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บทคัดยอ 
 
 โครงการวิจัย เร่ือง การเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540            
เปนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาวิเคราะหวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มีวัตถุประสงคใน
การปองกันการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัวของผูกุมอํานาจในการบริหารประเทศ      
ซ่ึงหมายถึงคณะรัฐมนตรี วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด และควรที่จะมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร โดยเริ่มจากการทําความเขาใจกับวิธีการและชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชนทางธุรกิจของนักการเมืองจากกรณีศึกษาตางๆ ในอดีต 

ในการศึกษาวิจัย คณะผูวิจัยดําเนินการศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ บทความ รวมทั้งฐานขอมูลบริษัทจํากัด จากกรมทะเบียนการคา และบริษัท
มหาชนจากตลาดหลักทรัพย  โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมาย  
ศึกษาแนวทางในการปองกันมิใหเกิดการขัดกันทางผลประโยชนของนักการเมืองในตางประเทศ 
ทั้งในดานกฎหมาย องคกร และการบังคับใชกฎหมาย  และใชสมการถดถอย (Regression) ในการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานทางธุรกิจกับสายสัมพันธทางการเมือง 

จากการศึกษาวิจัยคณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
1.  กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
(1)   ใหมีการปรับปรุง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรฐานทางคุณธรรมและ   

จริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. 2543 โดยมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ กติกา และ
แนวทางในการปฏิบัติตนและวิธีการในการแกไขปญหาการทับซอนของผลประโยชนของรัฐมนตรี 
และท่ีสําคัญคือระเบียบดังกลาวจะตองมีบทลงโทษที่เปนรูปธรรม  ในกรณีที่มีการฝาฝนขอบังคับ
ทางคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาว  เพื่อที่จะใหมีกลไกในการปฏิบัติเพื่อที่จะใหเกิดผลในการ
ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยที่เปนที่เชื่อถือของสังคม เพื่อที่จะชี้ขาดกรณี
การละเมิดขอบังคับดังกลาว และอาจพิจารณาใหการละเมิดขอบังคับดังกลาวจัดเปนพฤติกรรม      
ที่ “สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหง        
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย”  ตามมาตรา 303 ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนมูลเหตุหนึ่งที่วุฒิสภามีอํานาจ
ถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได 

(2)  ใหมีการแกไข พ.ร.บ. การจัดการหุนและหุนสวนของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 มาตรา 4          
ซ่ึงหามมิใหรัฐมนตรีถือหุนสวนในบริษัทเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยใหรวมถึง         
การถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ดวย 

(3)  ใหมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลของรัฐมนตรีที่ตองเปดเผยกับสาธารณชนโดยรวมถึง         
การเดินทางไปตางประเทศ ยกเวนในกรณีที่เปนการเดินทางโดยคาใชจายสวนตัว รายละเอียดที่ตอง
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ระบุ ไดแก วัตถุประสงคในการเดินทาง คาใชจาย และการอนุมัติของนายกรัฐมนตรี การรับของกํานัล
ที่มีคาที่มีมูลคาเกินกวาเกณฑที่กําหนด โดยระบุถึงบริการหรือส่ิงของที่ไดรับ พรอมกับแหลงที่มา 
แหลงรายไดหรือคาตอบแทนอื่นๆ  

2.  การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

(1)  ปรับปรุง พ .ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539 ใหครอบคลุมถึงการ     
“ออกกฎ” ของหนวยงานของรัฐดวย โดยมีขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่สามารถออกกฎ    
ของฝายปกครองไดโดยหามมิใหผูที่มีสวนไดเสียเขารวมในกระบวนการดังกลาว พรอมทั้งกําหนด  
ขั้นตอนในการออกกฎที่สําคัญ เพื่อใหกระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส ถูกตองและเปนธรรม    
ในขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอนดังกลาวควรรวมถึงการแจงใหสาธารณชนและผูที่เกี่ยวของทราบถึงการ        
จะออกกฎ (notification) การรับฟงขอคิดเห็นของผูที่มีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมและจาก    
สาธารณชน (hearings) การเปดโอกาสใหผูที่ เสนอขอคิดและที่ไดรับขอวิพากษวิจารณสามารถ                 
โตตอบและใหขอมูลเพิ่มเติมได เพื่อผูปฏิบัติหนาที่จะไดรับหลักฐานขอมูลที่ตองใชในการพิจารณา   
ที่ถูกตอง แมนยําและครบถวนสมบูรณมากขึ้น เปนตน  

(2) ปรับปรุงมาตรา 13 ของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ซ่ึงหามมิให        
เจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนไดเสียเขารวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามที่ไดศึกษาวิเคราะห
ในรายละเอียดกอนหนานี้แลว ใหครอบคลุมถึงการมีหุนสวนหรือการดํารงตําแหนงในบริษัทเอกชน
ดวยเพื่อที่จะปองกันมิใหมีการใชอํานาจรัฐในการเอื้อผลประโยชนใหธุรกิจที่เจาหนาที่พนักงานของ
รัฐมีสวนไดเสีย 

3.  การปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณของรัฐ 
(1)  กําหนดใหโครงการของรัฐที่มีลักษณะของการใหการ “สงเสริม” หรือ “อุดหนุน”     

แกธุรกิจเอกชนระบุผูที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรง (จํานวนบริษัท และรายชื่อของบริษัท) และ   
ผูที่จะไดรับผลโดยออม  และมีการติดตามประเมินและเผยแพรผลกระทบของโครงการวาเปนไป
ตามที่คาดการณไวหรือไม มากนอยเพียงใดเพื่อที่จะใหมีการรับผิดชอบในกรณีที่โครงการเอื้อ      
ผลประโยชนในเชิงธุรกิจใหเพียงแกธุรกิจเอกชนไมกี่รายที่รัฐมนตรีมีสวนไดเสีย โดยผลประโยชน
มิไดตกอยูกับประเทศชาติ    โดยรวม ไมวาจะเปนการจางงาน การสรางรายไดเขารัฐ หรือการ
พัฒนาเทคโนโลยีก็ดี 

4.  การปรับปรุงโครงสรางและการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของ         
รัฐวิสาหกิจ  

(1)  ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจทุกแหงตองแสดงถึงการมีสวน      
ไดเสียกับธุรกิจที่ประกอบธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจที่ตนดํารงตําแหนงอยูโดยเปดเผยแกสาธารณชน
สามารถรับรูได  สวนไดเสียดังกลาวควรรวมถึงการถือหุนและการดํารงตําแหนงในกิจการดังกลาว  
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ทั้งของตนเอง พี่ นอง คูสมรส และบุตรดวย  ทั้งนี้ ควรมีกรอบแนวทางในการประเมินความรุนแรง
ของผลประโยชนทับซอน  เพื่อที่จะกําหนดไดวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวจะสามารถปฏิบัติหนาที่    
ตอไปอยางเปนกลางไดหรือไม  และหากไมได ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร จากการ
ถอนตัวออกจากกระบวนการพิจารณา ตลอดจนการขายทิ้งหุนสวนที่เปนปญหาดังกลาว 

(2)  ปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการและผูบริหารสูงสุดของ                       
รัฐวิสาหกิจ โดยใหตัวแทนกลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ซ่ึงอาจมีมากกวา 1 กลุม)  ตัวแทนกลุม                      
ผูบริโภคหรือองคกรประชาชนที่มีผลงานในการตรวจสอบอํานาจรัฐเปนเวลานาน เขารวมในการ    
คัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสูงสุดดวยเพื่อที่จะปองกันมิใหมีการสงรางทรงของฝาย
บริหารเพื่อดูแลรักษาและเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจของรัฐมนตรี    

5.  การปรับปรุงโครงสรางและแนวทางการดําเนินงานขององคกรอิสระ 
(1)  ใหองคกรกํากับดูแลธุรกิจเอกชนมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร เพื่อที่จะใหกลไก 

ในการควบคุมและตรวจสอบธุรกิจเอกชนปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง 
6.  การใหการศึกษาและการฝกอบรม 
(1)  รัฐควรมีโครงการที่จะใหการศึกษาและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา          

การทับซอนของผลประโยชนและมาตรฐานดานจริยธรรมและคุณธรรมของเจาหนาที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติหนาที่  ทั้งนี้ สังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภซ่ึงในบางครั้งทําใหการแยกหนาที่ราชการออกจาก
หนาที่สวนตัวเปนไปไดไมงายนัก  จึงตองมีการปลูกฝงและการทําความเขาใจกับความสําคัญในการ
หลีกเลี่ยงปญหาการทับซอนของผลประโยชน 

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจ
ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540”
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โดย

ฝายเศรษฐกิจรายสาขา
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บทที่ 1
ความเปนมา

   รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มเีจตนารมยที่จะปฏิรูประบบการเมืองโดย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นในแวดวงการเมือง  โดยการจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อ
ตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชั่นทั้งในกระบวนการเลือกตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมือง ได
แก สํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ สํ านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทจุริตคอรรัปชั่นแหงชาติ  ตลอดจนการวางระบบเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบนักการเมืองที่
ร่ํ ารวยผิดปกติโดยการรวบรวมรายชื่อ 50,000 ช่ือ  เพื่อเสนอตอประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาวาควร
มกีารสืบสวนสอบสวนบุคคลดังกลาวเพื่อดํ าเนินการถอดถอนตอไป

   แตการทุจริตคอรรัปชั่นไมจํ าเปนตองหมายถึงการฉอโกงที่ผิดกฎหมายเสมอไป  ความ
หมายของการคอรรัปชั่นที่มีการใชอยางแพรหลายคือ “การใชอํ านาจหนาที่ของรัฐเพื่อแสวงหาผล
ประโยชนสวนตัว” (Gray Kaufmann, 1998; Jayawickrama, 1998; Bardhan, 1997) ซ่ึงในบางครั้ง
วิธีการตักตวงผลประโยชนสวนตัวจากอํ านาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้นอาจไมผิดกฎหมาย เชน
ในกรณีที่นักการเมืองจัดสรรงบประมาณ ใหสัมปทาน กํ าหนดแนวนโยบายทางเศรษฐกิจ หรือ
ออกกฏเกณฑการกํ ากับดูแลธุรกิจที่เอื้อประโยชนตอกิจการที่ตนมีสวนไดเสียดวย เปนตน จึงมี
ความจํ าเปนที่จะตองปองกันมิใหผู ที่ เขามาดํ ารงตํ าแหนงหนาที่ในการบริหารประเทศมีผล
ประโยชนทางธุรกิจซึ่งอาจทํ าใหเกิดปญหา “การทับซอนของผลประโยชน” (conflict of interest)
ระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนของสาธารณะซึ่งจะมีผลทํ าใหการบริหารประเทศบิด
เบอืนไปในทิศทางที่ไมเอื้อตอผลประโยชนของประเทศ

   การแสวงหาผลประโยชนใหแกธุรกิจสวนตัวโดยใชอํ านาจรัฐเปนปญหาที่มีมานาน เพียง
แตในอดีตนักการเมืองสวนมากจะเปน “นกัการเมืองอาชีพ” ไมคอยมีธุรกิจสวนตัว  ปญหาดังกลาว
จงึไมใชปญหาใหญ  แตในชวงเวลาที่ผานมามีกลุมทุนใหญที่เขามากุมอํ านาจทางการเมืองโดยตรง
โดยผานกระบวนการเลือกตั้ง ซ่ึงการเขามาของกลุมทุนในบางครั้งมีจุดประสงคที่จะใชอํ านาจ
บริหารในการตักตวงผลประโยชนใหแกธุรกิจของกลุมตนเอง ของญาติหรือพวกพองมากกวารักษา
ผลประโยชนของประเทศและประชาชน โดยการกํ าหนดนโยบาย หรือแกไขหรือบัญญัติกฎหมายที่
เอือ้ตอธุรกิจของตนเองหรือญาติมิตรโดยตรง โดยเฉพาะในกรณีของการใหสัมปทานรัฐที่มีลักษณะ
ผูกขาดตัดตอนและมีกํ าไรสวนเกินมาก
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    รัฐธรรมนูญฯ มีวัตถุประสงคในการที่จะปองกันมิใหผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองที่ได
รับการรบัเลือกจากประชาชนเขามาแสวงหาผลประโยชนสวนตัว โดยมีขอหามมิใหผูดํ ารงตํ าแหนง
ทางการเมืองเขาไปมีสวนไดเสียกับธุรกิจ ไมวาจะเปนการถือหุน หรือการดํ ารงตํ าแหนงในบริษัท
เอกชน เชน การเปนกรรมการ ผูบริหาร ลูกจาง ตลอดจนที่ปรึกษาก็ดี และมีขอกํ าหนดใหคณะรัฐ
มนตรตีองเปดเผยสินทรัพยและหนี้สินของตนเองและครอบครัวตอสาธารณชนดวย

   การศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาวิเคราะหวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มีวัตถุประสงคในการปองกันการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ
สวนตวัของผูกุมอํ านาจในการบริหารประเทศซึ่งหมายถึงคณะรัฐมนตรี วามีประสิทธิภาพมากนอย
เพยีงใด และควรที่จะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไมและอยางไร โดยเริ่มจากการทํ าความ
เขาใจกับวิธีการและชองทางในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจของนักการเมืองจากกรณีศึกษา
ตางๆ ในอดีต



บทที่ 2
ชองทางในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจของนักการเมือง

2.1 การคอรรัปชั่นที่ผิดกฎหมายกับการคอรรัปชั่นในเชิงจริยธรรม

   ในการเขามาดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองนั้น  นักการเมืองจะไดรับมอบหมายอํ านาจเพื่อที่
จะปฏบิตัหินาทีใ่นการบริหารประเทศ  อํ านาจดังกลาวไดแกอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม อํ านาจในการกํ าหนดงบประมาณแผนดิน  ตลอดจนอํ านาจในการแตงตั้ง
บคุลากรระดับสูงใหเขามาปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

การใชอํ านาจในการบริหารประเทศดังกลาวยอมสงผลกระทบตอกลุมบุคคลตางๆในสังคม
อยางหลีกเลีย่งไมได  ตัวอยางเชน นโยบายในการลดภาษีนํ าเขาเหล็กแผนรีดรอนหรือรีดเย็นจาก
ตางประเทศยอมเปนการเอื้อผลประโยชนใหแกผูที่ใชเหล็กแผนเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาหรือ
เปนวสัดใุนการกอสรางซึ่งจะทํ าใหตนทุนตํ่ าลง  ประชาชนทั่วไปในฐานะของผูบริโภคขั้นสุดทาย 
(final consumers) ยอมไดรับผลประโยชนดวยเชนกัน  ในทางตรงกันขาม การขึ้นภาษีนํ าเขาเหล็ก
แผนเพือ่คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศยอมสงผลใหราคาเหล็กแผนนํ าเขาแพงมากขึ้น ทํ าให
ไมสามารถแขงขันกับเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยได  มาตรการดังกลาวจึงเปนการเอื้อผลประโยชน
โดยตรงใหแกผูผลิตเหล็กแผนในประเทศ โดยผูประกอบการในอุตสาหกรรมปลายนํ้ าที่ตองใช
เหล็กแผนเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เชน ทอเหล็ก เฟอรนิเจอร อุปกรณไฟฟา ฯลฯ และ
ประชาชนทั่วไปเปนผูเสียประโยชน แมอุตสาหกรรมปลายนํ้ าดังกลาวจะไดรับผลกระทบในทางลบ
ตอนโยบายการคุมครองอุตสาหกรรมตนนํ้ า แตบอยครั้งก็ไมกลาออกมาวิพากษวิจารณเพราะเกรง
วาผูผลิตอาจปฏิเสธที่จะขายสินคาให  โดยเฉพาะในกรณีที่ผูผลิตในอุตสาหกรรมตนนํ้ าเปนบริษัท
ขนาดใหญที่มีอํ านาจตอรองทั้งทางธุรกิจและทางการเมืองสูง

ในขณะเดยีวกัน  ผูบริโภคและประชาชนซึ่งเปนผูเสียประโยชนอีกกลุมหนึ่งนั้น  อาจ “ไมรู
สึก” วาตนกํ าลังเปนผูเสียประโยชนเพราะราคาสินคาอาจสูงขึ้นเพียงเล็กนอยเพราะสินคาที่ผลิตมี
องคประกอบของวัตถุดิบหลายประเภท หรือในกรณีที่รัฐใหเงินอุดหนุนแกธุรกิจ (เชนการปลอยเงิน
กูดอกเบีย้ตํ ่า การยกเวนภาษีนํ าเขาหรือภาษีนิติบุคคล หรือการลดหนี้ใหกับธุรกิจเอกชนที่มีหนี้เสีย)  
ผูบริโภคหรือประชาชนจะไมรูสึกเลยเพราะเปนการเสียประโยชนทางออม คือการเสียโอกาสที่จะ
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ไดรับบริการจากภาครัฐจากเงินงบประมาณที่สูญเสียไปใหกับการอุดหนุนหรือใหสิทธิประโยชน
ตางๆ แกภาคธุรกิจ

   อนึ่ง ในการใชอํ านาจทางบริหารเพื่อเอื้อผลประโยชนใหแกธุรกิจของตนเองของผู
บริหารประเทศอาจมีลักษณะเจาะจงหรือไมเจาะจงกับธุรกิจของรัฐมนตรีหรือพวกพอง  ตัวอยาง
เชนในกรณีที่ครอบครัวของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีถือหุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยเปนจํ านวนมาก  ก็อาจมีการออกนโยบายเพื่อการกระตุนตลาดหลักทรัพยโดยการเสนอใหมี
การปรับลดภาษีนิติบุคคลสํ าหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือการใชเงินงบ
ประมาณหรอืเงินทุนจากแหลงอื่นๆ ในการกระตุนตลาดหุนเพื่อที่จะพยุงราคาหุนเปนตน มาตรการ
ดังกลาวจะเอื้อผลประโยชนใหแกบริษัททุกรายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยรวมถึงบริษัทที่
ครอบครัวหรือญาติของรัฐมนตรีเปนเจาของดวย  การกํ าหนดนโยบายเพื่อเอื้อผลประโยชนใหแก
ธุรกิจในลักษณะที่ไมเจาะจงดังกลาวทํ าใหนโยบายของรัฐบาลอาจไมตกเปนเปาของการวิพากษ
วจิารณของสาธารณชนและสื่อมวลชนและอาจทํ าใหมีผูประกอบการรายอื่นที่ไดรับ “ผลพลอยได”
ใหการสนับสนุนดวย

   ในทางตรงกันขาม การใชอํ านาจทางนโยบายเพื่อเอื้อผลประโยชนที่เฉพาะเจาะจงกับ
บริษัทที่ผู บริหารประเทศมีผลประโยชนมักจะเปนเปาของการตรวจสอบมากกวาในกรณีของ
นโยบายที่จะเอื้อผลประโยชนใหแกธุรกิจในวงที่กวางมากขึ้นซึ่งทํ าใหมีขออางเกี่ยวกับผล
ประโยชนสวนรวมมากขึ้น  แตไมวาจะเปนการเอื้อผลประโยชนแกธุรกิจในรูปแบบใดก็ตาม 
นโยบายทีมุ่งผลประโยชนสวนตนเปนหลักลวนเปนการกอความเสียหายตอประเทศชาติทั้งสิ้น

ทัง้นี ้การกํ าหนดนโยบายที่เอื้อตอภาคธุรกิจไมจํ าเปนตองเปนการคอรรัปชั่นเสมอไป  การ
สงเสริมอุตสาหกรรมอาจมีเหตุผลหากการสงเสริมดังกลาวทํ าใหเกิดการจางงาน ทํ าใหประชาชนมี
รายได รัฐไดภาษีเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง ฯลฯ  ทํ าใหนโยบายการสงเสริมหรือให
การคุมครองอุตสาหกรรมมีมิติของสาธารณะมิใชนโยบายที่จะเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจใหแกผู
ประกอบการไมกี่รายเทานั้น

  แตทั้งหมดนี้เปนเพียงการ “คาดคะเน” เทานั้น โดยในทางปฏิบัติมีนอยครั้งมากที่จะมี
ระบบการติดตามเพื่อประเมินวา หลังจากที่รัฐทุมเงินชวยเหลือภาคธุรกิจแลว ธุรกิจไดสรางรายได
ใหกับประชาชนและรัฐคุมคากับเงินที่ลงทุนไปหรือไม หรือเปนการสูญเปลา  การที่ผูกํ าหนด
นโยบายไมตอง “รับผิดชอบ” ตอเงนิงบประมาณที่ใชไปเปนชองโหวทํ าใหสามารถเกิดการทุจริต
คอรรัปชั่นในกรณีที่ผูบริหารประเทศจงใจกํ าหนดนโยบายที่เอื้อผลประโยชนใหกับบริษัทเอกชน
เพื่อแลกกับสินบน
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การคอรรัปชั่นทางนโยบายนี้ยังมีความหมายรวมถึงการกระทํ าสัญญาขอผูกพันใดๆ ที่ทํ า
ใหรัฐเสียเปรียบคูสัญญาเอกชนที่นักการเมืองมีสวนไดเสียหรือที่เปนของญาติหรือพวกพองดวยทั้ง
ทางตรงและทางออม  เชนในกรณีของการทํ าสัญญาที่กํ าหนดใหรัฐตองรับภาระความเสี่ยงทาง
ธุรกิจของคูสัญญาเอกชนในกรณีของการรับซื้อกระแสไฟฟาจากบริษัทเอกชนที่อนุญาตใหผูผลิต
ไฟฟาเอกชนสามารถปรับราคาไฟฟาที่รัฐวิสาหกิจรับซื้อใหสูงขึ้นตามความผันผวนของคาเงินบาท
เปนตน หรือในกรณีของ “คาโงทางดวน” ซ่ึงท ําใหรัฐตองชดเชยบริษัทกอสรางเอกชนเปนวงเงิน
มหาศาลจากความลาชาของโครงการ

  ในประเด็นเหลานี้หากฝายบริหารมิไดเปนผูมีสวนไดเสียในธุรกิจที่ไดรับผลประโยชน  
แตเปนการ “รับเงินใตโตะ” กจ็ะเปนการคอรรัปชั่นที่ผิดกฎหมาย แตหากไมมีการ “รับเงินใตโตะ”
แตนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีญาติที่มีหุนสวนในธุรกิจที่เปนคูสัญญาของรัฐ แมไมมีความผิด
ทางกฎหมายแตเปนการทํ าผิดจรรยาบรรณของผูบริหารประเทศ  เชนในกรณีของการแปรสัญญา
สัมปทานโทรคมนาคมซึ่งมีประเด็นคํ าถามวา  บริษัทโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ลูกชายของนายกรัฐมนตรี
เปนผูถือหุนใหญจะไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการแปรสัญญาหรือไม ถามีการเจรจาเพื่อลด
สวนแบงรายไดที่บริษัทเอกชนที่ไดรับสัมปทานมีภาระตองจายใหกับรัฐวิสาหกิจที่เปนผูให
สัมปทาน  ในลักษณะเดียวกัน  ในกรณีตัวอยางของอุตสาหกรรมเหล็ก  หากครม. มีนโยบายใหขึ้น
ภาษีนํ าเขาเหล็กและรับสินบนจากบริษัทผลิตเหล็กในประเทศ  พฤติกรรมของการรับสินบนดัง
กลาวก็จะจัดวาเปนการคอรรัปชั่นซึ่งมีโทษทางอาญา  แตในกรณีที่รัฐมนตรีไมไดรับสินบนจาก
กลุมธุรกิจ หากแตมีหุนสวนในธุรกิจเหล็กที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากนโยบายการคุมครอง
ของรฐักจ็ะเปนการคอรรัปชั่นทางนโยบายซึ่งไมผิดกฎหมายเพราะไมมีการรับสินบน  หากแตสิน
บนดงักลาวจะอยูในรูปแบบของ “กํ าไร” ของบรษิทันั่นเอง แมการกระทํ าจะมีผลเสียหายเชนเดียว
กัน ทํ าใหจํ าเปนตองมีมาตรการในการสกัดกั้นกระบวนการคอรรัปชั่นเชิงนโยบายที่เปนการใช
อํ านาจรัฐในการแสวงหาผลประโยชนของธุรกิจสวนตัวที่ไมผิดกฎหมายขึ้นมา ซ่ึงในบทที่ 3 จะ
กลาวถึงรูปแบบและชองทางในการใชอํ านาจบริหารเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในกรณีของ
ประเทศไทยเพื่อที่จะเปนพื้นฐานในการประเมินวา กฎหมาย ขอบังคับและระเบียบที่มีอยูสามารถ
ปองกนัวิธีการแสวงหาผลประโยชนเหลานี้ไดมากนอยเพียงใด

2.2 รปูแบบในการแสวงหาผลประโยชนโดยใชอํ านาจบริหาร

อํ านาจของฝายบริหารนั้นคอนขางกวางโดยรวมถึงอํ านาจทางนิติบัญญัติและทางตุลาการ
ในทางปฏิบัติดวยจึงสงผลกระทบตอบุคคลหรือกลุมบุคคลเปนจํ านวนมาก  เดิมทีนั้น นายกรัฐ
มนตรีและรัฐมนตรีมีอํ านาจทางนิติบัญญัติเนื่องจากมีสถานภาพเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย  



2-4 บทที่ 2 ชองทางในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจของนักการเมือง

แตรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 มีเจตนาที่จะแยกอํ านาจบริหารออกจากอํ านาจนิติบัญญัติ  โดยมาตรา 
204 ก ําหนดวา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
ขณะเดียวกันไมได  ท ําใหครม. ไมสามารถเขารวมในกระบวนการนิติบัญญัติได

อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญยังคงให ครม. เสนอรางกฎหมายได  ซ่ึงในทางปฏิบัติสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่เปนสมาชิกของพรรครัฐบาลก็มีหนาที่ตอบสนองนโยบายของพรรคจึงมักจะให
การสนบัสนุนรางกฎหมายที่ ครม. เสนอ แมวุฒิสภาอาจคัดคานรางกฎหมายที่รัฐบาลเสนอแนะแต
หากสภาผูแทนราษฎรมีมติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนสมาชิกในสภาผู
แทนราษฎร ก็จะถือวารางนั้นไดรับการเห็นชอบจากรัฐสภาและเขาสูขั้นตอนการประกาศใชตอไป  
(ดรูายละเอียดใน ภาคผนวกที่ 1 )

   นอกจากนี้แลวคณะรัฐมนตรียังมีบทบาทคอนขางมากในการออกกฎเกณฑแหงกฎหมาย
ของฝายบริหาร เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงเปนตน1 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใชทัว่ไปในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภา  ตลอดจนกฎและประกาศของคณะ
กรรมการทีจ่ัดตั้งตามกฎหมายแมบท เชน ประกาศคณะกรรมการแขงขันทางการคา ประกาศคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน เปนตน

ในขณะเดียวกัน  รัฐมนตรีและครม. มีอํ านาจในการออกคํ าสั่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล
หรือทรัพยสินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งมีลักษณะที่คลายคลึงกับอํ านาจตุลาการอีกดวย 
ตัวอยางเชน รัฐมนตรีหรือครม.มีอํ านาจในการแตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐและ
รัฐวสิาหกิจ   ดังนั้น จึงเห็นไดวาฝายบริหารนั้นมีอํ านาจทั้งสามสวน คือ บริหาร นิติบัญญัติ   และ
ตุลาการ

วิธีการในการแสวงหาผลประโยชนโดยการใชอํ านาจรัฐใหแกธุรกิจที่ตนหรือครอบครัวมี
สวนไดเสียโดยทั่วไปแลวมี 3 วิธี คือ

• กํ าหนดหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑของรัฐวาดวยการสงเสริม คุมครองหรือกํ ากับดูแล
ธุรกิจซึ่งรวมถึงการใหขอยกเวนหรือการจงใจละเวนที่จะบังคับใชกฎหมายเพื่อเอื้อผล
ประโยชนใหแกธุรกิจที่ตนหรือครอบครัวหรือญาติมีสวนไดเสียดวย

                                                       
1 กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหารตามลํ าดับสูงไปหาลํ าดับรองไดแก (1) พระราชกํ าหนด (2) พระราชกฤษฎีกา (3) กฎกระทรวง ทบวง 
ประกาศกระทรวง และประกาศทบวง (4) กฎและประกาศขององคกรอื่นๆ (5) ระเบียบ ขอบังคับ และขอกํ าหนดทั้งหลาย (6) กฎ
เกณฑที่ออกโดยองคกรกระจายอํ านาจ (7) มติคณะรัฐมนตรี (8) หนังสือเวียน และแนวทางที่ออกโดยผูบังคับบัญชาในฝายปกครอง
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• จัดสรรทรัพยากรของรัฐใหแกธุรกิจที่มีสวนไดเสีย เชน งบประมาณในการสงเสริม
ธุรกิจ สัมปทานผูกขาดที่ทํ าใหธุรกิจมีกํ าไรสวนเกินมาก เงินอุดหนุนที่ชวยลดคาใช
จายในการผลิตสินคาหรือใหบริการ การจัดสรรโควตานํ าเขาหรือสงออก ฯลฯ

• ใชตํ าแหนงหนาที่ในทางบริหารหรือปกครองในแสวงหาหรือรักษาผลประโยชนทาง
ธุรกิจสวนตัว เชน การใชตํ าแหนงหนาที่ในการบริหารประเทศเจรจาตอรองในการ
ประกอบธรุกิจสวนตัวในตางประเทศ หรือในการเรียกระดมทุนจากธุรกิจเอกชนที่อยู
ภายใตการกํ ากับดูแลของตน เปนตน  แมการใชอํ านาจดังกลาวไมไดทํ าใหเกิดกฎ
เกณฑของรัฐที่บิดเบือนหรือสูญเสียงบประมาณ  แตการใชตํ าแหนงหนาที่ที่เปน
สาธารณะเพื่อผลประโยชนสวนตัวไมวาจะในลักษณะใดก็ถือวาเปนการคอรรัปชั่น
โดยทั้งสิ้น

ในหวัขอตอไป จะเปนการวิเคราะหถึง "ชองทาง" ในการแสวงหาผลประโยชนของนักการ
เมอืงในแตละรูปแบบที่ไดกลาวมาแลวในทางปฏิบัติ  การศึกษาในสวนตอไปนี้จะชี้ถึงขอบกพรอง
หรือชองโหวในกฎหมายหรือระบบ กลไกในระบบราชการทางปกครองที่ผูบริหารประเทศมักใช
ในการสรางผลประโยชนทางธุรกิจใหแกบริษัทของตนเอง

2.3  ชองทางในการแสวงหาผลประโยชนโดยใชอํ านาจบริหาร

สํ าหรับชองทางในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจของผูบริหารประเทศมีหลากหลาย 
แตชองทางหลักไดแก

