
ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๑๒๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความนํา

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น อาจกลาวไดวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของไทยท่ีไดมีการบัญญัติเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไวในรัฐธรรมนูญ โดยไดบัญญัติ
ไวในมาตรา ๗๗ กลาวคือ “รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” แตอยางไรก็ตาม 
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ดังกลาว ก็ยังขาดสภาพบังคับ เพราะยังไมมีบทกําหนดโทษในกรณีหากมีการ
ฝาฝนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาวแลว ผูกระทําจะไดรับโทษอยางไร อีกทั้งไมได
กําหนดใหมีหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลการจัดทําประมวลจริยธรรมและการคุมครองการละเมิด
ประมวลจรยิธรรม รวมทัง้ยงัขาดความชดัเจนในการสงเสรมิใหผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง ขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกดานจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดี จึงทําใหการขับเคล่ือนภารกิจ
ดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในอดีตที่ผานมานั้นยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร
 ดังนั้น เพื่อแกไขขอบกพรองดังกลาว ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ จึงไดกําหนดให “มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการ หรือเจาหนาทีข่องรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกาํหนดข้ึน...” และตาม
มาตรา ๒๘๐ ไดกําหนดให “...ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จดัทาํหรอืปรบัปรงุประมวลจรยิธรรม สงเสรมิใหผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง ขาราชการ และเจาหนาที่
ของรัฐ ใหมีจิตสํานึกในดานจริยธรรม...” รวมถึงมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม ไดกําหนดให “การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งถือวาเปนการกระทําความผิดทางวินัย
ในกรณทีีผู่ดาํรงตาํแหนงทางการเมืองฝาฝนหรอืไมปฏิบตัติาม ใหผูตรวจการแผนดนิรายงานตอรฐัสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรง ใหสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุ
ที่จะถูกถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐” 

คดีเก่ียวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐
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คดีเกี่ยวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

 ในเร่ืองนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน จึงไดบัญญัติหลักการเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรมไวในมาตรา ๒๑๙ โดยกําหนดให
ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใชบังคับแกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงาน
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ โดยมาตรฐานทางจริยธรรมตองคลอบคลุมถึงการรักษา
เกียรติภมูแิละผลประโยชนของชาติ และตองระบุใหชดัแจงดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมใดมีลักษณะรายแรง ทั้งนี้ ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมใหรับฟงความคิดเห็น
ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีประกอบดวย เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได โดยใหใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีดวย 
แตไมหามสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนด
จริยธรรมเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีของตน แตตอง
ไมขดัหรอืแยงกับมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ซึง่ตามบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๒๗๖ กาํหนดใหศาลรฐัธรรมนญูและองคกรอสิระตองดาํเนนิการ
ใหมมีาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวภายใน ๑ ป นับแตวันที่ประกาศใช
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว
ใหตลุาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระพนจากตําแหนง ซึง่ปจจบุนัศาลรฐัธรรมนญู
และองคกรอสิระไดรวมกนักาํหนด “มาตรฐานทางจรยิธรรมของตลุาการศาลรฐัธรรมนญูผูดาํรงตาํแหนง
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
ฉบับปจจุบันยังไดเพิ่มเติมหลักการเก่ียวกับการกําหนดใหผู ดํารงตําแหนงตามที่รัฐธรรมนูญ
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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ที่อาจถูกดําเนินคดีเก่ียวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
ตอศาลฎีกา ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) ไดแก 
     (๑)  ผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะท่ีบญัญตัไิวในพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    (๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
     (๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และ 
     (๔) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
   จากบทบญัญตัดิงักลาว แมมาตรฐานทางจรยิธรรม ตามมาตรา ๒๑๙ จะใชบงัคบัแกหวัหนา
หนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระดวยก็ตาม แตหัวหนาหนวยงานธุรการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ นั้น ก็ไมใชบุคคลที่อาจถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตอศาลฎีกา 
   ขอพิจารณา
   บุคคลท่ีอาจถูกดําเนินคดีเก่ียวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรงตอศาลฎีกากรณี “ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ” ไดแก ผูดาํรงตําแหนงใดบาง นัน้
จะตองพิจารณา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ซึง่ไดกาํหนดบทนยิามของ “ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง” วาหมายถงึผูดาํรง
ตําแหนงใน ๖ ตําแหนง ดังตอไปนี้
    (๑) นายกรัฐมนตรี
    (๒) รัฐมนตรี
    (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
    (๔) สมาชิกวุฒิสภา
        (๕)     ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
    (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
    สวน “ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ” ตามมาตรา ๒๓๕ ไดแก กรรมการการเลอืกตั้ง
ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แตไมรวมถึง
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ อยูภายใต
บังคับมาตรา ๒๓๖ ซึ่งมาตรา ๒๓๖ ไดบัญญัติขั้นตอนการดําเนินคดีกรณีท่ีกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรงไวเปนการเฉพาะแลว

