบาง
มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดไวชัดเจนหามมิใหกรรมการสรรหามาดำรง
ตำแหนงรองอธิการบดี หรือรองคณบด๑ี๒๙  

๑๒๙ โปรดด ู ขอบังคับการสรรหาคณบดีหรือหัวหนาแผนกอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอ ๑๐ ซ่ึงกำหนดไววา “กรรมการสรรหาตองไมรับ
ตำแหนงรองคณบด ี หรือผูชวยคณบดีที่คณบดีซ่ึงตนเปนผูสรรหามีอำนาจแตง
ตั้งหรือเสนอแตงตั้ง เวนแตมี เหตุผลความจำเปนที่ตองขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆ ไป”  
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 ตัวอยาง นาย ก. กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย   
ไดรับเลือกใหเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี มีอำนาจหนาที่กลั่นกรอง
เสนอช่ือผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัย 
และมีอำนาจหนาท่ีลงคะแนนคัดเลือกอธิการบดีในฐานะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดวย ตอมาไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดีท่ีผานการ
คัดเลือกนั้นใหดำรงตำแหนงใดตำแหนงหนึ่งในทันที 
 กรณีนี้มิใชการขัดกันแหงผลประโยชน แตก็มีลักษณะเชน
เดียวกับกรณีตัวอยางท่ีอธิบายมาแลว  
 ตัวอยาง นาย ก. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอและ
พิจารณารวมลงมติให นาย ข. ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
หรือศาสตราจารยพิเศษ และตอมา นาย ก. ไดรับแตงตั้งจาก นาย ข. 
ใหเปนกรรมการในบริษัทของ นาย ข. ทันที  
 กรณีตามตัวอยาง มิใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม เพราะ นาย ก. มิไดมีประโยชนสวนตน
ในขณะที่ใชดุลยพินิจหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ดังนั้นจึงมิใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
 โปรดสังเกตวา หากนาย ก. ไดจงใจปฏิบัติหนาท่ีไปเพื่อแลก
กับประโยชนท่ีไดตกลงไวลวงหนา คือการไดรับแตงตั้งใหเปน
กรรมการบริษัท หรือเปนกรณีท่ีตกลงรับสินบนไวแลวและจะไดรับ
สินบนในภายหลังเมื่อทำงานเสร็จ กรณีก็อาจจะเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ฐานเรียกรับและใหสินบน และผิดฐาน
ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตามมาตรา ๑๕๗ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา๑๓๐ มิใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน๑๓๑ 

สวนกรณีจะเหมาะสมหรือไม เปนอีกประเด็นหนึ่ง 
๑๓๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๓−๑๔๔ และ ๑๕๗  
๑๓๑ อยางไรก็ตาม มีบางทานเห็นวา กรณีเชนนี้เปนประโยชนสวนตนของนาย 
ก. ที่จะมีข้ึนในอนาคตอันใกล 
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 ๙. การพิจารณาวินิจฉัยในเร่ืองเดียวกัน ๒ คร้ังหรือ
มากกวา 
 ตัวอยาง นาย ก. ซึ่งเปนผูมีอำนาจหนาท่ีออกคำสั่งลงโทษ
ทางวินัย และนาย ก. ไดพิจารณาตัดสินใหลงโทษเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป
แลว ตอมามีการอุทธรณคำสั่งลงโทษดังกลาว นาย ก. ในอีกฐานะ
หนึ่งเปนกรรมการผูมีอำนาจหนาท่ีพิจารณาอุทธรณในเรื่องดังกลาวท่ี
ตนเองเคยออกคำสั่งลงโทษมาแลว กรณีเชนนี้มิใชเรื่องการขัดกันแหง
ผลประโยชน เพราะนาย ก. มิไดมีผลประโยชนสวนตนใด ๆ ในเรื่องนี้
เลย การปฏิบัติหนาท่ี พิจารณา วินิจฉัยท้ังสองกรณี ลวนเปนงานใน
อำนาจหนาท่ีท่ีนาย ก. ตองปฏิบัต ิ แตกรณีนี้อาจมีขอพิจารณาหรือ
แนวความคิดวาเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาทบทวนในช้ันอุทธรณ 
นาย ก. ซึ่งเคยพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนี้มาแลว ไมควรพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณดวย เพราะเทากับพิจารณาวินิจฉัยเรื่องเดียวกันสอง
ครั้ง และโดยปกติเปนท่ีเช่ือกันวาคงเปนเรื่องยากท่ีนาย ก. จะกลับใจ
หรือเปลี่ยนใจพิจารณาเปนอยางอ่ืน หรือกลาวไดวากรณีเชนนี้อาจมี
ผลกระทบตอความเปนกลางในการพิจารณาวินิจฉัยของนาย ก.ได๑๓๒ 

๑๓๒ หลักการนี ้ ไดปรับใชกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลยุติธรรม 
กลาวคือโดยหลักแลวผูพิพากษาที่ไดเคยพิจารณาพิพากษาเรื่องเดียวกันนั้นมา
แลวในศาลชั้นตน จะไมทำหนาที่พิพากษาคดีเดียวกันนั้นอีกในศาลอุทธรณ
หรือศาลฎีกา และในขณะเดียวกัน ก็เปนเหตุคัดคานผูพิพากษาไดดวย ราย
ละเอียดโปรดด ูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ 
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 อยางไรก็ตามมีขอโตแยงวา หากนาย ก. ทำหนาท่ีพิจารณา
วินิจฉัยท้ัง ๒ กรณีโดยไมมีผลประโยชนสวนตนเสียแลว นาย ก. ควร
สามารถพิจารณาวินิจฉัยได และนาย ก. อาจพิจารณาทบทวน
อุทธรณหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงท่ีไดรับใหมและเพิ่มเติมใน
การพิจารณาช้ันอุทธรณและข้ึนอยูกับความเห็นของกรรมการอ่ืน ๆ 
นอกจากนี ้ การท่ีนาย ก. ซึ่งรูเรื่องมาตั้งแตตน พิจารณาในอีกดาน
หนึ่งจะเปนประโยชนตอคณะกรรมการโดยรวมเสียดวยซ้ำ การกลาว
อางวานาย ก. จะพิจารณาอุทธรณโดยไมเปนกลางนั้น แมจะรับฟงได
แตมีน้ำหนักนอย๑๓๓  

 ผูเขียนเห็นวา แนวทางท่ีเหมาะสมก็คือ หากมีกรณีตาม
ตัวอยาง หรือกรณีท่ีตองพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องเดียวกันมากกวาหนึ่ง
ครั้ง เจาหนาท่ีรัฐหรือบุคคลดังกลาวควรแจง ประกาศหรือเปดเผยให
ผูบังคับบัญชา ท่ีประชุมหรือผูท่ีเกี่ยวของทราบ เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของ
หรือผู ท่ีมีอำนาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยวาสมควรจะดำเนินการ
ประการใดตอไป๑๓๔  

๑๓๓ เนื่องจากแนวคิดหรือหลักคิดในเรื่องนี ้ยังไมเปนที่ยุติเสียทีเดียว  ดังนั้นเรา
จึงพบวามีกฎหมายบัญญัติไวในทั้ง ๒ ลักษณะ กลาวคือ  กฎหมายบางฉบับก็
บัญญัติใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ เปนคนละชุดกับคณะกรรมการที่
วินิจฉัยความผิดในชั้นตน  แตก็ยังมีกฎหมายบางฉบับที่กำหนดใหองคกรเดียว
ทำหนาที่พิจารณาทั้งการลงโทษในชั้นตนและพิจารณาอุทธรณ โปรดดู อาทิ
เชน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตาม
มาตรา ๒๑ (๑) 
๑๓๔ วิธีการดังกลาว เปนไปตามหลักการ รับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน 
ดังไดกลาวมาแลว และยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๑−๒๐. 
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 ตัวอยาง พล.ต.อ. ก. ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ ซึ่งตาม
กฎหมายกำหนดข้ันตอนและวิธีการแตงตั้งขาราชการตำรวจใหดำรง
ตำแหนงรองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติไววา ใหผูบัญชาการตำรวจ
แหงชาติคัดเลือกรายชื่อขาราชการตำรวจ แลวเสนอใหคณะกรรมการ
ขาราชการตำรวจ (ก.ตร.) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนแลวให
นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง โดยในชั้นการคัดเลือกรายชื่อนั้นกฎหมายกำหนดใหผบ.ตร.คัดเลือก
จากขาราชการตำรวจท่ีคณะกรรมการคัดเลือกเสนอแนะ๑๓๕ ท้ังนี้
ประกาศคณะกรรมการขาราชการตำรวจ เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก๑๓๖ ไดกำหนดองคประกอบคณะกรรมการคัดเลือกประกอบ
ดวยผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ เปนประธาน จเรตำรวจแหงชาติและ
รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติทุกคนเปนกรรมการ ฯลฯ 
 กรณีนี้ พล.ต.อ. ก. ผบ.ตร. ในฐานะประธานกรรมการคัด
เลือกจึงตองทำหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกขาราชการตำรวจท่ีเหมาะสมกอน 

และ ผบ.ตร.ในฐานะผูมีอำนาจเสนอจึงตองเสนอรายช่ือขาราชการ
ตำรวจเพื่อดำรงตำแหนงรองผบ.ตร.ให ก.ตร.พิจารณาใหความเห็นชอบ 

และพล.ต.อ. ก. ผบ.ตร. ในฐานะกรรมการ ก.ตร.โดยตำแหนงก็ตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบ เทากับวา พล.ต.อ. ก. ตองพิจารณาใน
เรื่องเดียวกันถึงสองครั้ง และอันท่ีจริงถึง ๓ ครั้ง 

๑๓๕ พระราชบัญญัติตำรวจแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ (๒) และมาตรา  
๕๗ 
๑๓๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
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 เชนเดียวกับกรณีท่ียกตัวอยางมากอนหนานี ้ คือมิใชเรื่องการ
ขัดกันแหงผลประโยชน เพราะพล.ต.อ. ก. ไมมีประโยชนสวนตนขัด
กับประโยชนของราชการตำรวจ การท่ี พล.ต.อ. ก. ประสงคจะผลัก
ดันหรือเสนอแนะขาราชการตำรวจทานใดทานหนึ่งเพื่อใหดำรง
ตำแหนงรอง ผบ.ตร. มิใชประโยชนสวนตนของพล.ต.อ. ก. และการ
ทำหนาท่ีในสองหรือสามฐานะของ พล.ต.อ. ก. ก็เพราะกฎหมาย
กำหนดใหตองทำหนาท่ีในสองหรือสามหนาท่ีนั้น สำหรับประเด็นท่ี
กังวลวาการพิจารณาเรื่องเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้งของผบ.ตร.นี้จะ
ทำใหผูพิจารณาวินิจฉัยไมเปนกลางนั้น ผูเขียนเห็นวาพอรับฟงไดแตก็
ไมใชเหตุอันมีสภาพรายแรงที่จะทำใหการพิจารณาเสียความเปนกลาง
อันทำใหการพิจารณาวินิจฉัยตองเสียไปแตอยางใด๑๓๗ ดังนั้น
ผบ.ตร.จึงมีอำนาจและมีหนาท่ีท่ีจะพิจารณาเสนอแนะและอธิบาย
เหตุผลความจำเปนและความเหมาะสมในการเสนอแตงตั้งรอง
ผบ.ตร.ตอ ก.ตร. และสามารถรวมออกเสียงลงมติในฐานะกรรมการ 
ก.ตร. โดยตำแหนงได  
 ตัวอยาง นาย ก. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดรับการเลือก
จากสภามหาวิทยาลัยใหทำหนาท่ีกรรมการสรรหาอธิการบดีหรือ
คณบดี นาย ก. จึงมีหนาท่ีทำการคัดสรร เลือกเฟน สรรหา เพื่อใหได
อธิการบดีหรือคณบดีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 
๑๓๗ อยางไรก็ตาม คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๔๑/
๒๕๕๓ ไดวินิจฉัยใหกรณีเชนนี้เปนเหตุอื่นใดอันมีสภาพรายแรงอันอาจทำให
การพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง ซ่ึงเจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะ
ทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได โปรดดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๖  ประกอบ 
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ปรากฏวาในช้ันกรรมการสรรหา นาย ก. ไดลงมติใหนาย ข. ดำรง
ตำแหนงอธิการบดีหรือคณบดี ตอมาในช้ันสภามหาวิทยาลัย นาย ก. 
ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็ตองทำหนาท่ีช้ีแจง อธิบายและ
เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังรวมลงมติเลือกอธิการบดีหรือ
คณบดี กรณีเชนนี้ก็เขาขายพิจารณาเรื่องเดียวกันสองครั้ง กรณีเชนนี้
มิใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน (เวนแต ก., ข. จะเปนสามี 
ภริยากัน) 
 หากผูมีอำนาจหนาท่ีไมสามารถใชดุลยพินิจ วินิจฉัยในเรื่อง
เดียวกันเกินกวาหนึ่งครั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการสรรหา ตามองคประกอบท่ีกฎหมายกำหนดไว ก็ไม
สามารถทำหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยได๑๓๘  

 ๑๐. การเปนเจาหนาที่ ใชขอมูลที่ลวง รูมาเพื่อ
ประโยชนตนเอง 
 ตัวอยาง ก. เปนเจาหนาท่ีผูมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนดแนว
ถนน เมื่อไดกำหนดแนวถนนแลว ไดไปดักซื้อท่ีดินท่ีอยูขางเคียงแนว
ถนนดังกลาวไวลวงหนา หรือเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทราบขอมูลภายใน
เกี่ยวกับหลักทรัพย และไดใชขอมูลนั้นไปซื้อหรือขายหลักทรัพยเพื่อ
ประโยชนของตนเอง 
๑๓๘ เนื่องจากเรื่องนี้เปนแนวความคิดที่ยังไมยุติเสียทีเดียว เพื่อประโยชนในการ
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ หากมีสภาพการณ หรือสภาวการณดังกลาว ผูมีอำนาจ
หนาที่ควรแจง ประกาศใหผูที่เกี่ยวของ กรรมการอื่น ผูบังคับบัญชาเหนือตน
ข้ึนไป หรือสาธารณะ ฯลฯ ทราบ และใหเปนอำนาจหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ 
กรรมการอื่น ผูบังคับบัญชาเหนือตน หรือสาธารณะเปนผูพิจารณาวาจะ
ดำเนินการประการใดตอไป  จะเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อปองกันปญหา
โตแยงโตเถียงในภายหลัง 
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 กรณีตามตัวอยาง ไมใชการขัดกันแหงผลประโยชน แตเปน
เจาหนาท่ีรัฐ ท่ีไดทราบขอมูล และใชขอมูลท่ีไดมาในฐานะเจาหนาท่ี
ทำการแสวงประโยชนท่ีมิควรได เปนการอาศัยตำแหนงหนาท่ีหา
ประโยชนนั่นเอง ซึ่งแตกตางจากการเปนเจาหนาท่ีรัฐมีอำนาจหนาท่ี
กำหนดแนวถนน และไดกำหนดแผนการหรือโครงการซึ่งมีแนวถนนท่ี
ตองผานท่ีดินของตนเอง กรณีนี้จึงจะเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
เนื่องจากการพิจารณากำหนดแนวถนนของเจาหนาท่ีดังกลาวอาจ
โอนเอียง ไมเปนกลางโดยพิจารณากำหนดแนวถนนไมใหตัดผานท่ีดิน
ของตนเอง เพื่อไมใหถูกเวนคืนแตในขณะเดียวกันใหตนเองได
ประโยชนจากราคาท่ีดินท่ีสูง ข้ึน เชนนี้ เปนการขัดกันแหงผล
ประโยชน  
 ๑๑. การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชน  
สวนตัว๑๓๙  

 ตัวอยาง การนำเครื่องใชสำนักงานตาง ๆ กลับไปใชท่ีบาน
เปนการสวนตัว การนำรถยนตราชการไปใชในงานสวนตัว การใช
โทรศัพทของราชการเพื่อการสวนตัว ฯลฯ เปนตน 
 กรณีตามตัวอยางดังกลาวนี ้ มิใชรูปแบบหนึ่งของการขัดกัน
แหงผลประโยชน แตเปนการนำเอาทรัพยสินของราชการอันเปนของ
สวนรวมไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวโดยตรง  
 สถานการณหรือสภาวการณหรือการกระทำที่คลายกับการขัดกัน
แหงผลประโยชนยังสามารถมีไดอีกหลายลักษณะ หลายรูปแบบ 

๑๓๙ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๑, หนา ๑๑. สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที ่๕๓, หนา ๒−๔. 
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ตราบเทาท่ีเหตุเหลานั้นสงผลทำใหเกิดความไมเปนกลาง ความโอน
เอียงในการปฏิบัติหนาท่ี หรือทำใหสาธารณชนเกิดความไมเช่ือมั่นใน
การปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา หรือเปนสาเหตุ เปนชองทาง
ทำใหมีการทุจริตคอรรัปชัน  
 อยางไรก็ตามบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ยังคงมีความคิดเห็น
แตกตางกันและอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดความสับสนในเรื่อง
ของการขัดกันแหงผลประโยชนและเรื่องอ่ืน ๆ อันไมเหมาะสม อาทิ 
มีผูกลาววาสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนผูรางรัฐธรรมนูญเอง ราง
รัฐธรรมนูญเสร็จตนเองก็ไปเปนสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหาตาม
รัฐธรรมนูญท่ีตนเองรางข้ึน หรือไปเปนกรรมการในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเห็นวา ผูท่ีถูกกลาวโทษโดย ป.ป.ช. หรือถูกฟองเปน
จำเลยตอศาลแลว ไมสมควรทำหนาท่ีในตำแหนงตอไป หรือความ
เห็นท่ีปรากฏในผลการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ๑๔๐ ท่ีระบุ
โดยสรุปวา ความสัมพันธในฐานะผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา
ก็ดี ความสัมพันธในฐานะท่ีเปนหรือเคยเปนกรรมการในคณะ
กรรมการหรือคณะทำงานชุดเดียวกันก็ดี เปนเหตุใหเกิดความไม
เปนกลางในการทำหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นการท่ีนาย 
ก. กรรมการสรรหา กสทช. เปนผูบังคับบัญชาของนาย ข. หรือเคย
รวมเปนกรรมการกับนาย ข. จึงมีผลทำใหการคัดเลือกนาย ข. มา
เปนกรรมการ กสทช. เปนเรื่องท่ีไมเปนกลาง หรือกรณีท่ีสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ไดขอรับเงินสนับสนุนในโครงการเยาวชนยุคใหม

๑๔๐ โปรดดูรายละเอียดใน หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔ หนา ๒. 
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ใชเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว หรือท่ีเรียกวา โครงการอ่ิมบุญฯ ๘๔ ลานบาท 
จากสำนักงาน กสทช. ซึ่งเปนสถานการณท่ีผูขอรับการสนับสนุนเงิน
เปนหนวยงานท่ีตองเลือก กสทช. สวนผูใหการสนับสนุนเงินเปน
หนวยงานท่ีมีผูเสนอตัวเขารับการสรรหาดวย ซึ่งมีผูเห็นวาเปน
ประเด็นเรื่อง “ผลประโยชนทับซอน”๑๔๑ หรือบางก็เห็นวาเปนเรื่อง
ซื้อเสียงลวงหนาในการสรรหา กสทช. ของวุฒิสภา๑๔๒ เปนตน 
 สรุปไดวาเหตุแหงความไมเปนกลาง หรือความมีอคติในการ
ปฏิบัติหนาท่ี พิจารณา วินิจฉัย สั่งการฯลฯ อาจเกิดไดจากหลาย
สาเหตุ การขัดกันแหงผลประโยชนเปนเพียงสาเหตุหนึ่งท่ีสำคัญท่ีเช่ือ
กันโดยท่ัวไปวา นอกจากจะทำใหสาธารณะเกิดความไมเช่ือมั่น เช่ือ
ถือและศรัทธาแลว ยังทำใหภาครัฐเสียหาย เสียประโยชน เปนชอง
ทางหรือโอกาสในการทุจริตคอรรัปชันไดโดยงาย และเปนเรื่องยาก
มากท่ีจะหาพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิด การตัดไฟเสียแตตนลม 
โดยการหามมิใหผูมีอำนาจหนาท่ีอยูในสถานการณการขัดกันแหงผล
ประโยชนจึงเปนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดถาสามารถจะกระทำไดเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และการกระทำใด ๆ ท่ีจะเปนการ
เสียหายตอสวนรวม 