ก)  การใชอํ านาจในการตรากฎหมายโดยผานสมาชิกพรรคท่ีเปนสมาชิกรัฐสภา

ดังที่ไดกลาวไวแลววา การบัญญัติกฎหมายเปนวิธีการหนึ่งในการเอื้อผลประโยชนใหแก
ธุรกิจของผูบริหารประเทศ ในประเด็นนี้หากผูบริหารประเทศมีผลประโยชนทางธุรกิจที่เกี่ยวโยง
กับกฎหมายที่มีการพิจารณาในสภาแลว อาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปในลักษณะที่เอื้อผล
ประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพองได เชนในกรณีของการกํ าหนดหุนสวนตางชาติใน พ.ร.บ. 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงเกิดขอกังขาวา การที่สภาผูแทนราษฎรมีมติรับการแปร
ญัตติของวุฒิสภาที่กํ าหนดใหตางชาติถือหุนในกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับใบอนุญาตในการ
ประกอบกจิการในประเทศไทย  ไดไมเกินรอยละ 25   จากรางเดิมที่กํ าหนดไวที่รอยละ 49 นั้นเกิด
จากการที่นายกรัฐมนตรีมีธุรกิจของครอบครัวที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรงจากขอกํ าหนดดัง
กลาวหรือไม  (ดูกรณีศึกษาดังกลาวในภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3)
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   ในทางกลับกัน ในกรณีที่รัฐบาลไมไดรับผลประโยชนใดๆ จากกฎหมายที่มีการเสนอเขา
มา  กอ็าจใชเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรในการที่จะใหสภาลงมติ "ไมเห็นชอบ" กับราง พ.ร.
บ. ในวาระแรก คือวาระรับหลักการแลว  ซ่ึงถือวาเปนการสิ้นสุด (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวน
การตราพระราชบัญญัติโดยสังเขปในภาคผนวก  1)  ท ําใหกฎหมายบางฉบับที่อาจเปนประโยชน
ตอสังคมตองตกไป

ข) การใชอํ านาจในการออกกฎเกณฑของฝายบริหารโดยผานคณะกรรมการ

กฎหมายในยคุสมัยนี้มีความซับซอนในเชิงเทคนิคมากขึ้น  ไมวาจะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม กฎเกณฑทางการคา หรือกิจการโทรคมนาคมก็ดี  ทํ าใหมีการรางกฎหมายในลักษณะที่
ใหอํ านาจแกฝายปกครองในการกํ าหนดรายละเอียดของสารบัญญัติของกฎหมายมากขึ้น  เพราะฝาย
ปกครองเปนผูที่มีความคุนเคยกับประเด็นตางๆ ที่เปนสาระสํ าคัญของกฎหมายมากกวา  แตในอีก
มุมมองหนึ่งการที่ฝายนิติบัญญัติมอบอํ านาจอยางกวางขวางใหกับฝายบริหารแสดงถึงการที่สมาชิก
สภาละเลยที่จะ "ท ําการบาน"  แตกลับถายโอนงานใหผูที่บังคับใชกฎหมายเปนผูกํ าหนดเองเสมือน
กบัการเขียนเช็คเปลา (blank cheque) ใหกบัฝายปกครอง  ซ่ึงในหลายครั้ง พระราชกฤษฎีกา กฎ
กระทรวง หรือกฎอื่นๆ ที่กํ าหนดขึ้นมามีลักษณะที่ไมสอดคลองกับเจตนารมยของกฎหมายแมบท  
ท ําใหเกิดปญหาในการบังคับใช  (ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2545)

ตวัอยางเชน ในกรณีของ พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ที่มีวัตถุประสงคที่จะ
ก ํากบัดแูลใหการแขงขันในตลาดระหวางผูประกอบการมีความเปนธรรม  ยังไมสามารถบังคับใช
ไดจวบจนปจจุบันโดยเวลาลวงเลยมากวา 3 ปแลว เนือ่งจาก ครม. และคณะกรรมการแขงขันทาง
การคา ซ่ึงมีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการและผูแทนจากภาคเอกชนจํ านวนมาก
ไมไดใหความสนใจที่จะผลักดันใหมีการออกเกณฑของการ "มอํี านาจเหนือตลาด" ของผูประกอบ
การทํ าใหกฎหมายยังไมสามารถบังคับใชไดในกรณีที่ผูประกอบการที่มีอํ านาจผูกขาดในตลาดใช
กลยทุธทางการคาในการกลั่นแกลงหรือกีดกันการแขงขันคูแขงที่มีอํ านาจทางตลาดนอยกวา  ทํ าให
ปญหาการคาที่ไมเปนธรรมในหลายอุตสาหกรรมไมไดรับการแกไขแตอยางใดแมจะมีการตรา
กฎหมายแลว ไมวาจะเปนกรณีการขายเหลาพวงเบียรซ่ึงไดลุกลามไปถึงการพวงนํ้ าดื่มบรรจุขวด
และโซดา การผูกขาดในกรณีโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก (เคเบิ้ล) หรือการผูกขาดบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ซ่ึงมีผูที่รองเรียนเขามาที่สํ านักสงเสริมการแขงขันทางการคา กรมการคาภายในก็
ด ี (ดรูายละเอียดเกี่ยวกับกรณีศึกษาเรื่องการบังคับใช พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ได
ในภาคผนวก 4)



โครงการวิจัยการเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 2-7

การออกกฎของหนวยงานปกครองโดยทั่วไปแลวมีความโปรงใสนอยมากเมื่อเทียบกับการ
ตราพระราชบัญญัติซ่ึงตองผานการพิจารณาของรัฐสภา  โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมที่ประเทศไทย
ยงัไมมีระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวาดวยการออก "กฎ" (เดอืนเดน นิคมบริรักษ และสม
เกยีรต ิตัง้กิจวานิชย 2545)  ทํ าใหการออกกฎของฝายบริหารในปจจุบันขาดความโปรงใสและหลัก
ประกันของความถูกตองและเปนธรรม  เนื่องจาก พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มีสารบัญญัติเฉพาะในสวนของการใชอํ านาจของเจาหนาที่ของรัฐในฝายปกครองในสวนของการ
ออกคํ าสั่งทางปกครองและการวินิจฉัยขอพิพาทเทานั้น

ค) การใชอํ านาจในการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรของรัฐ

ในปหนึง่รัฐบาลมีงบประมาณในการใชจายเกือบ 4 ลานลานบาท  ซ่ึงงบประมาณนี้ฝาย
บริหารอาจผนัไปใหแกธุรกิจของตนเองไดโดยการใชอํ านาจในการกํ าหนดนโยบาย  โดยเฉพาะใน
กรณขีองการจัดซื้อจัดจางในโครงการกอสราง เชนในกรณีของโครงการกอสรางระบบบํ าบัดนํ้ าเสีย
คลองดานที่มีมูลคากวา 13,000 ลานบาท  ซ่ึงการสืบสวนพบวา  อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยา
ศาสตรซ่ึงเปนหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและพี่นองมีหุนสวนในกลุมธุรกิจที่
รวมทนุกบับริษัทผูรับเหมาที่ประมูลงานไดดวย (ดูรายละเอียดของกรณีศึกษานี้ไดในภาคผนวก 5)
หรือกรณีของสหกรณสุราษฎรธานี ซ่ึงมีการโยกงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดมาเพื่อซ้ือที่ดิน
เพื่อจัดตั้งอาคารของสหกรณซ่ึงที่ดินที่มีการจัดซื้อดังกลาวมีรัฐมนตรีและพรรคพวกเปนเจาของ 
(ดรูายละเอียดในภาคผนวก 6)

แตในบางกรณี  การเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจจะแนบเนียนมากกวาในกรณีศึกษาที่    
กลาวมา โดยเปนไปในลักษณะของการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสงเสริมอุตสาหกรรมที่
ผูบริหารประเทศและครอบครัวไดรับผลประโยชนโดยตรงซึ่งไมพัวพันกับการทุจริตคอรรัปชั่นที่
ผิดกฎหมายเชนในกรณีของการกอสรางซึ่งเปนการคอรรัปชั่นแบบเดิมๆ  ทํ าใหการคอรรัปชั่นใน
ลักษณะดังกลาวอยูนอกเงื้อมมือของกฎหมาย

  ง)  การใชอํ านาจตามตํ าแหนงในคณะกรรมการที่มีหนาท่ีกํ าหนดมาตรการสงเสริมธุรกิจ

นโยบายอุตสาหกรรมเปนนโยบายที่เปดชองใหผูที่มีอํ านาจในการบริหารประเทศแสวงหา
ผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัวไดอยางถูกกฎหมายและอยางแนบเนียนที่สุด  ทั้งนี้เพราะนโยบาย 
อุตสาหกรรมมุงเนนที่จะใหการสงเสริมหรือคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการใหเงิน
อุดหนนุจากรัฐ การใหสิทธิพิเศษทางดานภาษี การใหสัมปทานผูกขาดหรือการใหการคุมครองโดย
การจ ํากดัการแขงขันในตลาดและจากสินคานํ าเขาโดยการเพิ่มกํ าแพงภาษี เปนตน ตัวอยางของคณะ
กรรมการที่อาจเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจใหแกบริษัทบางกลุมหรือบางบริษัทไดแก คณะกรรมการ
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สงเสริมการลงทุนซึ่งมีอํ านาจในการใหสิทธิพิเศษดานภาษี  คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมซึ่งมีอํ านาจในการจัดสรรเงินกูดอกเบี้ยตํ่ า  หรือคณะกรรมการบรรษัทบริหาร
สินทรพัยไทยซึ่งมีอํ านาจในการปรับลดหนี้ เปนตน  (ดรูายละเอียดเกี่ยวกับกรอบอํ านาจหนาที่ของ
หนวยงานเหลานี้ในภาคผนวก 8)

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมักมีสวนเกี่ยวของกับคณะกรรมการที่มีอํ านาจหนาที่ในการสง
เสริมอุตสาหกรรมหรือธุรกิจหลายคณะ  ไมวาจะเกี่ยวของโดยตรงจากการเปนประธานกรรมการ
โดยต ําแหนง หรือโดยออมจากการมีอํ านาจแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  โดยทั่วไปแลว 
โครงสรางของคณะกรรมการในประเทศไทยจะประกอบไปดวยขาราชการประจํ ากระทรวงและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ2 ผูแทนเอกชน3 และผูทรงคุณวุฒิในจํ านวนที่คอนขางจํ ากัด  ขาราชการประจํ า
เองก็อยูภายใตกรอบอํ านาจของรัฐมนตรี สวนผูแทนจากภาคธุรกิจและผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการคัด
เลือกก็มักจะเปนผูที่มีสายสัมพันธทางธุรกิจกับนักการเมือง ทํ าใหนักการเมืองสามารถกํ าหนดทิศ
ทางและแนวนโนบายไปในลักษณะที่เอื้อผลประโยชนแกตนเองได  นอกจากนี้แลว  องคประกอบ
ของคณะกรรมการโดยทั่วไปจะไมมีตัวแทนขององคกรเอกชน นักวิชาการหรือผูบริโภคที่มิไดมีผล
ประโยชนทางธุรกิจและเปนอิสระจากฝายการเมืองอยางแทจริง หรือถามีก็จะเปนเสียงสวนนอย
มากที่ไมสามารถพลิกผันการตัดสินใจของกรรมการได

ดังนั้น หากรัฐมนตรีหรือครอบครัวมีสวนไดเสียกับธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมยอมเปนที่
ครหาไดวาเปนการใชอํ านาจบริหารในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัว เชนในกรณีที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาห
กรรมเปนรองประธานกรรมการ มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการสงเสริมการลงทุนเพื่อใหสิทธิ
พิเศษกับบริษัทโตโยตาซึ่งมีบริษัทในเครือที่เปนผูรวมทุนในบริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนตของรัฐ
มนตรีและเปนผูรับซื้อช้ินสวนรถยนตดวยแมจะไมใชรายใหญก็ตาม (ดูรายละเอียดในตารางภาค
ผนวก 9)

จ)  การใชอํ านาจตามตํ าแหนงผานคณะกรรมการที่มีหนาท่ีควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจ

ธุรกิจโดยทั่วไปสามารถแสวงหากํ าไรไดโดยการมีพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจที่ผิด
กฎหมาย เชน การปนหุน การหลบเลี่ยงภาษีนิติบุคคลโดยการตบแตงบัญชีเปนเท็จ หรือการกลั่น

                                                       
2 ในกรณีของคณะกรรมการที่มีหนาที่กํ าหนดนโยบายเชิงเศรษฐกิจการคามักมีผูแทนจากสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูแทนจากกระทรวงการคลัง และผูแทนจากกระทรวงพาณิชย ในกรณีของคณะกรรมการที่กํ าหนดแนวนโยบาย
ในภาคอุตสาหกรรมมักมีผูแทนจากกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และจากกระทรวงอุตสาหกรรม
3 ผูแทนจากสภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคารไทย
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แกลงคูแขงในตลาด หรือการใชอํ านาจผูกขาดในการกํ าหนดราคาสินคาที่สูงเกินควร เปนตน  รัฐจึง
ตองเขามาทํ าหนาที่กํ ากับดูแลมิใหธุรกิจแสวงหากํ าไรในลักษณะที่ผิดกฏหมายและไมเปนธรรมตอ
ผูที่เกี่ยวของ

หนวยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการกํ ากับดูแลการประกอบธุรกิจไดแก ธนาคาร
แหงประเทศไทยซึ่งมีหนาที่กํ ากับดูแลสถาบันการเงิน คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรพัย (กลต.) ซ่ึงมีหนาที่ในการกํ าหนดกฎเกณฑและกติกาในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการแขงขันทางการคาซึ่งมีหนาที่กํ าหนดกฎเกณฑวาดวย
การแขงขันที่เปนธรรม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มอํี านาจหนาที่
ในการสืบสวนกรณีการฟอกเงินซึ่งรวมถึงเงินที่ไดจากการยักยอกหรือฉอโกงโดยกรรมการ ผูจัด
การหรือพนักงานอื่นๆ ของสถาบันการเงิน เปนตน  จากตารางภาคผนวก 8 จะเหน็ไดวาหนวยงาน
เหลานีม้อํี านาจหนาที่ตามกฎหมายที่สามารถใหคุณใหโทษกับธุรกิจเอกชนไดในหลายชองทาง

โดยทัว่ไปแลว  ในประเทศที่พัฒนาแลวหนวยงานที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะมีสถานภาพเปน
องคกรอิสระ  ซ่ึงหมายถึงอิสระจากฝายบริหารนั่นเอง  เพื่อที่จะใหหนวยงานเหลานี้สามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางเปนกลาง โดยปราศจากการแทรกแซงของอํ านาจทางการเมือง  แตในกรณีของ
ประเทศไทย  หนวยงานเหลานี้ยังคงสังกัดกระทรวงหรือสํ านักนายกรัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการโดยตํ าแหนง หรือ ที่คณะรัฐมนตรีเปนผูมีอํ านาจแตงตั้ง
กรรมการ  ดวยเหตุนี้จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงจากการแทรกแซงทางการเมืองได

รัฐธรรมนูญฉบับใหม มิไดระบุวาหนวยงานที่ทํ าหนาที่กํ ากับดูแลธุรกิจเอกชนเหลานี้จะ
ตองเปนองคกรที่มีความเปนอิสระจากฝายบริหาร ยกเวนในกรณีของกิจการกระจายเสียงวิทยุ    
โทรทัศนและโทรคมนาคมซึ่ง มาตรา 40 ไดระบุไววา

“ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทํ าหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตาม
วรรคหนึง่ และกํ ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

    แมรัฐธรรมนูญมิไดระบุชัดเจนวาหนวยงานของรัฐที่ทํ าหนาที่กํ ากับดูแลธุรกิจทุกแหง
ควรเปนองคกรที่มีความเปนอิสระจากฝายบริหาร4  แตมาตรา 40 ก็ไดสรางแนวทางที่เปนตัวอยาง
                                                       
4 คณะวจัิยขอตั้งขอสังเกตวา  องคกรของรัฐที่มีความเปนอิสระ มิใชองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู ซ่ึงไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนญู และศาลปกครอง ซ่ึงเปนองคกรที่มีที่มา องคประกอบ และวิธีปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญกํ าหนดไว
โดยเฉพาะ  สํ าหรับองคกรกํ ากับดูแลอิสระ เชน กทช. ไมถือวาเปนองคกรที่ใชอํ านาจตามรัฐธรรมนญูเฉพาะเพราะมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญเพียงแตระบุใหมี
การตัง้องคกรของรฐัที่เปนอิสระข้ึนมาเพื่อทํ าหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่เทานั้น โดยมิไดกลาวถึงชื่อ และมิไดกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาขององคกร องค
ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดจนกรอบภารกิจของหนวยงานดังกลาวแตอยางใด
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ใหกบัหนวยงานกํ ากับดูแลในสาขาอื่นๆ ที่จะมีการทยอยจัดตั้งขึ้นมาเรื่อยๆ  เพราะในการรางพระ
ราชบัญญัติในการจัดตั้งหนวยงานกํ ากับดูแลเหลานี้มักจะยึดเอารูปแบบของโครงสรางขององคกร
ตาม  พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา
40 มาใชเปนแมแบบโดยมีการปรับปรุงจากประสบการณและปญหาที่ประสบมาประกอบดวย

 อยางไรกด็ี องคกรกํ ากับดูแล เชนธนาคารแหงประเทศไทย สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) หรือ สํ านักงานสงเสริมการแขงขันทางการคาซึ่งมีกํ าเนิดมา
กอนที่จะมีตัวอยางขององคกรกํ ากับดูแลของรัฐที่เปนอิสระ จึงยังไมมีความเปนอิสระจากฝาย
บริหารซึ่งอาจทํ าใหการปฏิบัติหนาที่ในการกํ ากับดูแลธุรกิจเอกชนอาจมีการแทรกแซงทางการเมือง
สงผลใหมีการเลือกปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายในลักษณะที่เอื้อผลประโยชนใหแกธุรกิจที่รัฐ
มนตรมีสีวนไดเสียได เชน  หากบริษัทที่ครอบครัวหรือญาติของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีหุน
สวนกระทํ าผิดกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยโดยการปนหุนหรือการปลอยขาวลือเกี่ยวกับการที่จะ
ไปครอบงํ ากิจการอื่นที่สงผลใหราคาหุนเพิ่มขึ้น หรือมีการถายโอนกํ าไรจากบริษัทแมที่เปนบริษัท
มหาชนไปยังบริษัทของครอบครัวที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลต. ซ่ึงมีรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังซึ่งเปนรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานอาจถูกกดดันใหละเวนในการเอาผิดกับ
บริษทัดงักลาวถึงแมพฤติกรรมดังกลาวจะเปนการหลอกลวงผูลงทุน และผูถือหุน

ฉ) การใชอํ านาจในการแตงตั้งผูบริหารของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และขาราชการ
ประจํ า

การที่รัฐมนตรีและครม. มีอํ านาจในการแตงตั้งหรือถอดถอนพนักงานเจาหนาที่ของรัฐทํ า
ใหฝายบริหารสามารถเขามาแทรกแซงการบริหารประเทศไมเพียงแตในระดับนโยบาย แตในระดับ
ของการปฏิบัติซ่ึงเปนหนาที่ของขาราชการประจํ าอีกดวย  ทั้งนี้  หากกระบวนการสรรหาและแตง
ตัง้หรือถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐไมมีความโปรงใสแลว  อาจเปนชองทางใหภาคการเมืองกดดันให
เจาหนาทีข่องรัฐกระทํ าหรือละเวนการกระทํ าตามหนาที่ได  โดยเฉพาะในกรณีของหนวยงานของ
รัฐทีม่ภีารกิจเกี่ยวพันกับผลประโยชนทางธุรกิจมาก เชนกรมสรรพากรและกรมศุลกากร เปนตน

ในระบบการเมืองและการปกครองของประเทศไทย รัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนํ าเสนอชื่อขา
ราชการประจํ าระดับ 11 คอืปลัดกระทรวงให ครม. พิจารณาอนุมัติแตผูเดียว และสํ าหรับตํ าแหนง
ระดับ 10 (อธิบดีสํ าหรับกรมสังกัดกระทรวง) ปลัดกระทรวงเปนผูเสนอใหรัฐมนตรีในสังกัดนํ า
เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 10)  จะเหน็ไดวา ในระบบการแตงตั้งขา
ราชการระดับสูงนั้นรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีอํ านาจคอนขางเบ็ดเสร็จ



โครงการวิจัยการเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 2-11

การที่ฝายบริหารมีบทบาทมากในการแตงตั้งขาราชการและผูบริหารในหนวยงานของรัฐ
อาจท ําใหเกิดการแทรกแซงทางการเมือง เชนในกรณีของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ (บีบีซี) ที่มี
การปลอยสินเชื่อใหกับนักการเมืองเพื่อใชในการครอบงํ ากิจการเปนมูลคามหาศาล  โดยธนาคาร
แหงประเทศไทยละเลยที่จะแกไขปญหาหนี้เสียที่เกิดจากการปลอยกูดังกลาว (ดูรายละเอียดของ
กรณศีึกษาดังกลาวในภาคผนวก 9) จงึเกดิคํ าถามวา การที่ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดดํ าเนินการ
ใดๆเพือ่แกไขปญหาดังกลาวเกิดจากแรงกดดันทางการเมืองหรือไม  เนื่องจาก ครม. เปนผูเสนอชื่อ
ผูวาการและรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อใหพระมหากษัตริยทางพิจารณาแตงตั้ง  อีกทั้ง 
ครม. ยังเปนผูแตงตั้งและถอดถอนกรรมการอื่นๆ ตามคํ าแนะนํ าของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังอกีดวย  จึงมีการโตเถียงกันตลอดมาจวบจนปจจุบันวา  ธนาคารแหงประเทศไทยควรเปนอิสระ
จากฝายบรหิาร โดยผูวาฯ และรองผูวาฯ ไมควรจะมาจากคํ าแนะนํ าของ ครม. แตอาจมาจากการคัด
เลือกของวุฒิสภาเชนเดียวกับองคกรกํ ากับดูแลอิสระอ่ืนๆ เชน คณะกรรมการกํ ากับกิจการโทร
คมนาคม (กทช.) หรือไม

รัฐวิสาหกิจเปนแหลงของการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจอีกแหลงหนึ่งเพราะในแตละ
ป งบประมาณในการใชจายของรัฐวิสาหกิจซึ่งมีประมาณ 64 แหงในปจจุบัน (ไมรวมบริษัทลูกของ
รัฐวสิาหกิจ) มีมูลคาสูงถึงปละกวาแสนลานบาทสํ าหรับงบประมาณรายจายลงทุน แมในการแตงตั้ง
ผูบริหารของหนวยงานรัฐวิสาหกิจโดยสวนมากจะเปนอํ านาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหง
นัน้ๆ ยกเวนในกรณีของรัฐวิสาหกิจที่เปนธนาคารซึ่งรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะมีอํ านาจในการ
แตงตั้งผูบริหารโดยตรง  แตการแตงตั้งดังกลาวก็จะตองไดรับความเห็นชอบจาก ครม.  นอกจากนี้
แลว ครม. ยังมีอํ านาจในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการรัฐวิสาหกิจอีกดวยตามที่ปรากฎในภาค
ผนวก 11

การที่การเมืองเขามามีอํ านาจในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการและผูบริหารทํ าใหเกิด
ความเสี่ยงของการที่ฝายบริหารจะเขามาแทรกแซงรัฐวิสาหกิจเพื่อกดดันใหรัฐวิสาหกิจประกอบธุร
กรรมหรือกระทํ าในสิ่งที่เปนประโยชนตอธุรกิจของตนเองได  ตัวอยางเชน  หากนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมีสวนไดเสียทางออม5กบับรษิทัเอกชนที่รับสัมปทานจากรัฐวิสาหกิจ  ก็อาจจะกดดัน
ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาในลักษณะที่เอื้อ
ผลประโยชนใหแกบริษัทเอกชนที่รับสัมปทาน  และในกรณีที่กรรมการหรือผูบริหารไมใหความ
รวมมือ  ก็มักจะเปลี่ยนกรรมการหรือผูบริหารโดยเสนอชื่อผูที่สนิทสนม คุนเคยหรือญาติมิตรเขา

                                                       
5 กฎหมายหามมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมทั้งคูสมรสมีหุนสวนในบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐดังที่จะมีการนํ าเสนอราย
ละเอียดในบทตอไป
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ไปเปนกรรมการแทนเพื่อที่จะมั่นใจวารัฐวิสาหกิจจะตอบสนองแนวนโยบายทางการเมืองได  ดังจะ
เหน็ไดวา  เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลมักมีการเปลี่ยนกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแหงตามมาดวย

2.4  สรุป

ชองทางในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัวโดยการใชอํ านาจบริหารนั้นมีหลาก
หลายเนือ่งจากอํ านาจบริหารนั้นคอนขางกวาง ไมวาจะเปนอํ านาจโดยตรงหรืออํ านาจโดยออมจาก
การมบีทบาทในการแตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   ทั้งนี้  การที่
ฝายบริหารมีอํ านาจที่กวางนั้นไมจํ าเปนตองเปนสิ่งที่ไมดีเพราะการบริหารประเทศที่มีประสิทธิ
ภาพยอมตองอาศัยอํ านาจในการบริหารจัดการเพื่อที่จะใหการดํ าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ
สามารถลุลวงไปได  ประเด็นที่สํ าคัญคือ เราจะทํ าอยางไรที่จะปองกันมิใหมีการใชอํ านาจดังกลาว
ไปในลักษณะที่เปนการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนของประเทศชาติ  ซ่ึง
เปนสาระสํ าคัญของการศึกษาและวิเคราะหในบทตอไป



บทที่ 3
แนวทางการปองกันปญหาการทับซอนของผลประโยชนทางธุรกิจ
สวนตัวกับ ผลประโยชนสวนรวมของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง

แนวทางในการปองกันมิใหผูที่มีอํ านาจหนาที่ในการบริหารประเทศใชอํ านาจตามตํ าแหนง
เพือ่แสวงหาผลประโยชนสวนตนมีสามแนวทาง

1. การก ําหนดใหนักการเมืองตองตัดขาดจากผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัว รวมถึง
การลาออกจากการดํ ารงตํ าแหนงในบริษัทเอกชน  การขายหรือโอนหุนสวนใน
บริษทัเอกชนใหแกผูอ่ืน หรือใหแกนิติบุคคลที่มีอํ านาจจัดการกองทุนสวนบุคคล
ที่เปนอิสระ (blind trust) บริหารจัดการสินทรัพยดังกลาว

2. การกํ าหนดใหนักการเมืองตองเปดเผยทรัพยสิน โดยทัว่ไปแลว ขั้นตอนในการ
เปดเผยขอมูลนั้นจะเปนการเปดเผยตอหนวยงานอิสระที่ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจ
สอบทรัพยสินของนักการเมืองโดยตรง และอาจมีการเปดเผยทรัพยสินตอสาธารณ
ชนดวย

3. การกํ าหนดวิธีการในการปฏิบัติราชการทางบริหารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีเพื่อปองกันมิใหมีปญหาการทับซอนของผลประโยชนใน
กระบวนการกํ าหนดนโยบายที่คลายคลึงกับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซ่ึงมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐและแนว
ทางการดํ าเนินการของหนวยงานของรัฐในกรณีที่มีปญหาการทับซอนของผล
ประโยชนเกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

โดยทั่วไปแลว ระบบการตรวจสอบการใชอํ านาจของรัฐจะอิงมาตรการปองกันปญหาการ
ทับซอนของผลประโยชนทั้ง 3 แนวทางควบคูกันไป  แตจะแตกตางกันในรูปแบบและความเขมขน
ของกฎเกณฑที่ใช  ซ่ึงจะมีการศึกษาและวิเคราะหในกรณีของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับใน
ตางประเทศในสวนตอไป



3-2 บทที่ 3 แนวทางการปองกันปยหาการทับซอนของผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัว…..

3.1 การกํ าหนดใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีตองตัดขาดจากผลประโยชนทางธุรกิจ
สวนตัว

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในหมวดที่ 7 วาดวยคณะรัฐ
มนตรีมีขอหามเกี่ยวกับการมีผลประโยชนทางธุรกิจของรัฐมนตรีซ่ึงมีสาระคลายคลึงกับรัฐธรรม
นญูฉบับป พ.ศ. 2534 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 12) ยกเวนในกรณีของมาตรา 209 ซ่ึงมีขอ
กํ าหนดเกี่ยวกับการถือหุนในบริษัทเอกชนของรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นมาซึ่งมีความสํ าคัญอยางยิ่งในยุค
สมยันีท้ีม่กีารคาขายหลักทรัพยกันอยางกวางขวาง  แตส่ิงที่แตกตางไปจากเดิมคือ รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ไดมีขอกํ าหนดใหมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเด็นของการทับซอนของผล
ประโยชนทัง้ในสวนของ กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายวาดวย
หุนสวนรัฐมนตรีเพื่อที่จะใหมีการปองกันและแกไขที่เปนรูปธรรมมากขึ้น

รัฐธรรมนญูฉบบัป พ.ศ. 2540 มีขอกํ าหนดเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตัวของนักการเมือง
ดังตอไปนี้

มาตรา 208 รัฐมนตรีจะดํ ารงตํ าแหนงหรือกระทํ าการใดตามที่บัญญัติใน
มาตรา 110 มไิด เวนแตตํ าแหนงที่ตองดํ ารงตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย และจะดํ ารงตํ าแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือ      องค
การที่ดํ าเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกํ าไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปน
ลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย

มาตรา 110  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
1) ไมด ํารงตํ าแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือตํ าแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือ
พนกังานสวนทองถิ่น ทั้งนี้ นอกจากขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช
รัฐมนตรี

2) ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวสิาหกจิ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผู
ถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน
ลักษณะดังกลาว6

                                                       
6 รัฐธรรมนูญฉบับเดิมหามการกระทํ าในลักษณะการมีสวนรวมในการเปนคูสัญญาการรับสัมปทานจากรัฐของตัวรัฐมนตรีใน
ลักษณะ ท้ังทางตรงหรือทางออม แตในฉบับใหมมิไดระบุไว อยางไรก็ดี มาตรา 100 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปอง
กันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเปนกฎหมายลูกมีขอกํ าหนดหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐ “รับสัมปทานหรือคงไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ 
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3) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวสิาหกจิ เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับ
เบีย้หวดั บํ าเหน็จ บํ านาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดยีวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับ
หรือดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิ
สภาหรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบท
บญัญตัิแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการ
แผนดิน ในกรณีที่ดํ ารงตํ าแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี

มาตรา 209  รัฐมนตรตีองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษทั หรือไมคงไวซ่ึงความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทตอไป ทั้งนี้ ตามจํ านวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผู
ใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหรัฐมนตรีผูนั้น
แจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหรัฐมนตรีผูนั้น
โอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย
สินเพือ่ประโยชนของผูอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติหามมิใหรัฐมนตรี
ผูนั้นกระทํ าการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ 
เกีย่วกบัหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว

ทัง้นี ้  ไดมีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูฯ สองฉบับที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติของ
มาตรา 208 และ 209 ไดแก พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทจุริตในหมวดที่ 9 วาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. 
2542 และ พ.ร.บ. การจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543

                                                                                                                                                              

หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
นิติบุคคลที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว”  จึงถือไดวารัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผล
ประโยชนทางตรงและทางออมเชนเดียวกัน



3-4 บทที่ 3 แนวทางการปองกันปยหาการทับซอนของผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัว…..

