
 
 

 

บทที่ 3 

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองของต่างประเทศและของประเทศไทย 

จากการที่ได้ศึกษาถึงองค์กร  และกระบวนการตรวจสอบตลอดจนหลักการด าเนินคดี
อาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่กระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครั ฐแล้ว ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ๆ 2550 โดยเฉพาะกระบวนการด าเนินคดีโดย
การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ง
ด าเนินการตามกรอบอ านาจของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ๆ 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ๆ 2542 ซึ่งในบทเฉพาะกาล ตาม มาตรา 302 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ๆ 2550 ได้บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง  2 ฉบับดังกล่าว
ข้างต้นมีผลบังคับใช้ ต่อไป  ดังนั้นในบทนี้จะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น และระบบการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใน
ต่างประเทศบางประเทศและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบและหา
แนวทางที่เป็นประโยชน์น ามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย  
 มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ 
 ระบบตรวจสอบทุจริตของนักการเมือง หรือที่รู้จักในต่างประเทศในชื่อของระบบ อิมพิช
เมนต์ (Impeachment)  

ระบบ อิมพิชเมนต์ (Impeachment) เป็นกระบวนการกล่าวหาโดยฝูายนิติบัญญัติ  กล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระท าความผิด หรือบางกรณีใช้กล่าวหาประชาชนที่ร่วมกระท าผิดกับเจ้าที่ของ
รัฐ ( private citizens ) เดิมนั้นเป็นหน้าที่ของฝูายนิติบัญญัติเท่านั้น  แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
ได้ขยายแนวความคิดอย่างกว้างขวาง  ดังนั้นในระบบอิมพิชเมนต์อาจจะเป็นวิธีการโดยฝูายบริหาร 
(Executive body) เช่น ประเทศจีน (ควบคุมโดยสภาควบคุม หรือ Control yuan) หรือทั้งฝูายบริหาร
และฝูายนิติบัญญัติ เช่น  ประเทศคิวบา  (ก าหนดให้ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีอาจจะฟฺองร้อง
ประธานาธิบดี หรือรัฐมนตรีในความผิดอาญาต่อรัฐ) 

 ความหมายของอิมพิชเมนต์ (Impeachment) ในทางกฎหมาย คือการฟฺองร้องเท่านั้น  ส่วน
การน าไปใช้ในกระบวนพิจารณาตามข้อกล่าวหา ได้มีการน าไปใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน  เช่น 
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 ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา อ านาจพิจารณาขึ้นอยู่กับฝูายนิติบัญญัติ (Legislature ) 
หรือรูปแบบการพิจารณาโดยศาล  เช่น ประเทศ  ฝร่ังเศส , เบลเยี่ยม  อิตาลีและอินเดีย  แม้ว่าประเทศ
ส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบ อิมพิชเมนต์ (Impeachment) ส าหรับถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Civil officials) 
รวมถึงประมุขของรัฐ รัฐมนตรี ผู้พิพากษา แต่มีบางประเทศ เช่นประเทศ อังกฤษ ได้ประยุกต์ใช้กับ
สมาชิกสภาสามัญ  (Commoners) ในข้อหาทรยศต่อชาติ (Treason) และความผิดอาญาระดับสูง  
(High crimes and misdeanors) และผู้ที่ด ารงต าแหน่งขุนนาง  (Peers) ในความผิดอาญาโดยจะได้
ศึกษาเปรียบเทียบประเทศ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส ที่มีรูปแบบการบังคับใช้
ระบบอิมพิชเมนต์ที่แตกต่างกัน 

มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับผ ลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ของสหราชอาณาจักร 

 ระบบอิมพิชเมนต์ (Impeachment) ก าเนิดในระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษ  และแพร่หลายไป
ยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอื่น  อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในภายหลัง  ดังนั้นการศึกษา
ระบบอิมพิชเมนต์ ของอังกฤษ จึงมีความส าคัญในการท าความเข้าใจกับระบบอื่น 
 

1. ก าเนิดและการใช้ระบบอิมพิชเมนต์ในประวัติรัฐธรรมนูญอังกฤษ 
 ระบบอิมพิชเมนต์ ( impeachment ) คือ กระบวนการกล่าวหาบุคคลที่ใช้อ านาจไปในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ  หรือกระท าการขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยรัฐสภาอังกฤษมี
อ านาจบังคับใช้  และได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวกับสภาขุน
นาง และสภาสามัญที่จะต้องปฏิบัติตาม ( conventions ) ระบบอิมพิชเมนต์ที่มีขึ้นในประเทศอังกฤษ
ซึ่งปกครองระบบรัฐสภา ถือว่าเป็นแบบฉบับของการเกิดระบบอิมพิชเมนต์ในประเทศต่าง  ๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ยุคที่มีการบังคับใช้ระบบอิมพิชเมนต์อย่างจริงจัง  และได้ผลเป็นอย่างดี  ได้เกิดขึ้นใน
ยุคกลาง ในขณะที่กษัตริย์ของประเทศอังกฤษที่มีอ านาจมากในการแต่งต้ัง หรือถอดถอนผู้ใดก็ได้
เพื่อท าหน้าที่เข้ าบริหารหรือปกครองประเทศ  จึงได้ เกิดการต่อสู้เพื่อก าจัดอ านาจของกษัตริย์ จ าก
การประหารพระเจ้าชาร์ล (Charles 1) ในปี ค.ศ.1648 และตั้งเครือจักรภพภายใต้โอริเวอร์  ครอมเวล 
(Oliver cromwell) การต่อสู้คร้ังนั้นรัฐสภาได้พยายามก าจัดอ านาจของกษัตริย์เพื่อเป็นการลดอ านาจ
ของกษัตริย์  ดังนั้นจึงมีผู้กล่าวว่า ระบบอิมพิชเมนต์  เป็นอาวุธที่ส าคัญในกา รต่อสู้ทางการเมือง 
รองลงมาจากสงครามกลางเมือง  (Civil war ) และมีบทบาทในการต่อสู้ระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภา  
เพื่อสร้างรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบ และแก้ความไม่สมดุลทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
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 ตามประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ กระบวนการอิมพิชเมนต์ใช้บ่อ ยคร้ังในสมัยพระ
เจ้าเจมส์ที่ 1 ในปี ค .ศ.1603-1652 และสมัยพระเจ้าชาร์สส์ ที่ 1 (ปี ค.ศ.1628-1648) ในระหว่างปี 
ค.ศ.1620-1640 มีการกล่าวหา 100 กว่าคร้ัง ก่อนที่จะเกิดสงครามกลางเมือง  ส่วนในช่วง ปี ค .ศ.
1649-1660 สมัยของ Common wealth และหลังจากที่ได้สถาปนาพระเจ้า ชาร์สส์ที่ 2 (ปี ค.ศ.1660-
1685) การกล่าวหาโดยวิธีการอิมพิชเมนต์ของรัฐสภามีมากขึ้น แต่พระเจ้าชาร์สส์ที่ 2 ยังทรงปกปฺอง
รัฐมนตรีและบริวารของพระองค์  เช่น คดี Thomas Earl of Danby ที่ถูกรัฐสภากล่าวหา ข้อหาฐาน
กบฏต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงและความผิดอาญาอ่ืน  ๆ แต่กลับได้รับการอภั ยโทษ และทรง
ประกาศยุบสภาปี ค.ศ.1679 ซึ่งรัฐสภาใหม่ได้ให้ความสนับสนุนต่อพระเจ้าชาร์สส์ที่ 2 ท าให้วิธีการ
กล่าวหาตามระบบอิมพิชเมนต์มีอุปสรรคมากในศตวรรษที่ 18 
 ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีในศตวรรษที่ 19 และมีการ
แบ่งแยกรัฐสภาที่เป็นฝูายนิติบั ญญัติ และฝูายบริหารที่เป็นบริวารของกษัตริย์หมดไป ท าให้รัฐสภา
มีอ านาจเหนือกษัตริย์อย่างแท้จริง  การใช้กระบวนการอิมพิชเมนต์เพื่อจ ากัดฝูายบริหารที่ไม่
รับผิดชอบจึงหมดความจ าเป็นต้องใช้ เพราะเกิดความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลต่อรัฐสภา
ขึ้นแทนการใช้ระบบอิมพิชเมนต์  แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เคยปรากฏว่ามีการยกเลิกระบบอิมพิชเมนต์
ทางราชการแต่ประการใด 
 องค์กรและอ านาจหน้าที่ 
 ระบบอิมพิชเมนต์ที่บังคับใช้ในประเทศอังกฤษ  โดยก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
รัฐสภานั้น มีองค์กรซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  ก. ผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่ ขุนนาง (Peers) หรือสมาชิกสภาสามัญ (Commoners) รัฐมนตรี 
(Ministers) ทุกชั้นทุกต าแหน่งที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา ส าหรับผู้พิพากษาอังกฤษนั้น ตั้งแต่มี
การประกาศใช้  The Act of Settlement, 1701 ซึ่งรับรองความเป็นอิสระของผู้พิพากษา  ท าให้ผู้
พิพากษาไม่อาจถูกถอดถอนได้ เว้นแต่จะประพฤติมิชอบ (Misconduct) โดยสภาสามัญและสภาขุน
นางทั้งสองสภาต่างต้องลงมติขอให้พระมหากษัตริย์หรือพระราชินี ถอดถอน ผู้พิพากษาคนนั้น  (An 
address being presented to Her Majesty by Houses of Parliament ) และ ผู้พิพากษาที่ถูกถอดถอน
ด้วยกระ บวนการนี้มีเพียงคนเดียวคือ Sir Jonah Barrington ที่รับสินบนเมื่อปี ค.ศ.1830  
กระบวนการน้ีจึงแตกต่างจากอิมพิชเมนต์ 
  ข. ผู้กล่าวหา  ได้แก่ สภาสามัญ  (The House of Common) เป็นผู้เร่ิมวิธีการกล่าวหา  
โดยสมาชิกคนหน่ึงคนใดเป็นผู้ริเร่ิมกล่าวหาความผิดต่อที่ประชุมสภ าสามัญ เพื่อให้มีการพิจารณา
ว่ามีมูลความผิดตามที่กล่าวหา เพื่อเป็นเหตุในการฟฺองร้อง และพิจารณาในชั้นสภาขุนนางต่อไป 
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  ค. ผู้สอบสวนและตัดสิน  ได้แก่สภาขุนนาง (The House of Lord) เป็นผู้ที่มีอ านาจ
สอบสวนว่า มีการกระท าความผิดตามที่สภาสามัญกล่าวหาหรือไม่ และท าหน้า ที่ตัดสินว่า  ผู้ถูก
กล่าวหามีความผิดหรือไม่มีความผิด  ทั้งรี้เพราะตามรัฐธรรมนูญอังกฤษถือว่าสภาขุนนางเป็นศาล
สูงด้วย 
  ง. กระบวนการพิจารณา 
  การด าเนินกระบวนการพิจารณาตามวิธีการ อิมพิชเมน ต์ ของประเทศอังกฤษนั้น เป็น
อ านาจข องรัฐสภาอังกฤษ  ที่จะด าเนินการในลักษณะเช่น เดียวกับศาลยุติธรรม  ซึ่งมีผลมาจาก
ประวัติศาสตร์ของอังกฤษ ดังที่ได้กล่าวหามาแล้วในตอนต้น 
  กระบวนการอิมพิชเมนต์นี้ได้แบ่งแยกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1: การกล่าวหา 
  ขั้นตอนที่ 2: การสอบสวนและตัดสิน 
  ก่อนที่จะได้ศึกษาในแต่ละขั้นตอน จ าเป็นต้องศึกษาเหตุ ที่กล่าวหาของการกระท า
ความผิด (Impeachment offenses) เพราะเป็นข้อจ ากัดส าหรับขั้นตอนการกล่าวหา  ที่จะต้องเป็น
ความผิดที่รัฐสภาได้ก าหนดไว้เท่านั้น จึงจะด าเนินวิธีการตามระบบอิมพิชเมนต์ได้ 
  เหตุที่กล่าวหา 
  ความผิดที่จะเป็นเหตุที่กล่าวหาตามวิธีการอิมพิชเมนต์นั้นไม่ได้จ ากัดแต่เพียงความผิด
อาญาเท่านั้น  ซึ่งในระยะแรกจ ากัดเฉพาะเป็นความผิดอาญาเท่านั้น  แต่ต่อมาได้ขยายขอบเขต
ความผิดที่มิได้มีรากฐานมาจากกฎหมายอาญาทั่วไป  แม้น าความเสียหายมาสู่ประเทศ  เช่นเปิดเผย
ความลับทางราชการ  ทรยศต่อชาติ (Treason) รับสินบน  (Bribery) หรือความผิดอาญาขั้นสูง  (High 
crimes and misdemeanors) ที่มีการใช้ ในประเทศอังกฤษมากกว่า 400 ปี ส่วนมากเป็นเร่ืองการใช้
อ านาจโดยมิชอบ  การละเลยต่อหน้าที่  การคอร์รัปชั่น  และการมีพฤติกรรมอันไม่น่าเชื่อถือ  เช่นคดี 
Warren Hasting ค.ศ.1788-1795) ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ว่าการอิ นเดีย  ได้ถูกกล่าวหาว่าบริหารงาน
ผิดพลาด คอร์รัปชั่นและทารุณคนอินเดีย 
  การกล่าวหา 
  การด าเนิน กระบวนพิจารณาตามระบบอิมพิชเมนต์ถือได้ว่าการกล่าวหา (Impeach) 
เป็นขั้นตอนแรกของการเร่ิมต้นกระบวนพิจารณา ที่ถูกก าหนดโดยรัฐสภาให้เป็นหน้าที่ของสภา
สามัญ (The house of common) เป็นผู้กล่าวหาในความผิดที่ปรากฏตามเหตุที่กล่าวหาโดยสมาชิก
สภาสามัญ  หลังจากนั้น ที่ประชุมสภาสามัญได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมาธิการ  
(Committee) ขึ้นเพื่อท าการสืบสวนข้อเท็จจริงตามความผิดที่ กล่าวหาว่ามีมูลความผิดหรือไม่ หาก
คณะกรรมาธิการเห็นว่าคดีมีมู ลที่จะฟฺองร้องต่อไปได้ จะเสนอเขียนค าฟฺองเป็นทางการเป็นข้อ  ๆ 
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เรียกว่า The Articles of impeachment และหากผ่านความเห็นชอบของสภาสามัญตามข้อกล่าวหา
ดังกล่าว จะได้มีการเสนอค าฟฺองนั้นต่อสภาขุนนาง  (The House of Lords) โดยสภาสามัญจะต้องต้ัง
ตัวแทนเรียกว่า Managers เพื่อกล่าวอ้างว่ามีการกระท าความผิด พร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานตาม
ค าฟฺองที่เรียกว่า The Articles of impeachment ในชั้นสภาขุนนางเพื่อพิจารณาและตัดสินในขั้นตอน
ต่อไป 
  อนึ่ง  การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นกล่าวหาโดยสภาสามัญนี้  จะเป็นการ
ด าเนินการภายในของสภาสามัญ ที่จะสืบสวนให้ได้ความที่ปรากฏตามข้อกล่าวหา  จะไม่มีการเรียก
ผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากค าในขั้นกล่าวหานี้ ฉะนั้นการด าเนินกระบวนพิจารณาในขั้นนี้เพียงเพื่อที่จะ
สอบสวนว่าคดีมีมูลที่จะฟฺองร้องหรือไม่ 
  การสอบสวนและตัดสิน 
  การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นสอบสวนและตัดสิน  ได้ถูกก าหนดโดยรัฐสภาให้
เป็นหน้าที่ของสภาขุนนาง  (The House of Lords) และถูกจัดขึ้นในสถานที่ที่เรียกว่า  Westminster 
Hall ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนกล่าวหาโดยสภาสามัญ ว่ามีการกระท าความผิดตามเหตุที่รัฐสภาได้
ก าหนดแล้ว จึงน ามาฟฺองร้องต่อสภาขุนนาง เพื่อท าหน้าที่เป็นศาลพิจารณ าและตัดสินคดีและ
สามารถลงโทษทางอาญาได้หากมีการกระท าความผิดจริง 
  การพิจารณาในชั้นสอบสวนและตัดสินของสภาขุนนางนั้น มีความเป็นอิสระไม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลของใคร การด าเนินกระบวนพิจารณาก็เหมือนศาลยุติธรรมคือ  เปิดโอกาสให้คู่ความ
ทั้ง 2 ฝูาย คือฝูายผู้กล่าวหา  (ทั้งขุนนางและสภาสามัญ ) เข้มาแถลงข้อเท็จจริงโดย Manager ต้อง
ชี้แจงค าฟฺองของตนภายใต้ขอบเขตตามค าฟฺองที่กล่าวหา (Articles of impeachment) ทางด้านผู้ถูก
กล่าวหาสามารถโต้แย้งหรือคัดค้านในชั้นพิจารณานี้ได้ 
  การวินิจฉัยหรือตัดสินนั้น  สภาขุนนางจะพิจารณาแยกแต่ละบท  (Articles of 
impeachment) และจะลงมติแต่ละบทที่กล่าวหาว่ามีความผิดหรือไม่ผิด  ถ้าปรากฏว่าไม่มีความผิด  
ต้องยกเลิกกระบวนการอิมพิชเมนต์  หากปรากฏว่ามีความผิด สภาสามัญต้องเรียกร้องให้สภาขุน
นางตัดสินลงโทษผู้ถูกกล่าวหาและสามารถคัดค้านค าตัดสินได้ 
  ผลของค าตัดสิน 
  การลงโทษของรัฐสภาที่ท าหน้าที่เป็นศาลตัดสินคดีอิมพิชเมนต์  (Impeachment) นั้น 
หากผลค าตัดสินที่มาจากการลงมติของสภาขุนนางว่า ผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามข้อกล่าวหาจริง  ผู้
นั้นจะมีโทษทางอาญา  เช่น คดี Latimer ถูกกล่าวหาในความผิดฐานแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง  ถูกตัดสินให้ออกจากต าแหน่ง และมีโทษทางอาญาโดยถูกปรับและ
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จ าคุก  ดังนั้นผลของค าตัดสินโดยวิธีการอิมพิชเมนต์นั้น ผู้ถูกตัดสินอาจมีโทษในทางอาญา เช่น  
ประหารชีวิต หรือริบทรัพย์สินและจ าคุกได้ 
  แต่ด้วยในระยะแรก  ๆ ผลการตัดสินตามกระบวนการอิมพิชเมนต์ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  
เน่ืองมาจากมีการจ ากัดความผิดที่ใช้เป็นเหตุกล่าวหา เฉพาะความผิดทางอาญาอย่างเดียว  ไม่รวมถึง
ความผิดอื่น  ๆ จึงท าให้การด าเนินกระบวนพิจารณาแคบเกินไป  นอกจากนี้กษัตริย์ของอังกฤษทรง
ขัดขวางไม่ให้มีการฟฺองร้องกันต่อไปได้  โดยใช้วิธีการยุบสภา  หรือไม่เรียกประชุมสภา ท าให้ สภา
สามัญไม่สามารถฟฺองรัฐมนตรีต่อสภาขุนนางได้ และกษัตริย์มีอ านาจอภัยโทษรัฐมนตรีผู้มีความผิด
นั้นได้อีก เช่นคดี Lord Danby สมัยพระเจ้าชาร์สที่ 2 แม้สภาขุนนางจะได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดว่า
เป็นผู้สมควรได้รับโทษทัณฑ์ก็ตาม  แต่พระองค์ได้ทรงให้อภัยโทษ  จึงท าให้รัฐมนตรี ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ 
  ดังนั้น  ในศตวรรษที่ 17 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและขยายหลัก และวิธีการฟฺองร้อง
กล่าวหาตามกระบวนการอิมพิชเมนต์ให้กว้างขวาง รัดกุม และยุติธรรมซึ่งส่งผลให้ผลของค าตัดสิน
มีผลบังคับใช้ได้เป็นอย่างดี คือ 
  1. ความผิดที่ใช้ฟฺองร้องกล่าวหา  ไม่ได้จ า กัดว่าต้องเป็นความผิดทางอาญาตาม
กฎหมายอาญาเสมอไป  เป็นเพียงหากความผิดนั้นน าความเสียหายมาสู่ประเทศก็ฟฺองร้องได้  เช่น 
การกระท าที่เป็นการทรยศต่อชาติ (Treason) 
  2. สภาขุนนางมีความเป็นอิสระที่จะก าหนดโทษ คือไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใคร และ
การก าหนดโทษสภาขุนนางอาจจะก าหนดโทษได้มากน้อยตามสมควรแก่เหตุก็ได้ 
  3. รัฐสภาได้ลดอ านาจของกษัตริย์ลง คือ  จะไม่เรียกประชุมสภาไม่ได้  กรณีที่จะยุบ
สภาจะต้องมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผล ถึงจะยุบได้ 
  4. ปี ค.ศ.1701 รัฐสภาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า The Act of Settlement 17 ที่ห้าม
ไม่ให้กษัตริย์ทรงอภั ยโทษตลอดจนนิรโทษกรรม แก่รัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหา  และสภาขุนนางได้
พิจารณาพิพากษาแล้วตามกระบวนการอิมพิชเมนต์ 
 

 2. กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าท่ีสาธารณะ ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับสูง 

 ในประเทศอังกฤษนั้น กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับสูง เช่นต าแหน่งรัฐมนตรีนั้น  เป็น
ส่วนหน่ึงของข้ออภิปรายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติส าหรับรัฐมนตรี (Questions of procedure for 
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ministers (QPM)) ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติในเร่ืองต่างของผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเป็น
ต าแหน่งทางการเมืองระดับสูง 

