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คำนำ 
 
 ผูเขียนเลือกศึกษาวิจัยเรื่อง “การขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม” หรือที่เรียกสั้น ๆ วา การขัดกัน
แหงผลประโยชนนี้ ดวยเหตุผลหลายประการ 

 ประการแรก อันเปนจุดเริ่มตนความสนใจของผูเขียน คือ
เรื่องการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย ผูขายตองเสียภาษีหรือไม ใน
ขณะนั้นผูเขียนทำหนาที่คณบดีคณะนิติศาสตร มีศิษยเกาโทรศัพทมา
หารือในประเด็นที่วา การที่นายกรัฐมนตรีขายหุนไดเงินจำนวน
มหาศาล แตไมตองเสียภาษีนั้น ถูกตองหรือไม ? เหมาะสมหรือไม ? 
เปนเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนหรือไม ? ผูเขียนตอบศิษยเกาไป
วา มิไดเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายภาษี ทราบเพียงหลักการพื้น
ฐานเทานั้นวา การซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย มีกฎหมายยกเวนไว 
ทำใหไมตองเสียภาษ ี (Capital Gain Tax) กรณีตามปญหาจะเขา
เกณฑยกเวนทำใหไมตองเสียภาษีหรือไมอยางไร ไมทราบแนชัด   
แตคณะนิติศาสตรมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยูแลว   
จึงไดจัดใหมีการสัมมนาวิชาการในเรื่อง “ภาษีจากการซื้อขายหุน” 
โดยมีคณาจารยในคณะที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษ ี ๒ ทาน และผูทรงคุณ
วุฒิภายนอกมารวมสัมมนาอภิปราย และไดเชิญศิษยเกาและ
ประชาชนที่สนใจมารับฟง จำไดวามีผูเขารวมรับฟงและแสดงความ
คิดเห็นเนืองแนนมาก สำหรับประเด็นที่วาเปนการกระทำที่เหมาะ
ควรหรือไม และคำถามที่วา เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือไม 
การสัมมนาในครั้งนั้นมิไดตอบประเด็นนี้ชัดเจน แตก็ทำใหผูเขียน
สนใจเริ่มศึกษาคนควา 



 ประการที่สอง ผูเขียนไดรับฟงอยูเสมอ ๆ และบางครั้งก็
ปรากฏเปนขอเขียนเปนใจความทำนองวา “การขัดกันแหงผล
ประโยชนเทากับคอรรัปชัน” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชนคือ
การคอรรัปชันรูปแบบหนึ่ง” “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ของเจาหนาที่ของรัฐคือการขัดกันแหงผลประโยชนที่ตองหลีกเลี่ยง” 
“การที่อัยการไปเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจคือการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม” “การที่ปลัดกระทรวงที่
กำกับดูแลดานพลังงาน ไปเปนประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ทำ
ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน” ฯลฯ จนดู
เหมือนวามีบุคคลจำนวนไมนอย มีความคิดความเห็นวาการกระทำ
ตาง ๆ ซึ่งตนเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเปนเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนไปเสียหมด ซึ่งทำใหผูเขียนอดสงสัยไมไดวา แทจริงแลว
เปนเชนนั้นหรือไม อยางไร ความสงสัยนี้เปนตัวเรงใหผูเขียนศึกษา
โดยการอาน หนังสือ ตำรา บทความจากแหลงตาง ๆ หนังสือ ตำรา 
ที่เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผลประโยชนมากขึ้น 

 ประการตอมา ผูเขียนไดมีโอกาสทำหนาที่เปนอนุกรรมการ
กฎหมายและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาต ิ (ป.ป.ช.) ซึ่งทำใหไดมีโอกาสในการเสนอความ
เห็นและตอบปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการขัดกันแหงประโยชน
หลายครั้ง รวมทั้งไดรับเกียรติจาก ป.ป.ช. ใหไปทำหนาที่วิทยากร
อธิบายและเสนอความเห็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ อยูหลายครั้งตามภูมิภาคตาง ๆ   



ทั่วประเทศ ตามโครงการสัมมนาของป.ป.ช. อันทำใหมีโอกาสแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองกับผูทรงคุณวุฒิอื่น ๆ มากขึ้น 

 หนังสือเลมนี้ตองการทำความกระจางในประเด็นเรื่อง
แนวคิดหรือหลักการสำคัญของการขัดกันแหงผลประโยชนอยางเปน
ระบบอยางนอยใน ๔ ประเด็นคือ ๑.การขัดกันแหงผลประโยชนหรือ 
Conflict of Interest มีความหมายวาอยางไร ๒.มีลักษณะและองค
ประกอบอยางไร ๓.Conflict of Interest เกี่ยวของกับการทุจริต
คอรรัปชันอยางไร และ ๔.ที่กลาวกันเสมอ ๆ วาเรื่องนั้น เรื่องนี้   
เปน Conflict of Interest นั้น แทจริงแลว ใชหรือไม และเพื่อให
อานงาย ๆ สบาย ๆ หนังสือเลมนี้จึงเขียนและจัดพิมพในรูปแบบ  
ของหนังสืออานเลน (Pocket book) มีเนื้อหาไมยาวเกินไปนัก เรียง
ลำดับหัวขอแบบหนังสืออานเลน และมีภาพประกอบบางเพื่อพักสายตา 
 อนึ่ง ผูเขียนขอย้ำวา ความมุงหมายของหนังสือนี้ตองการ
ศึกษาและอธิบายแนวคิดของการขัดกันแหงผลประโยชนเปนหลัก 
มิไดมุงประสงคอธิบายตัวบทกฎหมายซึ่งมีอยูมากมายและหลาก
หลาย เพราะเห็นวากฎหมายจะตองเปนผลพวงมาจากแนวคิดหรือ
หลักคิดในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง พูดงาย ๆ ก็คือ หลักคิดหรือแนวความ
คิดตองชัดเจนถูกตองกอน กฎหมายตลอดจนการใชการตีความ
กฎหมายที่สืบเนื่องจากแนวความคิดนั้นจึงจะมีโอกาสถูกตอง อยางไร
ก็ตามในฐานะนักกฎหมายก็ตองกลาวถึงตัวบทกฎหมายที่มีอยูไวบาง 
กอปรกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   
ไดออกประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
แหงชาต ิ เรื่องกำหนดตำแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนิน



กิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดเพิ่มเติมใหตำแหนง ผูบริหารทองถิ่น
และรองผูบริหารทองถิ่น เปนเจาหนาที่ของรัฐที่ตองปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๐๐ ดวย นอกจากเดิมที่กำหนดเพียงตำแหนงนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งมีผลใหผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น
และคูสมรส รวมประมาณกวา ๔๖,๐๐๐ คน ตองปฏิบัติตามมาตรา 
๑๐๐ ผูเขียนจึงไดกลาวถึงมาตรา ๑๐๐ ไวดวย  

 ทายที่สุดนี้ ผูเขียนใครขอแจงวา การเลือกทำการศึกษาวิจัย
เรื่องนี้ มิใชเพราะคิดวาตนเองเปนคนดีที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงหรือ
ดำรงตนดีไมมีประเด็นเรื่องผลประโยชนทับซอนผานเขามาแตอยางใด 
ผูเขียนเปนเพียงมนุษยปุถุชนบุคคลธรรมดาที่อาจมีถูกมีผิดบาง   
ลืมบางหลงบาง รอบคอบบาง เลินเลอบาง แตมั่นใจวาไมใชคนราย
คนเลว ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้มิไดหวังจะตำหนิใคร 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 
หากไมมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ  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 
 การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่มีอยูในสังคมไทยเปนเวลา
นานแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกลาวถึงการทุจริตคอรรัปชันใน  
ภาครัฐ ซึ่งผลกระทบหรือผลรายของปญหาดังกลาวเปนที่เห็นได
ประจักษวาเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหประเทศชาติไมเจริญกาวหนา  
เทาที่ควรจะเปน เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหรัฐบาลแทบทุกรัฐบาล  
ถูกอภิปรายไมไววางใจและนำไปสูการลาออกหรือการยุบสภา  
ผูแทนราษฎร ทำใหการบริหารประเทศตองหยุดชะงัก และเปนหนึ่ง
ในสาเหตุหลักของการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยแทบทุกครั้ง  
ที่ผานมา และประเทศไทยไดถูกจัดอันดับใหเปนประเทศในกลุมที่มี
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันคอนขางมาก๑ 

 รัฐบาลไดพยายามที่จะปองกันแกไขโดยกำหนดเปนนโยบาย
และแผนงานตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติเพื่อแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันแตก็ไมประสบผลสำเร็จจนกระทั่งตองจัด
ตั้งหนวยงานขึ้นมาโดยเฉพาะในป พ.ศ. ๒๕๑๘ คือ สำนักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  
วงราชการ (ป.ป.ป)๒ เพื่อทำหนาที่โดยตรงในการปองกันและปราบ
๑ โปรดดู http://www.transparency.org และนอกจากนี้ โปรดดู 
สถานการณการทุจริตในสังคมไทย จากโครงการประชาศึกษาและชุมชน
สัมพันธ, คูมือเจาหนาที่ของรัฐสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต, ๒๕๕๐) หนา ๑.  
๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ (ป.ป.ป.) แตงตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๖๖ โดยมีอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘  
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ปรามการทุจริตคอรรัปชันในภาครัฐ อยางไรก็ตามแมภายหลังที่ไดมี
การจัดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ป. แลวปญหาการทุจริตคอรรัปชันก็มิไดลด
ลงแตประการใด จนกระทั่งไดมีการปรับเปลี่ยนและจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ (ป.ป.ช.)   
มีสถานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ขึ้นแทน 
 ในสวนของกฎหมายนั้น นอกจากรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยแลว ยังมีพระราชบัญญัติตาง ๆ หลายฉบับที่บัญญัติ
ขึ้นมาโดยมีเจตนารมณตองการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชันโดยตรง อาทิ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการ
จัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฯลฯ เปนตน อยางไรก็ตามปญหาในเรื่องการทุจริต
คอรรัปชันก็มิไดลดนอยลง  
 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันยังคงเปนปญหาสำคัญ
และเปนปญหาที่เรื้อรังอันทำใหประเทศชาติไมพัฒนาเจริญกาวหนา
เทาที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดทรงมีพระราชดำรัสใน
โอกาสตาง ๆ เพื่อใหรัฐบาลและประชาชนตระหนักถึงปญหาดังกลาว 
วา  
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 “ทานตองหามไมใหมีการทุจริตขึ้น ถาทุจริต แมแตนิดเดียวก็
ขอแชง แชงใหมีอันเปน พูดอยางนี้หยาบคาย แตวาขอใหม ี.. อันเปน 
แตถาไมทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจจะทำ ขอใหตออายุไปถึง ๑๐๐ ป 
หรือถาอายุมากแลว ก็แข็งแรง ประเทศไทยก็จะรอดพนอันตราย
อยางมาก”๓ 

 “กฎหมายนี้มีชองโหวเสมอ ถาเราถือโอกาสในการมีชองโหว
ของกฎหมายเพื่อการทุจริตนั้นเปนสิ่งที่เลวทราม และทำใหนำไปสู
ความหายนะ แตถาใชชองโหวในกฎหมายเพื่อสรางสรรคก็เปนการ
ปองกันมิใหใชชองโหวของกฎหมายในทางทุจริต”๔ 

 “ ..ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกำกับใจ มีคุณธรรมขอ
หนึ่งที่สำคัญ ซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ คือความสัตย
สุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความสัตย
สุจริตเปนพื้นฐาน ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการคือ สุจริตตอ
บานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่
ควรแกการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป”๕ 

๓ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน 
พระราชทานเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
๔ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน 
พระราชทานเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๓ 
๕ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน 
พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๗  
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 ความสำคัญของปญหาการทุจริตคอรรัปชันและผลกระทบไม
ไดจำกัดอยูเฉพาะในประเทศเทานั้น แมในสังคมระหวางประเทศก็ได
เห็นถึงความรายแรงของปญหาดังกลาว จึงไดมีความพยายามและ
ความรวมมือในระดับระหวางประเทศมากมาย๖ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเกิดขึ้นของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption) 
ซึ่งถือเปนกฎหมายที่เปนมาตรฐานระหวางประเทศในการตอตานการ
คอรรัปชัน  
 
ความสำคัญของปญหา Conflict of interest 

 การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
(Conflict of interest)หรือ ที่ผูเขียนเรียกสั้น ๆ วาการขัดกันแหงผล
ประโยชนนั้น เปนเรื่องที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับ
การทุจริตคอรรัปชัน กลาวคือเปนที่ยอมรับกันวายิ่งมีสถานการณ
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
ปองกันไมใหเกิดสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนเกิดขึ้น หรือ
เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ตองควบคุม ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจไดวาจะไมนำไป
สูการทุจริตคอรรัปชันหรือทำใหสวนรวมตองเสียหาย๘  
 มาตรการหนึ่งในการปองกันและจัดการกับปญหาการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมก็คือ การตรา
กฎหมายออกมาบังคับใช ซึ่งนับวันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ขัดกันแหงผลประโยชนออกมาใชบังคับมากขึ้นเรื่อย 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
จัดใหมี รักษาและสรางเสริมระบบซึ่งสงเสริมความโปรงใส และปองกันปญหา
การขัดกันแหงผลประโยชน โปรดด ูhttp://www.unodc.org 
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ตางกรรม ตางวาระกัน ใชถอยคำไมเหมือนกัน หรือใชถอยคำกวาง
แคบแตกตางกันออกไป จึงกอใหเกิดปญหาการใชการตีความ
กฎหมายอยางมาก บางกรณีก็มีขอโตเถียงวาบทบัญญัติกฎหมายนั้น
ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน จึงทำใหเกิดความสับสนและ
การโตแยงโตเถียงเปนอยางมากวา อะไรและอยางไรเปนการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 เพื่อที่จะเขาใจและสามารถใชและตีความกฎหมาย รวมตลอด
ถึงสามารถตรากฎหมายอันเกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมไดอยางถูกตอง ชัดเจน ผูเขียนจึงเห็นวา
มีความจำเปนตองเขาใจความหมาย องคประกอบและขอบเขตของ
การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม   
ความสำคัญของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมและความเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอรรัปชัน อะไรบาง  
ที่คลายกับการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวม เพื่อจะไดเปนพื้นฐานเพื่อนำไปสูการใชและการตีความกฎหมาย 
หรือการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการขัดกันแหงผลประโยชนไดชัดเจน
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
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กฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กับ Conflict 

of Interest 
 เพื่อที่จะเขาใจเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน การทำความ
เขาใจวากฎหมายคืออะไร กฎหมายเกี่ยวของสัมพันธกับศีลธรรม   
คุณธรรม จริยธรรม อยางไร การขัดกันแหงผลประโยชนเปนเรื่องของ
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมหรือไม อยางไร และที่สำคัญเกี่ยวของ
อยางไรกับการทุจริตคอรรัปชัน ผูเขียนจะไดอธิบายเปนลำดับไป ดังนี้ 
 
กฎหมายคืออะไร? 
 เสด็จในกรมฯกรมหลวงราชบุรีดิ เรกฤทธิ ์ ไดอธิบายวา 
กฎหมายคือ “คำสั่งทั้งหลายของผูปกครองวาการแผนดิน ตอราษฎร

ทั้งหลาย เมื่อไมทำตามแลว ตามธรรมดาตองโทษ”
๙ 

 ศาสตราจารย หยุด แสงอุทัย อธิบายวา “กฎหมายตามเนื้อ
ความไดแกขอบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย ถา
ฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ”๑๐  
 นักวิชาการรัฐศาสตรกลาววา กฎหมายคือ “กฎกติกาที่สังคม
ตราขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการอยูรวมกันในสังคม มีการหามไมให
กระทำการบางอยางซึ่งจะกอใหเกิดความเดือดรอนใหกับผูอื่น เชน
การลักทรัพย การทำรายรางกาย หรือกำหนดใหมีการกระทำเชน 

๙ ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, กรมหลวง, เลกเชอรของพระเจาพี่ยาเธอกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระนคร : กรุงเทพ บรรณาคาร, ๒๔๖๘) หนา ๒. 
๑๐ หยุด แสงอุทัย, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพประกายพรึก,๒๕๔๘) หนา ๖๗. 
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ตองมีการเสียภาษ ีการบังคับผูปกครองใหลูกเรียนหนังสือที่เรียกวาการ
ศึกษาภาคบังคับ การบังคับใหผูชายที่อายุถึงเกณฑตองเปนทหาร 
เปนตน”๑๑ 

 พจนานุกรมไทย ไดใหความหมายของกฎหมาย ไววาหมายถึง 
“กฎที่สถาบันหรือผูมีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจาก
จารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับนับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ
เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแหงความ
สัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ”๑๒ 

 กฎหมายคืออะไรนั้น ในทางวิชาการสามารถใหคำตอบได
หลากหลายแตกตางกัน๑๓ เพื่อใหสะดวกและเขาใจงายขึ้น กฎหมาย
สามารถมองไดหลายมุม ในแงมุมหนึ่งกฎหมายคือกฎกติกาที่รัฐ
กำหนดขึ้นเพื่อใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข อาทิเชน 
กฎหมายอาญาบัญญัติหามไมใหทำรายรางกายคนอื่น 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. ปรีดี  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 หากไมมีกฎหมายเหลานี้ก็ยากที่
สังคมจะอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 
 ในอีกแงมุมหนึ่งกฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ 
เพื่อใหรัฐมีกลไกหรือเครื่องมือที่ใชในการบริหารประเทศเพื่อทำให
ประเทศมีความเจริญกาวหนา มีประสิทธิภาพ มีระบบตาง ๆ ในทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ดี อาทิเชน กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ป.ป.ช.) เพื่อมีหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง๑๗

บัญญัติใหมีศาลปกครองแยกตางหากจากศาลยุติธรรม๑๘ เพื่อจะ
ทำใหระบบอำนวยความยุติธรรมทางปกครองดีขึ้น บัญญัติใหมีคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ขึ้นมาโดยเฉพาะ๑๙ โดยเชื่อวาจะทำให

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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ไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ดีและรัฐบาลที่ดีมาบริหารปกครอง
ประเทศ บัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและสรรหา  
ผสมกัน๒๐ โดยเชื่อวาจะทำใหระบบการควบคุมตรวจสอบและ  
การออกกฎหมายดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือกฎหมายภาษี
อากรกำหนดใหผูมีรายไดมีหนาที่ตองเสียภาษี ผูใดมีรายไดมากก็ตอง
เสียภาษีมากกวาผูมีรายไดนอย ในบางกรณีแมจะมีรายไดแตก็ให
ยกเวนหรือลดหยอนไมตองเสียภาษีเพราะรัฐตองการกระตุนใหมี
กิจกรรมในเรื่องนั้น ๆ ใหมากขึ้น อาทิรัฐกำหนดใหผูที่เลี้ยงดูบิดา
มารดาไดรับหักคาลดหยอนเพื่อสนับสนุนสงเสริมผูที่กตัญูกตเวทีตอ
บิดามารดา๒๑ หรือกฎหมายหลักทรัพยกำหนดใหยกเวนการเก็บภาษี
เงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย๒๒ 
(Capital Gain Tax) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งใหผูเลนหุนในตลาดหุน  
ไมตองเสียภาษีเงินไดในบางกรณี ดวยเหตุผลที่รัฐตองการสนับสนุน
สงเสริมใหตลาดทุนไทยขยายตัวอันจะเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ  
โดยรวมจึงจูงใจใหสิทธิพิเศษทางภาษีฯลฯ กฎหมายเหลานี้ลวน  
มี เจตนารมณ เพื่ อตองการใหประเทศมีความเจริญกาวหนา   
มีประสิทธิภาพมากขึ้น๒๓ 

๒๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๑ ประมวลรัษฎากร  มาตรา ๔๗ (๑) (ญ) 
๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ขอ ๒ (๒๓) 
๒๓ สวนจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไวหรือไม ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง และ
โดยเหตุนี้นักกฎหมายจึงเปนวิศวกรสังคมที่ตองมีความรูความเขาใจไมเฉพาะเพียง
นิติศาสตรเทานั้น แตตองเขาใจสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และอื่น ๆ จึงจะสามารถออกแบบและวางกฎกติกาที่ดีที่สุดสำหรับสังคม 
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 พิจารณาในอีกแงมุมหนึ่ง กฎหมายเปนหลักประกันในการ

คุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของ

ประชาชนยอมไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย รัฐธรรมนูญ๒๔ ได

บัญญัติรองรับและคุมครองใหบุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ

รางกาย การจับ การคุมขังบุคคลจะกระทำมิไดเวนแตมีคำสั่งหรือ

หมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ บุคคลยอมมี

สิทธิในทรัพยสิน ในการประกอบอาชีพ ในการแสดงความคิดเห็น 

บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ ประชาชนยอมมีสิทธิเสรีภาพใน

การนับถือศาสนา ฯลฯ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดใหรัฐคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของ

ประชาชน จะเปดเผยเผยแพรโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของ

ขอมูลไมได๒๕ ฯลฯ เปนตน 

 กฎหมายจึงเปนกฎกติกาที่สำคัญที่ผูคนในสังคมจำตองปฏิบัติ

ตามและหากไมปฏิบัติตามก็จะมีสภาพบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

๒๔ โปรดดูรายละเอียดใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๒−๖๙ 
๒๕ อยางไรก็ตาม สิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนอาจถูกจำกัดโดย
กฎหมายได แตทั้งนี้ตองเพื่อประโยชนของสาธารณะและตองพอสมควรแก
กรณี 
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กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยูที่ความถูกตองและความ

ยุติธรรม 

 ไมวาจะพิจารณาในแงที่วากฎหมายเปนกฎกติกาที่ชวยทำให
คนในสังคมไดอยูรวมกันอยางปกติสุข กฎหมายเปนหลักประกันใน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน หรือกฎหมายเปน
เครื่องมือที่ทำใหประเทศมีประสิทธิภาพมีความเจริญกาวหนา จุดมุง

หมายในที่สุดของกฎหมายก็ตองอยูที่ความถูกตองและความ

ยุติธรรม 

 กฎหมายตองมีขึ้นเพื่ออำนวยความยุติธรรมเสมอ ดังนั้น
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นจึงตองยุติธรรม ประเด็นสำคัญคือความยุติธรรม
คืออะไร? เปนความยุติธรรมของนาย ก. ฝายหนึ่ง หรือความยุติธรรม
ของนาย ข. อีกฝายหนึ่ง หรือเปนความยุติธรรมของใคร?  
 ความยุติธรรมคือความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม และความ
ชอบดวยเหตุผล๒๖ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ความยุติธรรมคือสิ่งที่บุคคล
ซึ่งมีเหตุมีผลและมีความรูสึกผิดชอบเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม๒๗ 
 ความถูกตองและความยุติธรรมเปนสภาพนามธรรมที่บางครั้ง
ไมใชเรื่องงายที่คนทุกคนทุกหมูเหลาจะพิจารณาเห็นถูกตองตรงกัน
ทั้งหมด๒๘ ในแตละเรื่องแตละบุคคลก็อาจจะเห็นวาสิ่งที่เปนความถูก

๒๖ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๙๑๑  
๒๗ ธานินทร กรัยวิเชียร, อางแลวเชิงอรรถที่ 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 ทั้งนี้เพราะบุคคลแตละคนมี
เหตุมีผล มีคานิยม ทัศนคติแตกตางกันและมีความรูสึกผิดชอบไม
เสมอกัน 
 ดังนั้นโดยทั่วไปความถูกตองและความยุติธรรมจึงตองเปน
ความถูกตองและความยุติธรรมตามกฎหมายที่ไดบัญญัติขึ้น คือเปน
ความยุติธรรมที่อยูกับรองกับรอย ไมใชความถูกตองหรือความ
ยุติธรรมตามความเห็นของคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะผันแปร เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา โดยเหตุนี้กฎหมายจึงตองออกโดยรัฐสภาซึ่งถือวาเปนผู
แทนของปวงชนโดยชอบธรรม และตองออกกฎหมายใหด ี ให
ยุติธรรมไมใชวารัฐสภาจะออกกฎหมายมีเนื้อหาสาระอยางไรก็ได   
จะออกกฎหมายใหผูชายกลายเปนผูหญิงไมได จะออกกฎหมายใหขัด
ตอหลักเหตุผลไมได การปกครองโดยกฎหมาย จึงไมใชเพียงแค Rule 
by law แตตองเปน Rule of law กฎหมายที่รัฐสภาออกจึงตองอยู
ภายใตหลัก “นิติธรรม” ซึ่งเปนหลักของกฎหมายที่ใหหลักประกันวา
กฎหมายจะมีความยุติธรรม๒๙ รัฐสภาจะออกกฎหมายที่มุงใชบังคับ
ยอนหลังเพื่อลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงไมได   
จะออกกฎหมายรองรับการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะกระทำในอนาคตเปนการทั่วไปวาไมเปนการ

๒๙ หยุด  แสงอุทัย, คำอธิบาย หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, พิมพครั้งที ่ ๙, สำนัก
พิมพวิญูชน, ๒๕๓๘, หนา  ๑๒๓ – ๑๒๔. 
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ผิดกฎหมาย ไมได๓๐ นักกฎหมายที่ยึดหลักนิติธรรมตองปฏิเสธ
กฎหมายดังกลาวและถือวากฎหมายดังกลาวไมมีคาเปนกฎหมาย 
และไมสามารถใชบังคับได๓๑  
 อยางไรก็ตาม ถากฎหมายที่รัฐสภาตราออกมาแลวไมด ี  
ไมชวยทำใหสังคมสงบสุข ไมคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
ไมชวยทำใหประเทศชาติมีประสิทธิภาพ มีความเจริญมากขึ้น   
ไมอำนวยใหเกิดความถูกตองและความยุติธรรม ประการแรกก็ตอง
แกไขที่รัฐสภาดวยการแกไขปรับปรุงหรือบัญญัติกฎหมายใหดีขึ้น 
ทั้งนี้เพราะรัฐสภาเปนองคกรที่มีหนาที่ออกกฎหมาย สำหรับการ
แกไขเยียวยาใหเกิดความยุติธรรมโดยศาลจะกระทำไดก็ตอเมื่อเปนที่
เห็นไดโดยชัดเจนวาเปนเรื่องอยุติธรรมโดยแนแทโดยปราศจากขอ

๓๐ เพราะเทากับวาเปนการเขียนกฎหมายเพื่อทำลายหลักความถูกผิดตาม
กฎหมายไวลวงหนานั่นเอง การเขียนเชนนี้กฎหมายที่มีอยู (Positive Law or 
Existing Law) ก็เปนอันไรคา ไมมีสภาพบังคับใช บุคคลหรือคณะบุคคลผูได
ตั๋วหรือบัตรพิเศษนี้จะสามารถทำความผิดอะไรก็ไดในอนาคต แลวใชตั๋วหรือ
บัตรพิเศษนี้มาอางเพื่อใหการกระทำอันเปนความผิดของตน กลายเปนไมผิดได 
การเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมสำหรับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงขัด
ตอหลักนิติธรรม ไมมีสภาพเปนกฎหมายที่ศาลหรือนักกฎหมายจะนำไปใชได 
๓๑ โปรดดู ตัวอยางในมาตรา ๓๐๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๕๐และโดยเหตุผลนี ้คำกลาวที่วา กฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปตย 
จึงถูกไมหมด ที่ถูกก็คือกฎหมายตองออกโดยรัฐ ไมใชจะออกโดยใครก็ได ซึ่ง
ตามปกติคือรัฐสภาซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการออกกฎหมายโดยตรง หรือในกรณี
ผิดปกติ ก็อาจเปนคำสั่งของคณะปฏิวัติ ปฏิรูป ฯลฯ ซึ่งไดยึดอำนาจรัฐมาได 
และใชอำนาจที่ยึดมานั้นออกกฎหมายแทนรัฐสภา ซึ่งเรียกโดยรวมวา คำสั่ง
ของรัฐาธิปตย แตคำสั่งของรัฐาธิปตย ไมวาจะเปนรัฐสภาหรือคณะปฏิวัติ 
ปฏิรูปใด ๆ ก็ตองไมขัดตอหลักนิติธรรมดวย จึงจะเปนกฎหมายที่ใชบังคับได 
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สงสัย หรือที่ทานอาจารยธานินทร กรัยวิเชียร ใชคำวา “ ความอ
ยุติธรรมขั้นอุกฤต ” เทานั้น๓๒  
 ถากฎหมายไดบัญญัติขึ้นมาโดยถูกตองเปนธรรมแลว แตนัก
กฎหมายใชกฎหมายโดยไมถูกตอง ไมเปนธรรม บิดเบือน ไมอยูกับ
รองกับรอยหรือสองมาตรฐานก็เปนปญหาของนักกฎหมาย ซึ่งตอง
แกไขปรับปรุงที่ตัวนักกฎหมาย 
 
กฎหมายใชบังคับกับทุกคนเสมอหนากัน 
 กฎหมายที่มีไวเพื่อลงโทษผูกระทำความผิด ถามีการกระทำ
หนึ่งเกิดขึ้นและเมื่อพิจารณาตามกฎหมายแลว เปนความผิด   
นักกฎหมายก็จักตองวินิจฉัยวาเปนความผิด โดยไมตองพิจารณาวาผู
กระทำผิดเปนใคร จะร่ำรวยหรือยากจน จะนับถือศาสนาพุทธหรือ
ศาสนาอื่น จะผิวขาวผิวดำหรือผิวเหลือง และไมวาจะเปนคนดีหรือ
คนเลว กฎหมายตองใชบังคับกับทุกคนโดยเสมอภาค๓๓ ในทางตรง
กันขามถามีการกระทำหนึ่งเกิดขึ้นและเมื่อพิจารณาตามกฎหมาย
แลวไมเปนความผิด นักกฎหมายก็ตองวินิจฉัยวาการกระทำนั้นไม

๓๒ โปรดดูรายละเอียดใน ธานินทร กรัยวิเชียร, อางแลวเชิงอรรถที่ 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 นอกจากนี ้ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๒๓  
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เปนความผิดไมวาผูกระทำจะเปนคนประเภทใด จะเปนคนดีหรือ  
คนเลว คนรวยหรือคนจน ฯลฯ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ   
นักกฎหมายจะตองพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงและขอกฎหมายไป
โดยปราศจากอคติ๓๔ ไมโอนเอียงเพราะรักหรือเพราะเกลียด 
 
 “ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ” รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  
มาตรา ๒๕  
 “ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ” รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ 
 “ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน
เรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ  อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
จะกระทำมิได 
 มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช
สิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตามวรรคสาม ” และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ 
 “ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน
เรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ   อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได 
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กฎหมายไมใสใจกับความดี ความเลว ? 

