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ข้อบังคับ

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๒๑๙ วรรคสอง
ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย ประกอบกับ ข้อ ๑๙๔ ของข้อ บัง คับ การประชุมวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ วุฒิสภาจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ คาว่า
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๓
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกวุฒิสภา
“กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งวุฒิสภาตั้งขึ้นและ
ให้หมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นด้วย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
“ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
“รองประธานคณะกรรมการ” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
“การประชุม ” หมายถึ ง การประชุ มวุ ฒิส ภาและการประชุ ม คณะกรรมาธิ การ รวมทั้ง
การประชุมอื่นใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ
ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกและกรรมาธิการ
ข้อ ๕ ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
จริยธรรม
ส่วนที่ ๑
จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์
ข้อ ๖ ต้องยึด มั่นและธารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ข้อ ๗ ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข้อ ๘ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้อ ๙ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ข้อ ๑๐ ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการ
ที่อาจทาให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๑๑ ต้องไม่รับของขวัญของกานัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับจาก
การให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้
ส่วนที่ ๒
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๑๒ ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อ ๑๓ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๑๔ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม เป็ น อิ ส ระ เป็ น กลาง และปราศจากอคติ
โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคานึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ
ข้อ ๑๕ รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพต่อมติของ
ที่ประชุมฝ่ายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๖ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน
ข้อ ๑๗ ไม่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแก่ บุ ค คลภายนอก หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ มู ล ต่ อ สื่ อ
สาธารณะ หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร
ข้อ ๑๘ ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดารงตาแหน่ง
ข้อ ๑๙ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในกากับดูแล
หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณี หรือ
จากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจทาให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
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ข้อ ๒๐ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ
หรื อ ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งในทางเสื่ อ มเสี ย อั น อาจกระทบกระเทื อ นต่ อ ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาของประชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๒๑ ไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทาให้
ผู้ถูกกระทาได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทาอยู่ในภาวะ
จาต้องยอมรับในการกระทานั้น
ไม่นาความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพ ลครอบงาให้ใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
ส่วนที่ ๓
จริยธรรมทัว่ ไป
ข้อ ๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม
ข้อ ๒๓ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ข้อ ๒๔ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง
โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ข้อ ๒๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น
ข้อ ๒๖ รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของราชการ
ข้อ ๒๗ ปฏิบัติ กากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดาเนินการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนที่ ๔
จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่ องสมาชิกและกรรมาธิการ
ข้อ ๒๘ ต้องเป็น แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติต ามและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
รวมทั้งต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด
ข้อ ๒๙ ต้ อ งเคารพและปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา และมติ ข องที่ ป ระชุ ม
โดยเคร่งครัด
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ข้อ ๓๐ ในการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตาแหน่งตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและคานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย
ข้อ ๓๑ ต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของสมาชิก กรรมาธิการ และผู้อื่น
ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด หรือนาเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปราย
หรือแสดงความเห็นในการประชุม
ข้อ ๓๒ พึ ง ระวั ง ในการปฏิ บัติ หน้ าที่ อั น อาจจะก้า วก่ า ยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ข องสมาชิกและ
กรรมาธิการอื่น และต้องไม่กระทาการใดอันเป็นการนอกเหนือหน้าที่และอานาจ
ข้อ ๓๓ พึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
ข้อ ๓๔ พึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้ อบังคับการประชุมวุฒิสภา ให้เกียรติและเคารพ
ต่อที่ประชุมสภา และสารวมกิริยาวาจาในบริเวณรัฐสภา