๑๔๑ โปรดดูรายละเอียดใน หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๔ หนา ๑๑. หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
หนา ๑๑. และหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
หนา ๑ และ หนา ๑๐. 
๑๔๒ โปรดด ูหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ หนา 
๑ และ หนา ๑๐. 
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 อยางไรก็ตามยังมีการกระทำ สภาวการณ สถานการณอีก
หลายลักษณะและหลายรูปแบบ ท่ีพิจารณาในเชิงจริยธรรมแลว เปน
เรื่องท่ีไมเหมาะสม ไมพึงประพฤติปฏิบัติ แตกรณีเหลานั้นก็อาจไมใช
การขัดกันแหงผลประโยชน ดังท่ีไดอธิบายมาแลวขางตน  
 

การขัดกันแหงผลประโยชน ที่อาจยอมรับได 
 ดังไดกลาวมาแลววา การขัดกันแหงผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสภาวการณท่ีพึงหลีกเลี่ยงนั้น ในหลักการ
ตองพิจารณาถึงสภาพ จำนวน ปริมาณ หรือขนาดของผลประโยชน
สวนตนดวย ดังนั้นหากสภาพของความขัดแยงแหงผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวมมิไดชัดเจน มิไดรุนแรง มิไดมีขนาด 
ปริมาณ หรือจำนวนท่ีมากพอท่ีจะทำใหตองเอนเอียงหรือไมเปนก
ลางในการปฏิบัติหนาท่ี พิจารณา วินิจฉัย สั่งการ ฯลฯ แลว กอปร
กับมีเหตุผลอ่ืน ๆ ประกอบหรือสนับสนุน ก็อาจเปนเหตุหนึ่งท่ีทำให
อาจยอมรับสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น ๆ ได  
 ตัวอยาง ๑. นาย ก. เปนอาจารย ไดรับการคัดเลือกหรือแตง
ตั้งใหทำหนาท่ีออกกฎขอบังคับวาดวยสภาคณาจารยก็ดี หรือออก
ระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมอาจารยก็ด ี ในฐานะท่ีนาย ก. เปน
อาจารย ระเบียบหรือขอบังคับดังกลาวยอมมีผลใชบังคับกับนาย ก. 
ดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งนาย ก. ยอมมีสวนไดสวนเสียคือมีผล
ประโยชนสวนตนจากระเบียบหรือขอบังคับนั้น เพราะขอบังคับนั้นจะ
ตองใชบังคับกับนาย ก. ในฐานะท่ีเปนอาจารยดวย ในอีกฐานะหนึ่ง 
นาย ก. มีหนาท่ีในการออกกฎระเบียบขอบังคับเพื่อประโยชนของ
สวนรวม นาย ก. จึงมีผลประโยชนขัดแยง 
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 แตเนื่องจากระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว เปนกฎท่ีเกี่ยวกับ
ภาพรวมของคณาจารย มิใชกฎท่ีตองใชกับนาย ก. ในลักษณะท่ี
เฉพาะเจาะจง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งประโยชนสวนตนท่ีนาย ก.อาจมี
อยูเกี่ยวกับระเบียบหรือขอบังคับนี้ แมจะมีอยูแตไมมากหรือเปน
สาระสำคัญเพียงพอท่ีจะทำใหนาย ก. ถึงขนาดเสียความเปนกลางใน
การทำหนาท่ีกรรมการในการพิจารณาระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว 
กอปรกับในฐานะท่ีนาย ก. เปนอาจารยยอมมีความรู ความเขาใจและ
ประสบการณตรงในการทำหนาท่ีอาจารย จึงเขาใจสภาพ ลักษณะ 
บทบาท หนาท่ีของการเปนสภาคณาจารยดีจึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
มาเปนผูทำหนาท่ีออกหรือแกไขกฎใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคณาจารย 
และหากเห็นวาเปนกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีไมอาจยอมรับ
ได กรณีเชนนี้จะตองใหบุคคลอ่ืนท่ีมิไดประกอบอาชีพอาจารยมาทำ
หนาท่ีออกหรือแกไขกฎท้ังหลายท่ีใชเกี่ยวของกับคณาจารย ซึ่งไมนา
จะเปนสิ่งท่ีควรจะเปน จึงอาจกลาวโดยสรุปวา แมจะมีสภาพของ
ความขัดแยงแหงผลประโยชนอยู แตก็เปนความขัดกันแหงผล
ประโยชนท่ีอาจยอมรับได๑๔๓ 

 โปรดสังเกตวา กรณีท่ีนาย ก. ซึ่งเปนอาจารยไดเปนผูออกกฎ
หรือแกกฎขอบังคับเปนการท่ัวไปเกี่ยวกับคณาจารยซึ่งกฎดังกลาว
ตองนำมาใชบังคับกับตนเปนการท่ัวไปนั้น แมจะมีสภาพของการขัด

๑๔๓ กรณีนี้ ยอมปรับใชไดกับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมีหนาที่ในการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ โปรดด ู กำชัย จงจักรพันธ, “เขียนเอง ใช
เอง ไดหรือไม?” หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๗.  
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กันแหงผลประโยชน แตสาธารณชนก็ยอมยอมรับได ไมมีขอวิพากษ
วิจารณหรือตำหนิจากสังคมแตอยางใด อยางไรก็ตามกรณีจะแตกตางกัน 

หากกฎหรือขอบังคับท่ีนาย ก. จะตองมาออกหรือแกไขนั้นเปนกฎขอ
บังคับท่ีจะตองนำมาใชบังคับกับตนในลักษณะท่ีเจาะจง อาทิ นาย ก. 
ประกาศตนวาจะเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีและตอมาก็ไดเขารับ
การสรรหา แตในขณะเดียวกันนาย ก. ก็เขารวมทำหนาท่ีออกหรือ
แกไขกฎขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบด ี เพื่อใชกับการสรรหาท่ี
ตนจะตองเขาไปเกี่ยวของโดยตรง นาย ก. ก็จะอยูในสองฐานะ ฐานะ
หนึ่งมีประโยชนสวนตนเกี่ยวกับกฎขอบังคับวาดวยการสรรหา
อธิการบดี และในอีกฐานะหนึ่งตองทำหนาท่ีออกกฎขอบังคับท่ีดี ท่ีมี
ประโยชนมากท่ีสุดตอสวนรวม กรณีเชนนี้จึงเปนท่ีชัดเจนวา เปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชน หรือประโยชนทับซอน  
 ตัวอยาง ๒. นาย ก. เปนผูพิพากษา ดำรงตำแหนงกรรมการ
ตุลาการ (ก.ต.) มีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาเพื่อแกไขปรับปรุง
กฎหมายวา ผูพิพากษาควรจะเกษียณอายุราชการเมื่ออายุเทาใด 
กรณีเชนนี้ นาย ก. ในฐานะสวนตนยอมไดรับผลกระทบจากการ
กำหนดอายุเกษียณ และนาย ก.ในฐานะสวนรวม มีหนาท่ีในการ
พิจารณาใหเปนประโยชนแกสวนรวมใหมากท่ีสุด เชนนี้ยอมเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชน แตมีประเด็นวาผลประโยชนสวนตนในกรณี
เชนนี้มากถึงขนาดท่ีนาย ก. ไมควรหรือไมเหมาะสมในการพิจารณา
วินิจฉัยในเรื่องนี้หรือไม เมื่อพิจารณาวากฎหมายดังกลาวเปนกฎ
ท่ัวไปท่ีใชบังคับกับผูพิพากษาทุกคนรวมถึงนาย ก. เปนการท่ัวไป 
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กอปรกับเมื่อช่ังน้ำหนักเปรียบเทียบกับความรูความเขาใจและ
ประสบการณโดยตรงท่ีนาย ก. อยูในฐานะผูพิพากษาแลว กรณีก็จะ
เปนการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีอาจยอมรับได๑๔๔  

 ตัวอยาง ๓. นาย ก. ดำรงตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะทำหนาท่ีแกไขหรือยกรางรัฐธรรมนูญไดหรือไม กรณีนี้แมวาโดย
สภาพจะมีลักษณะเปนการขัดกันแหงผลประโยชน แตดวยหลักคิด
เดียวกับตัวอยางท่ี ๑−๒ ก็อาจกลาวไดวา เปนการขัดกันแหงผล
ประโยชนท่ีอาจยอมรับได ดังจะเห็นไดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเอง
ก็ไดบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีหนาท่ีในการพิจารณา
วินิจฉัยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ๑๔๕  

 โปรดสังเกตวา มีนักวิชาการ NGO และประชาชนบางสวน 
โดยเฉพาะนักกฎหมายบางทานโตแยงวา นักการเมืองไมควรทำ
หนาท่ีแกไขรัฐธรรมนูญ เพราะจะเขียนเอง ใชเอง ไดอยางไร? ซึ่งก็
อาจเปนเพราะตนทุนความนาเช่ือถือของนักการเมืองโดยภาพรวม
อาจไมคอยดีในสายตาของหลายคน ท้ัง ๆ ท่ีนักการเมืองท่ีมีหลักการ 
มีเหตุผล ก็มีใหเห็นอยู แตอยางไรก็ตามหลักคิดเกี่ยวกับการขัดกัน
แหงผลประโยชนท่ีอาจยอมรับได ก็มีดังท่ีกลาวมานี้  

๑๔๔ กรณีจะเปนประเด็นเรื่อง การขัดกันแหงผลประโยชนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
หากกฎหมายกำหนดให องคกร ก.ต. ซ่ึงเกือบทั้งหมดประกอบดวยผูพิพากษา 
เปนผูมีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ  ถาผูพิพากษาไมสามารถ
พิจารณาวินิจฉัยในกรณีนั้นได ก็จะกลายเปนปญหา ไมมีใครปฏิบัติหนาที่   
รายละเอียดโปรดดู หัวขอ การขัดกันแหงผลประโยชนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดตอไป  
๑๔๕ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๙๑ 
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การขัดกันแหงผลประโยชน ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
 หลักในเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมหรือท่ีเรียกสั้น ๆ วาการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น
มีหัวใจสำคัญคือ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมนั้นอาจเปนสาเหตุทำใหบุคคลนั้น ๆ ไมสามารถใช
ดุลยพินิจ วินิจฉัยหรือปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนกลาง พูดงาย ๆ วาใน
สถานการณเชนนั้นโดยท่ัวไปแลวนาเช่ือวาบุคคลจะเห็นแกผล
ประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวม ดังนั้นเพื่อรักษาผล
ประโยชนของสวนรวม เจาหนาท่ีผูมีอำนาจหนาท่ีท้ังหลายพึงหลีก
เลี่ยงสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชน 
 อยางไรก็ตาม ในบางกรณ ี ผูท่ีมีผลประโยชนขัดแยง อาจอยู
ในสถานการณท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได หรือจำเปนตองใชดุลยพินิจ 
ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งก็ได อาทิ  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนครูอาจารยท่ีสอนวิชา A อันเปนวิชา
บั งคับ ท่ีนั ก เรี ยนนักศึ กษา ทุกคนตอง เรี ยนในโรง เรี ยนหรื อ
มหาวิทยาลัย และในขณะนั้น นาย ก. เปนผูท่ีสอนวิชาดังกลาวอยู
แลวแตเพียงผูเดียว และบุตรนาย ก. ไดเขามาศึกษาในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยดังกลาว และตองศึกษาวิชาดังกลาวดวย กรณีเชนนี้นาย 
ก.ไมสามารถหลีกเลี่ยงไมสอนวิชาดังกลาวได เพราะนักเรียนนักศึกษา
จะเสียหายเสียประโยชนหากไมไดเรียนวิชาดังกลาว และไมมีครู
อาจารยผูอ่ืนสอนวิชาดังกลาวในขณะนั้น หรือมีเหตุผลขัดของอยาง
อ่ืน เชนนี้นาย ก. ก็จำเปนตองปฏิบัติหนาท่ีสอนหนังสือ ออกขอสอบ
และตรวจขอสอบโดยมีบุตรของตนเรียนอยูดวย  
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 ตัวอยาง รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดตรากฎหมายท่ีมี
ผลเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของเจาหนาท่ีระดับสูงของสหรัฐ ซึ่งรวมไป
ถึงผูพิพากษาศาลสหรัฐ (Federal Judges and Justices) ดวย ใน
ขณะท่ีรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกำหนดไววา ผูพิพาก
ษาศาลสหรัฐ (Federal Judges and Justices) จะไดรับคา
ตอบแทนในจำนวนคงท่ีไมมีการปรับลดเงินเดือนตลอดระยะเวลาท่ี
ดำรงตำแหนง และตอมาไดมีการฟองคดีแบบกลุม (Class action) 
วาการออกกฎหมายดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษาศาลสหรัฐ 
(Federal Judges and Justices) ทุกคนยอมมีผลประโยชนสวนตน
ในผลของคดีนี้อยูดวย แตศาลก็ตัดสินวาผูพิพากษาศาลสหรัฐ 
(Federal Judges and Justices) มีความจำเปนท่ีจะตองพิจารณาพิ
พากษาคดีนี้แมจะมีผลประโยชนในคด ี เพราะเปนความจำเปนโดย
สภาพ เนื่องจากไมมีผูพิพากษาอ่ืนหรือศาลอ่ืนท่ีจะมีอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ไดตามกฎหมาย๑๔๖  

๑๔๖ “Title ๒๘ U.S.C. s ๔๕๕ – which requires a federal judge to 
disqualify himself in any proceeding in which his impartiality 
might reasonably be questioned or where he has a financial 
interest in the subject matter in controversy or is a party to the 
proceeding – by reason of the rule of Necessity does not operate 
to disqualify all federal judges, including the Justices of this Court 
from deciding the issues presented by these cases. Where, under 
the circumstances of these cases, all Article III judges have an 
interest in the outcome, so that it was not possible to assign a 
substitute district judge or for the Chief Justice to remit the 
appeal, as he is authorized to do by statute, to a division of the 
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 ตัวอยาง นาย ก. และคณะ เปนกรรมการในองคกรอิสระ ซึ่ง
มีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ขององคกร
อิสระ ซึ่งรวมถึงสวัสดิการ คาตอบแทน และประโยชนตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และในบางครั้งอาจตองพิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวของกับผล
ประโยชนของคณะกรรมการเองดวย ซึ่งเทากับเปนการพิจารณา 
วินิจฉัยในเรื่องท่ีเปนประโยชนสวนตนของคณะกรรมการองคกร
อิสระ กรณีเชนนี้ แมวาจะเปนการขัดกันแหงผลประโยชนแตโดย
สภาพก็มีความจำเปนตองพิจารณา วินิจฉัย ซึ่งในกรณีนี้ ถือวา
เปนการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได๑๔๗  

 ครูอาจารยในกรณีท่ียกตัวอยางมาดังกลาวขางตนก็ดี ผูพิพาก
ษาในศาลสหรัฐ (Federal judges and justices)ท้ังหมดก็ดี 
กรรมการองคกรอิสระท้ังหลายก็ด ี ท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการสอน ใน
พิจารณาวินิจฉัยและออกระเบียบ ประกาศท้ังหลาย๑๔๘ ซึ่งถึงแมจะ
เกี่ยวของกับประโยชนของตน ก็ตองทำหนาท่ีพิจารณา เพราะมีความ

Court of Appeals with judges who are not subject to the 
disqualification provisions of s ๔๕๕, the common law Rule of 
Necessity, under which a judge, even though he has an interest in 
the case, has a duty to hear and decide the case if it cannot 
otherwise be heard, prevails over the disqualification standards of 
s ๔๕๕”  รายละเอียดโปรดดู United States v Will – ๔๔๙ U.S. ๒๐๐ 
(๑๙๘๐) 
๑๔๗ ที่กลาววามิอาจหลีกเลี่ยงไดก็เพราะ กฎหมายไดกำหนดใหเปนอำนาจ
หนาที่ที่จะตองพิจารณา 
๑๔๘ โปรดสังเกตวา ตองเปนกรณีที่ กรรมการองคกรอิสระทั้งหลายมีอำนาจใน
การออกระเบียบหรือประกาศดวย 
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จำเปนท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได หากไมทำหนาท่ี โดยเกรงวา จะเขาขาย
เปนการขัดกันแหงผลประโยชนแลว จะนำมาซึ่งปญหามากกวา 
เพราะหากไมปฏิบัติหนาท่ี หรือหากไมพิจารณาก็จะไมมีใครอ่ืนท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ี หรือไมมีใครอ่ืนท่ีมีอำนาจในการพิจารณา ซึ่งจะกลาย
เปนวาเรื่องดังกลาวไมมีใครปฏิบัติหรือพิจารณา๑๔๙ ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายได 
 กรณีท่ีกรรมการในคณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งท่ีมีอำนาจ
หนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย แตกรรมการสวนใหญตกอยูในสภาพ
การขัดกันแหงผลประโยชน ทำใหกรรมการท่ีเหลืออยูไมครบองค
ประชุมท่ีจะสามารถพิจารณาวินิจฉัยได ในกรณีเชนนี้ กรรมการก็
สามารถท่ีจะเขารวมประชุม พิจารณาวินิจฉัยไดเชนกัน มิฉะนั้นแลว
จะไมมีคณะกรรมการที่มีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องน้ัน ๆ ได 
 เมื่อถือวาเปนกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ประเด็นท่ีควรระมัดระวังก็คือ ในการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องท่ีตนอาจมีผลประโยชนสวนตนเกี่ยวของ ทุกคนตองดำเนินการ
ตามหลักการรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน และดำเนินการ
ตามข้ันตอนท่ีถูกตอง (Due process of law) ในการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องนั้น ๆ และใชดุลยพินิจ พิจารณาวินิจฉัยดวยความ
รอบคอบเปนพิเศษ ตองตั้งอยูบนหลักเหตุผล มีน้ำหนักท่ีสามารถ
อธิบายไดและเปนการพิจารณาวินิจฉัย ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชน

๑๔๙ หลักในการรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน มิไดมีเฉพาะการหลีกเลี่ยง
การขัดกันแหงผลประโยชนเทานั้น โปรดดูหัวขอ การรับมือกับการขัดกันแหง
ผลประโยชน 
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ขององคกร หนวยงานหรือสวนรวม๑๕๐ หากไดพิจารณาวินิจฉัยไป
ตามหลักการ ตามความถูกตองและเพื่อประโยชนของสวนรวม และ
เมื่อพิจารณาวินิจฉัยแลวก็เปดเผยใหสาธารณะทราบหรือสามารถเขา
ถึงขอมูลการพิจารณา วินิจฉัย มติ การสั่งการ หรือการปฏิบัติหนาท่ี
ในกรณีนั้น ๆ ได ก็ถือไดแลววาไดจัดการกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนไดดีและยอมเปนท่ีเห็นไดในตัวเองวา มิไดนำไปสูความเสีย
หายของสวนรวมหรือมิไดนำไปสูการทุจริตคอรรัปชันแตประการใด 
 โปรดสังเกตวา กรณีท่ีองคกรอิสระบางแหงไดพิจารณาใหคา
ตอบแทนแกตนเอง และนำไปสูการพิจารณาวินิจฉัยของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง และในท่ีสุดศาลฎีกา
ไดวินิจฉัยใหการลงมติออกระเบียบใหคาตอบแทนตนเองวาไมถูกตอง
นั้น เปนการพิจารณาในประเด็นท่ีวาองคกรอิสระดังกลาวมีอำนาจใน
การออกระเบียบในกรณีเชนนั้นไดหรือไม ศาลฎีกาฯไมไดพิจารณา
ประเด็นท่ีวาการออกระเบียบดังกลาวไมถูกตองเพราะมีการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรือไม อยางไร๑๕๑  

