
                   

 

สาระใน รา่งรฐัธรรมนูญฯ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการแกป้ญัหาคอรร์ปัชนั 

หลกัการ  : รฐัธรรมนูญจะวางกตกิาหรอืดุลอ านาจของประเทศ โดยจะตอ้งม ีพ.ร.บ ประกอบรฐัธรรมนูญ 

และ พ.ร.บ.ต่างๆ เป็นกลไกก าหนดมาตรการรายละเอยีดอกีชัน้หน่ึง ดงันัน้ จงึตอ้งคอยตดิตามดกูารก าหนด

รายละเอยีดใน พ.ร.ป.และ พ.ร.บ. เหล่านัน้ต่อไป 

1. บทบาทพื้นฐานของประชาชน 

ม. 27 หน้าทีพ่ลเมอืง (2) รกัษาผลประโยชน์ของชาต ิ(5) ช่วยเหลอืในการป้องกนัและขจดัการทุจรติ

ประพฤตมิชิอบ 

ม. 70 สทิธขิองพลเมอืงในการมสี่วนรว่มในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชนั (สทิธเิช่นเดยีวกนั
นี้ควรรวมถงึเจา้หน้าทีข่องรฐั) 

ม. 210 สทิธใินการตรวจสอบการท างานของเจา้หน้าทีข่องรฐัและฟ้องรอ้งด าเนินคด ี

อธิบาย - มกีารระบุชดัเจนถงึสทิธแิละหน้าทีป่ระชาชนในการป้องกนัคอรร์ปัชนั จากเดมิทีเ่ขยีน

เพยีงหน้าทีใ่นการรกัษาผลประโยชน์ของชาต ิการใชส้ทิธแิละปฏบิตัติามหน้าพลเมอืงยอ่มไดร้บัการ

คุม้ครองตามรฐัธรรมนูญ 



 

2 สร้างความโปร่งใสและเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 

ม. 40, 42, 48  เสรภีาพในการสื่อสาร แสดงความคดิเหน็ของประชาชนและสื่อมวลชน 

ม. 61, 62, 65  ประชาชนมสีทิธใินการรบัรูข้อ้มลู มสี่วนรว่มแสดงความคดิเหน็การด าเนินการของรฐั 

ม. 296  (1) ป้องกนัการแทรกแซงสื่อโดยอ านาจรฐัและทุนทางธุรกจิ 

ม. 48 ยอ่หน้า 5 และ ม. 50 ยอ่หน้า 4 ป้องกนัการผกูขาด/ครอบง าสื่อ (เช่น กรณี The Nation) 

ม. 69 หน่วยงานของรฐัและองคก์รใดทีด่ าเนินกจิกรรมโดยใชเ้งนิแผ่นดนิ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มลู 

       ต่อสาธารณะ  

อธิบาย - การเขา้ถงึขอ้มลูสาธารณะตอ้งอาศยั พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร 2540 ทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุให้

เป็นสากลยิง่ขึน้ และ รฐัธรรมนูญไดเ้พิม่แนวคดิในการป้องกนัการแทรกแซงสือ่มวลชนเพือ่ให้

สามารถท าหน้าทีอ่ย่างมจีรรยาบรรณ    

- หลกัการใหมใ่น ม. 69 เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของประเทศ ดงันัน้องคก์รใดทีร่บัเงนิไปจาก

หน่วยงานของรฐั เช่น บรษิทัใด รบัจาก สสส. ตอ้งมหีน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มลูการด าเนินโครงการดว้ย 

3. คณุธรรมจริยธรรม 

ม. 82 แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั (1)(7) บรหิารบา้นเมอืงใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ส่งเสรมิและ

คุม้ครองเจา้หนาทีข่องรฐัใหป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมจีรยิธรรม 

ม. 207 การแต่งตัง้ “ขา้ราชการพลเรอืน” อย่างมคีุณธรรมจรยิธรรม (ไม่รวมทหาร/ต ารวจ/รฐัวสิาหกจิ/องคก์าร
มหาชนฯ) 

อธิบาย - หลกัการใหม ่ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐัและการบรหิารงานบุคคล  

 

 



3.1 ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ม. 75 ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงและผูน้ าอื่นในภาครฐั ตอ้งท าและหา้มกระท าการบางอยา่งเพื่อป้องกนั

