
 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอบังคับ 
วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓๔  ประกอบมาตรา  ๒๗๙  มาตรา  ๒๘๐  และมาตรา  ๓๐๔  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และขอ  ๑๘๒  ของขอบังคับการประชุม

สภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  สภาผูแทนราษฎรจึงตราขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้ึนไว  บนหลักการพื้นฐานที่วาสมาชิก 

และกรรมาธิการจักตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  คุณธรรม  และศีลธรรม  ทั้งโดยสวนตัว 

และหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชน  โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้  คําวา 

“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

“กรรมาธิการ”  หมายถึง  กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซ่ึงสภาผูแทนราษฎรต้ังข้ึน  

และหมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมาธิการแตงต้ังข้ึนดวย 

“การประชุม”  หมายถึง  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมาธิการ   

และหมายความรวมถึงการประชุมอื่นใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร 

“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร 

ขอ ๔ ใหประธานสภาผูแทนราษฎรรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกระเบียบ  

ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
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หมวด  ๑ 
สวนที่  ๑ 

อุดมคติของการเปนสมาชิกและกรรมาธิการ 
 

 

ขอ ๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการจงรักภักดีและพิทักษรักษาไว  
ซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

ขอ ๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ  รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 
การประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยเครงครัด 

ขอ ๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ  ดวยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตยสุจริต  และเสียสละ  โดยยึดถือประโยชนของประเทศชาติ

และประชาชนเปนส่ิงสูงสุด   

ขอ ๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการรูรักสามัคคี  

ขอ ๙ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  

เปนธรรม  ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอคติใด ๆ 

ขอ ๑๐ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการเสริมสรางสถาบันครอบครัว 

สวนที่  ๒ 

การปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิกและกรรมาธิการ 
 

 

ขอ ๑๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองรักษาไวซ่ึงชื่อเสียงของสภาผูแทนราษฎร  และไม

กระทําการใด ๆ  อันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผูแทนราษฎร 

ขอ ๑๒ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาที่  และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเที่ยงธรรม  

และมีความเปนอิสระ  เพื่อรักษาไวซ่ึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ   

ขอ ๑๓ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองยึดถือและปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ 

และประชาชนเปนส่ิงสูงสุด   
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ขอ ๑๔ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมวางตนอยูภายใตอิทธิพลทางการเงิน  ผลประโยชน  

หรือขอตอรองใด ๆ  เพื่อบุคคลหรือองคกรอื่นใด  ซ่ึงอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก 

และกรรมาธิการ 

ขอ ๑๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่น  ไมแสดงกิริยา  

หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  มีลักษณะเปนการดูหมิ่น  หมิ่นประมาท  เสียดสีหรือใสรายปายสีบุคคลใด  

โดยไมมีพยานหลักฐาน  หรือนําเอาเร่ืองที่เปนเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร   

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ  หรือที่อื่นใด 

ขอ ๑๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมแสดงการขมขู  อาฆาตมาดราย  หรือใชกําลัง

ประทุษรายตอบุคคลอื่นในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ  บริเวณที่ทําการรัฐสภา  

หรือที่อื่นใด 

ขอ ๑๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองรักษาความลับในการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

หรือการประชุมคณะกรรมาธิการที่กระทําเปนการลับ  โดยไมนําไปเปดเผยแกผูใดหรือในทางใด  เวนแต

เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือขอบงัคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ขอ ๑๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงระเบียบปฏิบัติราชการ 

ที่กําหนดไวอยางเครงครัด  การใชจายเงินงบประมาณตามภารกิจและอํานาจหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมาย

จากสภาผูแทนราษฎรตองดําเนินการโดยประหยัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ขอ ๑๙ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองอุทิศเวลาใหแกการประชมุ  โดยคํานึงถึงการตรงตอเวลา  

และตองไมขาดการประชุมโดยไมจําเปน  เวนแตในกรณีเจ็บปวย  หรือมีเหตุสุดวิสัย 

ขอ ๒๐ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองพิจารณากฎหมาย  ญัตติ  กระทู  หรือเร่ืองรองทุกข 

ที่เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนสวนรวมโดยเร็ว 

ขอ ๒๑ สมาชิกและกรรมาธิการพึงพบปะเย่ียมเยียนเพื่อรับฟงเร่ืองรองทุกข  และความคิดเห็น  

ขอเสนอแนะของประชาชน  ทั้งตองปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

ขอ ๒๒ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองแสดงความรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรอง  

หรือผิดพลาดตามควรแกกรณี 

ขอ ๒๓ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  

โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงเพื่อใหผูอื่นหรือประชาชนเขาใจผิด  หรือเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นใด 
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ขอ ๒๔ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมรวมมือกับบุคคลหรือองคกรใด ๆ  กระทําการ 
หรือแสวงหาผลประโยชนที่ขัดตอความรับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ 

ขอ ๒๕ สมาชิกและกรรมาธิการพึงเสนอขอมูลหรือการกระทําที่ทําใหราชการ  ผูอื่น   
และประชาชนเสียหาย  ตลอดจนการฉอฉล  หลอกลวง  การใชอํานาจในทางที่ผิด  และการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  ตอหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

สวนที่  ๓ 
จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตน  ครอบครัว  และผูอื่น 

 

 

ขอ ๒๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุม   
สภาผูแทนราษฎร  ใหเกียรติและเคารพตอสถานท่ี  และสํารวมกิริยาวาจาในบริเวณที่ทําการรัฐสภา 