  
๑๕๐ ซ่ึงหลักการทำนองนี้ก็เปนที่ยอมรับรูและถือปฏิบัติในวงการธุรกิจ โดย
เฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงมิไดหามทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน แตตอง
กระทำดวยความรอบคอบเปนพิเศษเพื่อใหมั่นใจวาประโยชนจะตกอยูแกสวน
รวมเปนที่ตั้ง 
๑๕๑ โปรดดู คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการ
เมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๘ ซ่ึงเปนคำพิพากษาที่ตัดสินประเด็น
เรื่องอำนาจในการออกระเบียบหรือประกาศขององคกรอิสระ มิไดตัดสินใน
ประเด็นเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ราย
ละเอียดโปรดดู ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที ่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ หนา ๑๒−๓๔.  
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การขัดกันแหงผลประโยชน กับมาตรฐานในการพิจารณา
วินิจฉัย 
 คงไมมีใครปฏิเสธวา การขัดกันแหงผลประโยชนเปน
สถานการณท่ีบุคคลผูมีอำนาจหนาท่ีพึงตองระมัดระวังและหลีกเลี่ยง 
แตเนื่องจากการขัดกันแหงผลประโยชนซึ่งนำไปสูความไมเปนกลาง 
การมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ีในภาพรวมท่ัวไปนั้น ในบางกรณีหาก
พูดในลักษณะเฉพาะเจาะจงก็อาจมีกรณี ท่ี บุคคลผู ซึ่ งอยู ใน
สถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น มิไดวินิจฉัย สั่งการ 
ปฏิบัติการหรือลงมติไปในทางท่ีทำใหสวนรวมเสียหาย เสียประโยชน
ก็ได ดังนั้นการขัดกันแหงผลประโยชนก็อาจมิไดนำไปสูความเสียหาย 
เสียประโยชนแกสวนรวมและมิไดนำไปสูการทุจริตคอรรัปชันก็ได 
บุคคลท่ีอยูในสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนในบางกรณีท่ี
อาจจะไมไดตระหนักในประเด็นดังกลาว ก็อาจไมไดทำใหเกิดความ
เสียหายแตประการใด  
 การตำหน ิ ติเตียน ประณาม ฯลฯ วา บุคคลท่ีอยู ใน
สถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนในทุกกรณีเปนเรื่องช่ัว เรื่อง
เลวทราม เรื่องไมดี จึงเปนแนวปฏิบัติท่ีตึงเกินไป  
 อยางไรก็ตาม หากนักกฎหมาย นักวิชาการ นักคิด นักเขียนท่ี
เห็นสมควรท่ีจะตองใชยาแรง เพื่อใหสังคมไทยหลุดพนจากปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งสวนหนึ่งมาจากปญหาการขัดกันแหงผล
ประโยชน และตองการให “ตึง” มาก ๆ ก็ตองยอมรับวาเปนแนว
ความคิดท่ีมีคำอธิบาย มีเหตุมีผล ยิ่งเมื่อคำนึงถึงผลรายแรงท่ีเกิดข้ึน
จากการทุจริตคอรรัปชัน แตนักกฎหมายนักวิชาการนักคิดก็ตองมี
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มาตรฐานเดียว หากเห็นวา การขัดกันแหงผลประโยชน เลวราย   
ช่ัวราย ในทุกกรณีคือรูปแบบหนึ่งของการทุจริต เปนสิ่งท่ีนารังเกียจ 
ก็ตองเสมอตนเสมอปลายและปรับใชกับท้ังตัวเอง กับท้ังคนใกลชิด 
กับท้ังเพื่อนสนิทมิตรสหาย นักกฎหมายนักวิชาการนักคิดพึงตองคิด
และปฏิบัติเหมือนกันคือมีความเสมอภาค มิใชกับตนเอง กับเพื่อน
หรือผูใกลชิดก็ทำเปนไมรับรู มองไมเห็น หรือ turn a blind eye 
เชนนี้ยอมไมถูกตอง 
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กฎหมายที่วาดวยการขัดกันแหงผลประโยชน  
 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมนั้นมีกระจัดกระจายอยูในกฎหมายหลาย
ฉบับ และอยู ในกฎหมายหลายระดับ ไมวาจะเปนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัต ิ
ประมวลกฎหมาย หรือแมแตในระเบียบ ขอบังคับ ประมวลจริยธรรม 
ฯลฯ  
 กฎหมายตาง ๆ เหลานี้ บางครั้งก็นำเรื่องการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและสวนรวมไปรวมไวกับเรื่องการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดบาง ไปรวมไวกับเรื่องการขัดกันของหนาท่ีบาง   
ไปรวมไวกับเรื่องสวนไดเสียท่ัว ๆ ไปบาง หรือรวมไวกับเรื่องอ่ืน ๆ 
ฯลฯ กฎหมายบางฉบับบัญญัติหามสภาวการณการขัดกันแหงผล
ประโยชน แตบางฉบับกลับสนับสนุนหรือไมหามสภาวการณการขัด
กันแหงผลประโยชน บางฉบับกำหนดหลักเกณฑและองคประกอบไม
ตรงตามแนวคิดหรือหลักการของเรื่องนี ้ บางฉบับใชถอยคำกวาง ๆ 
บางฉบับใชถอยคำตางออกไปไมเหมือนกัน ทำใหเกิดปญหาการใช
การตีความกฎหมาย เหตุผลท่ีกฎหมายในแตละฉบับมีความแตกตาง
กันเชนนี้สาเหตุหลัก ๆ ก็เพราะกฎหมายตราข้ึนตางกรรม ตางวาระ
กัน ผูบัญญัติกฎหมายในแตละยุคสมัยก็อาจจะตระหนักและมีความ
เขาใจในแนวคิดหรือหลักการเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมตางกัน สภาพปญหาและแนวคิดในการ
ปองกันปญหาในแตละยุคสมัยก็อาจแตกตางกัน บางชวงบางยุคสมัย
ปญหาก็อาจจะไมรุนแรง จึงไมมีความจำเปนหรือมีบรรยากาศท่ีจะ
ตองบัญญัติกฎหมายไวเขมงวด แตบางชวงเวลา อาจเปนปญหาสำคัญ
ของบานเมืองจึงไดมีการบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการขัดกัน
แหงผลประโยชนไวเขมงวดและรุนแรง  
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เพื่อประโยชนในการศึกษาและทำความเขาใจ ผูเขียนจะไดแยกแยะ
กฎหมายไวเปนกลุม ๆ เพื่อเปนตัวอยางในการพิจารณา ศึกษาเรียนรู
ดังนี้  
 ๑. กฎหมายที่นำเรื่องที่ ไม ใช เรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนมาไวรวมกับเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
 ๒. กฎหมายที่บัญญัติหามเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน
กับกฎหมายที่บัญญัติสนับสนุนเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน  
 ๓. กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชน โดยใชถอยคำกวาง ๆ ทำใหตองมีการใชดุลยพินิจ
ตีความเปนกรณี ๆ ไป 
 ๔. กฎหมายที่บัญญัติไวโดยใชถอยคำกวาง ๆ คลุมทั้งกรณี
การขัดกันแหงผลประโยชนและเหตุอื่น ๆ อันอาจทำใหไมเปน “กลาง” 

 
๑. กฎหมายที่นำเร่ืองที่ ไม ใช เ ร่ืองการขัดกันแหงผล
ประโยชนมาไวรวมกับเร่ืองการขัดกันแหงผลประโยชน  
 อาจกลาวไดโดยท่ัวไปวาการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมหรือการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น เปน
สาเหตุสำคัญท่ีทำใหผูมีตำแหนงหนาท่ีท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
พิจารณา วินิจฉัย ใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาท่ี ฯลฯไปดวยความไม
เปนกลาง โอนเอียงเห็นแกผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชน
สวนรวม อยางไรก็ตามยังมีสาเหตุอ่ืนอีกหลายประการท่ีทำใหเจา
หนาท่ีของรัฐหรือเอกชนผูมีตำแหนงหนาท่ีมีความไมเปนกลาง๑๕๒ 

๑๕๒ รายละเอียดโปรดด ู หัวขอ สถานการณที่คลายกับการขัดกันแหงผล
ประโยชน  
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อาทิการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด การขัดกันในบทบาทหนาท่ี 
ฯลฯ ซึ่งกรณีหรือเหตุตาง ๆ เหลานี้ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนท้ังหมด แตในบางครั้งเพื่อความสะดวกหรือดวยเหตุผล
อยางอ่ืน กฎหมายบางฉบับ บางมาตราไดนำเอาเรื่องตาง ๆ เหลานี้
มาบัญญัติไวรวมกันภายใตหัวขอ การขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเขาใจสับสนได อาทิ 
 ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ สวนที่ ๒ การกระทำที่
เปนการขัดกันแหงผลประโยชน มาตรา ๒๖๕, ๒๖๖ 

 มาตรา ๒๖๕ บัญญัติไววา“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตอง   
 (๑) ไมดำรงตำแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือตำแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหาร
ทองถ่ิน หรือขาราชการสวนทองถ่ิน   
 (๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ 

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคู
สัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะ  
ดังกลาว ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม   
 (๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวย
งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ๆ ใน
ธุรกิจการงานตามปกติ  
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 (๔) ไมกระทำการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘๑๕๓   

 บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบ้ียหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินปพระ
บรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับ
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดำรง
ตำแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือ
กรรมการท่ีไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน   
 ใหนำความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและ
บุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอ่ืน
ซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ
สภานั้น ท่ีดำเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดำเนินการ หรือผูไดรับ
มอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให
กระทำการตามมาตรานี้ดวย” 
 มาตรา ๒๖๖ บัญญัติไววา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตำแหนงการเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อ
ประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทาง
ตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑) การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหนาท่ีประจำ
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
๑๕๓ มาตรา ๔๘ บัญญัติวา “ผูดำรงตำแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการ
หรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือ
โทรคมนาคม มิได ไมวาในนามของตนเองหรือใหผูอื่นเปนเจาของกิจการหรือ
ถือหุนแทน หรือจะดำเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่
สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทำนองเดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือ
ถือหุนในกิจการดังกลาว”                                                                                             
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 (๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง และเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำและ  
มิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ   
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน หรือ 
 (๓) การใหขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำและ
มิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน พนจากตำแหนง” 
 จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ สวนท่ี ๒ การกระทำท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน อัน
ประกอบดวยมาตรา ๒๖๕−๒๖๙ นั้น มาตรา ๒๖๕−๒๖๖ มิใชเรื่อง
การขัดกันแหงประโยชน แตกฎหมายก็นำมาบัญญัติไวในสวนท่ี ๒ 
การกระทำท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ซึ่งอาจทำใหเกิดความ
เขาใจวาเปนเรื่องเดียวกันได 
 ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ 
 มาตรา ๑๐๓ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือ
ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจำนวนท่ีคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  
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 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไม
ถึงสองปดวยโดยอนุโลม”  
 พ.ร.บ. ป.ป.ช มาตรา ๑๐๓ คือเรื่องเจาหนาท่ีรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใด อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีอาจทำใหเจาหนาท่ีไมเปน  
กลาง ซึ่งไมใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด
ใหมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ อยูในหมวดเดียวกันคือการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
 ๓. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔๔/๓ 

 มาตรา ๔๔/๓ บัญญัติไววา “นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวน
จังหวัดตองไมกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตตำแหนงท่ีดำรงตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 (๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 
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 (๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
สัญญาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ี
กระทำใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นหรือท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้นจะกระทำ  
 บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตาม
วรรคหนึ่งไดรับเบ้ียหวัด บำเหน็จบำนาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ 
หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบุคคลดัง
กลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใด 
เนื่องจากการดำรงตำแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสภาทองถ่ินอ่ืน หรือ
กรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตำแหนง” 
 จะเห็นไดวา มาตรา ๔๔/๓ (๑) และ (๒) มิใชเรื่องการขัดกัน
แหงผลประโยชน สวน (๓) สามารถเปนไดท้ังเรื่องการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และเรื่องอ่ืน ท้ังนี้เพราะ
กฎหมายใชถอยคำกวาง ๆ วา “..เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ..” 
 นอกจากนี้โปรดดูพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔/๒, พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ จตุทศ,พระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๕, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑, 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา 
๑๓ ฯลฯ ซึ่งบัญญัติไวทำนองเดียวกัน 
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๒. กฎหมายที่บัญญัติหามเร่ืองการขัดกันแหงผลประโยชน
กับกฎหมายที่บัญญัติสนับสนุนเร่ืองการขัดกันแหงผล
ประโยชน  
 ๑. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗  
 มาตรา ๗ บัญญัติไววา “กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีสัญชาติ
ไทย และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้.. 
 (๔) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอำนาจในการ
บริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย..” 
 โปรดสังเกตวา พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและสง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนกฎหมายท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบธุรกิจประกันภัย หากคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเปนผูมี
อำนาจหนาท่ีในการกำหนดนโยบาย กำกับ สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เปนบุคคลท่ีมาจากธุรกิจประกันภัย   
ก็เทากับวา บุคคลดังกลาวในฐานะหนึ่งมีหนาท่ีตามกฎหมายในการ
ใชดุลยพินิจ วินิจฉัย เพื่อประโยชนแกการกำกับกิจการประกันภัยอัน
เปนผลประโยชนสวนรวม แตบุคคลดังกลาวในอีกฐานะหนึ่งก็มีผล
ประโยชนสวนตนท่ีเกี่ยวพันโดยตรงกับธุรกิจประกันภัยท่ีถูกกำกับอยู 
จึงเปนสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชน มาตรา ๗ จึงได
บัญญัติปองกันปญหาเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนไวโดยการ
กำหนดลักษณะตองหาม ไมใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
คปภ.เปนผูมีอำนาจหนาท่ีในบริษัทประกันภัย อันเปนการหลีกเลี่ยง
การขัดกันแหงผลประโยชนไวตั้งแตตน ซึ่งตางจากกฎหมายบางฉบับ
กลับไมกำหนดหาม อีกท้ังยังสงเสริมใหมีลักษณะการขัดกันแหงผล
ประโยชน อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๑๕๔ มาตรา ๑๕๘ บัญญัติไววา “บริษัทหลักทรัพยที่จะทำการเปนนายหนาหรือ
ตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ตองเปนสมาชิกของตลาด  
หลักทรัพย” 

 ๒. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
๒๕๓๕ มาตรา ๑๕๙ 
 มาตรา ๑๕๙ บัญญัติไววา “ใหมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
คณะหนึ่งประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งจำนวน
ไมเกินหาคน กับบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘๑๕๔ เลือกตั้งอีก
จำนวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ และผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปน
กรรมการตลาดหลักทรัพยโดยตำแหนง 
 บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปน
ผูมีความรูและประสบการณในกิจการตลาดหลักทรัพย ธุรกิจหลัก
ทรัพย หรือธุรกิจการเงินเปนอยางดีและอยางนอยหนึ่งคนตองเปน  
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพยคน
หนึ่งนอกจากผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนประธานกรรมการ และจะ
เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพยอีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ
ดวยก็ได” 
 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยสามารถมาเปนกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได กรรมการท่ีเปนผูประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยยอมมีผลประโยชนในธุรกิจของตนและในขณะเดียวกันมา
ทำหนา ท่ี เปนกรรมการตลาดหลักทรัพย เพื่อประกอบกิจการ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งยอมตองกำกับดูแลวางนโยบายท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งตองเพื่อประโยชนสวนรวมและกฎหมายกำหนด
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ไมใหตลาดหลักทรัพยนำผลกำไรมาแบงปนกันดวย กรณีจึงเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม การพิจารณา 
วินิจฉัย วางนโยบาย โครงการตาง ๆ ฯลฯ ของกรรมการตลาดหลักทรัพย
ท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยก็อาจไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีได  
 โปรดสั ง เกตว าการ ท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย อนุญาตหรือสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย
สามารถมาเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยได ก็ดวยมุมมองในอีกดาน
หนึ่งคือเหตุผลท่ีวาบุคคลเหลานี้เปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจและ
ประสบการณโดยตรงในธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
พิจารณา วินิจฉัยนโยบายและการกำกับดูแลตาง ๆ ซึ่งก็มีเหตุผลท่ีรับ
ฟงได (Plausible) 
 การท่ีกฎหมายบางฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติหาม 

ในขณะที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฯ สนับสนุน 

ก็เพราะกฎหมายไดตราออกมาตางกรรมตางวาระกัน แนวความคิด
หรือมุมมองของผูรางกฎหมายฉบับหนึ่งแตกตางจากอีกฉบับหนึ่ง๑๕๕ 

จึงทำใหสาระสำคัญของเรื่องดังกลาวนี้ในกฎหมายท้ังสองฉบับแตก
ตางกันซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของสับสนวา
สภาวการณหรือสถานการณดังกลาว ซึ่งก็คือการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ในท่ีสุดแลวดีหรือไมดี 
อยางไร และเปนเหตุผลสำคัญท่ีทำใหกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการขัด
กันแหงผลประโยชนอาจเปนไดท้ังความผิดประเภทท่ีเปนความผิดใน
ตัวเอง (Mala in se) หรือเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม (Mala 
prohibita)  
๑๕๕ หรือสถานการณในขณะรางกฎหมายฉบับหนึ่งแตกตางจากอีกฉบับหนึ่ง
ฯลฯ  
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๓. กฎหมายที่บัญญัติเ ก่ียวกับเร่ืองการขัดกันแหงผล
ประโยชน โดยใชถอยคำกวาง ๆ ทำใหตองมีการใชดุลย
พินิจตีความเปนกรณี ๆ ไป  

 กฎหมายหลายฉบับไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนไวในลักษณะกวาง ๆ วา หามการขัดกันแหงผลประโยชน 
แตมิไดบัญญัติวาอยางไรเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ดังนั้นจึง
เปนประเด็นท่ีศาลหรือนักกฎหมายจะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปวา 
การใดบางเปนการขัดกันแหงผลประโยชน อาทิ 
 ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา มาตรา ๑๒๒  
 บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอม
เปนผูแทนปวงชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบ
หมาย หรือความครอบงำใด ๆ และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศ
จากการขัดกันแหงผลประโยชน” 
 ๒. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๔ และ
มาตรา ๙๙ 
 มาตรา ๗๔ บัญญัติไววา “ถาประโยชนไดเสียของนิติบุคคล
ขัดกับประโยชนไดเสียของผูแทนของนิติบุคคลในการอันใด ผูแทน
ของนิติบุคคลนั้นจะเปนผูแทนในการอันนั้นไมได” 
 มาตรา ๙๙ บัญญัติวา “ในกรณีท่ีจะมีมติในเรื่องใด ถาสวน
ไดเสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัดกับประโยชนได
เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้นจะออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได” 
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๔. กฎหมายที่บัญญัติไวโดยใชถอยคำกวาง ๆ คลุมทั้งกรณี
การขัดกันแหงผลประโยชนและเหตุอื่น ๆ อันอาจทำใหไม
เปนกลาง 
 กฎหมายบางฉบับ ไดใชถอยคำกวาง ๆ ท่ีครอบคลุมท้ังเรื่อง
การขัดกันแหงผลประโยชน และเหตุอ่ืน ๆ ท่ีอาจทำใหเกิดความไม
เปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ี อาทิ 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๙ 
 มาตรา ๒๙ บัญญัติไววา มาตรา ๒๙ “ในกรณีท่ีกรรมการ 
อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีผูใดเปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยตรงหรือโดยออมในเรื่องใด ๆ หามมิใหผูนั้นเขารวมในการไตสวน
ขอเท็จจริง พิจารณาหรือวินิจฉัยเรื่องดังกลาว”  
 ๒. พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ 
 มาตรา ๗ บัญญัติวา “นิติบุคคลท่ีรัฐมนตรีจะโอนหุนสวนหรือ
หุนใหจัดการได ตองเปนนิติบุคคลท่ีไมมีกรรมการหรือพนักงานซึ่ง
นิติบุคคลนั้นมอบหมายใหเปนผูจัดการในการบริหารและจัดการหุน
สวนหรือหุนของรัฐมนตรี ท่ีมีผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียกับ
รัฐมนตร ีคูสมรสของรัฐมนตร ีเจาหนี้หรือลูกหนี้ของรัฐมนตรี”  
 ๓. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคกร
หรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ 
 มาตรา ๙ บัญญัติไววา “ผูใดเปนพนักงาน มีหนาท่ีจัดการ
หรือดูแลกิจการใดเขามสีวนไดเสีย เพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืนเนื่องดวยกิจการนั้นตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป 
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท” 
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 นอกจากนี้โปรดดู พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๔/๓, พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔/๒, พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๘ ทวิ และมาตรา ๔๘ จตุทศ, พระ
ราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗,พระ
ราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๖, พระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๕, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๑๕๒, พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๙, ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๑๘๕ และ ๑๐๒๘, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๖ ฯลฯ เปนตน 
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มาตรา ๑๐๐ พ.ร.บ. ป.ป.ช. 
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การขัดกันแหงผลประโยชน กับมาตรา ๑๐๐ พ.ร.บ. ป.ป.ช. 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมท่ีรูจักกันมากท่ีสุดก็คือ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ดวยเหตุผลท่ีวาเปนบทกฎหมายท่ีใช
ตัดสินคดีท่ีดินรัชดาท่ีภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีไดไปประมูลซื้อท่ีดินดัง
กลาว และเปนบทกฎหมายท่ีมีโทษในทางอาญา และท่ีรายแรงมาก
ท่ีสุดก็คือการทำผิดบทกฎหมายนี้จะถูกถือวาเปนการกระทำผิดฐาน 
ทุจริตตอหนาท่ีหรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิด
ตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
 แตเดิมอาจมีผูสนใจบทกฎหมายมาตรา ๑๐๐ อยางจริงจัง  
ไมมากนัก เพราะมาตรานี้ปรับใชแตเฉพาะนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเทานั้น๑ ซึ่งรวมจำนวนคนท่ีเกี่ยวของไมเกิน ๓๖๒ คูณ ๒ 
เทากับ ๗๒ คน แตตั้งแตวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๐   
๑ โปรดดูประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
เรื่องกำหนดตำแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความใน
มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๔๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๓ ก วันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ หนา ๑-๒. 
๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๑ 
วรรคแรก บัญญัติไววา “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
และรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคนประกอบเปนคณะรัฐมนตร ี มีหนาที่
บริหารราชการแผนดิน” รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๑ วรรคแรก บัญญัติไวในทำนองเดียวกัน 
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จะปรับใชเพิ่มกับผูบริหารทองถ่ินและรองผูบริหารทองถ่ิน๓ กลาวคือ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา นายกองคการบริหาร  
สวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตร ี  
รองนายกเทศมนตร ี นายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายก
องคการบริหารสวนตำบล ซึ่งรวมจำนวนคนท่ีเกี่ยวของประมาณ 
๔๖,๐๐๐๔ คน และมีความเปนไปไดท่ีจะมีบุคคลท่ีตองปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๐๐ เพิ่มข้ึนอีก๕ กฎหมายบทมาตรานี้จึงสำคัญอยางยิ่งท่ีจะ
ตองทำความเขาใจ  