การมผีลประโยชน์ทบัซอ้นและแสดงความรบัผดิชอบทางการเมอืง (รบัผดิชอบอย่างไร/เมือ่ไหร่ รวมทัง้การกระท า
ของบุคคลในความรบัผดิชอบดว้ยไหม) 

ม. 228 หา้มอยัการด ารงต าแหน่งในรฐัวสิาหกจิ (แต่ใชค้ ากวา้งเกนิไป ”หา้มด ารงต าแหน่งหรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่ดๆใน
รฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอืน่ของรฐั” และควรหา้มการหาเสยีงส าหรบัการเลอืกตัง้กรรมการอยัการ)  (ม. 225 ไม่หา้มศาลด ารง

ต าแหน่งในรฐัวสิาหกจิ ด ูม. 228 แต่ รธน. 2550 หา้มไว)้ 

ม. 248-252 ป้องกนัการกระท าทีก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นของนกัการเมอืงและเจา้หน้าทีข่องรฐั (ควร
ครอบคลุมผลประโยชน์ทางการเมอืง และการท าใหเ้กดิประโยชน์แก่ กลุ่ม สมาคมหรอืพรรคการเมอืงทีต่นเกีย่วขอ้ง และใน

วงเลบ็ 4 ครอบคลุมถงึการใชอ้ทิธพิล บารม ีเช่น รมว. บอกใหผู้ว้า่การรฐัวสิาหกจิหรอืคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิทีต่วัเองใช้

อ านาจหรอือทิธพิลแต่งตัง้มาใหก้ระท าการบางอย่าง) 

ม. 282 (4) ลดอ านาจรฐั ควบคุมการผกูขาด สทิธ ิสมัปทานจากรฐั (ดเูรือ่งตวัอย่างกรณีประมลูคลืน่โทรศพัท ์ทีจ่ะ

ไม่เน้นหาเงนิเขา้รฐั และเป็นมาตรา Sunset Legislative ขอใหด้ ูม. 87 เป็นหลกัการใหญ่) 

ม. 292  ป้องกนัคอรร์ปัชนัในรฐัวสิาหกจิโดย  (1) ป้องกนัการผกูขาดและกดีกนัทางการคา้ ระหว่างเอกชน

ต่อเอกชนและรฐักบัเอกชน (2) ป้องกนัคอรร์ปัชนัในรฐัวสิาหกจิโดย  1. ป้องกนัการผกูขาดกดีกนัทางการคา้ 

2. รสก.ตอ้งบรหิารโดยยดึบรรษทัภบิาลในระดบัสากล  3. ใหม้ ีHolding Company  

อธิบาย – หลกัการใหม่ป้องกนัการมผีลประโยชน์ทบัซอ้นจากการทีอ่ยัการเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิ

และการทีผู่ม้อี านาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากการทีร่ฐัวสิาหกจิมหีลายบทบาท 

4. การบริหารราชการแผ่นดิน 

ม. 54 เจา้หน้าทีข่องรฐัมเีสรภีาพรวมกลุ่ม (สรา้งประชาคมทีเ่ขม้แขง็ – เป็นหลกัการใหม่) 

ม. 82 การด าเนินการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั (4) (5) มกีลไกป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

ประพฤตมิชิอบ ก ากบัและควบคุมใหก้ารใชอ้ านาจรฐัเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชน

อยา่งแทจ้รงิ 

ม. 209 การสัง่การในการบรหิารราชการแผ่นดนิใหท้ าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 



อธิบาย – ม.54 ตอ้งการสรา้งความเขม้แขง็ของประชาคมเจา้หน้าทีข่องรฐัเพื่อป้องกนัการ

แทรกแซงของนกัการเมอืงหรอืรว่มกนัดแูลรกัษาผลประโยชน์ของรฐั และ ม. 209 เพื่อป้องกนั

วธิกีารเดมิๆ ทีผู่ม้อี านาจท าการฉ้อฉลไดโ้ดยไมม่หีลกัฐานเอาผดิถงึตวัท าใหเ้กดิความยา่มใจ 

 

4.1 เงินของแผน่ดิน 

ม. 69 หน่วยงานของรฐัและองคก์รใดทีด่ าเนินกจิกรรมโดยใชเ้งนิแผ่นดนิ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มลูต่อ

สาธารณะ  

ม. 89 นโยบายการเงนิการคลงัป้องกนัประชานิยม 

ม. 200 + 201 ม. 202 ยอ่หน้า 3 และ 6 การควบคุมการใชง้บประมาณใหม้วีนิัยการเงนิ การคลงั เขม้งวด

