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คดีเกี่ยวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
ความนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น อาจกลาวไดวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ แรกของไทยที่ ไ ด มี ก ารบั ญ ญั ติ เรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ โดยได บั ญ ญั ติ
ไวในมาตรา ๗๗ กลาวคือ “รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” แตอยางไรก็ตาม
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ดังกลาว ก็ยังขาดสภาพบังคับ เพราะยังไมมีบทกําหนดโทษในกรณีหากมีการ
ฝาฝนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาวแลว ผูกระทําจะไดรับโทษอยางไร อีกทั้งไมได
กําหนดใหมีหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลการจัดทําประมวลจริยธรรมและการคุมครองการละเมิด
ประมวลจริยธรรม รวมทัง้ ยังขาดความชัดเจนในการสงเสริมใหผดู าํ รงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกดานจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดี จึงทําใหการขับเคลื่อนภารกิจ
ดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในอดีตที่ผานมานั้นยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร
ดังนั้น เพื่อแกไขขอบกพรองดังกลาว ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ จึงไดกําหนดให “มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมทีก่ าํ หนดขึน้ ...” และตาม
มาตรา ๒๘๐ ไดกําหนดให “...ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม สงเสริมใหผดู าํ รงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่
ของรัฐ ใหมีจิตสํานึกในดานจริยธรรม...” รวมถึงมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม ไดกําหนดให “การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งถือวาเปนการกระทําความผิดทางวินัย
ในกรณีทผี่ ดู าํ รงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ าม ใหผตู รวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรง ใหสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุ
ที่จะถูกถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐”
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คดีเกี่ยวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในเรื่องนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน จึงไดบัญญัติหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมไวในมาตรา ๒๑๙ โดยกําหนดให
ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับแกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงาน
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ โดยมาตรฐานทางจริยธรรมตองคลอบคลุมถึงการรักษา
เกียรติภมู แิ ละผลประโยชนของชาติ และตองระบุใหชดั แจงดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมใดมีลักษณะรายแรง ทั้งนี้ ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมใหรับฟงความคิดเห็น
ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีประกอบดวย เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได โดยใหใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีดวย
แตไมหามสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนด
จริยธรรมเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ของตน แตตอง
ไมขดั หรือแยงกับมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ซึง่ ตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๗๖ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระตองดําเนินการ
ใหมมี าตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวภายใน ๑ ป นับแตวันที่ประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว
ใหตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญและผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระพนจากตําแหนง ซึง่ ปจจุบนั ศาลรัฐธรรมนูญ
และองคกรอิสระไดรว มกันกําหนด “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูด าํ รงตําแหนง
ในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองคกรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นใชบังคับ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๖๑ ในสวนสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไดตรา “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑” ขึ้นใชบังคับ โดยไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผานมา
ทั้งนี้ นอกจากการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวแลว รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันยังไดเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการกําหนดใหผูดํารงตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดอาจถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับหากกรณีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรงตอศาลฎีกา รวมถึงการกําหนดบทลงโทษกรณีที่บุคคลผูนั้นถูกศาลฎีกาพิพากษา
วามีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๓๗ ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) บุคคลที่อาจถูกดําเนินคดีอาญาตอศาลฎีกา
แมวามาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๒๑๙ จะใชบังคับแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองคกรอิสระ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีก็ตาม แตบุคคล
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ที่ อ าจถู ก ดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมอย า งร า ยแรง
ตอศาลฎีกา ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) ไดแก
(๑) ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และ
(๔) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
จากบทบัญญัตดิ งั กลาว แมมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๒๑๙ จะใชบงั คับแกหวั หนา
หนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระดวยก็ตาม แตหัวหนาหนวยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ นั้น ก็ไมใชบุคคลที่อาจถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตอศาลฎีกา
ขอพิจารณา
บุคคลที่อาจถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรงตอศาลฎีกากรณี “ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” ไดแก ผูด าํ รงตําแหนงใดบาง นัน้
จะตองพิจารณา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ซึง่ ไดกาํ หนดบทนิยามของ “ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง” วาหมายถึงผูด าํ รง
ตําแหนงใน ๖ ตําแหนง ดังตอไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ขาราชการการเมืองอืน่ นอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
(๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
สวน “ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ” ตามมาตรา ๒๓๕ ไดแก กรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แตไมรวมถึง
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ อยูภายใต
บังคับมาตรา ๒๓๖ ซึ่งมาตรา ๒๓๖ ไดบัญญัติขั้นตอนการดําเนินคดีกรณีที่กรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรงไวเปนการเฉพาะแลว

ก.ค. - ส.ค. ๖๑

129-135-MAC6.indd 131

จุลนิติ

๑๓๑

10/27/18 1:55 PM
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ดั ง นั้ น บุ ค คลที่ อ าจถู ก ดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรงตอศาลฎีกา จึงไดแกผูดํารงตําแหนงตอไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ขาราชการการเมืองอืน่ นอกจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง
(๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
(๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๘) กรรมการการเลือกตั้ง
(๙) ผูตรวจการแผนดิน
(๑๐) กรรมการตรวจเงินแผนดิน
(๑๑) กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(๑๒) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และ
(๑๓) กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
๒) ผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลฎีกา
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยหรือการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะที่
บั ญ ญั ติ ไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน
มีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริง และหากมีมติดว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวากึง่ หนึง่
ของกรรมการทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูเ ห็นวาผูน นั้ มีพฤติการณฝา ฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรงตามที่ไตสวน ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย๑ ดังนั้น คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงเปนผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลฎีกาในกรณีผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
หรือผูว า การตรวจเงินแผนดิน มีพฤติกรรมฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
โดยในกรณีที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีพฤติการณฝาฝนหรือ
ไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง นัน้ รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภาหรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อ
๑
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กลาวหาวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยยื่นตอประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธาน
รัฐสภาเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําตามที่ถูกกลาวหา ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยัง
ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งผูไตสวนอิสระจากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ เพื่อไตสวนหาขอเท็จจริง และหากคณะผูไตสวนอิสระเห็นวาผูถูกกลาวหา
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย๒
ดังนั้น คณะผู  ไ ต ส วนอิ ส ระที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากประธานศาลฎี ก า จึ ง เป น ผู  มี สิ ท ธิ เ สนอคดี
ตอศาลฎีกาในกรณีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีพฤติกรรมฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
๓) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา
เมือ่ ศาลฎีกาประทับรับฟองคดีเกีย่ วกับการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอืน่ ๓ ทัง้ นี้ การพิจารณาพิพากษาคดีดงั กลาวของศาลฎีกาใหเปนไปตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ
ศาลฎี ก าซึ่ ง ต อ งกํ า หนดให ใช ร ะบบไต ส วนและให ดํ า เนิ น การโดยรวดเร็ ว ๔ โดยให ศ าลฎี ก านํ า
สํานวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนหลักในการพิจารณา
และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลฎีกามีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได๕
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา ใหผูตองคําพิพากษานั้นพนจากตําแหนง
นับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ (วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟอง) และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผูน นั้ และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนดเวลาไมเกิน ๑๐ ป ดวยหรือไมกไ็ ด๖ โดยผูใ ดถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผูนั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ ตลอดไป และไมมสี ทิ ธิดาํ รงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ๗
ขอพิจารณา
การฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง นอกจากจะเปนเหตุใหถกู ดําเนินคดี
ตอศาลฎีกาแลว ยังเปนลักษณะตองหามของรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระดวย ซึ่งเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง กลาวคือ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๓๗.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม.
๔
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด.
๕
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหก.
๖
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม.
๗
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสี่.
๒
๓
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คดีเกี่ยวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเปนลักษณะตองหามของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๖๐ (๕)
หากรัฐมนตรีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ความเปนรัฐมนตรี
ของผูนั้นยอมสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๕) และ
ตองพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคสอง การฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเปนลักษณะตองหามของตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา
๒๐๒ (๑๐) หากศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใดพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทาที่มีอยูเพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูน นั้ ยอมพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐๘ วรรคหนึง่ (๕)
และการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเปนลักษณะตองหามของ
ผูด าํ รงตําแหนงในองคกรอิสระ ตามมาตรา ๒๑๖ (๓) ประกอบมาตรา ๒๐๒ (๑๐) หากผูด าํ รงตําแหนง
ในองคกรอิสระผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ผูนั้นยอมพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๒๑๖ (๓)

ความสงทาย
เมื่ อ พิ จ ารณาหลั ก การเกี่ ย วกั บ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมตามที่ บั ญ ญั ติ ไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ แลวจะพบวา แตเดิมนั้น ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม รัฐธรรมนูญจะกําหนดใหเปนภารกิจ
ของแตละองคกรที่จะกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาใชบังคับกับผูปฏิบัติหนาที่ในองคกรนั้น
แตสําหรับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ดวยการ
กําหนดใหมี “มาตรฐานทางจริยธรรมกลาง” เพือ่ ใชบงั คับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด าํ รงตําแหนง
ในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงานธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ รวมถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรี รวมถึงไดกาํ หนดเพิม่ หลักการเกีย่ วกับ
การใหผดู าํ รงตําแหนงตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดอาจถูกดําเนินคดีเกีย่ วกับ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตอ
ศาลฎีกา ตลอดจนไดกําหนดบทลงโทษกรณีที่บุคคลผูนั้นถูกศาลฎีกา
พิพากษาวามีพฤติการณฝา ฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ซึง่ ผูด าํ รงตําแหนง
ที่อาจถูกดําเนินคดีประเภทนี้ตอศาลฎีกา ไดแก (๑) นายกรัฐมนตรี (๒) รัฐมนตรี (๓) สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร (๔) สมาชิกวุฒิสภา (๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจากนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา (๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (๘) กรรมการการเลือกตั้ง
(๙) ผูตรวจการแผนดิน (๑๐) กรรมการตรวจเงินแผนดิน (๑๑) กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(๑๒) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และ (๑๓) กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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ทัง้ นี้ เมือ่ ศาลฎีกาประทับรับฟองคดีเกีย่ วกับการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอืน่ และในกรณีทศี่ าลฎีกามีคาํ พิพากษาวาผูถ กู กลาวหามีพฤติการณฝา ฝนหรือไมปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา ผูตองคําพิพากษานั้นจะตองพนจาก
ตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ (วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟอง) และถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง สงผลใหผนู นั้ ไมมสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตลอดไป และไมมีสิทธิดํารงตําแหนง
ทางการเมืองใด ๆ นอกจากนี้ ผลของการที่บุคคลผูนั้นถูกศาลฎีกาพิพากษาวามีพฤติการณฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ยังเปนลักษณะตองหามของรัฐมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ซึ่งเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจาก
ตําแหนงดวย
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