๓ โปรดดูประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
เรื่องกำหนดตำแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความใน
มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๖ ก วันที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หนา ๓๓. 
๔ ขอมูลจากสำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
๑. องคการบริหารสวนจังหวัด ๗๖ แหง ๒. เทศบาล ๒,๐๙๖ แหง ประกอบ
ดวยเทศบาลนคร ๒๘ แหง เทศบาลเมือง ๑๕๙ แหง เทศบาลตำบล ๑,๙๐๙ 
แหง ๓. องคการบริหารสวนตำบล ๕,๖๗๙ แหง และ ๔. องคกรปกครองทอง
ถ่ินรูปแบบพิเศษ ๒ แหง รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๓ แหง  ขอมูลจาก สวนวิจัยและ
พัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
๕ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดปจจุบัน มีแนวความคิดที่จะประกาศเพิ่ม
ตำแหนงตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐ อีก อันจะเห็นไดจากขอเสนอ
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓/๑ และมาตรา ๑๒๒ 
 มาตรา ๑๐๐ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้   
 (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงาน
ของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ี
ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี   
 (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขา
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ี
ในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจ
สอบ หรือดำเนินคดี   
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือ
เขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุน
สวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว   

หรือแนวความคิดเบ้ืองตนที่ตองการประกาศกำหนดถึง ๕๕ ตำแหนง  แตใน
ที่สุดไดประกาศเพิ่มเพียง ๒ ตำแหนง เพื่อใหคอยเปนคอยไปในการปรับเพิ่ม
ตอไป 
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 (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการ
กำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 
ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  
 เจาหนาท่ีของรัฐตำแหนงใดท่ีตองหามมิใหดำเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคู
สมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดำเนิน
กิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ” 

 มาตรา ๑๐๑ บัญญัติวา “ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช
บังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ
มาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละ
หาของจำนวนหุนท้ังหมดท่ีจำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใช
บริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีได
รับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”  
 มาตรา ๑๐๒ บัญญัติวา “บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนำมา
ใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งหนวยงานของ
รัฐท่ีมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของ
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีใน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขา
รวมทุน”  
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 มาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติวา “บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวใน
หมวดนี ้ ใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือความผิดตอ
ตำแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย” 
 มาตรา ๑๒๒ บัญญัติวา “เจาหนาท่ีของรัฐผู ใดฝาฝน
บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวาง
โทษจำคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
 กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของ
รัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตน
ดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด” 
 

ความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ (๑) 
 มาตรา ๑๐๐ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้  
 (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงาน
ของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ี
ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี ..”  
 ความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๑) อาจแยกไดเปน ๒ กรณีดังนี้ 
 ๑. ความผิดฐานเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนมี
อำนาจกำกับ ดูแล 
 ๒. ความผิดฐานมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงาน
ของรัฐที่ตนมีอำนาจกำกับ ดูแล 
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๑. ความผิดฐานเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนมี
อำนาจกำกับ ดูแล 

 ตัวอยาง นาย ก. นายกรัฐมนตรีเปนคูสัญญาในสัญญา A กับ
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนคู
สัญญากับบริษัท ปตท จำกัด  
 ตัวอยาง นาย ก. นายกองคการบริหารสวนตำบล A ทำ
สัญญาขายวัสดุกอสรางใหกับอ.บ.ต. A 
 ตัวอยาง นาย ก. รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด B เปน
คูสัญญาขายน้ำมันเช้ือเพลิงใหกับ อ.บ.จ. B  
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. นายกรัฐมนตรีเปนคูสัญญาซื้อ
ขายท่ีดินกับหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลของนาย ก. 
นายกรัฐมนตร ี 
 

ขอสังเกต :  
๑.๑ เจาหนาท่ีของรัฐจะมีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๑) ไดตอเมื่อ
เปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดำเนินคดี  
 สาระสำคัญของมาตรา ๑๐๐ (๑) เจาหนาท่ีของรัฐจะตองมี
อำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดีใหหนวยงานของ
รัฐดังกลาว หากเจาหนาที่ของรัฐ ไมมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือดำเนินคดี จะไมเปนความผิดตามอนุมาตรานี้ อาทิ 
นาย ก. เปนนิติกรองคการบริหารสวนตำบล B ไดทำสัญญาขาย
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อุปกรณคอมพิวเตอรใหแก อบต. B หรือนาย ก. นายก อ.บ.ต. A ทำ
สัญญาขายวัสดุกอสรางใหกับ อ.บ.ต. B เชนนี้ไมเปนความผิดตามอนุ
มาตรานี้ เพราะนาย ก. ในกรณีแรกเปนเพียงผูปฏิบัติงาน มิไดมี
อำนาจกำกับดูแลเลย สวนนาย ก. ในกรณีท่ีสองแมจะมีอำนาจกำกับ
ดูแล แตมีอำนาจกำกับดูแล อ.บ.ต. A มิไดเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมี
อำนาจกำกับ ดูแล อ.บ.ต. B แตอยางใด๖  

๖ โปรดสังเกตวา หาก นาย ก. ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตำบล A ได
ไปสมรูรวมคิดกับนายกองคการบริหารสวนตำบล B เพื่อการซ้ือขายวัสดุ
กอสรางใหแก อ.บ.ต. B เพื่อประโยชนของนาย ก. เชนนี้แมจะไมเปนความผิด
ตามอนุมาตรานี ้แตนาย ก. และ นายก อ.บ.ต. B อาจจะมีความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที ่ความผิดฐานกระทำหรือละเวนกระทำการโดยทุจริต และอื่น ๆ เชน 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซ้ือ   
ทำจัดการหรือรักษาทรัพยใดๆใชอำนาจในตำแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสีย
หายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพยนั้น ตองระวางโทษจำคุกตั้ง
แตหาปถึงยี่สิบป หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท” 
 มาตรา ๑๕๒ “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด   
เขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น ตอง
ระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่น
บาท” 
 มาตรา ๑๕๓ “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกิน
กวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท” 
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๑.๒ อำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี ยอมเปน
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
 เจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการขจัดปญหาเรื่องการขัดกัน
แหงผลประโยชนก็เพราะเห็นวาเปนปญหาสำคัญอันอาจนำไปสูการทุจริต
คอรรัปชัน กฎหมายมาตรานี้จึงไดบัญญัติโดยใชถอยคำกวางวา   
“..ซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี” อยางไร
ก็ตามโดยถอยคำของบทบัญญัติดังกลาวตองปรากฏวาเจาหนาท่ีของ
รัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งในปจจุบันก็คือ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี   
ผูบริหารและรองผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีอำนาจ
ในทางกฎหมายในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
ในหนวยงานของรัฐนั้นดวย หากไมมีอำนาจตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว๗
แมในทางขอเท็จจริงหรือในทางความเปนจริงจะมีอิทธิพล มีบารมี 
เปนที่นับถือหรือเกรงกลัว ก็ตองถือวามีขอเท็จจริงที่ไมครบองคประกอบ
ในขอนี้ 
๗ อำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ บัญญัติไววา “นายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอำนาจหนาที่ดังนี ้ (๑) กำกับโดยทั่วไปซ่ึงการบริหาร
ราชการแผนดิน .. (๓) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตำแหนง ..” 
มาตรา ๒๐ บัญญัติไววา “ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวง
หนึ่ง ใหมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับ
ผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
ใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดหรืออนุมัต ิ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและ
ปฏิบัติราชการก็ได 
 ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบ
หมาย” เปนตน 
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 ตัวอยาง นาย ก. อดีตนายกรัฐมนตรี ไดทำสัญญาซื้อขาย
ท่ีดินกับหนวยงานของรัฐ หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง A ทำสัญญา
กับกรม B ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง A มิไดมีอำนาจตามกฎหมาย
ในการกำกับ ดูแล หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง A แมจะไดทำ
สัญญากับกรม A ท่ีสังกัดอยูในกระทรวง A แตถาเปนกรมท่ีตนเอง
มิไดมีอำนาจในการกำกับดูแล ก็ไมมีความผิดฐานนี้ 
๑.๓ มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม ใหถือวาการดำเนินกิจการของคูสมรส 
เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐดวย 
 เหตุผลของมาตรา ๑๐๐ วรรคสามท่ีกำหนดใหถือวาการ
ดำเนินกิจการของคูสมรส เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
ก็เพราะเห็นวาโดยทั่วไปแลวประโยชนของคูสมรสก็อาจเปนประโยชน
ของคูสมรสอีกฝายหนึ่งดวย ในทางกฎหมายทรัพยสินของคูสมรส  
ก็เปนสินสมรสรวมกันและตางตองเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน และท่ีสำคัญ  
ก็เพื่อปองกันเจาหนาท่ีของรัฐใชเปนขออางเพื่อหลบเลี่ยงความผิด
ตามมาตรา ๑๐๐ นี้๘ จึงจำเปนตองบัญญัติขอสันนิษฐานไวตาม
๘ อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา หากเจตนารมณของกฎหมายตองการปองกัน  
มิใหเจาหนาที่ของรัฐใชเปนขออางเพื่อหลบเลี่ยงความผิดตามมาตรา ๑๐๐ 
การบัญญัติใหถือวาการกระทำของคูสมรสถือเปนการกระทำของเจาหนาที่  
ของรัฐ ก็ยังไมครอบคลุมและปองกันการหลีกเลี่ยงได เพราะหากจะปองกัน  
มิใหเจาหนาที่ของรัฐหลีกเลี่ยงมาตรา ๑๐๐ บทมาตรานี้ก็จำเปนตองขยาย  
ใหครอบคลุมถึงผูสืบสันดาน คือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของเจาหนาที่ของ  
รัฐดวย 
 ในประเด็นนี้บางทานหรือแมแตกฎหมายบางฉบับไดขยายขอบเขตออกไป
จนถึงญาติลำดับชั้นอื่น ๆ ของเจาหนาที่ของรัฐดวย ทั้งนี้เพื่อตองการใหมีผล  
ในการปองกันปญหาเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อาทิ โปรดดู พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม พ.ศ. .. หรือที่รูจักกันในนามกฎหมาย ๗ ชั่วโคตร   
ซ่ึงกฎหมายนี้ไมมีผลใชบังคับโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปแลว  
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มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม๙ แตอยางไรก็ตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม
เปนเพียงบทสันนิษฐานไมเด็ดขาด (Rebuttable Presumption) 
หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการ  
ท่ีคูสมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ก็ใหถือวา
ผูนั้นไมมีความผิด๑๐ 

๙ ในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ไดมีผูตั้งขอสังเกตวา การกำหนด
ใหถือวาการดำเนินการของคูสมรสเปนการดำเนินการของเจาหนาที่ของรัฐนั้น
จะขัดกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยเปน  
ผูบริสุทธิ์ รายละเอียดโปรดด ู รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ 
ปที่ ๓ ครั้งที ่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๒ เดือนกันยายน   
พุทธศักราช ๒๕๔๒ หนา ๓๔-๓๕ (สันทนา ๑๒/๑,สมบัติ ๑๔/๒ และสาวิตร ี
๑๕/๑)  
 และตอมาเมื่อไดตราเปนกฎหมายใชบังคับแลว คือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวของก็ไดเคยมีผูโตแยงวาขัดหรือแยง  
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญ   
ในคำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๑ ไดวินิจฉัยไววาไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   
รายละเอียดโปรดดูคำวินิจฉัยที ่ ๑๑/๒๕๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ 
ตอนที่ ๑๑๗ ก วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ หนา ๑-๕๑. 
 อยางไรก็ตาม มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่๑๒/๒๕๕๕ วินิจฉัยวาพระ
ราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรค
สอง ซ่ึงเหตุผลของคำวินิจฉัยในคดีนี ้ มีประเด็นที่นาศึกษาเปรียบเทียบวา
เหมือนหรือตางอยางไรกับในคำวินิจฉัยที ่๑๑/๒๕๕๑   
๑๐ โปรดดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๒ วรรคสอง 
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 อนึ่ง ตามหลักการตีความกฎหมายอาญา คำวา “คูสมรส”   
ในท่ีนี้ยอมหมายความถึงคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายเทานั้น๑๑ 

 ตัวอยาง นางสาว ข. ภริยานาย ก. นายกเทศมนตร ี ท่ีไมได  
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ไดทำสัญญากับเทศบาล เชนนี้ยอม  
ไมอาจถือไดวา การดำเนินกิจการของนางสาว ข. เปนการดำเนินกิจการ
ของนาย ก.  
๑.๔ หากความเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐเกิดข้ึนกอนท่ี  
เจาหนาท่ีของรัฐมีอำนาจกำกับดูแล ยอมไมมีความผิดตามมาตรานี้ 
 ตัวอยาง นาย ก. เจาของบริษัทขายเครื่องและอุปกรณ
คอมพิวเตอร ไดเปนคูสัญญาขายเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอรให
แก อบจ. A สัญญาไดลงนามเรียบรอยแลวและภายหลังตอมา   
นาย ก. ไดรับการเลือกตั้งใหเปนนายก อบจ. A เชนนี้ ไมถือวานาย 
ก. มีความผิดตามอนุมาตรานี้ เพราะในขณะสัญญาเกิด นาย ก. ไมได
อยูในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอำนาจกำกับดูแล นาย ก. จึงไมมี
แมแตโอกาสในการท่ีจะใชดุลยพินิจ พิจารณา วินิจฉัยวาควรทำสัญญา

๑๑ แมวาการตีความเชนนี้จะเปดโอกาสใหเจาหนาที่ของรัฐหลีกเลี่ยงความผิด
ฐานนี้ โดยการหยา หรือสมรสโดยไมจดทะเบียนตามกฎหมาย และมาดำเนิน
กิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพื่อเลี่ยงขอสันนิษฐานของกฎหมายก็ตาม อยางไร
ก็ตาม หากขอเท็จจริงปรากฏวา คูสมรสโดยไมชอบดวยกฎหมายกระทำการ
ตามมาตรา ๑๐๐ ก็อาจเปนความผิดฐานมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับ  
หนวยงานของรัฐ ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดฐานนี้โปรดดูตอไป 
 อนึ่ง เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพมีบางความ
เห็นไดเสนอใหนิยามหรือตีความคำวา “คูสมรส” ใหหมายถึงคูสมรสที่ไมไดจด
ทะเบียนสมรสดวย รายละเอียดโปรดดูกฎหมาย ๗ ชั่วโคตร ที่ไดกลาวมาแลว  
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หรือไมอยางใดเลย จึงไมอยูในสภาวการณการขัดกันระหวางผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม๑๒ เหตุผลเดียวกันนี้ปรับ
ใชกับกรณีท่ีภริยาของนาย ก. ไดเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
กอนนาย ก. เขาดำรงตำแหนงดวยเชนกัน 

๑๒ ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ... ก็มีประเด็นสอบถาม
และอภิปรายวา ถาเปนคูสัญญาอยูกอนแลว ก็ไมนาจะผิด โปรดดูรายละเอียด
ใน บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. .. 
สภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดีที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ณ 
หองประชุมหมายเลข ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ หนา วัฒนี ๒/๑-๒/๔ 
และ วัฒน ี๒/๘ 
 อยางไรก็ตาม มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่ ๑) (เรื่อง
เสร็จที ่ ๓๖๘/๒๕๔๔) เห็นวา การกระทำตามมาตรา ๑๐๐ จะมีผลไปถึงคู
สมรสที่ตองยุติหรือไมกระทำกิจการไปพรอมกันดวย แมวากิจการนั้นจะได
กระทำอยูกอนเจาหนาที่ของรัฐเขารับตำแหนงก็ตาม    
 นอกจากนี ้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่ ๑๒-๑๔/๒๕๕๓ ซ่ึงเปนคำวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในเรื่องมาตรา 
๒๖๕ (๒) วา ไมรวมถึงการถือหุนที่มีมากอนดำรงตำแหนง และแมวาจะ
เปนการวินิจฉัยตางกฎหมายและตางมาตรา แตเนื่องจากถอยคำที่ใชในมาตรา 
๒๖๕ (๒) มีลักษณะทำนองเดียวกับ มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนั้นจึงสามารถอาศัยเทียบเคียงได  
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 อยางไรก็ตามโปรดสังเกตวา มีความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เห็นวา๑๓ “มาตรา ๑๐๐ วรรคสามแหงพระราชบัญญัติประ
กอบรัฐธรรมนูญฯ ไดบัญญัติไวแลววา ขอหามการกระทำตาง ๆ ของ
เจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหนำมาใช
บังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐดวย ฉะนั้น เมื่อเจาหนาท่ีของ
รัฐตำแหนงใดถูกกำหนดเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามกระทำการ
ตามมาตรา ๑๐๐ ก็จะมีผลไปถึงคูสมรสท่ีตองยุติหรือไมกระทำ
กิจการไปพรอมกันดวย แมวากิจการนั้นจะไดกระทำอยูกอนเจา
หนาท่ีของรัฐเขารับตำแหนงก็ตาม” ซึ่งผูเขียนเห็นวา โดยถอยคำ  
ในบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ (๑) ดังกลาว อาจตีความไปถึงการท่ีเจา
หนาท่ีของรัฐเปนคูสัญญามากอนท่ีตนเขารับตำแหนงได แตในขณะ
เดียวกันก็สามารถตีความจากถอยคำในบทบัญญัติดังกลาวไดเชน
เดียวกันวา ตองเปนการเขาไปเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในขณะ
หรือระหวางท่ีตนมีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งการตีความในประการหลังนี้
สอดคลองกับเจตนารมณหรือเหตุผลของเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
ดังไดอธิบายแนวคิดและหลักการในเรื่องนี้มาตั้งแตตนหรือกลาวสั้น ๆ 
ก็คือ ในขณะท่ีนาย ก. เขาไปเปนคูสัญญา นาย ก.ไมไดอยูในฐานะ  
เจาหนาท่ีของรัฐผูมีอำนาจกำกับดูแล ยอมไมมีประเด็นเรื่องการขัดกัน