 QPM เร่ิมต้นจากการเป็นสิ่งที่รวบรวมข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับรัฐมนตรีซึ่งเคยมีอยู่อย่าง
กระจัดกระจายในอดีต โดยการด าเนินการของนายกรัฐมนตรี  Clement attlee (1945) แต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่
ประมวล (Codification) ในความหมายที่นักกฎหมายเข้าใจกัน  เน้ือหาของ  QPM ได้เพิ่มพูนจาก 37 
ย่อหน้าในสมัยของนายกรัฐมนตรี  Clement attlee จนมีจ านวนมากกว่า 130 ย่อหน้าในปัจจุบัน โ ดย
ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยอ านาจของนายกรัฐมนตรีแต่ละคน QPM เป็นเอกสารสรุป  (A 
compendium) ของข้อก าหนดที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ และภายใน  QPM ก็มีเน้ือหา
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
รัฐมนตรีด้วย ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น 
 ในประเทศอังกฤษ นับตั้งแต่ ค.ศ.1980  มีเร่ืองราวเป็นจ า นวนมากที่ก่อให้ เกิดค าถาม
เกี่ยวกับความซื่อตรงในภาครัฐเพิ่มมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐมนตรีบางคนยอมรับของขวัญและ
สิทธิประโยชน์ อย่างอื่นซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี หรืออดีตรัฐมนตรีบา งคนหลังจากออกจากต าแหน่ง
รัฐมนตรีแล้ว ได้เข้าด ารงต าแหน่งในบริษัทเอกชนซึ่งตนได้มีส่วนในการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ
ระหว่างที่ตนยังคงด ารงต าแหน่งอยู่  จากกรณีต่าง  ๆ ดังกล่าว ท าให้นายกรัฐมนตรี Jonh Major  การ
แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานในชีวิตสาธารณะ  (The committee on standards in public life) ในปี 
ค.ศ.1994 ซึ่งมี  Lord Nolan เป็นประธาน  (จากนี้ไปจะอ้างอิงถึงคณะกรรมการชุดนี้โดยเรียกว่า  
Nolan Committee) โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติของผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะทั้งหลาย  รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับกิ จกรรมทางการพาณิชย์และ
การเงิน และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ในการจัดระบบซึ่งจ าเป็นต้องมีขึ้น
เพื่อท าให้มั่นใจในมาตรฐานสูงสุดของความถูกต้องเหมาะสมในชีวิตสาธารณะ  (The highest 
standards of propriety in public life) นายกรัฐมนตรี  Jonh Major ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวรายงายผลการพิจารณาภายใน 6 เดือนนับแต่ได้รับการแต่งต้ัง 
 ในรายงานผลการพิจารณาล าดับที่หนึ่ง  (First Reorot of the committee on standards in 
public life) ได้จ าแนกแยกแยะผลการศึกษาออกเป็นส่วน  ๆ ซึ่งประกอบด้วยความประพฤติของ
รัฐมนตรี ข้าราชการ และสมาชิกรัฐสภา และได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวเป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความประพฤติของรัฐมนตรี ซึ่งได้น ามาสู่การแก้ไขเพิ่มเติม QPM 
จนมีเนื้อหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเน้ือหาดังกล่าวมีหลักการที่อยู่เบื้องหลัง 2ประการคือ 
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 (1) รัฐมนตรีจะต้องมั่นใจว่าไม่มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเกิดขึ้นหรือปรากฏว่าจะเกิดขึ้น 
 (2) รัฐมนตรีจะต้องหลักเลี่ยงการรับขอ งขวัญหรือความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ใด ๆ ที่อาจเป็นภัย
ต่อการตัดสินในในต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือท าให้ตนตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่ไม่เหมาะ 
 2.1 ข้อก าหนดให้รัฐมนตรีหลีกเลี่ยงต่อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
  1. การท างานหรือการด ารงต าแหน่งใด  ๆ ก่อนเข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรี  (previous 
employment ) 
  รัฐมนตรีจะต้องอุทิ ศความสามารถของตนให้กับหน้าที่การงานในต าแหน่งรัฐมนตรี 
เมื่อเข้ารับต าแหน่งรัฐมนตรีจะต้องยุติการประกอบอาชีพอื่น ไม่การงานน้ันจะเป็นงานเต็มเวลา 
หรือไม่เต็มเวลา เพื่อให้เวลาทั้งหมดกับการท างานให้แก่รัฐ นอกจากนี้ รัฐมนตรียังต้องยุติการด ารง
ต าแหน่งสาธารณะอื่น  (Public appointment) ของตน ถ้ารัฐมนตรีประสงค์ จะด ารงต าแหน่งนั้น
ต่อไปจะต้องปรึกษาหารือกับนายกรัฐมนตรี 
  เมื่อเข้าร่วมรัฐบาล  รัฐมนตรีจะต้องลาออกจากการด ารงต าแหน่ งในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท (Directorships) ไม่ว่าต าแหน่งนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีก็ตาม  หรือเป็นผู้บริหาร  
(Executive) หรือไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive) ก็ตาม  และไม่ว่าจะเป็นบริษัท มหาชนหรือ
บริษัทเอกชน  เพราะการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลย่อมกระท บกับห้างหรือบริษัทที่
เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย โ ดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์และอุตสาหกรรมย่อมจะมีส่วนในการวางนโยบายที่ก่อผลโดยตรงทางเศรษฐกิจและการเงิน 
เมื่อมีผลประโยชน์ระหว่างส่วนรวมและส่วนตน ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่รัฐมนตรีจะท าหน้าที่ใน
สองฐานะ 
  การด ารงต าแหน่งใด  ๆ ในองค์กรการกุศลก็ควรจะต้องเลิกท า ถ้ามีความเป็นไปได้ที่
จะมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ขององค์กรน้ันกับประโยชน์ของรัฐบาล 
  รัฐมนตรีที่เคยเป็นหุ้นส่วนในกิจการวิชาชีพ เช่น ทนายความ หรือนักบัญชี ก็ จะต้อง
แยกตัวออกมาจากกิจการน้ัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ถึงขนาดกับจะต้องระงับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งระยะหนึ่งก็ย่อมกลับไปประกอบอาชีพของตนได้ 
  2. การลงทุน (Investments) 
  รัฐมนตรีอาจมีเงินสะสมหรือการลงทุน  (Savings and investments) ได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอ่ืน ๆ วิธีเดียวที่จะแน่ใจว่ารัฐมนตรีไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินนโยบายสาธารณะก็
คือ ขายการลงทุนนั้นทั้ง หมด และเก็บเงินสะสมของตนทั้งหมดไว้ในรูปเงินสด  (Cash) แต่ก็คงจะ
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ไม่เป็นธรรมเพราะภาวะเงินเฟฺออาจท าให้ค้าของเงินลดลงได้ในระหว่างด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
และ QPM ก็ได้ยอมรับความจ าเป็นดังกล่าวโดยได้ก าหนดไว้ว่า รัฐมนตรีไม่สามารถถูกคาดหวังว่า
จะต้องจ าหน่ายการลงทุนทั้งหมดของตนเมื่อเข้าด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 
  QPM ได้วางหลักการโดยสรุปเกี่ยวกับเงินสะสมและการลงทุนไว้ดังนี้ 
   1. เมื่อเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีจะต้องตรวจสอบการลงทุน (Investment) ของตน ถ้า
ปรากฏว่าส่วนหน่ึงส่วนใดอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ า นาจ
ในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี  รัฐมนตรีผู้นั้นจะต้องถ่ายโอน  (Disposed) ส่วนน้ันออกไป และใน
ระหว่างการด ารงต าแหน่ง  รัฐมนตรีจะต้องแน่ในว่าตนไม่ได้ยึดถือการลงทุนซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี 
   2. หุ้นที่รัฐมนตรีถืออยู่ ซึ่งจะมีจ านวนท าให้ควบคุมห้างหรือบริษัทได้  จะต้องมี
การถ่ายโอนออกไป ถ้ามีความเสียงว่าจะมีการเกิดขึ้นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี 
   3. หุ้นที่รัฐมนตรีถืออยู่ แม้จะมีจ านวนที่ไม่สามารถท าให้ควบคุมห้างหรื อบริษัท
ได้ ก็จะต้องจ าหน่ายออกไป  ถ้าห้างหรือบริษัทนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกระทรวงที่รัฐมนตรีผู้
นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่รัฐมนตรีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่า  (ก) จากการใช้อ านาจสั่งการของรัฐมนตรี ในท างที่มี
ผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือ  (ข) จากการซื้อขายหุ้นเหล่านั้นโดยอาจก่อให้เกิดข้อสงสัย
อันมีเหตุผลว่ารัฐมนตรีมีข้อมูลพิเศษ (Special knowledge) 
   4. ถ้ารัฐมนตรีมีการลงทุนมากมายในขอบข่ายที่กว้างขวางของผลประโยชน์ ซึ่ง
เป็นการยากที่จะทราบว่ามีการขั ดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์เกิดขึ้นส่วนรวม
หรือไม่รัฐมนตรีควรพิจารณาโอนการลงทุนนั้นไปให้บลายด์ ทรัสต์ (Blind trust) 
   5. รัฐมนตรีอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลภายใน (Insider dealing) ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ค .ศ.
1993 (The criminal justice Act 1993) โดยรัฐมนตรีจะต้องหลีกเลี่ยงการเก็งการลงทุนเกี่ยวกับเร่ือง
ที่ตนมีหรืออาจถูกคิดว่ามีข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับซึ่งอาจมีผลต่อราคาของการลงทุนเหล่านั้น 
   6. รัฐมนตรีควรพิจารณาว่าการลงทุนของบุ ตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและคู่สมรส
ของตนควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับการลงทุนของตนหรือไม่ 
  ในข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้นน้ี  รัฐมนตรีอาจยังไม่ทราบชัดเจนในสิ่งที่ตนควรต้อง
กระท า ในกรณีเช่นนี้รัฐมนตรีควรที่จะปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน  (Professional financial 
advisor) หรือปรึกษากับ  Permanent under-secretary of State ประจ ากระทรวงของตน ในที่สุดแล้ว  
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รัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองและจะบันทึกเกี่ยวกับการตัดสินใจใด  ๆ ของตนในบันทึก
ความจ าส่งไปยัง Permanent under-secretary of State ประจ ากระทรวงของตน 
  3. การรับของขวัญ (Gift) 
  รัฐมนตรีทุก  ๆ คน มักจะได้รับของขวัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นดาบสองคม กล่าวคือ 
ของขวัญที่ให้แก่รัฐมนตรีอาจเป็นการให้โดยบริสุทธิ์ใดหรืออาจเป็นการให้สินบน  แต่อย่างไรก็ดี 
การปฏิเสธไม่รับของขวัญก็อาจก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองใจแก่ผู้ให้ การพิจารณาในเร่ืองนี้ต้องใช้
ความละเอียดอ่อน ซึ่ง QPM พยายามที่จะส่งเสริมความละเอียดอ่อนในการรับของขวัญ  โดยก าหนด
ว่ารัฐมนตรีหรือสมาชิกในครอบครัวของรัฐมนตรีไม่อาจรับของขวัญ ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่หรือ
บริการใด  ๆ จากบุคคลซึ่งจะท าให้รัฐมนตรีตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือหนี้ บุญคุณ ซึ่งรัฐมนตรี
จะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณา แต่ในกรณีที่ยากต้อการพิจารณาก็ควรขอค าแนะน าจาก
นายกรัฐมนตรี 
  ถ้ามีการรับของขวัญก็จะต้องมีรายงานการรับของขวัญนั้นต่อ  Permanent under-
secretary of State หากของขวัญน้ันมีมูลค่าเท่ากับหรือต่ ากว่า 125 ปอนด์ รัฐม นตรีก็อาจเก็บ
ของขวัญนั้นไว้เป็นของตนเอง แต่ถ้าของขวัญนั่นมีมูลค่ามากว่า  125 ปอนด์ ก็ต้องมอบให้กระทรวง
ที่รัฐมนตรีปฏิบัติงานอยู่เพื่อจ าหน่ายออกไป เว้นแต่ 
   1. ผู้รับอาจซื้อของขวัญน้ันคืนด้วยเงินสด 
   2. หากผู้รับจะต้องให้ของขวัญในมูลค่าที่เท่ากันตอบแทนแก่ผู้ ให้ ก็สามารถเก็บ
ของขวัญที่รับมานั้นได ้
   3. หากทางกระทรวงเห็นว่าของ ขวัญนั้นจะเป็นประโยชน์แก่กระทรวงก็อาจ
น ามาใช้ในกระทรวงได้ 
   4. ถ้าการจ าหน่ายของขวัญน้ันออกไปจะก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองใจแก่ผู้ให้
หรือถ้าของขวัญนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐมนตรีผู้รับส าหรั บการใช้ในโอกาสต่าง  ๆ ในอนาคตก็
อาจเก็บของขวัญนั้นไว้ในกระทรวงเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
  4. การท างานหรือด ารงต าแหน่งใด ๆ เมื่อพ้นจากหน้าที่  
  กรณีพ้นไปจากหน้าที่แล้วอาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นได้ เน่ืองจากรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ได้รับรู้บางสิ่งบางอย่าง  หรือเป็นผู้มีส่วน
ในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนบาลกลุ่ม  และรัฐมนตรีจะได้ประโยชน์
จากกลุ่มนั้นตอบแทนเมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว ซึ่งบางคร้ังเป็นเงินจ านวนมาก 
  ใน QPM ระบุไว้แต่เพียงว่าเมื่อรั ฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งจะต้องหลักเลี่ยงการกระท า
ใดก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความซื่อสัตย์  (Intergrity) และความเชื่อมั่น  (Confidentiality) ในกิจการ
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ของรัฐบาล ก่อนที่จะมีการจัดท ารายงานของ Nolan Committee นายกรัฐมนตรีหลาย  ๆ คนจะไม่
ยอมให้มีการวางข้อก าหนดใด  ๆ เกี่ยวกับก ารงานของรัฐมนตรีภายหลังพ้นจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี 
  การห้ามด ารงต าแหน่งระยะเวลาหนึ่งปีปรากฏอยู่ในข้อจ ากัดของข้าราชการพลเรือน
นั้นมีหลักอยู่ว่า การที่จะเข้าท างานบริษัทที่เคยท ากิจการกับรัฐได้นั้น  ข้าราชการพลเรือนผู้นั้นต้อง
ได้รับอนุญาตเสียก่อน  ข้อก าหนดดังกล่าวา เป็นการประสานกันระหว่างหลักสองหลักคือ เสรีภาพ
ของบุคคลที่จะประกอบการงาน (Freedom of the individual to look for employment without 
restriction) และความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมต่าง  ๆ ที่ข้าราชการ
ได้กระท าในขณะรับราชการ  (The need to avoid suspicion of impropriety over how civil servants 
conduct them self) ซึ่งข้าราชการผู้ นั้นอาจให้ข้อมูลบางอย่างแก่นายจ้างคนใหม่  อันท าให้ได้เปรียบ
คู่แข่งขันและข้าราชการผู้นั้นอาจบิดเบือนค าปรึกษาของตนที่ให้แก่รัฐมนตรี  เพื่อว่าจะท าให้ความ
คาดหวังในหน้าที่การงานของตนหลังพ้นจากต าแหน่ง  
  Nolan Committee เห็นด้วยที่จะน าข้อก าหนดของข้าราชการดังกล่าวข้างต้น (ซึ่ง
เรียกว่า The business appointment rules) มาใช้และปรับปรุงเล็กน้อย แต่ก็เป็นข้อก าหนดที่ไม่มีผล
บังคับ (Non-Statuory) ซึ่งรัฐบาลน ามาใช้ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1995 โดยระหว่างเวลาสองปีนับแต่พ้นจาก
ต าแหน่ง ถ้ารัฐมนตรีจะเข้าท างานที่ใดจะต้องปรึกษาหารือกับ  Advisory committee on business 
appointments และรัฐบาลได้วางกฎเกณฑ์ (Criteria) ให้คณะกรรมการดังกล่าวคือปฏิบัติ โดยจะต้อง
มีการต้ังค าถามดังนี้ 
   ก. รัฐมนตรีผู้นั้นเคยอยู่ในต าแหน่งที่ชวนให้คิดว่าการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่
นี้ เป็นการให้ตอบแทน (Reward) สิ่งที่เคยให้ประโยชน์ไว้เมื่อขณะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ 
   ข. รัฐมนตรีผู้นั้นเคยเข้าถึงความลับทางการค้าระหว่างผู้แข่งขันหลาย  ๆ ราย หรือ
ได้รู้ถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยังไม่เปิดเผยซึ่ง จะท าให้บริษัทที่รัฐมนตรีมาด ารงต าแหน่งน้ีได้
ประโยชน์หรือไม่ 
   ค. มีเหตุผลอ่ืนใดเป็นพิเศษที่ท าให้การรับต าแหน่งดังกล่าวอาจก่อให้เกิดข้อห่วงใย
ของสาธารณชนว่ามีเหตุผลอันควรหรือไม่ 
  ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าอาจเป็นการไม่เหมาะสม  คณะกรรมการจะให้ค าแนะน าไม่ให้
เข้าท างานนั้น ถ้าผู้นั้นยังยืนกรานที่จะเข้าท างาน ก็จะต้องเสี่ยงต่อค าวิจารณ์ของมหาชนด้วยตนเอง 
  รัฐบาลได้รับข้อเสนอแนะนี้  เว้นแต่ในกิจการบางอย่างอาจไม่ต้องใช้เวลารอ  เช่น
รัฐมนตรีผู้นั้นได้กลับไปท าธุรกิจของครอบครัว  (Family business) หรือกลับไปท างานในอาชีพ 
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หรือวิชาชีพ เดิมของตน  (โดยเฉพาะเป็นแพทย์ กสิกร หรือครู ) ซึ่งในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการมี
อ านาจยกเว้นไม่ต้องให้มีการอให้ระยะเวลาผ่านไปก่อนได้ 
  Nolan Committee ให้ค าแนะน าว่า ควรเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ง
อุทธรณ์ไปยังนายกรัฐมนตรีได้ตลอดระยะเวลาเกี่ยวกับการให้ลดระย ะเวลารอ  แต่รัฐบาลไม่เห็น
ด้วยกับข้อเสนอนี ้
 2.2 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐมนตรีเมื่อมีกา ร ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ 
 QPM ได้ก าหนดเป็นหลักการว่า รั ฐมนตรีจะต้องยุติการกระท าของตน (Divest himself) 
ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งใด ๆ หรือการยึดถือการลงทุน ถ้าเป็นที่ชัดเจนว่ามีการ ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ในต าแหน่งรัฐมนตรีโดยปกติของตน 
 นอกจากนี้  รัฐมนตรีจะต้องระมัดระวังว่าการใช้อ านาจหรือละเว้ นไม่ใช้อ านาจในทาง
กฎหมายหรือดุล พินิจหรือการสั่งการอย่ างอื่นใดในเร่ืองที่ตนมีผลประโยชน์ทางการเงินอาจถูก
ฟฺองร้องต่อศาล และอาจถูกแสดงว่าการกระท าดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ในกรณีดังกล่าวนี้
รัฐมนตรีต้องมอบอ านาจไปยังรัฐมนตรีอ่ืนที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง และตนจะต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องใด ๆ ในการเตรียมการหรือการตัดสินใจในเร่ืองนั้น ๆ  
 ในกรณีมีการพิจารณาหรือการตัดสินใจร่วมกันของรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหลายคนใน
เร่ืองใด ๆ รัฐมนตรีที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้น ๆ จะต้องแจ้งผลประโยชน์ในเร่ือง
นั้นได้ให้รัฐมนตรีผู้ร่วมงานได้ทราบและรัฐมนตรีผู้นั้นจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใน
เร่ืองนั้น 
 2.3 มาตรการบังคับส าหรับการฝูาฝืนข้อก าหนดของ  QPM ในส่วนที่ว่าด้วยการ  ขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตั วกับการใช้อ านาจในต าแหน่ง หน้าที่ รัฐมนตรี  ดังได้กล่าวแล้วว่า
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี 
เป็นส่วนหน่ึงของ QPM ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติ จึงไม่มีผลบังคับเสมือนกฎหมาย  
ดังนั้นจึงไม่มีมาตรการบังคับส าหรับการฝูาฝืนกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่ชัดเจน โดยเฉพาะการที่จะ
สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายกรั ฐมนตรีและรัฐสภาในการให้
ความไว้วางใจต่อตัวรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ดี มีในหลายคร้ังที่รัฐมนตรีจ าต้องลาออกจากต าแหน่ง
รัฐมนตรีเ องเน่ืองมาจากบทบังคับทางสังคม (Social sanction) อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรี ก็มิได้รับ
ความคุ้มกันใด  ๆ จากกฎหมายโดยทั่วไปหรือจากฎหมายอาญาในกรณีเ ฉพาะต่าง  ๆ มีกฎหมาย
หลายฉบับก าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางการเงิน เช่น  The public bodies 
corrupt practices Act 1889, The prevention of corruption Act 1916, The theft Acts 1968 and 1978 
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และ The criminal justice Act 1993 ดังนั้น หากการฝูาฝืนข้ อก าหนดต่าง  ๆ ของ ของรัฐมนตรี เข้า
ข่ายเป็นการกระท าที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาต่าง  ๆ ด้วย รัฐมนตรีก็จะต้องถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมายนั้น ๆ ด้วย 
 2.4 องค์กรที่บังคับ การให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ QPM ในส่วนที่ว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี 

QPM มิได้ก าหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานใดมีอ านาจหน้าที่ในการบังคับ การให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดใน QPM โดยตรง แต่กลับเน้นให้รัฐมนตรีตัดสินใจเองว่าจะกระท าการอย่างไรให้ดี
ที่สุดเพื่อยืนหยัดมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงที่สุด ทั้งรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบการกร ะท าของตนต่อ
รัฐสภา และจะสามารถอยู่ในต าแหน่งรัฐมนตรีได้ตราบเท่าที่ตนยังสามารถรักษาความเชื่อมั่นของ
นายกรัฐมนตรีที่มีต่อตนไว้ได้  ดังนั้น องค์กรที่มีส่วนส าคัญต่อการที่จะท าให้รัฐมนตรีปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดต่าง  ๆ ก็คือ นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้มีอ านาจปรับรัฐมนตรีอ อกจากคณะรัฐมนตรี
และตัวรัฐมนต รีเอง นอกจากนี้ อาจรวมถึงรัฐสภาโ ดยเหตุที่รัฐมนตรีจะต้องได้รับความไว้วางใจ
จากรัฐสภาด้วยจึงจะอยู่ในต าแหน่งรัฐมนตรีได้ 

 ส่วนองค์กรอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวของเช่น  Permanent under-secretary of State และ Advisory 
committee on business appointments ก็ท าหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาของรัฐมนตรี ในกากระท าการ
ต่าง ๆ ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนด โดยในท้ายที่สุดรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง องค์กร
ดังกล่าวมิได้ท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการรกระท าของรัฐมนตรีให้เป็นไปตามข้อก าหนดแต่อย่าง
ใด 
 อย่างไรก็ตาม  Nolan committee เสนอว่า ในกรณีที่การกล่าวหาว่ารัฐมนตรีฝูาฝืน
ข้อก าหนด ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (A tribunal of inquiry) ซึ่งรัฐบาลก็
ได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว 
 

 3. สรุปมาตรการทางกฎหมาย และกฎเกณ ฑ์ท่ีใช้ป้องกันปัญหาการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ 
  1. Disqualification from office ห้าม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนทางราชการ 
  2. Disclosure of personal interests สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตัวที่ต้องสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกั บผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ทั้งของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 เดือนนับจากเข้ารับต าแหน่ง และในกรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ดังกล่าว ต้องแจ้งภายใน 4 สัปดาห์ 
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  3. Code of conduct-The code of conduct for members of parliament 1974 (ปรับปรุง 
1995 ) ก าหนดบรรทัดฐานในการปฏิบัติให้สมาชิกทั้งเร่ืองการท างานในหน้าที่ ความประพฤติ
ส่วนตัว การเปิดเผยทรัพย์สิน การห้ามรับสินบน 
  4. Post-Office employment การประกอบอาชีพภายหลังจากการพ้นต าแหน่งไม่มี
ข้อก าหนดไว้ 
  5. มาตรการแทรกแซงหรือการลงโทษ  ในกรณีที่ มีข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานเพียงพอ
ต่อคณะกรรมาธิการของสภาฯ และได้มีการสอบสวนแล้ว คณะกรรมาธิการจะเสนอต่อสภาว่าควร
จะด าเนินการอย่างไร ซึ่งสภาฯอาจจะลงโทษโดยตัดเงินเดือนหรือให้พ้นจากต าแหน่งชั่วคราว 
 

มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ของสหรัฐอเมริกา 
 

 1. ท่ีมาและการใช้อิมพิชเมนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ระบบอิมพิชเมนต์เป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิด  ขณะด ารงต าแหน่ง
หน้าที่  และได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ปี ค .ศ.1787  และมีผลบังคับใช้จนถึง
ปัจจุบัน 
 การบัญญัติกระบวนการอิมพิชเมนต์ ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้น เกิดขึ้นจากการ
ที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญขณะนั้น ได้ให้ความสนใจในเร่ืองการควบคุมประธานาธิบดี  โดยที่ผู้ร่างต้องการ
สร้างฝูายบริหารที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง  และไม่เชื่อว่าผู้บริหารจะท าความผิดไม่ได้  จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบอ านาจของประธานาธิบดี  แต่ไม่ได้ต้องการให้ประธานาธิบดีขึ้นอยู่
กับเจตนาของรัฐสภา  และได้ขยายขอบเขตให้ใช้กับรองประธานาธิบดี  ผู้พิพากษา  และเจ้าหน้าที่
ของรัฐในภายหลัง  ดังนั้นระบบอิมพิชเมนต์จึงเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งในความรับผิดชอบ
ของฝาูยบริหารในโครงสร้างของรัฐบาลใหม่ 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดกระบวนการอิมพิชเมนต์ ซึ่งถือได้ว่า  ประเทศ
อังกฤษเป็นต้นก าเนิดที่มีที่มาจากการต้องการควบคุมอ านาจของกษัตริย์โดยรัฐสภา  และได้เป็น
แบบฉบับในการบัญญัติกระบวนการอิมพิชเมนต์ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเ มริกา แม้ว่าหลักการของ
กระบวนการอิมพิชเมนต์ของสหรัฐอเมริกาต่างไปจากหลักการของประเทศอังกฤษ  แต่ความมุ่ง
หมายโดยพื้นฐานในการบังคับใช้กระบวนการดังกล่าว  คือ ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอ านาจ ที่
ยังคงมีอยู่เหมือนกันซึ่งจะต้องหาวิธีการเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของการกระท าทางการเมืองกับการ
ปฺองกันและการลงโทษ การใช้อ านาจโดยมิชอบ (The abuse of power) 



53 

 