มาตรา 100 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐ7ด ําเนินการดังตอไปนี้

• เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียกับสัญญาที่ทํ ากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นัน้มีอํ านาจกํ ากับดูแล

• เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนา
ทีข่องรัฐผูนั้นมีอํ านาจกํ ากับดูแล

• รับสมัปทานหรือคงไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปน
การผกูขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในนติิบุคคลที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

• เขาไปมสีวนไดเสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํ ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดหรือปฏิบัติหนาที่อยู ซ่ึงอาจทํ าใหเกิดปญหาการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม หรือกระทบตอความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่

เจาหนาที่ที่พนจากตํ าแหนงนั้นสามารถถือหุนในบริษัทมหาชนที่รับสัมปทานหรือเปนคู
สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดกับรัฐไดแตตองไมเกินรอยละ 5  ทัง้นี ้บริษัทดังกลาวจะตองไมเปนบริษัท
ทีเ่คยอยูภายใตการกํ ากับดูแลควบคุมของผูนั้น

   นอกจาก พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมี
บทบญัญัติเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐและผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัวแลว พ.ร.บ. การจัดการหุน
สวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543  ยงัมบีทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใชเฉพาะกับคณะรัฐมนตรี ซ่ึง
หามมใิหคณะรัฐมนตรีมีหุนสวนหรือถือหุนในบริษัทใดๆ เกินกวารอยละ 5 ของทุนทั้งหมด ใน
กรณีที่รัฐมนตรีประสงคที่จะยังคงรักษาหุนสวนที่มากเกินกวากํ าหนดดังกลาว ก็จะตองโอนหุน
สวนใหนิติบุคคลที่มีอํ านาจในการบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยบริหารจัดการแทน

คณะวิจัยขอตั้งขอสังเกตวา สารบัญญัติวาดวยการหามถือหุนของรัฐมนตรีในกรณีนี้มีจุด
ออนส ําคัญ คือ กฎหมายหามเฉพาะมิใหรัฐมนตรีถือหุน  แตมิไดหามภรรยา บุตรหรือบุคคลใกลชิด
อ่ืนๆ  ทํ าใหรัฐมนตรีอาจเลือกที่จะโอนหุนสวนที่ถือครองอยูใหกับบุคคลเหลานี้ “ถือหุนแทน” ซ่ึง
                                                       
7 เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลอื่นๆ ที่ไดรับมอบ
หมายใหใชอํ านาจทางการปกครองของรัฐ
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ในกรณีดังกลาว  จะเปนการกระทํ าที่ผิดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่จะตองการปองกันมิใหรัฐ
มนตรีคงไวซ่ึงอํ านาจในการบริหารจัดการกิจการของตนในระยะเวลาที่ดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง
เพื่อปองกันปญหาการทับซอนของผลประโยชนของธุรกิจสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมดังที่ได
กลาวมาแลว

ชองโหวของกฎหมายดังกลาวทํ าใหรัฐมนตรีเลือกที่จะโอนหุนใหบุคคลใกลชิดมากกวาที่
จะมอบหุนสวนที่ตนถือครองอยูใหกับนิติบุคคลเพื่อดํ าเนินการบริหารอยางเปนเอกภาพ  เนื่องจาก
กฎหมายไดก ําหนดคุณสมบัติของนิติบุคคลดังกลาวไวคอนขางจํ ากัด  โดยกํ าหนดมิใหผูจัดการหุน
สวนหรือหุนของรัฐมนตรีจะตองไมมีสวนไดเสียกับรัฐมนตรี ไมเปนคูสมรส เจาหนี้หรือลูกหนี้   
และที่สํ าคัญ  นิติบุคคลดังกลาวที่จะเขามาดูแลหุนของรัฐมนตรียังตองไดรับความเห็นชอบจาก 
ปปช. อีกดวย  ดังนั้น  ระหวางการ “โอน” หุนใหกับคนใกลชิดที่ตนสามารถถือหุนแทนไดกับการ 
“โอน” ใหกบันิติบุคคลที่ตนอาจไมสามารถควบคุมกํ ากับได  ทางเลือกแรกเปนทางเลือกที่สามารถ
รักษาผลประโยชนสวนตัวไดมากกวาทํ าใหกลไกที่กํ าหนดขึ้นมาในสวนของ blind trust ไมมีประ
สิทธิผลในทางปฏิบัติแตอยางใด

3.2    การกํ าหนดใหนักการเมืองตองเปดเผยทรัพยสิน

   ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติในสวนของการเปดเผยทรัพยสิน
ของนักการเมืองในหมวดที่ 10 วาดวยการตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐ โดยมาตรา 291 กํ าหนดให
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น และผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิกทองถ่ินตามที่กฎหมายบัญญัติ ยื่นบัญชีแสดงรายการหนี้สินของตน คูสมรส 
และบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทุกครั้ง
ทีเ่ขารับต ําแหนงหรือพนจากตํ าแหนง และมาตรา 293 กํ าหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเฉพาะในสวน
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแกสาธารณชน

ทัง้นี ้มกีารกํ าหนดบทลงโทษไวใน มาตรา 295 ซ่ึงกํ าหนดวา  ผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง
ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ใหผูนั้นพนจากตํ าแหนงนับแตวันที่
ครบกํ าหนดตองยื่น หรือนับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทํ าดังกลาว แลวแตกรณี และหามมิให
ด ํารงต ําแหนงทางการเมืองใด ๆ เปนเวลาหาปนับแตวันที่พนจากตํ าแหนง   ทั้งนี้ ให ปปช. ทํ าการ
สืบสวนสอบสวนและสรุปขอเท็จจริงเบื้องตนเพื่อเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาด  ทั้งนี้  
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ไดบรรจุสาระ



3-6 บทที่ 3 แนวทางการปองกันปยหาการทับซอนของผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัว…..

สํ าคัญดังกลาวทั้งหมดในหมวด 3 สวน 1 วาดวยการแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผู
ด ํารงตํ าแหนงทางการเมือง

3.3 การหามมิใหนักการเมืองที่มีสวนไดเสียกับประเด็นที่มีการพิจารณาเขารวมใน
กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ

เนื่องจากรัฐมีอํ านาจในการออกคํ าสั่งทางปกครองที่ผูกพันตอบุคคลที่เกี่ยวของ และมีผล
กระทบตอสิทธิ เสรีภาพหรือประโยชนของเอกชนที่มีอยูอยางจํ ากัดในทันที  แมเอกชนจะสามารถ
ด ําเนนิการอุทธรณเพื่อขอความเปนธรรมไดจากกระบวนการอุทธรณในระดับตางๆ จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยตรงจวบจนศาลปกครองสูงสุดเพื่อใหมีการทบทวนหรือเพิกถอนคํ าสั่งทางปกครอง  
แตนั่นก็เฉพาะหลังจากที่มีคํ าสั่งทางปกครองที่ผูกพันตองปฏิบัติตามโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได  
ซ่ึงจะตางกบัในกรณีของการกระทํ าทางนิติกรรมระหวางเอกชนดวยกัน  ซ่ึงฝายหนึ่งฝายใดอาจไม
ปฏิบตัติามคํ าสั่งของอีกฝายหนึ่งจนกระทั่งมีการชี้ขาดโดยศาลยุติธรรม  ดวยเหตุผลดังกลาว  การใช
อํ านาจของรัฐจึงตองมีการตรวจสอบเพื่อเปนการประกันความเปนธรรมตอเอกชน

เดิมทีประเทศไทยไมมีกฎหมายที่กํ าหนดระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการทางปก
ครองซึ่งทํ าใหการใชอํ านาจดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐขาดความโปรงใส สงผลใหมีการฟอง
รองเกี่ยวกับความไมเหมาะสมในการใชอํ านาจรัฐของเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐอยูเปนเนือง
นจิ  จนกระทั่งป พ.ศ. 2539 ไดมีการออก พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเปน “มาตรฐาน
กลาง” ในการปฏิบัติราชการทางปกครองของหนวยงานของรัฐทุกแหงที่ทํ าหนาที่พิจารณาทางปก
ครอง  ยกเวนการพิจารณาทางนโยบายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  องคกรที่ใชอํ านาจ   
รัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ8 ศาล และอื่นๆ9 เพือ่ทีจ่ะใหกระบวนการพิจารณาทางปกครองมีความโปรง
ใสมากขึ้น

กฎหมายดังกลาวมีขอกํ าหนดหลายประการที่เปนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ     
ราชการและเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํ านาจรัฐที่ไมเปนธรรม เชน
                                                       
8 องคกรดังกลาวไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ และ
ศาลปกครอง ซึ่งเปนองคกรที่มีที่มา องคประกอบ และวิธีปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญกํ าหนดไวโดยเฉพาะ กฎหมายซึ่งมีฐานะ
เปนเพียงพระราชบัญญัติจึงไมสามารถลบลางหรือเปลี่ยนแปลงผลของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได  สํ าหรับ กทช. ไมถือวาเปนองค
กรที่ใชอํ านาจตามรัฐธรรมนูญเฉพาะเพราะมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญเพียงแตระบุใหมีการตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระขึ้นมาเพื่อทํ า
หนาที่จัดสรรคลื่นความถี่เทานั้น โดยมิไดกลาวถึงชื่อ และมิไดกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาขององคกร องคประกอบของคณะ
กรรมการ ตลอดจนกรอบภารกิจของหนวยงานดังกลาวแตอยางใด
9 อื่นๆ หมายถึง การสั่งการตามกฎหมายกฤษฎีกา การดํ าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ ราชการทหาร และกิจการองคการ
ศาสนา
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• การหามมิใหผูมีสวนไดเสียทํ าการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา 13)
• การใหคูกรณีมีโอกาสตรวจสอบขอเท็จจริง แสดงพยานหลักฐาน และโตแยงกอนที่จะ

มีคํ าสั่งทางปกครอง (มาตรา 30)
• การก ําหนดใหเจาหนาที่ตองใหเหตุผลในคํ าสั่งทางปกครอง (มาตรา 37)
• การกํ าหนดใหเจาหนาที่ที่ไดรับอุทธรณคํ าสั่งตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 

30 วนั (มาตรา 45)
• ฯลฯ

ในสวนของการทับซอนของผลประโยชนนั้นมาตรา 13 ของ กฎหมายดังกลาวระบุวา

เจาหนาที่10ดงัตอไปนี้ จะทํ าการพิจารณาทางปกครองไมได

(1) เปนคูกรณีเอง11

(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี หรือบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใดๆ หรือเปนลูกพี่ ลูกนอง

นบัไดเพยีงในสามชั้น หรือเปนญาติที่เกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอ่ืนๆที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

จากสารบัญญตัดิงักลาว จะเห็นไดวาปญหาการทับซอนของผลประโยชนเปนปญหาสํ าคัญ
ในการกระท ําการพิจารณาทางปกครอง  กฎหมายจึงไดพยายามที่จะปองกันมิใหเกิดปญหาขึ้นโดยมิ
ใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนไดเสียกับประเด็นที่มีการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงความครอบคลุมของ
การมสีวนไดเสียนั้นกวางมากในกรณีของญาติตามที่ปรากฎในขอที่ (3) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความ
สํ าคัญของความเกี่ยวดองในลักษณะญาติในสังคมไทยซึ่งอาจทํ าใหเกิดปญหาในการปฏิบัติหนาที่ที่
ไมเปนกลางของเจาหนาที่ได อยางไรก็ดี มาตรา 13 ดงักลาวมิไดกลาวถึงการมีสวนไดสวนเสียกับคู
กรณใีนเชงิธุรกิจ เชนการถือหุนหรือการมีตํ าแหนงในบริษัทเอกชนที่เปนคูกรณี หรือการมีญาติที่มี
ต ําแหนงหรือมีสวนไดเสียกับธุรกิจที่เปนคูกรณี ซ่ึงในประเด็นนี้ควรมีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม

                                                       
10 เจาหนาที่ของรัฐในกฎหมายนี้ หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ซึ่งใชอํ านาจหรือไดรับมอบใหใชอํ านาจทางปกครองของรัฐ
ในการดํ าเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม
11 คูกรณหีมายถึง ผูยื่นคํ าขอ ผูคัดคานคํ าขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคํ าสั่งทางปกครอง และผูซึ่งเขามาในกระบวนการ
พจิารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคํ าสั่งทางปกครอง
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เปนที่นาสังเกตวา แมการปฏิบัติราชการทางปกครองจะมีกฎหมายที่ใหแนวทางในการ
ปฏิบตัเิพือ่เปนหลักประกันของความโปรงใส ถูกตองและเปนธรรมในกระบวนการพิจารณาทางปก
ครอง  แตในกรณีของการปฏิบัติราชการในดานนโยบายของฝายบริหาร เชน การประชุมและการตัด
สินใจของคณะรัฐมนตรี กลับไมมีขอกํ าหนดใดๆ  ทํ าใหการพิจารณาทางปกครองของครม. ไม
โปรงใส และทํ าใหเกิดชองโหวที่ผูมีอํ านาจบริหารสามารถใชอํ านาจดุลยพินิจในการสรางผล
ประโยชนใหแกตนเองหรือเครือญาติและเพื่อนฝูงได

บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยูในปจจุบันไมมีขอบังคับ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติของนักการเมืองที่มีปญหาการทับซอนของผลประโชน
ในการใชอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายโดยตรง  อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 กํ าหนดวา

มาตรา 77 รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํ ามาตรฐานทางคุณ
ธรรมและจริยธรรมของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง12 ขาราชการ
และพนักงาน หรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

   ซ่ึงไดมีการออกระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและ         
จริยธรรมของขาราชการการเมือง13 พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2543 ระเบียบ
ดังกลาวไดกํ าหนดคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมืองไวรวมทั้งสิ้น 23 ขอ ซ่ึงมีขอ
กํ าหนดที่เกี่ยวกับปญหาของการทับซอนของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมสอง
ขอส้ันๆ ดังตอไปนี้

1) ตองไมใชสถานะหรือตํ าแหนงการเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผล
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สํ าหรับตนเองหรือผูอ่ืน ….

2) …. ตองไมนํ าขอมูลขาวสารอันเปนความลับของราชการที่ไดมาระหวาง
อยูในตํ าแหนงหนาที่ไปใชเพื่อประโยชนแกองคกร   เอกชน ที่ตนทํ างาน
ภายหลังพนตํ าแหนงหนาราชการแลว      ภายในกํ าหนดเวลา 3 ปจากวัน
ที่พนตํ าแหนง

                                                       
12ผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่นๆ และผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
13ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
เลขาธิการและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการและผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํ า
สํ านักนายกรัฐมนตรี โฆษกและรองโฆษกประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี
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ซ่ึงขอกํ าหนดดังกลาวเปนเพียงมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งหากรัฐมนตรีไม
ปฏิบัติตามก็ไมมีบทลงโทษใดๆ จึงไมมีการนํ ามาปฏิบัติอยางเครงครัด

ในลักษณะเดียวกัน  สภาผูแทนราษฎรไดจัดทํ ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น
โดยตราเปนขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ  ขอ
บงัคับที่กํ าหนดขึ้นมามีทั้งหมด 27 ขอโดยมีสาระที่เหมือนกับมาตรฐานขาราชการเมือง แมจะมีการ
ก ําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณเกี่ยวกับปญหาการทับซอนของผลประโยชน แตในเนื้อหาสาระมิได
มีการกํ าหนดวาหากผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองมีผลประโยชนเกี่ยวของกับประเด็นทางดาน
นโยบายแลว ควรจะดํ าเนินการอยางไร

ในสวนของขาราชการการเมืองนั้น ไดกํ าหนดใหนายกรัฐมนตรีกํ ากับดูแลการประพฤติ
ปฏิบตัขิองรัฐมนตรี และขาราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหรัฐมนตรีกํ ากับดูแลการ
ประพฤติปฏิบัติของขาราชการการเมืองที่รัฐมนตรีแตงตั้ง  สํ าหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ได
ก ําหนดใหมีคณะกรรมการจรยิธรรมสภาผูแทนราษฎร จํ านวน 21 คนขึ้นมาดูแล โดยมีประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนประธาน

จากการศกึษากรณีตัวอยางในประเทศที่พัฒนาแลวพบวา ในบางประเทศมีการบัญญัติแนว
ทางในการปฏิบัติของรัฐมนตรีเปนกฎหมาย เชนในประเทศคานาดามีกฎหมายวาดวยผลประโยชน
ที่ทับซอนของสมาชิกสภา (Conflict – of – Interest Act)  ซ่ึงมกีารจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา       
เพื่อพิจารณากรณีปญหาการทับซอนของผลประโยชน  ทั้งนี้สมาชิกสภาผูใดละเมิดบทบัญญัติ      
ดังกลาวจะไดรับการลงโทษในกรณีที่ไมแจงผลประโยชนที่ทับซอนจากการถูกตักเตือน ปรับจน
กระทั่งปลดจากการเปนสมาชิกสภา แตโดยทั่วไปขอกํ าหนดวาดวยปญหาการทับซอนของผล
ประโยชนจะบรรจุอยูในมาตรฐานจรรยาบรรณของรัฐมนตรี (Code of Ethics) เชนในมลรัฐ 
Queensland ประเทศออสเตรเลีย หรือในกรณีของประเทศ New Zealand จะเรียกวาคูมือของรัฐ
มนตรี (Cabinet Minister Handbook) เปนตน ซ่ึงเปนเพียงแนวทางในการปฏิบัติหากแตไมมีบทลง
โทษทีชั่ดเจน  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 13 เกีย่วกบัขอกํ าหนดวาดวยปญหาการทับซอนของผล
ประโยชนสวนรวมกับผลประโยชนสวนตัวของรัฐมนตรีและแนวทางในการแกไข)

กลาวโดยสรุปคือ มาตราการดานจริยธรรมวาดวยการปองกันปญหาการทับซอนของผล
ประโยชนของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองยังเปนในลักษณะของการกํ ากับดูแลตนเอง (self 
regulation) ซ่ึงทํ าใหการใชอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายและในการออกกฎเกณฑตางๆ ที่ไมผิด
กฎหมายในการตักตวงผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัวขาดการควบคุมดูแล โดยเฉพาะในประเทศที่
ยงัขาดกลไกทางสังคมอื่นๆ ที่สามารถเขามาชวยทดแทนได  ไมวาจะเปนองคกรเอกชน ส่ือ หรือ
ภาควชิาการก็ดี  อยางไรก็ดี  การใชอํ านาจบริหารโดยฝายปกครองนั้นมีขั้นตอนและวิธีการในการ
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ปฏิบัติที่ชัดเจนกวา และการละเมิดหรือละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑดังกลาวยังถือวาเปนการทํ า
ผิดกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งผูที่ไดรับความเสียหายสามารถรองเรียนตอศาล
ปกครองได

3.4  สรุป

รัฐธรรมนูญฯ มีเจตนารมณชัดเจนที่จะปองกันมิใหผูดํ ารงตํ าแหนงระดับสูงในฝายบริหาร
ใชอํ านาจของรัฐในการแสวงหาผลประโยชนใหแกธุรกิจสวนตัว  โดยกํ าหนดกรอบมาตรการและ
วธีิการตางๆ ในการตรวจสอบรวมถึง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรี 
ภริยาและบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  และ การหามมิใหรัฐมนตรีมีหุนสวนเกินรอยละ 5 หรือดํ ารง
ต ําแหนงใดๆ ในบริษัทเอกชน อยางไรก็ตาม กฎหมายและกฎระเบียบที่ไดบัญญัติขึ้นมาเพื่อเปนกล
ไกในการตรวจสอบอํ านาจของรัฐนั้นยังมีชองโหวและยังไมครบถวนสมบูรณดังตอไปนี้

• พ.ร.บ. การจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ยังเปดชองใหรัฐมนตรีโอน
หุนใหบุคลใกลชิดเพื่อที่จะคงรักษาอํ านาจบริหารจัดการผลประโยชนทางธุรกิจสวน
ตวัอยูซ่ึงอาจทํ าใหเกิดปญหาการทับซอนของผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่

• ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายหรือกฏเกณฑวาดวยการทับซอนของผลประโยชน 
(conflict of interest act) สํ าหรับรัฐมนตรี  ซ่ึงจะกํ าหนดใหรัฐมนตรีตองแจงปญหาการ
ทับซอนผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใหที่ประชุมทราบ เชน ในกรณีที่มีการ
พจิารณานโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมใน ครม. ซ่ึงผลการตัดสินใจที่จะใหหรือ
ไมใหความชวยเหลือแกอุตสาหกรรมในประเทศจะมีผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจที่
ญาตขิองรัฐมนตรีเปนเจาของ เปนตน   ทั้งนี้ จะตองมีหลักเกณฑในการประเมินความ
รายแรงของปญหา มีการกํ าหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถชี้ขาดวารัฐมนตรีดัง
กลาวควรที่จะถอนตัวออกจากกระบวนการพิจารณาโดยเด็ดขาดหรือควรที่จะปฏิบัติ
หนาที่ตอไปอยางเปนกลาง และ ทางเลือกและขั้นตอนในการดํ าเนินการเพื่อแกไข
ปญหามีอยางไรบาง

• กฎเกณฑวาดวยการเปดเผยขอมูลของรัฐมนตรีนั้น จะจํ ากัดเฉพาะในสวนของทรัพย
สินและหนี้สิน  โดยไมรวมถึง การเดินทางไปตางประเทศที่มิไดใชเงินของตนเอง หรือ 
การรบัของกํ านัลจากบุคคลอื่นดวย ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะมีผลประโยชนในการสืบสวน
วามีการใชตํ าแหนงหนาที่ราชการในการเรียกรองหรือแสวงหาผลประโยชนสํ าหรับ
ธุรกิจของตนเองหรือไม
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นอกจากจดุออนของกลไกการตรวจสอบแลว  สภาพแวดลอมโดยทั่วไปหลายประการเอื้อ
อํ านวยใหรัฐมนตรีสามารถใชอํ านาจทางบริหารแสวงหาผลประโยชนสวนตัวได เชน

• ระบบการจัดสรรงบประมาณที่ไมไดใหความสํ าคัญกับผลลัพธ (output) และ ผล
กระทบ (outcome) ของการใชงบประมาณ  และขาดการติดตามเพื่อประเมินผลโครง
การในอดีต  ทํ าใหรัฐสามารถทุมเงินเพื่อ “การสงเสริมหรืออุดหนุน” ธุรกิจเอกชน (ซ่ึง
รวมถึงบริษัทที่รัฐมนตรีมีสวนไดเสียดวย) ไดโดยไมตองรับผิดชอบ

• การขาดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวาดวยการออก “กฎ” ทํ าใหการออกกฎเกณฑ
ทางปกครองขาดความโปรงใสและขาดหลักประกันของความเปนธรรมซึ่งเปนชอง
ทางใหฝายบริหาร (รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี) ใชอํ านาจในการออกกฎเกณฑแหง
กฎหมาย เชน  กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง  ตลอดจนประกาศของคณะ
กรรมการที่จัดตั้งตามกฎหมายแมบท เชน คณะกรรมการแขงขันทางการคา คณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในการเอื้ออํ านวยผลประโยชนใหแก
ธุรกิจของตนเองได

• องคกรกํ ากับดูแลธุรกิจเอกชน เชน คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย คณะกรรมการแขงขันทางการคา หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย ยังไมเปน
อิสระจากฝายบริหารซึ่งอาจทํ าใหงานกํ ากับดูแลถูกแรงกดดันจากการเมืองแทรกแซง  
เปนผลใหมีการผอนปรนหรือละเวนการบังคับใหธุรกิจที่มีสายสัมพันธกับรัฐมนตรี
ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบที่กํ าหนดไว

• การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจยังไมมีความโปรงใสเทาที่ควร
และขึ้นอยูโดยตรงกับฝายบริหารซึ่งไดแก รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีโดยสวนมาก  
ท ําใหการดํ าเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยงตอการแทรกแซงทางการเมือง  โดย
รัฐมนตรีอาจใชรัฐวิสาหกิจเปนชองทางในการเอื้อผลประโยชนใหแกธุรกิจที่ตนมีสวน
ไดเสียโดยผานการจัดซื้อจัดจางของรัฐวิสาหกิจซึ่งมีวงเงินสูงกวางบประมาณของ
ประเทศในแตละป





บทที่ 4
การศกึษาความสัมพันธระหวางผลการดํ าเนินงานทางธุรกิจกับ

สายสัมพันธทางการเมือง

การศึกษาเชิงประจักษในบทนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหวาบริษัทที่มีสายสัมพันธทาง
การเมืองมีอัตราคาตอบแทนในการถือหุนที่สูงกวาบริษัทโดยทั่วไปหรือไม โดยมีขอสมมติฐานวา 
เนื่องจากการเมืองไทยยังคงเปนระบบอุปถัมภ บริษัทที่มีสายสัมพันธกับรัฐบาลไมวาจะเปนในรูป
แบบของการที่บริษัทบริจาคเงินใหพรรครัฐบาล การที่ผูถือหุนใหญหรือญาติพี่นองเขาไปเปน      
รัฐมนตรหีรือที่ปรึกษาของคณะรัฐมนตรีก็ดี จะมีโอกาสที่จะทํ ากํ าไรไดมากกวาบริษัททั่วไป

การศกึษาจะอาศัยการวิเคราะหโดยใชสมการถดถอย (regression) โดยอิงโมเดลที่ใชในงาน
ของ Johnson และ Mitten (2001) ซ่ึงศกึษาการเปลี่ยนแปลงของอัตราคาตอบแทนจากการถือหุนใน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีความเกี่ยวโยงกับนายกรัฐมนตรีมหาเธียรและอดีตรอง
นายกรัฐมนตรีนายอันวารเมื่อนายอันวารถูกปลดออกจากตํ าแหนงและมาเลเซียประกาศใชนโยบาย
การจํ ากัดการเคลื่อนยายของเงินทุนในเดือนกันยายน 2541 ผลการศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นวาเมื่อ
ชะตากรรมของนายอันวารในพรรคอัมโนเปลี่ยนแปลงไป บริษัทที่เกี่ยวของกับนายอันวารก็ตอง
ประสบชะตากรรมเชนเดียวกัน ยกเวนบางบริษัทที่ไดเปลี่ยนไปใหความจงรักภักดีกับนายกมหา
เธียรแทน

การศึกษาในกรณีของประเทศไทยจะวิเคราะหเฉพาะในกรณีของการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองครั้งสํ าคัญเมื่อพรรคไทยรักไทยไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนรัฐบาลตั้งแตเดือนมกราคม 2544  
แทนที่รัฐบาลชุดกอนซึ่งมีพรรคประชาธิปตยที่ไดรับเลือกตั้งเปนแกนนํ าจัดตั้งรัฐบาลตั้งแตปลายป 
2540 การเปลีย่นรัฐบาลทํ าใหกลุมธุรกิจที่มีความเกี่ยวพันกับพรรคไทยรักไทยกลายเปนที่จับตามอง
ของสาธารณชนวาจะไดรับการเลือกปฏิบัติหรือไม โดยเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมที่หัวหนาพรรค 
รัฐบาลมีผลประโยชนเกี่ยวของอยางมาก

สมการถดถอยที่จะใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางธุรกิจกับการเมืองจะมีตัวแปรตาม 
(dependent variable) คอือัตราคาตอบแทนจากการถือหุนในบริษัท (R) โดยตัวอยางที่ใชในสมการ
จะรวมถงึบรษิทัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั้งหมด  อัตราคาตอบแทนดังกลาวจะคํ านวณจาก
อัตราก ําไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนและจากเงินปนผล  สํ าหรับตัวแปรอิสระ (explanatory 
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หรือ independent variables) ซ่ึงนอกจากตัวแปรความสัมพันธกับพรรคการเมือง (PC) และตัวแปร
อ่ืนทีม่ผีลกระทบตอการเคลื่อนไหวของราคาหุนในตลาดไดแก ขนาดของบริษัท (S) หนี้สินของ
บริษัท (D) ราคาหุนที่มีการคาขายในตลาดเมื่อเทียบกับมูลคาตามบัญชี (book value) และตัวแปร
สัมปทาน (CON) เนื่องจากคณะวิจัยยังมีขอสมมติฐาน (hypothesis) วาธุรกิจที่มีลักษณะเปน
สัมปทานมีโอกาสที่จะไดรับผลประโยชนจากการมีสายสัมพันธทางการเมืองมากกวาธุรกิจที่มีการ
แขงขันในตลาดอยางเสรีเนื่องจากธุรกิจสัมปทานตองอยูภายใตขอกํ าหนด และกฎระเบียบของรัฐ  
การเปลีย่นแปลงกฎระเบียบดังกลาวสามารถเอื้อผลประโยชนใหแกธุรกิจไดงาย

ในสวนของขอมูลที่นํ ามาใชคํ านวณในสมการถดถอยนั้น คณะผูวิจัยไดทํ าการทดสอบโดย
ใชขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 โดยตั้งขอมูลเปนแบบ Pool Data และกํ าหนดตัวแปร     
คุณภาพ YEARDUM เพิม่ขึน้เพื่อแสดงคาตัวแปรปเชิงคุณภาพ

โดยสรุปแลวสมการและตัวแปรที่จะศึกษามีดังตอไปนี้

Rxt  =c + β1PCT +β2PCD + β3YEARDUM+  β4S xt   +     β5D xt     +   β6BM xt  + β7CON +  εt

โดยที่ c    =  คาคงที่

ตัวแปรตาม  : Rxt = อัตราคาตอบแทนในการถือหุนในบริษัท x ในเดือน t

              โดยรวมถึงเงินปนผลดวย

ตัวแปรอิสระ  :  PCT      = ตวัแปรความสัมพันธกับพรรคไทยรักไทยที่เปนรัฐบาล

              มีคาเปน 1 สํ าหรับบริษัทที่มี กรรมการหรือผูบริหารอยู

             ใน ครม. หรือเปนที่ปรึกษาของครม. หรือมีการบริจาค

             เงนิสนับสนุนใหพรรคไทยรักไทย

PCD = ตวัแปรความสัมพันธกับพรรคประชาธิปตยที่เปน

รัฐบาล มีคาเปน  1 สํ าหรับบริษัทที่มี กรรมการหรือผู

บริหารอยูใน ครม. หรือเปนที่ปรึกษาของครม. หรือมี

การบริจาคเงินสนับสนุนใหพรรคประชาธิปตย
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YEARDUM = ตวัแปรปฐานขอมูลที่ใชในการทดสอบ โดยกํ าหนดให

ตวัแปรปมีคาเปน 0 เมื่อเปนขอมูลป 2543 และมีคาเปน

1 เมื่อเปนขอมูลป 2544

S xt   =   ขนาดของบริษัท x ในเดือน t โดยใชมูลคาของสินทรัพย

D x =   อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนของบริษัท x ในเดือน t

BM xt         =  อัตราสวนของมูลคาตามบัญชี (book value) ตอราคาหุน
ในตลาดของบริษัท x ในเดือน t

            CON  = ตวัแปรสัมปทาน มีคาเปน 1 สํ าหรับบริษัทที่มีกิจการที่มี

ลักษณะเปนสัมปทาน และ 0 ถาไมลักษณะดังกลาว

การวเิคราะหจะใชขอมูล 2 ชุด คือชวงกอนและหลังการเปลี่ยนรัฐบาลในเดือนมกราคม 
2544 จากชดุที่มีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนํ า (ขอมูลชุดป 2543) มาเปนชุดที่มีพรรคไทยรักไทย
เปนแกนนํ า (ขอมูลชุดป 2544) โดยคณะผูวิจัยไดตัดขอมูลชุดกอนป 2543 ออก เนื่องจากขอมูลใน
ชวงเวลาดังกลาวมีความผันผวนสูงอันสืบเนื่องมาจากวิกฤติเศาฐกิจในป พ.ศ. 2540

