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บทที ๕
คดีฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมอย่างร้ายแรง

อ.อธิคม อินทุภูติ
ผูพิพากษาศาลฎีกา
ชุด ที่ 6

มาตรา ๒๑๙ ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมขึ้นใชบ ังคับ แกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูด ํารงตําแหนงในองคกร
อิสระ รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินและหัวหนาหนวยงานธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับ
ได ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวตองครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภมู ิและ
ผลประโยชนของชาติ และตองระบุใหชัดแจงดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะรายแรง
ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหรับ ฟงความคิดเห็น
ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย และเมื่อ
ประกาศใชบงั คับแลวใหใชบงั คับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีดวย แตไมหามสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะ
กําหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหนาที่ของตน แตตองไมขัดหรือ
แยงกับ มาตรฐานทางจริยธรรม ตามวรรคหนึ่ง และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา2

มาตรฐานทางจริ ยธรรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
ใช้ บังคับกับผู้ดาํ รงตําแหน่ งดังต่ อไปนี

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
รวมทั้งผูวา การตรวจเงินแผนดิน
และหัวหนาหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองคกรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๒.ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ไดแก ปธ.และกรรมการการเลือกตั้งปธ.
ผูตรวจการแผนดินและผูต รวจการแผนดิน ปธ.และกรรมการป.ป.ช. ปธ.
และกรรมการตรวจเงินแผนดิน ปธ.และกรรมการสิทธิมนุษยชน
๓.ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
๔.หัวหนาหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ ไดแก
เลขาธิก ารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิก ารคณะกรรมการการเลือกตัง้
เลขาธิก ารสํานักงานผูตรวจการแผนดิน เลขาธิก ารคณะกรรมการป.ป.ช.
และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

มีผลใชบังคับวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
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มาตรฐานทางจริ ยธรรมฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๑ : มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณ

ใช้ บังคับแก่ผู้ดาํ รงตําแหน่ งดังต่ อไปนีด้วย
๑.สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
๒.สมาชิกวุฒสิ ภา
๓.คณะรัฐมนตรี

ขอ ๕ ตองยึดมัน่ และธํารงไวซงึ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๖ ตองพิทกั ษรกั ษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย
บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตทีป่ ระเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชนของชาติ ความมัน่ คงของรัฐ และความสงบเรียบรอย
ของประชาชน
ขอ ๗ ตองถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสว นตน
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หมวด ๑ : มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณ

หมวด ๒ : มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก

ขอ ๘ ตองปฏิบตั หิ นาทีด่ วยความซือ่ สัตยสจุ ริต ไมแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ เพื่อตนเองหรือผูอนื่ หรือมีพฤติการณทรี่ ูเห็น
หรือยินยอมใหผูอนื่ ใชตาํ แหนงหนาทีข่ องตนแสวงหาประโยชนโดย
มิชอบ
ขอ ๙ ตองไมขอ ไมเรียก ไมรับ หรือยอมจะรับทรัพยสนิ หรือ
ประโยชนอื่นใดในประการทีอ่ าจทําใหกระทบกระเทือนตอการ
ปฏิบัตหิ นาที่
ขอ ๑๐ ตองไมรับของขวัญของกํานัล ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด
เวนแตเปนการรับจากการใหโดยธรรมจรรยา และการรับทีม่ ี
บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใหรับได
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หมวด ๒ : มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลัก

ขอ ๑๑ ไมก ระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นตนกับ
ประโยชนสวนรวม ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ขอ ๑๒ ยึดมั่นหลักนิติธรรมและประพฤติตนอยูใ นกรอบศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
ขอ ๑๓ ปฏิบตั ิหนาทีด่ วยความยุตธิ รรม เปนอิสระ เปนกลาง และ
ปราศจากอคติ โดยไมหวัน่ ไหวตออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดัน
อันมิชอบดวยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแหงสถานภาพ
ขอ ๑๔ รัก ษาไวซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินจิ ฉัย
รวมทั้งเคารพตอมติของทีป่ ระชุมฝายขางมากและเหตุผลของทุกฝาย
อยางเครงครัด
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หมวด ๒ : มาตรฐานทางจริ ยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลัก

ขอ ๑๕ ใหขอมูลขาวสารตามขอเท็จจริงแกประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยูใน
ความรับผิดชอบของตน ถูกตองครบถวนและไมบิดเบือน
ขอ ๑๖ ไมใหคาํ ปรึกษาแกบุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอมูล
ตอสื่อสาธารณะ หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา อันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายหรือเสียความเปนธรรมแกการปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปน
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายขององคกร
ขอ ๑๗ ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารง
ตําแหนง
ขอ ๑๘ ไมปลอยปละละเลยหรือยินยอมใหบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู
ในกํากับดูแลหรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากคูกรณี หรือจากบุคคลอื่นใด ในประการที่อาจทําให
กระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ของตน
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หมวด ๓ : จริ ยธรรมทัวไป

ขอ ๑๙ ไมคบหาสมาคมกับคูก รณี ผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล
หรือผูมคี วามประพฤติ หรือผูมชี ื่อเสียงในทางเสือ่ มเสีย อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบตั ิ
หนาที่
ขอ ๒๐ ไมก ระทําการอันมีลกั ษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ จนเปนเหตุทาํ ใหผูถกู กระทําไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือ
กระทบตอการปฏิบตั หิ นาที่ โดยผูถูก กระทําอยูใ นภาวะจําตองยอมรับ
ในการกระทํานัน้ ไมนําความสัมพันธทางเพศทีต่ นมีตอ บุคคลใดมา
เปนเหตุหรือมีอทิ ธิพลครอบงําใหใชดลุ พินิจในการปฏิบตั หิ นาทีอ่ นั
เปนคุณหรือเปนโทษแกบคุ คลใด
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หมวด ๓ : จริ ยธรรมทัวไป

ขอ ๒๑ ปฏิบตั ิหนาทีร่ าชการอยางเต็มกําลังความสามารถ และยึดมัน่
ในความถูกตองชอบธรรม โปรงใสและตรวจสอบได และปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม
ขอ ๒๒ อุทิศเวลาแกทางราชการ ไมเบียดบังเวลาราชการไปประกอบ
ธุรกิจ เพื่อประโยชนสว นตัวหรือผูอนื่
ขอ ๒๓ ปฏิบตั ิตอ ประชาชนดวยความเต็มใจ ใหบริการดวยความ
รวดเร็ว เสมอภาค ถูก ตอง โปรงใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
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ขอ ๒๔ ดูแลรักษาและใชทรัพยสนิ ของทางราชการอยางประหยัด
คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิน้ เปลืองโดยไมจาํ เปน
ขอ ๒๕ รัก ษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบ
แผนของราชการ
ขอ ๒๖ ปฏิบตั ิ กํากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอืน่ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
สามัคคีในการปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ ประโยชนสว นรวม
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มาตรา ๒๓๔

การฝาฝนและไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๑
ใหถือวามีลกั ษณะรายแรง
 การฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๒
และหมวด ๓ จะถือวามีลกั ษณะรายแรงหรือไม ใหพิจารณาถึง
พฤติก รรมของการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิ เจตนาและความ
รายแรง ของความเสียหายทีเ่ กิดจากการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ินนั้
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มาตรา ๒๓๕
ภายใต้ บงั คับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีทมีี เหตุอันควรสงสัยหรือมี
การกล่ าวหาว่ าผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมืองเฉพาะทีบัญญัติไว้ ใน
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ต ตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอิสระ หรื อ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่ นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่ สวน
ข้ อเท็จจริ ง และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ ากึงหนึงของ
กรรมการทังหมดเท่าทีมีอยู่เห็นว่ าผู้นันมีพฤติการณ์ หรื อกระทําความผิด
ตามทีไต่ สวนให้ดําเนินการดังต่ อไปนี
(๑) ถ้ าเป็ นกรณีฝ่าฝื นหรื อไม่ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่ างร้ ายแรง ให้เสนอเรื องต่ อศาลฎีกาเพือวินิจฉัย ทังนี ให้นําความใน
มาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้ บงั คับแก่ การพิจารณาพิพากษาของศาล
ฎีกาโดยอนุโลม
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ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะทีบ่ ญ
ั ญัติไว
ในกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้ าที
และอํานาจดังต่ อไปนี
(๑) ไต่ สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่ าผู้ดํารง
ตําแหน่ งทางการเมือง ตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่ งใน
องค์ กรอิสระ หรื อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่ นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ รํารวย
ผิดปกติ ทุจริ ตต่ อหน้ าที หรื อจงใจปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อใช้ อํานาจขัดต่ อ
บทบัญญัติแห่งรั ฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางจริ ยธรรมอย่ างร้ ายแรง เพือดําเนินการต่ อไปตาม
รั ฐธรรมนูญ หรื อตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) ไต่ สวนและวินิจฉัยว่ าเจ้าหน้ าทีของรั ฐรํารวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทุจริ ตต่ อหน้ าที หรื อกระทําความผิดต่ อตําแหน่ ง
หน้ าทีราชการ
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ผู้อยู่ในอํานาจของศาลฎีกา
ในคดีฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑) ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะทีบ่ ญ
ั ญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
(๔) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
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ผู้ดาํ รงตําแหน่ งในองค์ กรอิสระ
(๑) ประธานและกรรมการการเลือกตัง้
(๒) ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
(๓) ประธานและกรรมการป.ป.ช.
(๔) ประธานและกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ
(๕) ประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิ กวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอืน นอกจาก (๑) (๒) ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา
(พ.ร.ป.ว่ าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตฯ ม.๔ )
17
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3

การดําเนิน
กระบวนพิจารณา
คดีฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยาง
รายแรง
กรณีทวั่ ไป
ตามร่ างระเบียบทีประชุมใหญ่
ศาลฎีกา

•
•
•
•
•
•
•

องคคณะผูพิพากษา
การยื่นคํารอง
การยื่นคําคัดคาน
วันนัดพิจารณาครั้งแรก
การตรวจพยานหลักฐาน
การไตสวนพยานหลักฐาน
การพิพากษาคดี

ผลคําพิพากษา
ว่ าผู้นันฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่ างร้ ายแรง
๑. พนจากตําแหนง
๒. เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ (+ ไมมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่
ตลอดไป และไมมสี ทิ ธิดาํ รงตําแหนงทางการเมืองใดๆ)
๓. จะเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ เปนเวลาไมเกินสิบปก็ได
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การดําเนิน
กระบวนพิจารณา
คดีฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยาง
รายแรง
กรณีการดําเนินคดีตอ
กรรมการป.ป.ช
ตามร่ างระเบียบทีประชุมใหญ่
ศาลฎีกา

•
•
•
•
•
•
•
•

การตั้งผูไตสวนอิสระ
องคคณะผูพิพากษา
การยื่นคํารอง
การยื่นคําคัดคาน
วันนัดพิจารณาครั้งแรก
การตรวจพยานหลักฐาน
การไตสวนพยานหลักฐาน
การพิพากษาคดี

บทที ๖
คดีเลือกตัง
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ประเภทคดี

ลักษณะของคดี

 คดีเกียวกับการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
: ศาลฎีกา
 คดีเกียวกับการเลือกสมาชิกวุฒสิ ภา :ศาลฎีกา
 คดีเกียวกับการเลือกตังสมาชิกสภาท้ องถินและ
ผู้บริ หารท้ องถิน : ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ ภาค

• คดีขอให้ เพิมชือหรื อถอนชือผู้มีสิทธิเลือกตัง
• คดีขอให้ เพิมชือหรื อถอนชือผู้สมัครรั บเลือกตัง
• คดีเพิกถอนสิทธิเลือกตังและสังให้ มีการเลือกตัง
ใหม่
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