
 หนา   ๗๔ 
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ขอบังคับ 
วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๒๗๙  และมาตรา  ๓๐๔  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และขอ  ๑๙๐   ของขอบังคับการประชุมวุฒิสภา   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  วุฒิสภาจึงตราขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้ึนไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เ รียกวา  “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา   
และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้  คําวา 
“ขอบังคับ”  หมายถึง  ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา  และกรรมาธิการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกวุฒิสภา 
“กรรมาธิการ”  หมายถึง  กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญ  ซึ่งวุฒิสภาตั้งขึ้น   

และหมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการต้ังข้ึนดวย 
“การประชุม”  หมายถึง  การประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ  รวมทั้ง   

การประชุมอื่นใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
ขอ ๕ ใหประธานวุฒิสภารักษาการตามขอบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
จริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ 

 

 

ขอ ๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย   
ทั้งสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
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ขอ ๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามและรักษาไวซ่ึง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ขอ ๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ   

และประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ  ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ   

และประชาชนเปนส่ิงสูงสุดเหนือกวาประโยชนสวนตน   
ขอ ๙ สมาชิกจักตองวางตัวเปนกลางในทางการเมือง 

สวนที่  ๒ 
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 

 

 

ขอ ๑๐ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต   

เที่ยงธรรม  มีความเปนอิสระ  มีจิตสํานึกที่ดี  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความรับผิดชอบและเสียสละ 

เพื่อประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ  มีสํานึกในบทบาทหนาที่  ดํารงไวซ่ึงความสามัคคีในหมูคณะ  

เพื่อรักษาไวซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของวุฒิสภา   

ขอ ๑๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  

และมติของที่ประชุมโดยเครงครัด 

ขอ ๑๒ ในการพิจารณา   สรรหา   กลั่นกรอง   หรือแตง ต้ังบุคคลใดเข า สู ตําแหนง   

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น  สมาชิกและกรรมาธิการจะตองพิจารณาใหเปนไป  

ตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย   

ขอ ๑๓ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองรักษาความลับในการประชุมที่กระทําเปนการลับ  

โดยไมนําไปเปดเผยแกผูใดหรือในทางใด  เวนแตเปนการตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือขอบังคับ

การประชุมวุฒิสภา 

ขอ ๑๔ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองให เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 

ของสมาชิก  กรรมาธิการและผูอื่น  ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ  ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด  

หรือนําเอาเร่ืองที่เปนเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในการประชุม   

ขอ ๑๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพในความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่   

ของสมาชิกและกรรมาธิการอื่น 
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ขอ ๑๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม  โดยมุงผลสัมฤทธิ์   
ของงาน   

ขอ ๑๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง
และไมใชหรือไมบิดเบือนขอมูล  ขอเท็จจริงหรือวิจารณในลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหายเพื่อใหผูอื่น
หรือประชาชนเขาใจผิด  หรือเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นใด   

สวนที่  ๓ 
จริยธรรมตอประชาชน 

 

 

ขอ ๑๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา

และเปนแบบอยางที่ดีงามแกประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย   

ขอ ๑๙ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองพิจารณารับเร่ืองรองทุกข  รับฟงความคิดเห็น   

และขอเสนอแนะของประชาชน  ตลอดจนพึงใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย   

เสมอภาค  เทาเทียม  เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ   

สวนที่  ๔ 
จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตน 

 

 

ขอ ๒๐ สมาชิกและกรรมาธิการพึงเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงาม   รวมทั้งการรักษาเอกลักษณของความเปนไทยและการรักษาชื่อเสียง 

และภาพลักษณที่ดีของวุฒิสภา 

ขอ ๒๑ สมาชิกและกรรมาธิการพึงแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  

ใหเกียรติและเคารพตอสถานที่และบริเวณรัฐสภา  ตลอดจนในที่ประชุม 

ขอ ๒๒ สมาชิกและกรรมาธิการพึงปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรม  ยึดมั่นในคุณธรรม  

จริยธรรมและยืนหยัดทําในสิ่งที่ ถูกตอง  เปนธรรม   ทั้งในฐานะสวนตัวและในฐานะสมาชิก   

และกรรมาธิการ  ซ่ึงมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

ขอ ๒๓ สมาชิกและกรรมาธิการไมพึงประกอบอาชีพ  วิชาชีพ  ดําเนินธุรกิจ  หรือกระทํา

กิจการใดอันเปนการเสื่อมเสียตอเกียรติศักด์ิของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ 
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ขอ ๒๔ สมาชิกและกรรมาธิการพึงละเวนการคบหาสมาคมหรือใหการสนับสนุนบุคคลซ่ึงมี
ความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  ผูประพฤติผิดกฎหมายหรือผูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  อันอาจ
กระทบกระเทือนตอชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ   