ผลของการศึกษาวิเคราะหโดยอิงสมการถดถอยดังกลาว  จะชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลง
ของรัฐบาลมีผลทํ าใหคาตอบแทนในการถือหุนของบริษัทที่มีความสัมพันธกับรัฐบาลหรือไมและ
มากนอยเทาใดจากคาสัมประสิทธ (β) ของตัวแปร PCT และ PCD

คณะผูวจิยัจะนํ าเสนอผลการศึกษาเชิงประจักษดังกลาวออกเปน 2 สวน  สวนแรกจะเปน
การทดสอบโมเดลที่นํ ามาใชวามีความเหมาะสมหรือไม  โดยการทดสอบวาตัวแปรอิสระตางๆ ใน
โมเดลมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม (R) อยางมีนัยสํ าคัญ (significant) หรือไม สวนที่สอง จะเปน
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิที่ไดจากการคํ านวณมาแปรผลเพื่ออธิบายสนับสนุนผลการวิจัยเร่ือง
การเอือ้ผลประโยชนตามที่ไดวิเคราะหมาในบทอื่นๆ กอนหนานี้

4.1 การทดสอบโมเดล

ในสวนแรกจะผูวิจัยตองการทดสอบวาตัวแปรอิสระตางๆ อันไดแก 1)ความสัมพันธทาง
การเมืองกับพรรคไทยรักไทย (PCT) 2)ความสัมพันธกับพรรคประชาธิปตย (PCD) 3)ตวัแปรเชิง
คุณภาพป (YEARDUM) 4)ขนาดของบริษัท (S) 5) อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนของบริษัท (D) 
6) อัตราสวนของมูลคาตามบัญชี ตอราคาหุนในตลาดของบริษัท (BM) และตัวแปรสัมปทาน 
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(CON) กบัตวัแปรตาม คือ อัตราคาตอบแทนในการถือหุนในบริษัทหนึ่งโดยรวมถึงเงินปนผลดวย 
(R) มคีวามสัมพันธกันหรือไม

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาโมเดล
Rxt  =  c + β1PCT +β2PCD + β3Inj +  β4YEARDUM +  β5S xt  + β6D xt + β7BM xt  + β8CON + εt

Ordinary    least squares regression
Model size: Observations     =   778 Parameters  = 20 Degree of Freedom   =      758
Residuals:   Sum of squares =   45832685.25    Standard Deviation   =      245.89690
Fit test:        R-squared     =  .651602 Adjusted R-squared  =      .64287
Model test: F[ 19,    758]      =   74.61    Prob value       =      .00000
Diagnostic: Log-L     =  -5376.6252 Restricted(b=0) Log-L =   -5786.7904
LogAmemiyaPrCrt.     =   11.035 Akaike Info. Crt.         =     13.873
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.81143 Rho                              =       .09429
Results Corrected for heteroskedasticity                              |
Breusch - Pagan chi-squared = 239.2950 with  19 degrees of freedom

Variable            Coefficient                  Standard Error t-stat         confidential level
Constant -115.1032004                      53.481401       -2.152   .0314
PCT43     105.0099837                       52.653893        1.994   .0461
PCD43     29.60238844                       24.603804        1.203   .2289
PCT44    -8.620265768                     43.883839        -.196   .8443
PCD44     101.9032675                      48.227090        2.113   .0346
BANKING  -180.1744359                     61.230861       -2.943   .0033
AGRIBUSI  41.78250762                      57.064157         .732   .4640
CHEMICAL  52.69521391                      61.338573         .859   .3903
COM_SERV 99.90384724                      58.494250        1.708   .0877
PROPERTY 2.440600614                      56.173001         .043   .9653
EXPORT_G 29.19681388                      57.076861         .512   .6090
DOMESTIC 50.68509992                      54.047853         .938   .3484
FOODS     55.65759912                      58.119107         .958   .3382
INSURANC -21.90787867                     76.459781        -.287   .7745
VEHICLES  87.56114307                      73.577058        1.190   .2340
YEARDUM  63.24786399                     19.393287        3.261   .0011
S         .4751704378E-05              .14007140E-03     .034   .9729
D         .2828255098E-01              .13575563E-01    2.083   .0372
BM        .6672086798                      .38551845E-01   17.307   .0000
DUMCON1  -20.26906810                    39.982749        -.507  .6122



โครงการวิจัยการเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 4-5

ในการทดสอบโมเดล คณะผูวิจัยไดกํ าหนดตัวแปรเชิงคุณภาพกรณีความสัมพันธกับพรรค
การเมืองทั้งสอง ในชวงเวลาป 2543 และ 2544 เพื่อศึกษาผลความเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนการ
ถือหุนวา การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากพรรคประชาธิปตยเปนพรรคไทยรักไทยนั้น มีผลอยางไรกับ
บริษทัที่ใหการสนับสนุนพรรคการเมืองแตละแหง

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา  ตัวแปร PCD 43 PCT44 ตวัแปร CON ตวัแปรขนาดของบริษัท 
และตัวแปรกลุมธุรกิจบางตัวไมมีความสัมพันธที่เปนนัยสํ าคัญตอตัวแปรตาม คณะวิจัยไดตั้งขอ
สังเกตวา ผลลัพธดังกลาวอาจสืบเนื่องมาตัวแปรดังกลาวเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ (Dummy) โดย
เฉพาะตวัแปรพรรคการเมืองและตัวแปรสัมปทานซึ่งมีทิศทางไปในทางเดียวกัน กลาวคือ ธุรกิจที่
ไดรับสัมปทานมักจะมีความสัมพันธกับพรรคการเมืองอยูแลว ท ําใหเกิดปญหา multi-collinearity
(อางถึง correlation) จงึจ ําเปนตองตัดตัวแปรสัมปทานออก สวนในกรณีตัวแปรกลุมธุรกิจจะนํ ามา
พจิารณาอีกครั้งในชวงตอไป

จะเหน็ไดวาตัวแปรที่ผูวิจัยตองการทํ าการศึกษา พบวามีตัวแปรขนาดของบริษัทซึ่งเปนตัว
แปรเชิงปริมาณเพียงตัวเดียวที่ไมมีนัยสํ าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการถือหุน 
คณะผูวิจัยจึงตั้งสมมตฐานวาผลที่ไดจากการนํ าตัวแปรตางๆมาคํ านวณไดผลที่ไมดีนักเนื่องจาก 
การมีจํ านวนตัวแปรเชิงคุณภาพเปนจํ านวนมาก ผูวิจัยจึงจํ าเปนที่จะตองตัดตัวแปรเชิงคุณภาพบาง
ตวัออกไปเพื่อใหไดผลที่สามารถอธิบายความสัมพันธตางๆได

ตารางที่ 4.2  ผลการศึกษาโมเดล

     Rxt  =  c + β1PCT +β2PCD +  β3YEARDUM+  β4S xt   +     β5D xt     +   β6BM xt  +  εt

Ordinary    least squares regression
Model size: Observations     =    778  Parameters   = 7  Degress of Freedom    =   771
Residuals:   Sum of squares  =   50743939.00      Std.Dev.         =   256.54579
Fit test:       R-squared      =  .614269         Adjusted R-squared     =  .61127
Model test: F[  6,771]      =   204.63                       Prob value                    =  .00000
Diagnostic: Log-L                 =  -5416.2233                         Restricted(b=0) Log-L =   -5786.7904
LogAmemiyaPrCrt.               =   11.104                              Akaike Info. Crt.          =     13.941
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic = 1.78470   Rho                               =    .10765
Results Corrected for heteroskedasticity                              |
Breusch - Pagan chi-squared =   221.7539 with   6 degrees of freedom |
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ตารางที่ 4. 2  ผลการศึกษาโมเดล (ตอ)

Variable            Coefficient                  Standard Error t-stat         confidential level
 Constant            -100.7039058                      11.511993                          -8.748   .0000
 PCT       81.01044192                      37.838831                           2.141   .0323
 PCD       61.85106691                      24.221753                           2.554   .0107
 YEARDUM   64.32898061                      18.421461                           3.492   .0005
 S                        -.3406237636E-03              .16595730E-03                  -2.052   .0401
 D        .2625743579E-01              .13872969E-01                   1.893   .0584
 BM        .7422527617                      .33186429E-01                   22.366   .0000

ผลการศึกษาสมการถดถอยดังกลาวชี้ใหเห็นวา โมเดลที่ใชสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของคาตอบแทนในการถือหุนไดรอยละ 61.12 จากคาสถิติ Adjusted R2 0.6112 ซ่ึงในการศึกษาเชิง
ประจักษโดยทั่วไปแลวถือวาเปนคาที่คอนขางสูงสํ าหรับการศึกษาที่ใชขอมูลภาพตัดขวาง (cross 
section) เปนหลัก นอกจากนี้ ตัวแปรที่นํ ามาใชทดสอบทั้งหมดก็มีความสัมพันธกับการเปลี่ยน
แปลงของผลตอบแทนการถือหุนอยางมีนัยสํ าคัญ โดยมีคาความเชื่อมั่น (confidential level) ที่
ทดสอบไดเกินกวารอยละ  95  ซ่ึงเปนระดับความเชื่อมั่นทดสอบที่นักเศรษฐศาสตรทั่วไปใชในการ
ยอมรบัหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตองการทดสอบ  ยกเวนในกรณีของตัวแปรสัดสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน (D) ซ่ึงมีความเชื่อมั่นที่รอยละ 94.16 ซ่ึงตํ ่ากวาเกณฑความเชื่อมั่นในระดับดังกลาว
เพียงเล็กนอย

ในขัน้ตอไป  คณะวิจัยไดมีความพยายามที่จะปรับปรุงคา R2 โดยเพิ่มตัวแปรอุตสาหกรรม
ซ่ึงปนตัวแปรเชิงคุณภาพ (dummy) ในโมเดล โดยมีขอสมมติฐานวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราคา
ตอบแทนจากการถือหุนในแตละบริษัทนั้นอาจเกิดจากปจจัยที่มีลักษณะเฉพาะตัวกับธุรกิจนั้นๆ

เดิมผูวิจัยกํ าหนดวาการแยกกลุมธุรกิจดังกลาวใหใชหลักเกณฑการแบงตามมาตรฐานการ
แบงกลุมอุตสาหกกรรมสากล SITC (Standard Industrial Trade Classification) แตเนื่องจากการแบงกลุม
ดังกลาวไมสอดคลองกับลักษณะของการจัดกลุมทางธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน ไมมีการ
แบงกลุมประเภทของบริการหลักๆ ออกมา คณะผูวิจัยจึงไดใชมาตรฐานการจัดกลุมโดยอิงเกณฑ
การแบงกลุมของตลาดหลักทรัพยและตั้งเปนตัวแปรเชิงคุณภาพในการทดสอบ ซ่ึงสามารถจัดกลุม
ไดใหมโดยใชลักษณะของธุรกิจและลักษณะของนักลงทุนเปนเกณฑรวม ไดดังนี้
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กลุมที่ 1 กลุมสถาบันการเงิน (BANKING)

กลุมที่ 2 กลุมธุรกิจการเกษตร (AGRIBUSI)

กลุมที่ 3 กลุมเคมีภัณฑและพลังงาน (CHEMICAL)

กลุมที่ 4 กลุมสื่อสารและการบริการ (COM_SERV)

กลุมที่ 5 กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย (PROPERTY)

กลุมที่ 6 กลุมธุรกิจเพื่อการสงออก (EXPORT_G)

กลุมที่ 7 กลุมธุรกิจผลิตภัณฑที่ใชในประเทศ (DOMESTIC)

กลุมที่ 8 กลุมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOODS)

กลุมที่ 9  กลุมธุรกิจประกันภัย (INSURANCE)

กลุมที่10 กลุมผลิตภัณฑยานยนต (VEHICLES)

กลุมที่ 11 อ่ืนๆ (OTHERS)  - ใชเปนกรณีพื้นฐาน (norm) คอืมีคาเปนศูนย

ตารางที่ 4. 3 ผลการศึกษาสมการถดถอย

Ordinary    least squares regression
Dep. var. =REVENUE  Mean =  -197.6326479, S.D.=  411.4709594
 Model size: Observations = 778, Parameters =  17, Deg.Fr.=  761
 Residuals:  Sum of squares = 46074554.01 , Std.Dev.= 246.05843
 Fit:        R-squared = .649763, Adjusted R-squared = .64240
 Model test: F[ 16,    761] = 88.24,    Prob value  = .00000
 Diagnostic: Log-L = -5378.6726, Restricted(b=0) Log-L =   -5786.7904
  LogAmemiyaPrCrt. = 11.033, Akaike Info. Crt. = 13.871
 Autocorrel: Durbin-Watson Statistic = 1.91665,   Rho = .04167
 Results Corrected for heteroskedasticity
 Breusch - Pagan chi-squared =   233.7192, with  16 degrees of freedom
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ตารางที่ 4. 3 ผลการศึกษาสมการถดถอย (ตอ)
|Variable | Coefficient  | Standard Error | b/St.Er.| P[|Z|>z] | Mean of X|
 Constant -121.3225225      58.929932       2.059   .0395
 PCT       28.67680679      32.466624        .883   .3771  .56555270E-01
 PCD       57.72257831      24.817530        2.326   .0200  .95115681E-01
 YEARDUM   64.04433710      17.501543        3.659   .0003  .50000000
 S        -.5110496558E -05.14087714 E-03    -.036   .9711  17151.522
 D         .2835390815E -01.14059184 E-01    2.017   .0437 -207.02434
 BM        .6673885877      .39118555E-01  17.061   .0000 -172.82477
 BANKING  -173.0060161      65.916625       -2.625   .0087  .17737789
 AGRIBUSI  44.95102432      62.460196         .720   .4717  .61696658E-01
 CHEMICAL  57.24335515      65.595712         .873   .3828  .59125964E-01
 COM_SERV  94.72597798      60.049975        1.577   .1147  .84832905E-01
 PROPERTY  9.917986738      61.296124         .162   .8715  .13367609
 EXPORT_G  36.11173701      62.177569         .581   .5614  .13624679
 DOMESTIC  57.02570580      59.727687         .955   .3397  .17737789
 FOODS     62.50095070      63.279939         .988   .3233  .64267352E-01
 INSURANC -13.37174541      80.048556        -.167   .8673  .53984576E-01
 VEHICLES  95.20589529      77.604165        1.227   .2199  .28277635E-01
Ordinary    least squares regression    
Model size: Observations = 778 Parameters 17 Degree of Freedom =    761
Residuals:  Sum of squares = 46088104.55     Std.Dev . =      246.09461
Fit test:        R-squared =  .649660    Adjusted R-squared  =     .64229
Model test: F[ 16,    761] = 88.20       Prob value =      .00000
Diagnostic: Log-L =  -5378.7870    Restricted(b=0) Log-L  =   -5786.7904
LogAmemiyaPrCrt. =   11.033    Akaike Info. Crt .=     13.871
Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.80694   Rho =      .09653
Results Corrected for heteroskedasticity
Breusch - Pagan chi-squared =   234.6505, with  16 degrees of freedom
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|Variable                Coefficient            Standard Error   t-stat   confidential level
 Constant -120.5741318            58.901960       -2.047   .0407
 BANKING -173.1247622           65.932357       -2.626   .0086
 AGRIBUSI 44.38174093           62.469862         .710   .4774
 CHEMICAL 56.65947536           65.604557         .864   .3878
 COM_SERV         92.95539672           60.129140        1.546   .1221
 PROPERTY          9.597502256           61.303376         .157   .8756
 EXPORT_G          35.19281785           62.182442         .566   .5714
 DOMESTIC          56.47484443           59.771936         .945   .3447
 FOODS                 62.54616914           63.299592         .988   .3231
 INSURANC         -12.42353706          80.116767        -.155   .8768
 VEHICLES           94.12552914          77.638079        1.212   .2254
 BM                       .6674720142           .39080415E-01   17.079  .0000
 S         -.5145030392E-05  .14093586E-03    -.037   .9709
 D                         .2838435555E-01   .14032066E-01    2.023   .0431
 PCD                     53.43271225           24.618599        2.170   .0300
 PCT                      35.37279081           33.858749        1.045   .2962
 YEARDUM         63.52224865           17.414161        3.648   .0003

จากผลการทดสอบพบวามีเพียงกลุมสถาบันการเงินเพียงกลุมเดียวที่มีความสัมพันธกับ
อัตราคาตอบแทนในการถือหุนของบริษัทในกลุมดังกลาวอยางมีนัยสํ าคัญ โดยการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราคาตอบแทนในการถือหุนในกลุมไฟแนนซจะติดลบมากกวาในธุรกิจอื่นๆ  ผลลัพธดัง
กลาวสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของธุรกิจการเงินที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤติ
เศรษฐกจิในป 2540 และยังไมสามารถฟนตัวไดจากปญหาหนี้เสียที่ยังไมหมดสิ้นไป

แมตัวแปรธุรกิจการเงินจะมีความสัมพันธในเชิงสถิติอยางมีนัยสํ าคัญตออัตราคาคาตอบ
แทนของการถือหุนบริษัทในธุรกิจการเงินก็ดี  แตตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับตัวแปรขนาด
ของบริษัท (S) อีกดวย โดยพิจารณาไดจากคา correlation ระหวางตัวแปรทั้งสอง      ผลลัพธดัง
กลาวสอดคลองกับสภาพความเปนจริงจากการที่ธนาคารพาณิชยมีสินทรัพยที่จดทะเบียนสูง ซ่ึง
หากพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว พบวาบริษัทที่มี
ทรัพยสินสูงสุด 10 อันดับแรกมีกลุมธุรกิจประเภทธนาคารพาณิชยรวมอยูดวยถึง 7 บริษัท (ขอมูล
จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา) ทํ าใหโมเดลมีปญหาการมีความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน
เอง หรือกลาวไดวาขาดความเปนอิสระตอกันระหวางตัวแปรปจจัยตางๆ ซ่ึงทางเศรษฐศาสตรเรียก
วาเปนการเกิดปญหาแบบ “Multicollinearity” (ดผูลการทดสอบเพิ่มเติมจากตารางภาคผนวกที่ 14) 
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อันมีผลทํ าใหผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากตัวแปรอิสระบางตัวไดรับอิทธิพลจากตัวแปร
อิสระอ่ืนๆนํ าการแสดงผลความสัมพันธตอตัวแปรอัตราคาตอบแทนการถือหุน  ดังนั้นผูวิจัยจึง
เลือกทีจ่ะตัดตัวแปรเชิงคุณภาพกลุมธุรกิจออกจากโมเดล

โดยสรุปแลว จากการศึกษาและทดสอบโมเดลสมการถดถอย (Regression) ตางๆ เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับการเมือง คณะผูวิจัยไดเลือกผลการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดในการนํ า
มาใชอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตางๆไดดังนี้

Rxi   = -100.70 +  81.01PCT + 61.85PCD + 64.32YEARDUM - 0.34S xi   +   0.26D xi     +   0.74BM xi  +  εt

สวนตอไปจะเปนการวิเคราะหและอธิบายคาสัมประสิทธิของตัวแปรตามแตละตัววามี
ความหมายอยางไร

4.2  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสายสัมพันธทางการเมืองกับผลตอบแทนทางธุรกิจ

ตวัแปรพรรคไทยรักไทย (PCT)

คาสัมประสิทธิของตัวแปรความสัมพันธกับพรรคไทยรักไทยที่เปนรัฐบาลมีเครื่องหมาย
เปนบวก แปลวา ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวนี้เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ บริษัทที่มี
ความสัมพันธกับพรรคไทยรักไทย ไมวาจะเปนบริษัทที่มีกรรมการหรือผูบริหารอยูในครม. หรือ
เปนที่ปรึกษาของครม. หรือมีการบริจาคเงินสนับสนุนใหพรรคไทยรักไทย มีอัตราอัตราคาตอบ
แทนจากการถือหุนที่สูงกวาบริษัทอื่นๆ ทั่วไปเมื่อพรรคไทยรักไทยไดเปนรัฐบาล เปนสัดสวนรอย
ละ 81.01 กลาวคอื หากอัตราคาตอบแทนจากการถือหุนในบริษัททั่วไปในป พ.ศ. 2544 เปนรอยละ 
10 อัตราคาตอบแทนสํ าหรับบริษัทที่มีสายสัมพันธกับพรรคไทยรักไทยจะเปนรอยละ 18.101

ตัวแปรพรรคประชาธิปตย (PCD)

การทดสอบคาสัมประสิทธิของตัวแปรความสัมพันธกับพรรคประชาธิปตยที่เปนรัฐบาลก็
มีรูปแบบที่คลายกันกับการทดสอบความสัมพันธทางการเมืองกับพรรคไทยรักไทย ซ่ึงไดเครื่อง
หมายคาสมัประสทิธเิปนบวก แปลวา ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวนี้เปนไปในทิศทางเดียว
กนั กลาวคือ บริษัทที่มีความสัมพันธกับพรรคประชาธิปตย ไมวาจะเปนบริษัทที่มีกรรมการหรือผู
บริหารอยูในครม. หรือเปนที่ปรึกษาของครม. หรือมีการบริจาคเงินสนับสนุนใหพรรคประชาธิ
ปตย มีผลทํ าใหอัตราอัตราคาตอบแทนการถือหุนในบริษัทนั้นๆ สูงกวาบริษัททั่วไป  เปนสัดสวน
รอยละ 61.85  กลาวคอื หากอัตราคาตอบแทนจากการถือหุนในบริษัททั่วไปในป พ.ศ. 2544 เปน
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รอยละ 10 อัตราคาตอบแทนสํ าหรับบริษัทที่มีสายสัมพันธกับพรรคไทยรักไทยจะเปนรอยละ 
16.185 ซ่ึงตํ ่ากวาในกรณีของพรรคไทยรักไทยรอยละ 19

อยางไรก็ดี ในกรณีของการมีสายสัมพันธทางการเมืองนี้ บางบริษัทอาจมีสายสัมพันธกับ
พรรคการเมืองทั้งสองพรรค ซ่ึงก็หมายความวาไมวาพรรคใดพรรคหนึ่งในสองพรรคนี้ไดเปนรัฐ
บาล บริษัทดังกลาวก็จะไดรับผลตอบแทนทั้งสองชวง ในอัตราที่แตกตางกัน โดยขึ้นอยูที่วาเปน
สมยัที่พรรคใดกํ าลังดํ ารงตํ าแหนง

ตวัแปรป 2544 (YEARDUM)

คาสัมประสิทธิของตัวแปรเชิงคุณภาพปมีเครื่องหมายเปนบวก แปลวาอัตราอัตราคาตอบ
แทนการถอืหุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งในป 2544 ในสมัยพรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาลสูงกวาอัตรา
คาตอบแทนการถือหุนในบริษัทเดียวกันในป 2543 ที่มีพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลอยู รอยละ
64.32  เนือ่งจากป พ.ศ. 2544 เปนชวงที่เศรษฐกิจของประเทศอยูในชวงกํ าลังฟนตัว และเปนชวงที่
ตลาดหลกัทรัพยกํ าลังปรับตัวในทิศทางเพิ่มขึ้น ซ่ึงตรงกับคาสถิติที่ไดรับจากการวิจัยโดยใชตัวแปร
ปเปนตัววัด

ตวัแปรขนาดของบริษัท (S)

คาสมัประสิทธิของตัวแปรขนาดของบริษัทมีเครื่องหมายเปนลบ แปลวา บริษัทยิ่งใหญคา
ตอบแทนจากการถือหุนยิ่งตํ่ า โดยมีคาสมัประสิทธตัวแปรอยูที่ –0.34 กลาวคือ บริษัทที่มีสินทรัพย 
100 ลานบาทจะมีอัตราคาตอบแทนตํ่ าลงรอยละ 34 ผลการศึกษาสมการถดถอยดังกลาวไดรับผล
กระทบจากตัวอยางของบริษัทที่เปนธนาคารพาณิชยซ่ึงมีขนาดของสินทรัพยสูงและมีอัตราคาตอบ
แทนที่ติดลบมากที่สุด  

ตวัแปรอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยของบริษัทหนึ่ง (D)

คาสัมประสิทธิของตัวแปรอัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสินมีเครื่องหมายเปนบวก แปลวา 
บริษัทที่มีอัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสินหนี้สินสูงมีอัตราอัตราคาตอบแทนการถือหุน  ซ่ึงสะทอน
ถึงตนทุนในการระดมทุนในตลาด โดยทัว่ไปธรุกิจจะนิยมที่จะกูเงินมาใชในการลงทุนมากกวาการ
เพิม่ทนุ เนือ่งจากวาสัดสวนของผูถือหุนเดิมจะไมเปลี่ยนแปลงและดอกเบี้ยที่จะตองจายสํ าหรับเงิน
กูนัน้ยงัสามารถนํ ามาเปนคาใชจายหักออกจากรายได อันจะทํ าใหอัตราการจายภาษีลดลงดวย สงผล
ใหมีกํ าไรมากขึ้น ราคาหุนและการจายเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นดวย นอกจากนี้แลว แนวโนม
อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยธนาคารพาณิชยไดปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินเงินกู MLR/Prime จากรอยละ 15.25 ในป พ.ศ. 2540 มาอยูที่ระดับ รอยละ 7.5 ในป 2543 เปน
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ผลใหตนทุนเงินกูถูกลง  และบริษัทที่มีหนี้สูงสามารถปรับโครงสรางหนี้เพื่อที่จะลดภาระคาใชจาย
ในการกอหนีอี้กดวย  ดวยเหตุผลดังกลาว บริษัทที่มีหนี้สูงจึงมีความไดเปรียบกับบริษัทที่ระดมทุน
โดยการออกหุน ซ่ึงตองประสบกับภาวะตลาดหุนซบเซา

ตวัแปรอตัราสวนของมูลคาตามบัญชีตอราคาหุนในตลาดของบริษัทหนึ่ง (BM)

คาสัมประสิทธิของตัวแปรอัตราสวนของมูลคาตามบัญชีตอราคาหุนในตลาดของบริษัท
หนึ่งมีคาเทากับ 0.74 และมเีครือ่งหมายเปนบวก แปลวา การเพิ่มขึ้นของอตัราสวนของมูลคาตาม
บัญชีตอราคาหุนมีผลทํ าใหอัตราคาตอบแทนการถือหุนในบริษัทนั้นๆ สูงขึ้น ซ่ึงแสดงวากํ าไรที่เกิด
ขึ้นของบริษัทซึ่งจะสงผลโดยตรงตออัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตรา
สวนของมูลคาตามบัญชีตอราคาหุนในตลาดของบริษัทเปนจํ านวน 100 บาท จะทํ าใหผูถือหุนไดรับ
ผลตอบแทนจาการถือหุนเพิ่มขึ้น 74 บาท เปนตน

4.3 การวิเคราะหกลุมทุนที่มีสายสัมพันธทางการเมือง

บริษัทที่มีความสัมพันธกับพรรคการเมืองในการศึกษานี้ หมายถึงบริษัทที่รัฐมนตรี ที่
ปรึกษารัฐมนตรี รวมถึงภรรยาและลูกที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเปนกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญ 
(มากกวารอยละ 0.5)รวมถึงบริษัทที่ใหเงินบริจาคแกพรรคการเมือง โดยพิจารณาเกณฑการถือหุน
ตามรฐัธรรมนูญ ประกอบดวยผูดํ ารงตํ าแหนงเอง  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นลักษณะของความสัมพันธ
ระหวางกลุมทุนกับพรรคการเมืองดังตอไปนี้

1. บริษัทที่มีสายสัมพันธทางการเมืองโดยสวนมากเปนบริษัทที่มีมูลคาสินทรัพยมากกวา 
1000 ลานบาท  และโดยสวนมากแลวเปนบริษัทมหาชนเกือบทั้งสิ้น

2. กลุมสื่อสารเปนกลุมที่มีสายสัมพันธทางการเมืองมากที่สุดไมวาจะในรัฐบาลใด  โดย
กลุม “ชินวัตร” จะเปนกลุมที่ใหการสนับสนุนเฉพาะพรรคไทยรักไทยตลอดมา  สวน
บริษัทโทรคมนาคมอื่นๆ จะเปลี่ยนทิศทางในการสนับสนุนตามกระแสการเมืองวา
พรรคใดอยูในอํ านาจก็จะใหเงินบริจาคแกพรรคนั้น เชน บริษัทยูไนเต็ดคอมมูนิคเชั่น 
อินดสัตรี จํ ากัด (มหาชน) (UCOM) บริษัทจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํ ากัด (มหาชน) 
บริษทั อินเตอรเน็ต ประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดคอมมิวนิ
เคชัน่ จํ ากัด (มหาชน)  บริจาคเงินใหกับพรรคประชาธิปตยในป พ.ศ. 2543 เมื่อพรรค
ประชาธิปตยเปนรัฐบาล  แตในป พ.ศ. 2544 เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล  บริษัทเหลานี้จะ
หนัไปใหเงินบรจิากสนับสนุนพรรคไทยรักไทยแทน

3. กลุมกอสรางเปนกลุมที่มีสายสัมพันธกับพรรคประชาธิปตย โดยบริษัทกอสรางที่ให
เงินบริจาคแกพรรคประชาธิปตยไดแก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํ ากัด 
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(มหาชน) บริษัท ช. การชาง จํ ากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค พรอพเพอรตี้ จํ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ซีโน-ไทย เอนจเินยีร่ิง จํ ากัด (มหาชน) และเมื่อมีการเปลี่ยน     
รัฐบาล กลุมบริษัทหลานี้ยังคงบริจาคใหแกพรรคประชาธิปตยตอไปซึ่งจะตางกับกลุม
ส่ือสาร

4. กลุมการเงินซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนหลักทรัพยและบริษัทประกันภัย
ลวนมีสายสัมพันธเฉพาะกับพพรรคประชาธิปตยโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางใน
การใหการสนับสนุนพรรคการเมืองแมจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลแตอยางใด

5. กลุมบันเทิงและสันทนาการเปนกลุมที่มีสายสัมพันธกับพรรคไทยรักไทย  โดยมี
บริษัท 4 บริษทัที่เกี่ยวของไดแก บริษัท ซีวีดี เอนเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เทพธานีกรีฑา จํ ากัด (มหาชน) บริษัท บีอีซี เวลิด จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ยู
ไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนกลุมบริษัทที่มีความเกี่ยว
โยงเฉพาะกับพรรคไทยรักไทยมาตลอดทั้งกอนและหลังที่พรรคไทยรักไทยเขามาเปน
รัฐบาล

โดยสรุปแลว  เราจะเห็นไดวา กลุมกอสราง ส่ือสาร การเงิน และบันเทิงเปนกลุมธุรกิจที่มี
สายสัมพนัธกับฝายการเมืองมากกวากลุมธุรกิจอื่นๆ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมธุรกิจเหลานี้เปนกลุม
ทีเ่กีย่วกบัสัมปทาน  ไมวาจะเปนสัมปทานดานการสื่อสาร (รวมถึงกิจการโทรคมนาคมและสื่อวิทยุ 
โทรทัศน) หรือกอสรางก็ดี

ตารางที่ 4. 4 บริษัทท่ีมีความสัมพันธกับพรรคการเมือง
พรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทย

2543
ประเภทของกิจการ ชื่อบริษัท ประเภทของกิจการ ชื่อบริษัท

การแพทย บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํ ากัด (มหาชน) เยื่อกระดาษและกระดาษ บริษัท แอดวานซ อะโกร จํ ากัด
(มหาชน)