 กฎหมายมีจุดหมายปลายทางที่ความถูกตองและความ
ยุติธรรม ความดียอมเปนความถูกตอง กฎหมายยอมตองคุมครอง
และสนับสนุนสงเสริมคนดีและการประกอบกรรมดีแนนอน๓๕ แตไม
ไดหมายความวา ถาเปนคนดีแลว กฎหมายจะไมเอาผิดและยิ่งไมได
หมายความวาถาเปนคนดีแลวจะกระทำผิดไมได๓๖ ในทางตรงขามแม
จะเปนคนเลวก็อาจทำสิ่งที่ถูกตองก็ได 

 มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช
สิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตามวรรคสาม ” 
๓๔ การพิจารณาและวินิจฉัยโดยเปนกลาง ปราศจากอคติ เปนหลักการสำคัญ
ของนักกฎหมายทั้งในตะวันตกและตะวันออก เทพีแหงความยุติธรรม (Lady 
of Justice) ในโลกตะวันตกซึ่งเปนรูปปนสตรียืน มือหนึ่งถือดาบ อีกมือหนึ่ง
ถือตาชั่ง โดยมีผาผูกตาไว ผาผูกตานั้นแสดงใหเห็นโดยนัยวา ผูพิพากษาตอง
ตัดสินคดีไปโดยปราศจากอคติ ไมปลอยใหความรัก ความเกลียด ฯลฯ มามี
อิทธิพลตอการประสาทความยุติธรรม ในคัมภีรพระธรรมศาสตร ในสวนของ
พระไอยการลักษณะตระลาการ ไดกลาวถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ตุลาการวาตองพิจารณาโดยปราศจากอคต ิ ๔ ประการ หรือที่เรียกวา หลัก
อินทภาษ รายละเอียดโปรดดู กำธร เลี้ยงสัจธรรม (บรรณาธิการ), กฎหมาย
ตรา ๓ ดวง : ฉบับพิมพมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง แกไข
ปรับปรุงใหม, สถาบันปรีด ีพนมยงค, ๒๕๔๘ หนา ๑๕−๑๖.  จิตติ ติงศภัทิย, 
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (พิมพครั้งที่ ๖) (โครงการตำราและเอกสารประกอบ
การสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓ หนา ๑๒๘. 
ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ ๓ และขอ ๑๒. 
๓๕ นอกจาก สถาบันกฎหมายซึ่งเปนองคาพยพหนึ่งในสังคมแลว สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ฯลฯ ลวนเปนสถาบันและ
องคาพยพ ที่มีหนาที่รวมกันทำใหสังคมด ี 
๓๖ สุภาษิตไทยที่วา “สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง” สามารถทำความ
เขาใจประเด็นดังกลาวไดดี และนอกจากนี้ “คนดี และความดี” ก็ยังเปนสภาพ
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 สมมติวาเปนคนดีรอยเปอรเซ็นต ถาบังเอิญประมาทเลินเลอ 
ถาบังเอิญยั้งใจไมได ใชกำลังทำรายรางกายคนอื่น(ซึ่งเปนคนเลว) คน
ดีถาตกอยูในสถานการณคับขันลักขโมยนมหนึ่งกระปองเพื่อไปเลี้ยง
บุตรที่กำลังจะอดตาย คนดีที่บังเอิญไมรอบคอบ พลั้งเผลอประมาท
ขับรถชนคนตาย คนดีที่อาจไมไดดูในรายละเอียดไดกระทำผิด
กฎหมายเทคนิคตาง ๆ คนดีในทุกสถานการณนี้ไดกระทำสิ่งที่ผิด
กฎหมาย นักกฎหมายก็ตองวินิจฉัยวาผิด ในทางตรงกันขามคนเลวที่
กระทำอยางใดอยางหนึ่งที่กฎหมายเรื่องนั้น ๆ ไมไดบัญญัติวาเปน
ความผิด ผลก็คือไมผิด นักกฎหมายไมพึงทำลายหลักกฎหมายเพียง
เพราะตองการผลเฉพาะหนา เพราะการทำลายหลักกฎหมายคือการ
ทำลายความยุติธรรม ทำลายเกราะที่จะคุมครองสังคมใหอยูรวมกัน
อยางปกติสุข ซึ่งจะสงผลรายตอสังคมในระยะยาว 
 ความด ีความเลวของบุคคลนั้นไมใชสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนผิด
ใหเปนถูกหรือทำถูกใหเปนผิดได แตความด ี ความเลวของบุคคลนั้น
เปนเรื่องที่กฎหมายและนักกฎหมายจะพิจารณา อาทิศาลสามารถใช
ดุลยพินิจรอการกำหนดโทษ รอการลงโทษ หรือแมกระทั่งลงโทษใน
สถานเบาหรือหนักไดโดยชอบดวยกฎหมาย๓๗ 

นามธรรม ที่บุคคลแตละบุคคล แตละสังคมใหความหมายและนิยามแตกตาง
กัน ตามแตมาตรฐานความดีของแตละบุคคลแตละสังคมแตละชวงเวลา อันสง
ผลให “คนดี” ของคนหนึ่งสังคมหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งอาจไมใชคนดี 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
ที่ไมไดตั้งอยูบนหลักความด ี หลักศีลธรรม แตตั้งอยูบนเหตุผลทาง
เทคนิคบางประการเทานั้น อาทิ กฎหมายจราจร กำหนดใหตองหยุด
รถเมื่อไฟแดง และไปไดเมื่อไฟเขียว หรือกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง

 มาตรา ๕๖ วรรคแรก   “ ผูใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก 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 โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได ”     
 มาตรา ๗๘  “ เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพิ่ม หรือ
การลดโทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแลวหรือไม 
ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทำความผิด
นั้นก็ได  
      เหตุบรรเทาโทษนั้น ไดแกผูกระทำความผิดเปนผูโฉดเขลาเบาปญญา ตก
อยูในความทุกขอยางสาหัส มีคุณความดีมาแตกอน รูสึกความผิดและพยายาม
บรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจาพนักงานหรือใหความรูแกศาล 
อันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นวามีลักษณะทำนอง
เดียวกัน”  
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อิเล็กทรอนิกสที่กำหนดใหขอความในรูปอิเล็กทรอนิกสถือเปน
หนังสือหรือหลักฐานเปนหนังสือได และถือวาเอกสารที่พิมพออกมา
ภายหลังจากเครื่องพิมพก็สามารถเปน “ตนฉบับ” เอกสารได หาก
เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด๓๘ เปนตน 
 ศีลธรรม ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมตลอดถึง   
คุณธรรม จริยธรรม แนวปฏิบัติที่ดีของกลุมอาชีพ ฯลฯ โดยรวมแลว
ถือเปนกฎ กติกาของสังคมอยางหนึ่งเชนเดียวกัน เปนกฎกติกาที่ไม
จำเปนตองเขียนไวเปนลายลักษณอักษร แตกฎตาง ๆ เหลานี้โดย
ทั่วไปแลวจะมีความละเอียดกวากฎหมาย กลาวคือถาคนไมทำผิดกฎ
ศีลธรรม คน ๆ นั้นยอมไมทำผิดกฎหมาย เพราะกฎศีลธรรมละเอียดกวา 
ถาเปรียบเทียบกับตาขาย ก็คงเปนตาขายที่มีชองถี่กวา คนที่ถือศีล ๕ 
ยอมไมพูดเท็จ ไมพูดเพอเจอ ไมพูดสอเสียด ไมพูดใสรายใหรายคนอื่น 
คนประเภทนี้ยอมไมมีทางไปทำผิดกฎหมายฐานดูหมิ่นหรือหมิ่น
ประมาทใครเปนแน คนที่รักษาศีล ๕ จึงไมใชคนที่จะไปทำราย
รางกายคนอื่น ฆาคนอื่น จึงไมผิดเลยที่จะกลาววา “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 และเปนกฎที่โดยทั่วไปแลวไมไดมีการ
เขียนไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดแจง กฎศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมจึงอาจเสื่อมหรือเลือนรางไปไดตามกาลและยุคสมัย บุคคล
บางคน บุคคลบางกลุมอาจเห็นวาการกระทำบางอยางผิดศีลธรรม 
ผิดจารีตประเพณี ผิดจริยธรรม นาละอาย แตบางคน บางกลุมอาจ
เห็นวาการกระทำอยางเดียวกันนั้นไมผิดศีลธรรม ไมผิดจารีต
ประเพณี ไมผิดจริยธรรม ไมสะทกสะทาน ไมเปนไร ฉันไมแคร ฯลฯ 
 นอกจากนี้ กฎศีลธรรม ไมมีสภาพบังคับที่ชัดเจนเหมือน
กฎหมาย การทำผิดศีลธรรมอาจทำใหบุคคลผูกระทำผิดเพียงแตได
รับการตักเตือน ติฉินนินทา วากลาว หนักหนอยก็ ตำหนิ ประณาม 
ไมคบคาสมาคม ขับออกจากสังคม ฯลฯ ศีลธรรมจึงเปนกฎเกณฑที่
บุคคลบางจำพวกนอกจากจะไมตระหนักและไมยึดถือแลว ยังไมรูสึก
กลัวเกรงหรือละอายที่จะฝาฝน ในขณะที่บางคนจะรูสึกผิด รูสึกไมดี 
และหลีกเลี่ยงที่จะกระทำสิ่งที่ผิดกฎศีลธรรมนี ้ ความเขมแข็งของกฎ
ศีลธรรมจึงขึ้นอยูกับคนโดยรวมในสังคมนั้น  
 
กฎหมาย : กฎศีลธรรม : กฎแหงกรรม 

 กฎหมายแตกตางจากกฎศีลธรรม เพราะกฎหมายเปนกฎ
กติกาของสังคมที่ชัดเจน ที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษร มีสภาพบัง
คับตามที่กำหนดไวในกฎหมายอยางชัดเจน เพื่อเปนเกราะปองกันมิ
ใหสังคมวุนวาย อาทิ หากประชาชนหลายกลุมมีความแตกตางทาง
ความคิด และโตแยงโตเถียงกันอยางรุนแรง หากจะใชคำพูดไมสุภาพ 
เพอเจอ โปปด บิดเบือน สอเสียดประการใดก็ตาม หรือจะมีกิริยา
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วาจาทาทางไมเหมาะสมประการใดก็ตาม ตราบเทาที่ไมทำราย
รางกายบุคคลอื่น ไมพูดจากาวลวงจนเปนการดูหมิ่นหรือหมิ่น
ประมาทผูอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว ก็เชื่อไดวา การทะเลาะกันนั้น
ยอมอยูในขอบเขตของกฎหมายอันจะไมนำไปสูความวุนวายจลาจล 
ไมนำไปสูอนาธิปไตย แตถามีใคร ผูใดฝาฝนกฎหมาย ชกตอยทำราย
รางกายผูอื่น พูดจาดูหมิ่นหมิ่นประมาทผูอื่น กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมตองทำใหผูนั้นไดรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
การรักษากฎหมายจึงเปนการรักษาเกราะที่จะชวยคุมครองสังคมให
สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขนั่นเอง๓๙  
 โดยเหตุที่กฎหมายมีโทษ อาจทำใหผูละเมิดกฎหมายสูญเสีย
อิสรภาพ ติดคุกติดตะรางได กฎหมายจึงตองวางหลักเอาไวให
รอบคอบรัดกุม อาทิ กฎหมายกำหนดหลัก “Beyond reasonable 
doubt” หากมีขอสงสัยวาบุคคลจะไดกระทำผิดจริงหรือไม ก็ใหยก
ประโยชนแหงความสงสัยใหจำเลยไป และโดยเหตุนี้บุคคลที่ (สังคม) 
เชื่อวากระทำผิดกฎหมายบางคน อาจหลุดพน รอดพนเงื้อมมือของ
กฎหมายไปได หรือดวยหลักอายุความ คนรายบางคนก็อาจไมเคย
ตองรับโทษทัณฑสำหรับความผิดที่ตนเองกอขึ้นเพราะหลบหนีไปจนพน
กำหนดอายุความ หรือดวยประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมที่
อาจมีความไมสมบูรณ ทำใหคนผิดลอยนวล หรือดวยเหตุผลตาง ๆ 
นานาอื่น ๆ บุคคลที่ละเมิดกฎหมายเหลานั้นก็จะหลุดเงื้อมมือของ

๓๙ แมลำพังกฎหมายอาจจะไมสามารถชวยทำใหสังคมมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
แตอยางนอยจะเปนเกราะที่จะชวยคุมครองมิใหสังคมกลายเปนอนาธิปไตย 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 ซึ่งยอมเปนโทษทางสังคมที่ไดรับจากการ
กระทำที่ไมถูกตอง 
 มีหลายคนตั้งคำถามวา หากบุคคลนั้นไมเกรงกลัว และไม
สะทกสะทานตอสภาพบังคับทางสังคม หรือเปนกรณีที่สังคมโดยรวม
เสื่อมทราม ไมแยแสหรือตระหนักหรือใหความสนใจ ผูกระทำผิดนั้น
ก็จะหลุดพนไปไดทั้งกฎหมายและกฎศีลธรรม ใชหรือไม คำตอบคือ 
ใช ผูกระทำผิดนั้นจะหลุดพนทั้งกฎหมายและกฎศีลธรรม แตอยาง
นอยที่สุด บุคคลนั้นคงจะหนีกฎแหงกรรม (ที่ตนเองกอ) ไปไมได 
 



2424



25

Conflict of interest 

คืออะไร ? 

25



2626



27

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
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ฉบับที ่ ๑ 
ปที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๑. หนา ๓๓. (หมายเหตุ ศาสตราจารย ดร.เมธี 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) (จัดพิมพโดยสถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 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 และฉบับที่ ๑๔๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ หนา ๓๓−๓๔. 
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หรือ “ผลประโยชนทับซอน”๔๔ หรือผลประโยชนขัดกัน๔๕ หรือบางทาน
แปลวาผลประโยชนขัดแยง๔๖ หรือความขัดแยงทางผลประโยชน๔๗  
 หลักในเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม หรือที่มาจากคำศัพทในภาษาอังกฤษวา Conflict 
of interest (COI) ไดมีมานานแลว ในประเทศอังกฤษมีธรรมเนียม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตนของสมาชิกรัฐสภาในเรื่องการขัดกันแหง
ผลประโยชนนานแลว แตไมมีกฎหมายโดยเฉพาะ เพราะเชื่อวา
สมาชิกรัฐสภาเปนบุคคลผูทรงเกียรติและมีความรูสูง อยางไรก็ตาม
แนวคิดดังกลาวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับการ
ประพฤติตนของสมาชิกรัฐสภาและบุคคลอื่น 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
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน, (จัดพิมพโดยสำนัก
การตางประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.) หนา ๖. วิชา มหาคุณ, อางแลวเชิงอรรถที่ 
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, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๔, หนา ๖.   
๔๗ โปรดดูคำสั่ง การทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่ ๑๖๔/๒๕๕๒ เรื่องความขัด
แยงทางผลประโยชน 
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Standards in Public Life)๔๘ ขึ้นเพื่อทำหนาที่ในการตรวจสอบ
มาตรฐานความประพฤติของผูดำรงตำแหนงสาธารณะ และผลจาก
การทำงานของคณะกรรมาธิการดังกลาว ประมวลจรรยาบรรณสำหรับ
สมาชิกรัฐสภา (Code of Conduct for Members of Parliament) 
ซึ่งรวมถึงเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)๔๙  
 ในประเทศไทยแนวความคิดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมไดรับความสนใจมากขึ้น ๆ ตามลำดับ 
และเปนประเด็นสำคัญในปลายสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
และเปนสาเหตุหนึ่งในการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
  
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน

สวนรวม 
 การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
หรือที่เรียกวา Conflict of interest นั้นก็มีลักษณะทำนองเดียวกันกับ
กฎศีลธรรม ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม๕๐ 
กลาวคือ การกระทำใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน

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 สาเหต ุผลกระทบ แนวทางแกไข (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพสายธาร, ๒๕๔๙) หนา ๑๕๒.  
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บุคคลกับประโยชนสวนรวม เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ไมควรจะกระทำ 
แตบุคคลแตละคน แตละกลุม แตละสังคมอาจเห็นวาเรื่องใดเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมแตกตางกัน
ไป หรือเมื่อเห็นวาเปนการขัดกันแลวก็ยังอาจมีระดับของความหนัก
เบาแตกตางกัน อาจเห็นแตกตางกันวาเรื่องใดกระทำไดกระทำไมได
แตกตางกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝาฝนบางเรื่องบางคนอาจ
เห็นวาไมเปนไร เปนเรื่องเล็กนอยหรืออาจเห็นเปนเรื่องใหญ ตองถูก
ประณาม ตำหน ิ ติฉิน นินทา วากลาว ฯลฯ แตกตางกันตามสภาพ
ของสังคม 
 โดยพื้นฐานแลว เรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน จึงเปนกฎ
ศีลธรรมประเภทหนึ่ง ที่บุคคลไมพึงละเมิดหรือฝาฝน แตเนื่องจากมี
การฝาฝนกันมากขึ้น ๆ และบุคคลผูฝาฝนก็ไมมีความเกรงกลัวหรือ
ละอายตอการฝาฝนนั้น สังคมก็ไมลงโทษหรือลงโทษไมเพียงพอที่จะ
มีผลเปนการหามการกระทำดังกลาว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดัง
กลาวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่ เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนมากขึ้น ๆ และเปนเรื่องที่สังคมใหความสนใจมากขึ้น ๆ 
ตามลำดับ 
 
ตัวอยางสถานการณที่มีผูกลาววาเปนการขัดกันแหงผล

ประโยชน 

 สำหรับสถานการณหรือสภาวการณที่เปนการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมนั้น ไดมีนักวิชาการ   
นักเขียน ยกตัวอยางลักษณะและรูปแบบที่เห็นวาเปนเรื่องของการขัด
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กันแหงผลประโยชนไวมากมาย ซึ่งกรณีเหลานี้ผูเขียนจะไดนำไป
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นตอไป๕๑ วาจะเปนการขัดกันแหงผล
ประโยชนหรือไม สำหรับกรณีที่มีการยกตัวอยางกันเสมอ อาทิเชน 
 ๑. การทำธุรกิจหรือเปนคูสัญญากับตนเอง

๕๒
  

 ตัวอยาง หัวหนาหนวยงานหรือผูดำรงตำแหนงสาธารณะทำ

สัญญาจางบริษัท ที่ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเปนเจาของมาเปน

ที่ปรึกษาของหนวยงาน 

 ๒. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
๕๓

  

 ตัวอยาง แพทยรับตัวอยางยา หรืออุปกรณทางการแพทยจาก

บริษัทยา 

 ตัวอยาง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับการสนับสนุน

คาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศจากธนาคารพาณิชย 

๕๑ โปรดดู หัวขอ สถานการณที่คลายกับการขัดกันแหงผลประโยชน ตอไป 
๕๒ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๑, หนา ๑๑. และสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of 
Interests). เสนอสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กันยายน 
๒๕๔๖.  หนา ๒−๔. และวรากรณ สามโกเศศ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๔,   
หนา ๖. 
๕๓ วิชา มหาคุณ, อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๑, หนา ๒๑๒. นอกจากนี้โปรดดู 
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 และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน
๕๔

  

 ตัวอยาง ผูบริหารขององคการอาหารและยา ลาออกจากงาน

ราชการและไปทำงานในบริษัทผลิตหรือขายยา 

 ตัวอยาง ผูบริหารกระทรวงคมนาคม หลังเกษียณอายุราชการ

ออกไปทำงานเปนผูบริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร 

 ๔. การทำงานแขงกับหนวยงานตนเอง
๕๕

  

 ตัวอยาง ผูมีตำแหนงหนาที่ในบริษัทไปดำเนินธุรกิจที่เปนการ

แขงขันกับหนวยงานหรือองคกรที่ตนสังกัดอยู หรือเปนลูกจางรับงาน

แขงกับบริษัทตัวเอง  

 ๕. การทำงานพิเศษ
๕๖

  

 ตัวอยาง การรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหนง

หนาที่ในราชการสรางความนาเชื่อถือ 

 ตัวอยาง ผูตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร รับงานพิเศษ

เปนที่ปรึกษาหรือเปนผูทำบัญชีใหกับบริษัทที่ตองถูกตรวจสอบ 

๕๔ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๑, หนา ๑๑. สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที่ ๕๓, หนา ๒−๔.  จาก ดวงพร รุจิ
เรข. เพิ่งอาง. 
๕๕ วรากรณ สามโกเศศ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๔, หนา ๖. 
๕๖ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที่ ๕๓, หนา ๒−
๔. สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๑, หนา ๑๑. 
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 ๖. การรับรูขอมูลภายในและใชขอมูลภายในเพื่อประโยชน

ตนเอง 

 หมายถึงสถานการณที่ผูดำรงตำแหนงใชประโยชนจากการรู

ขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง
๕๗

  

 ตัวอยาง ผูมีตำแหนงหนาที่ทราบวาจะมีการตัดถนนผาน

บริเวณใด ก็จะเขาไปซื้อที่ดินในบริเวณนั้น
๕๘

  

 ตัวอยาง ผูมีตำแหนงหนาที่ในการกำกับตลาดทุน ทราบ

ขอมูลภายในเกี่ยวกับฐานะของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย ไดซื้อ

หรือขายหลักทรัพยไปกอนลวงหนาอันเนื่องมาจากการทราบขอมูล

ภายใน 

 ๗. การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนสวนตัว
๕๙

  

ตัวอยาง การนำเครื่องใชสำนักงานตาง ๆ กลับไปใชที่บานเปนการ

สวนตัว การนำรถยนตราชการไปใชในงานสวนตัว 

 ๘. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน

ในทางการเมือง
๖๐

  

 ตัวอยาง รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่เขตเลือกตั้งหรือ

บานเกิดของตนเอง 

๕๗ ดวงพร รุจิเรข. อางแลวเชิงอรรถที ่ ๕๓. สุทธินันท สาริมาน. เพิ่งอาง. 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. เพิ่งอาง. หนา ๒−๔. 
๕๘ วรากรณ สามโกเศศ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๔, หนา ๖. 
๕๙ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๑, หนา ๑๑. สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที่ ๕๓, หนา ๒−๔. 
๖๐ สุทธินันท สาริมาน. เพิ่งอาง. 
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 ตัวอยาง หัวหนาหนวยงานนำกฐินของหนวยงานไปทอดถวาย 

ณ วัดที่บานเกิดของตนเอง 

 ๙. การทำงานสองตำแหนงที่ผลประโยชนของงานขัดแยงกัน
๖๑

  

 ตัวอยาง นาย ก. อัยการสูงสุดไปเปนกรรมการในการทา

อากาศยานแหงประเทศไทยและรวมพิจารณาโครงการตาง ๆ ของ

การทาอากาศยาน ตอมาเมื่อมีการตรวจสอบการทุจริตในการจัดซื้อ

เครื่องซีทีเอกซของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย กรณีนี้อัยการ

ที่มีหนาที่(ในการตรวจสอบการทุจริต)ในคดีนี้จะทำหนาที่พิจารณา

วินิจฉัยความผิดไดอยางไร ..จึงเปนการขัดกันของผลประโยชน
๖๒

  

 ๑๐. การรับสินบน
๖๓

  

 ตัวอยาง นาย ก รับสินบนจาก นาย ข. เพื่อกระทำการหรือ

ละเวนกระทำการบางประการเพื่อประโยชนของนาย ข. เปนตน 
 กรณีตาง ๆ ดังที่มีผูยกตัวอยางมาขางตนนี้ ผูเขียนจะไดนำไป
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นวาจะเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือไม ในหัวขอสถานการณที่คลายกับการขัดกันแหงผลประโยชน 
ตอไป 
๖๑ จาก สุทธินันท สาริมาน. เพิ่งอาง. 
๖๒ จาก จันทิมา ธนาสวางกุล โปรดดูใน กองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, การครองตนของนักกฎหมาย : 
การขัดกันแหงผลประโยชน, งานวิชาการรำลึกศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย 
ครั้งที่ ๑๕, โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๕๓. หนา ๓๗. 
๖๓ จาก ดวงพร รุจิเรข. อางแลวเชิงอรรถที่ 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
ขอเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ที่จะตองใชดุลยพินิจ ปฏิบัติ
หนาที่ หรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่งตามอำนาจหนาที่เพื่อสวน
รวม เพื่อหนวยงาน หรือเพื่อองคกร แตตนเองมีผลประโยชนสวนตน
เกี่ยวของอยูในเรื่องนั้น ๆ  
 สภาวการณ สถานการณ หรือขอเท็จจริงอันเปนการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมนี้เปนเหตุหรืออาจ

๖๔ มีนักวิชาการ นักกฎหมาย  นักคิด นักเขียน ทั้งไทยและตางประเทศ ไดให
ความหมายของคำวา Conflict of Interest ไวมากมายและหลากหลาย ราย
ละเอียด โปรดดู 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, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๐, หนา ๓๕. วรากรณ สามโกเศศ, อาง
แลวเชิงอรรถที่ ๔๔, หนา ๖.คณิต ณ นคร, “การสวมหมวกหลายใบ” 
บทความในการสัมมนาเรื่อง การครองตนของนักกฎหมาย : การขัดกันแหงผล
ประโยชน งานวิชาการรำลึกศาสตราจารยจิตต ิติงศภัทิย ครั้งที่ ๑๕ วันเสารที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระ
จันทร (จัดโดยกองทุนจิตติ ติงศภัทิย รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย) เอกสารอัดสำเนา หนา ๑,๒ และ ๑๒.ผาสุก พงษไพจิตร, 
การทับซอนของผลประโยชนและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, (สถาบันวิถี
ทรรศน ปฏิรูปการเมืองครั้งใหม ไอ.ซี .ยู . ทักษิโณมิกส วิถีทรรศน 
(กรุงเทพมหานคร :อมรินทร พริ้นติ้ง, ๒๕๔๙) หนา ๖๗. เปนตน 
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เปนเหตุทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที ่
หรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่งไดอยางเปนกลาง อยางตรงไปตรง
มา เพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม หนวยงาน หรือองคกรได
อยางเต็มที ่ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งนาเชื่อวาบุคคลนั้นจะเห็นแก
ประโยชนสวนบุคคลของตนเองที่เกี่ยวของอยูมากกวาประโยชนของ
สวนรวม 
 สภาวการณ สถานการณ หรือขอเท็จจริงอันเปนการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมนี้จึงเปดโอกาส 
เปดชองใหเกิดความเสียหาย เสียประโยชนของสวนรวมไดโดยงาย 
หรือเปนการเปดโอกาส เปดชองใหมีการทุจริตคอรรัปชัน หรืออยาง
นอยที่สุดการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมนี้เปนเหตุทำใหสาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อ
มั่นวาบุคคลดังกลาวจะสามารถใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที ่หรือกระทำ
การอยางใดอยางหนึ่งตามอำนาจหนาที่ไดโดยปราศจากอคต ิ
 อยางไรก็ตามการพิสูจนวาไดมีการใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที่
หรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่งโดยคำนึงถึงผลประโยชนสวนตน
มากกวาผลประโยชนสวนรวมก็ด ีหรือการพิสูจนวาไดมีความเสียหาย 
เสียประโยชนเกิดขึ้นกับสวนรวมก็ด ี หรือการพิสูจนวาไดมีการอาศัย
สถานการณนี้ทุจริตคอรรัปชันก็ด ีเปนเรื่องที่หาหลักฐานพิสูจนไดยาก 
และโดยเหตุผลนี้จึงมีหลักวาบุคคลผูมีอำนาจหนาที่เพื่อสวนรวมตอง
พึงหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมเสียเลย (หากสามารถกระทำได) 
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 แตเนื่องจาก ผูบริหาร ผูมีอำนาจ ผูมีหนาที่บางสวนมักไม
ตระหนักถึงหลักที่ควรจะเปนดังกลาว และไมคอยไดมีการถือปฏิบัติ
ในการหลีกเลี่ยงสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผล
ประโยชนอันเปนที่เชื่อกันวาเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม 
เปนชองทางทำใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน โดยเหตุนี้จึงมีความคิดใน
การบัญญัติกฎหมายกำหนดใหการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมเปนความผิดฐานหนึ่งเปนพิเศษแยกตาง
หากจากความผิดฐานทุจริตคอรรัปชัน เพื่อตัดตนตอหรือสาเหตุหนึ่ง
ที่อาจนำไปสูการทุจริตคอรรัปชัน 
 ตัวอยาง ๑. นาย ก. เปนหัวหนาหนวยงาน มีอำนาจหนาที่ใน
การพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจางซึ่งรวมทั้งการประกวดราคา
กอสรางอาคารของหนวยงาน ในขณะเดียวกัน ภรรยาของนาย ก. ได
เขามาประมูลการกอสรางอาคารของหนวยงานนั้น สภาวการณเชนนี้
นาย ก. ยอมมีผลประโยชนขัดกัน กลาวคือ นาย ก. มีประโยชนสวน
ตนคือบริษัทของภรรยานาย ก. ยอมตองการไดงานและไดราคาดี 
สวนนาย ก. ในฐานะหัวหนาหนวยงานยอมมีหนาที่คัดเลือกบริษัทที่ดี
ที่สุด ราคาดีที่สุดสำหรับหนวยงาน สถานการณเชนนี้ทำใหเชื่อไดยาก 
วานาย ก. จะพิจารณา ดำเนินการวินิจฉัยเรื่องนี้อยางตรงไปตรงมา
เพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม  
 ตัวอยาง ๒. นาย ก. เปนอธิบดีไดทำสัญญาวาจางบริษัท   
เอ. กอสรางอาคารสำหรับกรมที่ตนเองกำกับดูแลอยู ในขณะเดียวกัน
นาย ก. ไดทำสัญญาวาจางบริษัท เอ. กอสรางบานพักอาศัยสวนตัว
ของตนเองไปพรอมกันดวย สภาวการณเชนนี้อาจทำใหสาธารณะไม
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เชื่อมั่นวา นาย ก. ซึ่งมีหนาที่กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ   
จะสามารถกำกับดูแล ควบคุมการกอสราง ตรวจการจางงานกอสราง
อาคารสำหรับกรมไดอยางตรงไปตรงมา เพราะ นาย ก. มีประโยชน
สวนตนเกี่ยวพันกับบริษัทกอสรางอยูดวย สาธารณชนยอมระแวง
สงสัยวานาย ก. คงจะไดของแถม ของแจก ลดราคา หรือประโยชน
ตาง ๆ ฯลฯ จากบริษัท หรือสงสัยวาอาจมีกรณีที่ปูน หิน ดิน ทราย 
เหล็ก ถูกสงเขาไปเพื่อทำงานกอสรางอาคารสำหรับกรมจำนวนหนึ่ง 
แตอีกจำนวนหนึ่งถูกยักยายไปกอสรางบานพักอาศัยสวนตนของ
อธิบดี 
 ตัวอยาง ๓. นาย ก. และครอบครัวมีธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 
และในขณะเดียวกันนาย ก. เปนรัฐมนตรีผูมีอำนาจหนาที่ในการ
กำหนดนโยบายดานการเกษตร สถานการณเชนนี้ นาย ก. ในฐานะ
รัฐมนตรียอมมีอำนาจหนาที่ ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการตาง ๆ ในทางเกษตรกรรม ซึ่งสาธารณะยอมตองการให
นโยบายดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนโดยรวมของประเทศ ไมใชเพื่อ
ประโยชนของธุรกิจของนาย ก. และครอบครัวที่นาย ก.ทำอยู   
ซึ่งเทากับเปนการขัดกันแหงผลประโยชน และเปนการเปดชองเปด
โอกาสใหมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ฯลฯ   
เพื่อประโยชนของตนเอง ซึ่งบางทานเรียกวา ผลประโยชนทับซอน
หรือการคอรรัปชันเชิงนโยบาย 
 ตัวอยาง ๔. นาย ก. เปนหนึ่งในกรรมการสรรหา ผูมีอำนาจ
หนาที่สรรหาหรือคัดสรรผูสมัครเพื่อจะมาดำรงตำแหนงใดตำแหนงหนึง่ 
และภริยานาย ก. ไดสมัครเขารับการสรรหาในตำแหนงดังกลาวดวย 
กรณีเชนนี้นาย ก. ในฐานะกรรมการสรรหา ยอมมีหนาที่คัดสรร 
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สรรหาผูที่ เหมาะสม และดีที่สุดเพื่อดำรงตำแหนง แตนาย ก.   
มีประโยชนสวนตนอยูดวยในขณะเดียวกัน สาธารณะยอมระแวง
สงสัยไดวา นาย ก. ไมสามารถใชดุลยพินิจเลือกผูที่เหมาะสมและดี
ที่สุดเพื่อประโยชนของสวนรวม 
 ตัวอยาง ๕. นาย ก. เปนหนึ่งในกรรมการผูมีอำนาจคัดเลือก
และอนุมัติรายชื่อบุคคลผูสมควรไดเขารับการศึกษาในหลักสูตร  
ผูบริหารระดับสูงหลักสูตรหนึ่ง ภริยานาย ก. มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผู
สมควรไดเขารับการศึกษาในหลักสูตรดังกลาวดวย ในฐานะกรรมการ 
นาย ก. พึงใชดุลยพินิจพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม
มากที่สุดเพื่อใหเขารับการศึกษาในหลักสูตร แตนาย ก. ก็มีประโยชน
สวนตนคือยอมตองประสงคใหภริยาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาใน
หลักสูตรดังกลาวดวย 
 ตัวอยาง ๖. นาย ก. เปนครูอาจารยผูสอนวิชา A ในวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันบุตรของนาย ก. ไดมาศึกษาในวิชา
ที่นาย ก. สอนอยู ในฐานะครูอาจารยนาย ก. ยอมตองสอน ออก
ขอสอบ ตรวจขอสอบไปตามเนื้อผาไปตามมาตรฐาน แตในขณะ
เดียวกันนาย ก. มีประโยชนสวนตน ยอมตองการใหบุตรของตนสอบ
ไดคะแนนด ี นักเรียนนักศึกษาและสาธารณะยอมอดสงสัยไมไดวา
นาย ก. จะใชดุลยพินิจออกขอสอบ ตรวจขอสอบไปตามมาตรฐานที่
ควรจะเปนหรือไม 
 ตัวอยาง ๗. นาย ก. กรรมการธนาคารผูมีอำนาจอนุมัติสินเชื่อ 
และบริษัทของนาย ก. ไดมาขอสินเชื่อจากธนาคารดังกลาว นาย ก. 
ในฐานะกรรมการธนาคารยอมมีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาสินเชื่อ
ไปตามหลักเกณฑและเพื่อประโยชนของธนาคาร แตนาย ก. ก็มี
ประโยชนสวนตนที่ตองการใหบริษัทของตนไดรับสินเชื่อจากธนาคาร 
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 ตัวอยาง ๘.๖๕ บริษัท A เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ซื้อที่ดินจากนาย ข. โดยนาย ข. ตกลงที่จะจายคา
นายหนาตามอัตราปกติในทางธุรกิจ ใหแกนาย ก. กรรมการผูจัดการ
ใหญของบริษัท A กรณีนี้เปนการขัดกันแหงผลประโยชน เนื่องจาก
นาย ก. กรรมการผูจัดการใหญอาจจะไมไดตัดสินใจหรือวินิจฉัยการ
ซื้อที่ดินเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท A ก็ได แมอัตราคานายหนาจะ
เปนปกติทั่วไป เพราะตนเองมีประโยชนที่จะไดรับคานายหนา และ
ถาราคาที่ดินยิ่งสูง คานายหนาก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งประโยชน
สวนตนนี้อาจทำใหนาย ก. ไมเปนกลางในการวินิจฉัย๖๖  
 โปรดสังเกตวา นาย ก. ในทุกตัวอยางที่ยกมานี้ ยังไมไดมี  
การกระทำใด ๆ เลยที่กอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม ยังไมมี  
การกระทำใด ๆ เลยที่แสดงใหเห็นวามีหรือเปนการทุจริตคอรรัปชัน 

๖๕ เปนตัวอยางจากการศึกษาในหลักสูตร Audit Committee Program ซึ่ง
บรรยายโดยรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (คุณชาลี จันทนยิ่งยง) 
๖๖ อยางไรก็ตาม ตามกฎหมายหลักทรัพยและตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมไดเขมงวดถึงขนาดหามทำการซื้อ
ขายที่ดินดังกลาวเสียทีเดียว แตมีขอกำหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่ตอง
พิจารณาใหความสนใจเปนพิเศษและพิจารณาวาการทำรายการซื้อขายที่ดินดัง
กลาวเปนไปดวยความรอบคอบรัดกุมและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทอยาง
แทจริง  
 เรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนในแวดวงธุรกิจและเรื่องคลายๆ กันนี้  
จะเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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ในทางตรงกันขาม นาย ก. ในกรณีแรกอาจจะพิจารณาวินิจฉัยเลือก

บริษัทอื่น ที่มิใชบริษัทภริยาของตนเปนผูชนะการประมูลก็ได นาย ก. 