กว่าเดมิมาก ก าหนดใหก้ารใชจ้า่ย การเงนิการคลงั ตอ้งโปรง่ใส คุม้ค่า มวีนิยั และหา้มมใิหน้ างบทีม่กีาร

แปรญตัตหิรอืตดัทอนจากรายการใดไปจดัสรรท ารายการ กจิกรรมหรอืแผนการใหม ่ 

ม. 205 ใหม้ศีาลแผนกคดวีนิยัการคลงัและงบประมาณ 

อธิบาย – วางมาตรการทีร่ดักุม เขม้งวดและครอบคลุมมากขึน้เกีย่วกบัใชจ้่ายเงนิของรฐั และการมี

ศาลวนิยัการเงนิการคลงั เพื่อหยดุยัง้ความเสยีหายทีก่ าลงัเกดิขึน้อยา่งทนัท่วงที 

4.2 กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 

ม. 87 เป็นมาตรการ sunset legislative (ด ูม.282 (4) ประกอบ สอดคลอ้ง พรบ.อ านวยความสะดวก เพือ่ลดภาระของ
ประชาชนและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ) 

ม. 202 ยอ่หน้า 7 รฐัตอ้งจดัสรรบประมาณใหอ้งคก์รตามรฐัธรรมนูญทีม่หีน้าทีต่รวจสอบการใชอ้ านาจรฐัให้

เพยีงพอ (ความเป็นอสิระและเขม้แขง็) 

ม. 218 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ ของศาลยตุธิรรมอย่างชดัเจน (เพือ่ความรวดเรว็)  

ม. 256 ด าเนินคดอีาญาต่อนกัการเมอืงทีทุ่จรติ รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้ง  



อธิบาย – ม.87 เป็นการยกเลกิกฎหมายทีห่มดความจ าเป็นในยคุปจัจบุนั และกฎหมายจ านวนมาก

ทีก่ลายเป็นเครือ่งมอืในการหาผลประโยชน์มคิวรไดข้องเจา้หน้าที ่ 

           - ม.256 เป็นการเอาผดิในคราวเดยีวกนั ทัง้ผูใ้ห ้ผูร้บั ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง กบัคอรร์ปัชนั 

5. การเมือง 

ม.110 (5) ผูส้มคัร ส.ส.ตอ้งยืน่ส าเนาแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดย้อ้นหลงั 3 ปี (เสนอไว ้5 ปี) 

ม.111 (6)(7)(8)(14)(15) หา้มมใิหบุ้คคลทีเ่คยถูกไล่ออกหรอืตอ้งค าพพิากษาว่าทุจรติหรอืโกงเลอืกตัง้ 

สมคัรเป็น ส.ส.  

185 การสิน้สุดการเป็นรฐัมนตรเีฉพาะตวั เมือ่ตอ้งค าพพิากษาศาลชัน้ตน้ใหจ้ าคุกแมร้อลงอาญา 

ม. 131 ส.ส. และ ส.ว. ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปราศจากการขดักนั

แห่งผลประโยชน์   

อธิบาย – เป็นหลกัการใหม่เพื่อตดัโอกาสไมใ่หค้นโกงเขา้มอี านาจ ม.185 ก าหนดมาตรฐานดา้น

คุณธรรมจรยิธรรมทีเ่ขม้ขน้กว่าของนกัการเมอืงทีด่ ารงต าแหน่งบรหิาร (ม. 131 หลกัการเดมิ) 

ประเดน็ท่ีน่ากงัวล 

ม. 298 (6) ทีร่ะบุถงึเรือ่งการอภยัโทษ เมือ่ผูก้ระท าผดิส านึกโทษ....ผุร้วบรวมเหน็ว่าตอ้งไมร่วมถงึคดคีอร์

รปัชนัทีย่งัไมไ่ดร้บัการลงโทษ 

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นการคดัและจดักลุ่มของสาระทีบ่ญัญตัใินรฐัธรรมนูญและเกี่ยวกบัการต่อตา้นคอร์

รปัชนั เพื่อประโยชน์ในการศกึษา แต่มไิดห้มายถงึว่าองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ เหน็ดว้ยหรอืไมแ่ต่อยา่งใด 

 

 

รวบรวมโดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล 

เลขาธิการ องคก์รต่อต้านคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 