ขอ ๒๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมประกอบอาชีพ  วิชาชีพ  ดําเนินธุรกิจ  หรือกระทํา
กิจการใดอันเปนการเสื่อมเสียตอเกียรติศักด์ิของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ   

ขอ ๒๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมแสดงพฤติกรรมคุกคามหรือระรานทางเพศตอผูใด 

ขอ ๒๙ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมคบหา  หรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติ 

ผิดศีลธรรม  หรือมีชื่อในทางเสียหาย  หรือผูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  อันอาจกระทบกระเทือน 

ตอชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ 

ขอ ๓๐ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมยินยอมใหบุคคลในครอบครัว  หรือผูอื่นใชตําแหนง

หนาที่ของตนโดยมิชอบ 

ขอ ๓๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมนําความลับของทางราชการไปใชเพื่อประโยชน 

แกตนเอง  หรือผูอื่นโดยทุจริต  หรือโดยมิชอบ 

ขอ ๓๒ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมเรียกหรือรับของขวัญ  ของกํานัล  สิทธิประโยชน  

หรือประโยชนอื่นใด  อันเกิดหรืออาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที่ของตน   และจะตองดูแล 

ใหคูสมรสและบุคคลในครอบครัวปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

ขอ ๓๓ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองระมัดระวังการปฏิบัติงาน  หรือการปฏิบัติหนาที่ของ

ผูเชี่ยวชาญประจําตัว  ผูชวยดําเนินงานของสมาชิก  หรือผูปฏิบัติงานใหสมาชิก  มิใหกระทําการใด ๆ  

อันเปนการเสื่อมเสียแกสมาชิก  กรรมาธิการและสภาผูแทนราษฎร   
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หมวด  ๒ 
การควบคุมใหเปนไปตามจริยธรรม 

 

 

ขอ ๓๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร”

ประกอบดวย  บุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานกรรมการ 

(๒) ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

(๓) ผูที่เคยดํารงตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมเกินสามคน  ซ่ึงไดรับเลือกจาก

กรรมการตาม  (๑)  (๒)  (๔)  และ  (๕) 

(๔) สมาชิกซ่ึงเปนตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน   

(๕) สมาชิกจํานวนสี่คน  จากพรรคการเมืองที่สมาชิกพรรคการเมืองในสังกัดมิไดดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีจํานวนสองคน  และพรรคการเมืองที่สมาชิกพรรคการเมืองในสังกัดไดดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีจํานวนสองคน  ซ่ึงไดรับเลือกจากที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร  โดยอยางนอยตองเปนหญิง

จํานวนสองคน 

ในการเลือกกรรมการตาม  (๕)  ใหเปนไปตามที่ประธานสภาผูแทนราษฎรกําหนด 

ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

ขอ ๓๕ กรรมการพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 

(๒) ขาดจากสมาชิกภาพของการเปนสมาชิก 

(๓) ตาย 

(๔) ลาออก 

(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และมิไดแจง

เปนหนังสือใหประธานกรรมการทราบ 

(๖) สภาผูแทนราษฎรมีมติใหออก 

(๗) พรรคการเมืองที่กรรมการเปนสมาชิกถูกยุบ 

(๘) ไดรับการลงโทษตามขอ  ๓๘ 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๓๖ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริม  สนับสนุน  และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับนี้อยางเครงครัด 
(๒) รับเร่ืองรองเรียนจากผูตรวจการแผนดิน  บุคคลหรือหนวยงานใด  กรณีที่มีการกลาวหาวา

สมาชิกหรือกรรมาธิการกระทําผิดตามขอบังคับนี้ 
(๓) พิจารณา  สอบสวน  วินิจฉัยคํารองเรียนและลงโทษตามระเบียบแหงขอบังคับนี้ 
(๔) ต้ังอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
(๕) วางหลักเกณฑ   วิธีการ   และระเบียบในการพิจารณา   และสอบสวนให เปนไป 

ตามขอบังคับนี้ 
(๖) ดําเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่สภาผูแทนราษฎรมอบหมาย   
ขอ ๓๗ วิธีพิจารณาของคณะกรรมการอยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐานเรื่อง 

การพิจารณาโดยเปดเผย  การใหโอกาสคูกรณีแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนกอนการวินิจฉัย  
การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน  การเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรรมการ 

องคประชุมของคณะกรรมการตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 
คําวินิจฉัยหรือคําส่ังของคณะกรรมการใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  และอยางนอยจะตองประกอบดวยเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย  ความเปนมา  
หรือคํากลาวหา  สรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา  ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายหรือขอบังคับ  
ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ใหกรรมการทําคําวินิจฉัยสวนตนเปนลายลักษณอักษรไวดวย 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักรับฟงได  และที่ประชุม  
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยวา  สมาชิกหรือกรรมาธิการผูใดฝาฝนประมวลจริยธรรมขอใด   
ใหคณะกรรมการมีอํานาจที่จะพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือกรรมาธิการผูนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวาเปนความผิดไมรายแรง  ใหลงโทษโดยการตักเตือน  ตําหนิ   
ใหขอโทษตอที่ประชุมตามที่คณะกรรมการกําหนด  หรือประณามใหเปนที่ประจักษ   

ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวาเปนความผิดรายแรง  ใหลงโทษโดยการเสนอถอดถอน   
ตอผูตรวจการแผนดินตามกฎหมายตอไป 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด  และใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อทราบ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ชัย  ชิดชอบ 

ประธานสภาผูแทนราษฎร 