๑๓ โปรดดู บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กำหนดตำแหนง  
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม  
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๔๔ (เรื่องเสร็จที ่๓๖๘/๒๕๔๔) 
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ของประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมแตอยางใด๑๔ ในสวน
ของถอยคำตามมาตรา ๑๐๐ (๑) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรา ๑๐๐ 
(๓) ท่ีใชถอยคำตางกันชัดเจนวา “รับสัมปทานหรือคงไวซึ่งสัมปทาน” 
ก็จะเห็นเจตนารมณของกฎหมายไดชัดเจนมากข้ึนวา ความผิดตาม
มาตรา ๑๐๐ (๑) นี้ไมรวมถึงการเขาเปนคูสัญญามากอนดำรง
ตำแหนง นอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา ๑๐๐ เปนความผิดและ  
มีโทษทางอาญา ดังนั้นจึงควรตีความโดยเครงครัด ไมขยายขอบเขต
ออกไปจนกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ดังท่ีไดกลาวมาแลววา วิธีการรับมือในเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนยังมีข้ันตอนและวิธีการอ่ืน ๆ อีก ดังนั้น กรณีตามตัวอยาง 
หากในระหวางท่ีนาย ก. ดำรงตำแหนงนายก อบจ. และการปฏิบัติ
ตามสัญญาท่ีนาย ก. เปนคูสัญญามากอนนั้นยังไมเสร็จสิ้น๑๕ หากมี
๑๔ ทำนองเดียวกับการที่นาย ก. เมื่อพนจากการดำรงตำแหนงรัฐมนตรีแลว 
ไดเขาไปเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนเคยมีอำนาจหนาที่กำกับดูแลอยู 
เชนนี้ตามหลักแลวไมผิด เพราะในขณะนั้นนาย ก. ไมไดมีอำนาจกำกับดูแล
ตามกฎหมายแลว แตเนื่องจากกฎหมายเกรงวาในทางปฏิบัติเจาหนาที่ของรัฐ
อาจจะยังคงมีอำนาจและอิทธิพลตามขอเท็จจริงอยู มาตรา ๑๐๑ จึงบัญญัติวา 
“ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซ่ึงพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม..”  และที่
กฎหมายบัญญัติใหนำมาใชโดยอนุโลม เพราะตามหลักแลวจะนำมาปรับใชไม
ไดนั่นเอง  
๑๕ กลาวคือ คูสัญญาแตละฝายยังตองสงมอบทรัพยหรือกระทำการอยางใด
อยางหนึ่งหรือยังมีกรณีที่ตองตรวจการจาง ตรวจรับมอบสิ่งของตามสัญญา 
เปนตน   
 หากเปนกรณีที่สัญญานั้นไดปฏิบัติและเปนที่ยุติเสร็จสิ้นไปแลว ยอมไมมี
เหตุหรือกรณีของการขัดกันแหงผลประโยชนไดโดยสภาพ (นอกจากนี้โปรด
เทียบเคียง กับเรื่องเสร็จที ่ ๑๘/๒๕๔๘ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การมีสวนไดเสียของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแสง) 
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กรณีท่ีจะตองใชดุลยพินิจ พิจารณา วินิจฉัยหรือปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ ท่ี
เกี่ยวกับสัญญาอันไมเสร็จสิ้นซึ่งนาย ก. มีผลประโยชนสวนตนอยูนั้น 
นาย ก. จะตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีในการรับมือกับการขัดกัน
แหงผลประโยชน โดยการแจง เปดเผยกรณีดังกลาวใหผูบังคับบัญชา
เหนือตน คณะกรรมการ ผูท่ีเกี่ยวของหรือสาธารณะทราบ หลีกเลี่ยง
การพิจารณาวินิจฉัยหากสามารถกระทำได และไมวาในกรณีใดก็ตอง
พึงระมัดระวังการใชอำนาจหนาท่ีไมใหมีผลเปนการแทรกแซงไมวา
โดยตรงหรือโดยออมตอการใชดุลยพินิจในเรื่องนี้ 
 การตีความวา นาย ก. มีความผิดฐานเปนคูสัญญากับหนวย
งานของรัฐท่ีตนมีอำนาจกำกับ ดูแล แมวาการทำสัญญาจะเกิดข้ึน
กอนท่ีนาย ก. เขาดำรงตำแหนง จะเปนการตีความท่ีทำใหนาย ก. 
เหลือเพียงทางเลือกเดียวคือ ตองไมเขาไปดำรงตำแหนงเจาหนาท่ี
ของรัฐเลย เพราะการไมเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐในกรณีตาม
ตัวอยาง ไดผานมาแลว ไมสามารถถอยกลับไปได ครั้นจะใชวิธีการ
ทางกฎหมายดวยการบอกเลิกสัญญากับหนวยงานของรัฐ กรณีก็อาจ
ไมสามารถกระทำได ถาหนวยงานของรัฐมิไดผิดสัญญาหรือเขา
เง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนดใหมีสิทธิบอกเลิกสัญญา๑๖ 

 ๑๖ การวินิจฉัยหรือตีความวา ตองหามตามมาตรา ๑๐๐ แมวากิจการหรือ  
การกระทำนั้นจะไดกระทำมากอนเจาหนาที่ของรัฐเขารับตำแหนงจะเปน  
การตีความที่ขัดตอหลักการตีความกฎหมายอาญา ขัดตอแนวคิดเรื่องการ  
ขัดกันแหงผลประโยชน และจะลวงล้ำสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
บุคคลเกินสมควร อาทิ กรณีตามมาตรา ๑๐๐ (๔) หาก ภริยาของนาย ก. เปน
ลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงาน
ของรัฐแหงหนึ่งมาเปนเวลา ๒๐ ป และตอมา นาย ก. ไดรับโปรดเกลาฯแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงเปนรัฐมนตรีที่มีอำนาจหนาที่กำกับดูแล และปฏิบัติหนาที่อยู
ในหนวยงานของรัฐแหงนั้น เชนนี้ภริยาของนาย ก. จะตองยุติการเปนลูกจาง
หรือพนักงานบริษัทเอกชนดังกลาว มิฉะนั้นนาย ก. จะมีความผิด  
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๑.๕ หากความเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐเกิดข้ึนภายหลังจาก
พนตำแหนงเกินสองปแลว ยอมไมมีความผิดตามมาตรานี้๑๗ 

 โดยหลักการและแนวคิดเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนดัง
ไดกลาวมาแลววาเมื่อพนจากตำแหนงแลว ยอมไมมีกรณีการขัดกัน
แหงผลประโยชน แตเนื่องจากมีความกังวลวาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเพิ่ง
พนจากตำแหนงไมนาน อาจจะยังมีอำนาจในทางความเปนจริงอยู 
กฎหมายมาตรา ๑๐๑ จึงขยายขอบเขตออกไปโดยบัญญัติไววา “ให
นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่ง
พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม ..” 
การเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งจะไมเปนความผิดฐานนี้จึง
ตองเกินสองปนับจากพนจากตำแหนง  
๒. ความผิดฐานมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงานของรัฐ  
ที่ตนมีอำนาจกำกับ ดูแล 

 ตัวอยาง นางสาว ข. ภริยานาย ก. นายกเทศมนตร ีท่ีไมไดจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ไดทำสัญญากับเทศบาล เชนนี้ยอมไม
อาจถือไดวา การดำเนินกิจการของนางสาว ข. เปนการดำเนินกิจการ
ของนาย ก. อันจะทำใหนาย ก. มีความผิดฐานเปนคูสัญญากับ  
หนวยงานของรัฐ แตถือไดวานาย ก. มีสวนไดเสียในสัญญาที่นางสาว ข. 
ทำกับหนวยงานของรัฐ 

๑๗ โปรดด ู พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๑บัญญัติวา “ใหนำ
บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซ่ึงพนจากการ
เปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไม
เกินรอยละหาของจำนวนหุนทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซ่ึง
มิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”                                                                                          
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ขอสังเกต: 
๒.๑ คำวา “สวนไดเสีย” เปนถอยคำท่ีมีความหมายกวาง พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา๑๘ “ประโยชนท่ีควรได 
ควรเสียซึ่งมีอยูในสวนรวม, การไดการเสียรวมกับคนอ่ืน” หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอำนาจกำกับดูแลเขาไปมีสวนได
หรือสวนเสียจากการทำสัญญานั้น ๆ ไมวาในลักษณะใด ๆ ซึ่งเปนขอ
เท็จจริงท่ีตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป วา ขอเท็จจริงในแตละกรณีจะ
ถือไดหรือไมวา เจาหนาท่ีของรัฐมีสวนไดเสียแลวหรือไม และ
เนื่องจากคำวา สวนไดเสีย มีความหมายกวางซึ่งอาจจะกอใหเกิด
ปญหาการโตแยงโตเถียงและการตีความไดตอไป๑๙ 

๑๘ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๑๑๔๑. 
๑๙ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) “ไดอธิบายความมุงหมายของมาตรา 
๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ ไววา การพิจารณาความมุงหมายของ
มาตรานี้ นอกจากจะพิจารณาวาในการปฏิบัติตามสัญญานั้นสมาชิกผูนั้นไดรับ
ประโยชนโดยตรงหรือไมแลว ยังตองพิจารณาวาสมาชิกผูนั้นมีความสัมพันธ
กับคูสัญญาในลักษณะที่จะสงผลดีหรือผลเสียตอตนในทางออม อันจะไดชื่อวา
มีสวนไดเสียในทางออมหรือไม ซ่ึงความสัมพันธที่มีอยูอาจจะเปน ดังนี้ 
 ๑. ความสัมพันธในเชิงบริหาร โดยเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ตัวแทน ผูบริหารหรือผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลที่มีการกระทำกับเทศบาล 
 ๒. ความสัมพันธในเชิงทุน โดยเปนหุนสวนในหางหุนสวน ผูเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนจำกัดหรือผูถือหุนในบริษัทจำกัดซ่ึงสามารถครอบงำการจัดการ
บริษัทได หรือ 
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 ตัวอยาง ๑ เทศบาล โดยนาย ก. นายกเทศมนตรีไดทำสัญญา
ซื้อขายนมยูเอชที กับบริษัทท่ีมีบุตรสาวของตนเองเปนกรรมการผู
จัดการบริษัทท่ีขายนมดังกลาว เชนนี้ถือไดหรือไมวานาย ก. มีสวนได
เสียในสัญญาซื้อขายนมยูเอชที๒๐ 

 ตัวอยาง ๒ บิดา มารดา ของนาย ก. หรือ บิดา มารดา ของ
นาง ข. ภริยานาย ก. หรือพ่ีนองรวมบิดามารดาของนาย ก. หรือนาง ข. 
มาทำสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีนาย ก. มีอำนาจกำกับดูแลอยู 
กรณีเชนนี้จะถือวา นาย ก. มีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงาน
ของรัฐตามมาตรานี้หรือไม? 

 ๓. ความสัมพันธในระหวางบุคคล ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีหนาที่อุปการะ
เลี้ยงดูตอกัน เชน ความสัมพันธระหวางสามีภริยา หรือความสัมพันธระหวาง
บิดามารดากับบุตร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”  (บันทึก
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเปนผูมีสวนไดเสียของสมาชิกสภา
เทศบาลในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญา (กรณีเทศบาลตำบลวังสะพุง) (เรื่อง
เสร็จที่ ๖๐๕/๒๕๔๕)) 
๒๐ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา “กฎหมายมีเจตนารมณเพ่ือหามมิใหเจาหนาท่ี
ของรัฐใชฐานะที่ตนเปนเจาหนาที่ของรัฐสรางประโยชนสวนตนโดยเบียดเบียน
หรือคุกคามประโยชนของสวนรวมหรือประโยชนของรัฐ ดังนั้นการพิจารณาวา 
เปนผูมีสวนไดเสียหรือไมจำตองพิจารณาจากขอเท็จจริงและพฤติการณเปน
กรณี ๆ ไป ... จากขอเท็จจริงและพฤติการณดังกลาว ไมปรากฏขอเท็จจริง
หรือพฤติการณสวนใดท่ีแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีใชโอกาสในฐานะท่ีตนเปน
ผูดำรงตำแหนงสรางประโยชนแกตน โดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน
สวนรวมหรือประโยชนของรัฐอันมีลักษณะเปนผูกระทำการอันเปนผูมี  
สวนไดเสียตามนัยแหงมาตรา ๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แต  
อยางใด..จึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีกระทำการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาในทาง
ตรงหรือในทางออมในสัญญาที่เทศบาลตำบลสูงเมนเปนคูสัญญากับบริษัท 
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 ตัวอยาง ๓ นาย ข. ไดมาเปนคูสัญญากับกระทรวงเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ท่ีนาย ก. นายกรัฐมนตร ี มีอำนาจกำกับดูแลและ
ภริยานาย ก. ยังเปนเจาของธุรกิจการสื่อสารรายใหญ และโดยผล
ของสัญญานี้จะทำใหภริยานาย ก. ในฐานะเจาของธุรกิจการสื่อสาร
ไดประโยชนในการเปนผูขายอุปกรณใหหรือเปนผูรับงานชวงจากนาย 
ข. เชนนี้นาย ก. จะมีความผิดฐานมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำกับ
หนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจกำกับดูแลหรือไม? 

ส.ซุปเปอรมารเก็ต จำกัดตามมาตรา ๑๑๘  ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖” โปรดดูรายละเอียดในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดี
หมายเลขดำที่ อ. ๕๒๗/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๒๗/๒๕๕๐ ซ่ึงถึง
แมวาจะเปนคำพิพากษาที่ตัดสินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๑๘ ทวิ แตสาระสำคัญในคำวินิจฉัยคือเรื่อง ความมีสวนไดเสีย ซ่ึง
สามารถเทียบเคียงกับกรณีตามมาตรา ๑๐๐ นี้ไดโดยอนุโลม 
  ผูเขียนเห็นวา สำหรับขอเท็จจริงที่วาเจาหนาที่ของรัฐในกรณีดังกลาวจะมี
พฤติการณหรือการกระทำอันเปนการเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชนของ
ราชการ ทำใหราชการเสียหาย เสียประโยชน หรือทุจริตคอรรัปชันหรือไม   
ไมไดเปนขอเท็จจริงที่จะชี้หรือแสดงใหเห็นวา เจาหนาที่ของรัฐมีสวนไดเสีย
หรือไม เพราะแมกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเขาไปเปนคูสัญญาเองโดยตรงก็อาจ
ไมมีพฤติการณหรือขอเท็จจริงใด ๆ ที่แสดงใหเห็นวามีการเบียดเบียนหรือ
คุกคามประโยชนของทางราชการก็ไดดังตัวอยางที่ไดยกไวใน หัวขอ ๖.การขัด
กันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมิไดหมายความวามีการ
ทุจริตคอรรัปชันเสมอไป แตก็จะมีความผิดฐานเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๐ (๑) นี้ 
 อน่ึง ขอเท็จจริงท่ีฟงวาเจาหนาท่ีของรัฐมีการเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน
ของราชการ จะเปนเปนประเด็นหน่ึงท่ีสำคัญ เพราะหากฟงขอเท็จจริงไดเชนน้ัน 
เจาหนาที่ของรัฐก็จะมีความผิดฐานทุจริตดวยอีกฐานหนึ่งตางหาก  
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 ตัวอยาง ๔ นาย ก. นายกเทศมนตรี เปนนายหนาใหแกนาย 
ข. ทำใหนาย ข. ไดทำสัญญากับเทศบาลท่ีนาย ก. มีอำนาจกำกับ
ดูแลอยู เชนนี้ถือวานาย ก. มีสวนไดเสียหรือไม?๒๑ 

  ผูเขียนเห็นวา ถอยคำท่ีไมชัดเจนดังกลาวไมเปนผลดีตอการใช
กฎหมายอันมีโทษทางอาญา ซึ่งตองบัญญัติใหมีความชัดเจนแนนอน 
๒.๒ ขอสังเกตตามท่ีกลาวถึงในหัวขอ ๑.ความผิดฐานเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐท่ีตนมีอำนาจกำกับ ดูแล ยอมนำมาปรับใชกับความ
ผิดฐานนี้ดวย 
ความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ (๒)  
 มาตรา ๑๐๐ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้    
 .. 
 (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขา
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ี
ในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม   
ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี ..”  

๒๑ เปนตัวอยางที่ไดหยิบยกข้ึนในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. ... โดยกรรมาธิการบางทานเห็นวา นายหนาไดประโยชนคือไดคานาย
หนาจากการทำสัญญา จึงมีสวนไดเสีย โปรดดูรายละเอียดใน บันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. .. สภาผูแทนราษฎร 
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดีที ่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ณ หองประชุม
หมายเลข ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ หนา นัยนา ๓/๗. 
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 ความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๒) อาจแบงออกไดเปน ๒ กรณีคือ 

 ๑. ความผิดฐานเปนหุนสวนในหางหุนสวนท่ีเขาเปนคูสัญญา
กับหนวยงานของรัฐท่ีตนมีอำนาจกำกับ ดูแล 
  ๒. ความผิดฐานเปนผูถือหุนในบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐท่ีตนมีอำนาจกำกับ ดูแล 
 

๑. ความผิดฐานเปนหุนสวนในหางหุนสวนที่เขาเปนคูสัญญากับ  
หนวยงานของรัฐที่ตนมีอำนาจหนาที่กำกับ ดูแล 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนหุนสวน
ในหางหุนสวน A ท่ีเปนคูสัญญากับกรมสรรพากร ท่ีนาย ก. มีอำนาจ
กำกับ ดูแล  
 ตัวอยาง นาย ก. นายกเทศมนตร ี เปนหุนสวนในหางหุนสวน
ท่ีประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันดังกลาว
ไดเปนคูสัญญาขายน้ำมันใหกับเทศบาล  
ขอสังเกต: 
 ๑.๑ การเปนหุนสวนคือการเขาไปมีสวนเปนเจาของในกิจการ 
ดังนั้นไมวาจะเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียนหรือหางหุนสวนจำกัด และไมวาจะเปนหุนสวนประเภท
จำกัดความรับผิดหรือไมจำกัดความรับผิด ก็ลวนตองหามตาม  
อนุมาตรานี ้ ท้ังนี้เพราะกฎหมายอนุมาตรานี้มุงประสงคเพียงการม ี 
ผลประโยชนสวนตนอยูในหางหุนสวน กฎหมายอนุมาตรานี้มิไดมุง
ประเด็นท่ีวามีผลประโยชนมากนอยเพียงใดหรือประเด็นท่ีวามีอำนาจ
ในการบริหารจัดการหางหุนสวนหรือไม  
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 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. นายก อบจ. A เขาเปนหุนสวน
ประเภทจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัด ซึ่งเปนคูสัญญากับ 
อบจ. A เชนนี้นาย ก.ยอมมีความผิดฐานเปนหุนสวนในหางหุนสวนท่ี
เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีตนมีอำนาจหนาท่ีกำกับ ดูแล 
 ๑.๒ ขอสังเกตในความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๑) ความผิดฐาน
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีตนมีอำนาจกำกับดูแลยอมนำมาใช
บังคับกับความผิดฐานนี้ดวยโดยอนุโลม 
 

๒. ความผิดฐานเปนผูถือหุนในบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวย
งานของรัฐที่ตนมีอำนาจหนาที่กำกับ ดูแล 

 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรี เปนผูถือหุนบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่ง
บริษัทแหงนั้นไดเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีตนมีหนาท่ี
กำกับดูแล 
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยา นาย ก. รัฐมนตร ี เปนผูถือหุนบริษัท
แหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทแหงนั้นไดเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี
นาย ก. มีหนาท่ีกำกับดูแล 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตร ี ไดเขาถือหุนในบริษัทแหงหนึ่งท่ี
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีตนมีหนาท่ีกำกับดูแล ภายหลัง
นาย ก. พนจากตำแหนงแลว แตไมเกิน ๒ ป 
 นาย ก. ในทุกรณีมีความผิดฐานเปนผูถือหุนในบริษัทท่ีเขา
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
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ขอสังเกต: 
 ๒.๑ หุนหรือหลักทรัพยท่ีนาย ก. หรือ นาง ข. ภริยานาย ก. 
ถืออยูนั้น จะเปนหุนในตลาดหลักทรัพยหรือนอกตลาดหลักทรัพย 
หุนในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ก็ได และนอกจากนี้อาจ
จะมีปริมาณหรือจำนวนมากนอยเพียงใดก็ได เพราะบทบัญญัติอนุ
มาตรานี้ไมไดจำกัดไว 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เปนผูถือหุนใน
บริษัท ป.ต.ท. ซึ่งตนมีอำนาจกำกับ ดูแลอยู จำนวน ๑ หุน ยอมเปน
ความผิดตามอนุมาตรานี้ได๒๒ 