ขอ ๒๕ สมาชิกและกรรมาธิการพึงระมัดระวังการปฏิบั ติงานหรือการปฏิบัติหนาที่   
ของผูเชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา  ผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา  ที่ปรึกษา  ผูชํานาญการ  
นักวิชาการและเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ  มิใหกระทําการใด ๆ  อันเปนที่เส่ือมเสียแกสมาชิก  
กรรมาธิการและวุฒิสภา 

ขอ ๒๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองละเวนจากการแสวงหาผลประโยชน  โดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่และไมกระทําการที่ เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน   
และจะตองดูแลใหคูสมรสและบุตรของสมาชิกและกรรมาธิการปฏิบัติตามเชนเดียวกันดวย 

หมวด  ๒ 
การควบคุมใหเปนไปตามจริยธรรม 

 

 

ขอ ๒๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา”  ประกอบดวย
สมาชิกจํานวนสิบหาคนซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา 

การเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะเสนอชื่อ
กรรมาธิการคณะละหนึ่งคน  ยกเวนคณะกรรมาธิการที่ผูถูกสอบสวนเปนกรรมาธิการอยู  เพื่อใหวุฒิสภา
เลือกใหเหลือสิบหาคน  โดยการทําเคร่ืองหมายกากบาทชื่อสมาชิกผูซ่ึงตนประสงคจะเลือกไมเกิน 
สิบหาคนลงบนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให  ซ่ึงมีรายชื่อของผูถูกเสนอชื่อทั้งหมด  และให
สมาชิกผูที่ไดคะแนนสูงสุดสิบหาคน  เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ  แตหากจํานวนที่จะครบสิบหาคน
มีคะแนนเทากัน  ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ใหผูไดรับเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองเพื่อต้ังเปนประธาน  รองประธาน  
เลขานุการ  และตําแหนงอื่นตามความจําเปน 

ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ขอ ๒๘ คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริม  สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับและจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ 

เที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ 
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(๒) รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก  ผูตรวจการแผนดิน   
บุคคลหรือหนวยงานใด  กรณีที่มีการกลาวหาวาสมาชิกหรือกรรมาธิการกระทําผิดตามขอบังคับ 

(๓) พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการกระทําของสมาชิกที่อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย  ตอศักด์ิศรี

และเกียรติภูมิของวุฒิสภา 

(๔) สอบขอเท็จจริงเบื้องตนและทําความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนตาม  (๒)  และเร่ือง 

ที่ปรากฏตาม  (๓) 

(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานดังกลาว

ทําการแทน  แลวรายงานใหคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาทราบ 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่วุฒิสภามีมติมอบหมาย 

ขอ ๒๙ กรรมการจริยธรรมวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหนึ่งป   และจะ 

ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  ทําหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการ

เลือกกรรมการขึ้นใหม  แตตองดําเนินการเลือกต้ังกรรมการใหมใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  นับจาก

วันพนตําแหนง 

ขอ ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพของการเปนสมาชิก 

(๔) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกัน  เวนแตมีเหตุอันสมควรและไดแจงเปนหนังสือ 

ใหประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาทราบ 

(๕) ถูกลงโทษตามขอ  ๓๘ 

(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาวางลงจนมีจํานวนไมถึงกึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหนําขอ  ๒๗  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนโุลม 
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กรรมการตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแต
วาระของกรรมการที่วางลงเหลือไมถึงสามสิบวัน  จะไมดําเนินการเลือกก็ได   

ขอ ๓๒ เมื่ อสมาชิกที่มาจากการสรรหาหรือการเ ลือกต้ังชุดใหม เข า รับหนาที่ แลว   
ใหที่ประชุมวุฒิสภาเลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาใหมทั้งหมด 

ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณาเรื่องที่ไดรับการรองเรียน  เกี่ยวกับ
จริยธรรมของสมาชิกหรือกรรมาธิการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง  หากมีความ
จําเปนไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหคณะกรรมการ  จริยธรรมวุฒิสภา
ขอขยายเวลาตอประธานวุฒิสภาไดไมเกินสามสิบวัน   

ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณาเรื่องที่ไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับ
จริยธรรมของสมาชิกหรือกรรมาธิการเสร็จแลว  และมีมติโดยเสียงขางมากของคณะกรรมการจริยธรรม
วุฒิสภาเห็นวาเร่ืองดังกลาวมีมูล  ใหรายงานผลการสอบขอเท็จจริงตอประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