 ระบบอิมพิชเมนต์ตั้งแต่ได้ก าเนิดในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1787 ถูกใช้
มากว่า 50 คดี แต่ที่มีการกล่าวหาว่ามีความผิดเพียง 17  คดีเท่านั้น  ทั้งนี้ เป็นการกล่าวหา
ประธานาธิบดี  2 คร้ัง รัฐมนตรี 1 คร้ัง สมาชิกวุฒิสภา 1คร้ัง และกล่าวหาผู้พิพากษา 13 คร้ัง โดย
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเกี่ยวกับองค์กรและอ านาจหน้าที่รวมทั้งกระบวนพิจารณาซึ่งแยก
พิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
 องค์กรและอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบอิมพิชเมนต์แบ่งแยกได้ดังต่อไปนี้ 
   ก. ผู้ถูกกล่าวหา ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1787 บทที่ 2 มาตรา 4 บัญญัติว่า 
  “ประธานาธิบดี  รองประธานาธิบดี  และข้าราชการพลเรือนทุกคนของสหรัฐอเมริกา  
จะต้องออกจากต าแหน่งหากถูกฟฺองขับจากต าแหน่ง  และถูกตัดสินว่ากระท าความผิดฐาน กบฏ  รับ
สินบน หรือกระท าผิดอาญาร้ายแรงอื่น” 
  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ผู้ถูกกล่าวหาจึงจ ากัดเฉพาะ  ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดี  รองประธานาธิบดี  และข้าราชการพลเรือน ของรัฐทั้งหมด (All civil officers) ทั้งนี้
รวมถึงผู้พิพากษา สามารถถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ แต่ทั้งนี้หมายความร วมถึง สมาชิกสภา
ครองเกรส , ข้าราชการทหาร และสมาชิกวุฒิสภา  (ดังที่ปรากฏในคดีวุฒิสมาชิก William Blount ปี 
ค.ศ.1798 ซึ่งถูกกล่าวหาและตัดสินว่าพ้นผิดเพราะไม่ใช่ “ข้าราชการพลเรือน ” แต่ในโอกาสต่อมา
วุฒิสมาชิก Daniel Webster ก็ถูกกล่าวหาอีก) 
  ข. ผู้กล่าวหา  บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1787  บทที่ 1 มาตรา 2 
ก าหนดให้ สภาผู้แทนราษฎร  (The House of Representatives) มีอ านาจหน้าที่จะฟฺองขับออกจาก
ต าแหน่ง  (Impeachment) แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการกล่าวหาฟฺองร้อง  หากสภา
ผู้แทนราษฎรพบว่า  มีความผิดตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด  ก็จะท าการกล่าวหาฟฺองร้องไปยังวุฒิสภา
ในชั้นพิจารณาต่อไป 
  ค. ผู้สอบสวนและตัดสิน  ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่ 1 มาตรา 3 ก าหนดให้ วุฒิสภา
เป็นผู้ที่มีอ านาจตัดสินคดี อิมพิชเมนต์  (Impeachment) ที่สภาผู้ แทนราษฎรกล่าวหาฟฺองร้องว่า
กระท าความผิดตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด  
  ง. กระบวนการพิจารณา กระบวนการพิจารณา ตามระบบอิมพิชเมนต์  (Impeachment) 
ของสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งแยกออกเป็น 2 ขั้นตอน  คือ ส่วนของการกล่าวหาและการสอบสวน
ตัดสิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เหตุที่กล่าวหา  
 รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา บทที่ 2 มาตรา 4 ได้จ ากัดความผิดที่เป็นเหตุที่กล่าวหาส าหรับ
หารฟฺองคดีอิมพิชเมนต์ ไว้ด้วยกัน 3 เหตุ ดังต่อไปนี้  
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  1. ความผิดฐานทรยศต่อประเทศชาติ  (Treason) ซึ่งหมายถึงการก่อสงครามกับ
สหรัฐอเมริกา หรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือเข้าข้างกับฝูายที่เป็นศัตรู 
  2. ความผิดฐานรับสินบน (Bribery)  
  3. ความผิดอาญาขั้นสูง  (High crimes and misdemeanors) ปรากฏตามประวัติศาสตร์
ของประเทศอังกฤษ  มีการบังคับใช้มากว่า 400 ปี โดยความผิดฐานนี้มิได้มีรากฐานมาจากฎหมาย
อาญาทั่วไป ส่วนมากจะเป็นการกล่าวหาว่าประพฤติไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  ซึ่งแบ่งได้เป็น  
3 ประเภท 
   1) การใช้อ านาจในต าแหน่งเกินขอบเขต  เพื่อท าให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐเสื่อมเสีย  
อาทิ ประธานาธิบดี  Andrew Johuson ถูกกล่าวหาว่าใช้อ านาจเกินขอบเขตประธานาธิบดี และไม่
เคารพเอกสิทธิของสภาครองเกรส 
   2) มีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง  หรือขัดหน้าที่อย่างร้ายแรงและไม่ ตรงตามจุดประสงค์
ของต าแหน่ง  เช่นไม่พิจารณาคดีอย่างเป็นกลางใช้อิทธิพลทางการเมืองเหนือพฤติกรรมในการ
ด าเนินคดี  เช่น  ชักน าให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหา  ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวหาผู้พิพากษา John 
Pickering ในปี ค.ศ.1803 
   3) ใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งเพื่อจุดประสงค์ไม่ ถูกต้องหรือเพื่อประโยชน์ อ่ืน 
เช่น การกล่าวหาผู้พิพากษา James H. Peck ในปี ค.ศ.1826 เพราะตัดสินจ าคุกนักกฎหมายที่วิจารณ์
ค าพิพากษาตนเอง ฐานละเมิดอ านาจศาลด้วยอคติ 
  จะเห็นได้ว่า  เหตุที่กล่าวหาในความผิดตามวิธีการอิมพิชเมนต์  ไม่จ าเป็นต้องเป็นการ
กระท าผิดทางอาญาเท่ านั้น  และในศตวรรษที่ 14 ใช้ความผิดอาญาและลหุโทษระดับสูง  (High 
crimes and misdemeanors) ของประเทศอังกฤษ มาก าหนดการกระท าผิดทั้งทางอาญาและมิใช่
อาญา 
 การกล่าวหา 
 รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ที่เร่ิมกล่าวหา โดยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนใดคนหนึ่ง กล่า วหาต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้  แต่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรมักจะมอบให้คณะกรรมาธิการยุติธรรม  (The 
judiciary committee) เพื่อให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่ง
กล่าวหามา  ว่ามีมูลหรือไม่  กระบวนการพิจารณาในชั้นนี้ไม่มีหลักปฏิบัติแน่นอนตายตัว  
พยานหลักฐานอาจได้มาจากการค้นหาของคณะกรรมาธิการหรือจากลูกขุนใหญ่  (Grand jury) หรือ
จากแหล่งอื่น ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังมีอ านาจที่จะเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุมาใน
ชั้นนี้ได ้ผู้ใดฝูาฝืนอ านาจคณะกรรมาธิการย่อมมีโทษ 
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 คณะกรรมาธิการที่ถูกแต่งตั้งน้ัน มีหน้าที่รวบรวมทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  และต้อง
รายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หากคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีความผิด  ก็จะเสนอค าฟฺองเป็น
ข้อ ๆ ที่เรียกว่า The articles of impeachment ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาจจะแก้ ไขหรือลงมติ
ยกเลิกความผิดตามข้อกล่าวหาข้อใดข้อหนึ่ง  แต่จะเพิ่มบทความผิดไม่ได้  เพราะแต่ละบทข้อ
กล่าวหานั้น ต้องผ่านการสืบสวนหาความจริงของคณะกรรมาธิการมาแล้ว  และเพื่อเป็นส่วนยืนยัน
ได้ในชั้นพิจารณาของวุฒิสภา  นอกจากนี้ในชั้นการลงมติตามข้อกล่าวหาของสภาผู้แทนราษฎ ร 
ก่อนที่จะเสนอค าฟฺองน้ันไปยังวุฒิสภา  จะต้องไม่มีการรับฟังพยานใด  ๆ อีก และจะมีการลงมติ
ภายหลังที่ได้มีการอภิปรายข้อกล่าวหาที่คณะกรรมาธิการได้กล่าวหามา 
 การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติรวมกันทุกข้อกล่าวหา หรือจะแยกแต่ละข้อ
กล่าวหาก็ได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมาธิก าร  หากที่ประชุมฯ ลงมติตามค าแนะน าของ
คณะกรรมาธิการ จะต้องอ้างข้อแนะน าไว้ในร่างค าฟฺองที่กล่าวหา  และต้องส่งค าฟฺองข้อกล่าวหา  
(The bill of impeachment) ไปยังวุฒิสภา (Senate) เพื่อท าการพิจารณาและตัดสินโดยการลงคะแนน
ใช้เสียงข้างมากธรรมดา 
 สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมาธิการ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะต้องหลีกเลี่ยงคือ  การลงมติ
ตามมติของพรรค เพราะเป็นการน าไปสู่ความสงสัยของวุฒิสภาได้  หรืออย่างน้อยท าให้เกิดพิรุธ
และจะเป็นการไม่พอใจของประชาชนโดยทั่วไป  โดยถือว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองการเมืองระหว่าง
พรรค ดังนั้นดุลยพินิจโดยอิสระของสมาชิกผู้แทนราษฎรแต่ละคนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
 หน้าที่ประการสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรในการกล่าวหาความผิดนั้น  จะต้องตั้งคณะ
บุคคลที่เรียกว่า  Managers ซึ่งมีฐานะเป็นที่ปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎร เข้าไปกล่าวหาในชั้น
พิจารณาของวุฒิสภาซึ่งด าเนินกระบวนพิจารณาแบบมีข้อพิพาท  ทั้งนี้โดย Manager จะมีผู้ช่วยมา
จากคณะกรรมาธิการการยุติธรรมที่สืบสวนและเสนอ The articles of impeachment นั่นเอง 
 การสอบสวนและตัดสิน 
 การสอบสวนและตัดสินเป็นอ านาจหน้าที่ของ วุฒิสภา  (Senate) ที่จะท าหน้าที่สอบสวน 
และมีค าวินิจฉัยความผิด  หรืออาจกล่าวได้ว่าวุฒิสภ าท าหน้าที่เป็นศาลพิเศษเฉพาะการพิจารณา
คดีอิมพิชเมนต์  (Impeachment) ซึ่งเป็นกระบวนการกึ่งศาล (Quasi judicial) ซึ่งแต่เดิมร่าง
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลฎีกา แต่ต่อมาในชั้นพิจารณาแปรญัตติ  ได้
เปลี่ยนให้วุฒิสภามีอ านาจแทน แต่แนวความคิดในเร่ืองของลักษณะหน้าที่หรือส่วนส าคัญอ่ืนไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลง 
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 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  บทที่ 1 มาตรา 3 ก าหนดให้เมื่อเร่ิมพิจารณา  วุฒิสมาชิกต้อง
สาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะตัดสินคดีโดยปราศจากอคติ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  ถ้าเป็นการ
พิจารณาขับประธานาธิบดีสหรัฐ ให้ประธานศาลสูงสุดเป็นประธานในการพิจารณาของวุฒิสภา 
 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นไต่สวนและตัดสินของวุฒิสมาชิกนั้นเป็นการด าเนิน
กระบวนพิจารณาเหมือนศาลธรรมดาทั่วไป  ซึ่งประกอบด้วยการไต่สวนหาความจริงตามค าฟฺองที่
กล่าวหาเป็นข้อ  ๆ ที่สภาผู้แทนราษฎรกล่าวหามาและเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝู าย คือฝูายผู้กล่าวหา
โดย Manager และฝูายผู้ถูกล่าวหา กล่าวอ้างและคัดค้านพร้อมกับอ้างพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุน
ขออ้างของแต่ละฝูายได้  โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม  เช่น ผู้ถูก
กล่าวหามีสิทธิมีทนายความว่าต่างคดีให้ได้  มีการออกหมายเรียกพยาน  ซักถามพยาน และ
ประชาชนมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาได้ตลอดเวลา ส่วนการรับฟังพยานหลักฐานประธานศาลสูงสุด
จะเป็นผู้วางกฎเกณฑ์  แต่การรับฟังพยานโดยค าวินิจฉัยของศาลสูงสุดนั้น  อาจถูกลงมติกลับโดย
เสียงข้างมากของวุฒิสภาได้  นอกจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภา จะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้ น 12 คน มี
หน้าที่รับฟังพยานหลักฐานในชั้นพิจารณา และรายงานต่อที่ประชุมสภา  (การตั้งคณะกรรมาธิการ 
12 คน เหมือนในชั้นการต้ังลูกขุน jury ของศาล) 
 หลังจากนั้น วุฒิสภาต้องลงมติลับแยกแต่ละบทที่กล่าวหา  การตัดสินความผิดแต่ละบท
นั้น ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของวุฒิสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม การพิจารณาในชั้นนี้
เพื่อหาค าตอบให้ได้ว่า 
 - มีข้อเท็จจริงตามค าฟฺองที่กล่าวหารือไม่ 
 - ถ้าปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงตามที่กล่าวหา  การกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดตามที่
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
 ข้อจ ากัดในชั้นสอบสวนและตัดสิน วุฒิส ภาต้องด าเนินกระบวนพิจารณาเฉพาะที่ถือว่า 
เป็นการกระท าผิดตามที่กล่าวหามาจากการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร ตาม  The Articles of 
Impeachment เท่านั้น โดยไม่สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อค้นหาความผิดของจ าเลยที่ไม่ได้
มีการกล่าวหา 
 ผลการตัดสิน 
 ผลของการตัดสินได้ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  บทที่ 1 มาตรา 3 มีผลให้
การตัดสินลงโทษว่ามีความผิดตามวิธีการอิมพิชเมนต์จะมีมากไปกว่าการถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งไม่ได้ นอกจากนั้นผลของการตัดสินไม่สามารถให้อภัยโทษได้ และผลของการลงโทษตาม
วิธีการอิมพิชเมนต์จะไม่เป็นการลงโทษทางอาญา อิมพิช เมนต์ของสหรัฐอเมริกาจึงจ ากัดเกียงการ
ถอดถอนออกจากต าแหน่ง  (ต่างกับระบบ  Impeachment ของประเทศอังกฤษที่มีผลลงโทษทาง
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อาญาด้วย) และขณะเดียวกัน ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ประสงค์ให้พ้นจากการถูกด าเนินคดีอาญาแต่
อย่างใด โดยหากพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดทางอาญาหลังจากถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งแล้ว  ก็ยังอยู่
ในฐานะบุคคลธรรมดาที่จะถูกฟฺองร้องด าเนินคดีอาญาได้อีก 
 การอุทธรณ์ 
 มีประเด็นที่น่าสนใจว่า หากการด าเนินกระบวนการพิจารณาอิมพิชเมนต์ไม่เป็นไปตาม
กระบวนการที่ถูกต้อง (Due process) เช่นไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกล่าวหา  หรือไม่รับฟัง
พยานหลักฐานทั้งสองฝูาย อันเป็นการละเมิดหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural justice) ผู้
ถูกกล่าวหาจะอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้หรือไม่  ที่ผ่านมายังไม่เคยปรากฏกรณีเกิดขึ้นแต่อย่างใด 
หากเกิดขึ้นก็มีผู้ให้ความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาน่าจะอุทธรณ์ได้เฉพาะกรณีการไม่เคารพ กระบวนการ
ที่ถูกต้อง (Due process) ไปยังศาลฎีกาได้แต่เร่ืองอื่น  ๆ ไม่น่าจะอุทธรณ์ได้  แต่ความเห็นนี้อาจมี
ปัญหาตรงที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ บทที่ 1 มาตรา 3 ที่บัญญัติว่า “วุฒิสภามีอ านาจแต่เพียงผู้เดียว
ที่จะพิจารณาคดีฟฺองขับออกจากต าแหน่ง ” (The Senate shall have the sole power to try all 
Impeachmentุ) 
 

 2. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใ ช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าท่ีสาธารณะของฝ่ายบริหาร 
  1. กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฺองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในฝูายบริหาร 
  เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาที่สังกัดฝูายบริหาร  (Executive Branch) อันหมายถึง
ประธานาธิบดี รองประธานาธิบ ดี รัฐมนตรีด้วยนั้น อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
ปฺองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะดังนี้ 
  ก. การเปิดเผยทรัพย์สิน 
  1. การเปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ตามกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมในภาครัฐ ค .ศ.1978 และ 5 C.F.R part 2634 เจ้าหน้าที่
ของสหรัฐอเมริการะดับสูง หรือในต าแหน่งที่มีหน้าที่ส าคัญฝูายของบริหาร  มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ทรัพย์สินของตน คู่สมรส บุตรผู้เยาว์ ภายใน 30 วันนับแต่วันเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ และในระหว่าง
ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก็ต้องเปิดเผยเป็นประจ าทุกปี  วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยทรัพย์สินก็เพื่อ
ส่งเสริมความเชื่อมั่นของสาธารณะที่มีต่อรัฐบาล  เพราะการเปิดเผยทรัพย์สินท าให้ประชาชนรู้ว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทรั พย์สินอะไรบ้าง มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในทางปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  
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และช่วยปฺองกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวด้วย  ซึ่งการเปิดเผยทรัพย์สินมี 2 
ลักษณะกล่าวคือ 
  1.1 การเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะชน (Public financial disclosure) 
  เจ้าหน้าที่ระดั บสูงของฝูายบริหารจะต้องยื่นรายงานการเปิดเผยทรัพย์สินต่อ
สาธารณชน ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน (SF 278) โดยเปิดเผยผลประโยชน์ทางการเงิน (Financial 
interest) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรผู้เยาว์ในรายการดังต่อไปนี้ 
   1) ผลประโยชน์ใด  ๆ ในทรัพย์สินซึ่งถือครองในการค้าหรือธุรกิ จ หรือเพื่อการ
ลงทุน หรือผลิตผลของรายได้  (The production of income) เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้น พันธบัตร 
หลักทรัพย์ สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า ผลประโยชน์ในทรัสต์หรือที่ดิน เงินบ านาญและเงินได้รายปี  
เงินกองทุนรวม เป็นต้น ที่มีมูลค่าถึงระดับที่ต้องรายงาน 
   2) เงินที่ได้รับ  ผลประโยชน์ที่ได้จากการออกงาน ค่าวิชาชีพ และรายได้อ่ืนที่มิ
ได้มาจากการลงทุน 
   3) ของขวัญและเงินรับช าระหนี้ ซึ่งมีมูลค่าถึงระดับที่ต้องรายงาน 
   4) ความรับผิด (เงินกู้ส่วนบุคคลจากสมาชิกในครอบครัว การจ านองที่อยู่อาศัย
ส่วนบุคคล เงินกู้เพื่อการซื้อร ถยนต์หรือเคร่ืองใช้ภายในบ้าน บัญชีเดินสะพัด ซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 
10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ ก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาการายงาน ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องรายงาน) 
   5) ข้อตกลงหรือการตระเตรียมการเกี่ยวข้องกับการจ้างงานในอนาคต ค่าชดเชย 
การเลิกจ้าง และการจ่ายเงินต่อเน่ืองหรือเงินช่วยเหลือจากอดีตนายจ้าง 
   6) ต าแหน่งงานภายนอก เช่นเป็นเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  ทรัสตี หุ้นส่วน เจ้าของ 
ลูกจ้าง ที่ปรึกษา เป็นต้น ขององค์กรใด  ๆ แต่ไม่ต้องรายงานถึงต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ทางการเมือง เครือญาติ สังคม ศาสนา รวมถึงต าแหน่งกิตติมศักดิ์ 
  อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ต้องเปิดเผยทรัพย์สินและรายได้ที่เกิดจากควอลิฟายด์ 
ทรัสต์ (Qualified trust) ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร้องขอตรวจสอบและท าส าเนารายงานการ
เปิดเผยทรัพย์สินดังกล่าวได้ โดยยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัด 
  1.2 การเปิดเผยทรัพย์สินต่อหน่วยงาน (Confidential financial disclosure) 
  เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจในเร่ืองที่อ่อนไหว  
เช่นการท าสัญญา การจัดหา การอนุมัติ การออกใบอนุญาต และการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของ รัฐบาลกลาง จะต้องยื่นรายงานการเปิดเผยทางการเงินแบบลับ 
(Confidential financial disclosure) (OGE From 450) ระบบการรายงานนี้โดยทั่วไปเดินตาม
แนวทางของระบบเปิดเผยต่อสา ธารณชน แต่มีข้อแตกต่างบางประการ กล่าวคือ ไม่จ าต้องรายงาน



59 

 

ถึงมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน และรายได้จาก ทรัพย์สิน  ผลประโยชน์หรือรายได้จากบัญชี ธนาคาร 
กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล และหลักทรัพย์ของรัฐ ข้อแตกต่างที่ส าคัญคือรายงานนี้ไม่ต้องเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 
  การยื่นรายงานการเปิดเผยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาดังกล่าวข้างต้น
นั้นจะต้องยื่นต่อหน่วยงานที่ตนสั งกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ จริยธรรมประจ าหน่วยงานซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
(Designated agency ethics official, (DAEO)) เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดเผยทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานนั้น โดยจะท าการตรวจสอบรายงานการเปิดเผยทรัพย์สินดังกล่าว ว่ามี
กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเกิดขึ้นได้
หรือไม่  หากไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะลงนามรับรองความถูกต้อง แต่หากผลการตรวจสอบ
ปรากฏว่ามีกรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึน้ได้ หรือมีกรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีการให้ค าแนะน าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ยื่น เกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
  2. การเปิดเผยทรัพย์สินของบุคคลซึ่งประธานาธิบดีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
  ตามกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมในภาครัฐ ค.ศ.1978 และ 5 C.F.R part 2634 บุคคลซึ่ง
ได้รับการแต่งต้ังจากประธานาธิบดีให้ด ารงต าแหน่งที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เช่น
ต าแหน่งรัฐมนตรี จะต้องยื่นรายงานการเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะ  โดยรายงานดังกล่าวของผู้
ได้รับการแต่งต้ังจะ ได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะมีการพิจารณารับรองจากส านักงานที่ปรึกษา
ประจ าท าเนียบประธานาธิบดี (The White House Counsel Office)ซึ่งการตรวจสอบรายงานดังกล่าว
จะกระท าโดยหน่วยงานที่ผู้ได้รับการแต่งต้ังจะไปปฏิบัติงาน แลชะส านักงานจริยธรรมภาครัฐจะท า
หน้าที่ตรวจสอบและรับรอ งรายงานดังกล่าวในขั้นสุดท้าย  หลังจากกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้น
แล้วก็จะน าชื่อบุคคลดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 
  ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจะได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบโดยเฉพาะประเด็นเร่ือง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้ อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะซึ่งบุคคลนั้นจะเข้าด ารงต าแหน่ง และจะมีการตกลงกันในเร่ืองมาตรการแก้ไขที่เหมาะสม 
มาตรการแก้ไขเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับการถอนตัวจากการพิจารณา  (Recusal 
agreements) การถอนตัวจากการลงทุน (Divestitures) การสละต าแหน่งภายนอก (Resignation) การ
ได้รับการยกเว้น (Waivers) และการตั้งควอลิฟลายด์ ทรัสต์ นอกจากนี้ส านักงานจริยธรรมภาครัฐจะ
คอบติดตามดูความร่วมมือของบุคคลดังกล่าวที่มีต่อข้อตกลงทางจริยธรรมใด  ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้
กระท าในระหว่างกระบวนการรับรอง  ข้อตกลงเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับผลปร ะโยชน์ทางการเงิน
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ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงของคู่สมรส และบุตรที่อยู่ในความอุปถัมภ์  (Dependent children) และ
บุคคลดังกล่าวจะต้องให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อส านักงานจริยธรรมภาครัฐว่าข้อตกลง
เช่นว่านั้นจะได้รับการปฏิบัติเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการรับรอง 
  ข. บทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณ ในหมวดของ United State Code 
  บทบัญญัติในแต่ละมาตราจะก าหนดกิจกรรมที่ต้องห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐใน
ต าแหน่งที่ระบุกระท า เพื่อเป็นการปฺองกันการเกิดขึ้นของการขัด กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ (ยกเว้นมาตรา 208) ดังนั้น  กิจกรรมที่ต้องห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ประการตามบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 4 มาตราดังนี ้
  1) การตอบแทนในเร่ืองที่มีผลต่อสหรัฐ อเมริกา  เร่ืองนี้ก าหนดอยู่ในมาตรา 203 ซึ่ง
ก าหนดความผิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสหพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ของ District of 
Columbia ซึ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษ เรียกรับหรืรับการจ่ายเงินที่ไม่มีอ านาจจ่ายตาม กฎหมาย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงก าหนดความผิดแก่บุคคลอ่ืนซึ่งเสนอการจ่ายเงินในลักษณะเช่นว่านั้น
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อตอบแทนส าหรับการกระท าการเป็นตัวแทนให้กับบุคคลนั้นการกระท าที่
อยู่ภายใต้บังคับของมาตรานี้มีความแตกต่างจากการเรียกรับสินบนหรืการให้สินบนซึ่งถูกก าหนด
ไว้ในมาตรา 201 โดยสาระส าคัญของการเรียกรับหรือให้ สินบนจะรวมถึงเจตนาทุจริต (Corrupt 
intent) เจตนาที่จะก่อให้เกิดอิทธิพลกับการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งสาระส าคัญเช่นนี้มิได้
ก าหนดไว้ส าหรับการพิจารณาว่ามีการฝูาฝืนมาตรา 203 นี้หรือไม่ สาระส าคัญซึ่งมีความผิดตาม
มาตรา 203 ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบความผิดของมาตรา  203 นี้คือ ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
องค์ประกอบความผิดดังนี้ 
  2) ผู้กระท าผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอยู่ในขณะท าผิด รวมถึงในระยะเวลาก่อนหรือ
หลังการด ารงต าแหน่ง 
  3) เรียกจะรับหรือรับ 
  4) การตอบแทนที่ไม่เหมาะสม 
  5) เพื่อตอบแทนการกระท าการเป็นตัวแทนให้ 
  6) ในเร่ืองซึ่งสหรัฐอเมริกามีผลประโยชน์โดยตรงและอย่างส าคัญ  
  ในกรณีบุคคลอ่ืน สาระส าคัญ คือ การเสนอหรือจ่ายโดยเจตนา เพื่อตอบแทนการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการเป็นตัวแทน การกระท าการเป็นตัวแทน  (Representational activity) นี้
หมายรวมถึงการพิจารณา การยื่นค าขอ ยื่นค า ร้องเพื่อให้มีค าสั่งในการตัดสินใจ หรือโดยท าสัญญา 
เรียกร้อง โต้แย้ง ฟฺองร้อง กล่าวหา จับกุม 
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  เจตนารมณ์ของมาตรานี้ก็คือ การก าจัดสถานการณ์ที่อาจท าให้การตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่อาจมีมลทินเพราะการจ่ายเงินตอบแทนหรือการให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของรับด้วยเหตุ
เพราะต าแหน่งหน้าที่ของเขาแม้ว่าทั้งผู้ให้และผู้รับจะไม่ได้มีเจตนาทุจริตแต่การกระท าดังกล่าวก็
จะก่อให้เกิดความโน้มเอียงที่ผู้ให้จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษจากผู้รับหรืออาจเกิดการจัดการ
ที่ปราศจากประสิทธิภาพในการบริหารรัฐกิจ (United State v. Evans) 
  อย่างไรก็ดียังมีข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการในฐานะเป็น
ตัวแทนของบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือท าในฐานะเป็นผู้พิทักษ์ ทรัสตีให้แก่บุคคลอ่ืน แต่อย่างไรก็
ตามหากเร่ืองที่จะด าเนินการนั้นอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งของเจ้าหน้าที่นั้นก็จะ
ไม่ได้รับการยกเว้น 
  1) การฟฺองร้องหรือการด าเนินการอ่ืนซึ่งมีผลกระทบต่อสหรัฐ อเมริกา  เร่ืองนี้ถูก
ก าหนดไว้ในมาตรา 205 โดยมีการก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐกระท าการเป็น
ตัวแทนหรือทนายความในการฟฺองร้องด าเนินคดีต่อรัฐหรือยอมรับส่วนแบ่งของเงินหรือสิ่งที่ได้จา
การเรียกร้องนั้น หรือกระท าการในฐานะตัวแทนหรือทนายความให้แก่บุคคลอ่ืนเพื่อติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐในเร่ืองซึ่งรัฐเข้าร่วมหรือมีผลประโยชน์โดยตรงหรือมีส่วนส าคัญ  นอกจากนี้ยัง
ได้ก าหนดห้ามมิให้ลูกจ้างของรัฐซึ่งได้เข้าถึงข้อมูลของรัฐใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รู้มาซึ่ง เกี่ยวข้องกับ
บุคคลซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะเรียกร้องฟฺองร้องต่อรัฐและร้องขอเป็นตัวแทนของผู้นั้นในการ
เรียกร้องต่อรัฐหรือช่วยเหลือเขาไม่ว่าทางใดเพื่อค่าตอบแทน 
  เจตนารมณ์ของมาตรานี้คือ การปฺองกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ทรัพยากรของการ
ต่อต้านรัฐ ซึ่งรวมถึงการปฺองกันการใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐซึ่งเป็นความลับเพื่อช่วยเหลือบุคคลซึ่ง
ได้เรียกร้องต่อรัฐ 
  ข้อยกเว้นที่ส าคัญของมาตรานี้ที่ส าคัญคืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือลุกจ้างของ
รัฐในการเป็นตัวแทนไม่ส่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ให้แก่บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
ตน (อาจเป็นบุพการี คู่สมรส บุตรหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่นั้น หรือเจ้าหน้าที่นั้น
เป็นผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้บริหาร ทรัสตี ) เว้นแต่เร่ืองนั้นตนมีส่วนร่วมในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมีการตัดสินใจให้ความเห็นชอบ ไม่อนุมัติ แนะน า สอบสวน หรือเป็นเร่ื องซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจ
หน้าที่ของตน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจแต่งต้ังตนรวมถึงไม่ห้ามการที่ต้องให้การ
หรือท าค าให้การตามกฎหมาย 
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  2) กิจกรรมหลังจากการพ้นจากต าแหน่งของอดีตเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐ  เร่ืองนี้
ได้รับการก าหนดไว้ในมาตรา 207 ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   2.1 ข้อจ ากัดของผู้เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝูายบริหารและองค์กรของรัฐ 
   ก) ภายหลังพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจาการจ้างงานของรัฐ ห้ามกระท าการในฐานะ
ตัวแทนของบุคคล อ่ืนเพื่อติดต่อกับหน่วยงานของรัฐในเร่ืองที่รัฐ (สหรัฐอเมริกา )มีผลประโยชน์
โดยตรงและอย่างมีส่วนส าคัญและตนได้มีส่วนร่วมอย่างส าคัญในเร่ืองนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของรัฐ 
   ข) ภายในเวลา 2 ปีหลังจากพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจาการจ้างงานของรัฐห้าม
กระท าการในฐานะตัวแทนของบุคคลอ่ืน เพื่อติดต่อกับหน่วยงานของรัฐในเร่ืองที่รัฐมีผลประโยช น์
โดยตรงและมีส่วนส าคัญ และเป็นเร่ืองที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนในระยะ 1 ปี ก่อน
พ้นจาการเป็นเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของรัฐ 
  3) ข้อจ ากัดในเร่ืองการให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาของอดีตเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของฝูายบริหารหรือองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระหรือ ฝูายนิติบัญญัติและของอดีตสมาชิกสภา 
คองเกรส 
  บุคคลดังกล่าวซึ่งได้มีส่วนร่วมส าคัญในการเจรจาใด  ๆ ในเร่ืองสนธิสัญญาหรือ
การค้าที่ก าลังด าเนินไปในนามของรัฐ (สหรัฐอเมริกา ) ภายใน 1 ปี ก่อนที่เขาจะพ้นจากต าแหน่ง
หรือการจ้างงานของรัฐ จะถูกห้ามมิให้เป็นตัวแทนให้ความช่ว ยเหลือ ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลใด  ๆ 
เกี่ยวกับการเจรจาในเร่ืองสนธิสัญญาหรือการค้าที่ก าลังด าเนินไปเช่นว่านั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากพ้นจากต าแหน่งหรือการจ้างงานของรัฐ 
  4) ข้อจ ากัดของอดีตเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างระดับสูงของฝูายบริหารและองค์กรของรัฐที่
เป็นอิสระ 
  ภายใน 1 ปี หลังจากพ้นจากต าแหน่งหรือการจ้างงานของรัฐ  ห้ามบุคคลดังกล่าวเป็น
ตัวแทนของบุคคลอ่ืนเพื่อติดต่อกับหน่วยงานที่ตนเคยสังกัดอยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนพ้นจาก
ต าแหน่งหรือการจ้างงานของรัฐในเร่ืองซึ่งตนเคยมีหน้าที่อยู่ขณะด ารงต าแหน่ง ซึ่งการติดต่อ
เช่นน้ันมีเจตนาจะใช้อิทธิพลจากการที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐ 
  เจตนารมณ์ของมาตรานี้ คือ พยายามที่จะควบคุมการว่ิงเต้นเป็นส่วนตัวกับหน่วยงาน
ของรัฐ ของอดีตเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐ 
  5) เงินเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  เร่ืองนี้ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 209 โดยมีหลักว่าห้ามมิให้มีการรับหรือจ่าย เงินเดือน
จากแหล่งอื่น  ๆ นอกเหนือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นค่าตอบแทนส าหรับบริการของ
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รัฐ ซึ่งกระท าโดยบุคคลในขณะที่กระท าการในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฝูายบริหาร หรือเจ้า
พนักงานขององค์กรรัฐที่เป็นอิสระ 
  ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับตั วเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะเป็นผู้รับและใช้บังคับกับบุคคลอ่ืน  ๆ 
ซึ่งจะเป็นผู้จ่ายด้วย กล่าวโดยสรุปคือห้ามทั้งการรับและการจ่ายเงิน 
  มาตรานี้ถูกออกแบบมาเพื่อห้ามบุคคลภายนอกมิให้สนับสนุนเงินเดือนแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ อย่างไรก็ดี หากการจ่ายเงินนั้นได้กระท าก่อนที่ บุคคลนั้นเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ถือ
ว่าเป็นการฝูาฝืนมาตรานี้ โดยข้อยกเว้นนี้ได้มาจากการวางหลักของศาลสูงว่ามาตรา 209 ถูก
ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมบุคคลซึ่งก าลังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นลูกจ้างของรัฐ
อยู่ในปัจจุบันและรับรายได้เสริมจากภาคเอกชน (United State V. Boeing Co.) 
  ค. ข้อบังคับทางจริยธรรมของฝูายบริหาร 
  ในปี ค .ศ.1989 ประธานาธิบดี  George Bush ได้ออกค าสั่งฝูายบริหารที่ 12,674 
(Executive order 12,674) และต่อมาในปี ค.ศ.1990 ก็ได้ออกค าสั่งฝูายบริหารที่ 12,731 (Executive 
Order 12,731) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งฝูายบริหารที่ 12,674 ซึ่งค าสั่งดังกล่าวได้วางมาตรฐานการ
กระท าเชิงจรรยาบรรณ  (Standards of ethical conduct) บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝูายบริหาร 
โดยได้ก าหนดหลักการทั่วไป 10 ประการ อันเป็นภาระหน้าที่ของการบริการสาธารณะ ดังนี้ 
  1) การบริการสาธารณะ คือ ความเชื่อมั่นสาธารณะ ซึ่งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
วางความภักดีต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักการทางจริยธรรมไว้เหนือผลประโยชน์ส่วนตัว 
  2) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องไม่ถือผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งขัดแย้งกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 
  3) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องไม่เข้าร่วมในธุรกิจทางการเงินซึ่งมีการใช้ข้อมูล
ข่าวสารของรัฐซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือยอมให้มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นอย่างไม่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของเอกชนใด ๆ  
  4) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องไม่เรียกร้องหรือย อมรับของขวัญใด  ๆ หรือสิ่งอื่น  
ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงินจากบุคคลหรืองค์กรใด  ๆ ซึ่งแสวงหาการด าเนินการที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่
การงานของตน ยกเว้นการรับซึ่งด าเนินการภายใต้ข้อยกเว้นที่มีเหตุผลตามกฎข้อบังคับ นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องไม่ท าธุรกิจหรือด าเนิ นกิจกรรมซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแล
ของหน่วยงานของตน หรือผลประโยชน์ของผู้นั้นได้รับผลกระทบอย่างมากจากการกระท าการหรือ
งดเว้นกระท าการตามหน้าที่ตน 
  5) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องใช้ความซื่อสัตย์สุ จริตในการด าเนินงานตามหน้าที่
ตน 
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  6) เจ้าหน้าที่ของฝูายบ ริหารจะต้องไม่ท าความตกลงหรืสัญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ผูกพันรัฐโดยปราศจากอ านาจ 
  7) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 
  8) จ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องกระท าการอย่างเป็นกลางและไม่ให้สิทธิพิเศษแก่
บุคคลหรือองค์กรเอกชนใด ๆ  
  9) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องปกปฺองและสงวนรักษาทรัพย์สินของสหรัฐและ
จะต้องไม่ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อการิย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากกิจกรรมที่มีอ านาจกระท า 
  10) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องไม่ รับจ้าง ในการจ้างงานหรือกิจกรรมภายนอก
รวมถึงการแสวงหาหรือเจรจาเพื่อการจ้างงาน ซึ่งขัดแย้งกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง
หน้าที่ของตน 
  11) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องเปิดเผยการสูญเสีย การฉ้อโกง การใช้อ านาจ
ในทางที่ผิดและการทุจริต ต่อหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
  12) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องท าให้แน่ใจในความสุจริตกับหนี้หรือภาระผูกพัน
ของตนในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหน่ึง อันรวมถึงหนี้ทางการเงินทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษี
ท้องถิ่น มลรัฐ หรือสหรัฐ ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
  13) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้ องยึดมั่นต่อกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งปวงซึ่งให้
โอกาสโดยเสมอภาคแก่ชาวอเมริกันทุกคน 
  14) เจ้าหน้าที่ของฝูายบริหารจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการกระท าใด  ๆ ที่จะท าให้
ปรากฏว่าตนก าลังละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งประกาศใช้ภายใต้ค าสั่งนี้ 
  และตามค าสั่งดังกล่าวยังได้ก าหนดให้ส านักงานจริยธรรมภาครัฐรับผิดชอบในกา ร
บริหารค าสั่งนี้ โดยมีอ านาจดังนี้ 
  1. ประกาศใช้กฎเกณฑ์ซึ่งก่อตั้งมาตรฐานความประพฤติของฝูายบริหาร โดยจะต้อง
เป็นภาวะวิสัย  มีเหตุผล และสามารถปฏิบัติได้  โดยจะต้องปรึกษาหารือกับอัยการสูงสุดแ ละ
ส านักงานบริหารบุคลากรภาครัฐ (The office of personal management) 
  2. พัฒนาเผยแพร่ และปรับปรุง คู่มือจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของฝูายบริหาร ซึ่ง
บรรยายถึงกฎหมาย กฎ ค าวินิจฉัย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
  3. ประกาศใช้กฎ ข้อบังคับ ซึ่งอธิบายความของบทบัญญัติมาตรา 207,208 และ 209 
ในหมวด 8 ของ The United State Code โดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุด  
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  4. ประกาศใช้กฎเกณฑ์ซึ่งก่อตั้งระบบการเปิดเผยทางการเงินที่เป็นความลับโดย
เจ้าหน้าที่ฝูายบริหาร  เพื่อเป็นส่วนประกอบในระบบการเปิดเผยทรัพย์สินภายใต้กฎหมาย ว่าด้วย
จริยธรรมในภาครัฐ ค .ศ.1978 โดยจะต้องปรึกษาหา  โดยจะต้องปรึกษาหารือกับอัยการสูงสุดและ
ส านักงานบริหารบุคลากรภาครัฐ กฎเกณฑ์เช่นว่านั้นต้องรวมถึงกฎเกณฑ์ที่ชี้แนะหน่วยงานในการ
พิจารณาสิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเสนอในการรายงานเหล่านี้ 
  5. ท าให้มั่นใจหรือรับรองได้ว่ากฎเกณฑ์เพิ่มเติมที่ออกโดยหน่วยงานตามค าสั่งนี้
สอดคล้องและได้ประกาศใช้ตามค าสั่งนี้ 
  ด้วยเหตุดังกล่าว ส านักงานจริยธรรมภาครัฐ  จึงได้ประกาศใช้ข้อบังคับทางจริยธรรม
ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุง 5 C.F.R. part 2653 เพื่อวางมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเป็นทางการส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝูายบริหารทั้งหมด  นอกจากนี้ศาลยังใช้ข้อบังคับเหล่านี้ในส่วน ที่เกี่ยวข้องช่วยใน
การตีความบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะ ในหมวด 18 ของ The United State Code ด้วยโดยข้อบังคับดังกล่าวมีรายละเอียด
โดยสรุปดังนี้ 
  1. ของขวัญจากแหล่งที่มาภายนอก 
  ข้อบังคับดังกล่าวจะห้า มมิให้เจ้าหน้าที่ขอ งรัฐในฝูายบริหารรับของขวัญที่มีมาแก่ตน
เพราะต าแหน่งหน้าที่หรือได้มาจากแหล่งที่มาต้องห้าม  ซึ่งหมายถึง บุคคลใด  ๆ ก็ตามที่ก าลัง
แสวงหาการกระท าอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือท าธุรกิจ หรือพยายามจะท าธุรกิจกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกระท ากิจกรรมซึ่งอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมี
ผลประโยชน์ซึ่งอาจได้รับผลกระทบส าคัญจากการด าเนินการหรือการไม่ด าเนินการตามหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นองค์กรซึ่งสมาชิกที่เป็นเสียงส่วนใหญ่มีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว 
  ส าหรับข้อยกเว้นคือ ของขวัญที่มิได้จูงใจหรือล่ อใจซึ่งมีราคาตลาดตั้งแต่ 20 ดอลลาร์
สหรัฐหรือน้อยกว่า รวมทั้งมูลค่ารวมของของขวัญเช่นว่านั้นจากแหล่งที่มาต่าง  ๆ จะต้องไม่เกิน 50 
ดอลลาร์สหรัฐ ภายในหน่ึงปีปฏิทิน ของขวัญซึ่งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ส่วนตัว ส่วนลด
ทางการค้า ผลประโยชน์ และส่วนลดค่าธรรมเนียม การ เป็นสมาชิกขององค์กรซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐทั้งหมดโดยไม่ค านึงถึงระดับต าแหน่ง ของขวัญอ่ืน  ๆ นอกจากเงินสดซึ่งมีมูลค่าราคาตลาด
รวมตั้งแต่ 200 ดอลลาร์สหรัฐหรือน้อยกว่านั้น ถ้าได้รับในฐานะที่เป็นรางวัลความดีความชอบใน
งานบริการของรัฐหรือการบรรลุผลส าเร็จ หรือของ ขวัญที่อยู่บนพื้นฐานทางธุรกิจภายนอกหรือ
ความสัมพันธ์ของการจ้าง (ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, 2553, หน้า 89) 
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  2. ของขวัญระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝูายบริหารไม่อาจให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับที่
เหนือกว่าหรือไม่สามารถยอมรับของขวัญจาก เจ้าหน้าที่ของ รัฐคนอ่ืนซึ่งได้รับ เงินเดือน ยก เว้นใน
บางสถานการณ์หรือในบางโอกาส มูลฐานของโอกาสพิเศษดังกล่าวหมายความรวมถึงโอกาสตาม
ธรรมเนียมประเพณีมีการให้หรือแลกเปลี่ยนของขวัญ และเฉพาะการให้ของขวัญแห่ผู้บังคับบัญชา
จะสามารถกระท าได้ต่อเมื่อของขวัญนั้นมีลักษณะดังนี ้
  1) ของขวัญอ่ืนนอกเหนือจากเงินสด ซึ่งมูลค่าไม่เกิน 10 ดอลลาร์สหรัฐ 
  2) อาหารและเคร่ืองดื่มซึ่งแบ่งปันกันในที่ท างานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน 
  3) ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ส่วนตัวในครัวเรือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับที่ได้รับจากเพื่อน 
  4) สิ่งขวัญที่ได้รับจากความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ส่วนตัวตามธรรมเนียมในโอกาสต่าง ๆ  
  5) การจ าหน่ายจ่ายโอนใด ๆ แต่ต้องไม่กระท าต่อผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปชั้นหน่ึง
ส าหรับโอกาสพิเศษที่เกิดขึ้นนาน  ๆ คร้ัง อาจมีการรับของขวัญซึ่งเหมาะสมกับโอกาสนั้น  ๆ ได้ 
โอกาสดังกล่าวรวมถึง 
  1. เหตุการณ์ที่มีความส าคัญส่วนตัว เช่น การแต่งงาน เจ็บปูวย หรือวันเกิดของบุตร 
  2. โอกาสที่มีความสิ้นสุดระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การปลด
เกษียณ การลาออก หรือ การโอนย้าย 
  เจ้าหน้าที่อาจะเชื้อเชิญหรือให้เงินช่วยเ หลือบนพื้นฐานของความสมัครใจ ในการ
รวบรวมเงินซื้อของขวัญในแก่ผู้บังคับบัญชาในโอกาสพิเศษที่เกิดขึ้นนาน  ๆ คร้ัง และส าหรับ
สิ่งของบางรายการเป็นบางครั้งบางคราว เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มซึ่งแบ่งปันกันในที่ท างาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน 
  3. การแสวงหาการจ้างงานอ่ืน 
  ข้อบังคับได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิตนเองจากการมีส่วนร่วมในเร่ืองราวใด  ๆ ที่
จะมีผลกระทบโดยตรงและคาดเห็นได้ต่อองค์กรที่ตนก าลังแสวงหาการจ้างงานใหม่ด้วยหลักการนี้
จะไปไกลกว่าข้อความคิดเกี่ยวกับการเจรจาในมาตรา 208 และค าพิพากษาบรรทัดฐานที่ติดตามมา
ในเร่ืองข้อความคิดเกี่ยวกับการแสวงหาการจ้างงานอ่ืน ภายใต้ข้อบังคับนี้จะถือว่าเจ้าหน้าที่ก าลัง
แสวงหาการจ้างงานอ่ืนกับองค์กรหนึ่ง  ๆ เมื่อเขาเร่ิมการติดต่อใด  ๆ กับองค์กรนั้น  ๆ เกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ของการจ้างงาน ข้อยกเว้นของหลักนี้มีกรณีเดียวส าหรับการติดต่อสื่อสารซึ่ งกระท าเพื่อ
ร้องขอใบสมัครงานแต่เพียงอย่างเดียว เจ้าหน้าที่จะได้รับการพิจารณาว่าก าลังแสวงหาการจ้างงาน 
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นนายจ้างของตนละทิ้งหรือบอกปัดความเป็นไป
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ได้ของการจ้างงานและยกเลิกข้อตกลง หรือถ้าข้อตกลงยังไม่ได้รับการสนอง ตอบภายในเวลา 2 
เดือน หลังจากการมีข้อตกลง 
  4. การใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่ผิดหรือไม่สมควร (Misuse of position) 

  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะของตนเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน และจะต้องไม่ใช้ชื่อต าแหน่งของตน ยศ หรือ  อ านาจอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับต าแหน่งหน้าที่ของตนในการขู่เข็ญหรือชักน าผลประโยชน์มาสู่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
รวมทั้งจะต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลข่าวสารซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจ ใช้ทรัพย์สินของรัฐเพื่อการอ่ืนที่
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงคี่ได้รับมอบอ านาจให้ใช้ ทรัพย์สินของรัฐรวมถึงพัสดุของส านักงาน 
โทรศัพท์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่จัดซื้อโดยงบประมาณของรัฐ 
และไม่อาจใช้เวลาราชการของตนเองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาไปในทางที่ผิดหรือไม่สมควร 
  5. กิจกรรมภายนอก 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝูายบริหารอยู่ภายใต้บังคับของข้อจ ากัดบางประการเกี่ยวกับ
กิจกรรมภายนอกซึ่งพวกเค้าอาจเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจมีการจ้างงานภายนอกหรือเข้าไป
เกี่ยวพันกับกิจกรรมภายนอกซึ่งขัดแย้งกับภาระหน้าที่ตามต าแหน่งของตน กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกถือ
ว่าขัดแย้งกับภาระหน้าที่ตามต าแหน่งหน้าที่เมื่อ 
   1. กิจกรรมนั้นถูกห้ามมิให้กระท าโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัด 
   2. กิจกรรมนั้นจะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกตัดสิทธิในการพิจารณาเ ร่ืองราวซึ่งเป็น
แก่นของการด าเนินงานในภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ัน หรือท าให้เสียหายอย่างมากต่อ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการท าให้บรรลุซึ่งภาระหน้าที่ของตน 
   เจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานอาจถูกเรียกร้องโดยกฎข้อบังคับเสริมของ
หน่วยงานที่ตนสังกัดซึ่งเกี่ยวกับการกระท า โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะรับจ้างท างานใน
การจ้างงานภายนอกบางอย่างหรือเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจได้รับ
ค่าตอบแทน ส าหรับการสอนการพูด การเขียน ภายนอกหน่วยงาน หากกิจกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับ
ภาระหน้าที่สาธารณะของตน อย่ างไรก็ดี มีข้อยกเว้นที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้รับ
ค่าตอบแทนส าหรับการนสอนในหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐไม่อาจใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการขายหนังสือ การสัมมนา หลักสูตร โครงการ
หรือกิจกรรมในลักษณะอ่ืน ๆ แต่ก็สามารถระบุต าแหน่งหน้าที่ของตนในประวัติบุคคลหรือเพื่อการ
ระบุฐานะของผู้เขียนบทความ 
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   เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเข้าร่วมในการจัดหาทุนโดยใช้ความสามารถส่วนตัวภายใต้
บังคับของข้อจ ากัดบางประการ แต่ไม่สามารถเรียกร้องเงินทุนจากผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่สามารถ
เรียกร้องเงินทุนจากบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ที่อาจได้รับผลกระทบจากหน่วยงานที่ตนสังกัด  เช่นว่า 
บุคคลนั้นอยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับ ดูแลของหน่วยงาน หรือก าลังติดต่องานกับทางการหรือก าลัง
ท าธุรกิจกับหน่วยงาน นอกจานี้เจ้าหน้าที่ ของรัฐไม่สามารถใช้หรืออนุญาต  ให้ใช้ชื่อเรียกต าแหน่ง
หรืออ านาจอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมการจัดหาทุน 

 3. กฎเกณฑ์ท่ีใช้แก้ปัญหากรณีที มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะในฝ่ายบริการเกิดขึ้น 
 ในกรณีที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาในฝูายบริหารมีการขัดกัน
ระหว่างผลประโ ยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเกิดขึ้นแล้ว จะมี
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดทางออกหรือทางแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าว ดังนี ้
  1. การห้ามกระท าการซึ่งมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว  เร่ืองนี้ถู
ก าหนดไว้ในมาตรา 208 ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ มาตราหนึ่งในหมวด 8 ของ The United State Code แต่มี
ลักษณะแตกต่างจากบทบัญญัติมาตราอื่นในหมวดเดียวกัน เนื่องจากบทบัญญัติมาตราอื่น  ๆ มี
ลักษณะเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อปฺองกันการเกิดขึ้นของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา  
แต่บทบัญญัติมาตรานี้มีที่ใช้เมื่อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะได้เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้ว  เน่ืองจากผลประโยชน์
ทางการเงินส่วนตัวได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่  บทบัญญัติมาตรา
นี้นี้จึงได้จัดการกับสถา นการณ์ดังกล่าวห้วยการห้ามการกระท า ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ทาง
การเงินส่วนตัว โดยมีสาระส าคัญ คือ ห้ามิให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของฝูายบริหารหรือองค์ของรัฐที่
เป็นอิสระ  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของธนาคารกลาง เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ  The 
district of Columbia มีส่วนร่วมส าคัญ ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการตัดสินใจ  อนุมัติ ไม่
อนุมัติ ให้ค าแนะน า ให้ความเห็น ไต่สวนหรือโดยวิธีกา รอ่ืนในการพิจารณา  การยื่นค าขอค าร้อง
หรือการตัดสินใจ หรือโดยท าสัญญาเรียกร้อง โต้แย้ง ฟฺองร้อง กล่าวหา จับกุม หรือกรณีเฉพาะอื่น
ใดโดยรู้อยู่ว่าตน คู่สมรส บุตรผู้เยาว์ หุ้ นส่วนของตนหรือลูกจ้างหรือองค์กรหรือบุคคลที่ตนก าลัง
เจรจาหรือได้ด าเนินการจัดการเกี่ยวกับการจ้ างงานในภายหน้าได้รับประโยชน์ทางการเงินในเร่ือง
ดังกล่าวที่ตนกระท า 
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  อย่างไรก็ดีข้อห้ามดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้  (1) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้
เปิดเผยถึงประโยชน์ทางการเงินทั้งหมดแก่ผู้ที่แต่งตั้งตนและได้รับการวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้ าโดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวว่าประโยชน์นั้นไม่ส าคัญเพียงพอที่จะถือว่ามีผลกระทบต่อความ
สมบรูณ์ของการด าเนินการที่รัฐจะพึงคาดหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน หรือ (2) มีกฎหรือ
ระเบียบซึ่งออกโดยผู้อ านวยการส านักงานจริยธรรมภาครัฐ  (Director of the office government 
ethics) ก าหนดข้อยกเว้นไว้ เน่ืองจากไม่ส าคัญหรือมีความห่างไกลเกินกว่าที่จะกระทบต่อความ
สมบรูณ์ของการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ในสถานการณ์ที่การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดต่อมาตรา 208 ข้อบังคับได้
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิตนเองจากการมีส่วนร่วม  นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่มีข้อเรียกร้อง
โดยกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือค าวินิจฉัย เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกบังคับให้ถอนตัวจาก
ผลประโยชน์ทางการเงินที่ประจักษ์แจ้ง 
  2. การรักษาความเป็นกลางในการด าเนินงานในหน้าที่สาธารณะ  เร่ืองนี้เป็นข้อบังคับ
ทางจริยธรรมของฝูายบริหารซึ่ งได้รับการก าหนดไว้ใน 5 C.F.R. part 2653. section 501-503 โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝูายบริหารถูกเรียกร้องให้พิจารณาว่า ความเป็นกลางของ ตนอาจถูกตั้งข้อสงสัย
หรือไม่ เมื่อใดก็ตามที่ความเกี่ยวพันของตนในเร่ืองราวที่พิจารณาอันเกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลเฉพาะ
อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่นการท าสัญญา การอนุญาต การ
อนุมัติ การออกใบอนุญาต หรือการให้กู้ยืม แต่ไม่รวมถึงการก าหนดกฎเกณฑ์ 
  ถ้าเร้ืองราวที่พิจารณาเช่นว่าน้ันมีผลกระทบต่อประโยชน์ทางการเงินของสมาชิกใน
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ หรือถ้าบุคคลที่เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นคู่กรณีหรือเป็นตัวแทน
ของคู่กรณีในเร่ืองที่พิจารณา เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาว่าวิญญูชนอาจต้ังข้อสงสัยต่อความเป็นกลาง
ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเร่ืองราวหรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่สรุปได้ว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ก็
ไม่ควรเข้าร่วมในเร่ืองราวที่พิจารณานั้น หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานตนสังกัด 
  เจ้าหน้าที่จะถูกถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1.  บุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทางสัญญา หรือ
ความสัมพันธ์ทางการเงินอ่ืน ๆ ด้วย หรือเจ้าหนา้ที่ก าลังแสวงหาความสัมพันธ์เช่นว่านั้นด้วย  
   2. บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์
ส่วนตัวอย่างใกล้ชิด 
   3. บุคคลที่คู่สมรสหรือบุพการีหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของเจ้าหน้าที่ได้
ท างานในฐานะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ทรัสตี หุ้นส่วนทั่วไป ตัวแทน ทนายความ ที่ปรึกษา ผู้ท า
สัญญาหรือลูกจ้าง 
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   4. บุคคลซึ่งเข้าท างานภายในหน่ึงปีล่าสุดในฐานะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร 
ทรัสตี หุ้นส่วนทั่วไป ตัวแทน ทนายความ ที่ปรึกษา ผู้ท าสัญญาหรือลูกจ้าง 
   5. องค์กรใด ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  เจ้าหน้าที่อาจมีความเกี่ยวพันในสถานการณ์อ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์เช่นว่านี้ เจ้าหน้าที่ควร
ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคั บเพื่อพิจารณาว่าการเข้ าร่วมในเร่ืองราวที่พิจารณานั้นจะมี
ความเหมาะสมหรือไม่ 
  3. การปรึกษาหารือในการปฺองกันปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกั บ
การใช่อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในฝูายบริหาร 
  กฎหมายว่าด้วยจริยธรรมในภาครัฐ  ค.ศ.1989 ก าหนดให้อ านาจแก่ผู้อ านวยการ
ส านักงานจริยธรร มภาครัฐในการก่อตั้งกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝูายบริหารสามารถขอ
ค าปรึกษาว่าการกระท าของตนฝูาฝืนกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการ
ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือไม่  และมาตรา 402 ของหมวด 5 แห่ง United State Code 
ให้อ านาจผู้อ านวยการส านักงานจริยธรรมภาครัฐในการประกาศใช้นโยบายฝูายบริหารเกี่ยวกับการ
ปฺองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝูายบริหาร ภายใต้กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมา ตามมาตรา 402  