ขนสง บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) พลังงาน บริษัท สยามสหบริการ จํ ากัด (มหาชน)
ของใชในครัวเรือน บริษัท ภัทรา เซรามิก จํ ากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํ ากัด

(มหาชน)
ของใชในครัวเรือน บริษัท รอกเวิธ จํ ากัด (มหาชน)
เคมีภัณฑและพลาสติก บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน)
เคร่ืองใชไฟฟาและ
คอมพิวเตอร

บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จํ ากัด
(มหาชน)

เงินทุนและหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํ ากัด
(มหาชน)

เงินทุนและหลักทรัพย บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํ ากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
ชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคสอินดัสตรีส ยานพาหนะ และอุปกรณ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํ ากัด (มหาชน)
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พรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทย
จํ ากัด (มหาชน)

ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สิ่งทอ เคร่ืองนุงหม และ
รองเทา

บริษัท รองเทาบาจาแหงประเทศไทย
จํ ากัด (มหาชน)

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) สิ่งทอ เคร่ืองนุงหม และ
รองเทา

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํ ากัด
(มหาชน)

ธุรกิจการเกษตร บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํ ากัด (มหาชน)
ธุรกิจการเกษตร บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํ ากัด (มหาชน)
บันเทิงและสันทนาการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํ ากัด (มหาชน) บันเทิงและสันทนาการ บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด

(มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี จํ ากัด

(มหาชน)
บันเทิงและสันทนาการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จํ ากัด (มหาชน)

ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) บันเทิงและสันทนาการ บริษัท บีอีซี เวิลด จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) บันเทิงและสันทนาการ บ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอรเรชั่น

จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท เทเวศประกันภัย จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ภัทรประกันภัย จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท ช.การชาง จํ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท อัมรินทร พลาซา จํ ากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท อิตาเลียนไทย ดเีวลอปเมนต จํ ากัด

(มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย บมจ.เอ็ม บี เค พร็อพเพอรตี้ส แอนด ดีเวลล็

อปเมนท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอนสตรัค

ชั่น จํ ากัด (มหาชน)
พาณิชย บริษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน) พาณิชย บริษัท สหพัฒนพิบูล จํ ากัด (มหาชน)
โรงแรมและบริการทอง
เที่ยว

บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จํ ากัด (มหาชน) โรงแรมและบริการทองเที่ยว บริษัท แปซิฟค แอสเซ็ทส จํ ากัด
(มหาชน)

วัสดุกอสรางและตกแตง บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํ ากัด (มหาชน) วัสดุกอสรางและตกแตง บ.เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด
(ประเทศไทย)
จํ ากัด(มหาชน)

สื่อสาร บริษัท ล็อกซเลย จํ ากัด (มหาชน) สื่อสาร บริษัท ชินแซทเทลไลท จํ ากัด (มหาชน)
สื่อสาร บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํ ากัด

(มหาชน)
สื่อสาร บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)

สื่อสาร บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํ ากัด
(มหาชน)

สื่อสาร บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด
(มหาชน)

สื่อสาร บริษัทจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํ ากัด
(มหาชน)

สื่อสาร บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
สื่อสาร บริษัท สามารถเทลคอม จํ ากัด (มหาชน)
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พรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทย
สื่อสาร บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด

(มหาชน)
สื่อสาร บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํ ากัด

(มหาชน)
สื่อสาร บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมวินิเคชั่

น จํ ากัด
 (มหาชน)

อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท หาดทิพย จํ ากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จํ ากัด

(มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เสริมสุข จํ ากัด (มหาชน)
อื่นๆ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้ าภาค

ตะวันออก จํ ากัด (มหาชน)
2544

การแพทย บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํ ากัด (มหาชน) เยื่อกระดาษและกระดาษ บริษัท แอดวานซ อะโกร จํ ากัด (มหาชน)
ขนสง บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) พลังงาน บริษัท สยามสหบริการ จํ ากัด (มหาชน)
ของใชในครัวเรือน บริษัท ภัทรา เซรามิก จํ ากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํ ากัด (มหาชน)
ของใชในครัวเรือน บริษัท รอกเวิธ จํ ากัด (มหาชน)
เคมีภัณฑและพลาสติก บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน)
เคร่ืองใชไฟฟาและ
คอมพิวเตอร

บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จํ ากัด
(มหาชน)

เงินทุนและหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํ ากัด
(มหาชน)

เงินทุนและหลักทรัพย บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํ ากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
ชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคสอินดัสตรีส

จํ ากัด (มหาชน)
ยานพาหนะ และอุปกรณ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํ ากัด (มหาชน)

ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สิ่งทอ เคร่ืองนุงหม และ
รองเทา

บริษัท รองเทาบาจาแหงประเทศไทย
จํ ากัด (มหาชน)

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) สิ่งทอ เคร่ืองนุงหม และ
รองเทา

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จํ ากัด
(มหาชน)

ธรุกิจการเกษตร บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํ ากัด
(มหาชน)

ธรุกิจการเกษตร บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํ ากัด
(มหาชน)

บันเทิงและสันทนาการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํ ากัด (มหาชน) บันเทิงและสันทนาการ บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด
(มหาชน)

ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี จํ ากัด
(มหาชน)

บันเทิงและสันทนาการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จํ ากัด (มหาชน)
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พรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทย
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) บันเทิงและสันทนาการ บริษัท บีอีซี เวิลด จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) บันเทิงและสันทนาการ บ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอรเรชั่น

จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท เทเวศประกันภัย จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ภัทรประกันภัย จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํ ากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท ช.การชาง จํ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท อัมรินทร พลาซา จํ ากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท อิตาเลียนไทย ดเีวลอปเมนต จํ ากัด

(มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย บมจ.เอ็ม บี เค พร็อพเพอรตี้ส แอนด ดีเวลล็

อปเมนท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอนสตรัค

ชั่น จํ ากัด(มหาชน)
พาณิชย บริษัท สหพัฒนพิบูล จํ ากัด (มหาชน)
พาณิชย บริษัท สยามแม็คโคร จํ ากัด (มหาชน)

โรงแรมและบริการทอง
เที่ยว

บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จํ ากัด (มหาชน) โรงแรมและบริการทองเที่ยว บริษัท แปซิฟค แอสเซ็ทส จํ ากัด (มหาชน)

โรงแรมและบริการทองเที่ยว บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จํ ากัด (มหาชน)
วัสดุกอสรางและตกแตง บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํ ากัด (มหาชน) วัสดุกอสรางและตกแตง บ.เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด

(ประเทศไทย)
จํ ากัด(มหาชน)

สื่อสาร บริษัท ล็อกซเลย จํ ากัด (มหาชน) สื่อสาร บริษัท ชินแซทเทลไลท จํ ากัด (มหาชน)
สื่อสาร บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํ ากัด

(มหาชน)
สื่อสาร บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)

สื่อสาร บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด
(มหาชน)

สื่อสาร บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํ ากัด
(มหาชน)

สื่อสาร บริษัทจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํ ากัด
(มหาชน)

สื่อสาร บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดสัตรี
จํ ากัด (มหาชน)

สื่อสาร บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิ
เคชั่น จํ ากัด
 (มหาชน)

สื่อสาร บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน)

สื่อสาร บริษัท สามารถเทลคอม จํ ากัด (มหาชน)
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อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท หาดทิพย จํ ากัด (มหาชน) สื่อสาร บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด

(มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จํ ากัด

(มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท เสริมสุข จํ ากัด (มหาชน)
อื่นๆ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้ าภาค

ตะวันออก จํ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ * ตัวอักษรเขมหมายถึงบริษัทที่โยกยายการใหเงินสนับสนุนจากพรรคประชาธิปตยมายังพรรคไทยรักไทย
หลังจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล

4.4  สรุปผลท่ีไดจากการคํ านวณโดยใชสมการถดถอย

จากผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการดํ าเนินงานทางธุรกิจกับ
สายสัมพันธทางการเมืองซึ่งมีวัตถุประสงคในการชี้ใหเห็นวา การใชระบบอุปถัมภโดยการเอื้อ
ประโยชนในรูปแบบตางๆของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองที่มีตอกลุมธุรกิจบางกลุมมีผลทํ าให
กลุมธุรกิจดังกลาวไดรับผลประโยชนมากกวาธุรกิจที่ไมไดรับความชวยเหลือ ซ่ึงผูวิจัยใชตัวแปร
อัตราการไดรับผลตอบแทนการลงทุนเปนตัวเปรียบเทียบ โดยมีผลการทดสอบโดยใชสมการถด
ถอยเปนเครื่องมือ ที่ทํ าใหไดภาพที่ชัดเจนและสามารถสรุปผลการทดสอบไดตามสมมติฐานหลักที่
ตัง้ไว โดยผูวิจัยตองการพิสูจนสมมติฐานเรื่อง การมีสายสัมพันธทางการเมืองของกลุมธุรกิจไมวา
จะเปนความสัมพันธในรูปแบบการมี กรรมการหรือผูบริหารบริษัทอยูใน ครม. หรือเปนที่ปรึกษา
ของครม. หรือมีการบริจาคเงินสนับสนุนใหพรรค กอใหเกิดผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นแกบริษัทนั้นๆ

แมวาผลการวิจัยจะไมสามารถสรุปขอสมมติฐานรองเกี่ยวกับกลุมธุรกิจบางกลุมที่มีการ
แขงขนักนัสงู ทั้งในแงของการดํ าเนินกิจการและความพยายามในการใชอํ านาจรัฐออกกฎระเบียบที่
มผีลเอ้ือตอกลุมธุรกิจบางกลุม เชนกลุมธุรกิจสื่อสาร วามีความสัมพันธกับผลตอบแทนการลงทุน
อยางไร เนื่องจากคาสถิติที่ไดไมมีนัยสํ าคัญ แตหากพิจารณาเฉพาะเครื่องหมายของสัมประสิทธิใน
ธุรกจิแตละกลุม พบวาสวนใหญจะแสดงผลที่คอนขางใกลเคียงกับความเปนจริง  เชน หากมีการลง
ทนุในกลุมธุรกิจสื่อสารในชวงเวลาดังกลาว (พ.ศ. 2543-2544) จะทํ าใหไดรับผลตอบแทนการลง
ทนุเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะป 2544 มีการเพิ่มขึ้นของราคาหุนในกลุมนี้คอนขางชัดเจน ซ่ึงเปนชวงเวลา
ในการเปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลพรรคไทยรักไทย หรือในกรณีของ
กลุมสถาบันการเงินที่มีผลทํ าใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ตํ่ าลงหากมีการถือหุนในกลุมดัง
กลาว ซ่ึงสอดคลองกับสภาพความเปนจริงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ระบบมีหนี้ไมกอใหเกิดรายได



4-18 บทที่ 4 การศึกษาความสัมพันธระหวางผลการดํ าเนินงานทางธุรกิจกับสายสัมพันธทางการเมือง

(NPL) คอนขางสูงประกอบกับความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทํ าใหผลตอบ
แทนทีไ่ดจากการลงทุนในกลุมนี้ไมคอยดี

อยางไรก็ดี เมื่อนํ าผลจากการทดสอบทั้ง 2 ชุดมาใชศึกษาความสัมพันธของกลุมธุรกิจมา
รวมกับภาพความสัมพันธทางการเมืองของกลุมธุรกิจนั้นๆ พบวากลุมธุรกิจสื่อสารเปนกลุมที่ให
ภาพการมีความสัมพันธกับพรรคการเมืองไดชัดเจนที่สุด คือ มีทิศทางการปรับตัวของราคาหุนและ
การจายเงินปนผลคอนขางสอดคลองกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะชวงป 2544 ที่พรรคไทย
รักไทยไดเปนรัฐบาล แตเนื่องจากคาสถิติในการทดสอบโดยใชการจํ าแนกตามกลุมธุรกิจไมใหผลที่
ด ีคณะผูวิจัยจึงเพียงตั้งเปนขอสังเกตในการหาความสัมพันธดังกลาวตอไป

การน ําเสนอผลการทดสอบทางสถิติในบทนี้ จึงเปนเพียงการทดสอบเพื่อยืนยันผลการวิจัย
ที่อยูในบทที่ผานมา โดยใชขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการทดสอบโดยใชการวิเคราะห
แบบถดถอย (regression analysis)ในการศึกษาความสัมพันธพรรคการเมืองและกลุมธุรกิจในตลาด
หลักทรัพย นอกจากนี้ผูวิจัยยังสรางแบบจํ าลองในรูปแบบสมการเพื่อใชในการพยากรณแนวโนม
อัตราคาตอบแทนการลงทุนในอนาคตอีกดวย



บทที่ 5
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกปองกันปญหาการใชอํ านาจ

บรหิารในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัว

คณะวจิยัมีความเห็นวา  สารบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนของการปองกันมิใหรัฐมนตรี
ใชอํ านจรัฐในการแสวงหาผลประโยชนใหแกธุรกิจสวนตัว ในสวนของมาตรา 110 208 และ 209 มี
ความสมบูรณในระดับหนึ่งจึงยังไมมีความเรงดวนที่ตองแก อยางไรก็ดี ในอดีตที่ผานมาก็ยังพบวา  
ปญหาการทับซอนของผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสาธารณะของรัฐมนตรียังมีอยูแพร
หลายในหลากหลายรูปแบบ  จึงมีขอเสนอตอไปนี้เพื่อที่จะใหการตรวจสอบการใชอํ านาจของรัฐมี
ประสิทธิผลมากขึ้น

กลไกการตรวจสอบการใชอํ านาจของรัฐ
1. ใหมกีารปรับปรุง ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริย

ธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. 2543 โดยมีการกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกํ าหนด
กฎ กติกา และแนวทางในการปฏิบัติตนและวิธีการในการแกไขปญหาการทับซอน
ของผลประโยชนของรัฐมนตรี และที่สํ าคัญคือระเบียบดังกลาวจะตองมีบทลงโทษที่
เปนรูปธรรมในกรณีที่มีการฝาฝนขอบังคับทางคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาว  เพื่อที่
จะใหมกีลไกในการปฏิบัติเพื่อที่จะใหเกิดผลในการปฏิบัติจริง    ทั้งนี้ควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยที่เปนที่เชื่อถือของสังคมเพื่อที่จะชี้ขาดกรณีการละเมิดขอบังคับ
ดงักลาว  และอาจพิจารณาใหการละเมิดขอบังคับดังกลาวจัดเปนพฤติกรรมที่ “สอวา
กระทํ าผิดตอตํ าแหนงหนาที่ราชการหรือจงใจใชอํ านาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ
ธรรมนูญหรือกฎหมาย” ตามมาตรา 303 ของรัฐธรรมนญู ซ่ึงเปนมูลเหตุหนึ่งที่วุฒิสภา
มอํี านาจถอดถอนผูนั้นออกจากตํ าแหนงได

2. ใหมกีารแกไข พ.ร.บ. การจัดการหุนและหุนสวนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาตรา 4 ซ่ึง
หามมิใหรัฐมนตรีถือหุนสวนในบริษัทเกินรอยละ 5 ของจ ํานวนหุนทั้งหมด โดยให
รวมถึงการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ดวย

3. ใหมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลของรัฐมนตรีที่ตองเปดเผยกับสาธารณชนโดยรวมถึง
การเดินทางไปตางประเทศยกเวนในกรณีที่เปนการเดินทางโดยคาใชจายสวนตัว ราย
ละเอียดที่ตองระบุไดแก วัตถุประสงคในการเดินทาง คาใชจาย และการอนุมัติของ



5-2 บทที่ 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกปองกันปญหาการใชอํ านาจบริหาร……

นายกรัฐมนตรีการรับของกํ านัลที่มีคาที่มีมูลคาเกินกวาเกณฑที่กํ าหนด โดยระบุถึง
บริการหรือส่ิงของที่ไดรับ พรอมกับแหลงที่มาแหลงรายไดหรือคาตอบแทนอื่นๆ

การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหครอบคลุมถึงการ “ออก
กฎ” ของหนวยงานของรัฐดวย โดยมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่สามารถออก
กฎของฝายปกครองไดโดยหามมิใหผูที่มีสวนไดเสียเขารวมในกระบวนการดังกลาว 
พรอมทั้งกํ าหนดขั้นตอนในการออกกฎที่สํ าคัญ เพื่อใหกระบวนการดังกลาวมีความ
โปรงใส ถูกตองและเปนธรรม  ในขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอนดังกลาวควรรวมถึงการแจงให
สาธารณชนและผูที่เกี่ยวของทราบถึงการจะออกกฎ (notification) การรับฟงขอคิดเห็น
ของผูที่มีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมและจากสาธารณชน (hearings) การเปด
โอกาสใหผูที่เสนอขอคิดและที่ไดรับขอวิพากษวิจารณสามารถโตตอบและใหขอมูล
เพิ่มเติมไดเพื่อผูปฏิบัติหนาที่จะไดรับหลักฐานขอมูลที่ตองใชในการพิจารณาที่ถูกตอง 
แมนยํ าและครบถวนสมบูรณมากขึ้น เปนตน

2. ปรับปรุงมาตรา 13 ของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงหามมิให
เจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนไดเสียเขารวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามที่ได
ศึกษาวิเคราะหในรายละเอียดกอนหนานี้แลว ใหครอบคลุมถึงการมีหุนสวนหรือการ
ดํ ารงตํ าแหนงในบริษัทเอกชนดวยเพื่อที่จะปองกันมิใหมีการใชอํ านาจรัฐในการเอื้อ
ผลประโยชนใหธุรกิจที่เจาหนาที่พนักงานของรัฐมีสวนไดเสีย

การปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณของรัฐ

1. ก ําหนดใหโครงการของรัฐที่มีลักษณะของการใหการ “สงเสริม” หรือ “อุดหนุน” แก
ธุรกิจเอกชนระบุผูที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรง (จํ านวนบริษัท และรายชื่อของ
บริษทั) และผูที่จะไดรับผลโดยออม  และมีการติดตามประเมินและเผยแพรผลกระทบ
ของโครงการวาเปนไปตามที่คาดการณไวหรือไม มากนอยเพียงใดเพื่อที่จะใหมีการรับ
ผิดชอบในกรณีที่โครงการเอื้อผลประโยชนในเชิงการธุรกิจใหเพียงแกธุรกิจเอกชนไม
กีร่ายทีรั่ฐมนตรีมีสวนไดเสีย โดยผลประโยชนมิไดตกอยูกับประเทศชาติโดยรวม ไม
วาจะเปนการจางงาน การสรางรายไดเขารัฐ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีก็ดี



โครงการวิจัยการเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 5-3

การปรับปรุงโครงสรางและการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐ
วิสาหกิจ

1. ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจทุกแหงตองแสดงถึงการมีสวนได
เสียกับธุรกิจที่ประกอบธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจที่ตนดํ ารงตํ าแหนงอยูโดยเปดเผยแกสา
ธารณชนสามารถรับรูได  สวนไดเสียดังกลาวควรรวมถึงการถือหุนและการดํ ารง
ต ําแหนงในกิจการดังกลาวทั้งของตนเอง พี่ นอง คูสมรส และบุตรดวย  ทั้งนี้ ควรมี
กรอบแนวทางในการประเมินความรุนแรงของผลประโยชนทับซอนเพื่อที่จะกํ าหนด
ไดวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวจะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปอยางเปนกลางไดหรือไม  
และหากไมได ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร จากการถอนตัวออกจาก
กระบวนการพิจารณา ตลอดจนการขายทิ้งหุนสวนที่เปนปญหาดังกลาว

2. ปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการและผู บริหารสูงสุดของรัฐ
วสิาหกจิโดยใหตัวแทนกลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ซ่ึงอาจมีมากกวา 1 กลุม) ตัวแทน
กลุมผูบริโภคหรือองคกรประชาชนที่มีผลงานในการตรวจสอบอํ านาจรัฐเปนเวลานาน 
เขารวมในการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสูงสุดดวยเพื่อที่จะปองกันมิ
ใหมีการสงรางทรงของฝายบริหารเพื่อดูแลรักษาและเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจของ
รัฐมนตรี

การปรบัปรุงโครงสรางและแนวทางการดํ าเนินงานขององคกรอิสระ

1. ใหองคกรกํ ากับดูแลธุรกิจเอกชนมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร เพื่อที่จะใหกลไกใน
การควบคุมและตรวจสอบธุรกิจเอกชนปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง

การใหการศึกษาและการฝกอบรม

1. รัฐควรมีโครงการที่จะใหการศึกษาและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการ
ทับซอนของผลประโยชนและมาตรฐานดานจริยธรรมและคุณธรรมของเจาหนาที่ของ
รัฐในการปฏิบัติหนาที่  ทั้งนี้  สังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภซ่ึงในบางครั้งทํ าใหการแยก
หนาทีร่าชการออกจากหนาที่สวนตัวเปนไปไดไมงายนัก  จึงตองมีการปลูกฝงและการ
ท ําความเขาใจกับความสํ าคัญในการหลีกเลี่ยงปญหาการทับซอนของผลประโยชน



ภาคผนวก





ภาคผนวกที่ 1
กระบวนการตราพระราชบัญญัติ (Legislative Process)

1. ประเทศไทย

ในการตราพระราชบัญญัติของไทยตามที่กํ าหนดในรัฐธรรมนญูราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มกีระบวนการ 3 ขั้นตอนตามลํ าดับดังตอไปนี้

1) ขัน้ตอนการเสนอรางพระราชบัญญัติ โดยผูมีสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญกํ าหนดมี 3  กลุม

(ก) คณะรฐัมนตรี มีการประชุมรวมกันและมีมติใหเสนอได
(ข) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) โดยที่พรรคมีมติใหเสนอได และมี ส.ส. ในพรรค

ไมนอยกวา 20 คนรับรอง แตหากเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิก
สภาผูแทนฯ ตองไดรับการรับรองจากนายกรัฐมนตรี

(ค) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คน เขาชื่อเปนผูเสนอรางพระราช
บัญญัติในหมวดที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตอ
ประธานรัฐสภา

2) ขัน้ตอนการพิจารณา รัฐธรรมนญูไดกํ าหนดใหรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตองเสนอสภาผู
แทนราษฎร และวุฒิสภาตามลํ าดับ

2.1 การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร มี 3 วาระคือ

(ก) วาระที่ 1 วาระรับหลักการ เปนการพิจารณาสาระสํ าคัญของราง พ.ร.บ (ในแงหลักการ) วา
สมควรจะนํ าไปสูการพิจารณาตอหรือไม หากมีการลงมติ “เห็นชอบ” ราง พ.ร.บ ดังกลาว 
กจ็ะน ําเขาไปสูการพิจารณาในวาระที่ 2 ตอไป และหาก “ไมเห็นชอบ” ราง พ.ร.บ. ดัง
กลาวก็จะตกไป ถือเปนการสิ้นสุด ไมเกิดผลใดๆ ทั้งสิ้น

(ข) วาระที่ 2 พิจารณารายละเอียด (ขั้นแปรญัตติ) เปนการพิจารณาราง พ.ร.บ.ในรายมาตรา 
ซ่ึงกระทํ าโดย
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(1) คณะกรรมาธกิารที่สภาผูแทนฯ ตั้งขึ้น จะมีกํ าหนดวันแปรญัตติ (ขอแกไข เปลี่ยน
แปลงถอยคํ า/ขอความในราง พ.ร.บ.) โดยพิจารณารายมาตรา และมีการลงมติ 
หากไมเห็นดวย ก็จะมีการสงวนคํ าแปรญัตติ หรือสงวนความเห็น

(2) สภาผูแทนราษฎร จะมีการพิจารณารายมาตราเชนกัน และอภิปรายในมาตราที่มีผู
ขอสงวนคํ าแปรญัตติ หรือสงวนความเห็น แลวจึงคอยลงมติ

ค) วาระที่ 3 ขั้นลงมติใหความเห็นชอบ จะไมมีการอภิปราย แตเปนการพิจารณาราง พ.ร.บ 
ทัง้ฉบับ หากสภาผูแทนฯ “เห็นชอบ” ราง พ.ร.บ ดังกลาว ประธานสภาผูแทนฯ ก็จะเสนอ
รางพระราชบัญญัติตอไปยังวุฒิสภา แตหาก “ไมเห็นชอบ” รางพระราชยบัญญัติดังกลาวก็
จะตกไป

2.2  ในการพจิารณาของวุฒิสภา จะมีการดํ าเนินการเปน 3 วาระเชนกัน ไดแก

(ก) วาระที่ 1 ขั้นตอนรับหลักการ ในการพจิารณาวาระนี้ วุฒิสภามีอํ านาจแตงตั้งกรรมาธิ
การไปพิจารณารางพระราชบัญญัติ กอนที่วุฒิสภามีมติเห็นชอบกับหลักการหรือไม
กไ็ด หากเหน็ดวยกับหลักการก็ใหวุฒิสภาพิจารณาตอในวาระสอง

(ข) วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วฒุสิภาพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภา
ตั้งขึ้นหรือกรรมการเต็มสภา ซ่ึงมีขั้นตอนการพิจารณาและแปรญัตติเหมือนสภาผู
แทนฯ

(ค) วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ซ่ึงวฒุสิภาอาจมีมติอยางใดอยางหนึ่ง โดยไมมีการอภิปราย คือ
• หากวฒุสิภาเห็นดวย ราง พ.ร.บ ดังกลาวก็จะประกาศบังคับใชตอไป
• หากวุฒิสภาไมเห็นดวย รางดังกลาวก็จะถูกยับยั้ง และหลังจากนั้นจะถูกสง

คนืยงัสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรตองใหพนเวลา 180 วันจึงจะ
สามารถยกราง พ.ร.บ. นั้นขึ้นมาพิจารณาใหมได และถาสภาผูแทนราษฎรมี
มตยินืยนัราง พ.ร.บ. เดิมดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํ านวน ส.ส. 
ทั้งสภา ถือวาราง พ.ร.บ. นั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา และยื่นราง      
พ.ร.บ. ดังกลาวนั้นเขาสูขั้นตอนการประกาศใชตอไป

• หากวฒุสิภามีการแกไขเพิ่มเติม ราง พ.ร.บ. ดังกลาวจะตองสงคือสภาผูแทน
ราษฎร หาก
− สภาผูแทนราษฎรยังเห็นชอบในราง พ.ร.บ. รางดังกลาวก็จะเขาสูขั้นตอน

การประกาศใชตอไป หรือ
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− หากสภาผูแทนราษฎรไมเห็นดวย ทั้งสภาผูแทนฯ และวุฒิสภา จะแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการรวมกัน มีจํ านวนสมาชิกจากแตละสภาเทากัน เมื่อ
พจิารณารวมกันแลว (1) หากทั้งสองสภาเห็นชอบดวย ก็จะนํ าไปสูขั้น
ตอนการประกาศใชพระราชบัญญัติ แต (2) ถาหากสภาหนึ่งสภาใดไม
เหน็ดวย กใ็หยับยั้งราง พ.ร.บ. นั้นไวกอน และใหพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ภายหลัง 180 วันนับแตวันที่ไมเห็นดวย ถาสภาผูแทนยังยืนยันดวย
คะแนนเสยีงของสภาผูแทนฯมากกวากึ่งหนึ่ง ก็ใหนํ าราง พ.ร.บ. สูการ
ประกาศใชตอไป

3) ขัน้ตอนการประกาศใช เมือ่ราง พ.ร.บ. ไดรับความเห็นชอบจาก สภาผูแทนฯ และวุฒิสภา
แลว นายกรัฐมนตรีจะนํ าขึ้นทูลเกลาฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน 20 วัน และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายตอไป แตหากทรงไมเห็นชอบดวย (โดยพระราชทานคืนมายังรัฐ
สภา หรือมิไดพระราชทานกลับคืนมาภายใน 90 วัน กรณีนี้รัฐสภาตองพิจารณาทบทวน ถารัฐสภาลง
มตยินืยนัดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของทั้งสองสภา นายกรัฐมนตรีจะนํ าราง พ.ร.บ. นั้นขึ้น
ทลูเกลาฯถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทรงลงหรือมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน 
นายกฯสามารถนํ าราง พ.ร.บ. นั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับไดเสมือนวาไดลงพระ
ปรมาภิไธยแลว

2. สหรัฐอเมริกา

ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาก็ไดกํ าหนดอํ านาจในการออกกฎหมายเปนของฝายนิติบัญญัติ
เชนกัน โดยมี “รัฐสภาสหรัฐอเมริกา” (U.S. Congress) ซ่ึงประกอบไปดวย สภาผูแทนราษฎร (House of 
Representative) และ วุฒิสภา (Senate) เปนองคกรที่มีหนาที่ตรากฎหมาย

2.1 การเสนอกฎหมาย (Bill Introduction)

การเสนอกฎหมายสามารถกระทํ าไดโดยบุคคลตางๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกํ าหนด ไดแก 
ประธานาธิบดี เจาหนาที่ฝายบริหาร นักการเมือง หรือกลุมผลประโยชน แตผูที่จะนํ าเสนอรางกฎหมาย
ไดนั้น จะตองเปนสมาชิกรัฐสภาเทานั้น ดังนั้นในการตรากฎหมายทุกฉบับ จะตองมีสมาชิกรัฐสภา
อยางนอย 1 คนเปนผูอุปถัมภ (Sponsor) และนํ าเสนอสูรัฐสภา
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การเสนอกฎหมายสามารถกระทํ าได 2 ทาง คือ 1) ทางสภาผูแทนราษฎร และ 2) ทาง วุฒิสภา 
ดงันัน้การเสนอกฎหมายอาจถูกนํ าเสนอในสภาใดสภาหนึ่ง หรือเสนอพรอมกันทั้งใน 2 สภาก็ไดเพราะ
ทัง้สภามีอํ านาจเรื่องนี้เทาเทียมกัน ยกเวนเรือ่งที่เกี่ยวกับภาษีอากรที่ตองเริ่มโดยสภาผูแทนราษฎรกอน

2.2 การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (Committee Action)

ตอจากนั้น รางกฎหมายดังกลาวจะถูกเสนอไปยังคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบของสภาผูแทน
ราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตวาสภาใดจะเปนผูเสนอรางกฎหมาย (สภาคองเกรสใชระบบการทํ างาน
แบบคณะกรรมาธิการถาวรคลายกับระบบคณะกรรมาธิการของรัฐสภาฝรั่งเศส คณะกรรมาธิการแตละ
คนมอํี านาจมากในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะของตน โดยทัว่ไปประธานคณะกรรมาธิการแตละคนไดรับเลือก
ตั้งจากพรรคที่เสียงขางในสภา) ถารางกฎหมายมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน อาจถูกเสนอไปยังคณะ
กรรมาธิการตางๆ ที่เกี่ยวของพรอมๆ กัน เมื่อคณะกรรมาธิการตัดสินใจรับรางกฎหมายดังกลาวไว
พิจารณา คณะกรรมการก็อาจดํ าเนินการมอบใหคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวของพิจารณาศึกษา จัด
ประชมุรับฟงความคิดเห็น แปรญัตติ และแกไขรางกฎหมายดังกลาวทีละมาตรา แลวสงกลับไปใหคณะ
กรรมาธิการพิจารณา คณะกรรมาธิการจะแปรญัตติรางกฎหมายดังกลาวทีละมาตรา และลงมติราง
กฎหมายทั้งฉบับ เมื่อคณะกรรมาธกิารเห็นชอบกับรางที่แกไขแลว ก็จะสงตอไปใหสภาผูแทนราษฎร 
หรือวฒุสิภา แลวแตวากฎหมายนั้นถูกนํ าเสนอจากสภาใดพิจารณาตอไป

