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ขอบังคับ
วาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๔ ประกอบมาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ และมาตรา ๓๐๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอ ๑๘๒ ของขอบังคับการประชุม
สภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาผูแ ทนราษฎรจึงตราขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น ไว บนหลักการพื้น ฐานที่วาสมาชิก
และกรรมาธิก ารจั กตองปฏิบั ติตนอยูใ นกรอบจริ ยธรรม คุณธรรม และศี ลธรรม ทั้งโดยส วนตั ว
และหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชน โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ คําวา
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
“กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งสภาผูแทนราษฎรตั้งขึ้น
และหมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมาธิการแตงตั้งขึ้นดวย
“การประชุม ” หมายถึง การประชุม สภาผูแ ทนราษฎรและการประชุม คณะกรรมาธิก าร
และหมายความรวมถึงการประชุมอื่นใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๔ ใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
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หมวด ๑
สวนที่ ๑
อุดมคติของการเปนสมาชิกและกรรมาธิการ
ขอ ๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการจงรักภักดีและพิทักษรักษาไว
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ขอ ๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปน แบบอยางที่ ดีใ นการรักษาไวและปฏิบัติตาม
ซึ่ง รั ฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจัก รไทยทุ ก ประการ รวมถึ งการปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและขอ บั ง คั บ
การประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยเครงครัด
ขอ ๗ สมาชิ กและกรรมาธิ ก ารจั ก ต องเป น แบบอย า งที่ดี ใ นการปฏิบั ติ ห นา ที่ อ ยา งเต็ ม
ความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ โดยยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
ขอ ๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการรูรักสามัคคี
ขอ ๙ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
เปนธรรม ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอคติใด ๆ
ขอ ๑๐ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการเสริมสรางสถาบันครอบครัว
สวนที่ ๒
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิกและกรรมาธิการ
ขอ ๑๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองรักษาไวซึ่งชื่อเสียงของสภาผูแ ทนราษฎร และไม
กระทําการใด ๆ อันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๑๒ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาที่ และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเที่ยงธรรม
และมีความเปนอิสระ เพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
ขอ ๑๓ สมาชิกและกรรมาธิการจั กตองยึดถือและปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
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ขอ ๑๔ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมวางตนอยูภายใตอิทธิพลทางการเงิน ผลประโยชน
หรื อ ข อ ต อ รองใด ๆ เพื่ อ บุ ค คลหรื อ องค ก รอื่ น ใด ซึ่ ง อาจมี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสมาชิ ก
และกรรมาธิการ
ขอ ๑๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่น ไมแสดงกิริยา
หรือใชวาจาอันไมสุภาพ มีลักษณะเปนการดูหมิ่น หมิ่น ประมาท เสียดสีหรือใสรายปายสีบุคคลใด
โดยไมมีพยานหลักฐาน หรือนําเอาเรื่องที่เปนเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ หรือที่อื่นใด
ขอ ๑๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมแ สดงการขม ขู อาฆาตมาดราย หรือ ใชกําลั ง
ประทุษรายตอบุคคลอื่นในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ บริเวณที่ทําการรัฐสภา
หรือที่อื่นใด
ขอ ๑๗ สมาชิ กและกรรมาธิ การจั ก ตอ งรั ก ษาความลั บ ในการประชุม สภาผูแ ทนราษฎร
หรือการประชุมคณะกรรมาธิการที่กระทําเปนการลับ โดยไมนําไปเปดเผยแกผูใดหรือในทางใด เวนแต
เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๑๘ สมาชิกและกรรมาธิการจั กตองปฏิบัติห นาที่โดยคํานึ งถึงระเบียบปฏิบัติราชการ