 4. มาตรบังคับส าหรับการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ข องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ  
 มาตรา 104 (a) แห่งกฎหมายว่าว่าด้วยจริยธรรมในภาครัฐ  ค.ศ.1978 ก าหนดว่าบุคคลใด
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือละเลยการแจ้งข้อมูลที่ก าหนดให้แสดงโดยรู้ดีหรือจงใจ  (Knowing or 
willfully) จะถูกก าหนค่าปรับทางแพ่ง (A civil penalty) ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐและตามาตรา 
104 (d) แห่งกฎหมายดังกล่าวก็ยังได้ก าหนดไว้ว่า บุคคลใดยื่นรายงานการเปิดเผยทรัพย์สินต่อ
สาธารณชน (A public financial disclosure) เกินกว่า 30 วันหลังจากวันครบก าหนดให้ยื่น จะต้องจ่า
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินจ านวน 200 ดอลลาร์สหรัฐ 
 ส าหรับการฝูาฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ ในหมวดที่ 18 ของ United State Code ผู้ฝูาฝืนจะได้รับโทษตาม
มาตรา 216 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้
 1. ผู้ใดกระท าการซึ่งก าหนดไว้เป็นความผิดจะได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับเป็น
จ านวนที่จะได้ก าหนดต่อไป หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 2. ผู้ใดกระท าการซึ่งก าหนดไว้เป็นความผิดโดยจงใจจะได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับเป็นจ านวนที่จะได้ก าหนดต่อไป หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากนี้ ผู้ฝูาฝืนข้อห้ามยั งอาจถูกด าเนินการทางแพ่ง  โดยอัยการสูงสุดแห่งสหรัฐอาจ
ฟฺองคดีต่อศาลแพ่งที่มีเขตอ านาจ  หากพิสูจน์ได้ว่าผู้นั้นได้กระท าผิดจริงก็จะอยู่ภายใต้การลงโทษ
ทางแพ่ง  (A civil penalty) ไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับการฝูาฝืนแต่ละคร้ังหรือตาม
จ านวนรวมของค่าตอบแทนที่ผู้นั้ นได้รับหรือเสนอให้เพื่อให้มีการกรท าที่ต้องห้าม  แล้วแต่ว่า
จ านวนใดจะสูงกว่ากัน  การลงโทษทางแพ่งนี้ไม่ลบล้างการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนหรือถ้า
อัยการสูงสุดแห่งสหรัฐมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดก าลังด าเนินการกระท าต้องห้าม  ก็อาจยื่นค า
ร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อ สั่งห้ามมิให้บุคคลนั้น กระท าการต้องห้ามต่อไป  ถ้าศาลเห็นว่าการ
กระท าเช่นน้ันเป็นความผิด ค าสั่งนี้ไม่ตัดการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนส าหรับการฝูาฝืนจริยธรรม
ของฝูายบริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝูายบริหารที่ฝูาฝืนข้อบังคับก็จะถูกด าเนินการทางวินัยจาก
ผู้บังคับบัญชาโดยอาจถูกตักเตือน ให้พักงาน ลดขั้น หรือไล่ออก 

 

 5. องค์กรท่ีบังคับการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ 
 หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบในการบังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างผลประโ ยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะส าหรับฝูาย
บริหารมีดังนี ้
  1. ส านักงานจริยธรรมภาครัฐ 
  ส านักงานจริยธรรมภาครัฐจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมภาครัฐ ค.ศ.1978 
เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในส านักงานบิหารบุคคลากรภาครัฐ  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค .ศ.1989 ได้
แยกตัวออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ ด้วยผลของกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขอ านาจของส านักงาน
จริยธรรมภาครัฐ ค.ศ.1988 (The office of government ethics reauthorization Act, 1988) โดย
รับผิดชอบในการเป็นหน่วยงานน าในฝูายบริหารส าหรับการปฺองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่ว นตัวกับการใช้อ านาจ ในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะที่เกิดขึ้น  รวมทั้งร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ของฝูายบริหารในการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นของประชาชนที่ว่า กิจกรรมของรัฐได้ด าเนินการด้วยความเป็นกลาง
และความซื่อสัตย์  ทั้งนี้ ส านักงานจริยธรรมภาครัฐอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อ านวยการ ซึ่ง
ได้รับแต่งต้ังจากประธานาธิบดี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี (ธีระพล อรุณะกสิกร , 2550, หน้า 
34) 
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  ส านักงานจริยธรรมภาครัฐจะด าเนินการให้บรรลุบทบาทหน้าที่ในการเป็นหน่วยงาน
น าโดย 
   (1) ให้ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐใน
ฝูายบริหาร 
   (2) ปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนงานจริยธรรมของหน่วยงานนั้น  
ๆ และช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในการตีความกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางจริยธรรม 
   (3) ก าหนดและพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบั งคับเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ และมาตรฐาน ความประพฤติขง
เจ้าหน้าที่ของสหรัฐในฝูายบริหาร (Standards of conduct) 
   (4) ควบคุมตรวจตราการปฏิบัติตามข้อก าหนดการเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณชน
และการเปิดเผยทรัพย์สินต่อหน่วยงาน 
   (5) ออกค าวินิจฉัยข้อหารืออย่างเป็นทางการ (A formal advisory opinion) 
   (6) ประเมินประสิทธิภาพของแผนงานทางจริยธรรมของหน่วยงานต่าง  ๆ ซึ่ง
ก าหนดขึ้น เพื่อปฺองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะ 
  2. หน่วยงานทุกงานในฝูายบริหาร 
  หน่วยงานในฝูายบริหารแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทส าคัญในการบังคับการให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะในส่วนของเจ้าหน้าที่ซึ่งสังกัดหน่วยงานนั้น ๆ โดยการด าเนินการดังกล่าวจะอยู่ ใน
ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจ าหน่วยงาน (Designated 
agency ethics official) 

 6. สรุป มาตรการทางกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ท่ีใช้ป้องกันปัญหาการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ  
  1. Disqualification from office-House Rule XXIV และ Ethics reform Act 1989 ห้าม
มิให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และข้าราชการเป็นกรรมการหรือรับจ้างเป็นที่ปรึ กษาหรือ
ท างานให้กับหน่วยงานอื่นที่จะมีผลต่องานในต าแหน่งหน้าที่ของตน 
  2. Disclosure of Personal Interests สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่ที่มีระดับ
เงินเดือนสูงกว่า ร้อยละ  120 ของระดับ GS-15 (ประมาณ 85,073 ดอลล่าสหรัฐ ในปี 1998) ต้อง
แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี และภายใน 30 วันนับจากวัน
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พ้นจากต าแหน่ง  ในกรณีของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ส.ส.) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นที่ต้อง
แสดงบัญชีทรัพย์สินของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
  3. Code of conduct code of official conduct (House rule XXIV 1968 ปรับปรุงปี 
1992 ) มีข้อก าหนดให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และข้าราชการต้องปฏิ บัติตามจ านวนมาก 
ครอบคลุมไปถึงเร่ืองการรับของขวัญและเงินทุนหาเสียง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การห้าม
รับผลประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยงานอ่ืนที่จะส่งผลต่องานในหน้าที่ตามต าแหน่งของตน ห้ามรับ
ค่าตอบแทนในการพูดในที่สาธารณะ  
  4. Post-Office employment 18 U.S.C. 207 (1989) มีข้อก าหนดห้ามมิให้สมาชิก
รัฐสภาและข้าราชการระดับผู้บริหารเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น  ๆ ที่มีผลกระทบต่อต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นเวลา 1 ปี ก่อนและหลังพ้นจากต าแหน่ง 
  5. มาตรการแทรกแซงหรือการลงโทษ  ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานเพียงพอ
ต่อคณะกรรมาธิการของสภาฯ และได้มีการสอบสวนแล้ว คณะกรรมาธิการจะเสนอต่อสภาว่าควร
จะด าเนินการอย่างไร ซึ่งสภาฯ อาจลงโทษโดยการติเตียน ปรับ จ ากัดสิทธิพิเศษ หรือในกรณี
เลวร้ายที่สุดคือ ให้พ้นจากต าแหน่ง โดยต้องได้รับเสียง 2 ใน 3 ของสภา 

มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ของเครือรัฐออสเตรเลีย  

 สรุปมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ปฺองกันปัญหาการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
 1. Disqualification from office ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลาออกจากต าแหน่ งทาง
ราชการและไม่สามารถรับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ นอกจากหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
 2. Disclosure of personal interests-house resolutions 1984 (ปรับปรุง 1986, 1988, 1994) 
มีข้อก าหนดใหส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเ ปิดเผย
ทรัพย์สินต่อสาธารณะรวมถึงการการเปิดเผยจ านวนการถือหุ้นหรือการลงทุนในมูลค่ามากกว่า 
5,000 เหรียญออสเตรเลียขึ้นไป 
 3. Code of conduct รัฐธรรมนูญ มาตรา 44 และมาตรา 45 มีข้อก าหนดห้าม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ลงคะแนนเสียงในกรณีที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทา งการเงิน
โดยตรง 
 4. Post-Office Employment ไม่มีข้อก าหนด 
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 5. มาตรการแทรกแซงหรือการลงโทษ ผู้ฝูาฝืน มาตรา 44 ที่ห้ามลงคะแนนเสียงในกรณีที่
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทางการเงินโดยตรงต้องถูกลงโทษให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ของแคนาดา  

  1. ข้อความทั่วไป 
 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในประเทศแคนาดาจะวางอยู่บนเกณฑ์พื้นฐาน 3 ประการคือ  เกียรติยศ
ส่วนบุคคล  (Personal honors) การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโด ยการบังคับใช้มาตรการปฺองกันที่
หลากหลาย และการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวต่อสาธารณะ กฎเกณฑ์ดังกล่าวในบางรัฐของ
แคนาดาจะเน้นใช้วิธีการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวต่อสาธารณะและก าหนดให้มีการถอนตัวจาก
การตัดสินใจเท่าที่จ าเป็น หรือในบางรัฐจะเน้นการหลีกเลี่ยงด้วยมาตรการปฺ องกัน ซึ่งสอดแทรกอยู่
เบื้องหลังของการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียดและการวิเคราะห์โดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ 
 ส าหรับการปกครองและบริหารงานในระดับสหพันธ์ของแคนาดาจะถูกก ากับโดยค าสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี (The prime minister’s directive) ซึ่งถูกเรียกว่า The conflict of interest and post-
employment code for public office holders และได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร (The 
House of Common) ในวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.1994 ประมวล (Code) นี้ เน้นการใช้มาตรการ
ปฺองกันเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างผลประโย ชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
สาธารณะ เพราะเหตุที่ประมวลนี้ใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะระดับสูง อันรวมถึง
รัฐมนตรีด้วย  (A Minister of the Crown) ซึ่งต้องท าการตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบอย่างส าคัญ
ต่อสาธารณอยู่เป็นประจ า ฉะนั้น การถอนตัวอย่างกว้างขวางจากการตัดสิ นใจจึงมิใช่แนวทางที่
เหมาะสม 
 แนวทางของประมวลดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการสันนิษฐานว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะต้องการกระท าการที่ถูกต้องตามจริยธรรม (Thical actions) และสันนิษฐานว่าพวกเขา
ต้องการได้รับความนับถือระดับสูงในหมู่ประชาชน ซึ่งนั้นหมายความว่าจะไม่ ได้ใช้แนวทางของ
การก าหนดอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในรูปแบบของข้อความ
ว่า “คุณจะต้องไม่” (Thou shalt nots)  
 การก าหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าวจะมีความเสี่ยงอยู่ 2 ประการหลัก กล่าวคือ ใน
ประการแรกผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะมักจะลืมสิ่งที่เป็นการกระท าทางจริยธรรมที่แท้จริงใน
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โลกของชีวิตสาธารณะ และจะแทนที่ด้วยการปฺองกันตัวเองโดยอาศัยอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเข้าใจว่า
เป็นเทคนิคทางกฎหมายของถ้อยค าและข้อความคิด ในประการที่สอง กฎข้อบังคับมักมีรายละเอียด
มากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งซึ่งควรจะมีความชัดแจ้ งในตัวมันเอง และท าให้ประชาชนโดยทั่วไปมี
ความรู้สึกว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะไม่มีความรู้สึกส านึก
เกี่ยวกับหลักความประพฤติ เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้ นมันก็จะกัดกร่อนความเชื่อมั่นของสาธารณะ
มากกว่าที่จะเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นดังกล่าว 
 ดังนั้น แนวทางของประมวลดังกล่าวจึงมีศูนย์กลางอยู่ที่การหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้
ส าหรับการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะ ก่อนที่เร่ืองดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของชุดหลักการที่ชัดเจน และ
หลักการเหล่านั้นจะเป็นมูลฐานส าหรับกฎข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติที่คัดสรรแล้วในจ านวนที่ไม่
มาก 
 ด้วยการคู่เคียงไปกับหลักการดังกล่าว กฎข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติจะอธิบายอย่าง
ชัดเจนถึงความคาดหวังที่มีเหตุผลต่อตัวผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ และให้แนวทางที่ผู้ ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจ าเป็นต้องท าการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพื่อน าไปสู่การท าให้การด ารงต า
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตสาธารณะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2. สาระส าคัญของ Conflict of interest and post-employment code for public office 
holders 
  1. หลักการที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะจะต้องยึดถือ 
   (1) ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องกระท าการด้วยความซื่อสัตย์และยืน
หยัดมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุด ดังน้ัน ความเชื่อมั่นสาธารณะและความเชื่อถือในความ
ซื่อสัตย์ความไม่มีอคติ และความเป็นภาวะวิสัยของรัฐ จึงยังคงได้รับการรักษาไว้แ ละถูกท าให้
สูงขึ้น 
   (2) ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะมีภาระผูกพันที่จะต้องด าเนินภาระหน้าที่ใน
ต าแหน่งสาธารณะ และจัดการกิจการส่วนตัวของตนในการที่จะทรงไว้ซึ่งการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดจากสาธารณะอย่างใกล้ชิด 
   (3) ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องท าการตัดสินใจโด ยค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะและค านึงถึงความเหมาะสมในทุกกรณี 
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   (4) ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากไปกว่าที่
ได้รับอนุญาตตามประมวลนี้ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยเฉพาะหรือส าคัญจากการใช้อ านาจรัฐซึ่งผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเข้าร่วม 
   (5) เมื่อเข้าด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะและหลังจากนั้นมา ผู้ด ารงต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะจะต้องจัดการกิจการส่วนตัวของตนในทางที่จะปฺองกันมิให้การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ 
หรือปรากฏตัวขึ้น แต่ ถ้าการขัดกันเช่นว่าน้ันเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะกับหน้าที่และต าแหน่งความรับผิดชอบในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะของผู้
ด ารงต าแหน่ง การขัดกันนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 
   (6) ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ สาธารณะจะต้องไม่รับหรือด าเนินการให้ได้รับโอน
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกเหนือไปจากของขวัญเล็ก  ๆ น้อย ๆ ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ตามธรรม
เนียมปกติหรือผลประโยชน์อ่ืนตามพิธี ถ้าการถ่ายโอนนั้นมิได้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลบังคับใน
สิทธิในทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
   (7) ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องไม่กระท าการนอกเหนือบทบาทหน้าที่
อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรเอกชนหรือบุคคลใดในการติดต่อท าธุรกิจกับรัฐ 
ซึ่งจะมีผลเป็นการให้สิทธิพิเศษมากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ  
   (8) ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้ องไม่แสวงหาข้อได้เปรียบส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้มาระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการและข้อมูลเหล่านั้นยัง
มิได้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
   (9) ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องไม่ใช้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือยอม
ให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์ สินของรัฐไม่ว่าชนิดหรือประเภทใดก็ตาม นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้วอย่างเป็นทางการ 
   (10) ภายหลังจากที่ได้ออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะแล้ว ผู้เคยด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวจะต้องไม่กระท าการอันเป็นการแสวงหาข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสมจากต าแหน่งหน้าที่ใน
อดตีของตน 
  2. หลักเกณฑ์และมาตรการในการด าเนินการของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อ
ปฺองกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
   2.1 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการที่ยอมรับ (Compliance arrangements) 
   การจัดการที่กระท าโดยรัฐมนต รีเพื่อปฏิบัติตามมาตราเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะที่ปรากฏในประมวลดังกล่าวจะ
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สมบูรณ์ต่อเมื่อรัฐมนตรีได้ลงนามในแถลงการณ์สรุป (The summary statement ) ซึ่งตนได้ก าหนด
แจ้งวิธีการที่จะน ามาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับการ
ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ ทั้งจะต้องรับรองด้วยว่าตนรับรู้ถึงมาตรการเกี่ยวกับการ
ท างานหลังพ้นจากต าแหน่งซึ่งก าหนดในประมวลดังกล่าวด้วย และจะต้องลงนามในประกาศ
แถลงการณ์สาธารณะ (Public declaration) ที่ก าหนดไว้ตามประมวลดังกล่าว โดยส าเนาแถลงการณ์
สรุปที่ได้รับรองแล้วและประกาศแถลงสาธารณะจะต้องส่งไปยังส านักงานทะเบียนสาธารณะ (The 
public registry) ทั้งนี้ การจัดการทั้งหลายที่กระ ท าลงโดยรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการว่าด้วย
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะได้รับการ
เห็นชอบด้วยจากรัฐมนตรี 
   การจัดการที่กระท าโดยผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะตามภา ระหน้าที่ภายใต้
ประมวลนี้จะ ทบทวนทุกปีโดยที่ปรึกษาทางจริยธ รรมและผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ และ
ภายใต้การเสนอแนะของที่ปรึกษาทางจริยธรรม ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะอาจได้รับเงินที่
ออกไปก่อนคืนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการตามประมวลนี ้
   2.2 การจัดการกับทรัพย์สินและความรับผิด (Assets and liabilities) 
   ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องจัดท ารายงานลับ  (A confidential report) 
ส่งแก่ที่ปรึกษาทางจริยธรรม (The ethics counselor) เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดและความรับผิด
โดยตรงและที่ร่วมรับผิดทั้งหมดภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับแต่งต้ัง ในกรณีของรัฐมนตรีนั้น 
จะต้องเปิดเ ผยข้อมูลเช่นเดียวกันนี้ของคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในความอุปถัมภ์ด้วย ข้อมูลดังกล่าว
ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะใช้เฉพาะโดยที่ปรึกษาทางจริยธรรมในการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตวักับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
   สินทรัพย์และผลประโยชน์ส าหรับการใช้ส่วนบุคคลของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะและครอบครัวของตน และสินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะทางการค้าไม่อยู่ภายใต้การที่ต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณะและการถอนตัวจากการลงทุน (Divestment) เช่น ที่อยู่ อาศัย รถยนต์ เงินสด
และเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลและการลงทุนอย่างอื่นในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตายตัวซึ่งออกหรือ
รับรองโดยหน่วยงานของรัฐ และเงินบ านาญเป็นต้น 
   ส่วนสินทรัพย์ที่สามารถได้รับผลกระทบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อมูลค่าจาก
การตัดสินใจหรือนโยบายของรัฐ จะต้อ งมีการถอนตัวจากการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวออกไป ซึ่งต้องท าในลักษณะให้พ้นจากการติดต่อกันอีก (An arm’s 
length transaction) หรือโอนไปให้ทรัสต์ จัดการ (Blind trust) หรือท าข้อตกลงการจัดการ  (Blind 
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inagement agreement) ภายใน 120 วันนับแต่ได้รับการแต่งต้ัง ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากที่
ปรึกษาทางจริยธรรมว่าด าเนินไปถูกต้องหามหลักการและรูปแบบที่ก าหนดหรือไม่  ซึ่งสินทรัพย์
ลักษณะดังกล่าวได้แก่ (1) หุ้นของบริษัทมหาชนหรือหลักทรัพย์ของรับบาลต่างประเทศ  (2) แร่ ซื้อ
ขายล่วงหน้าและเงินตราต่างประเทศซึ่งยึดถือหรือซื้อขายด้วยจุดประสงค์เพื่อเก็งก าไร (3) โครงการ
ออมทรัพย์เพื่อการปลดเกษียณที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งบริหารด้วยตนเอง  (Self-Administered 
registered retirement saving plans) ส่วนสินทรัพย์นอกจากที่กล่าวข้างต้นน้ัน ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะสามารถจัดการได้แต่ต้องกระท าด้วยคามระมัดระวัง  เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการเช่นน้ันไม่
อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ
ได้ และผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะมีหน้าที่จัดท าค าแถลงการณ์สาธารณะส าหรับสินทรัพย์ประเภทนี้
ภายใน 120 วันนับแต่วันได้รับการแต่งต้ัง 
   ส าหรับในส่วนของหน้ีนั้น ที่ปรึกษาทางจริยธรรมอาจก าหนดให้มีการจัดการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อปฺองกันการเกิดขึ้นของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
   2.3 การจัดการกับกิจกรรมภายนอก (Outside activities) 
   การมีส่วนร่วมของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในกิจกรรมที่นอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบและหน้าที่ในต าแหน่งสาธารณะมักจะได้รับความสนใจจากสาธารณะ การมีส่วน
ร่วมหรือการเข้าร่วมเช่นว่านั้นอาจยอมรับได้หากมิได้ขัดกันกับหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ต าแหน่งสาธารณะ  และไม่ตกอยู่ในข้ อสงสัยกับความสามารถของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ
ในการด าเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบทางราชการของตน 
   ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องจัดท ารายงานลับ  (A confidential report) 
ให้แก่ที่ปรึกษาทางจริยธรรม  (The ethics counselor) ภายใน120 วันนับแต่วันที่ได้รั บการแต่งต้ัง 
โดยลงถึงกิจกรรมภายนอกทั้งหมดของตน แม้จะเป็นกิจกรรมการกุศลหรือไม่มีลักษณะทางพาณิชย์  
ก็ตาม และรวมถึงกิจกรรมซึ่งตนเกี่ยวพันในช่วงระยะเวลาสองปีก่อนตนเข้าด ารงต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะ  ในกรณีของรัฐมนตรีนั้นจะต้องด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่ อสาธารณะ 
รวมทั้งข้อมูลในเร่ืองนี้ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย  ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแต่งต้ัง  
   ส่วนกิจกรรมภายนอกที่ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะต้องห้ามมิให้กระท า  คือ
การรับจ้างในงานวิชาชีพ การจัดการหรือการด าเนินกิจกรรมทางการค้าหรื อธุรกิจ  การถือหรือ
ยอมรับต าแหน่งในองค์กรทางการเงินหรือการค้า  การมีต าแหน่งในสหภาพหรือสมาคมทางวิชาชีพ 
และการเป็นที่ปรึกษาโดยมีค่าตอบแทน เว้นแต่กิจกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
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ในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในกรณีของรั ฐมนตรี หรือ
จากที่ปรึกษาทางจริยธรรมในกรณีของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะอื่น อย่างไรก็ตาม แม้จะ
กระท าได้ก็ไม่อาจรับค่าตอบแทนในการท ากิจกรรมนั้น  
   2.4 การรับของขวัญ การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และการรับผลประโยชน์อย่างอื่น 
   ของขวัญ การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และผลประ โยชน์อย่างอื่นใด ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในการด าเนินการหรือการตัดสินใจในหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ต าแหน่งสาธารระต้องได้รับการบอกปัดปฏิเสธ 
   ส าหรับของขวัญ การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ หรือผลประโยชน์อย่างใด  ๆ ที่ได้รับมาจาก
เหตุหรือกิจกรรมที่ไม่เ กี่ยวข้องกับการด าเนินงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบทางราชการของผู้ด า รง
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ ก็สามารถรับสิ่งเหล่านั้นได้  ถ้าสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายในขอบเขตของความ
เหมาะสม หรือการแสดงโดยปกติถึงความเอ้ือเฟื้อหรือพิธีการทูต  และไม่น ามาซึ่งข้อสงสัยในความ
เป็นกลางของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อความซื่อสัตย์ต่อรัฐ  
   แต่อย่างไรก็ดี ของขวัญ การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ หรือผลประโยชน์อย่างใด  ๆ ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ 200 เหรียญ หรือมากกว่าที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะได้รับมาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้น
แต่สิ่งเหล่านั้ นได้รับมากจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสินทนั้น  ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ
จะต้องแจ้งแก่ที่ปรึกษาทางจริยธรรม  (The ethics counselor) ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับของขวัญ 
ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ หรือผลประโยชน์นั้น  และจัดท าประกาศแถลงการณ์สาธารณะภายใน 60 วัน 
โดยมีรายละเอี ยดข้อบ่งชี้ถึงของขวัญ การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ หรือผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับ รวมถึงผู้ให้
และโอกาสที่ให้  ในกรณีที่มีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าประกาศแถลงการณ์
สาธารณะ หรือความเหมาะสมในการรับของขวัญ การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่มี ผู้
เสนอให้ ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางจริยธรรม 
   2.5 การหลีกเลี่ยงต่อการปฏิบัติที่จะได้รับสิทธิพิเศษ (Avoidance of preferential) 
   ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ภายใต้
ภาระผูกพันกับบุ คคลหรือองค์กรใด หรือเป็นตัวแทนของบุคคลหรือองค์กรใด ซึ่งอาจได้รับ
ประโยชน์จากการพิจารณาที่เป็นพิเศษในงานของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ  และในการ
ก าหนดนโยบายหรือการท าค าวินิจฉัยสั่งการ ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องมั่นใจว่าไม่มี
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้รับการปฏิบัติอันมีสิทธิพิเศษซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการที่บุคคลเหล่านั้น
ว่าจ้างให้กระท าแทนพวกเขา นอกจากนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องไม่ปฏิบัติต่ออย่างมี
สิทธิพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ใด ๆ กับสมาชิกในครอบครัวของตนหรือเพื่อน หรือองค์กร
ซึ่งตนหรือสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนมีผลประโยชน์อยู่ 
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   ในส่วนเฉพาะของรัฐมนตรีนั้น รัฐมนตรีจะต้องไม่ว่าจ้างหรือท าสัญญากับสมาชิก
ในครอบครัวซึ่งมีความใกล้ชิดกับตน ซึ่งหมายถึงคู่สมรส บุพการี และพี่น้อง เช่นเดียวกับที่พวกเขา
จะต้องไม่อนุญาตให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของตนว่าจ้างหรือท าสัญญา
กับสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีความใกล้ชิดกับตน  นอกจากนี้จะต้องไม่ว่าจ้างหรือท าสัญญากับ
สมาชิกในครอบครัวของรัฐมนตรีคนอ่ืน  ๆ เว้นแต่จะมีกระบวนการพิจารณาทางปกครองที่เป็น
กลางซึ่งรัฐมนตรีมิได้มีส่วนในการเลือกคู่สัญญาหรือเจรจาเกี่ยวกับสัญญา 
  3. หลักเกณฑ์และมาตรการการปฏิบัติส าหรับการจ้างงานหลังจากพ้นจากต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะ 
  ภายหลังจากการพ้นจากการด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะจะต้องไม่กระท าในวีการซึ่งสร้างความได้เปรียบอันไม่สมควรจากต าแหน่งหน้าที่เก่าของ
ตน การป ฏิบัติตามมาตรกรในส่วนน้ีจะลดความเป็นไปได้ของการยอมให้ผู้ที่อาจเป็นนายจ้าง
หลังจากการพ้นการด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ สร้างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะแก่ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในขณะที่ยังด ารง
ต าแหน่งอยู่  หรือการได้รับการปฏิบัติที่เป็นพิเศษหรือเอกสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการงานรัฐบาลหลังจาก
ออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะแล้ว  หรือการ สร้างข้อได้เปรียบส่วนตัวจากข้อมูลข่าวสารซึ่ง
ได้รับในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจนกว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว  หรือการใช้
ต าแหน่งหน้าที่สาธา รณะเพื่อแสวงหาข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมในการได้รับโอกาสส าหรับการ
จ้างในภายหลังจากพ้นจากการด ารงต าแหน่ง 
  มาตรการการปฏิบัติ 
   1. ก่อนพ้นจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
    1.1 ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะไม่ยอมให้แผนการหรือข้อเสนอการจ้าง
งานภายหลังพ้นจากต าแหน่งหน้า ที่สาธารณะมามีอิทธิพลในการด าเนินหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ทางการของตน 
    1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่
ปรึกษาทางจริยธรรม  (The ethics counselor) ในการที่กิจการใด  ๆ ได้เสนอการจ้างงานภายหลังพ้น
จากต าแหน่ง  ซึ่งอาจท าให้ผู้ด ารง ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
    1.3 ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะซึ่งยอมรับข้อเสนอการจ้างงานภาย
หลังจากพ้นต าแหน่ง  จะต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีต่อที่ปรึกษาทางจริยธ รรม (The 
ethics counselor) นอกจากนี้ส าหรับรัฐมนตรีนั้นจะต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีด้วย 
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   2. หลังจากการพ้นจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
    2.1 กิจกรรมต้องห้าม 
     1. ไม่ว่าเวลาใด  ๆ ก็ตาม  อดีตผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะจะต้องไม่
สับเปลี่ยนข้างโดยการกระท าเพื่อหรือในนามของบุคคล  องค์กรธุรกิจ สมาคมหรือสหภาพใด  ๆ ใน
การเกี่ยวพันกับการด าเนินการต่อเน่ือง  โดยเฉพาะการติดต่อ การเจรจา หรือกรณีซึ่งรัฐบาลเป็น
คู่กรณี  และเป็นเร่ืองที่อดีตผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเคยกระท าเพื่อหรือให้ค าปรึกษาแก่
รัฐบาล 
     2. อดีตผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะต้องไม่ให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าโดยใช้
ข้อมูลข่าวสารซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอันเกี่ยวกับโครงการหรือนโยบายของหน่วยงานซึ่งตน
เคยปฏิบัติงานอยู่  หรือให้ค าปรึกษาในเร่ืองซึ่งตนมีความสัมพันธ์อย่างส าคัญโดยตรง (A direct and 
substantial relationship) ระหว่างช่วงเวลาหนึ่งปีก่อนสิ้นสุดการการด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
    2.2 เงื่อนเวลาบังคับ 
    ในกรณีของรัฐมนตรีนั้น รัฐมนตรีจะต้องไม่กระท าการดังต่อไปนี้ ภายในช่วง 2 
ปี หลังจากพ้นจากต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี 
     1. ยอมรับการแต่งต้ังเป็นกรรมการของหรือการจ้างงานกั บองค์กรที่มีการ
ติดต่ออย่างเป็นทางการโดยเฉพาะและโดยตรง  (Direct and signifant official dealimg) ในระหว่าง
ช่วงเวลาสองปีก่อนพ้นจากต าแหน่ง 
     2. เป็นตัวแทนหรือกระท าการในนามบุคคลหรือองค์กรใด  ๆ ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งตนมีการติดต่ออย่างเป็นทางการโดยเฉพาะและโดยตรง ระหว่างช่วงเวลาสองปีก่อนการ
พ้นจากต าแหน่ง 
   3. การติดต่อกับอดีตผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
    3 .1 ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะผู้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการ
นอกเหนือจากการติดต่อซึ่งบรรจุเป็นระเบียบปฏิบัติในการบริการแก่บุคคลใด  ๆ กับอดีตผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะผู้ซึ่งถูกควบคุมโดยมาตรการที่ ปรากฏในส่วนน้ี จะต้องรายงานการติดต่อ
เช่นว่านั้นไปยังที่ปรึกษาทางจริยธรรม (The ethics counselor) 
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    3.2 ในการรับรายงานตาม 3.1 ข้างต้นที่ปรึกษาทางจริยธรรม (The ethics 
counselor) จะต้องพิจารณาในทันทีว่าอดีตผู้ด ารงต าแหน่งหน้ าที่สาธารณะด าเนินการตามมาตรการ
ที่ต้องพึงปฏิบัติในส่วนน้ีหรือไม่ 
    3.3 ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ จะต้องไม่มีการติต่ออย่างเป็นทางการ  กับ
อดีต ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะซึ่งได้รับการพิจารณา ตาม 3.2 ข้างต้นว่า กระท าการขัดกับ
มาตรการที่พึงปฏิบัติในส่วนน้ี 