ข้อ ๓๕ พึ ง ระวั ง การปฏิ บั ติ ง าน การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ กระท าการใดของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิก และผู้ช่วยดาเนินงานของสมาชิก ที่ปรึกษา ผู้ชานาญการ นัก วิชาการ
และเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นใดมิให้มีการกระทาใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสีย
แก่สมาชิก กรรมาธิการ หรือวุฒิสภา
ข้อ ๓๖ ต้องไม่กระทาการใดหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็น
สมาชิกหรือกรรมาธิการ หรือก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่ มี ค วามเคลื อ บแคลงหรื อ สงสั ย ให้ ยุ ติ ก ารกระท าดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ น แล้ ว แจ้ ง ให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงปฏิบัติตามนั้น
หมวด ๒
การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒสิ ภา
ข้อ ๓๗ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการจริ ย ธรรมวุ ฒิ ส ภา”
ประกอบด้วย บุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) รองประธานวุฒิสภาที่ประธานวุฒิสภามอบหมายจานวนหนึ่งคน เป็นประธานคณะกรรมการ
(๒) ประธานคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าวุ ฒิ ส ภาทุ ก คณะ ตามข้ อ ๗๘ วรรคสอง
ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกรรมาธิการซึ่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ประจาวุฒิสภาแต่ละคณะมอบหมายเมื่อได้หารือคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ แล้ว จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการเลือกรองประธานคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และตาแหน่งอื่น
ตามความจาเป็น
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๘ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
(๓) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก บุคคลหรือหน่วยงานใด
กรณีที่มีการกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
(๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้คาวินิจฉั ย
เป็นที่สุด
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานดังกล่าวทาการแทน แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย
ข้อ ๓๙ กรรมการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก
(๔) พ้นจากตาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจาวุฒิสภา
(๕) ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจาวุฒิสภาที่มอบหมายนั้นพ้นจากตาแหน่ง หรือ
มีการยกเลิกการมอบหมาย
(๖) อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง
(๗) วุฒิสภามีมติลงโทษตามข้อ ๔๓
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๔๐ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน การนาเรื่อง
เข้าสู่การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากาหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกหรือ
กรรมาธิการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธิการวุฒสิ ภา หากมีความจาเป็น
ไม่ ส ามารถพิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว ให้ ค ณะกรรมการขอขยายเวลาต่ อ
ประธานวุฒิสภาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ ๔๒ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อวุฒิสภา ในรายงานดังกล่าว
คณะกรรมการต้ อ งสรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานต่ า ง ๆ พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น ว่ า สมาชิ ก หรื อ
กรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่ อย่างไร ข้อใด และควรดาเนินการต่อไปอย่างไร
เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณา โดยให้เป็นการประชุมลับ
ข้อ ๔๓ ในกรณี ที่ วุ ฒิ ส ภาเห็ น ว่ า มี ห ลั ก ฐานและข้ อ เท็ จ จริ ง อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า สมาชิ ก หรื อ
กรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้วุฒิสภามีมติว่ากล่าวตักเตือน หรือตาหนิ
ในกรณีที่วุฒิสภามีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ อันเกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมอย่ า งร้ า ยแรง ให้ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และแจ้งให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ
มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มติของวุฒิสภาตามวรรคสอง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้า
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ข้อ ๔๔ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ ให้ถือว่ามีลักษณะ
ร้ายแรง
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามจริยธรรมกรณีอื่ นนอกจากที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง จะถือว่า
มีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรม เจตนา ตาแหน่ง ความสาคัญของตาแหน่ง หน้าที่
ความรับผิดชอบ อายุ ประวัติและความประพฤติของผู้นั้น มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายหรือความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม และเหตุอื่นอันควร
นามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๔๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเคารพต่อมติ
หรือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการและวุฒิสภา
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบตามข้อ ๔๐ ให้นาระเบียบว่าด้วยการยื่นคาร้อง
การรั บ ค าร้ อ ง การน าเรื่ อ งเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณา และวิ ธี พิ จ ารณาของคณะกรรมการจริ ย ธรรม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ในกรณี ที่มีข้อ ขัด ข้องในการดาเนินการตามระเบีย บตามวรรคหนึ่ง ให้ ดาเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๔๗ เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่มีการยื่นเรื่องไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับให้ดาเนินการต่อไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชติ ชลชัย
ประธานวุฒิสภา