2.3 การพิจารณาของแตละสภา (Floor Action)

เมื่อสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาไดรับรางกฎหมายแลว ก็จะมีการจัดกํ าหนดการและลํ าดับ
เร่ืองเพือ่พจิารณาตามลํ าดับความสํ าคัญเรงดวน ในการพิจารณานั้น ที่ประชุมจะแปรญัตติรางกฎหมาย
ดงักลาวทีละมาตรา และลงมติรางกฎหมายทั้งฉบับ หากเห็นชอบกับรางกฎหมาย ดังกลาวก็จะเสนอราง
กฎหมายฉบับแกไขแลวนี้ใหแกสภาอีกสภาหนึ่งพิจารณาตอไป ซ่ึงจะตองผานการพิจารณาของคณะ
กรรมาธิการและคณะอนุกรรมการเชนเดียวกัน

2.4  การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญรวม (Conference Action)

เมือ่รางกฎหมายไดรับความเห็นชอบจากแตละสภาแลว จะตองผานการพิจารณารวมกันจากรัฐ
สภาอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงสามารถแยกไดเปน 2 กรณีคือ
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1. หากรางกฎหมายที่ผานกระบวนการพิจารณาของแตละสภานั้นไมมีขอขัดแยง รางกฎหมาย
ดงักลาวก็จะเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาเต็มคณะ

2. หากรางกฎหมายที่ผานกระบวนการพิจารณาของแตละสภานั้นมีขอขัดแยงในสาระสํ าคัญ 
ก็จะมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรวม โดยมีผูแทนจากทั้งสองสภาเพื่อพิจารณา
รางของทั้งสองสภา เมื่อไดขอยุติแลว ก็จะสงรางกฎหมาย (Conference Report) ใหรัฐสภา
เตม็คณะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

หากรัฐสภาเห็นชอบก็จะเสนอไปยังประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อลงนาม
เสนอไปยังประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาลงนามบังคับใชเปนกฎหมายตอไป หากรัฐสภาไมเห็นชอบราง
กฎหมายดังกลาวก็จะตกไป

2.5  การพิจารณาของประธานาธิบดี

เมื่อร างกฎหมายที่ผ านความเห็นชอบของรัฐสภา  ถูกนํ  าเสนอมายังประธานาธิบดี  
ประธานาธิบดีสามารถเลือกดํ าเนินการไดดังนี้

1. หากประธานาธิบดีเห็นชอบกับรางกฎหมายดังกลาว ก็จะลงนามถือเปนการสิ้นสุด
กระบวนการออกกฎหมาย และทํ าใหรางกฎหมายฉบับนั้นมีผลบังคับใชเปนกฎหมายโดย
สมบูรณ

2. หากประธานาธิบดีไมเห็นชอบกับรางกฎหมายดังกลาว ก็อาจใชอํ านาจ “ยับยั้ง” โดยการสง
รางกฎหมายนั้นคืนรัฐสภาภายใน 10 วัน พรอมทั้งแจงเหตุผลที่ไมลงนาม

อยางไรก็ตามรัฐสภาสามารถ “ลบลาง” อํ านาจยับยั้งของประธานาธิบดี และผานรางกฎหมาย
ดงักลาวไดโดยการลงคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกของแตละสภาที่เขาประชุม (แตตองครบองค
ประชุม)

1. หากประธานาธิบดียังไมเห็นชอบกับรางกฎหมายดังกลาวอีก และไมตองการใชอํ านาจ
ยบัยัง้ กอ็าจใชวิธีเก็บรางกฎหมายดังกลาวไวเฉยๆ โดยไมลงนาม และไมสงคืนรัฐสภา ใน
กรณนีีร้างกฎหมายดังกลาว จะมีผลบังคับใชเปนกฎหมายทันทีหลังจากเวลาผานไป 10 วัน 
และยังอยูในชวงสมัยประชุมของรัฐสภา



ผ 1-6 ภาคผนวกที่ 1 กระบวนการตราพระราชบัญญัติ (LEGISLATIVE PROCESS)

2. อยางไรกต็าม หากประธานาธิบดีไมลงนาม และเก็บรางกฎหมายดังกลาวไวเฉยๆ และรัฐ
สภาปดสมัยประชุมกอนจะครบ 10 วัน ก็ถือวารางกฎหมายดังกลาวเปนอันตกไปเสมือนวา
ประธานาธิบดีไดใชอํ านาจยับยั้ง

การนํ าเสนอรางกฎหมายจะตองดํ าเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสมัยรัฐสภานั้นๆ ซ่ึงมีระยะเวลา
สมยัละ 2 ป หากรัฐสภาปดสมัยประชุม รางกฎหมายที่อยูระหวางดํ าเนินการทั้งหมด จะตกไป และหาก
ผูอุปถัมภยงัประสงคจะนํ าเสนอรางกฎหมายดังกลาวอีก ก็จะตองนํ าเสนอใหมในสมัยประชุมใหม โดย
เร่ิมจากขัน้ตอนแรกในทํ านองเดียวกับการเสนอรางกฎหมายฉบับใหม

การออกกฎหมายในระดับมลรัฐเพื่อบังคับใชในแตละมลรัฐก็มีกระบวนการเชนเดียวกัน โดย
รัฐสภาของมลรัฐ (General Assembly) เปนผูออกกฎหมาย และผูวาการมลรัฐ (Governor) ของมลรัฐ
นัน้ๆ เปนผูลงนามหรือใชอํ านาจยับยั้ง

3. ฝรั่งเศส

รูปแบบการปกครองของประเทศฝรั่งเศส ตามรัฐธรรมนญูฉบับป 1958 (แกไขเพิ่มเติมป 1962) 
มีลักษณะเปนรูปแบบการปกครองแบบกึ่งระบบรัฐสภา และกึ่งระบบประธานาธิบดี โดยมีหลักการที่
ลอกเลยีนแบบมาจากระบบรัฐสภา ไดแก การแยกฝายบริหารออกเปน 2 องคกร คือ องคกรประมุขของ
รัฐ และองคกรคณะรัฐมนตรีนี้ ในระบบดังกลาว คณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบในทางการเมืองตอฝาย
นติบิญัญตั ิกลาวคือ ฝายนิติบัญญัติมีอํ านาจถอดถอนคณะรัฐมนตรี โดยการแสดงออกซึ่งความไมไววาง
ใจในการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี แตไมมีอํ านาจถอดถอนประธานาธิบดี ตรงขามประธานาธิบดีมี
อํ านาจยุบสภา

สวนหลักการที่ลอกเลียนมาจากระบบประธานาธิบดี ไดแก หลักการที่ประธานาธิบดีมาจาก
การเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน ทํ าใหฐานอํ านาจในทางการเมืองของประธานาธิบดีเหนือกวาฝายนิติ
บัญญัติ

ในแงสถาบันการปกครองของฝรั่งเศสนั้น จํ าแนกไดเปน 3 สถาบันหลัก ไดแก

1. สถาบนับริหาร ไดแก ประธานาธิบดี (มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 7 ป ทํ าหนาที่เปน
ทั้งประมุขของประเทศ และเปนหัวหนาฝายบริหาร) และคณะรัฐมนตรี (ประกอบดวย
นายกรฐัมนตรี และรัฐมนตรีทั้งหลาย อยางไรก็ตามผูที่เปนหัวหนาสถาบันบริหารแทจริง 
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ไดแก ประธานาธิบดี ซ่ึงไมตองรับผิดตอสภา แตคณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภา และ
อาจถูกอภิปรายได)

2. สภาบนันติบิัญญัติ ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร (เลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 5 ป มีจํ านวน 
487 คน) และวุฒิสภา (มาจากการเลือกตั้งโดยออม โดย ผูแทนราษฎร เทศมนตรี ผูแทน  
เทศบาล มีวาระ 9 ป จํ านวน 283 คน แตวุฒิฯ 1 ใน 3 ตองออกจากตํ าแหนงทุกๆ 3 ป) 
อํ านาจในการนิติบัญญัติของทั้งสองสภาเทาเทียมกัน แตมีขอยกเวนสํ าหรับรางกฎหมายที่
เกีย่วของกับการเงินตองใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูพิจารณากอน

3. สถาบันอื่นๆ เชน สภาตุลาการรัฐธรรมนญู สภาที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม ศาลยุติ
ธรรมสูงสุด

ในสวนกระบวนการนิติบัญญัติโดยฝายนิติบัญญัตินั้น แบงขั้นตอนออกไดเปน 2 สวนใหญ ได
แก 1) การยกรางกฎหมายโดยฝายบริหาร และ 2) การพิจารณารางกฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติ

3.1 การยกรางกฎหมาย

จดุเดนสํ าคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนญูป 1958 ไดแก การจ ํากัดขอบเขตในการตรากฎหมาย
ของฝายนิติบัญญัติ และเพิ่มอํ านาจใหฝายบริหารโดยกํ าหนดใหฝายบริหารสามารถใชอํ านาจนิติบัญญัติ
ได ดงัก ําหนดไวในมาตรา 34 แหงรัฐธรรมนูญ ดังนั้นรัฐธรรมนญูจงึไดบัญญัติใหอํ านาจรัฐสภาในการ
ตรารัฐบัญญัติ สวนเรื่องอื่นๆ ที่มิไดกํ าหนดไวในมาตรา 34 ก็ใหเปนอํ านาจของฝายบริหาร อาทิ 
กฤษฎกีา กฎกระทรวง หนังสือเวียน ซ่ึงถือเปน “กฎเกณฑของฝายบริหาร”

รางกฎหมายของรัฐบาลสวนใหญจะถูกยกรางโดยกระทรวงซึ่งเปนผูรับผิดชอบในเรื่องที่จะ
ตองการออกกฎหมายนั้น โดยเจาหนาที่ในกระทรวงเปนผูดํ าเนินการยกรางเอง รายละเอียดการยกราง
กฎหมายโดยฝายบริหารของฝรั่งเศสมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

• นายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเปนผูมีสิทธิเสนอรางรัฐบัญญัติตอรัฐสภา โดยนายกรัฐ
มนตรีจะไดกํ าหนดแนวทางการทํ างานของรัฐบาลในเรื่องกฎหมายไวในหนังสือเวียน ไป
ยงับรรดารัฐมนตรีเพื่อใหถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน (แผนงานดังกลาวมี  3 ประเภท 
ไดแก รางกฎหมายที่มีความจํ าเปนมาก รางกฎหมายที่มีความจํ าเปน และรางกฎหมายที่
ตองผานการพิจารณาจาก รมต.กอนวันสิ้นปแผนงานนั้น) สวนหนาที่ในการยกราง
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กฎหมายนั้นเปนหนาที่ของเจาหนาที่ในกระทรวงเปนผูจัดทํ า ภายหลังที่เจาหนาที่
กระทรวงรางเสร็จ ก็จะนํ าเสนอตอสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อนึ่งรางกฎหมายที่จัดทํ า
ขึน้จะตองประกอบไปดวย “คํ าอธิบายเหตุผลของรางกฎหมาย” และ “การศึกษาผลกระทบ
ของรางกฎหมาย” นํ าเสนอตอสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวย เพื่อใหคณะรัฐมนตรี
พจิารณาอนุมัติ จากนั้นสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะสงรางดังกลาวพรอมเอกสารไป
ยัง “สภาแหงรัฐ” (Conseil d’ Etat) เพือ่ตรวจพิจารณาตอไป

• สภาแหงรัฐ จะตรวจพิจารณาเฉพาะรางกฎหมายของรัฐบาลเทานั้น ความเห็นดังกลาวเปด
เผยเฉพาะคณะรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา  เพราะหนาที่สํ าคัญประการหนึ่งของสภาแหง
รัฐ คืออยูในฐานะที่ปรึกษาของฝายบริหาร กลาวคือจะทํ าการพิจารณาตรวจสอบราง
กฎหมายตางๆ ของฝายบริหาร ใหความเห็นทางกฎหมายตอฝายบริหาร ทํ ารายงานสรุป
ประจํ าปตอรัฐบาล และอาจเสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบบริหารราช
การแผนดินได และหลังจากที่สงใหสภาแหงรัฐพิจารณาตรวจสอบแลว รางกฎหมายดัง
กลาวจะตองนํ าเสนอตอสํ านักงานของสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา สภาใดสภาหนึ่ง
กอน (เวนแตรัฐบัญญัติเกี่ยวกับการเงินตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน)

3.2 การพิจารณารางกฎหมายของรัฐสภา

มขีั้นตอนโดยสังเขปดังนี้

• รัฐบาลสามารถเลือกที่จะเสนอรางกฎหมายตอสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาใหพิจารณา
เปนสภาแรกได (แตในทางปฏิบัติ รัฐบาลเลือกเสนอรางกฎหมายตอสภาผูแทนฯกอน) เวน
แตรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินนั้น รัฐบาลตองเสนอตอสภาผูแทนฯเปนอันดับแรกกอน 
(แตรางกฎหมายของสมาชิกรัฐสภานั้น ตองเสนอตอสํ านักงานเลขาธิการสภาที่ตนสังกัด 
เพื่อตรวจสอบวารางกฎหมายนั้นมีผลเปนรางกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน หากเปนราง
กฎหมายเกีย่วกบัการเงินก็จะไมรับพิจารณา แตหากไมเกี่ยวก็จะสงดํ าเนินการตามกระบวน
การปกติของรัฐสภาตอไป)

• ภายหลังที่รางกฎหมายถูกเสนอเขาสภาใดสภาหนึ่งแลว จะตองมีการสงรางกฎหมายดัง
กลาวไปยัง “คณะกรรมาธิการสามัญ” เวนแตผูเสนอรางกฎหมายเห็นสมควรใหคณะกรร
มาธกิารวิสามัญพิจารณา ก็สามารถกระทํ าได กรณีนี้ก็จะมีการแตงตั้ง “คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ”
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•  เมื่อรางกฎหมายสงไปยังคณะกรรมาธิการ (ทั้งสามัญ หรือวิสามัญแลวแตกรณี)             
คณะกรรมาธิการก็จะแตงตั้ง “กรรมาธิการผูรับผิดชอบรางกฎหมาย” จากบรรดากรรมาธิ
การในคณะของตน กรรมาธิการดังกลาวนี้มีหนาที่ศึกษารางกฎหมายจากเอกสารทั้งหมดที่
ไดรับ และทํ ารายงานผลการพิจารณารางกฎหมายของตนเสนอตอคณะกรรมาธิการตอไป 
(เชน สมควรเสนอรางกฎหมายใหสภาพิจารณาหรือไม การเสนอรางแกไขตอคณะกรรมาธิ
การ เปนตน) และเมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้น กรรมาธิการผูรับผิดชอบก็จะตอง
จดัท ํารายงาน (report) ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน 1) รายงานการพิจารณารางกฎหมาย และ
ประเด็นที่มีการขอแปรญัตติของทั้งสมาชิกสภาและกรรมาธิการ ความเห็นและขอเสนอ
แนะของกรรมาธิการ 2) ตารางเปรียบเทียบระหวางกฎหมายที่มีอยู รางกฎหมายที่รัฐบาล
เสนอ และขอเสนอแนะขอแกไขโดยกรรมาธิการ

3.2.1  การพจิารณารางกฎหมายโดยสภาผูแทน

• วาระขั้นตอนพิจารณาทั่วไป เปนการเปดโอกาสใหรัฐบาล (โดยรัฐมนตรีผูดูแลกระทรวง) 
และกรรมาธิการผูรับผิดชอบรางกฎหมายเปนผูช้ีแจงตอสภาผูแทนฯกอน และเมื่อฝาย
บริหารชี้แจงครบแลว ฝายนิติบัญญัติก็จะทํ าการอภิปราย และเมื่อมีผูอภิปรายครบแลว 
ประธานในที่ประชุมก็จะปดการประชุมขั้นตอนพิจารณาทั่วไป และผานไปยังขั้นตอน
พจิารณารายละเอียด

• วาระขั้นตอนพิจารณารายละเอียด เปนการพิจารณากฎหมายเปนรายมาตรา ซ่ึงสามารถ
แปรญัตติได โดยคํ าแปรญัตติดังกลาวจะตองประกอบดวยขอเสนอที่เปนรางกฎหมาย 
พรอมคํ าอธิบายเหตุผลในการขอแปรญัตติ เมื่อพิจารณารายมาตราเสร็จแลว ก็จะตองมีการ
ลงมติในมาตรานั้น และเมื่อพิจารณาครบทุกมาตราแลว ก็จะตองมีการลงมติในราง
กฎหมายนั้นอีกครั้งหนึ่ง หากเห็นชอบกับรางกฎหมายก็สงรางกฎหมายไปยังวุฒิสภา
พจิารณาตอไป หากไมเห็นชอบรางกฎหมายก็ตกไป

3.2.2  การพิจารณารางกฎหมายโดยวุฒิสภา

ในขั้นตอนนี้รัฐธรรมนูญยบัญญัติใหรางกฎหมายตองไดรับการพิจารณาจากทั้งสองสภาตอ
เนือ่งกนั เพือ่ใหอนุมัติรางกฎหมายที่มีเนื้อความอยางเดียวกัน อยางไรก็ตามหากสภา 2 สภาเห็นไมตรง
กนัและแตละสภาไดพิจารณารางกฎหมายดังกลาวแลวสภาละ 2 คร้ัง นายกรัฐมนตรีอาจขอใหมีการแตง
ตั้ง “คณะกรรมาธิการรวม” ซ่ึงมาจากสมาชิกของทั้งสองสภาจํ านวนเทาๆกัน เพื่อหาขอยุติในมาตราที่
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เปนปญหาตอไป หากคณะกรรมาธกิารรวมยังหาขอยุติไมได ก็ตองใหสภาผูแทนฯ และวุฒิสภาพิจารณา
ใหมอีกครั้งหนึ่ง หากยังไมยุติ รัฐบาลมีอํ านาจรองขอใหสภาผูแทนฯเปนผูพิจารณายืนยัน (แตกตางกับ
ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ที่วาหากคณะกรรมาธิการผสมวิสามัญที่แตงตั้งจากทั้งสองสภาเพื่อหาขอยุติ 
ไมสามารถตกลงรวมกันได รางกฎหมายดังกลาวก็เปนอันตกไป ประธานาธิบดีไมสามารถแทรกแซง
ในกระบวนการนิติบัญญัติได)

เมื่อรางกฎหมายผานการพิจารณาของสภาแลว สํ านักงานเลขาธิการของสภาที่พิจารณาราง
กฎหมายเป นสภาสุดท าย  ก็จะส งร างกฎหมายนั้นไปยังสํ  านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประธานาธิบดีมีเวลา 15 วันนับจากวันที่รัฐบาลไดรับรางกฎหมายที่ผานการพิจารณาของรัฐสภา 
สํ าหรับการลงนามในรางกฎหมายเพื่อประกาศบังคับใชรางกฎหมาย เมื่อประธานาธิบดีลงนามแลว 
สํ านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํ าไปประกาศในราชกิจจานเุบกษาตอไป

ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการนิติบัญญัติในและตางประเทศ

ประเด็น ไทย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
1. ผูมีสิทธิเสนอราง
กฎหมาย

ตามรัฐธรรมนูญไทย ป 2540
บัญญัติใหผูมีสิทธิเสนอกฎหมาย
ไดแก
1.คณะรัฐมนตรี
2.สส. (โดยมีมติพรรครับรอง/ สส.
รวมรับรองไมนอยกวา 20 คน แต
ราง พรบ เกี่ยวกับการเงินตองได
รับการรับรองจากนายกฯ)
3.ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เสนอ
ช่ือไมนอยกวา 5 หมื่นคน

ตามรัฐธรรมนูญป 1787 กํ าหนด
ใหผูมีสิทธิเสนอราง กม. ไดแก
1.ประธานาธิบดี
2.เจาหนาที่ฝายบริหาร/ นักการ
เมือง
3.กลุมผลประโยชน (ปจจุบันมีกวา
1.5 หมื่นกลุม)
อยางไรก็ตาม การเสนอกฎหมาย
ทุกฉบับจะตองมีสมาชิกรัฐสภา
อยางนอย 1 คนเปนผูรับรอง และ
นํ าสูสภา

ตาม ม.39 แหงรัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศส ป 1958  บัญญัติให
ผูมีสิทธิเสนอรางรัฐบัญญัติ
(loi) ตอรัฐสภา ไดแก
1.นายกรัฐมนตรี
2.สมาชิกรัฐสภา

2. ขั้นตอนยกรางกฎหมาย 1.กระทรวง/ทบวง/กรม หรือ
2.สํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

1.ราง กม.สวนมากถูกยก
รางโดยกระทรวงที่รับผิด
ชอบในเรื่องนั้นๆ โดยเจา
หนาที่กระทรวง ตามแนว
ทางการทํ างานที่กํ าหนด
โดยนายกฯ
2.ราง กม.ดังกลาวถูกเสนอ
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ประเด็น ไทย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
ไปยังสํ านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อใหคณะ
รัฐมนตรีอนุมัติ
3.สํ านักงานเลขาธิการฯจะ
สงราง กม.ดังกลาวตอไปยัง
สภาแหงรัฐ (Conseil d’
Etat) เพื่อตรวจสอบ
4.หลังจากสภาแหงรัฐตรวจ
สอบความถูกตองทางกม.
แลว รางกม.ดังกลาวจะถูก
สงไปยังสํ านักงานสภาผู
แทนฯ หรือวุฒิสภา สภาใด
สภาหนึ่งกอน

3. หลักทั่วไปในการ
พิจารณารางกฎหมาย

1.ราง กม. ตองผานสภาผูแทนฯ
และวุฒิสภาตามลํ าดับ

1.กลั่นกรองจากคณะกรรมาธิการ
2.เสนอผานสภาใดสภาหนึ่ง หรือ
เสนอพรอมกันทั้ง 2 สภา เวนแต
ราง กม.เกี่ยวกับการเงินตองเสนอ
สภาผูแทนฯกอน

1.รัฐบาลเลือกเสนอราง กม.
ตอสภาใดสภาหนึ่งกอนก็
ได เวนแตราง กม.เกี่ยวกับ
การเงินตองเสนอสภาผู
แทนฯกอน
(แตทั่วไปเสนอสภาผูแทนฯ
กอน)

4. การพิจารณาราง กม. สภาผูแทนราษฎร
1.มี 3 วาระ
2.การแปรญัตติขอแกไขเปลี่ยน
แปลงจะกระทํ าในวาระที่ 2 ซึ่งเปน
การพิจารณากฎหมายทีละมาตรา
สภาผูแทนฯ แตงตั้งคณะกรรมาธิ
การพิจารณา
3.หากสภาผูแทนฯเห็นชอบ ก็จะ
เสนอประธานสภาผูแทนฯ เสนอ
วุฒิสภาตอไป
วุฒิสภา
1.มี 3 วาระเชนกัน
2.ในวาระที่ 3 (ลงมติ) หาก

คณะกรรมาธิการ
1.แตละสภาจะมีคณะกรรมาธิการ
2.คณะกรรมาธิการแตละคณะ
สามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิ
การพิจารณา ศึกษา จัดประชุม
แปรญัตติ และแกไขรางกม.ที
ละมาตรา แลวสงกลับไปใหคณะ
กรรมาธิการพิจารณาอีกครั้ง
3.คณะกรรมาธิการจะแปรญัตติ
รางกม.ทีละมาตราอีกครั้ง และลง
มติมทั้งฉบับ เมื่อไดรับการเห็น
ชอบแลว ก็จะสงไปยังสภาผูแทนฯ
หรือวุฒิสภา แลวแตกรณีให

คณะกรรมาธิการ
1.เมื่อราง กม. ถูกเสนอเขาสู
สภาใดสภาหนึ่งแลว สภา
นั้นๆก็จะแตงตั้งคณะกรร
มาธิการสามัญ (อาจมีการ
แตงตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ)เพื่อพิจารณา
2.คณะกรรมาธิการ (สามัญ
หรือวิสามัญ) จะแตงตั้ง
กรรมาธิการผูรับผิดชอบ
ราง กม. เพื่อศึกษาราง กม.
และเสนอผลการพิจารณา
พรอมทั้งความเห็นตอคณะ
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ประเด็น ไทย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
วุฒิฯเห็นดวย: ราง กม. บังคับใช
วุฒิฯไมเห็นดวย: ราง กม.ถูกยับยั้ง
สงคืนสภาผูแทนฯ หากสภาผู
แทนฯยืนยันมากกวากึ่งหนึ่งของ
ทั้งสภา ถือวารัฐสภาเห็นชอบ
วุฒิฯแกไขเพิ่มเติม: สงคืนสภาผู
แทนฯ หากทั้งสองสภาเห็นชอบ
ราง กม. บังคับใชตอไป

พิจารณาตอไป
การพิจารณาของแตละสภา
1.ที่ประชุมในสภาใดสภาหนึ่งที่
ราง กม. ถูกเสนอจะจัดวาระการ
ประชุม
2.ที่ประชุมทํ าการแปรญัตติทีละมา
ตรา และลงมติทั้งฉบับ
3.หากเห็นชอบก็จะเสนอราง กม.ที่
แกไขแลวใหอีกสภาหนึ่งพิจารณา
ตอไป
4.เมื่อราง กม.ไดรับความเห็นชอบ
จากทั้งสองสภา ก็จะตองผานการ
พิจารณารวมกันจากรัฐสภาอีกครั้ง
หนึ่ง
5.หากรัฐสภาเห็นชอบราง กม.ดัง
กลาว ก็จะเสนอไปยังประธานสภา
ผูแทนฯ และประธานวุฒิฯเพื่อลง
นามเสนอประธานาธิบดีตอไป
หากรัฐสภาไมเห็นชอบ ราง กม.
ดังกลาวตกไป

กรรมาธิการ
3.หลังจากนั้นรัฐบาลก็จะ
จัดวาระการประชุม ซึ่งรัฐ
บาลมีเอกสิทธิ์ในการจัด
วาระการประชุม โดย
นายกฯแจงไปยังประธาน
สภาผูแทนฯ
สภาผูแทนราษฎร
1.มี 2 วาระ: พิจารณาทั่วไป
และ พิจารณารายละเอียด
2.ในวาระพิจารณาทั่วไป
เปดโอกาสใหรัฐมนตรีและ
กรรมาธิการผูรับผิดชอบ
รางกฎหมายชี้แจงตอสภาผู
แทนฯ
3.หากสภาผูแทนฯ ลงมติ
ไมเห็นชอบในขั้นตอน
พิจารณารายละเอียด ราง
กม.ดังกลาวตกไป
วุฒิสภา
1.รัฐธรรมนูญกํ าหนดให
ราง กม.ตองพิจารณาจากทั้ง
สองสภาอยางตอเนื่อง และ
ใหราง กม.มีเนื้อความอยาง
เดียวกัน
2.หากวุฒิสภาเห็นชอบ ราง
กม.นํ าเสนอสํ านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ใหประธานาธิบดีลงนามตอ
ไป

6. กรณีสองสภาขัดแยงกัน 1.หากสภาผูแทนฯ ไมเห็นดวยกับ
ราง กม.ที่วุฒิฯ แกไขเพิ่มเติม ให
ยับยั้งไวเปนเวลา 180 วัน ถาสภาผู

1.หากราง กม. ที่ผานการพิจารณา
แตละสภามีขอขัดแยงกันในสาระ
สํ าคัญ ก็จะมีการต้ัง คณะกรรมาธิ

1.หากสองสภาเห็นไมตรง
กัน และแตละสภาได
พิจารณาราง กม.ดังกลาว
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ประเด็น ไทย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
แทนฯ ยังยืนยันมากกวากึ่งหนึ่ง
ราง กม.บังคับใชตอไป

การรวมวิสามัญ (ผูแทนจากทั้ง
สองสภา) พิจารณารวมกัน จนได
ขอยุติ แลวจึงนํ าเสนอตอรัฐสภา
เต็มคณะพิจารณาตอไป

แลวสภาละ 2 ครั้ง นายกฯ
อาจขอใหมีการแตงตั้ง คณะ
กรรมาธิการวม เพื่อหาขอ
ยุติ
2.หากคณะกรรมาธิการรวม
หาขอยุติไมได ก็จะใหทั้ง 2
สภาพิจารณาใหมอีกครั้ง
3.หากยังไมยุติ รัฐบาลรอง
ขอใหสภาผูแทนฯเปนผู
พิจารณายืนยัน

7. การประกาศบังคับใช
กม.