 3. หลักเกณฑ์และมาตรการการด าเนินกา รของเมื่อมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ 
 ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า  Conflict of interest and post-employment code public 
office (ประมวลว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกั บการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะ ) เน้นการใช้มาตรการปฺองกัน เพื่อหลักเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์สาธารณะส่วนการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในเร่ืองที่อยู่ ในความรับผิดชอบ
โดยการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะขาดคุณสมบัติหรือถอนตัวจากการพิจารณาเร่ือง
ที่มีปัญหาดังกล่าว  อันเป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษได้ ก า
หนไว้นั้น ในประมวลดังกล่าวมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการการแก้ไขปัญหาในลัก ษณะ
เช่นน้ีไว้เลย  เป็นเพราะมีความเห็นว่ามิใช่แนวทางที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้อย่างกว้างขวางดังที่ได้
กล่าวแล้วข้างต้น คงมีแต่เพียงการก าหนดเป็นหลักการทั่วไปที่ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะต้อง
ยึดถือไว้ว่า  หากมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่ งหน้าที่
สาธารณะเกิดขึ้น  การขัดกันนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็น
ส าคัญ โดยมิได้มีการก าหนดมาตรการการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่าง
ใด ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงขึ้นอยู่กับผู้ด ารง ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะแต่ละคนที่จะด าเนินการตาม
ดุลพินิจของตน 
 อย่างไรก็ดี ส าหรับรัฐมนตรี มาตรการการถอนตัวจากการพิจารณาเร่ืองที่มีปัญหาอาจถูก
น ามาใช้  หากที่ปรึกษาทางจริยธรรมได้ตรวจสอบทรัพย์สิน  ความรับผิดและกิจกรรมภายนอกของ
รัฐมนตรีแล้วเห็นว่า  การพิจารณาของรัฐมนตรีในบางเร่ืองหรือบางขอบเขตอาจต้องมี การถอนตัว  
เน่ืองจากการขัดกันระหว่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
รัฐมนตรีอาจเกิดขึ้นได้ โดยที่ปรึกษาทางจริยธรรมได้ก าหนดขอบเขตเร่ืองราวที่ต้องถอนตัวจากการ
พิจารณา  (The areas of recusal) แล้วแจ้งไปไปยังรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดช อบงานของ
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รัฐมนตรี เห็นว่าเร่ืองที่จะต้องพิจารณามีกรณีที่อยู่ในขอบเขตเร่ืองราวที่จะต้องถอนตัวจากการ
พิจารณาหรือไม่  โดยการถอนตัวจะจ าเป็นเฉพาะกรณีที่การใช้อ านาจตัดสินใจเร่ืองดังกล่าวมี
ผลกระทบโดยตรงและโดยเฉพาะต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของรัฐมนตรี  หากได้รับการพิจารณาว่ า
จะต้องถอนตัวจากการพิจารณาก็ต้องเสนอเร่ืองดังกล่าวให้ The secretary of state พิจารณาแทน 
หากมีการประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการใด  ๆ ก็ต้อง
แจ้งต้อที่ประชุมให้ทราบและถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว 

 4. มาตรการบังคับส าหรับกา รฝ่าฝืน Conflict of interest and post-employment code 
public office holders 
 หากผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการในการ
ด าเนินการของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อปฺองกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ต าแหน่งหน้าที่ตามประมวลว่าด้ วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะและการจ้างงานภายหลังพ้นจากต าแหน่งส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการที่เหมาะสม 
อันอาจได้รับการตัดสินใจโดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจเป็นการท าให้พ้นจากหน้า ที่
ความรับผิดชอบหรือยุติการด ารงต าแหน่ง 
 ส าหรับในส่วนของหลั กการที่ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะทุกคนจะต้องยึดถือและ
หลักเกณฑ์และมาตรการการปฏิบัติส าหรับการจ้างงานหลังจากพ้นจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ 
นั้น มิได้มีการก าหนดมาตรการบังคับส าหรับการฝูาฝืนในส่วนน้ีแต่อย่างใด 

 5. องค์กรท่ีบังคับการให้เป็นไปตาม  Conflict of interest and post-employment code 
public office holders  
 ที่ปรึกษาทางจริยธรรม (The ethics counselor) จะเป็นผู้ที่บังคับการให้เป็นไปตาม
ประมวลว่าด้วยการขัดกั นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะและการจ้างงานภายหลังพ้นจากต าแหน่งส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะโดยผู้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะได้รับการแต่งต้ังจากนายกรัฐมนตรี  มีการก าหนดต าแหน่งนี้ขึ้นเป็นคร้ัง
แรกเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.1994 พรอ้ม ๆ กับการก าหนดประมวลดังกล่าวขึ้นใช้บังคับ โดยมีหน้าที่
หลักในการช่วยผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในการปฏิบัติตามหลักการที่ก าหนดในประมวล 
เพื่อบรรลุซึ่งทางเลือกทางจริยธรรมที่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ปรึกษาทางจริยธรรมและผู้ช่วย
จะท าการติต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ก าลังจะเข้ามาด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ ในบางคร้ังก็จะติดต่อ
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อย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ก าลังจะพ้นจากต าแหน่งไป  โดยการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการที่ท าให้ระบบที่
วางไว้ในประมวลได้ผล และสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นต้องกระท าเพื่อปฏิบัติตามประมวลเมื่อปรึกษาทาง
จริยธรรมได้ ตรวจสอบข้อมูลซึ่งบุคคลเหล่านั้นจ าเป็นต้องเปิดเผยตามที่ประมวลก าหนดไว้  เมื่อ
บุคคลเหล่านั้นด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะแล้ว  วิธีการท างานต่อไปของที่ปรึกษาทางจริยธรรม
คือการขจัดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารระให้
เร็วที่สุด  เพื่อให้ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะสามารถด าเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนโดยปราศจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระท าที่ไม่ควรทางจริยธรรม การด าเนินการดังกล่าวมิได้
ด าเนินการอยู่ฝูายเดียว ที่ปรึกษาทางจริยธรรมจะต้องติดต่อเป็นปกติกับรัฐมนตรีและทีมงาน
เจ้าหน้าที่ของรั ฐมนตรีรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะอื่น  ๆ เพื่อนน าในเร่ืองที่เป็น
สถานการณ์เฉพาะด้วย 
 แต่อย่างไรก็ดีที่ปรึกษาทางจริยธรรม มิได้เข้าแทนที่บทบาทของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
พนักงานอัยการ และผู้พิพากษาเมื่อมีกรณีที่ต้องสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
กล่าว คือ ที่ปรึกษาทางจริยธรรมมิได้ให้ความสนใจกับคดีการให้หรือรับสินบน ซึ่งเหมาะที่จะ
จัดการโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและกระบวนการทางศาล แต่ที่ปรึกษาทางจริยธรรมจะจัดการกับพื้นที่สี
เทาซึ่งมักมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะที่
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้ และในข้อเท็จจริง เร่ืองการเกิดขึ้นของการขัดกันดังกล่าวนี้มีประเด็นที่
อาจดูเหมือนว่าเป็นความผิดในสายตาของประชาชน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการกรท าผิดกฎหมายเลยก็ตาม  
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอาจสั่งการให้ที่ปรึกษาทางจริยธรรมด าเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จ จริง
และให้ความเห็นในประเด็นเฉพาะเร่ืองซึ่งเกิดขึ้นได้ 
 หากมีพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาของที่ปรึกษาทางจริยธรรมว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะบางคนไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการที่ก าหนดไว้ในประมวล  ที่
ปรึกษาทางจริยธรรมจะด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและท าการสรุปผล ในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะบางคนไม่สามารถปฏิบัติตามที่ประมวลก าหนด ที่ปรึกษาทางจริยธรรมก็มี
หน้าที่จะต้องรายงานไปยังนายกรัฐมนตรี และเร่ืองราวดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นประเด็น
สาธารณะทีเดียว และบ่อยคร้ังได้น าไปสู่กระบวนการทาง สาธารณะในหลายทางอันเป็นปฏิกิริยา
ตอบโต้จากสาธารณชน  
 

 6. สรุปมาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ป้องกันปัญหาการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ 
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  1. Disqualification from office ห้ามรัฐมนตรีท าธุรกิจ / ถือหุ้น หรือมีต าแหน่งในทาง
ธุรกิจ รวมถึงห้ามท างานในฐานะที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่าง  ๆ ส่วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) ห้ามด ารงต าแหน่งทางราชการ และด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ เช่นเป็นสมาชิกสภาจังหวัด เป็นต้น 
  2. Disclosure of personal interests the 1994 ก าหนดให้ข้าราชการประจ าและ
ข้าราชการเมืองต้องยื่นรายงานปกปิดเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หุ้น เงิน
ลงทุนเพื่อเก็งก าไรแก่ Privy Council ethics counselor ภายใน 60 วัน ในกรณีรัฐมนตรี และผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐ จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินของคู่สมรสและบุตรด้วย 
  3. Code of conduct house standing order 21 (1991 ) มีข้อก าหนดห้าม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ลงคะแนนเสียงในกรณีที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทางการเงิน
โดยตรง 
  4. Post office employment ห้ามรัฐมนตรีท างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เดิม
ในต าแหน่งเป็นเวลา 2 ปี หลั งพ้นจากต าแหน่ง ส่วนเจ้าหน้าที่อื่น  ๆ ของรัฐมีข้อห้ามดังกล่าวหา
เช่นกัน แต่อยู่ในระยะ 1 ปี หลังจากพ้นจากต าแหน่ง 
  5. มาตรการแทรกแซงหรือการลงโทษ  ผู้ที่ละเมิดระเบียบต่าง  ๆ ใน Code of conduct 
จะถูกพิจารณาลงโทษโดยนายกรัฐมนตรี ได้แก่การให้พ้นจากต าแหน่ง ถูกปรับวั นละ 200 เหรียญ
แคนาดา นับจากวันที่เกิดปัญหา Conflict of Interests ฯลฯ 

สาระส าคัญของมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 Un international code of conduct for public officials ได้รับการรับรองจากสมัชชา
สหประชาชาติ ตามมติ 51/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ.2539 โดยประกอบด้วยหลักการทั่วไป
เกี่ยวกับการปฺองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  การแจ้งรายการทรัพย์สิน  การรับของขวัญ การเก็บ
ความลับและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 Resolution (97) 24 of the committee of ministers of the council of Europe: Twenty 
guiding principles for the fight against corruption ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรัฐมนตรีของ
คณะมนตรีแห่งยุโรป  (Committee of Ministers of the Council of Europe) ตามมติที่ 97 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ.2540 โดยหลักการน้ีจัดท าด้วยความละเอียดรอบคอบบนพื้นฐานที่ตระหนักว่าการ
ต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องท าในลักษณะสหวิทยาการ ซึ่งมีองค์ประกอบเช่น 
 สร้างจิตส านึกสาธารณะและส่งเสริมพฤติกรรมที่มีคุณธรรม 
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  1. ก าหนดให้การทุจริตในประเทศและการทุจริตระหว่างประเทศเป็นความผิดทาง
อาญาเท่าเทียมกัน 
  2. รับประกันความเป็นอิสระและการด าเนินงานเองโดยไ ม่ขึ้นตรงต่อใครผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการปฺองกัน สืบสวนสอบสวน ฟฺองคดีและการชี้ขาดตัดสินความผิดฐานกระท าทุจริต 
  3. ด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการยุดทรัพย์และเพิกถอนสิทธิในทรัพย์สินที่ได้จาก
การกระท าผิดฐานทุจริต 
  4. จ ากัดความคุ้มกันจากการถูกสืบสวนสอบสวน  ฟฺองร้องด าเนินคดีและการตัดสินชี้
ขาดคดีในความผิดฐานทุจริตให้อยู่ในระดับที่จ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย 
 
 นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบกับมาตรการต่าง เช่น 
  1. ส่งเสริมองค์การหรือผู้ที่มีความช านาญเป็นพิเศษที่รับผิดชอบการปราบปรามการ
ทุจริตและสนับสนุนวิธีการและการฝึกอบรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
  2. ปฏิเสธการลดหย่อนภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสินบนในการกระท าทุจริต 
  3. ให้มีการก าหนดจรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
  4. ส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะโดยการใช้วิธีการ
ตรวจสอบที่เหาะสมส าหรับกิจกรรมการบริหารงานและการตรวจสอบภาครัฐรวมทั้งความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  5. รับประกันความมีเสรีภาพของสื่อในการรับและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต 
  6. รับประกันว่ากฎหมายแพ่งได้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการปราบปรามการทุจรติ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีวิธี การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพส าหรับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการทุจริต 
  7. รับประกันว่าในทุกแง่ทุกมุมของการ าเนินการปราบปรามการทุจริตจะได้มีการ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมองค์กรและการฟอกเงิน 
 Council of Europe model code of conduct for public officials ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการรัฐมนตรีของคณะมนตรีแห่งยุโรป (Committee of Ministers of the Council of 
Europe) เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  พ.ศ.2543 ซึ่ง Model นี้ได้ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการ
ด าเนินการกับสถานการณ์จริงที่ประสบอ ยู่บ่อย  ๆ เช่นการรับของขวัญ การใช้ทรัพยากรของทาง
ราชการ และการด าเนินการเกี่ยวกับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ และยังเน้นถึงความส าคัญของความส าคัญของ
ความมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  
Model นี้ มีวัตถุประสงค์หลชัก 3 ประการคือ 
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  1. เพื่อระบุมาตรฐานทางคุณธรรมและจรรยาบรรณที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติ 
  2. เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐบรรลุมาตรฐานเหล่านี้ 
  3. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงจรรยาบรรณที่คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่รัฐควรปฏิบัติ 
 โดยภาพรวมแล้ว Model นี้ประกอบด้วยหลักการทั่วไปที่ก ล่าวถึง ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยชน์ภายนอกที่มีลักษณะต้องห้าม  แนวการปฏิบัติในกรณีมีการเสนอผลให้ผลประโยชน์
โดยมิชอบโดยเฉพาะของขวัญ การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อ่ืนได้ง่าย การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิ
ชอบ การใช้ข้อมูลและทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตน และกฎระเบี ยบส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ในกรณีพ้นจากต าแหน่งรวมทั้งการด าเนินการที่เกี่ยวกับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ 
 Recommendation No.R (2003) 4 Common rules against corruption in the funding of 
political parties and electoral campaigns ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรั ฐมนตรีของคณะ
มนตรีแห่งยุโรป (Committee of ministers of the Council of Europe ) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2546 
เพื่อก าหนดมาตรฐานในการให้เงินทุนสนับสนุนพรรคการเมืองและการหาเสียงในเลือกตั้ง  เพื่อ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยก าหนดกฎระเบียบในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี ้
  1. แหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง 
  2. แหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
  3. ค่าใช้จ่ายส าหรับการหาเสียงในการเลือกตั้ง 
  4. ความโปร่งใส 
  5. การควบคุมตรวจสอบและให้ค าแนะน า 
  6. การลงโทษ 

OECD Revised recommendations on combating bribery in business transactions ได้
จัดท าข้อแนะน าในการปราบปรามการให้สินบนในการท าธุรกรรมทางธุรกิจร ะหว่างประเทศขึ้น
คร้ังแรก เมื่อ  พ.ศ.2537  และได้ปรับปรุงและได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  พ.ศ.2540 
ข้อแนะน านี้เชิญชวนให้ประเ ทศสมาชิก OECD (ปัจจุบันมี 30 ประเทศ ) ด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ปฺองกันและปราบปรามการให้สินบนระหว่างประเทศในหลาย  ๆ ด้าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้รายละเอียดข้อผูกมัดในเร่ืองการก าหนดให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐของ
ต่างประเทศเป็นความผิดอาญาข้อบทที่เกี่ ยวกับการบัญชี  การธนาคาร และการเงิน เพื่อให้มีการ
บันทึก การจัดเก็บ และมีไว้พร้อมเพื่อการตรวจสอบและการสืบสวนสอบสวน และการปฏิเสธการ
ให้เงินอุดหนุน  การออกใบอนุญาต  การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐหรือผลประโยชน์อ่ืน  ๆ 
จากรัฐเพื่อเป็นการลงโทษส าหรับการให้สินบน ข้อเสนอแนะนี้ยังเรียกร้องให้มีการด าเนินการทันที
ตามข้อเสนอแนะในเร่ืองการไม่ให้ลดหย่อนภาษีส าหรับสินบนที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
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 Bangalore principles of judicial conduct (2002) จัดท าขึ้นครั้งแรกโดย  Judicial group on 
strengthening judicial integrity ซึ่งตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดมาตรฐานทาง
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ฝูายตุลาการที่สามารถวัดได้  ต่อมาเมื่อได้มีการประชุมครั้งที่ 2 ที่เมือง 
Bangalore ประเทศอินเดีย โดยได้พิจารณาร่างเดิมและได้จัดท าหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตกลง
รับรอง Bangalore draft code of judicial conductโดยตระหนักดีว่าร่างฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยผู้
พิพากษาซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ใช้กฎหมายจ ารีตประเพณี (Common law) จ าเป็นที่จะต้อง
พิจารณาให้กระชับขึ้น โดยผู้พิพากษาจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายอ่ืน  ๆ ด้วยเพื่อสามารถใช้เป็น
แนวปฏิบัติสากลได้อย่างแท้จริง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2545 ได้มีการทบทวนร่างนี้อีกคร้ังโดย  The 
working party of the consultative Council of Europe Judge และได้น าร่างที่ทบทวนใหม่เสนอที่
ประชุมโต๊ะกลมของประธานศาลสูงสุ ดจากระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil law) ที่จัดขึ้นที่ 
กรุงเฮก  ประเทศเนเธอร์แลนด์ และผลของการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน  ๆ พ.ศ.2545 ก็ตกลง
รับรอง Bangalore draft code of judicial conduct ประกอบด้วยมาตรฐานทางพฤติกรรมของผู้
พิพากษาซึ่งให้ค าแนะน าและกรอบแนวทางส าหรับก ากับดูแลพฤติกรรมของผู้พิพากษา และยังช่วย
ให้ฝูายบริหาร  ฝูายนิติบั ญญัติ ทนายความและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจที่ดีขึ้นและให้การ
สนับสนุนงานตุลาการ หลักการ Bangalore นี้ถือว่าผู้พิพากษาต้องมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้
ในพฤติกรรมตนเองตามหลักการ ดังนี้ 
  1. ความเป็นอิสระ (Independence) 
  2. ความเป็นกลาง (Impartiality) 
  3. ความมีคุณธรรม (Integrity) 
  4. ความเหมาะสมถูกต้องตามท านองคลองธรรม (Propriety) 
  5. ความเสมอภาคเท่าเทียม (Equality) 
  6. ความสามารถและความเอาใจใส่ระมัดระวัง (Competence and diligence) 
 WCO Model code of ethics and conduct จัดท าโดย  World Customs Organization หรือ
องค์กรศุลกากรโลก ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส  และการ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ในการด าเนินงานด้านศุลกากร ปัจจุบันมีสมาชิก 171 ประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไทยด้วย WCO จัดท า Model Code of Ethics and Conduct เพื่อเป็นจรรยาบรรณมาตรฐานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านศุลกากรเพื่อสร้างความมั่นในให้แก่ประชาชนว้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมสูงให้การบริการให้แก่ประชาชน ธุรกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐ Model นี้ได้
จัดท าตามแนวทางใน Arusha declaration on intergrity โดยมีองค์ประกอบ 11 ด้านคือ 
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  1. ความรบัผิดชอบส่วนบุคคล (Personal responsibility) 
  2. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance with the law) 
  3. การติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไป (Relations with public) 
  4. การรับของขวัญ ของก านัล การรับรองและส่วนลดพิเศษ  (Accepting of gifts 
rewards, Hospitality and discounts) 
  5. หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Avoiding conflict of interests) 
  6. กิจกรรมทางการเมือง (Political activities) 
  7. ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน (Conduct in money matters) 
  8. การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  (Confidentiality and 
use of official information) 
  9. การใช้ทรัพย์สินและบริการของรัฐ (Use of official property and service) 
  10. การซื้อทรัพย์สินของรัฐบาล  (Private purchases of government property and 
service) 
  11. สภาพแวดล้อมในการท างาน (Work environment)  
 ICC: Rules of conduct to extortion and bribery จัดท าขึ้นโดย International Chamber of 
Commerce (ICC) หรือสภาหอการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจใน
การด าเนินกิจกรรมและแสดงออกถึงมุมมองทางด้านธุรกิจในเวทีสากลรวมถึงการจัดท ามาตรฐาน
ต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริต ICC ได้จัดท า Rules of conduct to extortion and bribery ขึ้นคร้ัง
แรกใน พ.ศ.2520 และปรับปรุงครั้งล่าสุดใน พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์อันแน่วแน่ที่จะยุติการให้
สินบนและการขู่กรรโชก  Rules of conduct นี้ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการด าเนิน
กิจกรรมทางพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให้วิสาหกิจต่าง  ๆ ปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายและข้อก าหนด
ในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตในระดับสากล โดยได้ก าหนดกฎข้อบังคับไว้ 9 ข้อ คือ 
  1. ห้ามการให้หรือรับสินบนและกรรโชก (Prohibition of bribery and extortion) 
  2. ตัวแทนและคนกลางอื่น ๆ (Agents and other intermediaries) 
  3. กิจการร่วมค้าและข้อตกลงมอบงานให้ท า  (Joint ventures and outsourcing 
agreement) 
  4. การสนับสนุนทางการเมืองและการกุศลและการอุปถัมภ์ (Political and charitable 
contributions and sponsorships) 
  5. ของขวัญ ค่ารับรองและค่าใช้จ่าย (Gifts hospitality and expenses) 
  6. การใช้จ่ายเพื่ออ านวยความสะดวก (Facilitation payments) 
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  7. นโยบายการด าเนินธุรกิจ (Corporate policies) 
  8. บันทึกข้อมูลทางการเงินและการสอบบัญชี (Financial recording and auditing) 
  9. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 FATA, Forty recommendations on money laundering เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการ
ปราบปรามการฟอกเงินที่ก าหนโดย Financial action task force on money laundering หรือ FATF 
ซึ่งเป็นองค์กรระดับรัฐบาลที่เป็นผู้วางมาตรฐานและพัฒนาส่งเสริมนโยบายเพื่อการต่อสู้กับ การ
ฟอกเงินและการอุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ข้อแนะน าสี่สิบข้อนี้ได้จัดท าขึ้นคร้ังแรกใน  
พ.ศ.2523 ต่อมาใน  พ.ศ.2539 ได้ทีการปรับปรุงใหม่และได้รับการรับรองจากประเทศต่าง  ๆ 
มากกว่า 130 ประเทศ และใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศในการปฺองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ถือได้ว่าเป็นกรอบการด าเนินงานระดับสากลที่ใช้ในการปราบปรามการฟอกเงินซึ่งครอบคลุม
ถึงระบบการด าเนินคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบด้านการเงินและการ
ด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการหลักดังนี้ 
  1. ระบบกฎหมาย 
   1.1 ขอบเขตของความผิดทางอาญาฐานการฟอกเงิน 
   1.2 มาตรการชั่วคราวการริบทรัพย์ 
  2. มาตรการที่ต้องด าเนินการโดยสถาบันการเงินและธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่
ไม่ใช่สถาบันการเงินเพื่อปฺองกันการฟอกเงินและการุดหนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย 
   2.1 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 
   2.2 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและการก ากับการปฏิบัติงาน 
   2.3 มาตรการอ่ืน  ๆ เพื่อปฺองกันการฟอกเงินและการอุดหนุนทางการเงินแก่
ผู้ก่อการร้าย 
   2.4 มาตรการที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับประเทศที่ไม่ใช้หรือประยุกต์ใช้กับ
ข้อแนะน าของ FATF อย่างไม่เพียงพอ 
   2.5 ข้อบังคับและการก ากับดูแล 
  3. มาตรการของหน่วยงานและมาตรการอ่ืน  ๆ ที่จ าเป็นในระบบส าหรับการต่อต้าน
การฟอกเงินและการอุดหนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย 
   3.1 เจ้าพนักงาน อ านาจหน้าที่และปัจจัยสนับสนุน 
   3.2 ความไม่โปร่งใสของนิติบุคคล และข้อตกลงตามกฎหมาย 
  4. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   4.1 ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมายและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
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 FATF, Nine special recommendations on terrorist financing เป็นข้อแนะน าที่ FATF 
ก าหนดขึ้นมาเพื่อน าไปใช้ร่วมกับข้อแนะน า 40 ข้อในเร่ืองการฟอกเงิน เพื่อใช้เป็นกรอบพื้นฐานใน
การสืบสวนและปฺองกันปราบปรามการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ก่อการร้าย 
  1. การให้สัตยาบันและการด าเนินการตามมาตรการขององค์การสหประชาชาติ 
  2. ก าหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ ฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อนการร้ายเป็นการกระท าทางอาญา 
  3. การอายัดและการริบทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
  4. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 
  5. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  6. การโอนเงินโดยช่องทางอื่น 
  7. การโอนเงินทางอิเลคทรอนิกส์ 
  8. องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 
  9. การขนเงินสดข้ามแดน 

มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 

 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงบทบัญญัติทางกฎหมาย  มาตรการและกระบวนการทางกฎหมาย
ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช้ในการด าเนินคดีกับผู้ด ารงต าแหน่งทางกา รเมืองซึ่งเป็น
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณที่กระท าผิดทุจริตคอร์รัปชั่นอันเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมจากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือที่เราเรียกว่า
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังน้ี 

 1. การกระท าทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยได้บัญญัติถึงการกระท าที่เป็นความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไว้ในภาค 2 ลักษณะ 2 หมวด  2 ตั้งแต่มาตรา 147 ถึงมาตรา 166 แต่มี
บทบัญญัติเพียง 4 มาตรา เท่านั้นคือ มาตรา 148, 149, 152 และมาตรา 157 ที่มีองค์ประกอบความผิด
เป็นการกระท าที่อาจถือได้ว่าเมื่อมีการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของตนแล้วจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยแต่ละมาตราดังกล่าวมีบทบัญญัติดังนี้ 
 มาตรา   148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจ
เพื่อให้บุคคลใด มอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  ต้อง
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ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  
หรือประหารชีวิต 
 มาตรา  149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังห วัด หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
โดยมิชอบ  เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการน้ันจะชอบหรือมิชอบ
ด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี  หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ั งแต่สองพัน
บาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต 
 มาตรา  152 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน  มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เนื่องด้วยกิจการน้ัน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท  
 มาตร  157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

 2. การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 หมวด 12 ว่าด้วยการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ ส่วนที่ 2 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ดังน้ี 
 มาตรา 265 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
  1) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจาก รัฐหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  3) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน  
ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 
  4) ไม่กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตาม มาตรา 48 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับ
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรม
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วงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิ การของ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา 
หรือกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ให้น าความใน 2), 3) และ 4) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิก วุฒิสภานั้น ที่ด าเนินการในลั กษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก
สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 
 มาตรา 266 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือ ต าแหน่ง
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส มาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ 
ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าที่ประจ าของข้าราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิ สาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 
  (2) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือ 
  (3) การให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ
ราชการ ส่วนท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่ง 
 มาตรา 267 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 265 มาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีด้วย 
เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งหรือด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะด ารง ต าแหน่งใด
ในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือ
เป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย 
 มาตรา 268 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท าการใดที่บัญญัติไว้ในมาตรา 266 มิได้ 
เว้นแต่เป็นการกระท าตามอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 
หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 269 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ต่อไป ทั้งนี้ ตามจ านวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะ
ได้รับประโยชน์ จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ผู้นั้นแจ้งให้ประธาน
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กรรมการปฺองกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติ
บุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือ 
จัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได้ 
 บทบัญญัติมาตรานี้ให้น ามาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย และให้น าบทบัญญัติมาตรา 259 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 48 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเอง หรือ
ให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจกา รหรือถือหุ้นแทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น ใน
กิจการดังกล่าว 

 3.  การกระท า ท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๆ พ.ศ.2542 
 ในหมวด 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ก าหนดห้าม
มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญา หรือเป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญ ญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดีรับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่ง
สัมปทานจากรัฐ อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอนและเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่
ปรึกษา ตั วแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ หรือเอกชนที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัดอยู่ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวให้น ามาใช้
กับคู่สมรส และบังคับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาไม่ถึงสองปีโดย
อนุโลม หากฝูาฝืนต้องระวางโทษจ าคุ กไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งที่ต้องห้ามให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปฺองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก าหนดต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็น
ต าแหน่งที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังน้ี 
 หมวด 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
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  1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ด าเนินคดี 
  2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมีอ านาจก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
  3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
  4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน  พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม  หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้อง ห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง 
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 มาตรา 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้า
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากั ด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100(2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
 มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มกให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล  ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท
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จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่
หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
 มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 

 4. บทบาทและ หน้าท่ี คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

 คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแ ห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในหมวด 11 ส่วนที่ 4 ตั้งแต่
มาตรา 246 ถึง มาตรา 251 โดยในมาตรา 250 ได้ก าหนดให้คณะกรรม ปฺองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ไต่สวนข้อเท็จ จริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออก
จากต าแหน่งเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา 272 และมาตรา 279 วรรคสาม 
 2) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต า แหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา 275 
 3) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งต้ังแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
 ในการยุติธรรม  รวมทั้งด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ ากว่าที่
ร่วมกระท าความผิดกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือที่กระท า
ความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นสมควร ทั้งนี้ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 259 และมาตรา 264 ตามบัญชีและเอกสาร 
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 ประกอบที่ได้ยื่นไว้  ทั้งนี้ตา มหลักเกณฑ์แลชะวิธีการที่คณะกรรมการปฺองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 
 5) ก ากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 6) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกา ศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและ
เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย 
 7) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา  213 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฺองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย โดยอนุโลม 
 ประธานกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติด้วย และกรรมการปฺองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 

 5. กระบวนการการด าเนินคดีกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในความผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
  1. บุคคลที่จะถูกด าเนินคดี  
  หากถามว่าใครคือบุคคลที่จะถูกฟฺองต่อ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจตามชื่อของศาลว่า ผู้ที่จะถูกฟฺองก็คือ นักการเมืองหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง แต่ตามรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 ส่วนที่ 4 การด าเนิน
คดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  มาตรา 275 บัญญัติให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  หรือข้าราชการการเมืองอ่ืน ถูกกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ 
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกร ะท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น และให้รวมถึงกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคล
อ่ืนเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน  เน่ืองจากการกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่
โดยปกติมักจะไม่ได้กระท าตามล าพัง บางคดีไม่ได้เร่ิมต้นที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่มีบุคคล
ธรรมดามาจูงใจให้กระท า  ซึ่งตามกฎหมายบุคคลธรรมดาจะไม่มีความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ เพราะตนเองไม่มีต าแหน่ง การกระท านั้นจึงเข้าลักษณะเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ใช้และผู้สนับสนุนแม้มิใช่ผู้ด ารงต าแห น่งทางการเมืองแต่ก็จะถูกฟฺองต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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  ปัญหาที่ควรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  ๆ 2550 ตามมาตรา 275 
ได้แก่ผู้ที่ถูกด าเนินคดีประเภท “ข้าราชการการเมืองอ่ืน ” ซึ่งมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าได้แก่ข้าราชการ
การเมืองต าแหน่งใด แต่ได้ก าหนดเป็นประเภทที่ห้า ต่อจากสี่ประเภทแรกที่บัญญัติเจาะจงต าแหน่ง
ไว้ คือ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  ดังนั้นจึงต้องตีความ
ค าว่า “ข้าราชการการเมืองอ่ืน” ในมาตรา 275 ตาม พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการการเมือง  พ.ศ.
2535 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า “ข้าราชการการเมือง” ได้แก่บุคคลซึ่งรับราชการในต าแหน่งต่าง  ๆ รวม 
20 ต าแหน่งคือ  
  1. นายกรัฐมนตรี 
  2. รองนายกรัฐมนตรี 
  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  4. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
  5. รัฐมนตรีว่าการทบวง 
  6. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
  7. รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง 
  8. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
  9. ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
  10. ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
  11. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  12. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝูายการเมือง 
  13. โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
  14. รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
  15. เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
  16. ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  17. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  18. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  19. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 
  20. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
  ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 275 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต  พ .ศ .2542 มาตรา 66 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 



99 

 

มาตรา 9 (1) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝูายการเมือง  พ.ศ.2535 มาตรา 4 จึงอาจสรุปได้
ว่าบุคคลที่จะถูกด าเนินคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้แก่ 
ข้าราชการการเมืองรวม 20 ต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
รวมทั้งบุคค ลธรรมดาที่เข้าร่วมกระท าความผิดในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนให้มีการ
กระท าความผิดด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามมาตรา 259 เพราะ
รัฐธรรมนูญ มาตร 275ไม่ได้บัญญัติไว ้
  กรณีเคยมีปัญหาในคดีหมายเลขด าที่ อม .1/2544 คดีหมายเลขแดงที่  อม.1/2545 ของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ว่า จ าเลยที่ 1 ในขณะเกิดเหตุคดีนี้ ด ารง
ต าแหน่งเป็น “ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ” ไม่ตรงกับล าดับข้าราชการ
การเมือง 20 ต าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝูายการเมือง ๆ 2535 มาตรา 4 ซึ่งระบุ
ต าแหน่ง “ที่ปรึกษารัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ” (ล าดับที่  10) ไว้ 
แต่มิได้ระบุต าแหน่ง “ที่ปรึกษารัฐช่วยว่าการ ” ฝูายจ าเลยจึงต่อสู้คดีว่า จ าเลยที่ 1 ไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9(1) แห่งพระราชบัญญัติประ กอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดตัวบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ล าดับที่ 5 ต่อจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ มาต รา 275 ดังกล่าวข้างต้น  
ปรากฏว่าคดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัย จ าเลยที่ 1 ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการการเมือง เนื่องจากตาม มาตรา 8 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการการเมือง  พ.ศ.2535 ข้าราชการการเมืองต าแหน่ง “ที่ปรึกษารัฐมนตรี ” ซึ่ง
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรตามเหตุผลในทางการเมืองนั้นหมายถึง 
ต าแหน่งที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง  ส าหรับจ าเลยที่ 1ได้รับแต่งต้ังโดยถูกต้อ งให้เป็นที่ปรึกษาของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงย่อมเป็นข้าราชการการเมืองต าแหน่ง “ที่ปรึกษา
รัฐมนตรี ” ตามนัยมาต รา 4 ประกอบมาตรา 8 วรรคสองของ พ ระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
การเมือง พ.ศ.2535 (กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2545,  หน้า 70) 
  ส่วนผู้ที่จะถูกด าเนิ นคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนั้น  หากพิจารณาตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 259 (1)-(6) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.2542  มาตรา 9(4) ซึ่งเป็นบทก าหนด
อ านาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่ งทางการเมืองที่มีอยู่เหนือคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดินแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความหมายกว้างกว่าผู้ที่จะถูกด าเนินคดีอาญา เพราะนอกจากจะ
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หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการการเมืองรวม 20 ต าแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังรวมถึงบุคคลตามรัฐธ รรมนูญ มาตรา 259 (6) ด้วยคือ ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วย 
  2. บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดี 
  การด าเนินคดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการตรวจสอบผู้ใช้อ านาจ รัฐ เมื่อปรากฏพฤติการณ์ว่าร่ ารวยผิดปกติหลังจากได้เข้า
รับต าแหน่งทางการเมือง  เป็นที่น่าสงสัยว่าจะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยอาศัยที่ตนมีอ านาจ
หน้าที่ในต าแหน่ง  ดังนั้น โดยสภาพของคดีจึงย่อมมีความเกี่ยวพันต่อเน่ืองจากมาตรการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งทางก ารเมืองพ้นจากต าแหน่ง  หรือเมือมีเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะ
ร่ ารวยผิดปกติ  กับมาตรการร้องขอให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง  จึงเป็นจุดเร่ิมของการด าเนินคดีผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ควบคู่ไปกับกรณีที่ประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติ  
หรือปฏิบัติโดยมิชอบของผู้ด ารงต า แหน่งทางการเมืองรวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการ  จึงได้
ใช้ สิทธิแจ้งความกล่าวหาต่อเจ้าพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจ  ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  หรือร้องขอต่อคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 275 ประกอบมาตรา 250 (2) ขอให้ไต่สวนพฤติการณ์ของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
  ดังนั้น ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินคดีจึงเร่ิมต้นจากเจ้าพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจ  
ส่วนคณะกรรมการปฺ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะเป็นองค์ที่ท าหน้าที่ไต่สวน
รวบรวมพยานหลักฐานท านองเดียวกับการสอบสวนค ดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  จากนั้นคณะกรรมการป .ป.ช. จะส่งผลการด าเนินการไปยังวุฒิสภาในส่วนของการใช้
มาตรการถอดถอน  และส่งส านวนไปยังอัยการสูงสุด  ในส่วนของมาตรการด้านคดีที่จะต้อง
ด าเนินการต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ถ้าปรากฏพฤติ การณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ  อัยการสูงสุดจะด าเนินคดีร้องขอให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  หรือถ้าปรากฏ
พฤติการณ์ความผิดทางอาญาก็จะยื่นฟฺองเป็นคดีอาญา  ขอให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
พ.ศ.2542 ซึ่งศาลจะมีอ านาจพิจารณาทั้งในส่วนคดีร้องขอให้ริบทรัพย์สินและคดีอาญา 
  หากกล่าวโดยรวมแล้ว  ผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินคดีแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจึง
ได้แก่ พนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจ  คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อัยการสูงสุดและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  3. ประเภทคดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมิได้นิยามความหมายไว้โดยเฉพาะ  จึงมี
ความหมายสามัญท านองเดียวกับค าว่า  “นักการเมือง ” ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีต าแหน่งมีอ านาจและท า
หน้าที่ทางการเมืองซึ่ งเป็นต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจึงอาจแบ่ง
ออกเป็นหลายประเภท  ซึ่งรัฐธรรมนูญได้แยกก าหนดให้อยู่ในมาตรการการตรวจสอบอ านาจ
ต่างกัน กล่าวคือ 
  1. ตามมาตรา  259  ก าหนดบุคคลไว้ 6 ประเภท  ได้แก่  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่นและผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและต้องถูกตรวจสอบเมื่อพ้นจากต าแหน่ง ตามาตรา 262 
ซึ่งอาจถูกด าเนินคดีอาญาและคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 262 วรรคท้าย
ประกอบมาตรา 272 วรรคห้า 
  2. นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภาอยู่ภายใต้
มาตรการร้องขอให้ถอดถอน ตามมาตรา 270 และมาตรา 271 ซึ่งจะต้องถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่
สวน และอาจถูกฟฺองคดีอาญาและคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 272 
  3. นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมืองอื่น  อยู่ภายใต้มาตรการการกล่าวหาตามมาตรา 275 และมาตรา 276 ซึ่งจะต้องถูก
คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไต่สวนและอาจถูกฟฺองคดีอาญาและคดี
ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม มาตรา 276 วรรคท้ายประกอบมาตรา 272 
  ดังนั้นการพิจารณาว่าคดีผู้ด ารงต าแหน่งแบ่งออกเป็นกี่ประเภท จึงสัมพันธ์กับอ านาจ
ศาลที่มีอยู่เหนือตัวบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้จัดต้ังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองขึ้นเพื่อด าเนินคดี
บุคคลที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะ  แต่บางคดีที่มีลักษณะเกี่ยวพันระหว่างบุคคลที่
มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองร่วมกระท าผิดคดีอาญากับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมื องใน
ฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน จึงให้ศาลฎีกาแผนกนี้มีอ านาจเหนือบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองด้วย  โดยนัยนี้ คดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจึงเป็นคดีที่ด าเนินกระบวน
พิจารณาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และถ้าเป็นคดีอาญาที่ มีตัวการ 
ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนร่วมกระท าผิด  แม้ผู้ถูกด าเนินคดีบางรายจะมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
แต่ก็เข้าข่ายเป็นคดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอยู่ภายใต้มาตรการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วย 



102 

 

  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.2542 มาตรา 9 ก าหนดให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีอ านาจเหนือคดี 4 ประเภท ดังน้ี 
  1. คดีที่มูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอ่ืนร่ ารวยผิดปกต ิกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายอ่ืน 
  2. คดีที่มูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลตามข้อ 1 หรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดทางอาญาตามข้อ 1 
  3. คดีซึ่งประธานวุฒิสภาส่งค าร้องให้ศาลพิจารณาพิพากษาตามข้อกล่าวหาว่า  
กรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่ ารวยผิดปกติ  กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที ่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  4 . คดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือข้าราชการการเมืองอ่ืน  หรือผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติตกเป็นของแผ่นดิน 
  คดีดังกล่าวข้างต้นเฉพาะประเภทที่ 1, 2 และ 4 เป็นกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา  ส่วนคดีประเภทที่ 3 เป็นกรณี กรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาตถิูกกล่าวหา ดังนั้น คดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจึงมีความหมายถึงคดีประเภทที่ 1 
,2 และ 4 ซึ่งพนักงานอัยการเป็นผู้มีหน้าที่พิ จารณาส านวนการไต่สวนจากคณะกรรมการ ปฺองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วยื่นฟฺองและด าเนินการพิจารณาสืบพยานในศาลต่อไป  
ส าหรับคดีประเภทที่ 1 จะประกอบด้วยทั้งคดีอาญาและคดีร้องขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
เน่ืองจากมูลแห่งคดีอาญาอาจเป็นการกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทางกา รเมืองเฉพาะทางอาญาหรือ
เฉพาะพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติหรืออาจกล่าวหารวมทั้งสองพฤติการณ์ก็ได้  ต่างจากคดีประเภทที่ 2 
ซึ่งเป็นคดีอาญาอย่างเดียว และเป็นกรณีที่มีการร่วมกันกระท าความผิดกับบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  ส่วนคดีประเภทที่ 4 หมายความเฉพาะคดีที่ร้ องขอให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น
ผิดปกติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตกเป็นของแผ่นดิน  (การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่า
ด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3, 2548, หน้า 45) 
  ถ้าจะกล่าวตามพฤติการณ์แห่งคดีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหาแล้ว  อาจ
แบ่งคดีได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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  1. คดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นคดีอาญา 
  2. คดีร้องขอให้ทรั พย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  มีมูลแห่งคดีเป็นเร่ืองร้องขอให้ริบ
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติในระหว่างที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองครองต าแหน่งหน้าที่ โดย
ปรากฏรายการเพิ่มขึ้น ในขณะด ารงต าแหน่ง  ซึ่งอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นการ
ทุจริตประพฤติมิชอบก็ได้ เน่ืองจากปริมาณทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่บ่ง
พิสูจน์โดยตัวของมันเองว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใช้อ านาจในต าแหน่งแสวงหามาโดยมิชอบ  
แต่ถ้าพิสูจน์ได้ถึงที่มาโดยชอบก็ย่อมจะถือไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่มีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ 
  ส าห รับคดีประเภทแรกมีลักษณะเป็นคดีอาญา  ส่วนคดีประเภทหลังจะด าเนิน
กระบวนพิจารณาท านองเดียวกับคดีแพ่ง  ซึ่งพนักงานอัยการมีบทบาทต้องรับผิดชอบคดีทั้ง 2 
ประเภทนี ้
  4. ขั้นตอนการด าเนินคด ี
  โดยสภาพของคดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้ง 2 ประเภท คือคดีอาญาและคดีที่ร้อง
ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จะเกิดขึ้นเพราะมีผู้ถูกกล่าวหาหลังจากปรากฏพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกต ิหรือมีการประพฤติโดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยทุจริต 
ซึ่งหากพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 จะแบ่งจุดเร่ิมต้นของคดีได้ 2 ทางคือ 
   1. เร่ิมต้นโดยมหาชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  271 ซึ่งให้สิทธิสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  หรือประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้วุฒิสภาพิจารณามีมติถอดถอน
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  ออกจากต าแหน่งได้  (กรณี
ร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิ สภา อาจเร่ิมต้นกระบวนการโดยสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อกันร้องขอก็ได้) 
   เมื่อประธานวุฒิสภารับค าร้องขอแล้ว  จะส่งเร่ืองให้คณะกรรมการปฺ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการไต่สวนตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ถ้าผลการไต่สวน
ปรากฏว่าคดีไม่มีมูลตามค าร้องขอถอดถอน เร่ืองก็จะเป็นอันยุติโดย คณะกรรมการปฺ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะรายงานผลการไต่สวนไปยังประธานวุฒิสภา  แต่ถ้าผลการไต่สวน
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ปรากฏว่าคดีมีมูลตามพฤติการณ์ว่าร่ ารวยผิดปกติ หรือทุจริตประพฤติมิชอบ คณะกรรมการปฺองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะต้องส่งผลกากรไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟฺองคดี 
   เมื่ออัยการสูงสุดได้รับส านวนการไต่สวน  ซึ่งอาจเป็นการรายงานผลการไต่สวน
ตามค าร้องขอให้ถอดถอน ซึ่งมีมูลคดีอาญาหรือคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินอย่างใด
อย่างหนึ่ง ห รือทั้งสองอย่างตามนัยมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แต่จะไม่มีกรณีที่คณะกรรมการปฺองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติจะรายงานผลการไต่สวนร้องขอให้ถอดถอนเฉพาะมูลทางวินัย  ซึ่งจะต้องแยกส่ง
ให้ประธานวุฒิสภาด า เนินการประชุมพิจารณาถอดถอนต่อไป  ดังนั้น ถ้าเร่ืองร้องขอให้ถอดถอน
เร่ืองใดไม่ปรากฏมูลคดีที่จะต้องด าเนินการในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไม่ต้องส่งรายงานผลการไต่สวน
ไปยังอัยการสูงสุด ซึ่งสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ที่ก าหนดให้มีการส่งเร่ืองมายังอัยการ
สูงสุดเพื่อด าเนินการฟฺองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
   2. เร่ิมต้นโดยเอกชน  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 275 บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้เสียหายที่
จะแจ้งความกล่าวหากรณีที่ตนได้รับความเสียหาย  จากการกระท าของนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  และข้าราชการการเมืองอ่ืนซึ่งมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  
กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น  การเร่ิมคดีใน ลักษณะนี้ไม่เกี่ยวกับวุฒิสภา แต่จะเป็น
การร้องทุกข์กล่าวหาต่อพนักงานฝูายปกครองหรือต ารวจซึ่งมีเขตอ านาจเหนือท้องที่ที่เกิดการ
กระท าผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสมือนกับคดีอาญาตามปกติ  เพื่อให้เจ้า
พนักงานด าเนินการรับแจ้ง บันทึกหลักฐานการแจ้งความ รวมทั้งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่าที่
จ าเป็น เช่น ถ้ามีพฤติการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือมีการกระท าผิดซึ่งหน้า  เจ้าพนักงานนั้นย่อมมีอ านาจ
จับ  หรืออาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้ออกหมายจับได้  แล้วท าบันทึกการจับส่ง
คณะกรรมการปฺ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อม หลักฐานการแจ้งความตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  
   ผู้เสียหายดังกล่าวข้างต้นอาจเลือกที่จะไปยื่นค าร้องขอโดยตรงต่อ คณะกรรมการ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ท าการไต่สวนมูลกรณีที่มีการกล่าวหาก็ได้  และ
เน่ืองจากรัฐธรรมนูญมาตรา 275 วรรคท้าย  ก าหนดให้น าบทบัญญัติ มาตรา 272 วรรคหนึ่ง  วรรคสี่ 
และวรรคห้า มาบังคับใช้โดยอนุโลม  จึงท าให้การเร่ิมคดีโดยผู้เสียหายนี้อาจส่งผลไปถึงมาตรการ
การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ด้วย และเมื่อผลการไต่สวนออกมามีมูลคดีที่จะต้อ ง
ด าเนินการต่อไปในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการปฺองกัน
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก็จะส่งส านวนการไต่สวนมาให้อัยการสูงสุดด าเนินคดีอาญา  
หรือคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้วแต่กรณีต่อไป 