ในกรณีที่สอง อาจจะพิจารณาตรวจการจางบริษัทกอสรางอยางตรง

ไปตรงมา ตามผลการกอสราง และไมมีการรับของแถม ของแจก   
ลดราคา ฯลฯ เปนพิเศษแตประการใดก็ได นาย ก. ในกรณีที่สาม   
ก็อาจจะวางนโยบาย แผนงาน โครงการไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติ 

ไมมีการวางนโยบายกำหนดโครงการเพื่อเอื้อประโยชนใด ๆ ใหกับ

กิจการของตนเองก็ได หรือนาย ก. ในกรณีที่สี่ที่หา นาย ก.อาจ

พิจารณาเลือกหรืออนุมัติบุคคลอื่นมิใชภริยาตนเองเปนผูสมควรดำรง

ตำแหนงหรือสมควรไดเขารับการศึกษาก็ได หรือนาย ก. ในกรณีที่หก 

อาจจะออกขอสอบ ตรวจขอสอบไปตามเนื้อผาและมาตรฐาน หรือ 

นาย ก.ในกรณีที่เจ็ด นาย ก. อาจพิจารณาใหสินเชื่อไปตามกฎเกณฑ

และในที่สุดบริษัทนาย ก. ก็ไดรับสินเชื่อไปตามกฎเกณฑ ไมวาผูใดมา

เปนผูพิจารณาผลก็จะเปนเชนเดิมก็ได และนาย ก. ในกรณีสุดทาย 

การซื้อขายที่ดินอาจจะเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท A และ

ราคาที่ซื้อขายก็เปนธรรมและสมเหตุสมผลก็ได 

 สถานการณตามที่ยกตัวอยางมาทั้งหมดเปนการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ซึ่งอาจจะนำไป

สูการทุจริตคอรรัปชันหรือไมก็ได เพียงแตวาโดยทั่วไป โดยสวนใหญ

แลวเปนที่คาดหมายหรือเชื่อกันไดวา ถาไมจัดการควบคุมการขัดกัน

แหงผลประโยชนใหด ีความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่จะเกิดขึ้น

และอาจจะนำไปสูความเสียหายเสียประโยชนของสวนรวม และนำ
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ไปสูการทุจริตคอรรัปชันในที่สุด๖๗ ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน จึงตองจัดการกับปญหา
การขัดกันแหงผลประโยชน  
  
การรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน 

 ๑. วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนก็คือ การไมอยูในสถานการณการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมเสียตั้งแตตน๖๘ การหลีกเลี่ยง
สภาวการณการขัดกันแหงผลประโยชน ถาสามารถหลีกเลี่ยงได เปน
วิธีการรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชนที่ดีที่สุด อาทิ นาย ก. 
อธิบดี ไมพึงใหบริษัทของภริยา มาประมูลกอสรางอาคารในกรมที่ตน

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 ซึ่งสิ่งเหลานี้โดยสภาพเปนเรื่องที่
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. ไมพึงรับหนาที่เปนกรรมการสรรหา หาก
ภริยานาย ก.ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูดำรงตำแหนง
ที่นาย ก. เปนกรรมการสรรหา หรือหากนาย ก. ประสงคจะเปน
กรรมการผูมีหนาที่คัดเลือกและอนุมัติรายชื่อบุคคลผูสมควรไดเขารับ
การศึกษา ภริยานาย ก. ก็ไมพึงสมัครหรือรับการเสนอชื่อเพื่อศึกษา
ในหลักสูตรดังกลาวในขณะที่นาย ก. เปนกรรมการอยู เปนตน  
 ๒. ในกรณีที่ผูมีอำนาจหนาที่ไมสามารถหลีกเลี่ยง หรือไม
ทราบหรือไมไดตระหนักตั้งแตเบื้องแรกวาตนตกอยูในสถานการณ
การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ผูมี
อำนาจหนาที่ควรหยุดดำเนินการ และไมรวมพิจารณา วินิจฉัยหรือลง
มติในประเด็นที่มีการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น ถาสามารถกระทำ
ไดโดยไมเกิดความเสียหายแกสวนรวม อาท ิ นาย ก. กรรมการ
ธนาคาร พึงออกจากหองประชุมไมรวมพิจารณา วินิจฉัยและลงมติใน
การอนุมัติ หรือไมอนุมัติการใหสินเชื่อแกบริษัทของตนเอง และตอง
ไมกระทำการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออมในการแทรกแซงการใช
ดุลยพินิจอยางอิสระของกรรมการอื่นๆ  

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. ในกรณีที่ ผู มี อ ำนาจหน าที่ ไ ม ส ามารถหลี ก เ ลี่ ย ง
สถานการณการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมได๖๙ และไมแนใจวาในสถานการณเชนนั้นควรดำเนินการอยางไร 
ควรจะรวมพิจารณาวินิจฉัยลงมติหรือไม อยางไร ผูมีอำนาจหนาที่
ควรตองแจง ประกาศหรือเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผลประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของ ตอผูมี
อำนาจหนาที ่ ตอผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป หรือตอสาธารณะ   
เพื่อความโปรงใส๗๐ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และใหผูที่เกี่ยวของ

๖๙ อยางไรก็ตาม ในบางกรณี ผูที่มีผลประโยชนขัดแยง อาจอยูในสถานการณ
ที่เหมาะสม หรือจำเปนตองใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งก็ได 
อาท ินาย ก. เปนครูอาจารยผูเดียวที่สอนวิชาดังกลาว หากหลีกเลี่ยงไมสอนก็
จะเสียหายเสียประโยชนตอนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยสวนรวม หรือนาย ก.  
และคณะเปนกรรมการในองคกรอิสระซึ่งโดยกฎหมายมีอำนาจหนาที่ในการ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ทุกเรื่องในองคกรอิสระ ซึ่งรวมถึงสวัสดิการ คาตอบแทน 
เบี้ยประชุม และประโยชนตาง ๆ ในการปฏิบัติหนาที ่  และในบางครั้งอาจ
เปนการพิจารณาที่เกี่ยวของกับประโยชนของคณะกรรมการดวย ซึ่งเทากับ
เปนการพิจารณา วินิจฉัยในเรื่องที่เปนประโยชนสวนตนของคณะกรรมการ
องคกรอิสระ กรณีเชนนี้ โดยสภาพก็มีความจำเปนตองพิจารณา วินิจฉัยเรื่องที่
เปนผลประโยชนสวนตนดวย ซึ่งในกรณีเชนนี้พึงพิจารณา ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรอบคอบเปนพิเศษ เพื่อแสดงใหเห็นวาเปนไปตามหลักการ ตามความถูกตอง
และเพื่อประโยชนของสวนรวม  
 โปรดสังเกตวา กรณีเชนนี้มิใชกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๘ แตอยาง
ใด รายละเอียดโปรดดู 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 ตองพึงระมัดระวังการใชอำนาจหนาที่ไมใหมี
ผลเปนการแทรกแซง ไมวาโดยตรงและโดยออมตอการใชดุลยพินิจ
ของบุคคลอื่น ฯลฯ 
 ๔. ในกรณีที่ตองพิจารณา วินิจฉัย ลงมติในเรื่องที่มีการขัด
กันแหงผลประโยชน ใหพิจารณาวินิจฉัย ลงมติไปโดยยึดหลักเหตุผล 
โปรงใส เปดเผย สามารถอธิบายไดและพรอมตอบคำถามขอสงสัยแก
สาธารณะ  
 ๕ ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันแหงผลประโยชนและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว๗๑  
 
ลักษณะและองคประกอบของการขัดกันของผลประโยชน

สวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

 จากความหมายของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมดังกลาวมาขางตน สามารถจำแนกลักษณะและ
องคประกอบของการขัดกันแหงผลประโยชนไดดังนี ้
 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. ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้น ๆ มีอำนาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของสวนรวมอยู  
 ๓. บุคคลนั้น ๆ จะเปนบุคลากรในภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ก็ได 
 ๔. ประโยชนสวนตนนั้น อาจจะเปนประโยชนในเชิงทรัพยสิน 
หรือประโยชนอื่นใดก็ได 
 ๕. ประโยชนสวนตนนั้น หมายความรวมถึงประโยชนของ
บุคคลอื่นที่ถือวาเปนประโยชนสวนตนดวย  
 ๖. การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมมิไดหมายความวามีการทุจริตคอรรัปชันเสมอไป 
 ๗. การขัดกันแหงผลประโยชน โดยหลักการพื้นฐานเปนเรื่อง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 ๘. ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนอาจเปน
ไดทั้งการกระทำที่เปนความผิดในตัวเอง (Mala in se) หรือเปนความ
ผิดเพราะกฎหมายหาม (Mala prohibita) ก็ได 
 
 ๑. ตองมีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม 

 สาระสำคัญของการขัดกันแหงผลประโยชนจะตองมีการขัด
กันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมเสียกอน หาก
ไมมีประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ ก็จะเปนการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมไมไดโดยสภาพ  
 ตัวอยาง อธิบดี ก. มีผลประโยชนสวนตนเพราะภรรยาเปน
เจาของบริษัทที่นำสินคามาเสนอแขงขันประมูลขายใหกับกรมที่อธิบด ี
ก. เปนผูบังคับบัญชา กำกับดูแลอยู อธิบด ีก. ยอมมีประโยชนสวนตน 
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ตองการใหสินคาของภรรยาตนขายได และขายไดราคาดี ในขณะ
เดียวกันอธิบดี ก. มีอำนาจหนาที่ในการรักษาผลประโยชนสวนรวม 
คือการควบคุมดูแลการประมูลของกรม ประโยชนของกรมก็คือไดซื้อ
สินคาที่มีคุณภาพดีและในราคาที่ประหยัดที่สุด  
 สถานการณที่มีการขัดกันระหวางผลประโยชนของสวนรวม
และผลประโยชนสวนตนนี้เองที่เปนเหตุหรืออาจเปนเหตุทำใหอธิบดี 
ก. ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ หรือใชดุลยพินิจอยางเปนกลาง ตรงไป
ตรงมาเพื่อประโยชนของสวนรวม 
 สถานการณเชนนี้ยอมจะทำใหสาธารณชนเคลือบแคลงสงสัย
ไดวา การปฏิบัติหนาที่ การใชดุลยพินิจ หรือการกระทำอยางใดอยาง
หนึ่งของอธิบด ีก. ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูลนั้น ๆ จะมีโอกาสหรือมี
ความเปนไปไดที่จะกระทำไปเพื่อประโยชนของตนเองมากกวา
ประโยชนสวนรวม  
 สถานการณเชนนี้จะเปดชอง เปดโอกาสใหมีการทุจริต คอรรัปชัน 
หรือมีโอกาสที่ประโยชนสวนรวมจะสูญหาย เสียหายหรือลดนอยถอยลง 
(Private gains from public losses.) 
 
หากไมมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ ก็ไมใชเรื่องการ

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 แมในสถานการณที่มีประเด็นที่นาย ก. ตองพิจารณา
เรื่องที่เกี่ยวของหรือขัดแยงกันระหวางกระทรวงการคลังกับกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สถานการณเชนนี้ก็
มิใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
เพราะ นาย ก. มิไดมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของกับ
ประโยชนของกระทรวงการคลัง หรือประโยชนของกองทุนฟนฟูฯแต
อยางใด จึงไมมีกรณีที่นาย ก. จะไมเปนกลางหรือโอนเอียงในการใช
ดุลยพินิจอันเนื่องมาจากเห็นแกประโยชนสวนบุคคลของตนได สวน
กรณีนี้จะมีเหตุอื่นอันอาจทำใหนาย ก. โอนเอียงหรือไมเปนกลางใน
การพิจารณาหรือวินิจฉัยหรือไม อยางไร เปนอีกประเด็นหนึ่ง๗๒  
 ตัวอยาง นาย ก. อัยการสูงสุด ไดรับการแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงกรรมการหรือประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานการณเชน
นี้มิใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน
รวมโดยตัวของมันเอง เพราะ นาย ก. มิไดมีประโยชนสวนบุคคลของ
ตนเขามาเกี่ยวของดวย๗๓ สวนกรณีนี้จะมีเหตุอื่นอันอาจทำใหนาย ก. 

๗๒ โปรดดู หัวขอ ๔.สถานการณที่คลายกับการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม ตอไป 
๗๓ ที่มีผูกลาววา ในกรณีเชนนี้ถือวามีประโยชนสวนตนอยู โดยเห็นวา
ประโยชนสวนตนในที่นี้ก็คือคาตอบแทนที่ไดรับจากการดำรงตำแหนง
กรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น ผูเขียนเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวมิใชประโยชนสวน
ตนตามหลักเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน เพราะหากเขาใจเชนนี ้ บุคลากร
ภาครัฐ หรือภาคเอกชนทั้งหมดจะไมสามารถไปทำงานหรือชวยราชการใน
หนวยงานของรัฐอื่น ๆ ไดเลย เพราะการไปทำงานหรือชวยราชการในหนวย
งานของรัฐอื่น ๆ ยอมไดรับคาตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนปกติ 
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โอนเอียงหรือไมเปนกลางในการพิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่หรือไม 
อยางไร เปนอีกประเด็นหนึ่ง๗๔  
 ตัวอยาง นาย ก. อธิการบดี ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ประธานและกรรมการในรัฐวิสาหกิจตาง ๆ หลายแหง กรณีนี้ก็มิใช
เรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมโดย
ตัวของมันเอง เพราะนาย ก. มิไดมีประโยชนสวนตนอันไปขัดกับ
ประโยชนของสวนรวม สำหรับกรณีที่มีความเห็นวาจะเหมาะสมหรือไม 
อยางไร ที่ดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานอยูแลวและในขณะเดียวกัน
ยังทำหนาที่ประธานและกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ อีกหลายแหง 
เปนอีกประเด็นหนึ่ง๗๕  
 
อาทิ ขาราชการกระทรวงการคลังไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการกฤษฎีกา   
ยอมไดรับเบี้ยประชุมในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ฯลฯ  สวนความเห็นใน
ทำนองที่วา เมื่อไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่แลวจะมีผลทำใหเกิด
ความโอนเอียงไมเปนกลางในการรักษาหนาที่หรือไม อยางไร เปนอีกประเด็น
หนึ่งเชนกัน  
๗๔ โปรดด ู หัวขอ ๔. สถานการณที่คลายกับการขัดกันของผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม  ตอไป 
๗๕ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมีความเห็น
และขอเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อจำกัดมิใหผู ใดเปนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ เกินกวา ๓ แหง และ ๓ แหงนี้ใหนับรวมการเปนกรรมการ
โดยตำแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตำแหนง
กรรมการดวย ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอดังกลาว   
รายละเอียดโปรดด ูมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 



50

 ๒. ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้น ๆ มีอำนาจหนาที่ที่

เกี่ยวของกับผลประโยชนของสวนรวมอยู 

 การใดที่จะเปนกรณีการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมได บุคคลนั้น ๆ จะตองเปนผูมีอำนาจหนาที ่
หรือเปนผูที่ตองใชดุลยพินิจ วินิจฉัย สั่งการ หรือกำกับ ดูแล ฯลฯ 
กิจการงานของสวนรวมอยู บุคคลโดยทั่ว ๆ ไปที่ไมมีอำนาจหนาที ่
แมจะมีผลประโยชนสวนตนอยูก็มิใชกรณีการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนขาราชการ ตำแหนงนักวิชาการเชี่ยวชาญ 
มิไดมีอำนาจหนาที ่ กำกับดูแล หรือใชดุลยพินิจวินิจฉัยใด ๆ ในการ
ประมูลกอสรางอาคาร แมภรรยานาย ก. จะเปนเจาของบริษัทที่มา
ประมูลกอสรางอาคารดวย ก็ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
เพราะนาย ก. ไมไดอยูในสถานะที่จะตองใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที ่
หรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง ตามอำนาจหนาที่เพื่อสวนรวม 
เพื่อหนวยงาน หรือเพื่อองคกร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง นาย ก. ไมมี
โอกาสในการทำใหประโยชนสวนรวมเสียหายได๗๖  

๗๖ มีผูกลาววา ในกรณีเชนนี ้ นาย ก. มีโอกาสที่จะแทรกแซง หรือโนมนาว
ทำใหการพิจารณา วินิจฉัยสั่งการใด ๆ เปนไปเพื่อประโยชนของนาย ก. ไดอยู 
เพราะนาย ก. เปนขาราชการอยูในหนวยงาน ซึ่งผูเขียนเห็นวา การกลาวเชนนี้
มิไดผิดแตประการใด เพราะแมบุคคลที่อยูนอกหนวยงาน แตสนิทสนมกับผูที่มี
อำนาจหนาที่ก็มีโอกาสในการโนมนาว หรือแทรกแซงไดเชนเดียวกัน แต
ประเด็นที่ผูเขียนตองการเนนก็คือกรณีนี้มิใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชน
สวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 
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 ตัวอยาง นาย ก. เปนขาราชการระดับ ๖ ตำแหนง
บรรณารักษ ไดเขาทำสัญญาวาจางกอสรางบานกับบริษัทผูรับเหมา
กอสรางที่กำลังกอสรางอาคารใหกับหนวยงานที่นาย ก. เปน
ขาราชการอยู กรณีนี้ก็ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน เพราะ
นาย ก. ไมไดเปนผูมีอำนาจหนาที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกอสราง
อาคาร ไมมีอำนาจหนาที่ในการตรวจการจางหรือไมอยูในสถานะที่
ผูรับเหมาจะใหประโยชนใด ๆ อันทำใหนาย ก. เอนเอียงในการ
ปฏิบัติหนาที่ได 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ภรรยานาย ก. เปนผูรับเหมากอสราง 
ภรรยานาย ก. ไมสามารถมาประมูลกอสรางอาคารในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่นาย ก. กำกับดูแลอยูได เพราะเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน แตหากภรรยานาย ก. ไปประมูลกอสรางอาคารกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น ที่นาย ก. มิไดมีอำนาจหนาที่ใด ๆ 
เกี่ยวของ กรณีนั้นก็ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน๗๗  
 อาจกลาวไดงาย ๆ วาเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน จะเกิด
ขึ้นไดก็เฉพาะกับผูมีอำนาจหนาที่เทานั้น และยิ่งมีอำนาจหนาที่มาก

๗๗ อยางไรก็ตาม หากนาย ก. และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นไดมี
การสมรูรวมคิดกันเพื่อเอื้อประโยชนใด ๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมายก็จะเปน
ความผิดฐานอื่น ๆ ตอไป ซึ่งตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป ในที่นี้ผูเขียน
ประสงคจะทำความเขาใจความหมายและองคประกอบของการขัดกันแหงผล
ประโยชน  และกรณีตามตัวอยางที่ยกนี้ไดเคยมีการหยิบยกขึ้นมาเปนตัวอยาง
แลวในการสัมมนาเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนที่จัดโดยคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งผูเขียนเปนวิทยากรรวมอยูดวย  
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หรือสูงเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะกอใหเกิดปญหาไดมากเทานั้น   
โดยเหตุนี้ ในหลักการของการปองกันปญหาการขัดกันแหงผล

ประโยชนที่มีประสิทธิภาพจึงตองมีมาตรการและนโยบายที่เขมงวด

โดยเฉพาะกับผูที่มีอำนาจหนาที่ระดับสูง๗๘  
 อยางไรก็ตาม อำนาจหนาที่ที่มีอยูนั้น ตองเปนอำนาจหนาที่

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว๗๙ อำนาจอันเกิดจากสภาพขอเท็จจริงบาง

ประการ สถานะของบุคคล หรือเหตุอื่นใด ฯลฯ โดยหลักการแลวไม

ถือวาเปนอำนาจอันจะนำไปสูการขัดกันแหงผลประโยชนได   
อาทิ นาย ก. อดีตนายกรัฐมนตรี ไดเขาประมูลซื้อขายที่ดินกับหนวย

งานของรัฐ หรือรัฐมนตีวาการกระทรวง A ไดไปเปนคูสัญญากับกรม 

B ซึ่งมิไดอยูภายใตการกำกับดูแล ของตนตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวง A เปนคูสัญญากับกรมหนึ่ง ซึ่งไมไดอยูในสาย

งานที่รัฐมนตรีชวยวาการฯ 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
เหตุนี้คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ จึงไดออก
ประกาศป.ป.ช. กำหนดใหเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนผูมีหนาที่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐ แหงพ.ร.บ.ป.ป.ช. ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ และตอมาขยาย
ถึงผูบริหารทองถิ่น และรองผูบริหารทองถิ่น ในป พ.ศ. ๒๕๕๕  
๗๙ เหตุผลก็คือ เจาหนาที่ของรัฐ ยอมมีอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให
อำนาจไวเทานั้น 
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 ๓. บุคคลนั้น ๆ จะเปนบุคลากรในภาครัฐ หรือภาค

เอกชนก็ได 

 หลักการเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมนี้ เปนหลักการสากลอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
และสามารถปรับใชไดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน กลาวคือผูบริหาร
ภาคเอกชนซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการรักษาประโยชนขององคกรอัน
เปนสวนรวม และในขณะเดียวกันผูบริหารภาคเอกชนดังกลาวมีผล
ประโยชนสวนตนซึ่งขัดหรือแยงกันอยูกับผลประโยชนขององคกร 
เชนนี้ก็พึงหลีกเลี่ยงสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชน เชน
เดียวกัน๘๐  
 ตัวอยาง นาย ก. กรรมการในธนาคารพาณิชยเอกชนแหงหนึ่ง 
ซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และบริษัทของนาย 
ก. ไดมาขอสินเชื่อจากธนาคาร เชนนี้นาย ก. ยอมมีประโยชนสวนตน
คือการที่บริษัทของตนจะไดรับสินเชื่อจากธนาคาร 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) 
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เดียวกันนาย ก. ก็มีหนาที่รักษาประโยชนสวนรวมของธนาคารในการ
ปลอยสินเชื่อดวย ประโยชนทั้งสองอาจขัดกันได นาย ก. จึงพึงหลีก
เลี่ยงสถานการณนี้ 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูจัดการในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
ภรรยานาย ก. ไดเขามาเปนคูสัญญาซื้อขาย ประมูลงาน หรือรับ
ทำการงานอยางใดอยางหนึ่งกับบริษัทแหงนั้น เชนนี้ยอมถือไดวา
เปนการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 
 ๔. ประโยชนสวนตนนั้น อาจจะเปนประโยชนในเชิง

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดก็ได 

 ประโยชนสวนตนนั้นครอบคลุมไมเพียงแตประโยชนในเชิง
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงประโยชนอื่นใด ซึ่งมีผลกระทบตอการ
พิจารณา การใชดุลยพินิจ การปฏิบัติหนาที่ของบุคคลนั้น ซึ่งตอง
พิจารณาเปนกรณ ีๆ ไป 
 ตัวอยาง นาย ก. ตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย นาย ก. 
ไดเสนอและไดพิจารณารวมลงมติให นาง ข. ซึ่งเปนภรรยาตนเอง
และเปน candidate ไดรับแตงตั้งเปนคณบด ีหรือไดรับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ ์ กรณีเชนนี้แมจะมิไดเปนประโยชนในเชิงทรัพยสิน 
แตตำแหนงหนาที่ หรือเกียรติยศ ก็เปนประโยชนอื่น ๆ ที่เปนเรื่อง
การขัดกันของผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนอาจารยมหาวิทยาลัย บุตรของนาย ก. 
ไดมาศึกษาและลงทะเบียนเรียนในวิชาที่นาย ก. เปนผูสอน นาย ก. 
เปนผูมีอำนาจหนาที่ในการวัดผลใหคะแนนแกนักศึกษาซึ่งรวมถึง
บุตรของตนดวย กรณีนี้แมจะไมใชประโยชนในทางทรัพยสิน หรือ
ตำแหนงหนาที่ แตก็เปนประโยชนอื่นใด จึงเปนสถานการณที่อาจ
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ทำใหสาธารณะไมมั่นใจวา การตรวจใหคะแนนในกรณีบุตรของนาย 
ก. นั้น นาย ก. จะไดตรวจพิจารณาอยางตรงไปตรงมาหรือไม  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูที่แสดงตนโดยชัดแจงวาจะเปนผูสมัคร
เขารับการสรรหาเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย และนาย ก. ไดรับ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยใหทำหนาที่ เปน
กรรมการแกไขขอบังคับการสรรหาอธิการบดีที่จะมีผลใชบังคับกับ
การสรรหาอธิการบดีในครั้งนั้น กรณีนี้แมจะไมใชประโยชนในทาง
ทรัพยสิน แตก็เปนประโยชนอื่นใดอันทำใหเกิดสถานการณการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งสาธารณะอาจไมเชื่อมั่นวาการแกไขระเบียบขอ
บังคับนั้นจะแกไขเพื่อประโยชนสวนรวมหรือแกเพื่อประโยชนของ
นาย ก.ในการสรรหาที่นาย ก.เกี่ยวของอยูโดยตรง 
 อยางไรก็ตาม โดยหลักการแลว ประโยชนสวนตนนั้น ไมวา

จะเปนประโยชนสวนตนในรูปทรัพยสิน เงินทอง ตำแหนงหนาที่ 

เกียรติยศหรือประโยชนอื่นใด จะตองมีขนาด จำนวนหรือลักษณะ

ที่มากหรือมีสาระสำคัญเพียงพอที่จะทำใหบุคคลนั้นเกิดอคติ   
มีความไมเปนกลางในการใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที่ หรือกระทำ

การอยางใดอยางหนึ่งดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งประโยชนสวนตน

นี้จะตองมากพอที่จะทำใหไมเปนกลางนั่นเอง ซึ่งปญหานี้เปนขอ

เท็จจริงรายละเอียดที่จะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
๘๑  

๘๑ และโดยเหตุที่เปนรายละเอียดที่ตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปนี้เอง ที่อาจ
ทำใหเกิดความยากลำบากในการพิสูจนวามีการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมหรือไม และเปนความยากลำบากในการตีความ ดัง
นั้นในการตรากฎหมายบางฉบับจึงบัญญัติใหเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
โดยไมคำนึงถึงขนาดหรือสัดสวนของผลประโยชนสวนตน แตอยางใด ซึ่งอาจ
ทำใหเกิดผลกระทบที่ไมคาดหวังตามมา 
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 ตัวอยาง นาย ก. เปนกรรมการธนาคารแหงหนึ่ง มีอำนาจ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อและบริษัท ข. ซึ่งมีนาย ก. ถือหุนอยูดวย ๑ 
หุน มาขอสินเชื่อ เชนนี้แมนาย ก. จะมีประโยชนสวนตนอยูในบริษัท 
ข. แตจะเห็นไดวาขนาดหรือปริมาณของประโยชนสวนตนนั้นนอย
มากจนนาเชื่อไดวา จะไมเปนเหตุใหนาย ก. พิจารณาโดยไมเปนกลาง
แตอยางใด 
 
 ๕. ประโยชนสวนตนนั้น หมายความรวมถึง

ประโยชนของบุคคลอื่นที่ถือวาเปนประโยชนสวนตนดวย  

 ประโยชนสวนตนนั้น โดยสภาพหรือโดยปกติยอมหมายถึง
ประโยชนของตนเอง อันเปนที่เห็นไดชัดวาจะมีอิทธิพลหรือมีผลตอ
การใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที่หรือกระทำการอยางใดอยางหนึ่งหาก
ไปขัดกับประโยชนสวนรวม คำถามมีวาประโยชนสวนตนในที่นี้จะ
รวมถึงประโยชนของบุคคลอื่น ๆ หรือไม เพียงใด ? คำตอบโดย  
หลักการก็คือ ประโยชนสวนตนในประเด็นนี้ยอมมีความหมายเฉพาะ
ประโยชนของตนเองเทานั้น ขอยกเวนที่ขยายออกไปคือประโยชน
ของบุคคลอื่นที่ถือเสมือนเปนประโยชนของตนเอง ซึ่งก็คือประโยชน
ของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ๘๒  

๘๒ เหตุผลสนับสนุนก็เพราะตามกฎหมาย ทรัพยสินของคูสมรสยอมเปนสิน
สมรสรวมกันของสามีภริยา (ป.พ.พ.มาตรา ๑๔๗๐) สามีภริยาตองชวยเหลือ
เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน (ป.พ.พ.มาตรา ๑๔๖๑) และการอยูกินกันฉันทสามีภริยา
ยอมเปนเหตุผลในตัวเองที่ทำใหถือเสมือนไดวาประโยชนของสามีภริยายอม
เปนประโยชนของอีกฝายหนึ่ง และสำหรับบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ บิดา
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 อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นและบทบัญญัติกฎหมายบางฉบับ 
อาทิพ.ร.บ. วาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม พ.ศ. .. หรือที่รูจักกันในนามกฎหมาย ๗ ชั่วโคตร 
ซึ่งกฎหมายนี้ไมมีผลใชบังคับโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไป
แลว๘๓ ไดกำหนดใหประโยชนสวนตนขยายไปถึงเครือญาติลำดับชั้น
ตาง ๆ หรือบางความเห็นขยายไปแมกระทั่งเพื่อนรวมรุน เพื่อนรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา ลูกหนี้เจาหนี ้ ฯลฯ ดวย ซึ่งผูเขียน
เห็นวาเปนการขยายขอบเขตกวางเกินไปและทำใหไมสามารถแยก

มารดายอมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองอุปการะเลี้ยงดู (ป.พ.พ. มาตรา 
๑๕๖๔) มีอำนาจปกครองซึ่งรวมถึงอำนาจในการจัดการทรัพยสินของบุตรดวย 
(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
บุพการ ี ผูสืบสันดาน คูสมรสของบุตรของตน พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวม
บิดาหรือมารดาเดียวกันของตนหรือของคูสมรส ลุง ปา นา อา ของตนหรือคู
สมรส บิดามารดาปูยาตายายของคูสมรส บุตรของพี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมบิดาหรือมารดาเดียวกันของตนหรือของคูสมรส และยังรวมถึงบุตรของ
บุตรของพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันของตน ดวย 
โปรดดูรายละเอียดในรางกฎหมายดังกลาว และโปรดดูคำวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ก. วันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒)  
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ความแตกตางระหวางความไมเปนกลางของเจาหนาที่ผูมีอำนาจอัน
เกิดจากการขัดกันแหงผลประโยชนกับความไมเปนกลางอันเกิดจาก
ความสัมพันธของบุคคล โดยสภาพหรือโดยเหตุผลของเรื่องและโดย
กฎหมายแลวผลประโยชนของเพื่อนก็ด ี ผลประโยชนของผูบังคับ
บัญชา ของเจาหนี้ก็ดี ฯลฯ ไมใชและไมอาจถือไดวาเปนประโยชน
สวนตนของเพื่อน ของผูใตบังคับบัญชา หรือของลูกหนี้ได๘๔ สวน
ความสัมพันธของบุคคลนั้นมีหลากหลาย อาจมีทั้งความสัมพันธกันใน
ฐานะตาง ๆ โดยปกติธรรมดาหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะใกล
ชิดสนิทสนมพิเศษ และในกรณีที่ความสัมพันธนั้นมีมากเพียงพอที่จะ
มีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที ่ หรือกระทำการอยางใด
อยางหนึ่ง ก็ยอมทำใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ไมเปนกลางได ซึ่งเปน
ขอเท็จจริงที่จะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป แตก็ไมใชเรื่องการขัดกัน
แหงผลประโยชน  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนพนักงานผูมีอำนาจหนาที่ในการคัดเลือก
บุคคลเขาทำงานในหนวยงานของตน บุตรของนาย ก. ไดมาสมัครงาน
ดวย นาย ก. ยอมมีผลประโยชนสวนตนที่อาจทำใหใชดุลยพินิจ  
ในการคัดเลือกไดอยางไมเปนกลาง 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนพนักงานผูมีอำนาจหนาที่ในการคัดเลือก
บุคคลเขาทำงานในหนวยงานของตน บุตรของนาย ข. เพื่อนนาย ก. 
ไดมาสมัครงานดวย นาย ก. ไมมีผลประโยชนสวนตนในกรณีนี ้  
แตนาย ก. อาจมีความสัมพันธใกลชิดกับนาย ข. มากเพียงพอที่จะ
ทำใหนาย ก.ใชดุลยพินิจในการคัดเลือกไดอยางไมเปนกลาง (หากมี) 
ก็เปนอีกกรณีหนึ่ง แตมิใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
๘๔ บางทานอาจเห็นวา ประโยชนของเพื่อน ประโยชนของผูบังคับบัญชา 
ประโยชนของเจาหนี้ก็คือประโยชนของตนเอง นั่นเอง  ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปน
ความเห็นที่กวางมาก ๆ จนหาขอบเขตและหลักเกณฑไดยาก 
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 ตัวอยาง บริษัท เอ โดยนาย ก. กรรมการผูจัดการ มีประเด็น
ตองพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อที่ดินจากนาย ข. ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท เอ นาย ก. ซึ่งมีอำนาจหนาที่กระทำการแทนบริษัท เอ ตอง
พิจารณาวินิจฉัยเพื่อประโยชนของบริษัท เอ แตนาย ก. มีความ
สัมพันธกับนาย ข. ในฐานะที่นาย 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 หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือ
เปนอยู โดยบุคคลผูที่อยูในสภาวะของการขัดกันของผลประโยชน

๘๕ ตัวอยางนี ้บางทานอาจเห็นวา การที่นาย ก. ไมเปนกลาง เห็นแกประโยชน
ของนาย ข. ก็เทากับเห็นแกผลประโยชนสวนตนของนาย ก. นั่นเอง ซึ่งวิธีคิด
กวาง ๆ เชนนี้จะไมสามารถแยกแยะเรื่องตาง ๆ ไดเลย เพราะพิจารณาอยาง
กวาง ๆ ทุกเรื่องลวนมาจากการคำนึงถึงประโยชนสวนตนทั้งสิ้น อาทิ การทุ
จริตคอรรัปชัน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด การทำงานหลังเกษียณ 
การทำงานสองตำแหนงหรือมากกวา ฯลฯ  ซึ่งผูเขียนเห็นวามีลักษณะและ
ขอบเขตที่แตกตางกัน โปรดด ู สถานการณที่คลายกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนตอไป  
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สวนตนและผลประโยชนสวนรวมนั้น อาจไมไดมีเจตนาหรือการ
กระทำที่จะทำใหประโยชนสวนรวมตองเสียหาย หรือมีเจตนาหรือ
การกระทำที่ทุจริตคอรรัปชันก็ได 
 ตัวอยาง อธิบด ีก. ไดวาจาง บริษัทกอสรางแหงหนึ่งกอสราง
อาคารใหกับกรมที่ตนเองกำกับดูแลอยู และในขณะเดียวกันก็ไดวา
จางบริษัทกอสรางรายนั้นกอสรางบานพักอาศัยสวนตัวดวย กรณีดัง
กลาวเปนสภาวการณที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม เพราะสาธารณชนยอมไมเชื่อมั่นวาในการตรวจ
การจางและการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารใหกับกรมดัง
กลาวจะไดรับพิจารณาวินิจฉัยอยางตรงไปตรงมา แตกระนั้นก็ตามก็
มิไดหมายความเสมอไปวา อธิบดี ก. ไดมีเจตนาหรือการกระทำอยาง
ใดอยางหนึ่งอันทำใหประโยชนของสวนรวมเสียหาย หรือลดนอยถอย
ลงเลย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การขัดกันแหงผลประโยชนนั้นไมจำเปน
ตองมีการทุจริตคอรรัปชันตามมาเสมอไป๘๖ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งจะ
เปนการทุจริตคอรรัปชันไดตองมีการกระทำอยางอื่นที่เปนการทุจริต
คอรรัปชันตามมา 
 ตัวอยาง นาย ก. บุตรของนาย ข. ซึ่งประกอบกิจการสถานี
จำหนายน้ำมันของครอบครัว และไดจำหนายน้ำมันใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงหนึ่งมาโดยตลอด โดยราคาจำหนายเปนไป
ตามราคาตลาดตามปกต ิ และเนื่องจากสถานีจำหนายน้ำมันดังกลาว
เปนสถานีจำหนายน้ำมันแหงเดียวที่ตั้งอยูใกลที่ทำการขององคกร

๘๖ อยางไรก็ตาม หากมีขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีการกระทำอยางใดอยางหนึ่ง
ใหสวนรวมเสียหาย เสียประโยชน หรือไดมีการทุจริตเอาประโยชนเขาสวนตัว 
กรณีก็จะเปนความผิดฐานทุจริตคอรรัปชัน 
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ปกครองสวนทองถิ่นนั้น หากจะซื้อน้ำมันจากสถานีจำหนายน้ำมันอื่น
ซึ่งอยูหางไกลมากก็จะทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเสียประโยชน 
ตอมานาย ก. ไดรับชวงกิจการตอจากนาย ข. บิดา และไดมาสมัคร
เปนผูบริหารทองถิ่นและไดรับเลือก และเมื่อดำรงตำแหนงแลวก็ยังได
ทำการซื้อขายน้ำมันตอเนื่องมาในราคาตามปกติ 
 กรณีเชนนี้หลังจากที่ นาย ก. ไดเขามาเปนผูบริหารทองถิ่น   
มีอำนาจหนาที่ กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นแลว   
กรณียอมเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม  
 กรณีตามตัวอยางที่ยกมาเปนเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
แตจากขอเท็จจริงยอมแสดงใหเห็นชัดเจนวาแมจะเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนแตกรณีก็ไมไดนำไปสูการทุจริตคอรรัปชันเสมอไปหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งการขัดกันแหงผลประโยชนไมเทากับการทุจริต๘๗ แต
สถานการณการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวมนี้ยอมเปนโอกาสและเงื่อนไขที่อาจทำใหประโยชนของสวน