ขอ ๓๕ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการจริยธรรม
วุฒิสภา  ใหประธานวุฒิสภาแจงตอที่ประชุมวุฒิสภาโดยเร็ว  เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาต้ังคณะกรรมการ
ข้ึนคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการสอบสวน”  ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบเอ็ดคน  เพื่อพิจารณา
สอบสวนแลวเสนอตอวุฒิสภาตอไป 

การเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะเสนอชื่อ
กรรมาธิการคณะละหนึ่งคน  ยกเวนคณะกรรมาธิการที่ผูถูกสอบสวนเปนกรรมาธิการอยู  เพื่อใหวุฒิสภา
เลือกใหเหลือสิบเอ็ดคน  โดยการทําเคร่ืองหมายกากบาทชื่อสมาชิกผูซ่ึงตนประสงคจะเลือกไมเกิน 
สิบเอ็ดคนลงบนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให  ซ่ึงมีรายชื่อของผูถูกเสนอชื่อทั้งหมด  และให
สมาชิกผูที่ไดคะแนนสูงสุดสิบเอ็ดคน  เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการสอบสวน  แตหากจํานวน 
ที่จะครบสิบเอ็ดคนมีคะแนนเทากัน  ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ใหนําความในขอ  ๒๗  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสอบสวนใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต   

วันที่ วุฒิสภาต้ัง  หากมีความจําเปนไมสามารถสอบสวนใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว   
ใหคณะกรรมการสอบสวนขอขยายเวลาตอวุฒิสภาไดไมเกินสามสิบวัน  แตถานอกสมัยประชุมหรืออยู
ในระหวางสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติใหประธานวุฒิสภามีอํานาจอนุญาตใหขยายเวลาที่กําหนดไวได
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แลวแจงใหวุฒิสภาทราบภายหลัง  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวน
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เสร็จแลว  ใหรายงานตอวุฒิสภา  ในรายงานดังกลาวคณะกรรมการสอบสวนตองสรุปขอเท็จจริง 
และพยานหลักฐานตาง ๆ  พรอมทั้งความเห็นวา  สมาชิกหรือกรรมาธิการผูใดฝาฝนขอบังคับหรือไม  
อยางไร  ฝาฝนขอใด  ควรถูกตักเตือนหรือตําหนิ  เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาตอไปโดยใหเปนการประชุมลับ 

ขอ ๓๖ หลักเกณฑและวิธีการในการรับเร่ืองรองเรียน  การนําเร่ืองเขาสูการพิจารณา   
วิธีพิจารณาการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาและวิธีพิจารณาสอบสวน   
ของคณะกรรมการสอบสวน  ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภา 

ขอ ๓๗ วิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาและคณะกรรมการสอบสวน 
อยางนอยตองมีสาระสําคัญในการใหโอกาสคูกรณีรับทราบการพิจารณา  การแสดงพยานหลักฐาน 
และความเห็นของตนกอนการวินิจฉัย  การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ  พรอมขอสําเนา
เอกสาร  และการเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาและกรรมการสอบสวน 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ วุฒิสภาเห็นวามีหลักฐานและขอเท็จจริงอันควรเชื่อไดวา   สมาชิก 
หรือกรรมาธิการผูใดฝาฝนขอบังคับ  ใหวุฒิสภามีมติวากลาวตักเตือน  หรือตําหนิ  หรือประณาม 
ใหเปนที่ประจักษ 

ในกรณีที่เปนการฝาฝนขอบังคับอันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง  ใหวุฒิสภา 
มีมติวากลาวตักเตือน  หรือตําหนิ  หรือประณามใหเปนที่ประจักษและใหดําเนินการตามขอ  ๔๐ 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง  ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยู  เวนแตมติของวุฒิสภาตามวรรคสอง  ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหา 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ขอ ๓๙ ในการพิจารณาวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้  เปนการฝาฝนมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  
มูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญและระดับตําแหนงตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ
และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอื่น  อันควร
นํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่วุฒิสภามีมติ  โดยมีหลักฐานและขอเท็จจริงอันควรเชื่อไดวา  สมาชิกผูใด
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง  ตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญ  
ใหประธานวุฒิสภาสงเร่ืองใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๒๔๔  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  
ตอไป  และแจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบ 
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ขอ ๔๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเคารพ 
ตอมติวุฒิสภา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ประสพสุข  บุญเดช 
ประธานวุฒิสภา 