 ๒.๒ หุน ตามมาตรา ๑๐๐ นี้หมายถึงหุนสามัญ ไมรวมถึงหุนกู 
 คำวา หุน อาจมีความหมายได ๒ นัย กลาวคือ หุนสามัญ 
และหุนกู เฉพาะหุนสามัญท่ีแสดงถึงความเปนเจาของหางหุนสวน
หรือบริษัท หรือท่ีเรียกวาเปนสวนของทุน ผูถือหุนสามัญจะไดรับ
เงินปนผลหากบริษัทประกอบกิจการดีมีผลกำไร สวนหุนกูเปนสวน
ของหนี้ท่ีบริษัทขอยืมเงินจากประชาชนผูซื้อหุนกู ผูถือหุนกูจะไดผล
ตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย และมีฐานะเปนเจาหนี้หางหุนสวนหรือ
บริษัท มิไดมีฐานะเปนเจาของ โดยถอยคำและบริบทของมาตรา 

๒๒ ซ่ึงหากพิจารณาตามแนวคิดเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน จะเห็นไดชัด
วา ปริมาณหรือจำนวนหรือสภาพแหงผลประโยชนสวนตนในหุนจำนวน ๑ หุน
นั้น ไมมีนัยสำคัญมากถึงขนาดจะทำใหนาย ก. พิจารณา วินิจฉัยหรือปฏิบัติ
หนาที่อยางเอนเอียงหรือไมเปนกลางเพื่อเห็นแกประโยชนใน หุน ๑ หุนที่ถือ
อยูแตอยางใด  แตเขาใจวาเพื่อความสะดวกและงายตอการบัญญัติและบังคับ
ใชกฎหมาย กฎหมายมาตรา ๑๐๐ อนุมาตรา (๒) นี้จึงบัญญัติใหเปนความผิด
โดยไมคำนึงถึงปริมาณของผลประโยชน ซ่ึงบทบัญญัติในลักษณะนี้อาจสงผล
ใหเกิดความไมเปนธรรมเฉพาะกรณีได และอาจถือไดวาเปน Mala prohibita 
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๑๐๐๒๓ คำวา หุน ตองตีความอยางเครงครัดวาหมายถึง หุนสามัญ 
เทานั้น๒๔ 

ความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ (๓) 
 มาตรา ๑๐๐ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้  .. 
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือ
เขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้   
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน  
หางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะ
ดังกลาว ..”  
 ความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๓) อาจแบงออกไดเปน ๓ กรณีคือ 
 ๑. ความผิดฐานรับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 ๒. ความผิดฐานเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอนกับรัฐไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
 ๓. ความผิดฐานเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 
๒๓ มาตรา ๑๐๐ (๒) ใชถอยคำวา “เปนหุนสวนหรือผูถือหุน..” 
๒๔ นอกจากนี้โปรดดู คำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๔๕๔/
๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่องสมาชิกวุฒิสภากระทำการอันตองหาม
เปนเหตุใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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๑. ความผิดฐานรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม 

 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตร ี ไมวาจะเปนรัฐมนตรีกระทรวงใด 
ไดเขารับสัมปทานคลื่นวิทยุโทรทัศนจากหนวยงานของรัฐ  
 ตัวอยาง นาย ก. นายก อบต. ใดก็ตาม ไดรับสัมปทานสำรวจ
ขุดเจาะปโตรเลียมจากหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนการสำรวจขุด
เจาะในพื้นท่ี อบต. นั้น หรือนอก อบต. นั้น ก็ตาม  
 ตัวอยาง นาย ก. ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐในการ
ทำเหมือนแรมากอน ตอมาไดรับแตงตั้งใหเปนรัฐมนตร ี และยังคงถือ
ไวซึ่งสัมปทานตอไป 
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยาของ นาย ก. ไดรับสัมปทานรังนกนาง
แอนจากเทศบาลมากอนนาย ก. ดำรงตำแหนงนายกเทศมนตร ี และ
เมื่อดำรงตำแหนงแลวยังคงถือสัมปทานตอไป 
 ตัวอยางท้ังหมด นาย ก. มีความผิดฐานรับสัมปทานหรือคง
ถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ 
ขอสังเกต: 
 ๑.๑ ความหมายของสัมปทาน  
 สัมปทาน หมายถึง “การท่ีรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทำบริการ
สาธารณะหรือจัดทำประโยชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ ภายใน
ระยะเวลาและตามเง่ือนไขท่ีรัฐกำหนด เชนสัมปทานการเดินรถ
ประจำทาง สัมปทานทำไมในปาสัมปทาน ..”๒๕ 

๒๕ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  หนา ๑๑๖๙. นอกจากนี้
อาจารยประยูร กาญจนดุลเห็นวา “สัมปทาน เปนวิธีการที่ฝายปกครองมอบ
หมายใหเอกชนมีสิทธิจัดทำบริการสาธารณะอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะ
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 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ๒๖ ไดใหความหมายไววา “การรับ
สัมปทานจากรัฐฯ หมายถึงการท่ีรัฐใหสิทธิกับเอกชนในการใชประโยชน
จากทรัพยากรของชาติหรือจากสิทธิประโยชนอันเปนสาธารณะ 
สัมปทานจึงรวมถึงประทานบัตรท่ีรัฐออกใหดวย ไมวาจะเปนการใหสิทธิ
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือไมก็ตาม ..” 
 ๑.๒ ความผิดฐานรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจาก
หนวยงานของรัฐตามขอนี้ เปนความผิดแมจะไดรับสัมปทานมากอน
ดำรงตำแหนง ในขณะดำรงตำแหนง หรือภายหลังพนจากตำแหนงไม
เกิน ๒ ป 
 กฎหมายมาตรา ๑๐๐ (๓) ในสวนของความผิดเกี่ยวกับ
สัมปทานนี ้ โปรดสังเกตวากฎหมายไดบัญญัติไวชัดเจนวา ใหมีความ
ผิดฐานรับสัมปทานหรือคงไวซึ่งสัมปทาน ทำใหเห็นโดยชัดเจนวา แม
จะไดรับสัมปทานมากอนดำรงตำแหนง หากยังคงถือไวก็เปนความผิด
ตามอนุมาตรานี้ ซึ่งแตกตางจาก มาตรา ๑๐๐ (๑) ท่ีกลาวมาแลว  

เวลาที่กำหนดดวยทุนและความเสี่ยงภัยของตนเองโดยฝายปกครองไมไดจาย
เงินคาจางใหแกผูรับสัมปทาน แตใหผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการ
ตอบแทนดวยการใหสิทธิที่จะเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนจาก
ประชาชนผูใชประโยชนในกิจการนั้น” รายละเอียดโปรดด ูประยูร กาญจนดุล, 
คำบรรยายกฎหมายปกครอง (พิมพครั้งที่ ๔) (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘) หนา ๑๔๖. 
๒๖ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่ ๑๒-๑๔/๒๕๕๓ ซ่ึงไดวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ (๒) ซ่ึงมี
ถอยคำทำนองเดียวกับมาตรา ๑๐๐ (๓) นี้ 
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 ๑.๓  เจาหนาท่ีของรัฐตามอนุมาตรา (๓) นี้ ไมจำเปนท่ีจะ
ตองเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หนวยงานของรัฐท่ีใหสัมปทานแตอยางใด ก็เปนความผิดฐานนี้ไดท้ัง
สิ้น ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับแนวคิดหรือหลักการในเรื่องการขัดกัน
แหงผลประโยชน๒๗ 

 ตัวอยาง นาย ก. นายก อบต. A ซึ่งตั้งอยู ณ จังหวัดหนึ่งใน
ภาคอีสาน นาง ข. ภริยาของนาย ก. ไดรับสัมปทานรังนกนางแอน
จากเทศบาล B ซึ่งตั้งอยู ณ จังหวัดหนึ่งในภาคใต กรณีนี้แมนาย ก. 
จะไมไดปฏิบัติหนาท่ีและไมมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
และดำเนินคดีใน เทศบาล B เลยก็ตาม นาย ก. มีความผิดฐานรับ
สัมปทานจากหนวยงานของรัฐ 
 ๑.๔ มาตรา ๑๐๐ (๓) ประสงคท่ีจะใหมีความหมายกวาง 
โดยใชคำวา “ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม”  
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ไดใหความเห็นสำหรับ
กรณีตาม มาตรา ๑๐๐ (๓) ไววา 

๒๗ ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ... ไดมีกรรมาธิการบาง
ทานตั้งขอสังเกตในกรณีนี้ไววาเปนกรณีที่ไมมีผลประโยชนขัดกันระหวางสวน
บุคคลกับสวนรวมแตอยางใด อยางไรก็ตามกรรมาธิการบางทานเห็นวามีทาง
เปนไปไดที่จะมีการใชอิทธิพลได เพื่อเปนการปองกันไวจึงบัญญัติไว โปรดดู  
รายละเอียดใน บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. .. สภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดีที ่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๒ ณ หองประชุมหมายเลข ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ หนา นัยนา ๓/๓. 
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 ..๒๘“สำหรับความท่ีวา “ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” นั้น 
โดยท่ีบทบัญญัติในเรื่องนี้เปนการจำกัดสิทธิของบุคคลจึงตองตีความ
โดยเครงครัด และโดยผลเชนนั้นจึงเห็นวามีความหมายถึงการท่ี  
เจาหนาท่ีของรัฐไดรับประโยชนจากสัมปทานนั้น ๆ โดยตรงหรือโดย
ผานบุคคลอ่ืน เชนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ คูสมรส หรือบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะ ไดเขารับสัมปทานหรือเปนผูรับสัมปทานโดยตนเอง 
ซึ่งถือเปนทางตรง หรือถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวน ซึ่งถือหุนใน
บริษัทหรือหางหุนสวนท่ีรับสัมปทานอันอาจถูกถือวาเปนผูมีสวนได
เสียทางออม”  
 นอกจากนี้ คำวา “ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” ศาล
รัฐธรรมนูญ๒๙ ไดเคยวินิจฉัยไววา .. “ขอหามมิใหกระทำการไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมตามบทบัญญัติดังกลาว๓๐ มีเจตนาหามมิให
๒๘ โปรดดู บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ เรื่อง กำหนดตำแหนงเจา
หนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๔๔ (เรื่องเสร็จที ่๓๖๘/๒๕๔๔) 
๒๙ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๒-๑๔ ๒๕๕๓  
๓๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ 
วรรคแรก (๒) บัญญัติไววา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือ
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปน
คูสัญญาในลักษณะดังกลาว ท้ังน้ีไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” โปรด
สังเกตวา แมจะเปนกฎหมายคนละฉบับกัน แตถอยคำที่ใชมีลักษณะเดียวกัน 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กระทำการใด ๆ ท่ี
สามารถใชหรือถูกใชสถานภาพหรืออำนาจหนาท่ีเขาไปมีสวนไดเสีย
ในบริษัทท่ีประกอบกิจการอันเปนการตองหาม บทบัญญัติท้ังสอง
มาตราดังกลาวจึงมีความหมายรวมถึงการถือหุนในบริษัทท่ีแมจะมิได
ประกอบกิจการอันเปนการตองหามโดยตรง แตหากบริษัทนั้นเปนผู
ถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบกิจการอัน
เปนการตองหามในจำนวนมากพอท่ีจะทำใหมีอำนาจครอบงำกิจการ
ของบริษัทท่ีประกอบกิจการอันเปนการตองหามได ยอมเปนการ
กระทำโดยทางออมตามความหมายของมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) ดังกลาว..” 
 ในการพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นนี ้ จะตองพิจารณาจากขอ
เท็จจริงเปนกรณี ๆ ไป 
 

๒. ความผิดฐานเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอนกับรัฐไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 ตัวอยาง นาย ก. เขาเปนคูสัญญาท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอน
กับหนวยงานของรัฐ  
ขอสังเกต: 
 ๒.๑ สัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอนนั้น จะเปนการ
ผูกขาดตัดตอนโดยทางตรงหรือโดยทางออมก็ได ซึ่งตองพิจารณาเปน
กรณี ๆ ไป  
 ๒.๒ เจาหนาท่ีของรัฐตามอนุมาตรา (๓) นี้ ไมจำเปนท่ีจะ
ตองเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หนวยงานของรัฐท่ีเขาทำสัญญาดวยแตอยางใด ก็เปนความผิดฐานนี้
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ไดท้ังสิ้น ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับแนวคิดหรือหลักการในเรื่องการ
ขัดกันแหงผลประโยชน 
 ๒.๓ ความผิดฐานนี้ เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ (๓) ใช
ถอยคำวา “เขาไปเปนคูสัญญากับ..” ซึ่งแตกตางจากความผิดฐานรับ
สัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทาน ดังนั้นเจาหนาท่ีของรัฐจะมีความ
ผิดตอเมื่อไดเขาไปเปนคูสัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ในขณะท่ี
ดำรงตำแหนง หรือพนจากตำแหนงไมถึงสองปเทานั้น หากเปนคู
สัญญามากอนดำรงตำแหนง จะไมมีความผิดฐานนี้ 
 

๓. ความผิดฐานเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท
ที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม 

 ตัวอยาง นาย ก. นายกเทศมนตรีเทศบาล A เปนหุนสวนใน
หางหุนสวนท่ีรับสัมปทานหรือท่ีเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะผูกขาด
ตัดตอนกับหนวยงานของรัฐ เชนนี้เปนความผิดฐานนี้ 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
เปนผูถือหุนในบริษัทท่ีรับสัมปทานคลื่นวิทยุโทรทัศนจากหนวยงาน
ของรัฐหรือเปนคูสัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอนกับหนวยงานของ
รัฐ เชนนี้เปนความผิดฐานนี้ 
ขอสังเกต: 
 ๓.๑ ความผิดฐานเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตามขอนี้ โปรดสังเกตวา   
เจาหนาท่ีของรัฐ ไมจำเปนตองมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบ
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หรือดำเนินคดีในหนวยงานนั้น ๆ แตอยางใด ก็เปนความผิดฐานนี้ได
แลว ซึ่งแตกตางจากความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๒) 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปน  
ผูถือหุนของบริษัทท่ีรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐในขณะดำรง
ตำแหนง ยอมมีความผิดฐานนี ้ แมวารัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรมจะไมมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดี
หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูใหสัมปทานแตอยางใดก็ตาม 
 ๓.๒ การเปนหุนสวนหรือการถือหุนอันจะเปนความผิดตาม
ขอนี้ ตองเกิดในขณะดำรงตำแหนงแลว 
 ศาลรัฐธรรมนูญ๓๑ ไดวินิจฉัยไววา “การกระทำอันเปน  
การตองหามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)๓๒ (๔) และวรรคสาม 
ประกอบมาตรา ๔๘ไมรวมถึงการถือหุนท่ีมีมากอนวันเลือกตั้งหรือ  
วันท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา..” 
 ๓.๓ จำนวนหุนท่ีถือแมเพียงหุนเดียว ก็เปนความผิด 

๓๑ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่๑๒-๑๔/๒๕๕๓ 
๓๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ 
วรรคแรก (๒) บัญญัติไววา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตอง.. (๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ   
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับ
สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ท้ังน้ีไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม” โปรดสังเกตวา แมจะเปนกฎหมายคนละฉบับกัน แตถอยคำ  
ที่ใชมีลักษณะเดียวกัน 
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 กฎหมายอนุมาตรานี้บัญญัติหามถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา โดยท่ีไมไดระบุปริมาณหรือ
จำนวนหุนเอาไว หากพิจารณาตามหลักในเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชน ปริมาณหรือจำนวนหุนท่ีมีก็ควรตองมีมากถึงระดับหนึ่งท่ี
อาจทำใหเกิดความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ี อยางไรก็ตามคำ
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา๓๓ “รัฐธรรมนูญหามการเขาถือ
หุนในบริษัทท่ีตองหาม โดยไมไดระบุวาจะตองถือหุนจำนวนเทาใด
และไมไดระบุวา จะตองมีอำนาจบริหารงานหรือครอบงำกิจการ  
หรือไม ฉะนั้น การถือหุนเพียงหุนเดียว ก็ยอมเปนการถือหุนตาม
ความหมายในรัฐธรรมนูญนี้แลว ..” 
ความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ (๔) 
 มาตรา ๑๐๐ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้   
 .. 
 (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการ
กำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 
ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น”  

๓๓ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒-๑๔/๒๕๕๓ ซ่ึงแมจะเปนคำวินิจฉัยที่
พิจารณาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๕ (๒) แตก็สามารถเทียบเคียงได เพราะใชถอยคำเชนเดียวกับ
มาตรา ๑๐๐  
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 ความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๔) คือความผิดฐานเขาไปมี  
สวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจางในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่อยู ซึ่งโดย
สภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอ
ประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความ
มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปน
กรรมการหรือท่ีปรึกษาของบริษัทเอกชน ซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแล
ควบคุมหรือตรวจสอบของกรมสรรพากร หรือกรมศุลกากร ท่ีนาย ก. 
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐอยู และผลประโยชนของ
บริษัทนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือกระทบตอความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของนาย ก. เชนนี้เปนความผิดฐานนี้ 
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลัง ไดเขาไปเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทเอกชน ท่ีอยูภายใต
การกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต ท่ีนาย ก. ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
เจาหนาท่ีของรัฐอยู เชนนี้เปนความผิดฐานนี้ 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
เขาไปดำรงตำแหนงเปนกรรมการและนายกสภาสถาบันในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน๓๔ 

๓๔ นอกจากนี้ โปรดด ู มติการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการหารือปญหาขอ
กฎหมายกรณีนายวิจิตร ศรีสอาน เมื่อครั้งดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 ความผิดฐานนี้มีองคประกอบดังนี้ คือ 
 ๑. เปนเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนได เสียในฐานะ
กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชน 
 ๒. ธุรกิจของเอกชนนั้นอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม
หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาที่อยู 
 ๓. โดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 
 

๑. เปนเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการ   
ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน 

 ตัวอยาง นาย ก. นายกรัฐมนตร ี ไปดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทเอกชน  
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. นายกเทศมนตรี ไปดำรง
ตำแหนงเปนพนักงานตำแหนงใดตำแหนงหนึ่งในบริษัทเอกชน 
 ตัวอยาง นาย ก. นายก อ.บ.จ. ไดเขาไปทำหนาท่ีเปนตัวแทน
ของบริษัทเอกชน กระทำการหรือดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งใน
นามของบริษัทเอกชนนั้น 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   
มีอำนาจกำกับดูแลสถานพยาบาลเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาน
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดเขาไปเปนท่ีปรึกษาของสถานพยาบาล  
นั้น ๆ มีความผิดฐานนี๓้๕ 

๓๕ ตัวอยางจากเรื่องเสร็จที ่๓๘๖/๒๕๔๔ อางแลวในเชิงอรรถที ่๑๓. 
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ขอสังเกต: 
 ๑.๑ ความผิดฐานนี ้ กฎหมายหามการเขาไปมีสวนไดเสียใน
ฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชน ซึ่งเปนการระบุฐานะของการมีสวนไดเสียไวโดยเฉพาะ
เจาะจงตามกฎหมาย๓๖ จึงตองตีความกฎหมายเครงครัดตามที่บัญญัติไว 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวง A เขาไปเปนท่ี
ปรึกษาใหกับบริษัทซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวง A ยอม
เปนความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๔) นี้แตถานาย ก. เขาไปเปนผู
เช่ียวชาญหรือตำแหนงอ่ืน ๆ ท่ีมาตรา ๑๐๐ (๔) มิไดระบุไว ยอมไมมี
ความผิดตามมาตรานี๓้๗ 

 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวง A ทำสัญญา
กอสรางอาคารของกระทรวง A กับบริษัทรับเหมากอสราง ซึ่งนาย ก. 
ในฐานะรัฐมนตรีวาการยอมมีอำนาจในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ 
บริษัทรับเหมากอสรางใหปฏิบัติไปตามสัญญาท่ีทำกับกระทรวง ใน
ขณะเดียวกันนาย ก. ไดเขาไปมีสวนไดเสียโดยเปนคูสัญญากับบริษัท
รับเหมากอสรางนั้นในการสรางบานพักสวนตัวของนาย ก. กรณีเชนนี้
แมจะเปนการขัดกันแหงผลประโยชน แตกรณีไมเขาความผิดตาม
มาตรา ๑๐๐ (๔) นี ้ 