๘๗ ทำนองเดียวกับการนำเอกสารและโนตยอเขาไปในหองสอบของนิสิตนัก
ศึกษา หากขอเท็จจริงปรากฏวานักศึกษาไดใชโนตยอนั้นเพื่อทบทวนกอนเขา
หองสอบ แตดวยความหลงลืมไดนำโนตยอซึ่งยังคงคางอยูในกระเปาของนิสิต
นักศึกษาเขาไปในหองสอบดวย โดยไมไดตั้งใจ และไมมีการนำขึ้นมาลอกหรือ
ใชประโยชนใด ๆ เลย กรณียอมเห็นไดวามิไดมีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้น 
การนำเอกสารหรือโนตยอเขาไปในหองสอบจึงไมใชเทากับทุจริตในการสอบ
เสมอไป แตก็เปนเรื่องที่ไมเหมาะสม และในทางปฏิบัติคงจะพิสูจนเจตนาได
ยาก และโดยทั่วไปก็คงจะทำใหเชื่อวาอาจจะมีการเตรียมการไปเพื่อทุจริตใน
การสอบ โดยเหตุนี้จึงมักกำหนดหามมิใหนำโนตยอเขาไปในหองสอบ และ
กำหนดเปนฐานความผิดตางหากจากการทุจริตในการสอบ  
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รวมเสียหายหรือลดนอยถอยลงไดโดยงาย หากผูมีอำนาจหนาที่คำนึง
ถึงประโยชนสวนตน หรือยอมเปนโอกาสใหมีการทุจริตคอรรัปชันได
โดยงาย หรืออยางนอยที่สุดสาธารณชนยอมจะเกิดความสงสัย ไม
มั่นใจตอการใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากไมมีระบบการตรวจสอบควบคุมที่ดีของหนวยงาน กรณี
ตามตัวอยางก็คงมีคำถามหรือขอสงสัยวา การกอสรางบานพักอาศัย
ของอธิบดีนั้น อธิบดีคงจะไดประโยชน ไดลดราคา ไดของแถม ได
อะไรอยางอื่นบาง ไมมากก็นอยจากบริษัทกอสราง หรือเปนชองทาง
ใหมีการทุจริตคอรรัปชันนำประโยชนเขาสวนตนไดโดยงาย หรือ
สาธารณชนก็คงตั้งขอสงสัยวา ทำไมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงได
ซื้อน้ำมันจากผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นนั้นเอง ฯลฯ 
 ดังไดกลาวมาแลววาการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสถานการณ สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่
เอื้อ หรือเปดชอง เปดโอกาสใหเกิดความเสียหาย เสียประโยชนกับ
สวนรวมไดโดยงาย หรือเปนโอกาสใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได
นั่นเอง๘๘ จึงมีหลักการและแนวความคิดใหผูมีอำนาจหนาที่ทั้งหลาย
พึงตองหลีกเลี่ยงสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชน แตโดยขอ
เท็จจริงมักปรากฏเสมอวาผูบริหาร ผูมีอำนาจหนาที่ทั้งหลายไมได
ปฏิบัติตามหลักการดังกลาว หรือไมไดตระหนัก หรือไมไดระมัดระวัง
และปลอยใหมีการขัดกันแหงผลประโยชนเกิดขึ้นบอยครั้ง และใน
หลาย ๆ ครั้งการขัดกันแหงผลประโยชนนี้ไดนำไปสูการทุจริตคอรรัปชัน 
แตเนื่องจากการพิสูจนใหเห็นถึงการทุจริตคอรรัปชันอันเนื่องมาจาก
การขัดกันแหงผลประโยชนเปนเรื่องยาก ดังนั้นจึงมีแนวความคิดใน
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การนำเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนมาบัญญัติเปนความผิดอาญา
ฐานหนึ่ง๘๙ ตางหากนอกเหนือจากความผิดฐานทุจริตคอรรัปชัน๙๐  
 สรุป การขัดกันแหงผลประโยชนจึงไมเทากับการทุจริต
คอรรัปชันเสมอไป๙๑ แตก็อาจกลาวไดวาโดยทั่วไปแลวการขัดกันแหง
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
ทุจริตแหงชาต ิ 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, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๔, หนา ๖.  
และเมธ ีครองแกว, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๐, หนาแรก และหนา ๓๓, ๓๗. 
๙๒ แตเพื่อเปนการปองกันปญหาคอรรัปชัน ซึ่งมักจะตามมาจากการขัดกัน
แหงผลประโยชน จึงไดนำหลักในเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม มาบัญญัติไวเปนความผิดทางอาญาฐานหนึ่งตางหาก
จากเรื่องทุจริตคอรรัปชัน  ทำนองเดียวกับความผิดฐานนำบันทึกยอเขาไปใน
หองสอบ และความผิดฐานทุจริตในการสอบ นั่นเอง อยางไรก็ตามโปรดสังเกตวา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
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 ๗. การขัดกันแหงผลประโยชน โดยหลักการพื้นฐาน

เปนเรื่องศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

 ไดกลาวมาแลววาหลักการหรือแนวคิดเรื่อง การขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมนั้นโดยพื้นฐานเปนเรื่อง
ของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม๙๓ ซึ่งบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งเจา
หนาที่ของรัฐที่มีอำนาจหนาที่กำกับดูแลกิจการงานตาง ๆ เพื่อสวน
รวมนั้น สมควรหลีกเลี่ยงสถานการณ หรือสภาวการณของการขัดกัน
แหงผลประโยชน ทั้งนี้เพราะสถานการณ หรือสภาวการณดังกลาวมี
ผลเสียดังที่ไดกลาวมาแลว๙๔  
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บุคคลที่มีตำแหนงหนาที่กำกับดูแลองคกร หนวยงานตาง ๆ มักไม
ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกลาว ปลอยใหมีสถานการณหรือ
สภาวการณการขัดกันแหงผลประโยชนเกิดขึ้น และการจะพิสูจนวา

ทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดแกไขเพิ่มเติมโดยใหถือวาความผิดฐานดังกลาว
เทากับทุจริต ซึ่งผูเขียนเห็นวาฝนตอความจริงในบางกรณี โปรดดู กำชัย จง
จักรพันธ, “ใหถือวาทุจริต” บทความในหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน ฉบับที ่
๒๑๑๘๒ วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔  หนา ๖.  
๙๓ โปรดดูใน กองทุนศาสตราจารยจิตต ิ ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อางแลวเชิงอรรถที่ 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
เปนความผิดทางอาญาฐานหนึ่งมากขึ้น ๆ ตามลำดับ๙๕ ซึ่งความผิด
ฐานนี้ไมจำเปนตองพิสูจนวามีการทุจริตคอรรัปชันเกิดขึ้น ไมจำเปน
ตองพิสูจนวาสวนรวมเสียหาย เสียประโยชน เพียงแคมีองคประกอบ
ของการขัดกันแหงผลประโยชนครบถวน ก็ผิดแลว แตถาสามารถ
พิสูจนไดวาไดมีการอาศัยสถานการณของการขัดกันแหงผลประโยชน
นำไปสูการทุจริตคอรรัปชัน ก็จะเปนความผิดฐานทุจริตคอรรัปชัน 
ซึ่งเปนฐานความผิดที่มีโทษหนักกวา 
 จึงเปนเรื่องที่ถูกตอง ที่มีคำกลาววา “หากผูมีอำนาจหนาที่ทั้ง
หลาย ตระหนัก ใหความสำคัญและปฏิบัติตนใหสอดคลองถูกตอง
ตามหลักเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ก็จะไมมีปญหาเรื่องการขัดกันแหง
ผลประโยชน และไมมีความจำเปนที่จะตองออกกฎหมายมาบังคับแต
อยางใด” 
 
๙๕ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดผานพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวน
รวม พ.ศ... หรือที่รูจักกันในนามกฎหมาย ๗ ชั่วโคตร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
บัญญัติฐานความผิดเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนโดยตรงที่ครอบคลุมมาก
ที่สุดเทาที่เคยมีกฎหมายมา ออกมาใชบังคับ  แตอยางไรก็ตาม คำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๗/๒๕๕๑ ไดวินิจฉัยวากระบวนตรากฎหมายไมชอบ 
ทำใหกฎหมายฉบับนี้ไมมีผลใชบังคับ (รายละเอียดโปรดดู ในราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ก. วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒) 
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 ๘. ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน

อาจเปนไดทั้งการกระทำที่เปนความผิดในตัวเอง (Mala in se) 

หรือเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม (Mala prohibita) ก็ได  
 เนื่องจากการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมเปนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมาตรฐานในทางคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคคลแตละคนยอมแตกตางกันไป ประการหนึ่ง กอปร
กับเมื่อมีการนำหลักในเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนมาบัญญัติไว
เปนกฎหมาย และกำหนดไวเปนความผิดอาญาโดยกำหนด  
องคประกอบของความผิดไวโดยไมเชื่อมโยงกับเรื่องทุจริตคอรรัปชัน 
อีกประการหนึ่ง อันนำไปสูความรูสึกไมเขาใจและตอตานหลักการ  
ในเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนและกฎหมายที่บัญญัติขึ้น จึงเกิด
กรณีที่บุคคลอาจมีความคิดเห็นไมยอมรับกฎหมาย ผูที่กระทำการ  
อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนตามที่กฎหมายบัญญัติไวจำนวนหนึ่ง
จึงอาจไมไดรูสึกหรือตระหนักวาตนไดกระทำสิ่งที่ผิดแตอยางใด   
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีผูกลาววาการกระทำดังกลาวเปนสิ่งที่เลวราย 
เปนเรื่องทุจริตคอรรัปชัน ยิ่งเปนเหตุทำใหบุคคลดังกลาวรูสึกวาตนไม
ไดรับความเปนธรรม กฎหมายไมยุติธรรม ดังนั้นในความเห็นของ
บุคคลกลุมนี้จึงเห็นวา ความผิดฐานการขัดกันแหงผลประโยชนเปน
ความผิดก็เพราะกฎหมายบัญญัติหามไว (Mala prohibita) ไมได
เปนความผิดในตัวของมันเอง๙๖ แตสำหรับบุคคลอีกจำนวนหนึ่ง  

๙๖ โปรดพิจารณาเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู
ดำรงตำแหนงทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๖ ก ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ หนา ๒๗. 
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ซึ่งเห็นวาการขัดกันแหงผลประโยชนเปนการกระทำที่ไมด ี เปนเรื่อง
เลวราย เปนความผิดในตัวมันเอง และการนำมาบัญญัติไวเปน  
ความผิดตามกฎหมายนั้นถูกตองดีแลว ความผิดดังกลาวตามแนวคิด
ของบุคคลกลุมนี้จึงเปนความผิดในตัวเอง (Mala in se) 

 นอกจากนี้การที่กฎหมายบางฉบับ อาท ิพระราชบัญญัติคณะ
กรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บัญญัติหามมิใหผูประกอบธุรกิจประกันภัยมาเปนกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเทากับหามการขัดกัน
แหงผลประโยชน ในขณะที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับไมหามใหผูประกอบธุรกิจหลัก
ทรัพยมาเปนกรรมการตลาดหลักทรัพย๙๗ หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่ง
กฎหมายหลักทรัพยสนับสนุนใหมีการขัดกันแหงผลประโยชนได ยิ่ง
เปนสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของ
สับสนวาสภาวการณหรือสถานการณดังกลาว ซึ่งก็คือการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ดีหรือไมดีกันแน 
เหตุผลที่ถูกตองแทจริงควรเปนเชนใด และเปนเหตุผลสำคัญอีก
ประการหนึ่งที่ทำใหกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนอาจเปนไดทั้งความผิดประเภทที่เปนความผิดในตัวเอง 
(Mala in se) หรือเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม (Mala 

prohibita) แลวแตมุมมองของแตละคน 

๙๗ โปรดดู หัวขอ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผลประโยชน 
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ความสำคัญและความสัมพันธระหวางการขัดกันของผล

ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม กับการทุจริต

คอรรัปชัน 
  แมวาการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวม จะมิใชการทุจริตคอรรัปชันโดยตัวของมันเอง แตการขัดกัน
แหงผลประโยชนเปนสถานการณ หรือสภาวการณที่เอื้อหรือเปด
โอกาส หรือเปนปจจัยอันนำไปสูการทุจริตคอรรัปชันไดโดยงาย๙๘ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ผูเขียนใชคำวา การขัดกันแหงผลประโยชนเปน
ญาติสนิทใกลชิดกับการทุจริตคอรรัปชัน ดังนั้นจึงเปนความเห็นรวม
กันวาการที่จะจัดการปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชันใหไดผล 
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
ประโยชนสวนรวมซึ่งเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทองจำนวนมาก สามารถพัฒนาไป
ถึงการคดโกงและเปนมหาโกงตอไปได หรืออาจกลาวไดวาการขัดกันแหงผล
ประโยชนอาจพัฒนาไปสูการคอรรัปชันไดเสมอ..” โปรดดู 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 

 หลักการใหญและสำคัญที่เปนฐานรองรับเรื่องการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ก็คือหลักที่วา บุคคล

พึงแยกเรื่องสวนตัวกับสวนรวมใหออกจากกัน เจาหนาที่ของรัฐ

และเอกชนที่มีหนาที่ ตองปฏิบัติหนาที่ไปเพื่อประโยชนของสวน

รวมหรือขององคกร มิใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
ตองถือประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง การที่จะถือประโยชนสวนรวม

เปนที่ตั้งไดจึงตองมีความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ ไมโอนเอียง

หรืออคติ แตถาบุคคลอยูในสถานการณหรือสภาวการณของการ

ขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเสียแลว 

ก็เปนการยากที่บุคคลนั้นจะไมโอนเอียงเห็นแกประโยชนสวนตน 

ทำใหสาธารณชนเกิดความไมเชื่อมั่นเชื่อถือในการปฏิบัติหนาที่

ของผูมีหนาที่ และยังเปนการเอื้อหรือเปดชองเปดโอกาสใหเกิด

ความเสียหายตอสวนรวมหรือเกิดการทุจริตคอรรัปชันไดโดยงาย 

ดังนั้นบุคคลที่มีหนาที่จึงพึงหลีกเลี่ยงสถานการณหรือสภาวการณ

การขัดกันแหงผลประโยชน 

 การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวน

รวม เปนเหตุหนึ่งที่ทำใหบุคคลไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

เที่ยงตรง เปนกลาง เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม ซึ่งกรณีจะ

เปนการขัดกันแหงผลประโยชนไดจะตองมีลักษณะและองค

ประกอบดังไดอธิบายมาแลว 
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 นอกจากการขัดกันแหงผลประโยชนแลว ยังมีการกระทำ 
หรือสถานการณ หรือสภาวการณอื่น ๆ ที่คลายกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนอีกหลายกรณี ซึ่งในหลายกรณีเหลานั้นมิใชการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม แตก็อาจเปนกรณีที่
เปนเหตุทำใหบุคคลไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเที่ยงตรง เปนกลาง 
เพื่อรักษาประโยชนของสวนรวมเชนเดียวกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่มิไดเกิดจากการขัดกันแหงผล
ประโยชนแตเพียงอยางเดียว ตัวอยางดังเชนกรณีตอไปนี ้ 
 ๑. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 

 มีผูกลาววา “เจาหนาที่แผนกจัดซื้อรับของขวัญนอกฤดูกาล 
ทำใหการตัดสินใจไมเปนไปอยางมืออาชีพเพราะถูกของขวัญลงมนต
เสียจังงังแลว”๑๐๑ หรือ “แพทยรับตัวอยางยา อุปกรณทางการแพทย
จากบริษัทยา”๑๐๒ เปนรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 โดยหลักการแลว หากเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด เพื่อกระทำการหรือไมกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง
อันมิชอบดวยหนาที่ 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, อางแลวเชิงอรรถที ่ ๔๑, หนา ๒๑๒. นอกจากนี้โปรดดู 
วิทยากร เชียงกูล. อางแลวเชิงอรรถที่ ๕๓, หนา ๓. ดวงพร รุจิเรข. อางแลว
เชิงอรรถที่ ๕๓. 
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รับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญาอยูแลว๑๐๓ และยอมถือไดวา
เปนการทุจริตคอรรัปชันประเภทหนึ่ง 
 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยที่ไมใชเปนการรับสินบน การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนั้น ก็
อาจเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ ไดหากการรับ
นั้นไมเปนไปตามกฎเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติประกาศกำหนดไว๑๐๔  
 การที่เจาหนาที่ของรัฐ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด มิใช
การขัดกันแหงผลประโยชน หากในขณะที่รับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดนั้น มิไดมีสถานการณที่เขาลักษณะหรือองคประกอบของการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนของเจาหนาที่ กับผลประโยชนสวน
รวมดังที่ไดกลาวมาแลว  
๑๐๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๓ บัญญัติไววา “ผูใดเรียก รับหรือยอม
จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสำหรับตนเองหรือผูอื่น เปนการตอบแทน
ในการที่จะจูงใจหรือไดจูงใจเจาหนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิก
สภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดย
อิทธิพลของตน ใหกระทำการ หรือไมกระทำการในหนาที่อันเปนคุณหรือเปน
โทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 
๑๐๔ รายละเอียดโปรดดูพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ และประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก วันที ่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๓) 
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 แตอยางไรก็ตาม การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เปน
สถานการณที่ผูรับทรัพยสินนั้นอาจจะเกิดความรัก ความชอบ ความ
เกรงใจผูให อันอาจนำไปสูความไมเปนกลาง และโอนเอียงในการใช
ดุลยพินิจ หรือปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับผูใหทรัพยสินในภายหลังได 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งการรับทรัพยสินของเจาหนาที่อาจจะเปนเหตุ
ทำใหเกิดความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ไดนั่นเอง นอกจากนี้
หากประกอบดวยขอเท็จจริงที่วา ผูรับมีอำนาจหนาที่ที่จะตองใช  
ดุลยพินิจ หรือปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง และผูใหมีความ
เกี่ยวของเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่นั้น กรณีก็จะเปน
ที่สงสัยของสาธารณชนไดวา การใหและการรับนั้นเปนการใหสินบนไว
ลวงหนาหรือไม หรือมีสวนเกี่ยวของกับการเอื้อประโยชนใหแกผูให
หรือไม หรืออยางนอยที่สุดการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดดังกลาว 
ก็อาจจะมีสวนทำใหเจาหนาที่ใชดุลยพินิจอยางเปนกลางเพื่อรักษา
ประโยชนของสวนรวมไมได จึงมีแนวความคิดและบัญญัติเปน
กฎหมายหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไว๑๐๕ 

๑๐๕ อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดใหการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓  อยูในหมวดที่วาดวย การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  ซึ่งผูเขียนเห็นวา ไมตรงตาม
ลักษณะของเรื่อง แตคงเพื่อความสะดวกในการจัดหมวดหมูกวาง ๆ เทานั้น  
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๑๐) ไดมีความ
เห็นวา “..นอกจากนี้ไดตัดหลักการเกี่ยวกับการหามเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพย
สินหรือประโยชนจากผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ของตนตาม
รางมาตรา ๑๐๓ เดิมออก เนื่องจากบทบัญัติดังกลาวมิใชเรื่องที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม” 
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 ๒. ความขัดแยงกันในอำนาจหนาที่  

 ความขัดแยงกันในอำนาจหนาที่หรือความขัดแยงกันใน
บทบาทหนาที่ (Conflict of Role) ที่เห็นไดชัดเจนที่สุด คือความขัด
แยงกันในบทบาทหนาที่ของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและฝาย
ตุลาการ๑๐๖  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทำหนาที่เปน
ฝายนิติบัญญัติมีอำนาจหนาที่ในการตรากฎหมายและควบคุมตรวจ
สอบรัฐบาล และในขณะเดียวกันนาย ก. ยังมีตำแหนงหนาที่ในฝาย
บริหารไปพรอมกันดวย กรณีนี้มิใชการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม๑๐๗ เพราะกรณีตามตัวอยาง   

รายละเอียดโปรดดู 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 
ซึ่งปจจุบันเปนความผิดที่รุนแรงมาก จึงสมควรไดรับการแกไขใหบทบัญญัติ
ตรงกับเจตนารมณและไมถูกนำไปใชเปนเครื่องมือในการกลั่นแกลงผูหนึ่งผูใด 
๑๐๖ หลักการขัดกันของหนาที่นี้ บางทานอาจมีความเห็นอยางกวาง รวมความ
ถึงการขัดกันของหนาที่ในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการขัดกันของหนาที่ใน
อำนาจอธิปไตยทั้งสามได โปรดดู คณิต ณ นคร, อางแลวเชิงอรรถที่ ๖๔, หนา 
๓๓−๓๔. 
๑๐๗ อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๕ ไดบัญญัติเรื่องดังกลาวไวในสวนที่ ๒ การกระทำที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งผูเขียนเห็นวาอาจเปนการจัดหมวดหมูเพื่อความสะดวก 
โดยนำเรื่องที่คลาย ๆ กันมาบัญญัติไวในหมวดหมูเดียวกัน  
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นาย ก. มิไดมีประโยชนสวนตนใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับประโยชนสวน
รวมเลย นาย ก. ที่ไปทำหนาที่รัฐมนตรีในฝายบริหารก็ไปทำหนาที่
เพื่อประโยชนของประเทศ นาย ก. ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ก็ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของประเทศ กรณีนี้ไมมีประโยชนสวน
บุคคลของนาย ก. มาขัดกับประโยชนของฝายบริหารหรือประโยชน
ของฝายนิติบัญญัต ิ เหตุผลที่หามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาไปดำรงตำแหนงตาง ๆ ในทางบริหาร ก็เพราะไมตองการ
ใหฝายนิติบัญญัติซึ่งมีหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร 
เขาไปทำหนาที่หนึ่งหนาที่ใดในฝายบริหารเสียเองอันจะทำใหไมสามา
รถมาตรวจสอบตัวเองได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งนาย ก. ในฐานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบฝาย
บริหารไดไมมีประสิทธิภาพหรือไมเปนกลางในการทำหนาที่นั่นเอง  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูพิพากษาทำหนาที่ในฝายตุลาการ   
แตในขณะเดียวกันนาย ก. ไดมาทำหนาที่ในฝายนิติบัญญัติหรือ
หนาที่ในฝายบริหารดวย กรณีเชนนี้เปนที่เห็นไดชัดวา เปนการขัดกัน
ของบทบาทหนาที่ดังกลาวเชนเดียวกัน๑๐๘  

๑๐๘ โปรดด ู พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา 
๕๙ และประมวลจริยธรรมตุลาการ และโดยเหตุนี้ คณะกรรมการขาราชการ
ตุลาการ จึงไดเคยมีมติไมอนุมัติ อนุญาตใหผูพิพากษาไปปฏิบัติหนาที่ในทาง
ฝายบริหาร อยางไรก็ตามในชวงภายหลังการรัฐประการเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ ที่มีการตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีการแตงตั้งผูพิพากษาบางทาน
เขารวมเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย 
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 ในเรื่องความขัดแยงกันในบทบาทหนาที่นี้ บางหนวยงานและ
บางทานเห็นวารวมความถึงกรณีที่มีความขัดแยงกันในลักษณะของผู
ควบคุมกำกับดูแล (Regulator) กับผูถูกควบคุมกำกับดูแล (Player) 
ดวย ดังนั้นจึงควรหามมิใหผูมีตำแหนงระดับสูงของหนวยงานของรัฐ
ที่มีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลมาเปนประธานหรือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่ตนเองกำกับดูแลอยู๑๐๙ และกรณีอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน 
 ตัวอยาง ปลัดกระทรวงพลังงาน เปนประธานกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการในดานพลังงาน อาทิ การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย กรณีนี้มิใชการขัดกันแหงผลประโยชน แตอาจเปน
ประเด็นเรื่องการขัดแยงในบทบาทหนาที่หรือความไมเหมาะสม
เพราะในฐานะหนึ่งกระทรวงพลังงานเปนผูกำกับดูแล และในอีก
ฐานะหนึ่งมาเปนผูถูกกำกับดูแล และเมื่อปลัดกระทรวงมาทำหนาที่
เปนประธานกรรมการเสียแลว จะมีการกำกับดูแลอยางมีประสิทธิภาพ
ไดอยางไร๑๑๐  

๑๐๙ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมีขอเสนอแนะ
ไปยังรัฐบาลใหมีมาตรการหามดังกลาว และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๕๔ ไมปฏิเสธหรือมีความเห็นแยงตอขอเสนอแนะดังกลาวแต
อยางใด รายละเอียดโปรดดูมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป 
๑๑๐ บางทานใหความเห็นทำนองที่วา เปนเรื่องประโยชนทับซอน โปรดดู 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 แตกรณีเปนการขัดกันของหนาที ่
เพราะมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ไดบัญญัติไววา “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนสภานายก
พิเศษแหงเนติบัณฑิตยสภา มีอำนาจหนาที่กำกับกิจการของเนติ
บัณฑิตยสภาตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” เมื่อรัฐมนตรีมี
อำนาจหนาที่กำกับกิจการของเนติบัณฑิตยสภาแลว กรณียอมจะมี
คำถามไดวารัฐมนตรีจะสามารถทำหนาที่กำกับดูแลเนติบัณฑิตยสภา
ที่ตนเองเปนกรรมการอยูไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร  
 ๓. การทำงานสองตำแหนงหรือมากกวา  

 ตัวอยาง นาย ก. ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงการคลัง และ
นาย ก. ยังดำรงตำแหนงรองประธานกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ซึ่งทั้งสองหนวยงานลวนเปนหนวยงานของรัฐทั้งสิ้น 
 กรณีเชนนี้นาย ก. มิไดมีผลประโยชนสวนตนใด ๆ ทั้งใน
ฐานะปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือแมกระทั่งในกรณีที่ทั้งสองหนวย
งานมีปญหาขอขัดแยงกันและตองมีการพิจารณาปญหาดังกลาว 
กรณีเชนนี้ ก็ไมใชกรณีที ่ นาย ก. อยูในสภาวะการขัดกันระหวางผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เพราะนาย ก. ไมวาใน
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ฐานะปลัดกระทรวงการคลังหรือในฐานะรองประธานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไมมีผลประโยชนสวนตนของนาย ก. 
เกี่ยวของดวยเลย ผลประโยชนที่เกี่ยวของดวยในกรณีเหลานี ้ ลวน
เปนผลประโยชนของหนวยงานของรัฐทั้งสิ้น 
 ความเขาใจหรือความเห็นที่วา นาย ก. อาจมีใจโอนเอียงหรือ
ไมเปนกลางในการพิจารณาใชดุลยพินิจเขาขางหนวยงานใดหนวย
งานหนึ่งเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง๑๑๑ เปนอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญและ
อาจเกิดขึ้นหรือไมก็ได แตประเด็นที่ผูเขียนประสงคจะเนนคือกรณีนี้
มิใชเรื่องผลประโยชนสวนตนขัดกับผลประโยชนสวนรวม๑๑๒  
 ตัวอยาง นาย ก. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งไดรับแตง
ตั้งใหเปนกรรมการกฤษฎีกา กรณีนี้มิใชการขัดกันแหงผลประโยชน 
เพราะอธิการบดีไมมีผลประโยชนสวนตนแตอยางใด และแมเปนกรณี
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตองพิจารณารางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยแหงนั้น กรณีก็ไมใชเรื่องความขัดแยงกันในอำนาจ
หนาที่หรือความขัดแยงกันในบทบาทหนาที่แตประการใด กรณีเปน

๑๑๑ บางทานใหความเห็นวา นาย ก. อาจเอนเอียงไมเปนกลางในการทำหนาที่ 
เพราะเห็นแกประโยชนตอบแทนที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งอาจใหมากกวา 
ซึ่งในประเด็นนี้ แมหากมีอยูจริงหรือเปนจริง ก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง มิใชเรื่อง
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมอยูดี  
๑๑๒ แตถา นาย ก. ปลัดกระทรวงการคลัง ไปทำหนาที่เปนประธานคณะ
กรรมการของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่อยูในอำนาจกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง กรณีเชนนี้แมจะไมเปนการขัดกันแหงผลประโยชน แตก็อาจ
มีผูเห็นวาเปนการขัดกันในอำนาจหนาที่หรือบทบาทหนาที่ ตามขอ ๒. ที่ได
กลาวมาแลว 
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เรื่องที่บุคคลทำงานสองตำแหนงหรือมากกวา ซึ่งจะเหมาะสมหรือไม
ประการใดเปนอีกกรณีหนึ่ง๑๑๓  
 ๔. การทำงานสองตำแหนงสำหรับบุคลากรใน

กระบวนการยุติธรรม 

 ตัวอยาง มีผู เห็นวา กรณีนาย ก. อัยการสูงสุดไปเปน
กรรมการในการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ตองรวมพิจารณา
โครงการตาง ๆ ของการทาอากาศยานฯ ตอมาเมื่อมีการตรวจสอบ
การทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจกระเปาของการทาอากาศยานฯ 
ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่ตองพิจารณาในเรื่องนี ้ จะพิจารณา
เรื่องที่อัยการสูงสุดเปนผูตองหาไดอยางเปนกลางไดอยางไร กรณีนี้จึง
เปนการขัดกันของผลประโยชน๑๑๔  
๑๑๓ เปนเรื่องปกติที่ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะผูที่มีตำแหนง
หนาที่ทางบริหารมักไดรับเชิญหรือไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตาง ๆ ใน
หนวยงานของรัฐอื่น ๆ และในการไปทำงานหรือดำรงตำแหนงตาง ๆ นั้น ก็มัก
จะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดวย ซึ่งมิใชเรื่องการขัดกันแหง
ผลประโยชน และโดยทั่วไปก็ไมใชเรื่องการขัดกันในอำนาจหนาที่หรือการขัด
กันในบทบาทหนาที่ (หากไมมีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแล) 
 ประเด็นมีเพียงวา การที่ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะผูที่มี
ตำแหนงหนาที่ทางบริหารในระดับสูงที่ไปเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ มากมาย จะมีเวลาในการบริหารงาน รับผิดชอบดูแล
งานในหนาที่ทั้งหลายของตนใหดีไดอยางไร และโดยเหตุนี้ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไดมีขอเสนอแนะไปยังรัฐบาลให
มีมาตรการหามมิใหผูบริหารระดับสูงดำรงตำแหนงตาง ๆ ในรัฐวิสาหกิจเกิน
กวา ๓ ตำแหนง และคณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๒๔ มกราคม 
๒๕๕๔ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติเสนอ 
๑๑๔ จาก จันทิมา ธนาสวางกุล โปรดดูใน กองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อางแลวเชิงอรรถที ๖๒, หนา ๓๗. 
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 มีขอเสนอจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติใหหามอัยการซึ่งมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบและดำเนิน
คดีไปเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุน โดยเห็นวาเปนกรณีที่ไมเหมาะสม๑๑๕ 
 ผูเขียนเห็นวา ในกรณีที่อัยการไปทำหนาที่เปนกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ นั้น โดยหลักการไมใชเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนเพราะในการปฏิบัติหนาที่กรรมการนั้น โดยทั่วไปอัยการไม
ไดมีผลประโยชนสวนตนใด ๆ ที่มาขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวม
ของรัฐวิสาหกิจแตอยางใด๑๑๖ แตกรณีจะเปนประเด็นเรื่องการขัดกัน

ของหนาที่หรือไมนั้น เปนประเด็นความคิดเห็นที่แตกตางกัน๑๑๗ และ

๑๑๕ รายละเอียดโปรดด ูมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
๑๑๖ หากขอเท็จจริงเฉพาะกรณ ี มีเรื่องผลประโยชนสวนตนของอัยการเขามา
เกี่ยวของ ในการประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ อัยการทานนั้นก็ตองไมเขารวม
ประชุมพิจารณาวินิจฉัยเรื่องดังกลาวที่ตนมีผลประโยชนสวนตนอยู  
 ในกรณีที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน อัยการไมสามารถไปทำหนาที่
เปนกรรมการได เพราะจะขัดตอประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและ
บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ๒๕๕๑ ขอ ๖ ซึ่งกำหนดไววา 
“ขาราชการฝายอัยการตองยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน” และใหถือวาเปนการกระทำ
ผิดทางวินัยอีกดวย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
๑๑๗ โปรดสังเกตวา หากเจาหนาที่ของรัฐอื่น ๆ อาทิ เจาหนาที่กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ ไปทำหนาที่เปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
จะไมมีประเด็นเรื่องการขัดกันของอำนาจหนาที่ ทั้งนี้เพราะเจาหนาที่ของรัฐดัง
กลาว ไมมีอำนาจหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งแตกตางจากอัยการซึ่งถึง
แมจะมิไดเปนผูใชอำนาจอธิปไตยทางตุลาการโดยตรงเชนเดียวกับศาล แตก็
เปนกลไกที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรม จึงเปนประเด็นที่ทำใหมีผูเห็นวา นา
จะขัดกับหลักการขัดกันของอำนาจหนาที่ 
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ในกรณีที่นาย ก. จะตองถูกตรวจสอบดำเนินคดีโดยอัยการ อัยการที่
ไดรับมอบหมายหรือมีหนาที่ในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับนาย 
ก. จะสามารถทำหนาที่ของตนเองไดอยางตรงไปตรงมาหรือไม ก็เปน
อีกประเด็นหนึ่ง 
 ๕. กรณีที่ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายรับ

ทำงานใหกับลูกความสองคนหรือมากกวานั้น ซึ่งลูกความ

ดังกลาวนั้นมีหรืออาจมีผลประโยชนขัดกัน 

 ในวงการกฎหมาย มีแนวปฏิบัติซึ่ งเปนที่ยอมรับกันวา 
ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายที่รับทำงานใหกับลูกความ หากลูก
ความดังกลาวมีผลประโยชนขัดกับลูกความคนอื่นแลว ทนายความ
หรือที่ปรึกษากฎหมายไมควรรับทำงานใหกับลูกความดังกลาว๑๑๘  
 เหตุผลหลักที่สนับสนุนแนวปฏิบัติดังกลาวก็คือ 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 ไกรฤทธิ ์ไดกลาว
ไววา “วิชาชีพทนายความนั้นเปนวิชาชีพหนึ่งที่ไดวางหลักการและมาตรฐาน
การถือปฏิบัติของผูเปนทนายความวาจะตองดำรงไวซึ่งหลักการที่จะตองไมกอ
เกิดการขัดกันซึ่งผลประโยชนของตัวความกับคูความฝายตรงขามหรือผูมีสวน
ไดเสียที่มีผลประโยชนในทางตรงกันขามกับตัวความเปนอันขาด..” โปรดดู 
เดชอุดม ไกรฤทธิ์, “การขัดกันซึ่งผลประโยชน Conflict of Interest”) 
ธนบัตรเพื่อขจัดคอรรัปชั่น ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายดำรง ไกร
ฤทธิ ์วันเสารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หนา ๓๔. 
๑๑๙ Janine Griffiths-Baker, Ibid, p. ๑. 
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ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายที่รับดำเนินการใหกับลูกความ ก. 
ซึ่งมีคดีความหรือมีผลประโยชนขัดกันกับลูกความหรืออดีตลูกความ 
ข. เชนนี้ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายจะรักษาขอมูลหรือความ
ลับของลูกความ ข. ไดอยางไร ความไมนาไววางใจตอทนายความหรือ
ที่ปรึกษากฎหมายที่จะนำเอาขอมูลหรือความลับของลูกความ ข. มา
ใชประโยชนในการรับทำงานใหกับลูกความ ก. ยอมเกิดขึ้น วิธีการใน
การปองกันปญหาดังกลาวประการหนึ่งก็คือ การหลีกเลี่ยง
สถานการณดังกลาวโดยไมรับทำงานใหกับลูกความ ก.๑๒๐ หรือที่มัก
พูดสั้น ๆ วาหลัก “No man can serve two masters.”๑๒๑  
 ในประเด็นนี้โปรดสังเกตวากรณีไมใชเรื่องผลประโยชนทับ
ซอนของทนายความ ไมใชการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนของ
ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย กับประโยชนของลูกความ แตเปน
เรื่องประโยชนขัดกันระหวางลูกความ ๒ คน โดยมีทนายความเปนผู
ที่มีหนาที่เกี่ยวของ ประเด็นก็คือความไมเหมาะสมและไมถูกตอง 
หากทนายความจะนำเอาขอมูลหรือความลับของลูกความหรืออดีต
ลูกความที่ตนไดมาเพราะทำหนาที่ใหกับลูกความนั้นมาใช อันมีผล

๑๒๐ อยางไรก็ตามยังมีแนวคิดอื่นในการจัดการกับสถานการณเชนนี้ คือ แนวคิด
ในเรื่อง “Chinese wall” กลาวคือ ทนายความที่จะรับดำเนินการใหกับลูก
ความ ก. ในการฟองรองลูกความ ข. ทนายความดังกลาวจะตองไมรับทำงาน
ใหลูกความ ก. จนกวาสำนักงานกฎหมายของทนายคนนั้นจะสรางขั้นตอนและ
วิธีการขึ้นมาปองกันมิใหทนายความดังกลาวสามารถนำขอมูลหรือความลับใด 
ๆ ของลูกความ ข. มาใชประโยชนใหไดเสียกอน รายละเอียดโปรดด ู 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 
กับการขัดกันแหงผลประโยชนตรงที่วา ลูกความ ข. หรือแมแต
สาธารณชนก็คงไมมั่นใจหรือไมเชื่อใจวาทนายความดังกลาวจะไมนำ
ขอมูลหรือความลับของลูกความ ข. มาใช ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดก็คือ หลีกเลี่ยงสถานการณเชนนี้ โดยทนายความไมควรรับทำ
หนาที่ใหแกลูกความ ก. เลย๑๒๓  
 เรื่องทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายรับทำงานใหกับลูก
ความสองคนหรือมากกวา ซึ่งลูกความดังกลาวนั้นมีหรืออาจมีผล
ประโยชนขัดกันนี้ โดยเนื้อหาแลวจึงเปนเรื่องจริยธรรมของ
ทนายความ ไมใชการขัดกันแหงผลประโยชนแตคลายกับเรื่องการขัด
กันแหงผลประโยชน  

๑๒๒ โปรดดู กองทุนศาสตราจารยจิตต ิติงศภัทิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, อางแลวเชิงอรรถที ๖๒, หนา ๒๒. 
๑๒๓ เนื่องจากสำนักงานใหญ ๆ มีเพียงไมกี่สำนักงาน ทำใหในทางปฏิบัติมี
โอกาสที่จะพบสถานการณเชนนี้บอยขึ้น จึงมีความเห็นวา หากสำนักงานได
สรางระบบ วิธีการ ทำใหทนายความไมมีโอกาสใชประโยชนจากขอมูล หรือ
ความลับของลูกความหรืออดีตลูกความได ก็นาจะใชได รายละเอียดโปรดดูใน 
Janine Griffiths-Baker, supra note ๑๑๗. 
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 กรณีทำนองเดียวกันคือเรื่องที่นักประชาสัมพันธไมควรรับงาน
ประชาสัมพันธใหกับบริษัทที่เปนคูแขงกันเอง อาท ิ เมื่อรับงานหรือ
เคยรับงานประชาสัมพันธใหกับบริษัท ก. ก็ไมควรรับงาน
ประชาสัมพันธใหกับบริษัท ข. ซึ่งอยูในธุรกิจเดียวกันหรือเปนคูแขง
ขันกัน เพราะถือวาการรับทำประชาสัมพันธใหกับบริษัท ก. และ ข. 
ยอมรูขอมูลและความลับของทั้งสองฝาย เปนจรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพันธที่ควรหลีกเลี่ยง หรืออีกนัยหนึ่งเปนเรื่องจริยธรรมใน
วิชาชีพนักประชาสัมพันธนั่นเอง๑๒๔ มิใชเรื่องการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 ๖. กรณีที่มีความสัมพันธกันในลักษณะตาง ๆ  
 การที่เจาหนาที่ หรือบุคคลผูมีอำนาจหนาที่มีความสัมพันธ
กับบุคคลอื่นในฐานะเพื่อน ในฐานะผูรวมงาน ในฐานะผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชา ในฐานะลูกจางนายจาง ฯลฯ และเนื่องจาก
ความสัมพันธในฐานะตาง ๆ นี้เองที่อาจเปนสาเหตุทำใหมีความเอน
เอียง ไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ได  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนผูพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการ   
มีอำนาจหนาที่ในการวินิจฉัยขอพิพาทโดยที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง
เปนเพื่อนรวมรุนในมหาวิทยาลัยเดียวกับนาย ก.  
 ตัวอยาง นาย ก. ปลัดกระทรวงแหงหนึ่ง เคยทำงานรวมกับ
นาย ข. ในฐานะผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตอมานาย ก. ซึ่ง
ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการในองคกรแหงหนึ่ง 
โดยมีนาย ข. เปนผูสมัคร 

๑๒๔ โปรดดู 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. เปนประธานกรรมการสรรหาที่ตองพิจารณาวินิจฉัย
คัดเลือกผูที่จะมาดำรงตำแหนงเปนกรรมการองคกร A  
 กรณีตามตัวอยางนี้มิ ใช เรื่ องประโยชนขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม แตเปนเรื่องความเปนกลาง
ในการปฏิบัติหนาที ่ กลาวคือเพราะเหตุที่มีความสัมพันธกันในฐานะ
เพื่อนรวมรุนก็ด ี เพื่อนสนิทก็ดี ผูทำงานหรือเคยทำงานรวมกันใน
หนวยงานหรือคณะกรรมการตาง ๆ ก็ดี ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับ
บัญชาก็ดี ฯลฯ ยอมเปนสาเหตุที่อาจทำใหลำเอียงหรือไมเปนกลาง
ในการพิจารณาวินิจฉัยได แตไมใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 แตถาหากเปนกรณีที่ศาลหรืออนุญาโตตุลาการตองวินิจฉัยคดี
หรือขอพิพาทที่สามีหรือภรรยาของตนเองเปนคูความอยูดวย กรณี
เชนนี้จึงเปนเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม ซึ่งก็นำไปสูเรื่องความเปนกลางเชนเดียวกัน และ
ดังที่ไดกลาวมาแลววา ความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่อาจเกิด
ไดจากหลากหลายสาเหตุ การขัดกันแหงผลประโยชนเปนสาเหตุหนึ่ง
เทานั้น ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีก๑๒๕  
๑๒๕ โปรดดู 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
อื่น ๆ กวางขวางมากนอยเพียงใด ซึ่งโดยทั่วไปก็คือประโยชนสวนตน
ยอมจำกัดอยูที่ประโยชนของตนเองและบุคคลที่โดยหลักการแลวถูก
ถือวาเปนประโยชนของตนเองเทานั้น ซึ่งก็คือประโยชนของคูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของตน การขยายความคำวา ประโยชน
สวนตนไปถึงญาติลำดับชั้นตาง ๆ นั้น เปนการขยายออกไปโดยมุง
หวังที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการกระทำที่ไมเหมาะสม
มากจนเกินไป ซึ่งอาจขัดและกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลและ
หากเปนกฎหมายก็อาจขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญได  
 อนึ่ง ความไมเปนกลางอันเกิดจากการขัดกันแหงผลประโยชน
นั้นชัดเจนกวา ความไมเปนกลางอันเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล 
 ๗. การทำงานหลังจากพนตำแหนงหรือเกษียณอายุ

ราชการ 

 หมายถึงกรณีที่บุคคลลาออกจากหนวยงานของรัฐหรือ
เกษียณอายุราชการแลวไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน๑๒๖  

๑๒๖ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๑, หนา ๑๑. สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที่ ๕๓, หนา ๒−๔.  จาก ดวงพร รุจิ
เรข. อางแลวเชิงอรรถที่ ๕๓. 
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 ตัวอยาง ผูบริหารขององคการอาหารและยา ลาออกจากงาน
ราชการและไปทำงานในบริษัทผลิตหรือขายยา 
 ตัวอยาง ผูบริหารกระทรวงคมนาคม หลังเกษียณอายุราชการ
ออกไปทำงานเปนผูบริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร 
 มีผูใหตัวอยางไววา การที่ประธานกรรมการอัยการ เมื่อ
เกษียณจากราชการแลวไปเปนที่ปรึกษากฎหมายแกบริษัทเอกชน 
กรณีนี้ก็ เปนเรื่องประโยชนทับซอนได๑๒๗ หรือเปนอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ เมื่อเกษียณอายุราชการ ไดมาเปนลูกจางหรือที่
ปรึกษาของบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เปน
อธิบดีกรมสรรพากร พนจากหนาที่ราชการแลวมาทำหนาที่เปน
ประธานกรรมการใหกับบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการดานภาษี
อากร เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรืออธิการบดี   
ลาออกหรือเกษียณอายุราชการไปรับตำแหนงหนาที่ในสถาบันการ
ศึกษาภาคเอกชน ฯลฯ กรณีเหลานี้เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
 ผูเขียนเขาใจวาเหตุที่มีผูรังเกียจหรือเห็นวาการที่ผูมีตำแหนง
หนาที่กำกับดูแลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเมื่อออกจากตำแหนงหนาที่
แลวไปทำงานใหกับภาคเอกชนที่เคยกำกับดูแลนั้น อาจเปนกรณีที่มี
ขอสงสัยวาขณะอยูในตำแหนงหนาที่ไดมีการเอื้อประโยชนใหกับภาค
เอกชนดังกลาว หรือมีการปฏิบัติหนาที่ไปโดยไมถูกตองเพื่อประโยชน
แกภาคเอกชนนั้น ๆ และเมื่อพนจากหนาที่ราชการก็ไดรับการ
ตอบแทนคืนจากภาคเอกชน หรือเปนกรณีที่ภาคเอกชนประสงคจะ

๑๒๗ จากจันทิมา ธนาสวางกุล โปรดดูใน กองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, อางแลวเชิงอรรถที่ ๖๒, หนา ๕๗. 
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ไดความรูความสามารถ ความนาเชื่อถือ ความเกรงใจที่บุคคลนั้นอาจ
ยังมีอยูในราชการเพื่อประโยชนแกภาคเอกชนนั้น ฯลฯ กรณีดังกลาว
จะมีความเหมาะสม หรือไม เพียงใด เปนประเด็นหนึ่งที่สำคัญ แต
อยางไรก็ตาม กรณีดังกลาวก็ไมใชเรื่องการขัดกันของประโยชนสวน
ตนและประโยชนสวนรวม เพราะเขาพนจากตำแหนงหนาที่ไปแลว 
ไมมีอำนาจหนาที่ใด ๆ หรือไมสามารถใชดุลยพินิจตามกฎหมายใด ๆ 
ไดอีกตอไปแลว 
 โปรดสังเกตวา หากเปนกรณีที่ผูมีตำแหนงหนาที่ไดตกลงรับ
ผลประโยชนคือตำแหนงหนาที่ภายหลังเกษียณอายุราชการไวกับภาค
เอกชน เพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อยางใด
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 ซึ่งบัญญัติไวในทำนอง
เดียวกัน  
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 ๘. การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง แตไดรับผลประโยชน

ตอบแทน 

 ตัวอยาง นาย ก. อาจารยประจำไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติ
หนาที่เปนกรรมการสรรหาอธิการบดีหรือคณบดี มีอำนาจหนาที่ใน
การกลั่นกรองเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดีหรือ
คณบดีตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อนาย ก.ไดปฏิบัติหนาที่เสร็จสิ้นแลว 
ตอมานาย ก. ไดรับแตงตั้งจากอธิการบดีหรือคณบดี ที่ตนมีสวนใน
การสรรหา ใหมาดำรงตำแหนงรองอธิการบดี รองคณบดีในทันท ี
 กรณีนี้มิใชการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม เพราะในขณะปฏิบัติหนาที่ นาย ก. มิไดมีผลประโยชนสวน
ตนใด ๆ อันจะทำใหนาย ก. โอนเอียงหรือไมเปนกลางได อยางไร
ก็ตามกรณีนี้หากนาย ก. ไดสมรูและตกลงกับผูสมัครอธิการบดีหรือ
คณบดีวาจะมีการตอบแทนโดยมอบตำแหนงรองอธิการบดี รองคณบดี
หรือตำแหนงอื่นใดใหเปนการลวงหนา เชนนี้อาจจะเปนการรับสินบนได 
 อยางไรก็ตาม การจะพิสูจนวานาย ก. ไดมีขอตกลงไวลวง
หนาดังกลาว เปนเรื่องที่พิสูจนเจตนาไดยาก กอปรกับมีความเห็นโดย
ทั่วไปวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม โดยเหตุนี้ระเบียบขอบังคับของบาง
มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดไวชัดเจนหามมิใหกรรมการสรรหามาดำรง
ตำแหนงรองอธิการบดี หรือรองคณบดี๑๒๙  
๑๒๙ โปรดด ู ขอบังคับการสรรหาคณบดีหรือหัวหนาแผนกอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอ ๑๐ ซึ่งกำหนดไววา “กรรมการสรรหาตองไมรับ
ตำแหนงรองคณบดี หรือผูชวยคณบดีที่คณบดีซึ่งตนเปนผูสรรหามีอำนาจแตง
ตั้งหรือเสนอแตงตั้ง เวนแตมี เหตุผลความจำเปนที่ตองขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆ ไป”  
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 ตัวอยาง นาย ก. กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย   
ไดรับเลือกใหเปนกรรมการสรรหาอธิการบด ีมีอำนาจหนาที่กลั่นกรอง
เสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัย 
และมีอำนาจหนาที่ลงคะแนนคัดเลือกอธิการบดีในฐานะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดวย ตอมาไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดีที่ผานการ
คัดเลือกนั้นใหดำรงตำแหนงใดตำแหนงหนึ่งในทันท ี
 กรณีนี้มิใชการขัดกันแหงผลประโยชน แตก็มีลักษณะเชน
เดียวกับกรณีตัวอยางที่อธิบายมาแลว  
 ตัวอยาง นาย ก. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอและ
พิจารณารวมลงมติให นาย ข. ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
หรือศาสตราจารยพิเศษ และตอมา นาย ก. ไดรับแตงตั้งจาก นาย ข. 
ใหเปนกรรมการในบริษัทของ นาย ข. ทันที  
 กรณีตามตัวอยาง มิใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม เพราะ นาย ก. มิไดมีประโยชนสวนตน
ในขณะที่ใชดุลยพินิจหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ดังนั้นจึงมิใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
 โปรดสังเกตวา หากนาย ก. ไดจงใจปฏิบัติหนาที่ไปเพื่อแลก
กับประโยชนที่ ไดตกลงไวลวงหนา คือการไดรับแตงตั้งใหเปน
กรรมการบริษัท หรือเปนกรณีที่ตกลงรับสินบนไวแลวและจะไดรับ
สินบนในภายหลังเมื่อทำงานเสร็จ กรณีก็อาจจะเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ฐานเรียกรับและใหสินบน และผิดฐาน
ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ตามมาตรา ๑๕๗ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา๑๓๐ มิใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน๑๓๑ 
สวนกรณีจะเหมาะสมหรือไม เปนอีกประเด็นหนึ่ง 
๑๓๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๓−๑๔๔ และ ๑๕๗  
๑๓๑ อยางไรก็ตาม มีบางทานเห็นวา กรณีเชนนี้เปนประโยชนสวนตนของนาย 
ก. ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล 
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 ๙. การพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องเดียวกัน ๒ ครั้งหรือ

มากกวา 

 ตัวอยาง นาย ก. ซึ่งเปนผูมีอำนาจหนาที่ออกคำสั่งลงโทษ
ทางวินัย และนาย ก. ไดพิจารณาตัดสินใหลงโทษเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป
แลว ตอมามีการอุทธรณคำสั่งลงโทษดังกลาว นาย ก. ในอีกฐานะ
หนึ่งเปนกรรมการผูมีอำนาจหนาที่พิจารณาอุทธรณในเรื่องดังกลาวที่
ตนเองเคยออกคำสั่งลงโทษมาแลว กรณีเชนนี้มิใชเรื่องการขัดกันแหง
ผลประโยชน เพราะนาย ก. มิไดมีผลประโยชนสวนตนใด ๆ ในเรื่องนี้
เลย การปฏิบัติหนาที่ พิจารณา วินิจฉัยทั้งสองกรณี ลวนเปนงานใน
อำนาจหนาที่ที่นาย ก. ตองปฏิบัต ิ แตกรณีนี้อาจมีขอพิจารณาหรือ
แนวความคิดวาเพื่อประโยชนแหงการพิจารณาทบทวนในชั้นอุทธรณ 
นาย ก. ซึ่งเคยพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนี้มาแลว ไมควรพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณดวย เพราะเทากับพิจารณาวินิจฉัยเรื่องเดียวกันสอง
ครั้ง และโดยปกติเปนที่เชื่อกันวาคงเปนเรื่องยากที่นาย ก. จะกลับใจ
หรือเปลี่ยนใจพิจารณาเปนอยางอื่น หรือกลาวไดวากรณีเชนนี้อาจมี
ผลกระทบตอความเปนกลางในการพิจารณาวินิจฉัยของนาย ก.ได๑๓๒ 

๑๓๒ หลักการนี้ ไดปรับใชกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลยุติธรรม 
กลาวคือโดยหลักแลวผูพิพากษาที่ไดเคยพิจารณาพิพากษาเรื่องเดียวกันนั้นมา
แลวในศาลชั้นตน จะไมทำหนาที่พิพากษาคดีเดียวกันนั้นอีกในศาลอุทธรณ
หรือศาลฎีกา และในขณะเดียวกัน ก็เปนเหตุคัดคานผูพิพากษาไดดวย ราย
ละเอียดโปรดดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ 
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 อยางไรก็ตามมีขอโตแยงวา หากนาย ก. ทำหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้ง ๒ กรณีโดยไมมีผลประโยชนสวนตนเสียแลว นาย ก. ควร
สามารถพิจารณาวินิจฉัยได และนาย ก. อาจพิจารณาทบทวน
อุทธรณหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่ไดรับใหมและเพิ่มเติมใน
การพิจารณาชั้นอุทธรณและขึ้นอยูกับความเห็นของกรรมการอื่น ๆ 
นอกจากนี ้ การที่นาย ก. ซึ่งรูเรื่องมาตั้งแตตน พิจารณาในอีกดาน
หนึ่งจะเปนประโยชนตอคณะกรรมการโดยรวมเสียดวยซ้ำ การกลาว
อางวานาย ก. จะพิจารณาอุทธรณโดยไมเปนกลางนั้น แมจะรับฟงได
แตมีน้ำหนักนอย๑๓๓  
 ผูเขียนเห็นวา แนวทางที่เหมาะสมก็คือ หากมีกรณีตาม
ตัวอยาง หรือกรณีที่ตองพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องเดียวกันมากกวาหนึ่ง
ครั้ง เจาหนาที่รัฐหรือบุคคลดังกลาวควรแจง ประกาศหรือเปดเผยให
ผูบังคับบัญชา ที่ประชุมหรือผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
หรือผูที่มีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยวาสมควรจะดำเนินการ
ประการใดตอไป๑๓๔  
๑๓๓ เนื่องจากแนวคิดหรือหลักคิดในเรื่องนี้ 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

กฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการแตงตั้งขาราชการตำรวจใหดำรง

ตำแหนงรองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติไววา ใหผูบัญชาการตำรวจ

แหงชาติคัดเลือกรายชื่อขาราชการตำรวจ แลวเสนอใหคณะกรรมการ

ขาราชการตำรวจ (ก.ตร.) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนแลวให

นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้ง โดยในชั้นการคัดเลือกรายชื่อนั้นกฎหมายกำหนดใหผบ.ตร.คัดเลือก

จากขาราชการตำรวจที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอแนะ๑๓๕ ทั้งนี้

ประกาศคณะกรรมการขาราชการตำรวจ เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือก๑๓๖ ไดกำหนดองคประกอบคณะกรรมการคัดเลือกประกอบ

ดวยผูบัญชาการตำรวจแหงชาต ิเปนประธาน จเรตำรวจแหงชาติและ

รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติทุกคนเปนกรรมการ ฯลฯ 

 กรณีนี้ พล.ต.อ. ก. ผบ.ตร. ในฐานะประธานกรรมการคัด

เลือกจึงตองทำหนาที่พิจารณาคัดเลือกขาราชการตำรวจที่เหมาะสมกอน 
และ ผบ.ตร.ในฐานะผูมีอำนาจเสนอจึงตองเสนอรายชื่อขาราชการ

ตำรวจเพื่อดำรงตำแหนงรองผบ.ตร.ให ก.ตร.พิจารณาใหความเห็นชอบ 
และพล.ต.อ. ก. ผบ.ตร. ในฐานะกรรมการ ก.ตร.โดยตำแหนงก็ตอง

พิจารณาใหความเห็นชอบ เทากับวา พล.ต.อ. ก. ตองพิจารณาใน

เรื่องเดียวกันถึงสองครั้ง และอันที่จริงถึง ๓ ครั้ง 

๑๓๕ พระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ (๒) และมาตรา  
๕๗ 
๑๓๖ ลงวันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
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 เชนเดียวกับกรณีที่ยกตัวอยางมากอนหนานี ้ คือมิใชเรื่องการ
ขัดกันแหงผลประโยชน เพราะพล.ต.อ. ก. ไมมีประโยชนสวนตนขัด
กับประโยชนของราชการตำรวจ การที่ พล.ต.อ. ก. ประสงคจะผลัก
ดันหรือเสนอแนะขาราชการตำรวจทานใดทานหนึ่งเพื่อใหดำรง
ตำแหนงรอง ผบ.ตร. มิใชประโยชนสวนตนของพล.ต.อ. ก. และการ
ทำหนาที่ในสองหรือสามฐานะของ พล.ต.อ. ก. ก็เพราะกฎหมาย
กำหนดใหตองทำหนาที่ในสองหรือสามหนาที่นั้น สำหรับประเด็นที่
กังวลวาการพิจารณาเรื่องเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้งของผบ.ตร.นี้จะ
ทำใหผูพิจารณาวินิจฉัยไมเปนกลางนั้น ผูเขียนเห็นวาพอรับฟงไดแตก็
ไมใชเหตุอันมีสภาพรายแรงที่จะทำใหการพิจารณาเสียความเปนกลาง
อันทำใหการพิจารณาวินิจฉัยตองเสียไปแตอยางใด๑๓๗ ดังนั้น
ผบ.ตร.จึงมีอำนาจและมีหนาที่ที่จะพิจารณาเสนอแนะและอธิบาย
เหตุผลความจำเปนและความเหมาะสมในการเสนอแตงตั้งรอง
ผบ.ตร.ตอ ก.ตร. และสามารถรวมออกเสียงลงมติในฐานะกรรมการ 
ก.ตร. โดยตำแหนงได  
 ตัวอยาง นาย ก. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดรับการเลือก
จากสภามหาวิทยาลัยใหทำหนาที่กรรมการสรรหาอธิการบดีหรือ
คณบด ีนาย ก. จึงมีหนาที่ทำการคัดสรร เลือกเฟน สรรหา เพื่อใหได
อธิการบดีหรือคณบดีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 

๑๓๗ อยางไรก็ตาม คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที ่ ๑๒๔๑/
๒๕๕๓ ไดวินิจฉัยใหกรณีเชนนี้เปนเหตุอื่นใดอันมีสภาพรายแรงอันอาจทำให
การพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง ซึ่งเจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะ
ทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได โปรดดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๖  ประกอบ 
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ปรากฏวาในชั้นกรรมการสรรหา นาย ก. ไดลงมติใหนาย ข. ดำรง
ตำแหนงอธิการบดีหรือคณบด ีตอมาในชั้นสภามหาวิทยาลัย นาย ก. 
ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็ตองทำหนาที่ชี้แจง อธิบายและ
เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งรวมลงมติเลือกอธิการบดีหรือ
คณบดี กรณีเชนนี้ก็เขาขายพิจารณาเรื่องเดียวกันสองครั้ง กรณีเชนนี้
มิใชเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน (เวนแต ก., ข. จะเปนสาม ี
ภริยากัน) 
 หากผูมีอำนาจหนาที่ไมสามารถใชดุลยพินิจ วินิจฉัยในเรื่อง
เดียวกันเกินกวาหนึ่งครั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติ
หนาที่กรรมการสรรหา ตามองคประกอบที่กฎหมายกำหนดไว ก็ไม
สามารถทำหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได๑๓๘  
 ๑๐. การเปนเจาหนาที่ ใชขอมูลที่ลวงรูมาเพื่อ

ประโยชนตนเอง 

 ตัวอยาง ก. เปนเจาหนาที่ผูมีอำนาจหนาที่ในการกำหนดแนว
ถนน เมื่อไดกำหนดแนวถนนแลว ไดไปดักซื้อที่ดินที่อยูขางเคียงแนว
ถนนดังกลาวไวลวงหนา หรือเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทราบขอมูลภายใน
เกี่ยวกับหลักทรัพย และไดใชขอมูลนั้นไปซื้อหรือขายหลักทรัพยเพื่อ
ประโยชนของตนเอง 

๑๓๘ เนื่องจากเรื่องนี้เปนแนวความคิดที่ยังไมยุติเสียทีเดียว เพื่อประโยชนในการ
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ หากมีสภาพการณ หรือสภาวการณดังกลาว ผูมีอำนาจ
หนาที่ควรแจง ประกาศใหผูที่เกี่ยวของ กรรมการอื่น ผูบังคับบัญชาเหนือตน
ขึ้นไป หรือสาธารณะ ฯลฯ ทราบ และใหเปนอำนาจหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ 
กรรมการอื่น ผูบังคับบัญชาเหนือตน หรือสาธารณะเปนผูพิจารณาวาจะ
ดำเนินการประการใดตอไป  จะเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อปองกันปญหา
โตแยงโตเถียงในภายหลัง 
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 กรณีตามตัวอยาง ไมใชการขัดกันแหงผลประโยชน แตเปน
เจาหนาที่รัฐ ที่ไดทราบขอมูล และใชขอมูลที่ไดมาในฐานะเจาหนาที่
ทำการแสวงประโยชนที่มิควรได เปนการอาศัยตำแหนงหนาที่หา
ประโยชนนั่นเอง ซึ่งแตกตางจากการเปนเจาหนาที่รัฐมีอำนาจหนาที่
กำหนดแนวถนน และไดกำหนดแผนการหรือโครงการซึ่งมีแนวถนนที่
ตองผานที่ดินของตนเอง กรณีนี้จึงจะเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
เนื่องจากการพิจารณากำหนดแนวถนนของเจาหนาที่ดังกลาวอาจ
โอนเอียง ไมเปนกลางโดยพิจารณากำหนดแนวถนนไมใหตัดผานที่ดิน
ของตนเอง เพื่อไมใหถูกเวนคืนแตในขณะเดียวกันใหตนเองได
ประโยชนจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น เชนนี้ เปนการขัดกันแหงผล
ประโยชน  
 ๑๑. การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชน  
สวนตัว

๑๓๙  
 ตัวอยาง การนำเครื่องใชสำนักงานตาง ๆ กลับไปใชที่บาน
เปนการสวนตัว การนำรถยนตราชการไปใชในงานสวนตัว การใช
โทรศัพทของราชการเพื่อการสวนตัว ฯลฯ เปนตน 
 กรณีตามตัวอยางดังกลาวนี ้ มิใชรูปแบบหนึ่งของการขัดกัน
แหงผลประโยชน แตเปนการนำเอาทรัพยสินของราชการอันเปนของ
สวนรวมไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวโดยตรง  
 สถานการณหรือสภาวการณหรือการกระทำที่คลายกับการขัดกัน
แหงผลประโยชนยังสามารถมีไดอีกหลายลักษณะ หลายรูปแบบ 

๑๓๙ สุทธินันท สาริมาน. อางแลวเชิงอรรถที่ ๔๑, หนา ๑๑. สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย. อางแลวเชิงอรรถที่ ๕๓, หนา ๒−๔. 



96

ตราบเทาที่เหตุเหลานั้นสงผลทำใหเกิดความไมเปนกลาง ความโอน
เอียงในการปฏิบัติหนาที่ หรือทำใหสาธารณชนเกิดความไมเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา หรือเปนสาเหตุ เปนชองทาง
ทำใหมีการทุจริตคอรรัปชัน  
 อยางไรก็ตามบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ยังคงมีความคิดเห็น
แตกตางกันและอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดความสับสนในเรื่อง
ของการขัดกันแหงผลประโยชนและเรื่องอื่น ๆ อันไมเหมาะสม อาท ิ
มีผูกลาววาสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนผูรางรัฐธรรมนูญเอง ราง
รัฐธรรมนูญเสร็จตนเองก็ไปเปนสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหาตาม
รัฐธรรมนูญที่ตนเองรางขึ้น หรือไปเปนกรรมการในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเห็นวา ผูที่ถูกกลาวโทษโดย ป.ป.ช. หรือถูกฟองเปน
จำเลยตอศาลแลว ไมสมควรทำหนาที่ในตำแหนงตอไป หรือความ
เห็นที่ปรากฏในผลการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ๑๔๐ ที่ระบุ
โดยสรุปวา ความสัมพันธในฐานะผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา
ก็ดี ความสัมพันธในฐานะที่ เปนหรือเคยเปนกรรมการในคณะ
กรรมการหรือคณะทำงานชุดเดียวกันก็ดี เปนเหตุใหเกิดความไม
เปนกลางในการทำหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นการที่นาย 
ก. กรรมการสรรหา กสทช. เปนผูบังคับบัญชาของนาย ข. หรือเคย
รวมเปนกรรมการกับนาย ข. จึงมีผลทำใหการคัดเลือกนาย ข. มา
เปนกรรมการ กสทช. เปนเรื่องที่ไมเปนกลาง หรือกรณีที่สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ไดขอรับเงินสนับสนุนในโครงการเยาวชนยุคใหม

๑๔๐ โปรดดูรายละเอียดใน หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔ หนา ๒. 
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ใชเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว หรือที่เรียกวา โครงการอิ่มบุญฯ ๘๔ ลานบาท 
จากสำนักงาน กสทช. ซึ่งเปนสถานการณที่ผูขอรับการสนับสนุนเงิน
เปนหนวยงานที่ตองเลือก กสทช. สวนผูใหการสนับสนุนเงินเปน
หนวยงานที่มีผู เสนอตัวเขารับการสรรหาดวย ซึ่งมีผูเห็นวาเปน
ประเด็นเรื่อง “ผลประโยชนทับซอน”๑๔๑ หรือบางก็เห็นวาเปนเรื่อง
ซื้อเสียงลวงหนาในการสรรหา กสทช. ของวุฒิสภา๑๔๒ เปนตน 
 สรุปไดวาเหตุแหงความไมเปนกลาง หรือความมีอคติในการ
ปฏิบัติหนาที่ พิจารณา วินิจฉัย สั่งการฯลฯ อาจเกิดไดจากหลาย
สาเหตุ การขัดกันแหงผลประโยชนเปนเพียงสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่เชื่อ
กันโดยทั่วไปวา นอกจากจะทำใหสาธารณะเกิดความไมเชื่อมั่น เชื่อ
ถือและศรัทธาแลว ยังทำใหภาครัฐเสียหาย เสียประโยชน เปนชอง
ทางหรือโอกาสในการทุจริตคอรรัปชันไดโดยงาย และเปนเรื่องยาก
มากที่จะหาพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิด การตัดไฟเสียแตตนลม 
โดยการหามมิใหผูมีอำนาจหนาที่อยูในสถานการณการขัดกันแหงผล
ประโยชนจึงเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดถาสามารถจะกระทำไดเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และการกระทำใด ๆ ที่จะเปนการ
เสียหายตอสวนรวม 

๑๔๑ โปรดดูรายละเอียดใน หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๔ หนา ๑๑. หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
หนา ๑๑. และหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน ฉบับวันที ่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
หนา ๑ และ หนา ๑๐. 
๑๔๒ โปรดดู หนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ หนา 
๑ และ หนา ๑๐. 
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 อยางไรก็ตามยังมีการกระทำ สภาวการณ สถานการณอีก
หลายลักษณะและหลายรูปแบบ ที่พิจารณาในเชิงจริยธรรมแลว เปน
เรื่องที่ไมเหมาะสม ไมพึงประพฤติปฏิบัติ แตกรณีเหลานั้นก็อาจไมใช
การขัดกันแหงผลประโยชน ดังที่ไดอธิบายมาแลวขางตน  
 
การขัดกันแหงผลประโยชน ที่อาจยอมรับได 

 ดังไดกลาวมาแลววา การขัดกันแหงผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสภาวการณที่พึงหลีกเลี่ยงนั้น ในหลักการ
ตองพิจารณาถึงสภาพ จำนวน ปริมาณ หรือขนาดของผลประโยชน
สวนตนดวย ดังนั้นหากสภาพของความขัดแยงแหงผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวมมิไดชัดเจน มิไดรุนแรง มิไดมีขนาด 
ปริมาณ หรือจำนวนที่มากพอที่จะทำใหตองเอนเอียงหรือไมเปนก
ลางในการปฏิบัติหนาที่ พิจารณา วินิจฉัย สั่งการ ฯลฯ แลว กอปร
กับมีเหตุผลอื่น ๆ ประกอบหรือสนับสนุน ก็อาจเปนเหตุหนึ่งที่ทำให
อาจยอมรับสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น ๆ ได  
 ตัวอยาง ๑. นาย ก. เปนอาจารย ไดรับการคัดเลือกหรือแตง
ตั้งใหทำหนาที่ออกกฎขอบังคับวาดวยสภาคณาจารยก็ดี หรือออก
ระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมอาจารยก็ดี ในฐานะที่นาย ก. เปน
อาจารย ระเบียบหรือขอบังคับดังกลาวยอมมีผลใชบังคับกับนาย ก. 
ดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งนาย ก. ยอมมีสวนไดสวนเสียคือมีผล
ประโยชนสวนตนจากระเบียบหรือขอบังคับนั้น เพราะขอบังคับนั้นจะ
ตองใชบังคับกับนาย ก. ในฐานะที่เปนอาจารยดวย ในอีกฐานะหนึ่ง 
นาย ก. มีหนาที่ในการออกกฎระเบียบขอบังคับเพื่อประโยชนของ
สวนรวม นาย ก. จึงมีผลประโยชนขัดแยง 
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 แตเนื่องจากระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว เปนกฎที่เกี่ยวกับ

ภาพรวมของคณาจารย มิใชกฎที่ตองใชกับนาย ก. ในลักษณะที่

เฉพาะเจาะจง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งประโยชนสวนตนที่นาย ก.อาจมี

อยูเกี่ยวกับระเบียบหรือขอบังคับนี ้ แมจะมีอยูแตไมมากหรือเปน

สาระสำคัญเพียงพอที่จะทำใหนาย ก. ถึงขนาดเสียความเปนกลางใน

การทำหนาที่กรรมการในการพิจารณาระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว 

กอปรกับในฐานะที่นาย ก. เปนอาจารยยอมมีความรู ความเขาใจและ

ประสบการณตรงในการทำหนาที่อาจารย จึงเขาใจสภาพ ลักษณะ 

บทบาท หนาที่ของการเปนสภาคณาจารยดีจึงมีความเหมาะสมที่จะ

มาเปนผูทำหนาที่ออกหรือแกไขกฎใด ๆ ที่เกี่ยวของกับคณาจารย 

และหากเห็นวาเปนกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนที่ไมอาจยอมรับ

ได กรณีเชนนี้จะตองใหบุคคลอื่นที่มิไดประกอบอาชีพอาจารยมาทำ

หนาที่ออกหรือแกไขกฎทั้งหลายที่ใชเกี่ยวของกับคณาจารย ซึ่งไมนา

จะเปนสิ่งที่ควรจะเปน จึงอาจกลาวโดยสรุปวา แมจะมีสภาพของ

ความขัดแยงแหงผลประโยชนอยู แตก็เปนความขัดกันแหงผล

ประโยชนที่อาจยอมรับได๑๔๓ 

 โปรดสังเกตวา กรณีที่นาย ก. ซึ่งเปนอาจารยไดเปนผูออกกฎ

หรือแกกฎขอบังคับเปนการทั่วไปเกี่ยวกับคณาจารยซึ่งกฎดังกลาว

ตองนำมาใชบังคับกับตนเปนการทั่วไปนั้น แมจะมีสภาพของการขัด

๑๔๓ กรณีนี ้ ยอมปรับใชไดกับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีหนาที่ในการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ โปรดดู กำชัย จงจักรพันธ, “เขียนเอง ใช
เอง ไดหรือไม?” หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๗.  
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กันแหงผลประโยชน แตสาธารณชนก็ยอมยอมรับได ไมมีขอวิพากษ

วิจารณหรือตำหนิจากสังคมแตอยางใด อยางไรก็ตามกรณีจะแตกตางกัน 
หากกฎหรือขอบังคับที่นาย ก. จะตองมาออกหรือแกไขนั้นเปนกฎขอ

บังคับที่จะตองนำมาใชบังคับกับตนในลักษณะที่เจาะจง อาทิ นาย ก. 

ประกาศตนวาจะเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีและตอมาก็ไดเขารับ

การสรรหา แตในขณะเดียวกันนาย ก. ก็เขารวมทำหนาที่ออกหรือ

แกไขกฎขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดี เพื่อใชกับการสรรหาที่

ตนจะตองเขาไปเกี่ยวของโดยตรง นาย ก. ก็จะอยูในสองฐานะ ฐานะ

หนึ่งมีประโยชนสวนตนเกี่ยวกับกฎขอบังคับวาดวยการสรรหา

อธิการบดี และในอีกฐานะหนึ่งตองทำหนาที่ออกกฎขอบังคับที่ดี ที่มี

ประโยชนมากที่สุดตอสวนรวม กรณีเชนนี้จึงเปนที่ชัดเจนวา เปนการ

ขัดกันแหงผลประโยชน หรือประโยชนทับซอน  

 ตัวอยาง ๒. นาย ก. เปนผูพิพากษา ดำรงตำแหนงกรรมการ

ตุลาการ (ก.ต.) มีประเด็นที่จะตองพิจารณาเพื่อแกไขปรับปรุง

กฎหมายวา ผูพิพากษาควรจะเกษียณอายุราชการเมื่ออายุเทาใด 

กรณีเชนนี้ นาย ก. ในฐานะสวนตนยอมไดรับผลกระทบจากการ

กำหนดอายุเกษียณ และนาย ก.ในฐานะสวนรวม มีหนาที่ในการ

พิจารณาใหเปนประโยชนแกสวนรวมใหมากที่สุด เชนนี้ยอมเปนการ

ขัดกันแหงผลประโยชน แตมีประเด็นวาผลประโยชนสวนตนในกรณี

เชนนี้มากถึงขนาดที่นาย ก. ไมควรหรือไมเหมาะสมในการพิจารณา

วินิจฉัยในเรื่องนี้หรือไม เมื่อพิจารณาวากฎหมายดังกลาวเปนกฎ

ทั่วไปที่ใชบังคับกับผูพิพากษาทุกคนรวมถึงนาย ก. เปนการทั่วไป 
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กอปรกับเมื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับความรูความเขาใจและ

ประสบการณโดยตรงที่นาย ก. อยูในฐานะผูพิพากษาแลว กรณีก็จะ

เปนการขัดกันแหงผลประโยชนที่อาจยอมรับได๑๔๔  
 ตัวอยาง ๓. นาย ก. ดำรงตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะทำหนาที่แกไขหรือยกรางรัฐธรรมนูญไดหรือไม กรณีนี้แมวาโดย
สภาพจะมีลักษณะเปนการขัดกันแหงผลประโยชน แตดวยหลักคิด
เดียวกับตัวอยางที ่ ๑−๒ ก็อาจกลาวไดวา เปนการขัดกันแหงผล
ประโยชนที่อาจยอมรับได ดังจะเห็นไดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเอง
ก็ไดบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีหนาที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ๑๔๕  
 โปรดสังเกตวา มีนักวิชาการ NGO และประชาชนบางสวน 
โดยเฉพาะนักกฎหมายบางทานโตแยงวา นักการเมืองไมควรทำ
หนาที่แกไขรัฐธรรมนูญ เพราะจะเขียนเอง ใชเอง ไดอยางไร? ซึ่งก็
อาจเปนเพราะตนทุนความนาเชื่อถือของนักการเมืองโดยภาพรวม
อาจไมคอยดีในสายตาของหลายคน ทั้ง ๆ ที่นักการเมืองที่มีหลักการ 
มีเหตุผล ก็มีใหเห็นอยู แตอยางไรก็ตามหลักคิดเกี่ยวกับการขัดกัน
แหงผลประโยชนที่อาจยอมรับได ก็มีดังที่กลาวมานี้  

๑๔๔ กรณีจะเปนประเด็นเรื่อง การขัดกันแหงผลประโยชนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
หากกฎหมายกำหนดให องคกร ก.ต. ซึ่งเกือบทั้งหมดประกอบดวยผูพิพากษา 
เปนผูมีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ  ถาผูพิพากษาไมสามารถ
พิจารณาวินิจฉัยในกรณีนั้นได ก็จะกลายเปนปญหา ไมมีใครปฏิบัติหนาที ่  
รายละเอียดโปรดด ูหัวขอ การขัดกันแหงผลประโยชนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดตอไป  
๑๔๕ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๙๑ 
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การขัดกันแหงผลประโยชน ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 

 หลักในเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมหรือที่เรียกสั้น ๆ วาการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น
มีหัวใจสำคัญคือ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมนั้นอาจเปนสาเหตุทำใหบุคคลนั้น ๆ ไมสามารถใช
ดุลยพินิจ วินิจฉัยหรือปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนกลาง พูดงาย ๆ วาใน
สถานการณเชนนั้นโดยทั่วไปแลวนาเชื่อวาบุคคลจะเห็นแกผล
ประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวม ดังนั้นเพื่อรักษาผล
ประโยชนของสวนรวม เจาหนาที่ผูมีอำนาจหนาที่ทั้งหลายพึงหลีก
เลี่ยงสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชน 
 อยางไรก็ตาม ในบางกรณ ี ผูที่มีผลประโยชนขัดแยง อาจอยู
ในสถานการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได หรือจำเปนตองใชดุลยพินิจ 
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งก็ได อาทิ  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนครูอาจารยที่สอนวิชา A อันเปนวิชา
บั งคับที่ นั ก เรี ยนนักศึ กษาทุกคนตอง เรี ยนในโรง เรี ยนหรื อ
มหาวิทยาลัย และในขณะนั้น นาย ก. เปนผูที่สอนวิชาดังกลาวอยู
แลวแตเพียงผูเดียว และบุตรนาย ก. ไดเขามาศึกษาในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยดังกลาว และตองศึกษาวิชาดังกลาวดวย กรณีเชนนี้นาย 
ก.ไมสามารถหลีกเลี่ยงไมสอนวิชาดังกลาวได เพราะนักเรียนนักศึกษา
จะเสียหายเสียประโยชนหากไมไดเรียนวิชาดังกลาว และไมมีครู
อาจารยผูอื่นสอนวิชาดังกลาวในขณะนั้น หรือมีเหตุผลขัดของอยาง
อื่น เชนนี้นาย ก. ก็จำเปนตองปฏิบัติหนาที่สอนหนังสือ ออกขอสอบ
และตรวจขอสอบโดยมีบุตรของตนเรียนอยูดวย  
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 ตัวอยาง รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดตรากฎหมายที่มี
ผลเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของเจาหนาที่ระดับสูงของสหรัฐ ซึ่งรวมไป
ถึงผูพิพากษาศาลสหรัฐ (Federal Judges and Justices) ดวย ใน
ขณะที่รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกำหนดไววา ผูพิพาก
ษาศาลสหรัฐ (Federal Judges and Justices) จะไดรับคา
ตอบแทนในจำนวนคงที่ไมมีการปรับลดเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่
ดำรงตำแหนง และตอมาไดมีการฟองคดีแบบกลุม (Class action) 
วาการออกกฎหมายดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษาศาลสหรัฐ 
(Federal Judges and Justices) ทุกคนยอมมีผลประโยชนสวนตน
ในผลของคดีนี้อยูดวย แตศาลก็ตัดสินวาผูพิพากษาศาลสหรัฐ 
(Federal Judges and Justices) มีความจำเปนที่จะตองพิจารณาพิ
พากษาคดีนี้แมจะมีผลประโยชนในคด ี เพราะเปนความจำเปนโดย
สภาพ เนื่องจากไมมีผูพิพากษาอื่นหรือศาลอื่นที่จะมีอำนาจพิจารณา
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
มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ขององคกร
อิสระ ซึ่งรวมถึงสวัสดิการ คาตอบแทน และประโยชนตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ และในบางครั้งอาจตองพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับผล
ประโยชนของคณะกรรมการเองดวย ซึ่งเทากับเปนการพิจารณา 
วินิจฉัยในเรื่องที่เปนประโยชนสวนตนของคณะกรรมการองคกร
อิสระ กรณีเชนนี้ แมวาจะเปนการขัดกันแหงผลประโยชนแตโดย
สภาพก็มีความจำเปนตองพิจารณา วินิจฉัย ซึ่งในกรณีนี้ถือวา
เปนการขัดกันแหงผลประโยชนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได๑๔๗  
 ครูอาจารยในกรณีที่ยกตัวอยางมาดังกลาวขางตนก็ด ีผูพิพาก
ษาในศาลสหรัฐ (Federal judges and justices)ทั้งหมดก็ดี 
กรรมการองคกรอิสระทั้งหลายก็ดี ที่มีอำนาจหนาที่ในการสอน ใน
พิจารณาวินิจฉัยและออกระเบียบ ประกาศทั้งหลาย๑๔๘ ซึ่งถึงแมจะ
เกี่ยวของกับประโยชนของตน ก็ตองทำหนาที่พิจารณา 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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จำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได หากไมทำหนาที่ โดยเกรงวา จะเขาขาย
เปนการขัดกันแหงผลประโยชนแลว จะนำมาซึ่งปญหามากกวา 
เพราะหากไมปฏิบัติหนาที ่ หรือหากไมพิจารณาก็จะไมมีใครอื่นที่จะ
ปฏิบัติหนาที ่ หรือไมมีใครอื่นที่มีอำนาจในการพิจารณา ซึ่งจะกลาย
เปนวาเรื่องดังกลาวไมมีใครปฏิบัติหรือพิจารณา๑๔๙ ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายได 
 กรณีที่กรรมการในคณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งที่มีอำนาจ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัย แตกรรมการสวนใหญตกอยูในสภาพ
การขัดกันแหงผลประโยชน ทำใหกรรมการที่เหลืออยูไมครบองค
ประชุมที่จะสามารถพิจารณาวินิจฉัยได ในกรณีเชนนี้ กรรมการก็
สามารถที่จะเขารวมประชุม พิจารณาวินิจฉัยไดเชนกัน มิฉะนั้นแลว
จะไมมีคณะกรรมการที่มีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนั้น ๆ ได 
 เมื่อถือวาเปนกรณีการขัดกันแหงผลประโยชนที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ประเด็นที่ควรระมัดระวังก็คือ ในการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องที่ตนอาจมีผลประโยชนสวนตนเกี่ยวของ ทุกคนตองดำเนินการ
ตามหลักการรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน และดำเนินการ
ตามขั้นตอนที่ถูกตอง (Due process of law) ในการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องนั้น ๆ และใชดุลยพินิจ พิจารณาวินิจฉัยดวยความ
รอบคอบเปนพิเศษ ตองตั้งอยูบนหลักเหตุผล มีน้ำหนักที่สามารถ
อธิบายไดและเปนการพิจารณาวินิจฉัย ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน

๑๔๙ หลักในการรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน มิไดมีเฉพาะการหลีกเลี่ยง
การขัดกันแหงผลประโยชนเทานั้น โปรดดูหัวขอ การรับมือกับการขัดกันแหง
ผลประโยชน 
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ขององคกร หนวยงานหรือสวนรวม๑๕๐ หากไดพิจารณาวินิจฉัยไป
ตามหลักการ ตามความถูกตองและเพื่อประโยชนของสวนรวม และ
เมื่อพิจารณาวินิจฉัยแลวก็เปดเผยใหสาธารณะทราบหรือสามารถเขา
ถึงขอมูลการพิจารณา วินิจฉัย มต ิ การสั่งการ หรือการปฏิบัติหนาที่
ในกรณีนั้น ๆ ได ก็ถือไดแลววาไดจัดการกับการขัดกันแหงผล
ประโยชนไดดีและยอมเปนที่เห็นไดในตัวเองวา มิไดนำไปสูความเสีย
หายของสวนรวมหรือมิไดนำไปสูการทุจริตคอรรัปชันแตประการใด 
 โปรดสังเกตวา กรณีที่องคกรอิสระบางแหงไดพิจารณาใหคา
ตอบแทนแกตนเอง และนำไปสูการพิจารณาวินิจฉัยของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง และในที่สุดศาลฎีกา
ไดวินิจฉัยใหการลงมติออกระเบียบใหคาตอบแทนตนเองวาไมถูกตอง
นั้น เปนการพิจารณาในประเด็นที่วาองคกรอิสระดังกลาวมีอำนาจใน
การออกระเบียบในกรณีเชนนั้นไดหรือไม ศาลฎีกาฯไมไดพิจารณา
ประเด็นที่วาการออกระเบียบดังกลาวไมถูกตองเพราะมีการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรือไม อยางไร๑๕๑  
  
๑๕๐ ซึ่งหลักการทำนองนี้ก็เปนที่ยอมรับรูและถือปฏิบัติในวงการธุรกิจ โดย
เฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมิไดหามทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน แตตอง
กระทำดวยความรอบคอบเปนพิเศษเพื่อใหมั่นใจวาประโยชนจะตกอยูแกสวน
รวมเปนที่ตั้ง 
๑๕๑ โปรดดู คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการ
เมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๘ ซึ่งเปนคำพิพากษาที่ตัดสินประเด็น
เรื่องอำนาจในการออกระเบียบหรือประกาศขององคกรอิสระ มิไดตัดสินใน
ประเด็นเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ราย
ละเอียดโปรดด ู ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที ่ ๕๐ ก ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ หนา ๑๒−๓๔.  
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การขัดกันแหงผลประโยชน กับมาตรฐานในการพิจารณา

วินิจฉัย 

 คงไมมีใครปฏิเสธวา การขัดกันแหงผลประโยชนเปน
สถานการณที่บุคคลผูมีอำนาจหนาที่พึงตองระมัดระวังและหลีกเลี่ยง 
แตเนื่องจากการขัดกันแหงผลประโยชนซึ่งนำไปสูความไมเปนกลาง 
การมีอคติในการปฏิบัติหนาที่ในภาพรวมทั่วไปนั้น ในบางกรณีหาก
พูดในลักษณะเฉพาะเจาะจงก็อาจมีกรณีที่บุคคลผู ซึ่ งอยู ใน
สถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น มิไดวินิจฉัย สั่งการ 
ปฏิบัติการหรือลงมติไปในทางที่ทำใหสวนรวมเสียหาย เสียประโยชน
ก็ได ดังนั้นการขัดกันแหงผลประโยชนก็อาจมิไดนำไปสูความเสียหาย 
เสียประโยชนแกสวนรวมและมิไดนำไปสูการทุจริตคอรรัปชันก็ได 
บุคคลที่อยูในสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนในบางกรณีที่
อาจจะไมไดตระหนักในประเด็นดังกลาว ก็อาจไมไดทำใหเกิดความ
เสียหายแตประการใด  
 การตำหนิ ติ เตียน ประณาม ฯลฯ วา บุคคลที่อยู ใน
สถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนในทุกกรณีเปนเรื่องชั่ว เรื่อง
เลวทราม เรื่องไมดี จึงเปนแนวปฏิบัติที่ตึงเกินไป  
 อยางไรก็ตาม หากนักกฎหมาย นักวิชาการ นักคิด นักเขียนที่
เห็นสมควรที่จะตองใชยาแรง เพื่อใหสังคมไทยหลุดพนจากปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งสวนหนึ่งมาจากปญหาการขัดกันแหงผล
ประโยชน และตองการให “ตึง” มาก ๆ ก็ตองยอมรับวาเปนแนว
ความคิดที่มีคำอธิบาย มีเหตุมีผล ยิ่งเมื่อคำนึงถึงผลรายแรงที่เกิดขึ้น
จากการทุจริตคอรรัปชัน แตนักกฎหมายนักวิชาการนักคิดก็ตองมี
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มาตรฐานเดียว หากเห็นวา การขัดกันแหงผลประโยชน เลวราย   
ชั่วราย ในทุกกรณีคือรูปแบบหนึ่งของการทุจริต เปนสิ่งที่นารังเกียจ 
ก็ตองเสมอตนเสมอปลายและปรับใชกับทั้งตัวเอง กับทั้งคนใกลชิด 
กับทั้งเพื่อนสนิทมิตรสหาย นักกฎหมายนักวิชาการนักคิดพึงตองคิด
และปฏิบัติเหมือนกันคือมีความเสมอภาค มิใชกับตนเอง กับเพื่อน
หรือผูใกลชิดก็ทำเปนไมรับรู มองไมเห็น หรือ turn a blind eye 
เชนนี้ยอมไมถูกตอง 
 



109

กฎหมายที่วาดวยการขัดกันแหงผลประโยชน  

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมนั้นมีกระจัดกระจายอยูในกฎหมายหลาย
ฉบับ และอยู ในกฎหมายหลายระดับ ไมวาจะเปนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
ประมวลกฎหมาย หรือแมแตในระเบียบ ขอบังคับ ประมวลจริยธรรม 
ฯลฯ  
 กฎหมายตาง ๆ เหลานี้ บางครั้งก็นำเรื่องการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและสวนรวมไปรวมไวกับเรื่องการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดบาง ไปรวมไวกับเรื่องการขัดกันของหนาที่บาง   
ไปรวมไวกับเรื่องสวนไดเสียทั่ว ๆ ไปบาง หรือรวมไวกับเรื่องอื่น ๆ 
ฯลฯ กฎหมายบางฉบับบัญญัติหามสภาวการณการขัดกันแหงผล
ประโยชน แตบางฉบับกลับสนับสนุนหรือไมหามสภาวการณการขัด
กันแหงผลประโยชน บางฉบับกำหนดหลักเกณฑและองคประกอบไม
ตรงตามแนวคิดหรือหลักการของเรื่องนี้ บางฉบับใชถอยคำกวาง ๆ 
บางฉบับใชถอยคำตางออกไปไมเหมือนกัน ทำใหเกิดปญหาการใช
การตีความกฎหมาย เหตุผลที่กฎหมายในแตละฉบับมีความแตกตาง
กันเชนนี้สาเหตุหลัก ๆ ก็เพราะกฎหมายตราขึ้นตางกรรม ตางวาระ
กัน ผูบัญญัติกฎหมายในแตละยุคสมัยก็อาจจะตระหนักและมีความ
เขาใจในแนวคิดหรือหลักการเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมตางกัน สภาพปญหาและแนวคิดในการ
ปองกันปญหาในแตละยุคสมัยก็อาจแตกตางกัน บางชวงบางยุคสมัย
ปญหาก็อาจจะไมรุนแรง จึงไมมีความจำเปนหรือมีบรรยากาศที่จะ
ตองบัญญัติกฎหมายไวเขมงวด แตบางชวงเวลา อาจเปนปญหาสำคัญ
ของบานเมืองจึงไดมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกัน
แหงผลประโยชนไวเขมงวดและรุนแรง  
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เพื่อประโยชนในการศึกษาและทำความเขาใจ ผูเขียนจะไดแยกแยะ
กฎหมายไวเปนกลุม ๆ เพื่อเปนตัวอยางในการพิจารณา ศึกษาเรียนรู
ดังนี้  
 ๑. กฎหมายที่นำเรื่องที่ ไม ใช เรื่องการขัดกันแหงผล

ประโยชนมาไวรวมกับเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 

 ๒. กฎหมายที่บัญญัติหามเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน

กับกฎหมายที่บัญญัติสนับสนุนเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน  

 ๓. กฎหมายที่บัญญัติ เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแหงผล

ประโยชน โดยใชถอยคำกวาง ๆ ทำใหตองมีการใชดุลยพินิจ

ตีความเปนกรณี ๆ ไป 

 ๔. กฎหมายที่บัญญัติไวโดยใชถอยคำกวาง ๆ คลุมทั้งกรณี

การขัดกันแหงผลประโยชนและเหตุอื่น ๆ อันอาจทำใหไมเปน “กลาง” 
 
๑. กฎหมายที่นำเรื่ องที่ ไม ใช เรื่ องการขัดกันแหงผล

ประโยชนมาไวรวมกับเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน  

 อาจกลาวไดโดยทั่วไปวาการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมหรือการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น เปน
สาเหตุสำคัญที่ทำใหผูมีตำแหนงหนาที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
พิจารณา วินิจฉัย ใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาที ่ ฯลฯไปดวยความไม
เปนกลาง โอนเอียงเห็นแกผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชน
สวนรวม อยางไรก็ตามยังมีสาเหตุอื่นอีกหลายประการที่ทำใหเจา
หนาที่ของรัฐหรือเอกชนผูมีตำแหนงหนาที่มีความไมเปนกลาง๑๕๒ 
๑๕๒ รายละเอียดโปรดดู หัวขอ สถานการณที่คลายกับการขัดกันแหงผล
ประโยชน  
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อาทิการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด การขัดกันในบทบาทหนาที ่
ฯลฯ ซึ่งกรณีหรือเหตุตาง ๆ เหลานี้ไมใชเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนทั้งหมด แตในบางครั้งเพื่อความสะดวกหรือดวยเหตุผล
อยางอื่น กฎหมายบางฉบับ บางมาตราไดนำเอาเรื่องตาง ๆ เหลานี้
มาบัญญัติไวรวมกันภายใตหัวขอ การขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเขาใจสับสนได อาท ิ
 ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ สวนที่ ๒ การกระทำที่

เปนการขัดกันแหงผลประโยชน มาตรา ๒๖๕, ๒๖๖ 
 มาตรา ๒๖๕ บัญญัติไววา“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตอง   
 (๑) ไมดำรงตำแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือตำแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น   
 (๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคู
สัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะ  
ดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม   
 (๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวย
งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ใน
ธุรกิจการงานตามปกติ  
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 (๔) ไมกระทำการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘๑๕๓   
 บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินปพระ
บรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับ
ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดำรง
ตำแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน   
 ใหนำความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและ
บุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่น
ซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ
สภานั้น ที่ดำเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดำเนินการ หรือผูไดรับ
มอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให
กระทำการตามมาตรานี้ดวย” 
 มาตรา ๒๖๖ บัญญัติไววา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตำแหนงการเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อ
ประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทาง
ตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑) การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหนาที่ประจำ
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 

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 กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือ 
 (๓) การใหขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำและ
มิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการ
สวนทองถิ่น พนจากตำแหนง” 
 จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ สวนที่ ๒ การกระทำที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน อัน
ประกอบดวยมาตรา ๒๖๕−๒๖๙ นั้น มาตรา ๒๖๕−๒๖๖ มิใชเรื่อง
การขัดกันแหงประโยชน แตกฎหมายก็นำมาบัญญัติไวในสวนที ่ ๒ 
การกระทำที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน ซึ่งอาจทำใหเกิดความ
เขาใจวาเปนเรื่องเดียวกันได 
 ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ 

 มาตรา ๑๐๓ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือ
ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจำนวนที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  
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 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไม
ถึงสองปดวยโดยอนุโลม”  
 พ.ร.บ. ป.ป.ช มาตรา ๑๐๓ คือเรื่องเจาหนาที่รับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด อันเปนสาเหตุหนึ่งที่อาจทำใหเจาหนาที่ไมเปน  
กลาง ซึ่งไมใชเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 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 และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวน
จังหวัดตองไมกระทำการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
 (๑) ดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตตำแหนงที่ดำรงตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 (๒) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 
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 (๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
สัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่
กระทำใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นหรือที่องคการบริหารสวน
จังหวัดนั้นจะกระทำ  
 บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตาม
วรรคหนึ่งไดรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ 
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดัง
กลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด 
เนื่องจากการดำรงตำแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสภาทองถิ่นอื่น หรือ
กรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตำแหนง” 
 จะเห็นไดวา มาตรา ๔๔/๓ (๑) และ (๒) มิใชเรื่องการขัดกัน
แหงผลประโยชน สวน (๓) สามารถเปนไดทั้งเรื่องการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และเรื่องอื่น ทั้งนี้เพราะ
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. กฎหมายที่บัญญัติหามเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน

กับกฎหมายที่บัญญัติสนับสนุนเรื่องการขัดกันแหงผล

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 เปนกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบธุรกิจประกันภัย หากคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเปนผูมี
อำนาจหนาที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับ สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เปนบุคคลที่มาจากธุรกิจประกันภัย   
ก็เทากับวา บุคคลดังกลาวในฐานะหนึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายในการ
ใชดุลยพินิจ วินิจฉัย เพื่อประโยชนแกการกำกับกิจการประกันภัยอัน
เปนผลประโยชนสวนรวม แตบุคคลดังกลาวในอีกฐานะหนึ่งก็มีผล
ประโยชนสวนตนที่เกี่ยวพันโดยตรงกับธุรกิจประกันภัยที่ถูกกำกับอยู 
จึงเปนสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชน มาตรา ๗ จึงได
บัญญัติปองกันปญหาเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนไวโดยการ
กำหนดลักษณะตองหาม ไมใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
คปภ.เปนผูมีอำนาจหนาที่ในบริษัทประกันภัย อันเปนการหลีกเลี่ยง
การขัดกันแหงผลประโยชนไวตั้งแตตน ซึ่งตางจากกฎหมายบางฉบับ
กลับไมกำหนดหาม อีกทั้งยังสงเสริมใหมีลักษณะการขัดกันแหงผล
ประโยชน อาท ิ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๑๕๔ มาตรา ๑๕๘ บัญญัติไววา “บริษัทหลักทรัพยที่จะทำการเปนนายหนาหรือ
ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 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  
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพยคน
หนึ่งนอกจากผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนประธานกรรมการ และจะ
เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพยอีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ
ดวยก็ได” 
 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยสามารถมาเปนกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได กรรมการที่เปนผูประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยยอมมีผลประโยชนในธุรกิจของตนและในขณะเดียวกันมา
ทำหนาที่ เปนกรรมการตลาดหลักทรัพย เพื่อประกอบกิจการ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งยอมตองกำกับดูแลวางนโยบายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งตองเพื่อประโยชนสวนรวมและกฎหมายกำหนด
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ไมใหตลาดหลักทรัพยนำผลกำไรมาแบงปนกันดวย กรณีจึงเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม การพิจารณา 
วินิจฉัย วางนโยบาย โครงการตาง ๆ ฯลฯ ของกรรมการตลาดหลักทรัพย
ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยก็อาจไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ได  
 โปรดสั ง เกตว าการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย อนุญาตหรือสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย
สามารถมาเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยได ก็ดวยมุมมองในอีกดาน
หนึ่งคือเหตุผลที่วาบุคคลเหลานี้เปนผูที่มีความรู ความเขาใจและ
ประสบการณโดยตรงในธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
พิจารณา วินิจฉัยนโยบายและการกำกับดูแลตาง ๆ ซึ่งก็มีเหตุผลที่รับ
ฟงได (Plausible) 
 การที่กฎหมายบางฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติหาม 
ในขณะที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฯ สนับสนุน 
ก็เพราะกฎหมายไดตราออกมาตางกรรมตางวาระกัน แนวความคิด
หรือมุมมองของผูรางกฎหมายฉบับหนึ่งแตกตางจากอีกฉบับหนึ่ง๑๕๕ 
จึงทำใหสาระสำคัญของเรื่องดังกลาวนี้ในกฎหมายทั้งสองฉบับแตก
ตางกันซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของสับสนวา
สภาวการณหรือสถานการณดังกลาว ซึ่งก็คือการขัดกันของผล
ประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ในที่สุดแลวดีหรือไมดี 
อยางไร และเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัด
กันแหงผลประโยชนอาจเปนไดทั้งความผิดประเภทที่เปนความผิดใน
ตัวเอง (Mala in se) หรือเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม (Mala 

prohibita)  
๑๕๕ หรือสถานการณในขณะรางกฎหมายฉบับหนึ่งแตกตางจากอีกฉบับหนึ่ง
ฯลฯ  
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๓. กฎหมายที่บัญญัติ เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแหงผล

ประโยชน โดยใชถอยคำกวาง ๆ ทำใหตองมีการใชดุลย

พินิจตีความเปนกรณี ๆ ไป  
 กฎหมายหลายฉบับไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนไวในลักษณะกวาง ๆ วา หามการขัดกันแหงผลประโยชน 
แตมิไดบัญญัติวาอยางไรเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ดังนั้นจึง
เปนประเด็นที่ศาลหรือนักกฎหมายจะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปวา 
การใดบางเปนการขัดกันแหงผลประโยชน อาท ิ
 ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา มาตรา ๑๒๒  

 บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอม
เปนผูแทนปวงชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัต ิ มอบ
หมาย หรือความครอบงำใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศ

จากการขัดกันแหงผลประโยชน” 

 ๒. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๔ และ

มาตรา ๙๙ 

 มาตรา ๗๔ บัญญัติไววา “ถาประโยชนไดเสียของนิติบุคคล

ขัดกับประโยชนไดเสียของผูแทนของนิติบุคคลในการอันใด ผูแทน
ของนิติบุคคลนั้นจะเปนผูแทนในการอันนั้นไมได” 
 มาตรา ๙๙ บัญญัติวา “ในกรณีที่จะมีมติในเรื่องใด ถาสวน

ไดเสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูใดขัดกับประโยชนได

เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผูนั้นจะออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได” 
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๔. กฎหมายที่บัญญัติไวโดยใชถอยคำกวาง ๆ คลุมทั้งกรณี

การขัดกันแหงผลประโยชนและเหตุอื่น ๆ อันอาจทำใหไม

เปนกลาง 
 กฎหมายบางฉบับ ไดใชถอยคำกวาง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่อง
การขัดกันแหงผลประโยชน และเหตุอื่น ๆ ที่อาจทำใหเกิดความไม
เปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ อาทิ 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๙ 

 มาตรา ๒๙ บัญญัติไววา มาตรา ๒๙ “ในกรณีที่กรรมการ 
อนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดเปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยตรงหรือโดยออมในเรื่องใด ๆ หามมิใหผูนั้นเขารวมในการไตสวน
ขอเท็จจริง พิจารณาหรือวินิจฉัยเรื่องดังกลาว”  
 ๒. พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ 

 มาตรา ๗ บัญญัติวา “นิติบุคคลที่รัฐมนตรีจะโอนหุนสวนหรือ
หุนใหจัดการได ตองเปนนิติบุคคลที่ไมมีกรรมการหรือพนักงานซึ่ง
นิติบุคคลนั้นมอบหมายใหเปนผูจัดการในการบริหารและจัดการหุน
สวนหรือหุนของรัฐมนตรีที่มีผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียกับ
รัฐมนตร ีคูสมรสของรัฐมนตรี เจาหนี้หรือลูกหนี้ของรัฐมนตรี”  
 ๓. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคกร

หรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ 

 มาตรา ๙ บัญญัติไววา “ผูใดเปนพนักงาน มีหนาที่จัดการ
หรือดูแลกิจการใดเขามีสวนไดเสีย เพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือ
ผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้นตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป 
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. 