 6. บทบาทของ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปร ามการทุจริตแห่งชาติ ในคดีอาญาผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 คณะกรรมการปฺองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  โดยอาจ
เปรียบเทียบได้เสมือนกับเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารแห่งสายน้ า ในกระบวนการยุติธรรมของการ
ด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่อันส าคัญในการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐ และจัดวางกรอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปฺองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือในกิจการของรัฐทุกรูปแบบไม่ว่าจะ เป็นการรับสินบน
ตอบแทนการอนุญาต  หรือการแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น บทบาทของ
คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการด าเนินการกับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองอาจแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 
  1. การตรวจสอบทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 259 ซึ่งก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองต่อยื่นบัญชีต่อคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกคร้ังที่เข้ารับ
ต าแหน่ง หรือพ้นจากต าแหน่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป 
  2. การถอดถอนออกจากต าแหน่งซึ่งเร่ิมต้นด้วยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน  ไม่
น้อยกว่า 20,000 คน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  เข้าชื่อกันร้องขอให้ถอด
ถอนต่อประธานวุฒิสภา  ประธานวุฒิสภาจะส่งเร่ืองให้ คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ไต่สวนข้อเท็จจริง และสรุปส านวนพร้อมท าความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาว่า  ข้อ
กล่าวหามีมูลสมควรที่วุฒิสภาจะพิจารณาลงมติถอดถอนผู้ที่ถูกกล่าวหาออกจากต าแหน่งหรือไม่ 
  3. การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  เมื่อปรากฏว่าผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองร่ ารวยผิดปกติ โดยคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบเอง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 หรือเมื่อมีก ารร้องขอให้ถอดถอนหรือกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองแล้วแล้ว คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท าการไต่สวนพบ
พฤติการณ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะ
ส่งเร่ืองไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของงแผ่นดิน 
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  4. การด าเนินคดีอาญา  คือ การไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมท าความเห็น
ไปยังประธานวุฒิสภาส่งให้อัยการสูงสุด  เพื่อด าเนินการฟฺองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป 
  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ เห็นว่าข้อกล่าวหา
ใดไม่มีมูลแล้วข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 
  นอกจากนั้น บทบาทตามอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ยังก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 250  และตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺ องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542  มาตรา 19  ถึงมาตรา 31 
โดยเฉพาะมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดอ านาจในการด าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่
ของรัฐไว้ดังนี ้
  1. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์
ความผิด และเพื่อเอาตัวผู้กระท าความผิดมาฟฺองลงโทษ 
  2. ด าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจออกหมายจับ  เพื่อให้มีการจับกุมและควบคุมตัว
ผู้ถูกกล่าวหา  ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อ เท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระท าผิด หรือเป็นผู้ซึ่ง
คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล  เพื่อส่งตัวไปยัง
อัยการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีต่อไป 

เมื่อเปรียบเทียบการด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญากับการด าเนินคดีของ คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและปราบปราบการทุจริต  พ.ศ.2542 แล้ว 
จะเห็นว่ากระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ มีขอบเขตที่ชัดเจนรัดกุม และให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกด าเนินคดี  เช่นเดียวกับ
มาตรการการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  นับตั้งแต่ผู้เสียหายจากการ
กระท าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 275 ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อด าเนินการแทน  การ
ก าหนดข้อจ ากัดมิให้ด าเนินการไต่สวนในเร่ืองที่ คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ไต่สวนข้อ เท็จจริงเสร็จแล้วและไม่มีพยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระส าคัญแก่การไต่
สวนหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลคนเดียวกันกับ  ผู้ถูกกล่าวหาในเร่ืองที่อยู่ระหว่างการไต่สวน
ข้อเท็จจริง และมูลกรณีแห่งการกล่าวหาเป็นเร่ืองเดียวกัน  นอกจากนี้  ยังบัญญัติหลักการให้มีการ
แจ้งข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ การชี้แจงแสดงหลักฐานและพยานบุคคลของผู้กล่าวหา  
พร้อมทนายความ หรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจได้เข้าร่วมฟังการชี้แจงหรือให้ปากค า  
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ตลอดจนวิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 43 ถึงมาตรา 45 และมาตรา 66 ถึงมาตรา 74 
(กิตติ เนตรประเสริฐชัย, 2548, หน้า 78) 
  บทบาทอ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มิใช่ว่าจะมีเพียงอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดผู้ถูกกล่าวหา
เท่านั้น หากแต่คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยังมีอ านาจด าเนินการฟฺอง
คดีเองหรือจ้างทนายความให้ฟฺองคดีแทนในกรณีที่คณะท างานที่ตั้งขึ้นร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และอัยการสูงสุดไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับ
การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการฟฺองคดีให้สมบรูณ์ได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 276 ประกอบ
มาตรา 272 วรรคห้า  เน่ืองจาก พ ระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 มาตรา 23 บัญญัติไว้ว่า 
 
 
  “ผู้มีอ านาจฟฺองคดีอาญาตาม พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้แก่ 
  1. อัยการสูงสุด 
  2. คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการปฏิบัติตาม  มาตรา 
11 
  ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 11 มีสาระส าคัญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรคห้า 
  นับได้ว่า คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีดุลพินิจอย่าง
กว้างขวางในการด าเนิ นคดีกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรณีก่อนชั้นพิจารณาคดีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กอปรกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 277 ก าหนดให้มีการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแตกต่างวิธีค้นหาความ
จริงตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ท าให้การฟฺองคดีอาญาดังกล่าวไม่
ต้องไต่สวนมูลฟฺอง เพียงแต่ให้รับฟฺองจากโจทก์ ซึ่งหมายความถึง อัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติโดยประธานคณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิแล้วแต่กรณีได้ส่งส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาตติ่อศาลเพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาและรวมไว้ในส านวน ทั้งนี้ ศาลอาจไต่สวนหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 มาตรา 25 และ 31 แต่อย่างไรก็ตาม  
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หากศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานที่ปรากฏในการไต่สวนข้อเท็จจริงของ คณะกรรมการ ปฺองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและผ่านการกลั่นกรองจากอั ยการสูงสุดแล้วถึงสองขั้นตอนก่อน
คดีจะขึ้นสู่ศาล แล้วศาลก็ไม่จ าต้องไต่สวนข้อเท็จจริงอีก  ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า คณะกรรมการ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีบทบาทส าคัญที่สุดในการรวบรวมพยานหลักฐานและ
จัดท าส านวนการไต่สวน  เพื่อค้นหาความจริงออกมาตีแผ่นในศาลฎีก าว่า จ าเลยซึ่งเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เพียงใด 
 

 7. บทบาทของอัยการสูงสุดในคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 นอกจากอัยการสูงสุดจะมีอ านาจหน้าที่ด าเนินคดีอาญาทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
พนักงานอัยการ  พ.ศ.2498 และกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องแล้ว  อัยการสูงสุดยังมีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.2542 และตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกากรปฺองกันและปราบป รามการทุจริต  พ.ศ.2542 ซึ่งอาจแบ่งหน้าที่
ของอัยการสูงสุดออกได้เป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
  ก.ขั้นตอนพิจารณาตรวจสอบ 
  อัยการสูงสุดมีหน้าที่ตรวจสอบพิจารณารายงาน  เอกสาร  พยานหลักฐานและ
ความเห็นของ คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ประธานคณะกรรมการ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งไปให้ภายในสิบสี่วันนับแต่คณะกรรมการปฺองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติว่า กรณีมีมูลที่จะด าเนินคดี  เพื่อด าเนินการฟฺองร้องต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองในอันที่จะ
ถอดถอนผู้นั้นออกจากต าแหน่ง ขอให้ศาลพิจาร ณาพิพากษาลงโทษทางอาญาแก่ผู้นั้น และร้อง
ขอให้ทรัพย์สินของผู้นั้นตกเป็นของแผ่นดิน  หากอัยการสูงสุดเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็จะยื่นฟฺองผู้ถูกกล่าวหาเป็นจ าเลยต่อศาล 
แต่ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าข้อเท็จจริงในส านวนของคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติยังไม่สมบรูณ์พอที่จะด าเนินคดีได้  ก็จะต้องแจ้งประสานงานเพื่อให้มีการต้ัง  “คณะท างาน
ร่วม” โดยมีผู้แทนจาก คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และอัยการสูงสุด
จ านวนฝูายละเท่า ๆ กัน ร่วมพิจารณาทบทวนข้อเท็จจริงที่ไม่สมบรูณ์ให้ครบถ้วนพอที่จะด าเนินคดี
ฟฺองผู้ถูกกล่าวหาได้ และหาก “คณะท างานร่วม” ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการฟฺองคดีได้ 
อัยการสูงสุดมีอ านาจที่จะไม่ด าเนินการฟฺองคดีผู้ถูกกล่าวหา  ซึ่งมีผลเท่ากับอัยการสูงสุดสั่งยุติการ
ด าเนินคดีในส่วนของตนได้  หลังจากนั้นจะตกเป็นอ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ปฺองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยฟฺองคดีเอง  หรือแต่งตั้งทนายความให้
ฟฺองคดีแทนภายในสิบสี่วันนับแต่คณะท างานไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟฺองคดีได้  ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา  272 และมาตรา 276 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ความอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.2542 มาตรา 10 และ 11 และตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 56, 70, และ 80 
  อย่างไรก็ตามที่กฎหมายก าหนด ให้ใช้ระยะเวลาในการยื่นฟฺองดังกล่าว  แม้จะล่วงเลย
ก าหนดไปแล้ว ก็ยังสามารถฟฺองคดีภายในอายุความได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.2542 มาตรา 12 และในขั้นตอนนี้  
หลักการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการมีความ เห็นและค าสั่งฟฺอง สั่งไม่ฟฺอง  หรือสอบสวน
เพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141 ถึง 143  ก็จะน ามาพิจารณา
ประกอบการด าเนินการด้วย  เพราะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติโดยเด็ดขาดให้
อัยการสูงสุดต้องยื่นฟฺองคดีตามมติของคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  ข. ขั้นฟฺองคด ี 
  อัยการสูงสุดมีอ านาจฟฺองคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.2542  
มาตรา 23 และฟฺองคดีอาญาส าหรับการกระท าอันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายห ลายบท  และบทใด
บทหนึ่งอยู่ในอ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม มาตรา 24 
เกี่ยวกับอ านาจฟฺองคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้น  ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้อัยการ
สูงสุดเป็นผู้ยื่นฟฺองจ าเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ เสียหายหรือ
พนักงานอัยการผู้ด ารงต าแหน่งอื่น จึงไม่มีอ านาจฟฺอง โดยเฉพาะผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ไม่มีอ านาจฟฺองหรือขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมดั่งเช่นคดีอาญาทั่วไป 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 และมาตรา 30 กอปรกับพระราชบั ญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.2542  
มาตรา 4 บัญญัติห้ามมิให้ศาลอ่ืนรับคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองไว้พิจารณาพิพากษา ดังนั้นนับตั้งแต่กฎหมายนี้ใช้บังคับ หากอัยการสูงสุดไม่
ยื่นฟฺองผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้วผู้เสียหายก็ไม่อาจฟฺองคดีเองได้ 
  ในการพิจารณาสั่งฟฺองคดี อัยการสูงสุดจะตรวจสอบส านวนของ คณะกรรมการ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ท านองเดียวกันกับคดีอาญาปกติที่พนักงานอัยการท า
หน้าที่ตรวจพิจารณาส านวนของพนักงานสอบสวนต ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ในกรณีที่พนักงานอัยการสูงสุดเห็นว่าพยานหลักฐานตามส านวนการไต่สวนของ คณะกรรมการ
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ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสมบรูณ์หรือยังไม่สมบรูณ์พอที่จะด าเนินคดีได้ ก็จะต้อง
จัดตั้งคณะท างานร่วมขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจนสมบรูณ์ แล้วก็จะพิจารณาสั่งด าเนินคดีฟฺอง
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นจ าเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมือง  ในการน้ีเพื่อรองรับให้การ
ท างานของอัยการสูงสุดที่ร่วมมีบทบาทในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมสัมพันธ์กับปริมาณคดีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ส านักงานอัยการสูงสุด
จึงได้จัดตั้งส านักงานอัยการพิเศษฝูายคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เป็นหน่วยงานขึ้น
ตรงต่ออัยการสูงสุด ท าหน้าที่ตรวจสอบส านวนคดีที่ประธานกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาตสิ่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาสั่งการทั้งในส่วนคดีผู้ด ารงต าแหน่งท างการเมืองและคดี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่ว  ๆ ไปทุจริตประพฤติมิชอบ  นอกจากนั้นอัยการสูงสุดยังได้ออกระเบียบ
ส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูง  พ.ศ.2543  มอบหมายให้พนักงานอัยการอ่ืนเป็นผู้ด าเนินคดีอาญาใ นศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาองผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้  ยกเว้นเฉพาะการลงลายมือชื่อเป็นโจทก์ในค า
ฟฺองเท่านั้น ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่เฉพาะตัวของอัยการสูงสุด 
  ค.ขั้นพิจารณาของศาล 
  เมื่อยื่นฟฺองคดีต่อศาลแล้ว  อัยการสูงสุดมีภารกิจจะต้องร่วมด าเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลซึ่ง การไปศาลและการว่าความ  อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานอัยการเป็น
ผู้ด าเนินการแทนเสร็จคด ี
  ดุลยพินิจของอัยการสูงสุด  
  พนักงานอัยการและอัยการสูงสุดในปั จจุบันเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรม แห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 ในหมวดที่ 11 ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยราชการที่ไม่ สังกัด กระทรวง 
หรือทบวง  และมีกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นอิสระโดยคณะกรรมการอัยการและปฏิบัติ
ภารกิจวินิจฉัยสั่งคดีโดยอิสระตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งก าหนดให้เป็นดุลย
พินิจของพนักงานอัยการในการสั่งฟฺองหรือสั่งไม่ฟฺองคดีอาญา  และในการด าเนินคดีในชั้นศ าล จึง
ถือได้ว่าพนักงานอัยการมีบทบาทส าคัญในกระบวนการยุติธรรมในฐานะทนายของแผ่นดิน  ผู้มี
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีหรือด าเนินการไปตามอ านาจและหน้าที่ในทางอรรถคดีของพนักงาน
อัยการ  ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ  พ.ศ.2498 มาตรา 4, 6 และ 11 หลายประการ รวมทั้ง
หน้าที่ที่มิใช่เป็นเพียงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟฺองผู้ต้องหาต่อศาล ดังที่ปรากฏในนิยามความหมาย
ของค าว่า “พนักงานอัยการ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(5) ดุลยพินิจใน
การด าเนินคดีของพนักงานอัยการจึงมีขอบเขตกว้างขวางกว่า มิได้จ ากัดอยู่เพียงการสั่งฟฺองหรือสั่ ง
ไม่ฟฺอง  การสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหากลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อ
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เปรียบเทียบคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 141 ถึงมาตรา 143 นอกจากนั้น
กฎหมายก็มิได้ห้ามหรือจ ากัดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานอัยการไว้ คงมีเพียงเงื่อนไขในการฟฺอง
คดีตาม มาตรา 120 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนคดีนั้น
ก่อน 
  อย่างไรก็ตาม  สืบเนื่องมาจากกลไกของการด าเนินคดีอาญาในชั้นก่อนขึ้นศาลไทย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แบ่งแยก “อ านาจหน้าที่
การสอบสวนคดีอาญา ” ออกจาก “อ านาจหน้าที่ในการฟฺองคดีอาญา ” ออกจากกันค่อนข้างเด็ดขาด  
กล่าวคือในการสืบสวนการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษ  จับกุม คุมขัง และสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานอยู่ในอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน  จนกระทั่งพนักงานสอบสวนเห็นว่าการ
สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จึงท าความเห็นเช่น ควรงด การสอบสวน  ควรสั่งฟฺอหรือสั่งไม่ฟฺอง  แล้วส่ง
ส านวนพร้อมด้วยความเห็นดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งคดีต่อไป  พนักงานอัยการ
จึงมีฐานะเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของส านวนการสอบสวน  กล่าวคือหากเห็นว่า 
พยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนยังไม่ชัดเจนหรือครบถ้ว นสมบรูณ์  ก็สั่งสอบสวนเพิ่มเติม  
หากเห็นว่าพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ก็จะมีความเห็นและค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเปรียบเทียบชอบแล้ว งดการสอบสวน  สั่งฟฺองหรือสั่งไม่ฟฺอง  จากนั้นถ้า
พนักงานอัยการสั่งฟฺองและยื่นฟฺองผู้ต้องหาต่อศาลแล้ว  พนักงานอัยการก็จะท าหน้าที่เป็นโจทก์ใน
ฐานะตัวแทนของแผ่นดินน าพยานเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริงหรือไม่  เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาลรวมทั้งการด าเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ฎีกา จนถึงคดีถึง
ที่สุด 
  ส าหรับคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ได้น ามาตรการการไต่สวนค้นหา
ความจริงเข้ามาใช้ในการพิจารณาคดี  ซึ่งมีความแตกต่างจากมาตรการการกล่าวหาที่ใช้ในการ
พิจารณาด าเนินคดีอาญาทั่วไป  แม้ว่าในการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ก าหนดให้ศาลยึดรายงานของคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นหลักใน
การพิจารณา และอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   
พ.ศ.2542 มาตรา 5 และมาตรา 25 แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 272 บัญญัติแต่เพียงว่าในกรณีอัยการสูงสุด
เห็นว่า รายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ที่ส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการฟฺองคดียังไม่สมบรูณ์พอที่จะด าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้ง
ให้คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อด าเนินการต่อไป ในกรณีที่ไม่
อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการฟฺองคดีได้ให้ คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต



112 

 

แห่งชาตมิีอ านาจฟฺองคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความฟฺองคดีแทนได้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดุลยพินิจใน
การฟฺองคดีของอัยการสูงสุดมีข้อจ ากัดอยู่ภายใต้กรอบของมติ คณะกรรมการ ปฺองกันแ ละ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านวนการไต่สวนของ คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติแต่ก็ยังไม่ถึงกับจ ากัดดุลยพินิจของอัยการสูงสุดที่จะสั่งฟฺองหรือสั่งไม่ฟฺอง  หรือ
สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบรูณ์รวมทั้งการประสานงานให้
คณะกรรมกา รปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา  

 มีข้อสังเกตว่าในการฟฺองคดีอาญาโดยทั่วไปย่อมเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการซึ่งเป็น
เจ้าพนักงานผู้ฟฺองคดีจะต้องยกร่างและเรียบเรียงค าฟฺอง  น าค าฟฺองไปยื่ นต่อศาลโดยระบุในค าขอ
ท้ายฟฺองและน าสืบพยานในชั้นพิจารณาต่อไปว่าผู้ถูกฟฺองได้กระท าการอันเป็นความผิดตามบท
กฎหมายใด  การน าตัวบทกฎหมายที่ก าหนดความผิดและโทษอาญามาปรับเข้ากับข้อเท็จจริง  และ
พฤติการณ์ที่มีการกล่าวหา จึงเป็นหน้าที่โดยเฉพาะของพนักงานอัยการ  ส าหรับกรณีกา รด าเนิน
คดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 และมาตรา  272 บัญญัติให้อัยการ
สูงสุดท าหน้าที่ฟฺองคดี  ดังนั้น ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นพ้องกับมติ คณะกรรมการ ปฺองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่จะด าเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหา  อัยการจึงต้องท าหน้าที่ร่า งฟฺองและ
ปรับบทกฎหมายเข้ากับพฤติการณ์ที่ คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติ
ว่าเป็นความผิด  และถ้าเป็นกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างตัวบทฐานความผิดที่มติ
คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อ้างถึง  กับความเห็นของอัยการสูงสุด  
อัยการสู งสุดจะต้องประสานไปยัง คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อ
ประโยชน์แก่การฟฺองคดีให้บรรลุผลในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

 8. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
 การด าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมื องตกเป็นของแผ่นดิน  มี

ลักษณะเป็นการใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้รับผิดในทางแพ่ง กล่าวคือ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา จะมีฐานะเป็นจ าเลยหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษา ส่วนโจทก์หรือเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา  ได้แก่แผ่นดินซึ่งมีอัยการสูงสุดและ คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีภาระหน้าที่กระท าการใดเกี่ยวกับคดีดังกล่าวแทนแผ่นดิน  เหตุน้ีในการด าเนินกระบวน
พิจารณาคดี  กฎหมายจึงบัญญัติให้น าเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาความอาญา
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ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.2542  ซึ่งบัญญัติรับรองไว้ในมาตรา 18 วรรคท้าย  และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.
2543  ข้อ 40 ก าหนดให้ด าเนินการทางศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยวิธี
พิจารณาความอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ .ศ .2542  ของอัยการสูงสุดและ
คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตาม มาตรา 11  ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมทั้งปวง  นอกจากนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
อาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการ เมือง  พ.ศ.2542 มาตรา 33 ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนิน
คดีอาญามาใช้บังคับกับการด าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยอนุโลม  แต่ไม่น า
บทบัญญัติดังต่อไปนี้มาบังคับใช้ คือ มาตรา 24 เร่ืองการฟฺองคดีอาญาอันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบท มาตรา 27 วรรคสาม เร่ืองสอบถามค าให้การจ าเลยที่มาอยู่หน้าศาลและมาตรา 32 เร่ืองการ
แถลงเปิดคดี การอ่านค าพิพากษา การออกหมายจับจ าเลยมาฟังค าพิพากษา 

  ในกรณีที่ คณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใด ซึ่งถึงแก่คามตายหรื อเมื่อพ้นจากต าแหน่ง
แล้วปรากฏว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 275 และ มาตรา 262 วรรคท้ายก็ดี  
กรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงว่าผู้ต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดร่ ารวยผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าผู้ด ารงว่าด้วยการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 75 ก็ดี
หรือกรณีที่มีการร้องขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองออกจากต าแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 270-271 ก็ดี เมื่อคณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไต่สวนข้อเท็จจริง
และมีมติว่า ผู้ด ารงต าแหน่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่ ารวยผิดปกติแล้ว ประธานคณะกรรมการปฺองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะส่งส านวนเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบทั้งหมดไปยังอัยการสูงสุด  โดยอัยการสูงสุดจะยื่นค าร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  259 ซึ่งก าหนดไว้ 6 ประเภท
รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลนี้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 ส่วนบุคคลประเภทอ่ืนและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและการไต่สวนของ คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามกา รทุจริตแห่งชาติ
ด้วยนั้น อัยการสูงสุดจะยื่นค าร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542  มาตรา ตามนัย มาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติประก อบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ เสียหายตาม  (2), (3) และ (4) เน่ืองจากมิใช่บุคคลที่อยู่
ในอ านาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เมื่ออัยการสูงสุดพิจารณารายงาน
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เอกสารและความเห็นที่คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่งมาให้แล้ว เห็น
ว่าสมบรูณ์พอที่จะด าเนินคดีได้ก็จะยื่นค าร้องต่อศาลให้เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจาก
คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

  ในกรณีที่อัยการสูงสุดได้รับเอกสารและรายงานความเห็นของ คณะกรรมการปฺองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วพิจารณาเห็นว่ารูปคดีและพยานหลักฐานยังไม่สมบรูณ์เพียง
พอที่จะด าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  อัยการสูงสุดจะประสานไปยัง
คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและจัดตั้งคณะท างานร่วมกันประกอบด้วย
ผู้แทนของคณะกรรมการ ปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับอัยการสูงสุดฝูายละเท่า  ๆ 
กัน เพื่อร่วมกันพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานให้สมบรูณ์แล้วส่งอัยการสูงสุดเพื่อยื่นค าร้องต่อ
ศาลต่อไป  แต่ถ้าคณะท างานไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินคดีได้  ก็ให้คณะกรรมการ ปฺองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลได้เอง  ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542  มาตรา 80 มิได้บัญญัติให้
คณะกรรมการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่งตั้งทนายความให้ยื่นค าร้องแทนดั่งเช่น 
การด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและภาระการพิสูจน์ที่ต้อง แสดงให้ศาลเห็นว่า
ทรัพย์สินที่ได้มานั้นมิได้เกิดจากการร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

ถ้าผู้มีภาระการพิสูจน์ดังกล่าว ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของ
แผ่นดินมิได้เกิดจากการร่ ารวยผิดปกติหรือมิได้เป็นทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติศาล ก็จะสั่งให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542  มาตรา 81 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.2542 มาตรา 35 แต่ในทางกลับกัน ถ้าผู้ถู ก
กล่าวหาพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้เกิดจากร่ ารวยผิดปกติ  ศาลก็จะสั่ง
ยกค าร้องตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาขอผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  พ.ศ.2543  ข้อ 27 ส่วนการบังคับคดีดังกล่าวเป็นการบังคับคดีแพ่ง  ซึ่งตามข้อ  38 ของ
ข้อก าหนดดังกล่าวระบุให้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 