1.เมื่อราง กม. ผานความเห็นชอบ
จากรัฐสภา นายกฯทูลเกลาถวาย
หากทรงเห็นชอบ: ประกาศบังคับ
ใช
หากทรงไมเห็นชอบ: รัฐสภาตอง
ทบทวน หากรัฐสภายืนยันไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของทั้งสองสภา
นายกฯถวายอีกครั้ง และหากยัง
ทรงไมเห็นดวย นายกฯประกาศใช
กฎหมายทันที

1.เมื่อราง กม.ผานความเห็นชอบ
จากรัฐสภา ราง กม.ถูกเสนอยัง
ประธานาธิบดี
หากเห็นดวย: ประธานาธิบดีลง
นาม ประกาศใช กม.
หากไมเห็นชอบ: ประธานาธิบดีมี
สิทธิ์ยับยั้ง พรอมแจงเหตุผล อยาง
ไรก็ตาม รัฐสภาสามารถลบลาง
อํ านาจยับยั้งนั้นได และผานราง
กม.โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ
สมาชิกแตละสภา
ในกรณีกฎหมายระดับมลรัฐนั้น ก็
มีกระบวนการเชนเดียวกัน รัฐสภา
ของมลรัฐเปนผูออก กม. ผูวาการฯ
เปนผูลงนามหรือยับยั้ง

1.เมื่อราง กม.ผานการ
พิจารณาของสภาแลว
สํ านักงานเลขาธิการสภาที่
พิจารณาราง กม. เปนสภา
สุดทาย สงราง กม. ไปยัง
สํ านักงานเลขาธิการคณะรัฐ
มนตรีเพื่อใหประธานาธิบดี
ลงนามภายใน 15 วัน





ภาคผนวกที่ 2
กรณีศึกษา การตราพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

ธุรกิจโทรคมนาคมเปนธุรกิจที่มีผลประโยชนทางธุรกิจที่มีมูลคาสูง  การตรากฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมจึงเปนที่จับตามองของสาธารณชน โดยเฉพาะในประเด็นของการถือหุนสวนของ
ชาวตางชาติ  มาตรา 8 (1) แหงราง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 วาดวยคุณสมบัติของผู
ขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและแบบที่สามกํ าหนดใหผูท่ีขอรับใบอนุญาตจะ ตองมิใชเปนคนตางดาว และ
ตองมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของทุน  ขอกํ าหนดดังกลาวทํ าให
เกิดปญหาในการดํ าเนินการของผูประกอบการเอกชนหลายรายโดยเฉพาะในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งมีหุน
สวนตางชาติเกินรอยละยี่สิบหาไดแก บจม. โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น  (รอยละ 48.73)  บริษัท ดิจิตอล โฟ
น จํ ากัด (รอยละ 48.99)  และ บริษัท ทีเอ ออเรนจ จํ ากัด (รอยละ 49) ท้ังนี้  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท เอ ไอ เอส จํ ากัดซึ่งเปนบริษัทที่มีบุตรชายของผูบริหารประเทศเปนผูถือหุนราย
ใหญเปนผูท่ีใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายเดียวท่ีมีผูถือหุนตางชาติเพียงรอยละยี่สิบเทานั้น

แมขอจํ ากัดสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติดังกลาวจะบังคับใชเฉพาะกับ “ผู ขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม” เทานั้น ซึ่งไมรวมถึงผูประกอบการที่ดํ าเนินการในรูปแบบของสัมปทานใน
ปจจุบันก็ดี แตหากมีการแปรสัญญาสัมปทานในอนาคต  ผูประกอบการเหลานี้ก็จะเปลี่ยนสภาพจากการเปนผู
รับสัมปทานมาเปนผูรับใบอนุญาต  ซึ่งจะตองอยูภายใตเงื่อนไขหุนสวนตางชาติดังกลาว  ทํ าใหเกิดคํ าถามวา 
การจํ ากัดหุนสวนตางชาติดังกลาวจะเปนการตัดโอกาสผูประกอบการรายใหมในการระดมทุน ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณจากผูรวมทุนตางชาติหรือไม  และจะเปนการทํ าใหบริษัทเอไอเอสซึ่งเปนบริษัทเดียวใน
ตลาดที่มีหุนสวนตางชาติตํ่ ากวาเกณฑท่ีกํ าหนดไดเปรียบคูแขงขันรายอื่นและอาจเปนการทํ าใหการเขาตลาด
ของผูท่ีจะเขามาแขงขันรายใหมใหทํ าไดยากยิ่งข้ึน หรือไม  ซึ่งทํ าใหเกิดคํ าถามวา กระบวนการนิติบัญญัตินั้น
มเีปนกลางเพียงใด หรือโอนเอียงไปในทิศทางที่เอื้อผลประโยชนใหแกธุรกิจของรัฐมนตรีของพรรครัฐบาล

แมขอเสนอวาดวยการจํ ากัดสัดสวนการหุนของตางชาตินี้จะมีจุดเริ่มตนมาจากการเสนอโดยวุฒิ
สมาชิกสองทานซึ่งมีวัตถุประสงคในการปกปองผลประโยชนของชาติและตองการรักษาธุรกิจกิจการโทร
คมนาคมใหอยูในมือบุคคลไทย แตการท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหการสนับสนุนขอเสนอดังกลาวทํ าใหสา
ธารณชนตั้งขอสงสัยวา การกระทํ าดังกลาวเปนไปเพื่อผลประโยชนของประชาชนหรือผลประโยชนสวนตัว
ของหัวหนาพรรค  แมตามความเปนจริงแลวอาจไมมีผลประโยชนสวนตัวท่ีเขามาเกี่ยวของ    กรณีดังกลาว
ตอกยํ้ าใหเห็นวา  หากผูท่ีเขามาบริหารประเทศยังคงมีผลประโยชนทางธุรกิจไมวาโดยทางตรงหรือทางแลว  
สาธารณชนตั้งขอสงสัยเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสาธารณะและความสุจริตใจ
ของผูบริหารประเทศอยูเสมอไป  ซึ่งจะมีผลในการบั่นทอนความนาเชื่อถือของรัฐบาล





ภาคผนวกที่ 3
กรณีศึกษากระบวนการนิติบัญญัติ: กฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคม

พ.ศ. 2544

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยป 2540 ไดมีบทบัญญัติในมาตรา 40 มีองคกรของรัฐที่เปน
อิสระท ําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกํ ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม จึงไดมีการตรา พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการ
วทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  ซ่ึงก ําหนดใหมีองคกรกํ ากับดูแล
ดานกิจการวิทยุโทรทัศนและดานกิจการโทรคมนาคมขึ้นมาสององคกร โดยทั้งสององคกรมีอํ านาจ
หนาที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่รวมกัน

แมการจัดตั้งองคกรกํ ากับดูแลดังกลาวไดดํ าเนินการไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่
ตองการใหมีหนวยงานกํ ากับดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เปนอิสระจากฝายบริหารและการเมือง   แตก็
มีขอวิจารณในหมูนักวิชาการวาเปนการดํ าเนินงานที่ผิดขั้นตอนเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย
แมบทวาดวยกิจการวิทยุ โทรทัศนและโทรคมนาคม ซ่ึงจะกํ าหนดกรอบของบทบาท อํ านาจ หนาที่
สิทธแิละความรับผิดชอบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงองคกรกํ ากับดูแลดวย  ทํ าใหองคกร
ก ํากับดูแลที่ตั้งขึ้นมามีอํ านาจมากเกินควร

อยางไรก็ดี  หลังจากที่มีการตรา พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 2543 แลว  ไดมี
การจัดทํ า รางพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม  เนือ่งจากธุรกิจโทรคมนาคมเปนธุรกิจที่มี
ผลประโยชนทางธุรกิจที่มีมูลคาสูงทํ าใหมีความเสี่ยงที่จะถูกอํ านาจทางธุรกิจครอบงํ าได การตรา
กฎหมายโทรคมนาคมจึงเปนที่จับตามองของสังคม  การศึกษาวิเคราะหช้ินนี้พบวา กระบวนการตรา
กฎหมายฉบับนี้มีการกระทํ าที่ผิดขั้นตอนหรือมีความไมโปรงใสดังตอไปนี้

ประการแรก รัฐธรรมนญูฯ ก ําหนดใหการออกกฎหมายใหมตองมีการทํ าประชาพิจารณ เพื่อ
ใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น แตรางกฎหมายโทรคมนาคมดังกลาวกลับถูกยกรางโดยฝาย
เลขานกุารของกรรมการกฤษฎีกาและตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมเทานั้น ซ่ึงไดเสนอเรื่องเขาสูการ
พจิารณาของคณะรัฐมนตรีโดยปราศจากขั้นตอนการทํ าประชาพิจารณ ทํ าใหประชาชนไมมีสวนรวม
หรือแมแตรับทราบเนื้อหาของรางกฎหมายมาตั้งแตตนเลย



ผ 3-2 ภาคผนวกที่ 3 กรณีศึกษากระบวนการนิติบัญญัติ : กฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคม…

ประการที่สอง  ระยะเวลาในการรางกฎหมายโทรคมนาคมก็ยังมีความกระชั้นชิดอยางมากอีก
ดวย กลาวคือ รางกฎหมายดังกลาวใชเวลาในการยกรางโดยสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมถึง 3
เดอืน (26 มกราคม 2543 – 8 มีนาคม 2543) มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเพียง 3 คร้ังและมีการ
เรียกประชุมดวนผูแทนหนวยงานตางๆ ไดแก องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท) การสื่อสาร
แหงประเทศไทย (กสท) กรมไปรษณียโทรเลข กรมประชาสัมพันธ และคณะกรรมการกิจการวิทยุ
กระจายเสียงและโทรทัศนแหงประเทศไทย (กกช) ในวันที่ 8 มีนาคม 2543 ตอจากนั้นจึงเสนอราง
กฎหมายตอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนาคม 2543 เพื่อพิจารณารับหลักการกอนบรรจุเขาสูการ
พจิารณาในรัฐสภาใหทันเดือนตุลาคมในปเดียวกันนั้น

การด ําเนนิการอยางกระชั้นชิดของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาว ทํ าใหถูกจับตา
วามกีารดํ าเนินการยกรางกฎหมายอยางไมโปรงใส ตลอดจน “เรงรัด” กระบวนการมากเกินไป เพราะ
แมวาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไดมีการอางเรื่องเงื่อนเวลาวาตองรีบดํ าเนินการใหเสร็จภายใน 120 วัน
หลังจากการประกาศใช   พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลี่นฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 ก็ตาม แตหากตองการ
ด ําเนนิการใหถูกตองแลว คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทราบหลักเกณฑและขั้นตอนการออกกฎหมายตาม
รัฐธรรมนญูเปนอยางดี ก็สามารถจัดการประชุมโดยการเชิญตัวแทนจากทุกฝายที่เกี่ยวของเขามาราง
กฎหมายฉบบันีไ้วแตเนิ่นๆ มิใชเชิญผูแทนจากหนวยงานตางๆ เหลานั้นมาประชุมลวงหนากอนสงราง
กฎหมายใหคณะรฐัมนตรีพิจารณาเพียง 6 วันเทานั้น ความกระชั้นชิดดังกลาวทํ าใหรางกฎหมายไมได
รับการตรวจสอบจากผูที่มีสวนเกี่ยวของและประชาชนแตอยางใด

ประการที่สาม การทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบรางกฎหมายโทรคมนาคมที่มีการแก
ไขเพิม่เตมิโดยวุฒิสภาถึง 40 มาตราโดยไมมีการตั้งคณะกรรมมาธิการรวมแตกลับผานกฎหมายใหมีผล
บังคับใชทันทีโดยไมมีการหาขอยุติในบางประเด็นที่ปญหาที่มีการวิพากยวิจารณในสาธารณชนเปน
พฤตกิรรมที่ไมโปรงใส  โดยเฉพาะเรื่องสัดสวนการถือหุนตางชาติในกิจการโทรคมนาคมไทยซึ่งที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 49 เปนรอยละ 25 ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการในตลาด
หลายรายทีม่หีุนสวนตางชาติสูงกวาเกณฑดังกลาว ทั้งนี้ แมวารัฐบาลจะใหเหตุผลวาตองการให
กฎหมายมผีลบังคับใชไปกอน แลวคอยแกไขในภายหลังโดยใหกระทรวงคมนาคมจัดประชุมรับฟง
ความคดิเหน็ผูที่ไดรับผลกระทบ แลวเสนอใหมีการแกไขกฎหมายในรัฐสภาตอไป แตการกระบวนการ
แกไขเพิม่เติมกฎหมายพระราชบัญญัตินั้นใชเวลามาก การดํ าเนินการดังกลาวจึงถูกตั้งขอสงสัยวาเปน
การกระทํ าเพื่อปกปองผลประโยชนของบริษัทเอกชนบางรายที่มีสายสัมพันธทางการเมืองหรือไม
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การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542

พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงคที่จะสรางกฎ กติกาในการแขงขันทาง
การคาระหวางผูประกอบการที่เปนธรรม และเพื่อที่จะปองกันมิใหผูที่มี “อํ านาจเหนือตลาด” ใชอํ านาจ
ทางตลาดในการจํ ากัดหรือกีดกันการแขงขันของคูแขงอยางไมเปนธรรม หรือกํ าหนดเงื่อนไขในการซื้อ
หรือขายสินคาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือลูกคา   เชนการกํ าหนดราคาสินคาที่สูงเกินควร การเลือก
ปฏิบัติในการขายสินคาโดยไมมีเหตุผลในเชิงธุรกิจ หรือการกํ าหนดเงื่อนไขในการคาที่ไมเปนธรรม 
เชนการบังคับใหลูกคาตองซื้อพวงสินคาอื่นๆ ที่อาจไมเปนที่ตองการเปนตน นอกจากนี้แลว กฎหมาย
ดงักลาวยังหามมิใหผูประกอบการกระทํ าการตกลงรวมกัน (หรือที่เรียกงายๆ วา “ฮ้ัวกัน”) เพือ่ที่จะขึ้น
ราคาสนิคาหรือจํ ากัดปริมาณสินคาในตลาด รวมถึงการตกลงรวมกันในการประมูลดวย  และหามมิใหมี
การรวมธุรกิจกันหากการรวมธุรกิจดังกลาวจะทํ าใหการแขงขันในตลาดลดนอยลงหรือผูกขาด สงผล
ใหราคาของสินคาสูงขึ้น หรือความหลากหลายของสินคานอยลงอีกดวย

กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาเปนความหวังของผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอมทีจ่ะไดรับความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ  แตกฎหมายดังกลาวกลับไมสามารถใชบังคับได
เพราะคณะกรรมการแขงขันทางการคายังมิไดมีการออกเกณฑสวนแบงตลาดและยอดขายของผู
ประกอบการที่มี “อํ านาจเหนือตลาด” แมเวลาจะลวงเลยมาแลวถึง 3 ป

แมในอดตีคณะกรรมการแขงขันทางการคาชุดแรก (แตงตั้งสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย)  ได
เสนอเกณฑของการมีอํ านาจเหนือตลาดโดยใหหมายถึงผูประกอบการที่มีสวนแบงตลาดไมตํ่ ากวารอย
ละ 33.3 และยอดขายไมตํ่ ากวา 1000 ลานบาทตอป แตเกณฑดังกลาวไมไดรับการอนุมัติจาก ครม. เนื่อง
จากมีกระแสคัดคานจากบริษัทขนาดใหญที่มีสวนแบงตลาดและยอดขายเกินกวาเกณฑที่ไดกํ าหนดขึ้น
มา  โดยมีการเสนอใหคณะกรรมการการแขงขันทางการคาเปลี่ยนสวนแบงตลาดเปนรอยละ 50 แทน 
แตหลังจากนั้น ก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลมาเปนสมัยนายกรัฐมนตรี นาย ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงมิไดมีการเรียก
ประชุมคณะกรรมการเลยเปนเวลากวา 1 ปท ําใหไมสามารถกํ าหนดเกณฑที่จะมาบังคับใชได  และเมื่อมี
การประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2545 และครั้งเดียวจวบจนปจจุบัน (สิงหาคม 
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2545) รัฐมนตรกีระทรวงพาณิชย คือนายอดิศัย โพธารามิกก็ไดออกมาแสดงความคิดเห็นวาไมเห็นดวย
กับการใชเกณฑสวนแบงตลาดในการกํ าหนดการมีอํ านาจเหนือตลาดเนื่องจากประเทศที่พัฒนาแลวมี
วธีิการอืน่ทีอ่าศัยดุลยพินิจของคณะกรรมการ   แมขออางดังกลาวจะเปนความจริง  แตการใชสวนแบง
ตลาดในการกํ าหนดอํ านาจเหนือตลาดก็ยังมีการใชในประเทศที่กํ าลังพัฒนาบางประเทศเพื่อที่จะใหการ
ก ําหนดอ ํานาจเหนือตลาดมีความชัดเจนโปรงใส   ทั้งนี้ กฎหมายการแขงขันทางการคาไดกํ าหนดให
คณะกรรมการแขงขันทางการคากํ าหนดเกณฑสวนแบงตลาดเพื่อที่จะสามารถบังคับใชกฎหมายได การ
ละเลยทีอ่อกเกณฑดังกลาวอาจถือไดวาเปนการละเลยในการปฏิบัติหนาที่

 การที่ประเทศไทยยังไมมีการบังคับใชกฎหมายที่สามารถควบคุมการพฤติกรรมการแขงขันที่
ไมเปนธรรมของผูประกอบการรายใหญในตลาด หรือการควบรวมธุรกิจเพื่อสรางอํ านาจทางตลาดทํ า
ใหปญหาตางๆ ที่มีการรองเรียนเขามาไมไดรับการแกไข  ไมวาจะเปนในกรณีของโทรทัศนเคเบิ้ลยูบิซี
ที่ผูกขาดตลาดโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกที่มีการขึ้นราคาอยางตอเนื่อง หรือในกรณีของเหลาพวง
เบียรที่ทํ าใหผูผลิตเบียรที่เปนคูแขงตองสูญเสียสวนแบงตลาดจากพฤติกรรมที่บังคับใหมีการซื้อเบียร
ยี่หอชางพรอมกับเหลาขาวเปนตน  พฤติกรรมการพวงไดขยายวงกวางออกไปถึงการพวงนํ้ าดื่มบรรจุ
ขวดทีท่ ําใหผูผลิตนํ้ าดื่มบรรจุขวดรายยอยในตางจังหวัดหลายรายตองลมไป  การที่รัฐบาลละเลยในการ
ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาทํ าใหเกิดความสงสัยวา   เปนเหตุจากการที่
บคุคลบางคนในรัฐบาลมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธุรกิจขนาดใหญหรือไม
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จากการที่จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดจึงมีปญหาเรื่อง
มลพิษคอนขางรุนแรง ทํ าใหคณะรัฐมนตรีมีมติกํ าหนดใหจังหวัดสมุทรปราการเปนเขตควบคุมมลพิษ 
ในป 2536 โดยกรมควบคุมมลพิษซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงไดวาจางบริษัทที่ปรึกษา Montgomery 
Watson Asia รวมกับ Seatec International Asia Technology เปนผูดํ าเนินการสํ ารวจศึกษาโครงการจัด
ท ํานํ้ าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการในป 2537

โครงการจัดการปญหานํ้ าเสียถูกนํ าเขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใตการนํ าของ 
นาย ชวนหลีกภัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 โดยการเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม โดยกํ าหนดมูลคาโครงการรวมไวที่ 13,6121 ลานบาทและเปนการวาจาง
แบบเหมารวม (Turnkey)2 ท ําใหมกีารขอความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 4 แหงเพื่อประกอบการ
พิจารณา ไดแก สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย และสํ านักงบประมาณ ซ่ึงไดรับความเห็นในลักษณะดังตอไปนี้ คือ

− โครงการแกปญหานํ้ าเสียมีหนวยงานอื่นที่กํ าลังดํ าเนินการอยูแลว คือ กรมโรงงาน           
อุตสาหกรรมและกรมโยธาธิการ อันไดแก โครงการจัดสรางระบบบํ าบัดนํ้ าเสียรวม       
สุขสวัสดิ์ ทํ าใหการดํ าเนินการในโครงการใหมมีลักษณะเปนการทํ างานซํ้ าซอน และ    
ส้ินเปลืองงบประมาณ

− เนือ่งจากโครงการกอสรางมีขนาดใหญมากในการครอบคลุมพื้นที่ ทํ าใหตองเสียคาใชจาย
ในการดํ าเนินการสูง จึงควรพิจารณาเฉพาะที่ที่มีปญหาเรงดวนกอน และควรมีแผนการ
ก ําหนดอัตราการจัดเก็บคาบริการจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรม

− การเสนอการจางแบบเหมารวม นอกจากออกแบบและกอสรางแลวยังรวมไปถึงการดํ าเนิน
การจดัซือ้ทีด่นิดวย  ซ่ึงเปนคาใชจายในสวนนี้ตองคิดรวมในการจางเหมาดวย การดํ าเนิน
การจางงานในลักษณะนี้จึงอาจไมมีการตรวจสอบควบคุมอยางเหมาะสม

                                                       
1 ไดปรับงบฯเพิ่มเปน 22,955 ลานบาท
2 การกอสรางในลักษณะการกอสรางรวมกับการออกแบบโดยผูรับเหมารายเดียวกัน
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อยางไรก็ดี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับหลักการแผนงานโครงการจัดการนํ้ าเสียในเขตควบ
คมุมลพษิจังหวัดสมุทรปราการ แผนการใชเงิน และการวาจางแบบเหมารวม (Turnkey)3 ซ่ึงเปนผลใหมี
การดํ าเนินการโครงการบํ าบัดนํ้ าเสียตอไปอันนํ าไปสูกรณีความไมโปรงใสซึ่งสามารถตั้งเปนขอสังเกต
ไดหลายประการดังนี้

ประการแรก ความไมโปรงใสในการคัดเลือกผูรับเหมาโครงการ ซ่ึงในขั้นแรกมีผูยื่นซองทาง
เทคนิค 2 ราย แตเมื่อถึงขั้นยื่นซองราคากลับเหลือผูยื่นเพียงรายเดียว ซ่ึงตามระเบียบสํ านักนายกรัฐ
มนตรวีาดวยการพัสดุฯ จะตองดํ าเนินการยกเลิกการประกวดราคาเมื่อมีผูยื่นประกวดราคาเพียงรายเดียว 
แตคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาซึ่งประธานกรรมการเปนขาราชการกรมควบคุมมลพิษกลับ
ท ําบนัทกึชี้แจงเหตุผลและขออนุมัติจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเพื่อดํ าเนินการตอไป ประเด็นที่นาสน
ใจคือ ผูรวมทุนในกลุมผูรับเหมาที่ประมูลงานไดประกอบไปดวยกลุมธุรกิจ4ที่มีอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ5ซ่ึงเปนผูเสนอโครงการเปนผูถือหุนรวมกับพี่นอง

ประการที่สอง  บริษัทผูประมูลงานไดเสนอตอกรมควบคุมมลพิษใหยุบรวมโครงการทั้ง 2 ฝง
มารวมกนัที ่ต. คลองดาน (ฝงตะวันออก) โดยใหเหตุผลวาที่ดินฝงตะวันตกมีราคาแพง โดยไดขอสรุป
ในการจัดซื้อที่ดินของ บริษัท คลองดาน มารี แอนด ฟชเชอรรี ่จํ ากัด ซ่ึงการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกลาวมี
ประเด็นการดํ าเนินการที่ไมถูกตองเนื่องจากที่ดินดังกลาวเปนพื้นที่ปาชายเลนและเปนเขตอนุรักษ รอย
ละ 30 เปนที่ดินติดชายทะเลไมสามารถออกโฉนดได นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ถูกตั้งขอสงสัยไวบาง
กรณีเชน มีการจัดซื้อที่ดินของโครงการเกินความตองการใชจริง6 ราคาในการซื้อขายสูงกวาราคา
ประเมนิถึง พันกวาลานบาท รวมถึงกรณีที่ที่ดินดังกลาวมีช่ือของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
และ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอตุสาหกรรมในคณะรัฐบาลในสมัยนั้น7รวมเปนเจาของอยูดวย8

                                                       
3 จากการประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2538 สมัยรัฐบาล นาย บรรหาร ศิลปอาชา
4 บริษัท ประยูรวิศวการชาง จํ ากัด
5 คณะรัฐบาล ชวน 1
6 มีการดํ าเนินการกอสรางคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.75 ของที่ดินที่ทํ าการจัดซื้อทั้งหมด
7 คณะรัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
8 ที่มา รายงานการวิจัย ผช.ศ. ดร. นวลนอย ตรีรัตน



โครงการวิจัยการเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ผ5-3

ประการที่สาม ความไมโปรงใสในตัวบริษัทที่ปรึกษาเอง เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษา9ดังกลาว
เปนบรษิัทของอดีตนักการเมืองทานหนึ่ง ซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมบุคคลที่เปนเจาของโฉนดที่ดินแปลงที่ถูก
จัดซื้อ

โครงการบํ าบัดนํ้ าเสียเปนโครงการที่มีมูลคาการลงทุนสูง ประกอบกับมีวัตถุประสงคเพื่อการ
แกปญหาดานมลพิษทางนํ้ า การดํ าเนินการจึงตองเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวมมากที่สุด แต
จากกรณีดังกลาว ทํ าใหเห็นวาโครงการมีความเกี่ยวพันกับธุรกิจของนักการเมืองมากมายในหลายขั้น
ตอน ไมวาจะเปนการคัดเลือกบริษัทผูรับเหมา การจัดซื้อที่ดิน ตลอดจนการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา
โครงการ จึงทํ าใหโครงการดังกลาว มีความไมชัดเจนในการสนองตอบผลประโยชนแกสังคมโดยรวม 
และยงัเปนประเด็นเกี่ยวของถึงการใชอํ านาจในการกํ ากับดูแลของผูบริหารประเทศดวย

                                                       
9บริษัท Seatec International Asia Technology





ภาคผนวกที่ 6
กรณีศึกษา สหกรณสุราษฎรธานี

จากสภาพเศรษฐกิจที่เร่ิมถดถอยในปชวง พ.ศ. 2539 กลุมผูนํ าองคกรตางๆ10ในจังหวัดสุราษฎร
ธานีไดตกลงที่จะนํ าระบบสหกรณมาใช  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัด และใหประชา
ชนไดซ้ือสินคาในราคาที่ถูกลง เกษตรกรมีโอกาสขายผลผลิตไดในราคาที่ดีขึ้น  และไดจัดตั้ง  “สหกรณ
สุราษฎรธานี จํ ากัด”  โดยอาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511   การระดมทุนเริ่มแรก
จากสมาชิกและมีการขอรับเงินอุดหนุนจากสมาชิกสภาผูแทนจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบกับการขอ
รับการสนบัสนุนในการกอสรางสาธารณูปโภคจากหนวยงานรัฐที่เกียวของ เชนระบบประปา ระบบไฟ
ฟา เปนตน

ในป พ.ศ. 2543  ไดมีการตรวจสอบการดํ าเนินงานของสหกรณสุราษฎรธานี  โดยมีขอสงสัย
วาสหกรณดังกลาวถูกจัดตั้งมาเพื่อเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวของนักการเมือง  
ประการแรก ไดมีการโยกยายงบประมาณพัฒนาจังหวัดมาเพื่อเปนการซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งอาคารสํ านัก
งานของสหกรณ ฯ เปนจํ านวน 69 ลานบาท  ซ่ึงผิดวัตถุประสงคการใชงบประมาณ และไมเขาหลัก
เกณฑของระเบียบสํ านักงบประมาณ  ป 2537 ซ่ึงมิไดใหมีการใชจายในการซื้อที่ดินนอกจากจะมีการ
เจรจาตกลงกับสํ านักงบประมาณกอน    ประการที่สอง  จากการตรวจสอบพบวาที่ดินที่มีการซื้อขายนั้น
มรัีฐมนตรีและพรรคพวกเปนเจาของ  ประการที่สาม การประมูลมีความไมโปรงใสเนื่องจากมีการเปด
ซองประมูลที่บานรัฐมนตรีโดยบริษัทที่ประมูลไดเปนบริษัทของนองชายของรัฐมนตรีเอง แมวารัฐ
มนตรีจะอางวาเปนการกระทํ าตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติทางราชการ ก็ยังเปนประเด็นที่ขัดตอความรู
สึกของคนสวนใหญ  ประการสุดทาย  รายช่ือผูถือหุนของสหกรณดังกลาวเปนบริษัทขนาดใหญที่เกี่ยว
ของกบักระทรวงคมนาคมเปนหลัก เชน กลุมสื่อสารยูคอม  ทํ าใหเกิดคํ าถามวา กลุมธุรกิจเหลานี้ถูกนัก
การเมือง  "เกณฑ" มาใหรวมลงทุนในสหกรณดังกลาวหรือไม

กรณีของสหกรณสุราษฎรธานีเปนตัวอยางของการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัวของ
นักการเมือง  โดยการโยกงบประมาณมาลงในธุรกิจที่ตนสามารถผองถายเงินจากธุรกิจนั้นเพื่อจุนเจือ
ญาต ิพีน่องหรือ พรรคพวก  นอกจากนี้แลว  การระดมทุนจากกลุมธุรกิจรายใหญยังเปนการใชอํ านาจ
โดยต ําแหนงในการบริหารประเทศโดยมิชอบอีกดวย

                                                       
10 เปนกลุมองคกรเกี่ยวกับการเกษตรเปนหลัก



ภาคผนวกที่ 7
ชองทางในการเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจผานมาตรการสงเสริมธุรกิจ

หนวยงาน อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ อ ํานาจ/ ตํ าแหนงของนักการเมือง
ดานการสงเสริมธุรกิจ
สํ านักงานสงเสริมการ
ลงทุน

• สงเสริมกิจการที่เปนประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ ฯลฯ ซึ่งเห็นวายัง
ไมมีในราชอาณาจักรหรือมีไมเพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไมทันสมัย

• กํ าหนดประเภทและขนาดของกิจการที่มีสิทธิไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยจะกํ าหนดเงื่อนไข
ในการใหสงเสริมดวยก็ได และจะแกไขหรือยกเลิกเงื่อนไขในเวลาใดก็ได

• งดใหการสงเสริมการลงทุน กิจการชั่วคราวหรือถาวรหากเห็นวากิจการนั้นหมดความจํ าเปนแลว
• ยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักร
• ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกิจการ
• ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
• ใหสิทธิและประโยชนพิเศษอยางอื่นเพิ่มเติมหากประกอบกิจการในทองที่หรือเขตพื้นที่ตามที่
• ใหสิทธิและประโยชนพิเศษเพื่อสงเสริมการสงออก เชน ยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบและ

วัสดุจํ าเปน และยกเวนอากรขาออกสํ าหรับผลิตภัณฑหรือผลิตผลที่ผูไดรับการสงเสริมผลิต หรือ
ประกอบ เปนตน

• อนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมจํ านอง จํ าหนาย โอน ใหเชา นํ าไปใชในการอื่น หรือใหบุคคลอื่น
ใชเครื่องจักรที่ไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร

• ใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมที่ประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดํ าเนินกิจการที่รอง
เรียนเขามาตามความเหมาะสม หรือสั่งใหสวนราชการ องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของดํ าเนินการชวยเหลือโดยมิชักชา (ประธานกรรมการมีอํ านาจสั่ง)

• สั่งสวนราชการ องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของดํ าเนินการแกไขโครงสราง อัตรา

 นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รมว. อุตสาหกรรมเปนรอง
ประธานกรรมการ

 นายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งกรรมการ



หนวยงาน อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ อ ํานาจ/ ตํ าแหนงของนักการเมือง
หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากร คาบริการ หรือคาธรรมเนียมที่เปนอุปสรรคตอการลงทุน  (ประธาน
กรรมการมีอํ านาจสั่ง)

• สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนที่ไดใหแกผูไดรับการสงเสริมทั้งหมดหรือบางสวน
คณะกรรมการสง
เสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

• กํ าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจที่ควรไดรับสิทธิและประโยชน รวมถึงระบุหลักเกณฑ
เงือ่นไข และระยะเวลาในการรับสิทธิและประโยชน

• กํ าหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกูยืมเงิน และการใหกูยืมเงิน รวมทั้งการลงทุนหรือให
ความอุดหนุน จากเงินกองทุน หรือการเขารวมกิจการ หรือถือหุน

• อนุมัติการกูยืมเงิน  ใหกูยืมเงิน  ใหความอุดหนุน  ใหความชวยเหลือจากเงินกองทุนหรือการเขา
รวมกิจการหรือถือหุน

• ก ําหนดระยะเวลาชํ าระคืนเงินที่กูยืมจากกองทุน อัตราดอกเบี้ย และหลักประกันตามความจํ าเปน
และเหมาะสม

 นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ/ รมว. อุตสาหกรรมเปน
รองประธานกรรมการ/ รมว.คลัง รมว.เกษตรและสหกรณ รมว.
พาณิชย เปนกรรมการ

 ครม.เปนผูแตงตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย
(บสท.)

• กํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุนในบริษัทจํ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํ ากัด หรือนิติบุคคลอื่น

• ปรับโครงสรางหนี้ เชน ลดเงินตน  ดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาที่จะคํ านวณดอกเบี้ย
ขยายระยะเวลาการชํ าระหนี้  หรือผอนปรนเงื่อนไขในการชํ าระหนี้อยางอื่นใหแกลูกหนี้  และใน
กรณีที่เห็นสมควรจะผอนปรนเงื่อนไขในการชํ าระหนี้ดังกลาวเปนการทั่วไปใหแกลูกหนี้ทั้งหมด
หรือบางประเภทก็ได

• ปรับโครงสรางกิจการ เชน กํ าหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการจํ าหนายทรัพยสินของลูก
หนี้ที่ใชประโยชนในการประกอบกิจการของลูกหนี้  และ จัดหาแหลงเงินทุนและพันธมิตรรวม
ทุน

• คํ้ าประกันสินเชื่อแกลูกหนี้ซึ่งรับโอนมา
• ใหกูยืมเงินแกลูกหนี้ซึ่งรับโอนมา

รมว. คลัง เปนผูแตงตั้งกรรมการโดยความเห็นชอบของ ครม.