 กฎหมายที่เกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวมที่รูจักกันมากที่สุดก็คือ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ดวยเหตุผลที่วาเปนบทกฎหมายที่ใช
ตัดสินคดีที่ดินรัชดาที่ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีไดไปประมูลซื้อที่ดินดัง
กลาว และเปนบทกฎหมายที่มีโทษในทางอาญา และที่รายแรงมาก
ที่สุดก็คือการทำผิดบทกฎหมายนี้จะถูกถือวาเปนการกระทำผิดฐาน 
ทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิด
ตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
 แตเดิมอาจมีผูสนใจบทกฎหมายมาตรา ๑๐๐ อยางจริงจัง  
ไมมากนัก เพราะมาตรานี้ปรับใชแตเฉพาะนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเทานั้น๑ ซึ่งรวมจำนวนคนที่เกี่ยวของไมเกิน ๓๖๒ คูณ ๒ 
เทากับ ๗๒ คน แตตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๐   
๑ โปรดดูประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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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จะปรับใชเพิ่มกับผูบริหารทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่น๓ กลาวคือ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา นายกองคการบริหาร  
สวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตร ี  
รองนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายก
องคการบริหารสวนตำบล ซึ่งรวมจำนวนคนที่เกี่ยวของประมาณ 
๔๖,๐๐๐๔ คน และมีความเปนไปไดที่จะมีบุคคลที่ตองปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๐๐ เพิ่มขึ้นอีก๕ กฎหมายบทมาตรานี้จึงสำคัญอยางยิ่งที่จะ
ตองทำความเขาใจ  

๓ โปรดดูประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เรื่องกำหนดตำแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความใน
มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที ่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๖ ก วันที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หนา ๓๓. 
๔ ขอมูลจากสำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง (สน.พร.) กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
ถิ่นรูปแบบพิเศษ ๒ แหง รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๓ แหง  ขอมูลจาก สวนวิจัยและ
พัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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 “หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้   
 (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคด ี  
 (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขา
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่
ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจ
สอบ หรือดำเนินคด ี  
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ
เขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุน
สวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว   

หรือแนวความคิดเบื้องตนที่ตองการประกาศกำหนดถึง ๕๕ ตำแหนง  แตใน
ที่สุดไดประกาศเพิ่มเพียง ๒ ตำแหนง เพื่อใหคอยเปนคอยไปในการปรับเพิ่ม
ตอไป 
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 (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการ
กำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น  
 เจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคู
สมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดำเนิน
กิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ” 
 มาตรา ๑๐๑ บัญญัติวา “ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช
บังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
มาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละ
หาของจำนวนหุนทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใช
บริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได
รับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”  
 มาตรา ๑๐๒ บัญญัติวา “บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนำมา
ใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงานของ
รัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของ
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขา
รวมทุน”  
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 มาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติวา “บรรดาความผิดที่บัญญัติไวใน
หมวดนี ้ ใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอ
ตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย” 
 มาตรา ๑๒๒ บัญญัติวา “เจาหนาที่ของรัฐผู ใดฝาฝน
บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวาง
โทษจำคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของ
รัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตน
ดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด” 
 
ความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ (๑) 

 มาตรา ๑๐๐ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้  
 (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคด ี..”  
 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
คูสัญญาขายน้ำมันเชื้อเพลิงใหกับ อ.บ.จ. B  
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. นายกรัฐมนตรีเปนคูสัญญาซื้อ
ขายที่ดินกับหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตการกำกับดูแลของนาย ก. 
นายกรัฐมนตร ี 
 
ขอสังเกต :  

๑.๑ เจาหนาที่ของรัฐจะมีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๑) ไดตอเมื่อ
เปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดำเนินคดี  
 สาระสำคัญของมาตรา ๑๐๐ (๑) เจาหนาที่ของรัฐจะตองมี
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
มาตรานี ้ เพราะนาย ก. ในกรณีแรกเปนเพียงผูปฏิบัติงาน มิไดมี
อำนาจกำกับดูแลเลย สวนนาย ก. ในกรณีที่สองแมจะมีอำนาจกำกับ
ดูแล แตมีอำนาจกำกับดูแล อ.บ.ต. A มิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มี
อำนาจกำกับ ดูแล อ.บ.ต. B แตอยางใด๖  

๖ โปรดสังเกตวา หาก นาย ก. ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตำบล A ได
ไปสมรูรวมคิดกับนายกองคการบริหารสวนตำบล B เพื่อการซื้อขายวัสดุ
กอสรางใหแก อ.บ.ต. B เพื่อประโยชนของนาย ก. เชนนี้แมจะไมเปนความผิด
ตามอนุมาตรานี้ แตนาย ก. และ นายก อ.บ.ต. B อาจจะมีความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ ความผิดฐานกระทำหรือละเวนกระทำการโดยทุจริต และอื่น ๆ เชน 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ “ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ   
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 หรือดำเนินคด ียอมเปน

ไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

 เจตนารมณของกฎหมายที่ตองการขจัดปญหาเรื่องการขัดกัน
แหงผลประโยชนก็เพราะเห็นวาเปนปญหาสำคัญอันอาจนำไปสูการทุจริต
คอรรัปชัน กฎหมายมาตรานี้จึงไดบัญญัติโดยใชถอยคำกวางวา   
“..ซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี” อยางไร
ก็ตามโดยถอยคำของบทบัญญัติดังกลาวตองปรากฏวาเจาหนาที่ของ
รัฐตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งในปจจุบันก็คือ นายกรัฐมนตร ี รัฐมนตร ี  
ผูบริหารและรองผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีอำนาจ
ในทางกฎหมายในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
ในหนวยงานของรัฐนั้นดวย หากไมมีอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว๗

แมในทางขอเท็จจริงหรือในทางความเปนจริงจะมีอิทธิพล มีบารมี 
เปนที่นับถือหรือเกรงกลัว ก็ตองถือวามีขอเท็จจริงที่ไมครบองคประกอบ
ในขอนี้ 
๗ อำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ บัญญัติไววา “นายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอำนาจหนาที่ดังนี้ (๑) กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหาร
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
ที่ดินกับหนวยงานของรัฐ หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง A ทำสัญญา
กับกรม B ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง A มิไดมีอำนาจตามกฎหมาย
ในการกำกับ ดูแล หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง A แมจะไดทำ
สัญญากับกรม A ที่สังกัดอยูในกระทรวง A แตถาเปนกรมที่ตนเอง
มิไดมีอำนาจในการกำกับดูแล ก็ไมมีความผิดฐานนี ้
๑.๓ มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม ใหถือวาการดำเนินกิจการของคูสมรส 
เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐดวย 
 เหตุผลของมาตรา ๑๐๐ วรรคสามที่กำหนดใหถือวาการ
ดำเนินกิจการของคูสมรส เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
ก็เพราะเห็นวาโดยทั่วไปแลวประโยชนของคูสมรสก็อาจเปนประโยชน
ของคูสมรสอีกฝายหนึ่งดวย ในทางกฎหมายทรัพยสินของคูสมรส  
ก็เปนสินสมรสรวมกันและตางตองเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน และที่สำคัญ  
ก็เพื่อปองกันเจาหนาที่ของรัฐใชเปนขออางเพื่อหลบเลี่ยงความผิด
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   
ซึ่งกฎหมายนี้ไมมีผลใชบังคับโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปแลว  
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มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม๙ แตอยางไรก็ตาม มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม
เปนเพียงบทสันนิษฐานไมเด็ดขาด (Rebuttable Presumption) 
หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการ  
ที่คูสมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ก็ใหถือวา
ผูนั้นไมมีความผิด๑๐ 

๙ ในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ไดมีผูตั้งขอสังเกตวา การกำหนด
ใหถือวาการดำเนินการของคูสมรสเปนการดำเนินการของเจาหนาที่ของรัฐนั้น
จะขัดกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยเปน  
ผูบริสุทธิ ์ รายละเอียดโปรดด ู รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที ่ ๒๐ 
ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที ่ ๒๒ เดือนกันยายน   
พุทธศักราช ๒๕๔๒ หนา ๓๔-๓๕ (สันทนา ๑๒/๑,สมบัติ ๑๔/๒ และสาวิตรี 
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 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ   
ในคำวินิจฉัยที ่ 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 ซึ่งเหตุผลของคำวินิจฉัยในคดีนี้ มีประเด็นที่นาศึกษาเปรียบเทียบวา
เหมือนหรือตางอยางไรกับในคำวินิจฉัยที ่๑๑/๒๕๕๑   
๑๐ โปรดดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๒ วรรคสอง 
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 อนึ่ง ตามหลักการตีความกฎหมายอาญา คำวา “คูสมรส”   
ในที่นี้ยอมหมายความถึงคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น๑๑ 

 ตัวอยาง นางสาว ข. ภริยานาย ก. นายกเทศมนตรี ที่ไมได  
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ไดทำสัญญากับเทศบาล เชนนี้ยอม  
ไมอาจถือไดวา การดำเนินกิจการของนางสาว ข. เปนการดำเนินกิจการ
ของนาย ก.  
๑.๔ หากความเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐเกิดขึ้นกอนที ่ 
เจาหนาที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแล ยอมไมมีความผิดตามมาตรานี้ 
 ตัวอยาง นาย ก. เจาของบริษัทขายเครื่องและอุปกรณ
คอมพิวเตอร ไดเปนคูสัญญาขายเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอรให
แก อบจ. A สัญญาไดลงนามเรียบรอยแลวและภายหลังตอมา   
นาย ก. ไดรับการเลือกตั้งใหเปนนายก อบจ. A เชนนี้ ไมถือวานาย 
ก. มีความผิดตามอนุมาตรานี้ เพราะในขณะสัญญาเกิด นาย ก. ไมได
อยูในฐานะเจาหนาที่ของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล นาย ก. จึงไมมี
แมแตโอกาสในการที่จะใชดุลยพินิจ พิจารณา วินิจฉัยวาควรทำสัญญา

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

๑๒ ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. ... ก็มีประเด็นสอบถาม
และอภิปรายวา ถาเปนคูสัญญาอยูกอนแลว ก็ไมนาจะผิด โปรดดูรายละเอียด
ใน บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. .. 
สภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดีที่ 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    
 นอกจากนี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่ ๑๒-๑๔/๒๕๕๓ ซึ่งเปนคำวินิจฉัย
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

เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหนำมาใช

บังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐดวย ฉะนั้น เมื่อเจาหนาที่ของ

รัฐตำแหนงใดถูกกำหนดเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามกระทำการ

ตามมาตรา ๑๐๐ ก็จะมีผลไปถึงคูสมรสที่ตองยุติหรือไมกระทำ

กิจการไปพรอมกันดวย แมวากิจการนั้นจะไดกระทำอยูกอนเจา

หนาที่ของรัฐเขารับตำแหนงก็ตาม” ซึ่งผูเขียนเห็นวา โดยถอยคำ  
ในบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ (๑) ดังกลาว อาจตีความไปถึงการที่เจา
หนาที่ของรัฐเปนคูสัญญามากอนที่ตนเขารับตำแหนงได แตในขณะ
เดียวกันก็สามารถตีความจากถอยคำในบทบัญญัติดังกลาวไดเชน
เดียวกันวา ตองเปนการเขาไปเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในขณะ
หรือระหวางที่ตนมีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งการตีความในประการหลังนี้
สอดคลองกับเจตนารมณหรือเหตุผลของเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชน 
ดังไดอธิบายแนวคิดและหลักการในเรื่องนี้มาตั้งแตตนหรือกลาวสั้น ๆ 
ก็คือ ในขณะที่นาย ก. เขาไปเปนคูสัญญา นาย ก.ไมไดอยูในฐานะ  
เจาหนาที่ของรัฐผูมีอำนาจกำกับดูแล ยอมไมมีประเด็นเรื่องการขัดกัน

๑๓ โปรดด ู บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ เรื่อง กำหนดตำแหนง  
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม  
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๔๔ (เรื่องเสร็จที่ ๓๖๘/๒๕๔๔) 
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ของประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมแตอยางใด๑๔ ในสวน
ของถอยคำตามมาตรา ๑๐๐ (๑) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรา ๑๐๐ 
(๓) ที่ใชถอยคำตางกันชัดเจนวา “รับสัมปทานหรือคงไวซึ่งสัมปทาน” 
ก็จะเห็นเจตนารมณของกฎหมายไดชัดเจนมากขึ้นวา ความผิดตาม
มาตรา ๑๐๐ (๑) นี้ไมรวมถึงการเขาเปนคูสัญญามากอนดำรง
ตำแหนง นอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา ๑๐๐ เปนความผิดและ  
มีโทษทางอาญา ดังนั้นจึงควรตีความโดยเครงครัด ไมขยายขอบเขต
ออกไปจนกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ดังที่ไดกลาวมาแลววา วิธีการรับมือในเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชนยังมีขั้นตอนและวิธีการอื่น ๆ อีก ดังนั้น กรณีตามตัวอยาง 
หากในระหวางที่นาย ก. ดำรงตำแหนงนายก อบจ. และการปฏิบัติ
ตามสัญญาที่นาย ก. เปนคูสัญญามากอนนั้นยังไมเสร็จสิ้น๑๕ หากมี

๑๔ ทำนองเดียวกับการที่นาย ก. เมื่อพนจากการดำรงตำแหนงรัฐมนตรีแลว 
ไดเขาไปเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนเคยมีอำนาจหนาที่กำกับดูแลอยู 
เชนนี้ตามหลักแลวไมผิด เพราะในขณะนั้นนาย ก. ไมไดมีอำนาจกำกับดูแล
ตามกฎหมายแลว แตเนื่องจากกฎหมายเกรงวาในทางปฏิบัติเจาหนาที่ของรัฐ
อาจจะยังคงมีอำนาจและอิทธิพลตามขอเท็จจริงอยู มาตรา ๑๐๑ จึงบัญญัติวา 
“ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพน
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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กรณีที่จะตองใชดุลยพินิจ พิจารณา วินิจฉัยหรือปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ที่
เกี่ยวกับสัญญาอันไมเสร็จสิ้นซึ่งนาย ก. มีผลประโยชนสวนตนอยูนั้น 
นาย ก. จะตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับการขัดกัน
แหงผลประโยชน โดยการแจง เปดเผยกรณีดังกลาวใหผูบังคับบัญชา
เหนือตน คณะกรรมการ ผูที่เกี่ยวของหรือสาธารณะทราบ หลีกเลี่ยง
การพิจารณาวินิจฉัยหากสามารถกระทำได และไมวาในกรณีใดก็ตอง
พึงระมัดระวังการใชอำนาจหนาที่ไมใหมีผลเปนการแทรกแซงไมวา
โดยตรงหรือโดยออมตอการใชดุลยพินิจในเรื่องนี ้
 การตีความวา นาย ก. มีความผิดฐานเปนคูสัญญากับหนวย
งานของรัฐที่ตนมีอำนาจกำกับ ดูแล แมวาการทำสัญญาจะเกิดขึ้น
กอนที่นาย ก. เขาดำรงตำแหนง จะเปนการตีความที่ทำใหนาย ก. 
เหลือเพียงทางเลือกเดียวคือ ตองไมเขาไปดำรงตำแหนงเจาหนาที่
ของรัฐเลย เพราะการไมเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐในกรณีตาม
ตัวอยาง ไดผานมาแลว ไมสามารถถอยกลับไปได ครั้นจะใชวิธีการ
ทางกฎหมายดวยการบอกเลิกสัญญากับหนวยงานของรัฐ กรณีก็อาจ
ไมสามารถกระทำได ถาหนวยงานของรัฐมิไดผิดสัญญาหรือเขา
เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดใหมีสิทธิบอกเลิกสัญญา๑๖ 

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

 โดยหลักการและแนวคิดเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนดัง
ไดกลาวมาแลววาเมื่อพนจากตำแหนงแลว ยอมไมมีกรณีการขัดกัน
แหงผลประโยชน แตเนื่องจากมีความกังวลวาเจาหนาที่ของรัฐที่เพิ่ง
พนจากตำแหนงไมนาน อาจจะยังมีอำนาจในทางความเปนจริงอยู 
กฎหมายมาตรา ๑๐๑ จึงขยายขอบเขตออกไปโดยบัญญัติไววา “ให
นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่ง
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม ..” 
การเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งจะไมเปนความผิดฐานนี้จึง
ตองเกินสองปนับจากพนจากตำแหนง  
๒. ความผิดฐานมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงานของรัฐ  
ที่ตนมีอำนาจกำกับ ดูแล 
 ตัวอยาง นางสาว ข. ภริยานาย ก. นายกเทศมนตรี ที่ไมไดจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ไดทำสัญญากับเทศบาล เชนนี้ยอมไม
อาจถือไดวา การดำเนินกิจการของนางสาว ข. เปนการดำเนินกิจการ
ของนาย ก. อันจะทำใหนาย ก. มีความผิดฐานเปนคูสัญญากับ  
หนวยงานของรัฐ แตถือไดวานาย ก. มีสวนไดเสียในสัญญาที่นางสาว ข. 
ทำกับหนวยงานของรัฐ 
๑๗ โปรดดู พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๑บัญญัติวา “ใหนำ
บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการ
เปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไม
เกินรอยละหาของจำนวนหุนทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่ง
มิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”                                                                                          
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ขอสังเกต: 

๒.๑ คำวา “สวนไดเสีย” เปนถอยคำที่มีความหมายกวาง พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา๑๘ “ประโยชนที่ควรได 
ควรเสียซึ่งมีอยูในสวนรวม, การไดการเสียรวมกับคนอื่น” หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ เจาหนาที่ของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลเขาไปมีสวนได
หรือสวนเสียจากการทำสัญญานั้น ๆ ไมวาในลักษณะใด ๆ ซึ่งเปนขอ
เท็จจริงที่ตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป วา ขอเท็จจริงในแตละกรณีจะ
ถือไดหรือไมวา เจาหนาที่ของรัฐมีสวนไดเสียแลวหรือไม 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 ซึ่งความสัมพันธที่มีอยูอาจจะเปน ดังนี้ 
 ๑. ความสัมพันธในเชิงบริหาร โดยเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ตัวแทน ผูบริหารหรือผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลที่มีการกระทำกับเทศบาล 
 ๒. ความสัมพันธในเชิงทุน โดยเปนหุนสวนในหางหุนสวน ผูเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนจำกัดหรือผูถือหุนในบริษัทจำกัดซึ่งสามารถครอบงำการจัดการ
บริษัทได หรือ 
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 ตัวอยาง ๑ เทศบาล โดยนาย ก. นายกเทศมนตรีไดทำสัญญา
ซื้อขายนมยูเอชที กับบริษัทที่มีบุตรสาวของตนเองเปนกรรมการผู
จัดการบริษัทที่ขายนมดังกลาว เชนนี้ถือไดหรือไมวานาย ก. มีสวนได
เสียในสัญญาซื้อขายนมยูเอชที๒๐ 

 ตัวอยาง ๒ บิดา มารดา ของนาย ก. หรือ บิดา มารดา ของ
นาง ข. ภริยานาย ก. หรือพี่นองรวมบิดามารดาของนาย ก. หรือนาง ข. 
มาทำสัญญากับหนวยงานของรัฐที่นาย ก. มีอำนาจกำกับดูแลอยู 
กรณีเชนนี้จะถือวา นาย ก. มีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงาน
ของรัฐตามมาตรานี้หรือไม? 

 ๓. ความสัมพันธในระหวางบุคคล ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีหนาที่อุปการะ
เลี้ยงดูตอกัน เชน ความสัมพันธระหวางสามีภริยา หรือความสัมพันธระหวาง
บิดามารดากับบุตร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”  (บันทึก
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเปนผูมีสวนไดเสียของสมาชิกสภา
เทศบาลในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญา (กรณีเทศบาลตำบลวังสะพุง) (เรื่อง
เสร็จที่ ๖๐๕/๒๕๔๕)) 
๒๐ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา “กฎหมายมีเจตนารมณเพื่อหามมิใหเจาหนาท่ี
ของรัฐใชฐานะที่ตนเปนเจาหนาที่ของรัฐสรางประโยชนสวนตนโดยเบียดเบียน
หรือคุกคามประโยชนของสวนรวมหรือประโยชนของรัฐ ดังนั้นการพิจารณาวา 
เปนผูมีสวนไดเสียหรือไมจำตองพิจารณาจากขอเท็จจริงและพฤติการณเปน
กรณ ีๆ ไป ... จากขอเท็จจริงและพฤติการณดังกลาว ไมปรากฏขอเท็จจริง
หรือพฤติการณสวนใดที่แสดงใหเห็นวาผูฟองคดีใชโอกาสในฐานะที่ตนเปน
ผูดำรงตำแหนงสรางประโยชนแกตน โดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน
สวนรวมหรือประโยชนของรัฐอันมีลักษณะเปนผูกระทำการอันเปนผูมี  
สวนไดเสียตามนัยแหงมาตรา ๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แต  

อยางใด..จึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีกระทำการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาในทาง

ตรงหรือในทางออมในสัญญาที่เทศบาลตำบลสูงเมนเปนคูสัญญากับบริษัท 
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 ตัวอยาง ๓ นาย ข. ไดมาเปนคูสัญญากับกระทรวงเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ที่นาย ก. นายกรัฐมนตร ี มีอำนาจกำกับดูแลและ
ภริยานาย ก. ยังเปนเจาของธุรกิจการสื่อสารรายใหญ และโดยผล
ของสัญญานี้จะทำใหภริยานาย ก. ในฐานะเจาของธุรกิจการสื่อสาร
ไดประโยชนในการเปนผูขายอุปกรณใหหรือเปนผูรับงานชวงจากนาย 
ข. เชนนี้นาย ก. จะมีความผิดฐานมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับ
หนวยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือไม? 

ส.ซุปเปอรมารเก็ต จำกัดตามมาตรา ๑๑๘  ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖” โปรดดูรายละเอียดในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดี
หมายเลขดำที่ อ. ๕๒๗/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๒๗/๒๕๕๐ ซึ่งถึง
แมวาจะเปนคำพิพากษาที่ตัดสินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๑๘ ทวิ แตสาระสำคัญในคำวินิจฉัยคือเรื่อง ความมีสวนไดเสีย ซึ่ง
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 
 อนึ่ง ขอเท็จจริงที่ฟงวาเจาหนาที่ของรัฐมีการเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน
ของราชการ จะเปนเปนประเด็นหนึ่งที่สำคัญ เพราะหากฟงขอเท็จจริงไดเชนนั้น 
เจาหนาที่ของรัฐก็จะมีความผิดฐานทุจริตดวยอีกฐานหนึ่งตางหาก  
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 ตัวอยาง ๔ นาย ก. นายกเทศมนตรี เปนนายหนาใหแกนาย 
ข. ทำใหนาย ข. ไดทำสัญญากับเทศบาลที่นาย ก. มีอำนาจกำกับ
ดูแลอยู เชนนี้ถือวานาย ก. มีสวนไดเสียหรือไม?๒๑ 

  ผูเขียนเห็นวา ถอยคำที่ไมชัดเจนดังกลาวไมเปนผลดีตอการใช
กฎหมายอันมีโทษทางอาญา ซึ่งตองบัญญัติใหมีความชัดเจนแนนอน 
๒.๒ ขอสังเกตตามที่กลาวถึงในหัวขอ ๑.ความผิดฐานเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐที่ตนมีอำนาจกำกับ ดูแล ยอมนำมาปรับใชกับความ
ผิดฐานนี้ดวย 
ความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ (๒)  

 มาตรา ๑๐๐ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี ้   
 .. 
 (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขา
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่
ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม   
ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี ..”  

๒๑ เปนตัวอยางที่ไดหยิบยกขึ้นในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พ.ศ. ... โดยกรรมาธิการบางทานเห็นวา นายหนาไดประโยชนคือไดคานาย
หนาจากการทำสัญญา จึงมีสวนไดเสีย โปรดดูรายละเอียดใน บันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. .. สภาผูแทนราษฎร 
ครั้งที ่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดีที่ 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. ความผิดฐานเปนหุนสวนในหางหุนสวนที่เขาเปนคูสัญญา
กับหนวยงานของรัฐที่ตนมีอำนาจกำกับ ดูแล 
  ๒. ความผิดฐานเปนผูถือหุนในบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐที่ตนมีอำนาจกำกับ ดูแล 
 
๑. ความผิดฐานเปนหุนสวนในหางหุนสวนที่เขาเปนคูสัญญากับ  
หนวยงานของรัฐที่ตนมีอำนาจหนาที่กำกับ ดูแล 

 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนหุนสวน
ในหางหุนสวน A ที่เปนคูสัญญากับกรมสรรพากร ที่นาย ก. มีอำนาจ
กำกับ ดูแล  
 ตัวอยาง นาย ก. นายกเทศมนตรี เปนหุนสวนในหางหุนสวน
ที่ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันดังกลาว
ไดเปนคูสัญญาขายน้ำมันใหกับเทศบาล  
ขอสังเกต: 

 ๑.๑ การเปนหุนสวนคือการเขาไปมีสวนเปนเจาของในกิจการ 
ดังนั้นไมวาจะเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียนหรือหางหุนสวนจำกัด และไมวาจะเปนหุนสวนประเภท
จำกัดความรับผิดหรือไมจำกัดความรับผิด ก็ลวนตองหามตาม  
อนุมาตรานี้ ทั้งนี้เพราะกฎหมายอนุมาตรานี้มุงประสงคเพียงการม ี 
ผลประโยชนสวนตนอยูในหางหุนสวน กฎหมายอนุมาตรานี้มิไดมุง
ประเด็นที่วามีผลประโยชนมากนอยเพียงใดหรือประเด็นที่วามีอำนาจ
ในการบริหารจัดการหางหุนสวนหรือไม  
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 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. นายก อบจ. A เขาเปนหุนสวน
ประเภทจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัด ซึ่งเปนคูสัญญากับ 
อบจ. A เชนนี้นาย ก.ยอมมีความผิดฐานเปนหุนสวนในหางหุนสวนที่
เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนมีอำนาจหนาที่กำกับ ดูแล 
 ๑.๒ ขอสังเกตในความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๑) ความผิดฐาน
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนมีอำนาจกำกับดูแลยอมนำมาใช
บังคับกับความผิดฐานนี้ดวยโดยอนุโลม 
 
๒. ความผิดฐานเปนผูถือหุนในบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวย

งานของรัฐที่ตนมีอำนาจหนาที่กำกับ ดูแล 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตร ี เปนผูถือหุนบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่ง
บริษัทแหงนั้นไดเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนมีหนาที่
กำกับดูแล 
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยา นาย ก. รัฐมนตรี เปนผูถือหุนบริษัท
แหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทแหงนั้นไดเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่
นาย ก. มีหนาที่กำกับดูแล 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรี ไดเขาถือหุนในบริษัทแหงหนึ่งที่
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนมีหนาที่กำกับดูแล ภายหลัง
นาย ก. พนจากตำแหนงแลว แตไมเกิน ๒ ป 
 นาย ก. ในทุกรณีมีความผิดฐานเปนผูถือหุนในบริษัทที่เขา
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
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ขอสังเกต: 

 ๒.๑ หุนหรือหลักทรัพยที่นาย 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 เฉพาะหุนสามัญที่แสดงถึงความเปนเจาของหางหุนสวน
หรือบริษัท หรือที่เรียกวาเปนสวนของทุน ผูถือหุนสามัญจะไดรับ
เงินปนผลหากบริษัทประกอบกิจการดีมีผลกำไร สวนหุนกูเปนสวน
ของหนี้ที่บริษัทขอยืมเงินจากประชาชนผูซื้อหุนกู ผูถือหุนกูจะไดผล
ตอบแทนในรูปดอกเบี้ย และมีฐานะเปนเจาหนี้หางหุนสวนหรือ
บริษัท มิไดมีฐานะเปนเจาของ โดยถอยคำและบริบทของมาตรา 

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

ความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ (๓) 

 มาตรา ๑๐๐ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี ้ .. 
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ
เขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้   
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน  
หางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะ
ดังกลาว ..”  
 ความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๓) อาจแบงออกไดเปน ๓ กรณีคือ 
 ๑. ความผิดฐานรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ 

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 ๒. ความผิดฐานเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการ

ผูกขาดตัดตอนกับรัฐไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

 ๓. ความผิดฐานเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน

หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการ

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

โดยทางตรงหรือทางออม 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรี ไมวาจะเปนรัฐมนตรีกระทรวงใด 
ไดเขารับสัมปทานคลื่นวิทยุโทรทัศนจากหนวยงานของรัฐ  
 ตัวอยาง นาย ก. นายก อบต. ใดก็ตาม ไดรับสัมปทานสำรวจ
ขุดเจาะปโตรเลียมจากหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนการสำรวจขุด
เจาะในพื้นที่ อบต. นั้น หรือนอก อบต. นั้น ก็ตาม  
 ตัวอยาง นาย ก. ไดรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐในการ
ทำเหมือนแรมากอน ตอมาไดรับแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรี และยังคงถือ
ไวซึ่งสัมปทานตอไป 
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยาของ นาย ก. ไดรับสัมปทานรังนกนาง
แอนจากเทศบาลมากอนนาย ก. ดำรงตำแหนงนายกเทศมนตร ี และ
เมื่อดำรงตำแหนงแลวยังคงถือสัมปทานตอไป 
 ตัวอยางทั้งหมด นาย ก. มีความผิดฐานรับสัมปทานหรือคง
ถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ 
ขอสังเกต: 
 ๑.๑ ความหมายของสัมปทาน  

 สัมปทาน หมายถึง “การที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทำบริการ
สาธารณะหรือจัดทำประโยชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ ภายใน
ระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด 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 หมายถึงการที่รัฐใหสิทธิกับเอกชนในการใชประโยชน

จากทรัพยากรของชาติหรือจากสิทธิประโยชนอันเปนสาธารณะ 

สัมปทานจึงรวมถึงประทานบัตรที่รัฐออกใหดวย ไมวาจะเปนการใหสิทธิ

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือไมก็ตาม ..” 

 ๑.๒ ความผิดฐานรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจาก
หนวยงานของรัฐตามขอนี ้ เปนความผิดแมจะไดรับสัมปทานมากอน
ดำรงตำแหนง ในขณะดำรงตำแหนง หรือภายหลังพนจากตำแหนงไม
เกิน ๒ ป 
 กฎหมายมาตรา ๑๐๐ (๓) ในสวนของความผิดเกี่ยวกับ
สัมปทานนี้ โปรดสังเกตวากฎหมายไดบัญญัติไวชัดเจนวา ใหมีความ
ผิดฐานรับสัมปทานหรือคงไวซึ่งสัมปทาน ทำใหเห็นโดยชัดเจนวา แม
จะไดรับสัมปทานมากอนดำรงตำแหนง หากยังคงถือไวก็เปนความผิด
ตามอนุมาตรานี ้ซึ่งแตกตางจาก มาตรา ๑๐๐ (๑) ที่กลาวมาแลว  

เวลาที่กำหนดดวยทุนและความเสี่ยงภัยของตนเองโดยฝายปกครองไมไดจาย
เงินคาจางใหแกผูรับสัมปทาน แตใหผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการ
ตอบแทนดวยการใหสิทธิที่จะเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนจาก
ประชาชนผูใชประโยชนในกิจการนั้น” รายละเอียดโปรดดู ประยูร กาญจนดุล, 
คำบรรยายกฎหมายปกครอง (พิมพครั้งที ่ ๔) (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘) หนา ๑๔๖. 
๒๖ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒-๑๔/๒๕๕๓ ซึ่งไดวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ (๒) ซึ่งมี
ถอยคำทำนองเดียวกับมาตรา ๑๐๐ (๓) นี้ 
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 ๑.๓  เจาหนาที่ของรัฐตามอนุมาตรา (๓) นี้ ไมจำเปนที่จะ
ตองเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หนวยงานของรัฐที่ใหสัมปทานแตอยางใด ก็เปนความผิดฐานนี้ไดทั้ง
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. 
จะไมไดปฏิบัติหนาที่และไมมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
และดำเนินคดีใน เทศบาล B เลยก็ตาม นาย ก. มีความผิดฐานรับ
สัมปทานจากหนวยงานของรัฐ 
 ๑.๔ มาตรา ๑๐๐ (๓) ประสงคที่จะใหมีความหมายกวาง 
โดยใชคำวา “ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม”  
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 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 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๒ ณ หองประชุมหมายเลข ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ หนา นัยนา ๓/๓. 
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 ..๒๘“สำหรับความที่วา “ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” นั้น 

โดยที่บทบัญญัติในเรื่องนี้เปนการจำกัดสิทธิของบุคคลจึงตองตีความ

โดยเครงครัด และโดยผลเชนนั้นจึงเห็นวามีความหมายถึงการที ่ 

เจาหนาที่ของรัฐไดรับประโยชนจากสัมปทานนั้น ๆ โดยตรงหรือโดย

ผานบุคคลอื่น เชนการที่เจาหนาที่ของรัฐ คูสมรส หรือบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ ไดเขารับสัมปทานหรือเปนผูรับสัมปทานโดยตนเอง 

ซึ่งถือเปนทางตรง หรือถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวน ซึ่งถือหุนใน

บริษัทหรือหางหุนสวนที่รับสัมปทานอันอาจถูกถือวาเปนผูมีสวนได

เสียทางออม”  

 นอกจากนี้ คำวา “ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” ศาล
รัฐธรรมนูญ๒๙ ไดเคยวินิจฉัยไววา .. “ขอหามมิใหกระทำการไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออมตามบทบัญญัติดังกลาว
๓๐

 มีเจตนาหามมิให

๒๘ โปรดด ู บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ เรื่อง กำหนดตำแหนงเจา
หนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๔๔ (เรื่องเสร็จที่ 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
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปน
คูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม” โปรด
สังเกตวา แมจะเปนกฎหมายคนละฉบับกัน แตถอยคำที่ใชมีลักษณะเดียวกัน 



153

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กระทำการใด ๆ ที่

สามารถใชหรือถูกใชสถานภาพหรืออำนาจหนาที่เขาไปมีสวนไดเสีย

ในบริษัทที่ประกอบกิจการอันเปนการตองหาม บทบัญญัติทั้งสอง

มาตราดังกลาวจึงมีความหมายรวมถึงการถือหุนในบริษัทที่แมจะมิได

ประกอบกิจการอันเปนการตองหามโดยตรง แตหากบริษัทนั้นเปนผู

ถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบกิจการอัน

เปนการตองหามในจำนวนมากพอที่จะทำใหมีอำนาจครอบงำกิจการ

ของบริษัทที่ประกอบกิจการอันเปนการตองหามได ยอมเปนการ

กระทำโดยทางออมตามความหมายของมาตรา ๔๘ และมาตรา ๒๖๕ 

วรรคหนึ่ง (๒) ดังกลาว..” 

 ในการพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นนี ้ จะตองพิจารณาจากขอ
เท็จจริงเปนกรณี ๆ ไป 
 
๒. ความผิดฐานเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาด

ตัดตอนกับรัฐไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 ตัวอยาง นาย ก. เขาเปนคูสัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน
กับหนวยงานของรัฐ  
ขอสังเกต: 
 ๒.๑ สัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอนนั้น จะเปนการ
ผูกขาดตัดตอนโดยทางตรงหรือโดยทางออมก็ได ซึ่งตองพิจารณาเปน
กรณี ๆ ไป  
 ๒.๒ เจาหนาที่ของรัฐตามอนุมาตรา (๓) นี้ ไมจำเปนที่จะ
ตองเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หนวยงานของรัฐที่เขาทำสัญญาดวยแตอยางใด ก็เปนความผิดฐานนี้
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ไดทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับแนวคิดหรือหลักการในเรื่องการ
ขัดกันแหงผลประโยชน 
 ๒.๓ ความผิดฐานนี้ เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ (๓) ใช
ถอยคำวา “เขาไปเปนคูสัญญากับ..” ซึ่งแตกตางจากความผิดฐานรับ
สัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทาน ดังนั้นเจาหนาที่ของรัฐจะมีความ
ผิดตอเมื่อไดเขาไปเปนคูสัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ในขณะที่
ดำรงตำแหนง หรือพนจากตำแหนงไมถึงสองปเทานั้น หากเปนคู
สัญญามากอนดำรงตำแหนง จะไมมีความผิดฐานนี ้
 
๓. ความผิดฐานเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท

ที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวา

โดยทางตรงหรือทางออม 
 ตัวอยาง นาย ก. นายกเทศมนตรีเทศบาล A เปนหุนสวนใน
หางหุนสวนที่รับสัมปทานหรือที่เขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะผูกขาด
ตัดตอนกับหนวยงานของรัฐ เชนนี้เปนความผิดฐานนี ้
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
เปนผูถือหุนในบริษัทที่รับสัมปทานคลื่นวิทยุโทรทัศนจากหนวยงาน
ของรัฐหรือเปนคูสัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอนกับหนวยงานของ
รัฐ เชนนี้เปนความผิดฐานนี้ 
ขอสังเกต: 

 ๓.๑ ความผิดฐานเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตามขอนี ้ โปรดสังเกตวา   
เจาหนาที่ของรัฐ ไมจำเปนตองมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบ
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หรือดำเนินคดีในหนวยงานนั้น ๆ แตอยางใด ก็เปนความผิดฐานนี้ได
แลว ซึ่งแตกตางจากความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๒) 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปน  
ผูถือหุนของบริษัทที่รับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐในขณะดำรง
ตำแหนง ยอมมีความผิดฐานนี ้ แมวารัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรมจะไมมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดี
หนวยงานของรัฐที่เปนผูใหสัมปทานแตอยางใดก็ตาม 
 ๓.๒ การเปนหุนสวนหรือการถือหุนอันจะเปนความผิดตาม
ขอนี้ ตองเกิดในขณะดำรงตำแหนงแลว 
 ศาลรัฐธรรมนูญ๓๑ ไดวินิจฉัยไววา “การกระทำอันเปน  

การตองหามตามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๒)
๓๒

 (๔) และวรรคสาม 

ประกอบมาตรา ๔๘ไมรวมถึงการถือหุนที่มีมากอนวันเลือกตั้งหรือ  

วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา..” 

 ๓.๓ จำนวนหุนที่ถือแมเพียงหุนเดียว 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 หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม” โปรดสังเกตวา แมจะเปนกฎหมายคนละฉบับกัน แตถอยคำ  
ที่ใชมีลักษณะเดียวกัน 
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 กฎหมายอนุมาตรานี้บัญญัติหามถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา โดยที่ไมไดระบุปริมาณหรือ
จำนวนหุนเอาไว หากพิจารณาตามหลักในเรื่องการขัดกันแหงผล
ประโยชน ปริมาณหรือจำนวนหุนที่มีก็ควรตองมีมากถึงระดับหนึ่งที่
อาจทำใหเกิดความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาที ่ อยางไรก็ตามคำ
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา๓๓ “รัฐธรรมนูญหามการเขาถือ
หุนในบริษัทที่ตองหาม โดยไมไดระบุวาจะตองถือหุนจำนวนเทาใด
และไมไดระบุวา จะตองมีอำนาจบริหารงานหรือครอบงำกิจการ  
หรือไม ฉะนั้น การถือหุนเพียงหุนเดียว ก็ยอมเปนการถือหุนตาม
ความหมายในรัฐธรรมนูญนี้แลว ..” 
ความผิดตาม มาตรา ๑๐๐ (๔) 

 มาตรา ๑๐๐ บัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด
ดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้   
 .. 
 (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการ
กำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ 
ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น”  

๓๓ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่ ๑๒-๑๔/๒๕๕๓ ซึ่งแมจะเปนคำวินิจฉัยที่
พิจารณาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๕ (๒) แตก็สามารถเทียบเคียงได เพราะใชถอยคำเชนเดียวกับ
มาตรา ๑๐๐  
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 ความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๔) คือความผิดฐานเขาไปม ี 
สวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ

ลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงาน

ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่อยู ซึ่งโดย

สภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอ

ประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความ

มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปน
กรรมการหรือที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน ซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแล
ควบคุมหรือตรวจสอบของกรมสรรพากร หรือกรมศุลกากร ที่นาย ก. 
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐอยู และผลประโยชนของ
บริษัทนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือกระทบตอความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของนาย ก. เชนนี้เปนความผิดฐานนี ้
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลัง ไดเขาไปเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทเอกชน ที่อยูภายใต
การกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต ที่นาย ก. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
เจาหนาที่ของรัฐอยู เชนนี้เปนความผิดฐานนี ้
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
เขาไปดำรงตำแหนงเปนกรรมการและนายกสภาสถาบันในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน๓๔ 

๓๔ นอกจากนี้ โปรดดู มติการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
ครั้งที ่ 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. นายกรัฐมนตรี ไปดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน  
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. นายกเทศมนตรี ไปดำรง
ตำแหนงเปนพนักงานตำแหนงใดตำแหนงหนึ่งในบริษัทเอกชน 
 ตัวอยาง นาย ก. นายก อ.บ.จ. ไดเขาไปทำหนาที่เปนตัวแทน
ของบริษัทเอกชน กระทำการหรือดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งใน
นามของบริษัทเอกชนนั้น 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   
มีอำนาจกำกับดูแลสถานพยาบาลเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาน
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดเขาไปเปนที่ปรึกษาของสถานพยาบาล  
นั้น ๆ มีความผิดฐานนี้๓๕ 

๓๕ ตัวอยางจากเรื่องเสร็จที่ ๓๘๖/๒๕๔๔ อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๓. 
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ขอสังเกต: 

 ๑.๑ ความผิดฐานนี้ กฎหมายหามการเขาไปมีสวนไดเสียใน
ฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชน ซึ่งเปนการระบุฐานะของการมีสวนไดเสียไวโดยเฉพาะ
เจาะจงตามกฎหมาย๓๖ จึงตองตีความกฎหมายเครงครัดตามที่บัญญัติไว 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวง A เขาไปเปนที่
ปรึกษาใหกับบริษัทซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวง A ยอม
เปนความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๔) นี้แตถานาย ก. เขาไปเปนผู
เชี่ยวชาญหรือตำแหนงอื่น ๆ ที่มาตรา ๑๐๐ (๔) มิไดระบุไว ยอมไมมี
ความผิดตามมาตรานี้๓๗ 

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

๓๖ และโปรดดู ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑) เรื่องเสร็จที่ 
๓๘๖/๒๕๔๔  
๓๗ การใชถอยคำที่ระบุเฉพาะเจาะจงเพียงบางตำแหนงตามมาตรา ๑๐๐ (๔) 
ดังกลาวจึงอาจเปนชองทางใหเจาหนาที่ของรัฐหลีกเลี่ยงความผิดฐานนี้ได   
การตีความกฎหมายขยายความออกไปมากเกินกวาถอยคำที่บัญญัติไว   
ไปในทางเปนผลรายจะไมสอดคลองกับหลักการตีความกฎหมายอาญาที่ตอง
ตีความโดยเครงครัด 
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 ๑.๒ คำวา “ตัวแทน” หมายถึงผูที่เขามาเปนตัวแทนตาม
หลักกฎหมายเรื่องตัวการตัวแทน 
 ตัวอยาง นาย ก. รองนายกเทศมนตรี เทศบาล A ไดเปน
ตัวแทนของธุรกิจเอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของเทศบาล A 
ในการยื่นซองประกวดราคา การเขาทำหนาที่เปนตัวแทนของนาย 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 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 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 ซึ่งหากยึด
ตามแนวทางตีความดังกลาว ตัวอยางหลังที่ยกมาขางตนจะมีความผิด ราย
ละเอียดโปรดด ู ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๒ ก ลงวันที ่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑. 
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๒. ธุรกิจของเอกชนนั้นอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุมหรือ

ตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยู

หรือปฏิบัติหนาที่อยู 
 ธุรกิจของเอกชนที่เจาหนาที่ของรัฐเขาไปเปนบุคลากรหรือ
ตัวแทนนั้น จะตองอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบ
ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติ
หนาที่อยูดวย 
 ตัวอยาง นาย ก. เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
ไปเปนที่ปรึกษาในธุรกิจการศึกษาของเอกชนที่อยูภายใตการกำกับ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่นาย ก. ปฏิบัติหนาที่อยู แตถา  
นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนบุคลากรในธุรกิจ
เอกชนที่ไมอยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เชนนี้
จะไมเขาองคประกอบขอนี้ 
ขอสังเกต: 

 ๒.๑ เจาหนาที่ของรัฐในความผิดฐานนี้จะมีหรือไมมีอำนาจ
กำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบ ธุรกิจของเอกชนก็ได ความผิดฐานนี้
มุงพิจารณาเพียงวาหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดหรือปฏิบัติ
หนาที่อยูมีอำนาจกำกับดูแลธุรกิจเอกชนก็เพียงพอแลว อาทิเชน 
 ตัวอยาง กระทรวง A มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทเอกชน B   
เจาหนาที่ของรัฐในกระทรวง A ตั้งแตรัฐมนตรีวาการกระทรวง ปลัด
กระทรวง อธิบดี และเจาหนาที่ทั้งหลายที่สังกัดหรือปฏิบัติหนาที่อยู
ในกระทรวง A หากเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะใดฐานะหนึ่งที่
กฎหมายมาตรา ๑๐๐ (๔) กำหนดไว ยอมมีความผิดฐานนี้ได  



162

 ตัวอยาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพยทั้งหลาย ดัง
นั้นไมวาเลขาธิการ ก.ล.ต.หรือรองเลขาธิการ ก.ล.ต. หรือเจาหนาที่
คนใดคนหนึ่งที่สังกัดหรือปฏิบัติงานอยูที่สำนักงาน ก.ล.ต. หากเขาไป
มีสวนไดเสียโดยเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจางในบริษัทหลักทรัพย เจาหนาที่ของรัฐนั้นก็จะมีความผิดฐานนี้ได 
 ตัวอยาง นาย ก. ขาราชการระดับ ๘ ตำแหนงนักวิชาการใน
กระทรวง A ซึ่งกระทรวง A มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทเอกชน B หาก
นาย ก. ซึ่งไมมีตำแหนงใด ๆ ในทางบริหารไมมีอำนาจหนาที่กำกับ
ดูแล วินิจฉัยสั่งการแตประการใด แตถานาย ก. ไปเปนที่ปรึกษาของ
บริษัทเอกชน B ก็มีความผิดฐานนี้ได  
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
มิไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงใหกำกับดูแลงานของ
สถานพยาบาลเอกชน ซึ่งเทากับวาไมมีอำนาจในการกำกับดูแล
ควบคุมสถานพยาบาลเอกชน แตหากนาย ก. ไปเปนที่ปรึกษาใหกับ
สถานพยาบาลเอกชน นาย ก. ก็มีความผิดฐานนี้ได๓๙ 

๓๙ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 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
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประกาศกำหนดใหเจาหนาที่
ของรัฐเฉพาะตำแหนงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตร ี ผูบริหาร
ทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่นเทานั้น ที่ตกอยูในบังคับของมาตรา 
๑๐๐ ความมีผลใชบังคับของความผิดฐานนี้จึงยังจำกัดอยูเฉพาะ
บุคคลที่ดำรงตำแหนงเพียง ๔ ตำแหนงนี้เทานั้น 
 ๒.๒ ธุรกิจของเอกชน หมายถึงธุรกิจที่เปนของเอกชน ไมรวม
ถึงธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ที่ตามกฎหมายถือวาเปนรัฐวิสาหกิจ๔๑  
 รัฐวิสาหกิจ ยอมถือเปนหนวยงานของรัฐ ไมวารัฐวิสาหกิจนั้น
จะประกอบกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่น ๆ ทั่วไปอันมีสภาพ
อยางเดียวกับธุรกิจเอกชน และธุรกิจหรือกิจการใดบางที่ถือวาเปน
รัฐวิสาหกิจ จะตองพิจารณาไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งตอง
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป๔๒ 

 
๓. โดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง

ตอประโยชนสวนรวมหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

๔๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
๔๑ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่ 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
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือไม อยางไร องค
ประกอบในขอนี้เปนขอเท็จจริงที่ตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
ขอสังเกต: 

 ความผิดฐานตาง ๆ ตามมาตรา ๑๐๐ ซึ่งรวมถึงมาตรา ๑๐๐ 
(๔) นี ้ ยกเวนกรณีความผิดฐานรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทาน 
เจาหนาที่ของรัฐจะมีความผิดตอเมื่อไดกระทำการตาง ๆ ในขณะหรือ
ระหวางที่ดำรงตำแหนงอยู หากไดกระทำการดังกลาวตามมาตรา 
๑๐๐ มากอนการดำรงตำแหนง ตองถือวาไมมีความผิด  
 ตัวอยาง นาย ก. เปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของบริษัท
เอกชน ซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของกรม
สรรพากร หรือกรมศุลกากร มากอนที่นาย ก. จะไดมาปฏิบัติหนาที่
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เชนนี้ไมเปนความผิดฐานนี ้
ซึ่งเปนความผิดอาญามีโทษจำคุก แตถานาย ก. ไมลาออกจากการ
เปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนดังกลาว นาย ก. อาจจะ
ขาดคุณสมบัติและตองพนจากตำแหนงรัฐมนตรีตามบทบัญญัติอื่น ๆ 
ของกฎหมายได๔๓ 

๔๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๗ 
บัญญัติไววา “ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีดวย เวนแตเปนการดำรงตำแหนงหรือดำเนินการตามบทบัญญัติ  
แหงกฎหมาย และจะดำรงตำแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่
ดำเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกำไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนลูกจางของ
บุคคลใดก็มิไดดวย” 



165

 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลัง ไดทำงานเปนพนักงานของบริษัทเอกชนที่อยูภายใตการกำกับ
ดูแลของกรมสรรพากรมากอนที่นาย ก. จะดำรงตำแหนงรัฐมนตร ี
เชนนี้นาย ก. ยอมไมมีความผิดฐานนี้ และนาง ข. ภริยานาย ก. ก็ไม
จำเปนตองลาออกจากการเปนพนักงาน เพราะนาง ข. มิไดเปน  
เจาหนาที่ของรัฐ อันจะเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติ และตองพนจาก
ตำแหนงแตประการใด  
 แตอยางไรก็ตาม ดังที่ไดกลาวมาแลว ในการปฏิบัติหนาที่ 
พิจารณา วินิจฉัยสั่งการใด ๆ ของนาย ก. รัฐมนตรีตองปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน ตองกระทำ
ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังตามหลักการรับมือกับการขัดกันแหง
ผลประโยชนดังไดกลาวมาแลว 
 
ใหนำมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพน

จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๐๑ บัญญัติไววา “ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มา
ใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของ
รัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอย
ละหาของจำนวนหุนทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่ง
มิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่
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 ไดเขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำ
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
สวนที่เขาเปนคูสัญญากับกระทรวง 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 ไดเขาไปถือหุนของบริษัทมหาชนที่ได
รับสัมปทานจากรัฐ ๑ ลานหุนซึ่งเกินรอยละหาของจำนวนหุนทั้งหมด
ที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัดนั้น เชนนี้ยอมมีความผิดตาม
มาตรา ๑๐๐ (๓) ดวยโดยอนุโลม แตถานับจากพนจากตำแหนงเกิน 
๒ ป ก็สามารถกระทำการได 
 ตัวอยาง ๕. นาย ก. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง A พนจาก
ตำแหนงมาแลว ๑ ป ๑๑ เดือน ไดไปเปนที่ปรึกษาใหกับธุรกิจเอกชน
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 ดังนั้นจึงไมอยูในฐานะที่จะใชดุลยพินิจหรือปฏิบัติ
หนาที่ใด ๆ การเขาทำสัญญากับกระทรวง A จึงไมใชการขัดกันแหง
ผลประโยชน แตเนื่องจากกฎหมายเกรงวาเจาหนาที่ของรัฐยังอาจจะ
มีอำนาจอยูในทางขอเท็จจริงและประสงคจะปองกันปญหาไวจึงได
บัญญัติมาตรา ๑๐๑ ไว และโดยเหตุนี้มาตรา ๑๐๑ จึงบัญญัติใหนำ
มาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ๒. อยางไรก็ตาม มาตรา ๑๐๑ ไดบัญญัติขอยกเวนไวใน ๒ 
เงื่อนไข คือ กรณีเปนการถือหุนไมเกินรอยละหาของจำนวนหุน

ทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ที่ไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 ตัวอยาง นาย ก. อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง A พนจาก
ตำแหนงมาแลว ๑ ป ๖ เดือน ไดเขาไปถือหุนของบริษัทมหาชนที่ได
รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพยและไดรับสัมปทานจากรัฐ แตถือ
เพียง ๑๐๐ หุนซึ่งไมถึงรอยละหาของจำนวนหุนทั้งหมดที่จำหนายได
ในบริษัทมหาชนที่ไดรับสัมปทานจากรัฐนั้น 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 เปนหุนของบริษัทมหาชนจำกัดที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเทานั้น หากเปนหุนของบริษัท
จำกัดก็ด ี หรือหุนของบริษัทมหาชนจำกัด แตไมไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ก็ดี จะไมเขาขอ
ยกเวนนี้ 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวง A ไดพนจาก
ตำแหนงมาเพียง ๑ ป ไดเขาไปซื้อหุนของบริษัทจำกัดที่ไดทำสัญญา
ในลักษณะผูกขาดตัดตอนกับกระทรวง A แมไมถึงรอยละ ๕ จาก
จำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด แตกรณีนี ้ นาย ก. มีความผิดตาม
มาตรา ๑๐๐ (๓) และ ๑๐๑ 
 ตัวอยาง นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวง ไดพนจาก
ตำแหนงมาเพียง ๑ ป ไดเขาไปซื้อหุนของบริษัทมหาชนที่ไดรับ
สัมปทานจากรัฐ แตหุนดังกลาวไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เชนนี ้แมจะซื้อเพียง ๑๐๐ หุน 
จากจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด หนึ่งลานหุน ซึ่งเทากับไมเกิน
รอยละหา แตกรณีนี้ 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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เปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมบริษัทที่เขา
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  
 ตัวอยาง นาย ก. อดีตรัฐมนตรีซึ่งพนจากตำแหนงไปแลวไม
เกิน ๒ ป เขาเปนผูถือหุนบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทแหงนั้นไดเปนคู
สัญญากับหนวยงานของรัฐที่ตนเคยมีหนาที่กำกับดูแล แมจะถือหุน
เพียงเล็กนอยไมเกินรอยละ ๕ ก็เปนความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๒) 
ประกอบมาตรา ๑๐๑ 
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยา นาย ก. อดีตรัฐมนตรีซึ่งพนจาก
ตำแหนงไปแลว ๑ ป ๖ เดือน เขาเปนผูถือหุนบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่ง
บริษัทแหงนั้นเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่นาย ก. เคยมีหนาที่
กำกับดูแล นาย ก. จะมีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ประกอบ
มาตรา ๑๐๑ 
  
ขอยกเวน มิใหนำมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับ 
 มาตรา ๑๐๒ บัญญัติไววา “บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนำ
มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงาน
ของรัฐที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงาน
ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขา
รวมทุน”  
 ตัวอยาง การทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดเขารวมทุนกับ
บริษัท A ในการลงทุนกอสรางทางพิเศษตามนโยบายสรางทางพิเศษ
ในภูมิภาคของรัฐบาล นาย ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ได
รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหไปทำหนาที่เปนที่ปรึกษาในบริษัท 
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A เพื่อวางแผนงาน แกไขปญหา หรือเพื่อดำเนินงานประการใด
ประการหนึ่งในบริษัท A เชนนี้แมนาย ก. จะเขาไปมีสวนไดเสียใน
ฐานะที่ปรึกษาของบริษัท A แตการเขาไปมีสวนไดเสียนั้น เปนไปตาม
กฎหมายและคำสั่ง จึงเขาขอยกเวนตามมาตรา ๑๐๒ 
 ตัวอยาง กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังไดมอบหมายให นาย ก. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
หรือปลัดกระทรวงการคลัง เขาไปเปนที่ปรึกษา หรือกรรมการใน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังถือหุนอยู 
เชนนี้เขาขอยกเวน 
 
การกระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๐ นอกจากมีโทษตามที่

กฎหมายบัญญัติไวแลว ยังใหถือวาทุจริต 
 มาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติวา “บรรดาความผิดที่บัญญัติไวใน
หมวดนี้ ใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอ
ตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย” 
 ตัวอยาง นาย ก. นายกองคการบริหารสวนตำบล A ทำ
สัญญาขายวัสดุกอสรางใหกับอ.บ.ต. A 
 ตัวอยาง นาย ก. รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด B เปน
คูสัญญาขายน้ำมันเชื้อเพลิงใหกับ อ.บ.จ. B  
 ตัวอยาง นาง ข. ภริยานาย ก. นายกรัฐมนตรีเปนคูสัญญาซื้อ
ขายที่ดินกับหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตการกำกับดูแลของนาย ก. 
นายกรัฐมนตร ี 
 กรณีทั้ง ๓ ตัวอยาง นาย ก. เจาหนาที่ของรัฐ มีความผิดฐาน
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ขัดกันแหงผลประโยชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ และมีโทษตามมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจำคุก  
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ

ตามมาตรา ๑๐๓/๑ นาย ก. ยังตองรับผิดฐานทุจริตตอหนาที ่ หรือ
ทุจริตตอตำแหนงหนาที่ราชการ หรือทุจริตตอตำแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรมตามกฎหมายอาญาอีกดวย๔๕ ซึ่งมีโทษหนักกวา๔๖ ทั้งนี้  
โดยไมตองพิจารณาวาตามขอเท็จจริงแลวนาย ก. ไดมีการทุจริตดวย
หรือไม  
ขอสังเกต: 

 ๑. เนื่องจากมีแนวความคิดและความเชื่อที่วา สถานการณ
การขัดกันแหงผลประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐที่มีตำแหนงหนาที ่
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 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐผูกระทำการตาม
มาตรา ๑๐๐ ดังกลาวจะตองรับผิดโดยไมมีประเด็นวาไดมีการทุจริต
คอรรัปชันเกิดขึ้นหรือไม และหากสถานการณการขัดกันแหงผล
ประโยชนนั้นตามมาดวยการทุจริตคอรรัปชัน เจาหนาที่รัฐดังกลาวก็
ตองรับผิดฐานทุจริตตามขอเท็จจริงนั้น ๆ อยูแลว แตเนื่องจากเปนที่
ยอมรับกันวาเปนเรื่องยากที่จะพิสูจนวาเจาหนาที่รัฐผูมีอำนาจหนาที่
ดังกลาวไดกระทำการทุจริตคอรรัปชัน กฎหมายซึ่งมุงหมายที่จะ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน จึงไดพิจารณาเสนอเพิ่ม
เติมมาตรา ๑๐๓/๑ ขึ้น และรัฐสภาก็ไดตราเปนกฎหมาย๔๗  
 ๒. บทบัญญัติมาตรา ๑๐๓/๑ นี้ เปนบทบัญญัติที่แสดงให
เห็นชัดเจนวา ผูรางกฎหมายและรัฐสภายอมรับวา การขัดกันแหงผล
ประโยชนไมใชการทุจริตคอรรัปชันเสมอไป เพราะถาใชการทุจริต
แลว ก็ไมจำเปนตองบัญญัติกฎหมายใหถือวาเปนการทุจริต 

๔๗ อยางไรก็ตามอาจมีบางทานตีความมาตรา ๑๐๓/๑ วาเปนเพียงการบัญญัติ
เพิ่มขึ้นมาเพื่อทำใหเกิดความชัดเจนวา 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. .... ครั้งที่ 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 เจาหนาที่ของรัฐที่มีการดำเนินการหรืออยูในสถานการณ
ที่มีการขัดกันแหงผลประโยชนตามมาตรา ๑๐๐ มีความผิดฐานทุจริต 
เจาหนาที่ของรัฐดังกลาวไมสามารถนำสืบพิสูจนโตแยงใด ๆ ตอศาล
ไดเลย ซึ่งอาจขัดตอความเปนจริงดังไดกลาวมาแลว ดังนั้นบทบัญญัติ
มาตรานี้จึงไมเปนธรรมอยางยิ่ง๔๘ 

 

๔๘ และขัดตอรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม 
โปรดด ู กำชัย จงจักรพันธ, “ใหถือวาทุจริต??” หนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน 
ฉบับวันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ หนา ๖. 
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ปญหาการใชการตีความ 

 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ และ
มาตราอื่นที่เกี่ยวของ มีขอความที่เขาใจยากและไมชัดเจน ซึ่งทางหนึ่ง
ทำใหมีชองวางใหมีการหลีกเลี่ยงกฎหมายได และในอีกทางหนึ่งไดกอให
เกิดความสับสนและไมเปนธรรม ฯลฯ ในทางปฏิบัติ บทบัญญัติมาตรา 
๑๐๐ และมาตราที่เกี่ยวของไดนำไปสูปญหาการใชการตีความกฎหมายที่
แตกตางกัน  นักกฎหมาย ผูที่เกี่ยวของและองคกรตาง ๆ อาท ิ คณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ ตางตีความมาตรา  ๑๐๐ และมาตราอื่นที่เกี่ยวของไม
ลงรอยเปนแนวเดียวกัน  ซึ่งกอใหเกิดปญหาหลายประการ๑ แนวทาง
แกไขที่ดีที่สุดคือการแกไขปรับปรุงกฎหมายมาตรา ๑๐๐ และมาตราอื่นที่
เกี่ยวของใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง เปนธรรม โดยเร็วตอไป 
 ในระหวางที่ยังไมไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายมาตรา ๑๐๐ 
ผูที่ถูกกฎหมายมาตรานี้บังคับใชคงตองยึดถือแนวคำวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญเปนหลัก เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาด   
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ๒  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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 อนึ่ง ในระหวางที่ยังไมไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ทุก
องคกรที่เกี่ยวของสามารถประสานงาน รวมมือกันในทางวิชาการ เพื่อ
ขจัดหรือลดปญหาความแตกตางทางความคิดเห็นในการใชการตีความ
กฎหมายมาตรา ๑๐๐ และมาตราอื่นที่เกี่ยวของใหไดมากที่สุด หรือใช
มาตรการอื่น ๆ เพื่อปองกันความสับสนและใหความเปนธรรมกับผูที่ตอง
อยูภายใตบังคับมาตรา ๑๐๐ 
 สำหรับเจาหนาที่หรือองคกรใดที่ไดพิจารณาวินิจฉัยตีความ
มาตรา ๑๐๐ ไปตามอำนาจหนาที่ โดยถูกตองตามกระบวนการและขั้น
ตอนที่กฎหมายกำหนดไว และใชดุลยพินิจโดยมีเหตุผล โดยสุจริต ไมได
กลั่นแกลง แสวงประโยชนโดยมิชอบหรือโดยทุจริต แมในภายหลังศาล
ยุติธรรม ศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ จะไดพิพากษาหรือวินิจฉัย
แตกตางออกไป ยอมไมเปนเหตุใหเจาหนาที่หรือองคกรนั้น ๆ มีความรับ
ผิดทางกฎหมาย ไมวาจะเปนละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐๓  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือทางอาญา ตามมาตรา ๑๕๗๔  เพราะกรณี
นี้ยอมชัดเจนวาการใชดุลยพินิจวินิจฉัยไปนั้นชอบดวยกฎหมาย๕ แลว 
เพียงแตมีความเห็นในการตีความบทบัญญัติของกฎหมายไมตองดวย
ความเห็นของศาล ซึ่งเปนความแตกตางในความคิดเห็น 
 
 
๓ มาตรา ๔๒๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติไววา “ผูใดจงใจ
หรือประมาทเลินเลอทำตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี 
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี 
ทานวาผูนั้นทำละเมิดจำตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
๔ มาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติไววา “ผูใดเปนเจาพนักงาน 
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 
๕ ลำพังแตเพียงความแตกตางในการตีความกฎหมายโดยตัวของมันเอง ไม
อาจถือไดวาเปนเรื่องที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะมิฉะนั้นแลวการใชการ
ตีความกฎหมายโดยเจาหนาที่ระดับหนึ่ง ซึ่งอาจถูกยกเลิกเพิกถอนโดยผูบังคับ
บัญชาหรือผูมีอำนาจหนาที่ในภายหลัง หรือคำวินิจฉัยขององคกรหนึ่ง แตอีก
องคกรหนึ่งอาจมีความเห็นแตกตาง หรือแมกระทั่งคำพิพากษาของศาลลางซึ่ง
อาจถูกกลับจากศาลสูงได ฯลฯ ก็จะเปนกรณีไมชอบดวยกฎหมายไปหมด ซึ่ง
ไมถูกตอง 
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บทสรุป 
 การทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยและสังคมโลกมีมากขึ้น การ
ขัดกันแหงผลประโยชนเปนสถานการณหรือสภาวการณที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริตคอรรัปชัน ความจำเปนที่จะตอง
บัญญัติกฎหมายเพื่อปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน แยกตางหาก
จากบทบัญญัติกฎหมายที่จัดการเกี่ยวกับทุจริตคอรรัปชันโดยตรง จึง
เปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก 
 มาตรา ๑๐๐ เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณในการปองกันการ
ขัดกันแหงผลประโยชนดังกลาว เมื่ออยูในสถานะหรือมีการกระทำ
หรือกิจการใด ๆ ที่ครบองคประกอบตามที่มาตรา ๑๐๐ กำหนดไว   
ก็เปนความผิด โดยที่ผูกระทำความผิดนี้ไมจำตองมีเจตนาทุจริต   
ไมจำเปนตองมีการกระทำอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการเบียดเบียน
หรือคุกคามประโยชนของสวนรวม ไมจำตองลงมือกระทำการอันเปน
ทุจริตคอรรัปชัน ก็เปนความผิดแลวโดยเปนความผิดฐานหนึ่งตาง
หากจากการทุจริตคอรรัปชัน และหากฟงไดวามีการทุจริต ก็จะเปน
ความผิดฐานทุจริตอีกฐานหนึ่งเพิ่มเติม 
 มาตรา ๑๐๐ แมเปนเครื่องมือที่จำเปนในการใชปองกัน
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน แตเปนกฎหมายที่กำหนดโทษทางอาญา 
จึงตองตีความโดยเครงครัด หากฝายนิติบัญญัติหรือนักกฎหมายเห็น
วาจำเปนตองใชยาแรง หรือเห็นวายังมีชองวางหรือชองทางใหมีการ
หลีกเลี่ยงกฎหมายอยูอีก ก็เปนภาระของฝายนิติบัญญัติและองคกรที่
เกี่ยวของในการตรากฎหมายใหชัดเจนและครอบคลุมถึงกรณีที่
ตองการหาม ไมใชการตีความขยายความออกไปมากจนเกิดความไม
ชัดเจนแนนอน จนกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
 นอกจากการตราและใชกฎหมาย เพื่อปองกันปญหาการ  
ขัดกันแหงผลประโยชนและการทุจริตคอรรัปชันแลว สังคมตอง  
รวมกันสรางเสริมหลักธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อมา กำกับ
ดูแลสถานการณหรือสภาวการณการขัดกันแหงผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้นไดเสมอกับทุกคน 
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ความสงทาย 
 การเขียนหนังสือเลมนี ้ เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่
อาจารย คือทำหนาที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไดปฏิบัติภารกิจ
แลว สบายใจ 

 การเขียนหนังสือเลมนี ้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษา คนควา 
ตอบคำถามที่สำคัญ ที่ตนเองสนใจ ไดทำแลว สบายใจ 

 การเขียนหนังสือเลมนี้ เปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบ 
เพราะไดเสนอแนะป.ป.ช. และตอสาธารณะวา ถาป.ป.ช.จะประกาศ
เพิ่มเติมใหมีเจาหนาที่ของรัฐอื่นตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐ ตองรับ
ฟงความคิดเห็นของผูถูกบังคับใชกฎหมายอยางทั่วถึงกอน และกอน
บังคับใชตองใหโอกาสผูที่เกี่ยวของไดรู ไดศึกษา ไดเขาใจในราย
ละเอียดดวย หนังสือเลมนี้ตอบโจทยนี้ตามสมควรแลว สบายใจ  

 การเขียนหนังสือเลมนี ้ ยอมตองมีขอผิดพลาด บกพรองบาง 
หากมีผูพบเห็นกรุณาชี้แนะ แนะนำใหไดปรับปรุง ก็จะสบายใจ  

 ทานผูอาน โปรดกลับไปอานคำนำอีกครั้ง ก็จะสบายใจ 

 ขอบคุณทานผูอานครับ 
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ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๔ หนา ๑๖-๑๙. 

เดชอุดม ไกรฤทธิ์, “การขัดกันซึ่งผลประโยชน (Conflict of Interest)” 
ธนบัตรเพื่อขจัดคอรรัปชั่น ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
นายดำรง ไกรฤทธิ์ วันเสารที ่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หนา ๓๔-๓๕. 

ธงชัย สันติวงษ, “เหตุทำให “ธรรมาภิบาล” ตายกอนเกิด” หนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 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
การทุจริตแหงชาติ ฉบับที่ ๑ ปที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑.   
หนา ๓๓-๕๑. 

วรากรณ สามโกเศศ, “ผลประโยชนทับซอน = คอรรัปชั่น” 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
หนา ๖. 

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

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “หลักความขัดแยงกันในบทบาทหนาที่” 
๗๒ ป ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ยืนหยัดบนหลัก
นิติธรรม (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 
๒๕๕๒) หนา ๑๘๔-๒๒๑๓.  

 
อื่น 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. รักษาการผูจัดการสำนักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  
 ๗. ประธานโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน 
คณะนิติศาสตร  
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 ๘. ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ๙. ที่ปรึกษาโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  
 ๑๐. ประธานคณะกรรมการโครงการนักศึกษาเรียนดีผูพิการ 
ประสบการณบางสวน ( ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 ๑๑. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน
ฤทธิณรงครอน)  
 ๑๒. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศาลยุติธรรม 
 ๑๓. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและ
กำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  
 ๑๔. ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 ๑๕. ผูทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ  
 ๑๖. ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ 
 ๑๗. ที่ปรึกษาในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance Committee) บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น  
 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. กรรมการมูลนิธิสุทธ ิณ นคร  
 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๕. ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ๖. รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ 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.  
 