๓๖ และโปรดด ูความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรื่องเสร็จที ่
๓๘๖/๒๕๔๔  
๓๗ การใชถอยคำที่ระบุเฉพาะเจาะจงเพียงบางตำแหนงตามมาตรา ๑๐๐ (๔) 
ดังกลาวจึงอาจเปนชองทางใหเจาหนาที่ของรัฐหลีกเลี่ยงความผิดฐานนี้ได   
การตีความกฎหมายขยายความออกไปมากเกินกวาถอยคำที่ บัญญัติไว   
ไปในทางเปนผลรายจะไมสอดคลองกับหลักการตีความกฎหมายอาญาที่ตอง
ตีความโดยเครงครัด 
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 ๑.๒ คำวา “ตัวแทน” หมายถึงผูท่ีเขามาเปนตัวแทนตาม
หลักกฎหมายเรื่องตัวการตัวแทน 
 ตัวอยาง นาย ก. รองนายกเทศมนตรี เทศบาล A ไดเปน
ตัวแทนของธุรกิจเอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของเทศบาล A 
ในการยื่นซองประกวดราคา การเขาทำหนาท่ีเปนตัวแทนของนาย ก. 
จึงตองหามตามอนุมาตรานี้  
 ๑.๓ คำวา “ลูกจาง” หมายถึง ลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน 
ไมรวมถึงลูกจางตามสัญญาจางทำของดวย  
 ตัวอยาง ภริยา นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ได
เขาไปเปนลูกจางของบริษัทเอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง เชนนี้มีความผิดฐานนี้ 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดรับเชิญ
ใหไปปาฐกถาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหนา” จากบริษัท
เอกชนรายหนึ่งซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดย
ไดรับคาตอบแทนในการไปแสดงปาฐกถา ๕๐,๐๐๐ บาท เชนนี้ไมมี
ความผิดฐานนี้๓๘ 

 
๓๘ อยางไรก็ตาม คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ ไดวินิจฉัยโดย
สรุปวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๗ 
มีเจตนารมณเพื่อปองกันการกระทำที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน และเพื่อ
ปองกันการหลีกเลี่ยง ดังนั้นคำวา “ลูกจาง” ตามมาตรา ๒๖๗ จึงมีความ
หมายกวางกวากฎหมายอื่น โดยตองแปลความตามความหมายทั่วไปตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หากมีการตกลงเปนผูรับจาง
ทำการงานแลว ยอมอยูในความหมายของคำวา “ลูกจาง” ทั้งสิ้น ซ่ึงหากยึด
ตามแนวทางตีความดังกลาว ตัวอยางหลังที่ยกมาขางตนจะมีความผิด ราย
ละเอียดโปรดดู ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๒ ก ลงวันที ่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 
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๒. ธุรกิจของเอกชนนั้นอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุมหรือ
ตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยู
หรือปฏิบัติหนาที่อยู 
 ธุรกิจของเอกชนท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปเปนบุคลากรหรือ
ตัวแทนนั้น จะตองอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบ
ของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติ
หนาท่ีอยูดวย 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
ไปเปนท่ีปรึกษาในธุรกิจการศึกษาของเอกชนท่ีอยูภายใตการกำกับ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีนาย ก. ปฏิบัติหนาท่ีอยู แตถา  
นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนบุคลากรในธุรกิจ
เอกชนท่ีไมอยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เชนนี้
จะไมเขาองคประกอบขอนี้ 
ขอสังเกต: 
 ๒.๑ เจาหนาท่ีของรัฐในความผิดฐานนี้จะมีหรือไมมีอำนาจ
กำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบ ธุรกิจของเอกชนก็ได ความผิดฐานนี้
มุงพิจารณาเพียงวาหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดหรือปฏิบัติ
หนาท่ีอยูมีอำนาจกำกับดูแลธุรกิจเอกชนก็เพียงพอแลว อาทิเชน 
 ตัวอยาง กระทรวง A มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทเอกชน B   
เจาหนาท่ีของรัฐในกระทรวง A ตั้งแตรัฐมนตรีวาการกระทรวง ปลัด
กระทรวง อธิบดี และเจาหนาท่ีท้ังหลายท่ีสังกัดหรือปฏิบัติหนาท่ีอยู
ในกระทรวง A หากเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะใดฐานะหนึ่งท่ี
กฎหมายมาตรา ๑๐๐ (๔) กำหนดไว ยอมมีความผิดฐานนี้ได  
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 ตัวอยาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพยท้ังหลาย ดัง
นั้นไมวาเลขาธิการ ก.ล.ต.หรือรองเลขาธิการ ก.ล.ต. หรือเจาหนาท่ี
คนใดคนหนึ่งท่ีสังกัดหรือปฏิบัติงานอยูท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. หากเขาไป
มีสวนไดเสียโดยเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจางในบริษัทหลักทรัพย เจาหนาท่ีของรัฐนั้นก็จะมีความผิดฐานนี้ได 
 ตัวอยาง นาย ก. ขาราชการระดับ ๘ ตำแหนงนักวิชาการใน
กระทรวง A ซึ่งกระทรวง A มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทเอกชน B หาก
นาย ก. ซึ่งไมมีตำแหนงใด ๆ ในทางบริหารไมมีอำนาจหนาท่ีกำกับ
ดูแล วินิจฉัยสั่งการแตประการใด แตถานาย ก. ไปเปนท่ีปรึกษาของ
บริษัทเอกชน B ก็มีความผิดฐานนี้ได  
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
มิไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงใหกำกับดูแลงานของ
สถานพยาบาลเอกชน ซึ่งเทากับวาไมมีอำนาจในการกำกับดูแล
ควบคุมสถานพยาบาลเอกชน แตหากนาย ก. ไปเปนท่ีปรึกษาใหกับ
สถานพยาบาลเอกชน นาย ก. ก็มีความผิดฐานนี้ได๓๙ 

๓๙ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่ ๑) มีความเห็นวา “..การ
ตองหามตามมาตรา ๑๐๐ (๔) นั้นจะตองปรากฏวารัฐมนตรีเปนผูกำกับดูแล
สถานพยาบาลดวย ฉะนั้นถารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขมิไดรับ
มอบหมายใหกำกับดูแลงานของสถานพยาบาลยอมจะไมมีอำนาจใด ๆ ที่จะสั่ง
การตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล จึงไมอยูในบังคับมาตรา ๑๐๐ (๔)” 
รายละเอียดโปรดดู บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเรื่องกำหนดตำแหนง
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ (เรื่องเสร็จที่ ๓๖๘/๒๕๔๔) 
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 อยางไรก็ตาม เนื่องจากในปจจุบัน๔๐ คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประกาศกำหนดใหเจาหนาท่ี
ของรัฐเฉพาะตำแหนงนายกรัฐมนตร ี รองนายกรัฐมนตร ี ผูบริหาร
ทองถ่ินและรองผูบริหารทองถ่ินเทานั้น ท่ีตกอยูในบังคับของมาตรา 
๑๐๐ ความมีผลใชบังคับของความผิดฐานนี้จึงยังจำกัดอยูเฉพาะ
บุคคลท่ีดำรงตำแหนงเพียง ๔ ตำแหนงนี้เทานั้น 
 ๒.๒ ธุรกิจของเอกชน หมายถึงธุรกิจท่ีเปนของเอกชน ไมรวม
ถึงธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ท่ีตามกฎหมายถือวาเปนรัฐวิสาหกิจ๔๑  

 รัฐวิสาหกิจ ยอมถือเปนหนวยงานของรัฐ ไมวารัฐวิสาหกิจนั้น
จะประกอบกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการอ่ืน ๆ ท่ัวไปอันมีสภาพ
อยางเดียวกับธุรกิจเอกชน และธุรกิจหรือกิจการใดบางท่ีถือวาเปน
รัฐวิสาหกิจ จะตองพิจารณาไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว ซึ่งตอง
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป๔๒ 

 

๓. โดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง
ตอประโยชนสวนรวมหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 
๔๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
๔๑ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรื่องเสร็จที่ ๓๘๖/
๒๕๔๔ 
๔๒ ทั้งนี้เพราะกฎหมายแตละฉบับไดนิยามความหมายของรัฐวิสาหกิจไวแตก
ตางกัน โปรดดูอาทิ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ 
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔ 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๔ เปนตน 
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 โดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอผลประโยชนสวนรวมหรือไม หรือจะกระทบตอความมีอิสระ
ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นหรือไม อยางไร องค
ประกอบในขอนี้เปนขอเท็จจริงท่ีตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
ขอสังเกต: 
 ความผิดฐานตาง ๆ ตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งรวมถึงมาตรา ๑๐๐ 
(๔) นี้ ยกเวนกรณีความผิดฐานรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทาน 
เจาหนาท่ีของรัฐจะมีความผิดตอเมื่อไดกระทำการตาง ๆ ในขณะหรือ
ระหวางท่ีดำรงตำแหนงอยู หากไดกระทำการดังกลาวตามมาตรา 
๑๐๐ มากอนการดำรงตำแหนง ตองถือวาไมมีความผิด  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของบริษัท
เอกชน ซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของกรม
สรรพากร หรือกรมศุลกากร มากอนท่ีนาย ก. จะไดมาปฏิบัติหนาท่ี
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เชนนี้ไมเปนความผิดฐานนี้ 
ซึ่งเปนความผิดอาญามีโทษจำคุก แตถานาย ก. ไมลาออกจากการ
เปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของบริษัทเอกชนดังกลาว นาย ก. อาจจะ
ขาดคุณสมบัติและตองพนจากตำแหนงรัฐมนตรีตามบทบัญญัติอ่ืน ๆ 
ของกฎหมายได๔๓ 

๔๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๗ 
บัญญัติไววา “ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีดวย เวนแตเปนการดำรงตำแหนงหรือดำเนินการตามบทบัญญัติ  
แหงกฎหมาย และจะดำรงตำแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่
ดำเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกำไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนลูกจางของ
บุคคลใดก็มิไดดวย” 
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 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลัง ไดทำงานเปนพนักงานของบริษัทเอกชนท่ีอยูภายใตการกำกับ
ดูแลของกรมสรรพากรมากอนท่ีนาย ก. จะดำรงตำแหนงรัฐมนตร ี
เชนนี้นาย ก. ยอมไมมีความผิดฐานนี้ และนาง ข. ภริยานาย ก. ก็ไม
จำเปนตองลาออกจากการเปนพนักงาน เพราะนาง ข. มิไดเปน  
เจาหนาท่ีของรัฐ อันจะเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติ และตองพนจาก
ตำแหนงแตประการใด  
 แตอยางไรก็ตาม ดังท่ีไดกลาวมาแลว ในการปฏิบัติหนาท่ี 
พิจารณา วินิจฉัยสั่งการใด ๆ ของนาย ก. รัฐมนตรีตองปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน ตองกระทำ
ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังตามหลักการรับมือกับการขัดกันแหง
ผลประโยชนดังไดกลาวมาแลว 
 

ใหนำมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๐๑ บัญญัติไววา “ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มา
ใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาท่ีของ
รัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอย
ละหาของจำนวนหุนท้ังหมดท่ีจำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่ง
มิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ี
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”  
 ตัวอยาง ๑. นาย ก. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง A พนจาก
ตำแหนงมาแลว ๑ ป ๖ เดือน ไดเขาเปนคูสัญญากับกระทรวง A เชน
นี้ยอมมีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๑) ดวย โดยอนุโลม แตถานับจาก
พนจากตำแหนงเกิน ๒ ป สามารถกระทำการตาง ๆ ตามมาตรา 
๑๐๐ ได 
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 ตัวอยาง ๒. นาย ก. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง A พนจาก
ตำแหนงมาแลว ๑ ป ๑๑ เดือน ไดเขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำ
กับกระทรวง A เชนนี้ยอมมีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๑) ดวย   
โดยอนุโลม แตถานับจากพนจากตำแหนงเกิน ๒ ป สามารถกระทำ
การตาง ๆ ตามมาตรา ๑๐๐ ได 
 ตัวอยาง ๓. นาย ก. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง A พนจาก
ตำแหนงมาแลว ๑ ป ๑๑ เดือน ๒๐ วัน ไดเขาเปนหุนสวนในหางหุน
สวนท่ีเขาเปนคูสัญญากับกระทรวง A เชนนี้ยอมมีความผิดตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ดวย โดยอนุโลม แตถานับจากพนจากตำแหนงเกิน 
๒ ป สามารถกระทำการตาง ๆ ตามมาตรา ๑๐๐ ได 
 ตัวอยาง ๔. นาย ก. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง A พนจาก
ตำแหนงมาแลว ๑ ป ๖ เดือน ไดเขาไปถือหุนของบริษัทมหาชนท่ีได
รับสัมปทานจากรัฐ ๑ ลานหุนซึ่งเกินรอยละหาของจำนวนหุนท้ังหมด
ท่ีจำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัดนั้น เชนนี้ยอมมีความผิดตาม
มาตรา ๑๐๐ (๓) ดวยโดยอนุโลม แตถานับจากพนจากตำแหนงเกิน 
๒ ป ก็สามารถกระทำการได 
 ตัวอยาง ๕. นาย ก. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง A พนจาก
ตำแหนงมาแลว ๑ ป ๑๑ เดือน ไดไปเปนท่ีปรึกษาใหกับธุรกิจเอกชน
ซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวง A เชนนี้ยอมเปนความผิด
ตามมาตรา ๑๐๐ (๔) ดวยโดยอนุโลม แตถานับจากพนจากตำแหนง
เกิน ๒ ป ก็สามารถกระทำการได 
ขอสังเกต 

 ๑. หากพิจารณาตามหลักการวาดวยการขัดกันแหงผลประโยชน
ดังไดกลาวมาแลว นาย ก. ซึ่งพนจากตำแหนงรัฐมนตรีมาแลว   
ยอมไมมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดีใด ๆ 
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ในกระทรวง A ดังนั้นจึงไมอยูในฐานะท่ีจะใชดุลยพินิจหรือปฏิบัติ
หนาท่ีใด ๆ การเขาทำสัญญากับกระทรวง A จึงไมใชการขัดกันแหง
ผลประโยชน แตเนื่องจากกฎหมายเกรงวาเจาหนาท่ีของรัฐยังอาจจะ
มีอำนาจอยูในทางขอเท็จจริงและประสงคจะปองกันปญหาไวจึงได
บัญญัติมาตรา ๑๐๑ ไว และโดยเหตุนี้มาตรา ๑๐๑ จึงบัญญัติใหนำ
มาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ๒. อยางไรก็ตาม มาตรา ๑๐๑ ไดบัญญัติขอยกเวนไวใน ๒ 
เง่ือนไข คือ กรณีเปนการถือหุนไมเกินรอยละหาของจำนวนหุน
ทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ที่ไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 ตัวอยาง นาย ก. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง A พนจาก
ตำแหนงมาแลว ๑ ป ๖ เดือน ไดเขาไปถือหุนของบริษัทมหาชนท่ีได
รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพยและไดรับสัมปทานจากรัฐ แตถือ
เพียง ๑๐๐ หุนซึ่งไมถึงรอยละหาของจำนวนหุนท้ังหมดท่ีจำหนายได
ในบริษัทมหาชนท่ีไดรับสัมปทานจากรัฐนั้น เชนนี้ยอมเขาขอยกเวน
ไมมีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๓) และ ๑๐๑๔๔ 

๔๔ หากนาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนผูถือหุนของบริษัท
มหาชนที่รับสัมปทานสำรวจขุดเจาะน้ำมันจากหนวยงานของรัฐในขณะดำรง
ตำแหนง แมเพียง ๑ หุน นาย ก. ยอมมีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๓) นี้ แต
ถาหลังจากที่พนจากตำแหนงแลวไมเกิน ๒ ป นาย ก. สามารถถือหุนของ
บริษัทดังกลาวไดถึงไมเกินรอยละหาของจำนวนหุนทั้งหมดที่จำหนายไดใน
บริษัทมหาชนนั้น ๆ  ทั้งนี้เพราะกฎหมายมาตรา ๑๐๑ ยกเวนไว 
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 ๓. โปรดสังเกตวากรณีจะเขาขอยกเวนใหสามารถกระทำได
ตอเมื่อ เปนหุนของบริษัทมหาชนจำกัดท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเทานั้น หากเปนหุนของบริษัท
จำกัดก็ดี หรือหุนของบริษัทมหาชนจำกัด แตไมไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ก็ดี จะไมเขาขอ
ยกเวนนี้ 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวง A ไดพนจาก
ตำแหนงมาเพียง ๑ ป ไดเขาไปซื้อหุนของบริษัทจำกัดท่ีไดทำสัญญา
ในลักษณะผูกขาดตัดตอนกับกระทรวง A แมไมถึงรอยละ ๕ จาก
จำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมด แตกรณีนี้ นาย ก. มีความผิดตาม
มาตรา ๑๐๐ (๓) และ ๑๐๑ 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวง ไดพนจาก
ตำแหนงมาเพียง ๑ ป ไดเขาไปซื้อหุนของบริษัทมหาชนท่ีไดรับ
สัมปทานจากรัฐ แตหุนดังกลาวไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เชนนี้ แมจะซื้อเพียง ๑๐๐ หุน 
จากจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมด หนึ่งลานหุน ซึ่งเทากับไมเกิน
รอยละหา แตกรณีนี ้ นาย ก. มีความผิดตามมาตรา ๑๐๑ (๓) และ 
๑๐๑ 
 ๔. ขอยกเวนตามมาตรา ๑๐๑ ปรับใชเฉพาะกรณีการถือหุน 
ไมรวมการเขาไปเปนคูสัญญา การเขาไปเปนหุนสวน การรับสัมปทาน 
ดังนั้นการเขาไปเปนคูสัญญา เขาไปเปนหุนสวน เขาไปรับสัมปทาน 
ตามตัวอยางที่ ๑,๒,๓, และ ๕ไมวาจะมีปริมาณจำนวนมากนอยเพียงใด 

ก็ผิดตามมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๑ 
 ๕. ขอยกเวนอีกประการคือ ไมใชกับ มาตรา ๑๐๐ (๒) อัน
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เปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมบริษัทท่ีเขา
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  
 ตัวอยาง นาย ก. อดีตรัฐมนตรีซึ่งพนจากตำแหนงไปแลวไม
เกิน ๒ ป เขาเปนผูถือหุนบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทแหงนั้นไดเปนคู
สัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีตนเคยมีหนาท่ีกำกับดูแล แมจะถือหุน
เพียงเล็กนอยไมเกินรอยละ ๕ ก็เปนความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๒) 
ประกอบมาตรา ๑๐๑ 
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยา นาย ก. อดีตรัฐมนตรีซึ่งพนจาก
ตำแหนงไปแลว ๑ ป ๖ เดือน เขาเปนผูถือหุนบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่ง
บริษัทแหงนั้นเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีนาย ก. เคยมีหนาท่ี
กำกับดูแล นาย ก. จะมีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ประกอบ
มาตรา ๑๐๑ 
  

ขอยกเวน มิใหนำมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับ 

 มาตรา ๑๐๒ บัญญัติไววา “บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนำ
มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงาน
ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีใน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขา
รวมทุน”  
 ตัวอยาง การทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดเขารวมทุนกับ
บริษัท A ในการลงทุนกอสรางทางพิเศษตามนโยบายสรางทางพิเศษ
ในภูมิภาคของรัฐบาล นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ได
รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหไปทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในบริษัท 
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A เพื่อวางแผนงาน แกไขปญหา หรือเพื่อดำเนินงานประการใด
ประการหนึ่งในบริษัท A เชนนี้แมนาย ก. จะเขาไปมีสวนไดเสียใน
ฐานะท่ีปรึกษาของบริษัท A แตการเขาไปมีสวนไดเสียนั้น เปนไปตาม
กฎหมายและคำสั่ง จึงเขาขอยกเวนตามมาตรา ๑๐๒ 
 ตัวอยาง กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังไดมอบหมายให นาย ก. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
หรือปลัดกระทรวงการคลัง เขาไปเปนท่ีปรึกษา หรือกรรมการใน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีกระทรวงการคลังถือหุนอยู 
เชนนี้เขาขอยกเวน 
 

การกระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๐ นอกจากมีโทษตามที่
กฎหมายบัญญัติไวแลว ยังใหถือวาทุจริต 

 มาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติวา “บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวใน
หมวดนี ้ ใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือความผิดตอ
ตำแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย” 
 ตัวอยาง นาย ก. นายกองคการบริหารสวนตำบล A ทำ
สัญญาขายวัสดุกอสรางใหกับอ.บ.ต. A 
 ตัวอยาง นาย ก. รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด B เปน
คูสัญญาขายน้ำมันเช้ือเพลิงใหกับ อ.บ.จ. B  
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. นายกรัฐมนตรีเปนคูสัญญาซื้อ
ขายท่ีดินกับหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลของนาย ก. 
นายกรัฐมนตร ี 
 กรณีท้ัง ๓ ตัวอยาง นาย ก. เจาหนาท่ีของรัฐ มีความผิดฐาน
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ขัดกันแหงผลประโยชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ และมีโทษตามมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจำคุก  
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และ
ตามมาตรา ๑๐๓/๑ นาย ก. ยังตองรับผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือ
ทุจริตตอตำแหนงหนาท่ีราชการ หรือทุจริตตอตำแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรมตามกฎหมายอาญาอีกดวย๔๕ ซึ่งมีโทษหนักกวา๔๖ ท้ังนี้  
โดยไมตองพิจารณาวาตามขอเท็จจริงแลวนาย ก. ไดมีการทุจริตดวย
หรือไม  
ขอสังเกต: 
 ๑. เนื่องจากมีแนวความคิดและความเช่ือท่ีวา สถานการณ
การขัดกันแหงผลประโยชนของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีตำแหนงหนาท่ี 
มักจะมีความโนมเอียงในการกอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม หรือ

๔๕ ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ ความผิดตอตำแหนง
หนาที่ราชการ  มาตรา ๑๔๗-๑๖๖ และลักษณะ ๓ หมวด ๒ ความผิดตอ
ตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรม มาตรา ๒๐๐-๒๐๕ 
๔๖ เชน มาตรา ๑๕๐ “… ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจำคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท” 
 มาตรา ๑๕๗ “...ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 
 ความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
 มาตรา ๒๐๐ “…ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้ง
แตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
 มาตรา ๒๐๑ “…ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจำคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 
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เปนโอกาสและชองทางใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันไดโดยงาย จึงได
ตัดไฟเสียแตตนลม โดยกำหนดความผิดฐานขัดกันแหงผลประโยชน
ไวโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐผูกระทำการตาม
มาตรา ๑๐๐ ดังกลาวจะตองรับผิดโดยไมมีประเด็นวาไดมีการทุจริต
คอรรัปชันเกิดข้ึนหรือไม และหากสถานการณการขัดกันแหงผล
ประโยชนนั้นตามมาดวยการทุจริตคอรรัปชัน เจาหนาท่ีรัฐดังกลาวก็
ตองรับผิดฐานทุจริตตามขอเท็จจริงนั้น ๆ อยูแลว แตเนื่องจากเปนท่ี
ยอมรับกันวาเปนเรื่องยากท่ีจะพิสูจนวาเจาหนาท่ีรัฐผูมีอำนาจหนาท่ี
ดังกลาวไดกระทำการทุจริตคอรรัปชัน กฎหมายซึ่งมุงหมายท่ีจะ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน จึงไดพิจารณาเสนอเพิ่ม
เติมมาตรา ๑๐๓/๑ ข้ึน และรัฐสภาก็ไดตราเปนกฎหมาย๔๗  

 ๒. บทบัญญัติมาตรา ๑๐๓/๑ นี้ เปนบทบัญญัติท่ีแสดงให
เห็นชัดเจนวา ผูรางกฎหมายและรัฐสภายอมรับวา การขัดกันแหงผล
ประโยชนไมใชการทุจริตคอรรัปชันเสมอไป เพราะถาใชการทุจริต
แลว ก็ไมจำเปนตองบัญญัติกฎหมายใหถือวาเปนการทุจริต 

๔๗ อยางไรก็ตามอาจมีบางทานตีความมาตรา ๑๐๓/๑ วาเปนเพียงการบัญญัติ
เพิ่มข้ึนมาเพื่อทำใหเกิดความชัดเจนวา คณะกรรมการป.ป.ช. มีอำนาจในการ
ดำเนินคดีในความผิดตามหมวด ๙ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ เทานั้น โปรดดู บันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. หนา ๒. และสรุปผลการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ครั้งที ่๑๕ วันพุธที ่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒  ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ 
ชั้น  ๖ อาคารรัฐสภา ๓ หนา ๑..   
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 ๓. ผลในทางกฎหมาย มาตรา ๑๐๓/๑ คือการสันนิษฐาน
เด็ดขาดวา เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีการดำเนินการหรืออยูในสถานการณ
ท่ีมีการขัดกันแหงผลประโยชนตามมาตรา ๑๐๐ มีความผิดฐานทุจริต 
เจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวไมสามารถนำสืบพิสูจนโตแยงใด ๆ ตอศาล
ไดเลย ซึ่งอาจขัดตอความเปนจริงดังไดกลาวมาแลว ดังนั้นบทบัญญัติ
มาตรานี้จึงไมเปนธรรมอยางยิ่ง๔๘ 

 

๔๘ และขัดตอรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม 
โปรดดู กำชัย จงจักรพันธ, “ใหถือวาทุจริต??” หนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน 
ฉบับวันจันทรที ่๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ หนา ๖. 
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ปญหาการใชการตีความ 
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ และ
มาตราอ่ืนที่เก่ียวของ มีขอความที่เขาใจยากและไมชัดเจน ซึ่งทางหน่ึง
ทำใหมีชองวางใหมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายได และในอีกทางหน่ึงไดกอให
เกิดความสับสนและไมเปนธรรม ฯลฯ ในทางปฏิบัต ิ บทบัญญัติมาตรา 
๑๐๐ และมาตราที่เก่ียวของไดนำไปสูปญหาการใชการตีความกฎหมายที่
แตกตางกัน  นักกฎหมาย ผูที่เก่ียวของและองคกรตาง ๆ อาท ิ คณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ ตางตีความมาตรา  ๑๐๐ และมาตราอ่ืนที่เก่ียวของไม
ลงรอยเปนแนวเดียวกัน  ซึ่งกอใหเกิดปญหาหลายประการ๑ แนวทาง
แกไขที่ดีที่สุดคือการแกไขปรับปรุงกฎหมายมาตรา ๑๐๐ และมาตราอ่ืนที่
เก่ียวของใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง เปนธรรม โดยเร็วตอไป 
 ในระหวางที่ยังไมไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายมาตรา ๑๐๐ 
ผูที่ถูกกฎหมายมาตราน้ีบังคับใชคงตองยึดถือแนวคำวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญเปนหลัก เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาด   
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตร ี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ๒  และใน
กรณีที่ยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ก็ตองระมัดระวังในการ
กระทำตาง ๆ มิใหเปนความผิดตามคำวินิจฉัยของทุกองคกร 

๑ อาทิ ผูที่จะตองถูกกฎหมายมาตรานี้บังคับใชเกิดความสับสน หรือเมื่อ
องคกรหนึ่งไดพิจารณาวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับมาตรา ๑๐๐ ไปแลว แต
ภายหลังศาลมีคำพิพากษาในเรื่องนั้นแตกตางออกไป ก็จะมีการนำคำพิพากษา
นั้นมาเปนเหตุในการฟองคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง ตอเจาหนาที่หรือ
องคกรที่วินิจฉัยนั้น 
๒ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 
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 อน่ึง ในระหวางที่ยังไมไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ทุก
องคกรที่เก่ียวของสามารถประสานงาน รวมมือกันในทางวิชาการ เพื่อ
ขจัดหรือลดปญหาความแตกตางทางความคิดเห็นในการใชการตีความ
กฎหมายมาตรา ๑๐๐ และมาตราอ่ืนที่เก่ียวของใหไดมากที่สุด หรือใช
มาตรการอ่ืน ๆ เพื่อปองกันความสับสนและใหความเปนธรรมกับผูที่ตอง
อยูภายใตบังคับมาตรา ๑๐๐ 
 สำหรับเจาหนาที่หรือองคกรใดที่ไดพิจารณาวินิจฉัยตีความ
มาตรา ๑๐๐ ไปตามอำนาจหนาที่ โดยถูกตองตามกระบวนการและข้ัน
ตอนที่กฎหมายกำหนดไว และใชดุลยพินิจโดยมีเหตุผล โดยสุจริต ไมได
กลั่นแกลง แสวงประโยชนโดยมิชอบหรือโดยทุจริต แมในภายหลังศาล
ยุติธรรม ศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ จะไดพิพากษาหรือวินิจฉัย
แตกตางออกไป ยอมไมเปนเหตุใหเจาหนาที่หรือองคกรน้ัน ๆ มีความรับ
ผิดทางกฎหมาย ไมวาจะเปนละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐๓  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือทางอาญา ตามมาตรา ๑๕๗๔  เพราะกรณี
น้ียอมชัดเจนวาการใชดุลยพินิจวินิจฉัยไปน้ันชอบดวยกฎหมาย๕ แลว 
เพียงแตมีความเห็นในการตีความบทบัญญัติของกฎหมายไมตองดวย
ความเห็นของศาล ซึ่งเปนความแตกตางในความคิดเห็น 

 

 
๓ มาตรา ๔๒๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติไววา “ผูใดจงใจ
หรือประมาทเลินเลอทำตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี 
แกรางกายก็ด ี อนามัยก็ด ี เสรีภาพก็ด ี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ด ี
ทานวาผูนั้นทำละเมิดจำตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
๔ มาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติไววา “ผูใดเปนเจาพนักงาน 
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 
๕ ลำพังแตเพียงความแตกตางในการตีความกฎหมายโดยตัวของมันเอง ไม
อาจถือไดวาเปนเรื่องที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะมิฉะนั้นแลวการใชการ
ตีความกฎหมายโดยเจาหนาที่ระดับหนึ่ง ซ่ึงอาจถูกยกเลิกเพิกถอนโดยผูบังคับ
บัญชาหรือผูมีอำนาจหนาที่ในภายหลัง หรือคำวินิจฉัยขององคกรหนึ่ง แตอีก
องคกรหนึ่งอาจมีความเห็นแตกตาง หรือแมกระทั่งคำพิพากษาของศาลลางซ่ึง
อาจถูกกลับจากศาลสูงได ฯลฯ ก็จะเปนกรณีไมชอบดวยกฎหมายไปหมด ซ่ึง
ไมถูกตอง 
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บทสรุป 
 การทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยและสังคมโลกมีมากข้ึน การ
ขัดกันแหงผลประโยชนเปนสถานการณหรือสภาวการณท่ีเกี่ยวเนื่อง
เช่ือมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริตคอรรัปชัน ความจำเปนท่ีจะตอง
บัญญัติกฎหมายเพื่อปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน แยกตางหาก
จากบทบัญญัติกฎหมายท่ีจัดการเกี่ยวกับทุจริตคอรรัปชันโดยตรง จึง
เปนสิ่งท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงไดท้ังในสังคมไทยและสังคมโลก 
 มาตรา ๑๐๐ เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณในการปองกันการ
ขัดกันแหงผลประโยชนดังกลาว เมื่ออยูในสถานะหรือมีการกระทำ
หรือกิจการใด ๆ ท่ีครบองคประกอบตามท่ีมาตรา ๑๐๐ กำหนดไว   
ก็เปนความผิด โดยท่ีผูกระทำความผิดนี้ไมจำตองมีเจตนาทุจริต   
ไมจำเปนตองมีการกระทำอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการเบียดเบียน
หรือคุกคามประโยชนของสวนรวม ไมจำตองลงมือกระทำการอันเปน
ทุจริตคอรรัปชัน ก็เปนความผิดแลวโดยเปนความผิดฐานหนึ่งตาง
หากจากการทุจริตคอรรัปชัน และหากฟงไดวามีการทุจริต ก็จะเปน
ความผิดฐานทุจริตอีกฐานหนึ่งเพิ่มเติม 
 มาตรา ๑๐๐ แมเปนเครื่องมือท่ีจำเปนในการใชปองกัน
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน แตเปนกฎหมายท่ีกำหนดโทษทางอาญา 
จึงตองตีความโดยเครงครัด หากฝายนิติบัญญัติหรือนักกฎหมายเห็น
วาจำเปนตองใชยาแรง หรือเห็นวายังมีชองวางหรือชองทางใหมีการ
หลีกเลี่ยงกฎหมายอยูอีก ก็เปนภาระของฝายนิติบัญญัติและองคกรท่ี
เกี่ยวของในการตรากฎหมายใหชัดเจนและครอบคลุมถึงกรณีท่ี
ตองการหาม ไมใชการตีความขยายความออกไปมากจนเกิดความไม
ชัดเจนแนนอน จนกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
 นอกจากการตราและใชกฎหมาย เพื่อปองกันปญหาการ  
ขัดกันแหงผลประโยชนและการทุจริตคอรรัปชันแลว สังคมตอง  
รวมกันสรางเสริมหลักธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อมา กำกับ
ดูแลสถานการณหรือสภาวการณการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดเสมอกับทุกคน 
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ความสงทาย 
 การเขียนหนังสือเลมนี้ เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ี
อาจารย คือทำหนาท่ีใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไดปฏิบัติภารกิจ
แลว สบายใจ 
 การเขียนหนังสือเลมนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษา คนควา 
ตอบคำถามท่ีสำคัญ ท่ีตนเองสนใจ ไดทำแลว สบายใจ 
 การเขียนหนังสือเลมนี ้ เปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบ 
เพราะไดเสนอแนะป.ป.ช. และตอสาธารณะวา ถาป.ป.ช.จะประกาศ
เพิ่มเติมใหมีเจาหนาท่ีของรัฐอ่ืนตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐ ตองรับ
ฟงความคิดเห็นของผูถูกบังคับใชกฎหมายอยางท่ัวถึงกอน และกอน
บังคับใชตองใหโอกาสผูท่ีเกี่ยวของไดรู ไดศึกษา ไดเขาใจในราย
ละเอียดดวย หนังสือเลมนี้ตอบโจทยนี้ตามสมควรแลว สบายใจ  
 การเขียนหนังสือเลมนี ้ ยอมตองมีขอผิดพลาด บกพรองบาง 
หากมีผูพบเห็นกรุณาช้ีแนะ แนะนำใหไดปรับปรุง ก็จะสบายใจ  
 ทานผูอาน โปรดกลับไปอานคำนำอีกครั้ง ก็จะสบายใจ 
 ขอบคุณทานผูอานครับ 
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บทความ 
ภาษาไทย 

 

กำชัย จงจักรพันธ, “เขียนเอง ใชเอง ไดหรือไม?” หนังสือพิมพสยาม
รัฐรายวัน ฉบับวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๗.  

กำชัย จงจักรพันธ, “ใหถือวาทุจริต??” หนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน 
ฉบับวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ หนา ๖. 

แกวสรร อติโพธิ, พอขายไปเถอะ ผลประโยชนทับซอน คำสารภาพ
กลางเมืองของนายกทักษิณ, ผูจัดการรายวัน ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๙ หนา ๓๒. 
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คณิต ณ นคร, “การสวมหมวกหลายใบ” บทความในการสัมมนา
เรื่อง การครองตนของนักกฎหมาย : การขัดกันแหงผล
ประโยชน งานวิชาการรำลึกศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย 
ครั้งท่ี ๑๕ วันเสารท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ณ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร (จัดโดยกองทุนจิตติ 
ติงศภัทิย รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศ
ไทย) เอกสารอัดสำเนา หนา ๑-๑๒. และในมติชนสุดสัปดาห 
ฉบับท่ี ๑๔๒๑พ.ศ. ๒๕๕๐ หนา ๓๑-๓๒. และฉบับท่ี 
๑๔๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๐. หนา ๓๓-๓๔. 

จันทิมา ธนาสวางกุล, “การทำหนาท่ีคือการปฏิบัติธรรม” จุลสาร
สมาคมนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สมัยท่ี ๑๘ 
ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๔ หนา ๑๖-๑๙. 

เดชอุดม ไกรฤทธิ์, “การขัดกันซ่ึงผลประโยชน (Conflict of Interest)” 
ธนบัตรเพื่อขจัดคอรรัปช่ัน ท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
นายดำรง ไกรฤทธ์ิ วันเสารท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หนา ๓๔-๓๕. 

ธงชัย สันติวงษ, “เหตุทำให “ธรรมาภิบาล” ตายกอนเกิด” หนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หนา ๕. 

ชำแหละ ๓๐ บาท ผลประโยชนทับซอน, ไทยรัฐ ๓ กุมภาพันธ 
๒๕๔๙ หนา ๑๕. 

ชำแหละนโยบายแขงขันเสรีภายใตรัฐบาล “ไทยรักไทย” ผลประโยชน
ทับซอน? มติชน รายวัน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หนา ๒. 

เมธี ครองแกว, “ผลประโยชนสวนตนจากความสูญเสียสวนรวม : 
การรับมือกับการทุจริตจากผลประโยชนทับซอนในประเทศไทย” 
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วารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาต ิ ฉบับท่ี ๑ ปท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๑.   
หนา ๓๓-๕๑. 

วรากรณ สามโกเศศ, “ผลประโยชนทับซอน = คอรรัปช่ัน” 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
หนา ๖. 

สมเกียรต ิตั้งกิจวานิชย, “บทสัมภาษณ ดร.สมเกียรต ิตั้งกิจวานิชย” 
บทสัมภาษณหมายเลข ๒๔๙ นิตยสาร Hi-Class พ.ศ. 
๒๕๔๙  

สุรศักดิ ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล, “หลักความขัดแยงกันในบทบาทหนาท่ี” 
๗๒ ป ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ยืนหยัดบนหลัก
นิติธรรม (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 
๒๕๕๒) หนา ๑๘๔-๒๒๑๓.  

 

อ่ืน ๆ  
 

http://www.unodc.org 
http://news.sanook.com/scooptest/scoop_๓๓๐๐๖.php  
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ประวัติผูเขียน 
ศาสตราจารย ดร. กำชัย จงจักรพันธ 

 

ประวัติการศึกษา  

 l นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 l เนติบัณฑิตไทย  
  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 l LL.M. in International Business Law (with Merit)  
  University College London (UCL) University of  
  London 
 l Ph.D. King’s College, University of London 
 

ประสบการณบางสวน (ภายในมหาวิทยาลัย) 
 ๑. คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๒. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา  
 ๓. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล  
 ๔. ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย  
 ๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประเภทผูแทนผูบริหาร) 
 ๖. รักษาการผู จัดการสำนักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  
 ๗. ประธานโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน 
คณะนิติศาสตร  
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 ๘. ท่ีปรึกษาสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ๙. ท่ีปรึกษาโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  
 ๑๐. ประธานคณะกรรมการโครงการนักศึกษาเรียนดีผูพิการ 
ประสบการณบางสวน ( ภายนอกมหาวิทยาลัย) 
 ๑๑. ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (โรงเรียน
ฤทธิณรงครอน)  
 ๑๒. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศาลยุติธรรม 
 ๑๓. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและ
กำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  
 ๑๔. ท่ีปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 ๑๕. ผูทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ  
 ๑๖. ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ 
 ๑๗. ท่ีปรึกษาในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี(Corporate 
Governance Committee) บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน  
 ๑๘. รองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (กกมท)  
 ๑๙. คณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนา
กฎหมาย 
 

หนาที่ / ตำแหนงปจจุบัน 
ภายในมหาวิทยาลัย 

 ๑. ศาสตราจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 
 ๒. ผูอำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
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 ๓. กรรมการกองทุนสัญญา ธรรมศักดิ์ 
 ๔. กรรมการมูลนิธิสุทธิ ณ นคร  
 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๕. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ๖. รองประธานคณะกรรมการมูลนิ ธิ Pearl S. Buck 
(ประเทศไทย)  
 ๗. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  
 ๘. อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ สำนักงานคณะ
กรรมการ ป.ป.ช.  
 ๙. อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ สำนักงานคณะ
กรรมการขาราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 ๑๐. วิทยากรประจำรายการ “ตราชูคูชีวิต” วิทยุกระจายเสียง  
แหงประเทศไทย ๙๒.๕ MHZ. ทุกวันเสารเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ - 
๑๕.๐๐ น.  
 