ผ7-2
ภาคผนวกที่ 7 ชองทางในการเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจผานมาตรการสงเสริมธุรกิจ



ภาคผนวกที่ 8
ปญหาการทับซอนของผลประโยชนในกรณีของการเปลี่ยนกฎเกณฑ

การสงเสริมการลงทุน

การปรับเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการลงทุนของสํ านักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่จะให
สิทธิประโยชนแกนักลงทุนในโรงงานประกอบรถยนตและผูผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนตเพื่อปอน
โรงงานดังกลาวที่มีโครงการจะตั้งโรงงานในพื้นที่การลงทุนเขต 1 เทากับผลประโยชนที่จะไดรับ
ในการลงทุนในพื้นที่การลงทุนเขต 3 ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2545 มีผลมาจากนโยบายที่ตองการให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการสงออกรถยนตในภูมิภาคเอเซีย  ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาห
กรรมคาดวานโยบายนี้จะทํ าใหเม็ดเงินเพิ่มขึ้นมากกวา 1 หมืน่ลานบาทและทํ าใหเกิดการจางงานอีก
มากกวา 16,000 คน  การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑดังกลาวทํ าใหผูลงทุนเอกชนไดรับการยกเวนภาษี
อากรขาเขาเครื่องจักรจากกฎเกณฑเดิมที่มีสิทธิไดรับการลดหยอนอากรเพียงกึ่งหนึ่ง

แมการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑดังกลาวอาจมีเหตุผลในการที่จะดึงดูดนักลงทุนขนาดใหญ 
(BOI มีขอกํ าหนดวา ผูลงทุนที่จะไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวจะตองมีมูลคาการลงทุนไมตํ่ ากวา 
10,000 ลานบาท) คือบริษัทโตโยตา เขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย แตปญหาของผล
ประโยชนที่ทับซอนของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีตํ าแหนงเปนรองประธานกรรมการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทํ าใหการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑดังกลาวไดรับการครหาวาเปนการ
คอรรัปชั่นในเชิงนโยบาย

ประการแรกรัฐมนตรีและครอบครัวมีธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตขายใหกับคายรถยนตยี่หอ
ตางๆ เชน มิตซูบิชิ    ฮอนดา โตโยตา ฟอรด และมาสดา เปนตน  โดยมีบริษัทในเครือกวา 80 
บริษทั  ท ําใหเกิดคํ าถามวาการสงเสริมธุรกิจประกอบรถยนตและธุรกิจชิ้นสวนรถยนตโดยการยก
เวนภาษีอากรนํ าเขาเครื่องจักรนี้มุงเนนผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวมหรือผลประโยชนทาง
ธุรกจิสวนตัวของรัฐมนตรี  เนื่องจากการมีผูประกอบรถยนตรายใหมยอมสงผลใหอุปสงคของชิ้น
สวนรถยนตเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอนแมรัฐมนตรีจะกลาววาโตโยตาจะไมใชลูกคารายใหญของ
กลุมบริษัทที่ครอบครัวตนเองเปนเจาของอยูก็ตาม

ประการที่สอง บริษัทในเครือโตโยตาเปนผูรวมทุนในบริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนตที่ญาติ
ของรฐัมนตรีเปนเจาของหรือเปนผูถือหุนรายใหญหลายบริษัท  ทํ าใหบริษัทโตโยตามีผลประโยชน



ผ8-2 ภาคผนวกที่ 8 ปญหาการทับซอนของผลประโยชนในกรณีของการเปลี่ยนกฎเกณฑ…..

รวมกันกับครอบครัวรัฐมนตรีทั้งในรูปแบบของลูกคาและในรูปแบบของหุนสวนและผูรวมทุนอีก
ดวย

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการสงเสริมการลงทุนเพื่อตอบสนองนโยบายในการดึงดูดธุรกิจ
ประกอบรถยนตและธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตคร้ังนี้เปนการถายโอนผลประโยชนจากประชาชนที่
ตองสูญเสียรายไดจากภาษีอากรที่รัฐอาจนํ ามาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อสวนรวมมายังบริษัทโตโย
ตา  และเปนการสรางความไดเปรียบจากคูแขงรายอื่น ทีไ่มไดรับสิทธิพิเศษดังกลาวทํ าใหมีตนทุน
สูงกวา  นักธุรกิจบางรายมองวาการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑดังกลาวทํ าใหผูลงทุนเกิดความสับสน
และขาดความมั่นใจในกฎเกณฑการสงเสริมการลงทุนของประเทศไทยซึ่งจะมีผลเสียหายตอ
ประเทศโดยรวม

ในขณะที่ผูที่เห็นดวยมีความเห็นวา การดึงบริษัทโตโยตาเขามาลงทุนในประเทศไทยมี
ความจ ําเปนเพื่อที่จะดึงดูดเงินทุนตางประเทศ ขยายตลาดอตุสาหกรรมการประกอบรถยนต   สราง
การจางงาน ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เอื้อผลประโยชนใหแกบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งใน
ลักษณะดังกลาวเปนธรรมหรือไมและจะสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมจากการสรางงานและสราง
รายไดใหแกประเทศไดมากนอยเพียงใดในความเปนจริงยังไมมีใครตอบได  แตผลประโยชนทับ
ซอนของผูมีอํ านาจบริหารทํ าใหนโยบายนี้ถูกมองไปในทิศทางลบอยางหลีกเลี่ยงไมได



ภาคผนวกที่ 9
ชองทางการเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจผานหนวยงานกํ ากับดูแล

คณะกรรมการ อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ องคประกอบของคณะกรรมการ
ดานการกํ ากับดูแล
ธนาคารแหงประเทศไทย • ใหความชวยเหลือทางการเงินตามควรสํ าหรับผูฝากเงิน หรือเจาหนี้ของสถาบันการ

เงนิ เนื่องจากสถาบันการเงินประสบวิกฤตการณทางการเงินอยางรายแรง
• ก ําหนดปรมิาณเงินฝากของกองทุนฟนฟูฯ ไวในสถาบันการเงินตามสมควร
• เขาซื้อหรือถือหุนในสถาบันการเงิน

คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

• ก ํากบัดแูลในกิจการหลักทรัพยทั้งหลาย เชน ธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
ศนูยซื้อขายหลักทรัพย (OCT-MAI) ธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย การครอบงํ า
กจิการ เปนตน

• ก ําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการการขอเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
• การจดัตัง้ และออกใบอนุญาต เพิกถอน การประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องเปนรายๆไป
• หามมใิหบริษัทหลักทรัพยกระทํ าการดังตอไปนี้

(1) ซื้อขายหลักทรัพยลวงหนาไมวาจะเปนการซื้อขายในนามของตนเอง
หรือลูกคา เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกํ าหนดใหกระทํ าได

(2) ขายหลกัทรัพยโดยที่บริษัทยังไมมีหลักทรัพยนั้นอยูในครอบครองหรือ
มไิดมีบุคคลใดมอบหมายใหขายหลักทรัพยนั้น เวนแตคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกํ าหนดใหกระทํ าได

(3) รับค ําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยจากลูกคานอกสถานที่ทํ าการของสํ านัก
งานใหญหรือสํ านักงานสาขา เวนแตสํ านกังานจะกํ าหนดเปนอยางอื่น

(4) ซื้อหรือมีหุน เวนแต

 รมว.คลังเปนประธานกรรมการ
 ครม.เปนผูแตงตั้งกรรมการ(ตองไมเปนขา

ราชการการเมือง) โดยคํ าแนะนํ าของ รมว.
คลัง



คณะกรรมการ อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ องคประกอบของคณะกรรมการ
      (ก) เปนการไดมาเนื่องจากประกอบการคาหลักทรัพย การจัดจํ าหนายหลัก

ทรัพย หรือธุรกิจหลักทรัพยอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกํ าหนด หรือ
      (ข) เปนการไดมาโดยไดรับผอนผันจากสํ านักงานตามหลักเกณฑ เงื่อนไข

และวธิีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกํ าหนด

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา • ก ําหนดสวนแบงตลาดและยอดเงินขายของธุรกิจที่มีอํ านาจเหนือตลาด  หรือธุรกิจ
ทีค่วบรวมกิจการ

• กระท ําการรวมธุรกิจ หรือรวมกันลดหรือจํ ากัดการแขงขัน
• พจิารณาเรื่องรองเรียนที่เขามา
• ก ําหนดแบบ หลักเกณฑ วิธีการ  เงื่อนไข และพิจารณาคํ าขออนุญาตกระทํ าการ

รวมธุรกิจ หรือรวมกันลดหรือจํ ากัดการแขงขัน
• มอี ํานาจสัง่ใหผูประกอบธุรกิจที่มีอํ านาจเหนือตลาดหรือผูฝาฝนกฎหมายแขงขัน

ทางการคา  ระงับ หยุด หรือแกไข เปลี่ยนแปลงการกระทํ า

•  คณะกรรมก ารการแข  งขันทางการค  า  
ประกอบดวยรมว. กระทรวงพาณิชยเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย
เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
การคลัง และผูทรงคุณวุฒิมีจํ านวนไมนอย
กวา 8 คนแตไมเกิน 12 คนเปนกรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยผูทรงคุณวุฒิตองมา
จากภาคเอกชนไม น อยกว ากึ่ งหนึ่ งของ
กรรมการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.)

• เกบ็รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะหรายงานและขอมูลตาง ๆเกี่ยว
กบัการทํ าธุรกรรม

• ตรวจสอบธรุกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด
• สั่งยับยั้งการทํ าธุรกรรมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีหลักฐานที่เชื่อไดวาธุร

กรรมนัน้เกี่ยวของกับการกระทํ าความผิดฐานฟอกเงิน
• สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหากมีเหตุควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จํ าหนาย ยักยาย ปก

ปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํ าความผิด

 นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รมว.
คลังเปนรองประธานกรรมการ

 ครม.เปนผูแตงตั้งกรรมการโดยความเห็น
ชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ • เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอคณะรัฐ
มนตรี

 คณะกรรมการมีจํ านวน 19 คน โดยกรรมการ
ทกุคนเปนกรรมการโดยตํ าแหนง มีนายกรัฐ

ผ9-2
           ภาคผนวกที่ 9 ชองทางการเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจผานหนวยงานกํ ากับดูแล



คณะกรรมการ อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ องคประกอบของคณะกรรมการ
• ก ําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกํ าหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับ

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
• ตดิตาม ดแูล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการดํ าเนินการของคณะกรรมการทั้ง

หลายทีม่อี ํานาจหนาที่เกี่ยวของกับพลังงาน สวนราชการรัฐวิสาหกิจ และภาคเอก
ชนทีเ่กีย่วของกับพลังงาน เพื่อใหมีการดํ าเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

• ปฏิบตัหินาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มนตรเีปนประธานกรรมการ และ  มีรอง
นายก 2 คน, รมต.ประจํ าสํ านักนายกฯ 1 คน,
รมว. กระทรวงตางๆ 9 กระทรวง และขาราช
การพลเรือน 6 คนเปนกรรมการ

 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติมีอํ านาจหนาที่ควบคุมและโดยทั่วไป
ซึ่งรับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

ที่มา : พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ   
พ.ศ. 2535

โครงการวิจัยการเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจ ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ผ9-3





ภาคผนวกท่ี10
อ ํานาจของผูมีอํ านาจในการบรรจุขาราชการพลเรือน

ต ําแหนงขาราชการ ผูมอีํ านาจบรรจุขาราชการพลเรือน
(1) ขาราชการพลเรือนตํ าแหนงระดับ 11
         (เชน ปลัดกระทรวง)

ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดน ําเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับ
อนุมัติจาก ครม.แลวใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และให
นายกรัฐมนตรีนํ าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ แตงตั้ง

(2) ขาราชการพลเรือนตํ าแหนงระดับ 10 (เชน อธิบดีกรมสังกัดกระทรวง)
(2.1) ตํ าแหนงระดับ 10 ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนํ าเสนอ

ครม. พิจารณาอนุมัติเมื่อไดรับอนุมัติจาก ครม.แลว ใหปลัด
กระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูสั่งบรรจุและใหนายกรัฐมนตรีนํ า
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

(2.2) ตํ าแหนงระดับ 10 ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไม
สังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐ
มนตรี

ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนํ าเสนอ ครม.
พิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจาก ครม. แลว ใหอธิบดีเปนผูสั่ง
บรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนํ าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

(2.3) ตํ าแหนงระดับ 10 ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไม
สังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
หรือในสํ านักงานเลขานุการรัฐมนตรี

ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดน ําเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับ
อนุมัติจาก ครม. แลวใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และให
นายกรัฐมนตรีนํ าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ แตงตั้ง

(3) ขาราชการพลเรือนตํ าแหนงระดับ 9  (เชน รองอธิบดีกรมสังกัดกระทรวง, ผูอํ านวยการสํ านัก)
(3.1) ตํ าแหนงระดับ 9 ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํ านาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(3.2) ตํ าแหนงระดับ 9 ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไม

สังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐ
มนตรี

ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํ านาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

(4) ขาราชการพลเรือนตํ าแหนงระดับ 8 (เชน ผูอํ านวยการกอง)
(4.1) ตํ าแหนงระดับ 8 ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํ านาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับ

ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง

(4.2) ตํ าแหนงระดับ 8 ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไม
สังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐ
มนตรี

ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํ านาจสั่งบรรจุและ   แตงตั้ง

ที่มา: พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535





ภาคผนวกที่ 11
กรณศีึกษาการแทรกแซงองคกรกํ ากับดูแล: กรณีธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ

ปญหาของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ หรือ บบีซีี ซ่ึงมีหนี้เสียเปนจํ านวนมาก จนเปนผล
ใหภาครัฐตองใหความชวยเหลือเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกระบบสถาบันการเงินของไทยในชวงป 
พ.ศ. 2539 เปนทีรู่จักกันดี ในชวงแรกธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดสงเจาหนาที่ของ ธปท. 
คอื นายเกริกเกียรติ ชาลีจนัทร เขาไปดูแลกิจการและหาทางแกไขปญหาดังกลาว แตตอมานายเกริก
เกียรติไดลาออกจาก ธปท. และเขาบริหารกิจการธนาคารบบีซีีอยางเต็มตัว โดยดํ ารงตํ าแหนงเปน
กรรมการผูจัดการใหญ และมีนายเอกชัย อธิคมนันทะเปนรองกรรมการผูจัดการใหญซ่ึงในขณะนั้น
ด ํารงตํ าแหนงเปนที่ปรึกษา รมช. กระทรวงการคลัง และมีที่ปรึกษาธนาคารฯ คือ นายราเกซ สัก
เสนา

การเขามากํ ากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยมิไดชวยแกปญหาของธนาคารฯ แตอยาง
ใด   ในทางตรงกันขามปญหาหนี้เสียกลับทวีความรุนแรงขึ้น  จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลาย
แหลงพบวา   1) มกีารประเมินมูลคาหลักทรัพย (หุน ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง) ทีค่ํ ้าประกันเงินกูสูง
เกนิกวาความเปนจริง  2) มกีารอนุมัติเงินกูทั้งที่ไมมีหลักประกัน  3) มกีารอนุมัติเงินกูสํ าหรับบริษัท
ทีไ่มไดมีการดํ าเนินกิจการจริง หรือที่เรียกวา บริษัทกระดาษ และ 4) มกีารอนุมัติสินเชื่อเพื่อการ
ครอบงํ ากิจการ (take over) เปนจ ํานวนมาก โดยปลอยสินเชื่อใหมออกไปเพื่อซ้ือกิจการของลูกหนี้
ตวัเอง เพื่อสรางตัวเลขรายไดใหกับธนาคารฯ  เปนตน

นอกจากนี้แลว ยังพบวาการใหสินเชื่อดังกลาวยังตกอยูกับบุคคลเพียงไมกี่กลุม คือ (1)
บริษทัทีเ่กี่ยวของกับกรรมการผูจัดการใหญธนาคารฯ  และที่ปรึกษาธนาคารฯ  รวมถึงกลุมเครือ
ญาติ (2) กลุมธรุกิจที่ถือหุนธนาคารและนักธุรกิจรายใหญ ซ่ึงมีความใกลชิดกับกรรมการผูจัดการ
ใหญธนาคารฯ และ (3) กลุมนกัการเมืองโดยเฉพาะกลุม 16 ที่ใชสินเชื่อเพื่อการครอบงํ ากิจการ ซ่ึง
มตีํ าแหนงทั้งที่เปน รมว. กระทรวงพาณิชย  รมช. กระทรวงพาณิชย   รมว. กระทรวงสาธารณสุข  
รมช. กระทรวงมหาดไทย(ซ่ึงดูแลกรมที่ดินและมีหนาที่ในการออกเอกสารสิทธิการครอบครองที่
ดนิ  ซ่ึงหลักทรัพยดังกลาวสามารถนํ าไปคํ้ าประกันเงินกูธนาคารได)  รมช. กระทรวงการคลัง (ซ่ึง
เกี่ยวของในการดูแลนโยบายการเงินการคลังของประเทศ) ในสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลป
อาชา



ผ11-2     ภาคผนวกที่ 11 กรณีศึกษาการแทรกแซงองคกรกํ ากับดูแล: กรณีธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ

ความลมเหลวของธนาคารแหงประเทศไทยในการแกปญหาของ บบีซีีซ่ึงกลายเปนภาระที่
ประชาชนผูเสียภาษีทุกรายตองแบกรับภาระ ทํ าใหเกิดขอสงสัยตอการปฏิบัติหนาที่ของ ธปท. วามี
ความโปรงใสและเด็ดขาดเพียงใด ประการแรก คือ ธปท. ทราบปญหาวาบบีีซีมีขนาดสินทรัพยจัด
ช้ันสงูถึงรอยละ 26.73 ของทรัพยสินทั้งสิ้นในป 2535 และในการตรวจสอบตอมาก็ปรากฏวาสถาน
การณทางการเงินเลวลงอีก แต ธปท. กลับติดตามตรวจสอบและรายงานเปนปกติเหมือนไมมีปญหา
ใดๆ รวมถึงระยะเวลาในการตรวจสอบแตละครั้งก็เวนชวงหางกันเกินไปจนไมทันเหตุการณ1

ประการทีส่อง  มาตรการในการดํ าเนินการกับธนาคารฯ ที่ไมเด็ดขาด ทํ าใหเกิดหนี้เสียเพิ่ม
มากขึน้ ทั้งในสวนการไมลดทุนกอนการเพิ่มทุน ซ่ึงหมายถึงไมมีการลางผลขาดทุนสะสมเสียกอน
ที่จะเพิ่มทุน เปนผลใหผูบริหารธนาคารชุดเดิมไมตองรับผิดชอบตอการบริหารงานที่ผิดพลาดของ
ตน2

ประการที่สาม  ภายหลังเมื่อมีการเพิ่มทุนโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน  ธปท. ยงัไดกํ าหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชนใหแกธนาคารฯ อีกดวย กลาวคือ มี
เงื่อนไขที่เปดใหบบีซีีซ้ือหุนคืนเมื่อกิจการดีขึ้นภายใน 5 ปในราคาเดิม บวกดอกเบื้ยเอ็มแอลอาร 
และคาตอบแทนคาเสียโอกาสอีก 5% หรือปละ 1% เทานั้น ซ่ึงแตกตางจากที่การเขาไปฟนฟูสถาบัน
การเงนิอืน่ๆ ที่เมื่อกิจการดีขึ้นแลวจะนํ าหุนดังกลาวมาเปดประมูลเพื่อไดราคาสูงสุด

ประการสุดทาย คือ การละเลยที่จะไมเปลี่ยนแปลงผูบริหารธนาคารฯ แมจะมีผลงานไม
เปนทีน่าพอใจ โดยใหนายเกริกเกียรติบริหารงานจนกระทั่งมิถุนายน 2539 จึงถูกปลดออกหลังจาก
การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล

ปญหาของบีบีซีทั้งหมดนี้แสดงถึงการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวของนักการเมืองโดย
ผานธนาคารบีบีซี การที่ธนาคารแหงประเทศไทยอยูภายใตการครอบงํ าของอํ านาจทางการเมือง
เนือ่งจากพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ไดกํ าหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูให
คํ าแนะนํ าแกพระมหากษัตริยในการแตงตั้งและถอดถอนผูวาการและรองผูวาการ ธปท. ทํ าให
ธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ  จากเหตุการณคร้ังนี้สงผลให
ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของ ธปท. ในสายตาของสาธารณชนลดลง ทั้งๆ ที่ ในอดีต ธปท. เปน
สถาบันที่เปนที่เชื่อถือของสาธารณชนทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ   กรณีของบีบีซีช้ีให
เห็นถึงความจํ าเปนในการใหหนวยงานที่ทํ าหนาที่กํ ากับดูแลและตรวจสอบมีความเปนอิสระจาก
อํ านาจทางการเมืองที่อาจเขามาครอบงํ าเพื่อรักษาผลประโยชนสวนตัว

                                                       
1 จากรายงานของคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบบการเงินของประเทศ (ศปร.)
ไดใหความเห็นวา “นโยบายการชวยเหลือธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการมีความไมโปรงใสและยังมีคํ าถามที่ไมมีคํ าตอบอยูมาก”
2 คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบบการเงินของประเทศ (ศปร.), รายงานผลการ
วเิคราะหและวินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจ, 31 มีนาคม 2541.



ภาคผนวกที่ 12
การเปรียบเทียบบทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติของผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี

ในรัฐธรรมนูญฉบับเกาและฉบับใหม

รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2534

มาตรา 208

รัฐมนตรีจะดํ ารงตํ าแหนงหรือกระทํ าการใดตามที่บัญญัติใน
มาตรา 110 มิได เวนแตตํ าแหนงที่ตองดํ ารงตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย และจะดํ ารงตํ าแหนงในหางหุนสวนบริษัท 
หรือองคการที่ดํ าเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกํ าไรหรือรายไดมา
แบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย

หมายเหตุ มาตรา 110 สมาชกิสภาผูแทนราษฎรตอง

(1)ไมดํ ารงตํ าแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราช
การ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตํ าแหนงสมาชิก
สภาทองถิน่ ผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น  ทั้ง
นี ้นอกจากขาราชการการเมืองอื่นซ่ึงมิใชรัฐมนตรี

(2) ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวย
งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือ
หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคู
สัญญาในลักษณะดังกลาว

(3) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราช
การ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือ
ไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบตักิบับุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บํ าเหน็จ บํ านาญ เงินปพระ
บรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให
ใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู แทนราษฎรรับหรือดํ ารง

มาตรา 167

รัฐมนตรีจะดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองใดๆ ที่หามไวมิให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํ ารงหรือกระทํ าตามที่บัญญัติใน
มาตรา 114 มิได เวนแตตํ าแหนงที่ตองดํ ารงตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย และจะเปนผูจัดการ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัว
แทน หรือลูกจางของบุคคล หางหุนสวน บริษัทหรือองคการ
ใดๆที่ดํ าเนินธุรกิจเพื่อการคาก็มิไดดวย

หมายเหตุ มาตรา 114สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง

1. ไมดํ ารงตํ าแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตํ าแหนง
สมาชกิสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวน
ทองถิน่  ทั้งนี้ นอกจากตํ าแหนงรัฐมนตรีหรือขาราช
การการเมืองอื่น

2. ไมรับสัมปทานจากรัฐ หรือหนวยราชการหรือหนวย
งานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือคงถือไวซ่ึงสัมปทาน
นั้น หรือเปนคู สัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปน
การผูกขาดตัดตอน ทัง้นีไ้มวาทางตรงหรือทางออม

3. ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการหรือ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือ
ไปจากที่หนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐ
วิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตาม
ปกติ

บทบัญญัติมาตรานี้มิ ให ใช บังคับในกรณีที่
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บํ าเหน็จ บํ านาญ เงินป
พระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และ
มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู แทนราษฎรรับหรือ



ผ12-2     ภาคผนวกที่12  การเปรียบเทียบบทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติของผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี

รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2534
ต ําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิ
สภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ในการบริหารราชการแผนดิน ในกรณีที่ดํ ารงตํ าแหนงขา
ราชการการเมืองอื่นซ่ึงมิใชรัฐมนตรี

ดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 
หรือวฒุสิภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรง
คุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินในกรณีที่ดํ ารงตํ าแหนง
ขาราชการการเมือง

มาตรา 209

รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซ่ึงความเปนหุนสวนหรือผู
ถอืหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป  ทั้งนี้ ตามจํ านวนที่
กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับ
ประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหรัฐมนตรีผูนั้นแจงให
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาตทิราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และให
รัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวให
นติบิคุคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นกระทํ าการใดอันมีลักษณะ
เปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจ
การของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว

ไมมี

ที่มา : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 และ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534



ภาคผนวกท่ี 13
ตัวอยางขอกํ าหนดวาดวยการทับซอนของผลประโยชนของคณะรัฐมนตรี

ประเทศนิวซีแลนด

การรับรูและการจัดการปญหาการทับซอนของผลประโยชน

• หลักการทั่วไป

ในการปฏิบัติหนาที่รัฐมนตรีจะตองระมัดระวังมิใหมีปญหาหรือเกิดภาพลักษณของการมี
ปญหา (appearance) การทบัซอนของผลประโยชนระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม  ทั้งในการปฏิบัติหนาที่ในตํ าแหนงของตนเองและที่เปนองคคณะ (คณะรัฐมนตรี)  รัฐ
มนตรีจะตองตระหนักอยูเสมอวาอํ านาจหนาที่ของตนนั้นเปนอํ านาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
ประชาชนเพื่อรักษาผลประโยชนสาธารณะ  การกระทํ าใดๆ ที่อาจทํ าใหสาธารณชนเกิดขอสงสัย
เกี่ยวกับความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่อันสืบเนื่องจากการทับซอนของผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวมจึงถือวาเปนการกระทํ าที่ไมเหมาะสมแมในขอเท็จจริงปญหาดังกลาว
อาจมิไดมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ก็ได

การทับซอนของสวนตัว (เชนการมีหุนในบริษัทเอกชน) หรือการขัดกันระหวางบทบาท
หนาที ่ (เชนการพิจารณานโยบายที่ญาติมีสวนไดเสีย)  การทับซอนของผลประโยชนดังกลาวอาจ
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม

การทับซอนของผลประโยชนโดยทั่วไปแลวจะไมเกิดขึ้นในกรณีที่การใชอํ านาจบริหารมี
ผลกระทบตอบุคคลอื่นๆ ในวงกวาง เชนในกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาที่มีลูกที่กํ าลังศึกษาอยู
ช้ันประถมสงเสริมโครงการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาระดับประถม หรือในกรณีที่รัฐมนตรีวา
การกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรที่มีธุรกิจการเกษตร สงเสริมใหมีการจัดตั้งระบบตลาด
กลางลวงหนาสํ าหรับสินคาเกษตร เปนตน

• การแจงทรัพยสินและผลประโยชนอื่นๆ
• ทรัพยสิน หนี้สิน ตางๆ
• การเดินทางไปตางประเทศยกเวนในกรณีท่ีเปนการเดินทางโดยคาใชจายสวนตัว ราย

ละเอียดท่ีตองระบุไดแก วัตถุประสงคในการเดินทาง คาใชจาย และการอนุมัติของนายกรัฐ
มนตรี



ผ13-2     ภาคผนวกที่ 13 ตวัอยางขอกํ าหนดวาดวยการทับซอนของผลประโยชนของคณะรัฐมนตรีประเทศนิวซีแลนด

• ของกํ านัลท่ีมีคาท่ีมีมูลคามากกวา NZ $500 (ประมาณ 10,000 บาท) โดยแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งของหรือบริการท่ีไดรับ และแหลงท่ีมา

• แหลงรายไดหรือคาตอบแทนอื่นๆ โดยตองมีหลักฐานการอนุมัติโดยนายกรัฐมนตรี
• การจัดการปญหาการทับซอนของผลประโยชน

ในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะบางครั้งจะเกิดปญหาการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวมโดยไมไดคาดหมาย  จึงจํ าเปนตองมีมาตราการการแกไขมีดังตอไปนี้

การแจงใหทราบถึงปญหาการทับซอนของผลประโยชน ในกรณีที่เกิดปญหาการทับซอน
ของผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่รัฐมนตรีดังกลาวมิไดมีหนาที่รับผิดชอบในประเด็นที่เปน
ปญหาโดยตรงแตเปนประเด็นที่มีการพิจารณาใน ครม.  ในกรณีดังกลาว  รัฐมนตรีควรที่จะถอนตัว
ออกจากกระบวนการพิจารณาและไมเขาประชุมหรือลงมติ  มิฉะนั้นจะตองไดรับการยินยอมจาก
สมาชกิอืน่ๆ  กอนที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได  ทั้งนี้ ผลประโยชนสวนตัวดังกลาวจะบันทึก
ไว  การถอนตัวออกจากการพิจารณาดวยเหตุผลของการทับซอนของผลประโยชนไมสามารถทํ าให
รัฐมนตรีไมตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในประเด็นดังกลาว

(ก) การปฏิเสธที่จะไดรับรูขอมูลขาวสาร  ในกรณีท่ีมีปญหาการทับซอนของผลประโยชน  รัฐ
มนตรีดังกลาวควรท่ีจะแจงใหสํ านักงานเลขาคณะรัฐมนตรีรับทราบและสั่งการมิใหสํ านัก
เลขาฯ สงขอมูลรายละเอียดหรือรายงานใดๆ เกี่ยวกับประเด็นดังกลาว

(ข) การถายโอนหนาท่ีใหกับรัฐมนตรีอื่น  ในกรณีท่ีประเด็นที่มีปญหาอยูภายใตการดูแลโดย
ตรงของรัฐมนตรี  อาจมอบอํ านาจหนาท่ีในการพิจารณาและตัดสินใจใหแกรัฐมนตรีอื่นที่ไม
สวนไดเสีย  และแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีรับทราบเพื่อท่ีจะไดสงรายละเอียดขอมูลไปที่ผูท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีแทน

(ค) การถอนทุน  ในกรณีท่ีปญหาการทับซอนของผลประโยชนเปนปญหาที่เกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีของรัฐมนตรีในหลายประเด็นและเปนปญหาเรื้อรัง  อาจจํ าเปนตองมีการ    
ถอนทุน

(ง) การโอนหุนสวนในธุรกิจเอกชนใหนิติบุคคลท่ีมีอํ านาจในการบริหารจัดการกองทุนสวน
บุคคลตบริหารแทน (blind trust)   ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีหุนในบริษัทเอกชนและเปนจํ านวน
มาก อาจพิจารณาที่จะโอนหุนสวนในธุรกิจเอกชนใหนิติบุคคลที่มีอํ านาจในการบริหารจัด
การกองทุนสวนบุคคลตบริหารแทนในขณะที่อยูในตํ าแหนงหนาท่ีเพื่อท่ีจะมิใหเกิดปญหา
การทับซอนของผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

(จ) การลาออกจากตํ าแหนงอื่น ในกรณีท่ีเกิดปญหาการทับซอนของผลประโยชนท่ีเกี่ยวโยงกับ
องคกรที่ไมใชองคกรของรัฐ  รัฐมนตรีอาจจะตองลาออกจากองคกร ดังกลาวเพื่อท่ีจะใหมี
ภาพลักษณของการเปนกลาง
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