129-135-MAC6.indd   131129-135-MAC6.indd   131 10/27/18   1:55 PM10/27/18   1:55 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๑๓๒

คดีเกี่ยวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

    ดังนั้น บุคคลที่อาจถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรงตอศาลฎีกา จึงไดแกผูดํารงตําแหนงตอไปนี้
    (๑) นายกรัฐมนตรี
    (๒) รัฐมนตรี
    (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
    (๔) สมาชิกวุฒิสภา
     (๕)  ขาราชการการเมอืงอืน่นอกจากนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรตีามกฎหมายวาดวยระเบยีบ
ขาราชการการเมือง
    (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
     (๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
    (๘) กรรมการการเลือกตั้ง 
    (๙) ผูตรวจการแผนดิน 
    (๑๐) กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
    (๑๑) กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
    (๑๒) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และ
    (๑๓) กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

 ๒) ผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลฎีกา 
   ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยหรือการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
มีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิไตสวนขอเทจ็จรงิ และหากมมีตดิวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาก่ึงหนึง่
ของกรรมการทัง้หมดเทาทีม่อียูเห็นวาผูนัน้มพีฤตกิารณฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม
อยางรายแรงตามท่ีไตสวน ใหเสนอเร่ืองตอศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย๑ ดังนั้น คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงเปนผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลฎีกาในกรณีผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
หรือผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ มพีฤตกิรรมฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง
  โดยในกรณีที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีพฤติการณฝาฝนหรือ                 
ไมปฏิบตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง นัน้ รฐัธรรมนญูไดกาํหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด                
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภาหรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อ

    ๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๑).
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จุลนิติ

กลาวหาวา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยยื่นตอประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธาน
รัฐสภาเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําตามที่ถูกกลาวหา ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยัง
ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งผู ไตสวนอิสระจากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ เพื่อไตสวนหาขอเท็จจริง และหากคณะผูไตสวนอิสระเห็นวาผูถูกกลาวหา
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหเสนอเร่ืองตอศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย๒ 
ดังนั้น คณะผูไตสวนอิสระท่ีไดรับการแตงต้ังจากประธานศาลฎีกา จึงเปนผูมีสิทธิเสนอคดี
ตอศาลฎีกาในกรณีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีพฤติกรรมฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

 ๓) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา
    เมือ่ศาลฎีกาประทับรบัฟองคดีเกีย่วกับการฝาฝนหรือไมปฏิบตัติามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอืน่๓  ทัง้นี ้การพจิารณาพพิากษาคดีดงักลาวของศาลฎีกาใหเปนไปตามระเบียบของทีป่ระชมุใหญ
ศาลฎีกาซึ่งตองกําหนดใหใชระบบไตสวนและใหดําเนินการโดยรวดเร็ว๔ โดยใหศาลฎีกานํา
สํานวนการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ เปนหลกัในการพิจารณา
และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหศาลฎีกามีอํานาจไตสวนขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได๕  
   ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา ใหผูตองคําพิพากษานั้นพนจากตําแหนง
นับแตวันหยุดปฏิบัติหนาที่ (วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟอง) และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผูนัน้ และจะเพกิถอนสทิธเิลือกตัง้มกีาํหนดเวลาไมเกนิ ๑๐ ป ดวยหรอืไมกไ็ด๖  โดยผูใดถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผูนั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ตลอดไป และไมมสีทิธดิาํรงตาํแหนงทางการเมอืงใด ๆ ๗ 
   ขอพิจารณา
   การฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง นอกจากจะเปนเหตใุหถกูดาํเนินคดี
ตอศาลฎีกาแลว ยังเปนลักษณะตองหามของรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระดวย ซึ่งเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง กลาวคือ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

   ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๓๗.
   ๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม.  
   ๔ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด.
   ๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหก.
     ๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม.
   ๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสี่.
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คดีเกี่ยวกับกรณีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเปนลักษณะตองหามของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๖๐ (๕) 
หากรัฐมนตรีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ความเปนรัฐมนตรี
ของผูนั้นยอมสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๕) และ
ตองพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคสอง การฝาฝนหรือไมปฏบิตัติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเปนลักษณะตองหามของตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 
๒๐๒ (๑๐) หากศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใดพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเทาที่มีอยูเพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญผูนัน้ยอมพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๒๐๘ วรรคหน่ึง (๕) 
และการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงเปนลักษณะตองหามของ
ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ ตามมาตรา ๒๑๖ (๓) ประกอบมาตรา ๒๐๒ (๑๐) หากผูดาํรงตําแหนง
ในองคกรอิสระผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ผูนั้นยอมพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๒๑๖ (๓)

ความสงทาย
  เมื่อพิจารณาหลักการเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ แลวจะพบวา แตเดิมนั้น ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม รัฐธรรมนูญจะกําหนดใหเปนภารกิจ
ของแตละองคกรท่ีจะกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนมาใชบังคับกับผูปฏิบัติหนาที่ในองคกรน้ัน 
แตสําหรับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ดวยการ
กาํหนดใหม ี“มาตรฐานทางจริยธรรมกลาง” เพือ่ใชบงัคบักบัตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดาํรงตําแหนง

ในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงานธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ รวมถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวฒุสิภา และคณะรัฐมนตร ีรวมถงึไดกาํหนดเพ่ิมหลกัการเก่ียวกบั
การใหผูดาํรงตําแหนงตามท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดอาจถูกดําเนินคดีเก่ียวกับ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตอ
ศาลฎีกา ตลอดจนไดกําหนดบทลงโทษกรณีที่บุคคลผูนั้นถูกศาลฎีกา

พพิากษาวามพีฤตกิารณฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง ซึง่ผูดาํรงตาํแหนง
ที่อาจถูกดําเนินคดีประเภทนี้ตอศาลฎีกา ไดแก (๑) นายกรัฐมนตรี (๒) รัฐมนตรี (๓) สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร (๔) สมาชิกวุฒิสภา (๕) ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจากนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา (๗) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (๘) กรรมการการเลือกตั้ง 
(๙) ผูตรวจการแผนดิน (๑๐) กรรมการตรวจเงินแผนดิน (๑๑) กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(๑๒) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และ (๑๓) กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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 ทัง้นี ้เม่ือศาลฎีกาประทับรบัฟองคดีเกีย่วกบัการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง ใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอืน่ และในกรณีทีศ่าลฎีกามีคาํพพิากษาวาผูถกูกลาวหามีพฤติการณฝาฝนหรือไมปฏิบตัติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงตามท่ีถูกกลาวหา ผูตองคําพิพากษาน้ันจะตองพนจาก
ตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาท่ี (วันท่ีศาลฎีกาประทับรับฟอง) และถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง สงผลใหผูนัน้ไมมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืสมคัรรบัเลอืกเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตลอดไป และไมมีสิทธิดํารงตําแหนง
ทางการเมืองใด ๆ นอกจากนี้ ผลของการท่ีบุคคลผูนั้นถูกศาลฎีกาพิพากษาวามีพฤติการณฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ยังเปนลักษณะตองหามของรัฐมนตรี 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ซึ่งเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจาก
ตําแหนงดวย 
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