ที่กําหนดไวอยางเครงครัด การใชจายเงินงบประมาณตามภารกิจและอํานาจหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากสภาผูแทนราษฎรตองดําเนินการโดยประหยัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ขอ ๑๙ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม โดยคํานึงถึงการตรงตอเวลา
และตองไมขาดการประชุมโดยไมจําเปน เวนแตในกรณีเจ็บปวย หรือมีเหตุสุดวิสัย
ขอ ๒๐ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองพิจารณากฎหมาย ญัตติ กระทู หรือเรื่องรองทุกข
ที่เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนสวนรวมโดยเร็ว
ขอ ๒๑ สมาชิกและกรรมาธิการพึงพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อรับฟงเรื่องรองทุกข และความคิดเห็น
ขอเสนอแนะของประชาชน ทั้งตองปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ขอ ๒๒ สมาชิกและกรรมาธิ การจักตองแสดงความรับผิดชอบเมื่อ ปฏิบัติหนาที่บกพรอ ง
หรือผิดพลาดตามควรแกกรณี
ขอ ๒๓ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง
โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงเพื่อใหผูอ่นื หรือประชาชนเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นใด
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ขอ ๒๔ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมรวมมือกับบุคคลหรือองคกรใด ๆ กระทําการ
หรือแสวงหาผลประโยชนที่ขัดตอความรับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ
ขอ ๒๕ สมาชิ ก และกรรมาธิ ก ารพึ ง เสนอข อ มู ล หรื อ การกระทํ า ที่ ทํ า ให ร าชการ ผู อื่ น
และประชาชนเสียหาย ตลอดจนการฉอฉล หลอกลวง การใชอํานาจในทางที่ผิด และการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ตอหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สวนที่ ๓
จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตน ครอบครัว และผูอื่น
ขอ ๒๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักตอ งแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ใหเกียรติและเคารพตอสถานที่ และสํารวมกิริยาวาจาในบริเวณที่ทําการรัฐสภา
ขอ ๒๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมประกอบอาชีพ วิชาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือกระทํา
กิจการใดอันเปนการเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ
ขอ ๒๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมแสดงพฤติกรรมคุกคามหรือระรานทางเพศตอผูใด
ขอ ๒๙ สมาชิ ก และกรรมาธิ ก ารจัก ต อ งไม ค บหา หรื อ ใหก ารสนั บ สนุ น แก ผู ป ระพฤติ
ผิดศีลธรรม หรือมีชื่อในทางเสียหาย หรือผูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อัน อาจกระทบกระเทือน
ตอชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ
ขอ ๓๐ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมยินยอมใหบุคคลในครอบครัว หรือผูอื่นใชตําแหนง
หนาที่ของตนโดยมิชอบ
ขอ ๓๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมนําความลับของทางราชการไปใชเพื่อประโยชน
แกตนเอง หรือผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยมิชอบ
ขอ ๓๒ สมาชิกและกรรมาธิการจักตองไมเรียกหรือรับของขวัญ ของกํานัล สิทธิประโยชน
หรื อ ประโยชน อื่ น ใด อั น เกิ ด หรื อ อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตน และจะต อ งดู แ ล
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 ซึ่งไดรับเลือกจาก
กรรมการตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕)
(๔) สมาชิกซึ่งเปนตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน
(๕) สมาชิกจํ านวนสี่ค น จากพรรคการเมื องที่สมาชิก พรรคการเมื องในสัง กัดมิ ไดดํ ารง
ตําแหนงรัฐมนตรีจํานวนสองคน และพรรคการเมืองที่สมาชิกพรรคการเมืองในสังกัดไดดํารงตําแหนง
รัฐ มนตรีจํานวนสองคน ซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมสภาผูแ ทนราษฎร 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

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ขอ ๓๖ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับนี้อยางเครงครัด
(๒) รับเรื่องรองเรียนจากผูตรวจการแผนดิน บุคคลหรือหนวยงานใด กรณีที่มีการกลาวหาวา
สมาชิกหรือกรรมาธิการกระทําผิดตามขอบังคับนี้
(๓) พิจารณา สอบสวน วินิจฉัยคํารองเรียนและลงโทษตามระเบียบแหงขอบังคับนี้
(๔) ตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
(๕) วางหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และระเบี ย บในการพิ จ ารณา และสอบสวนให เ ป น ไป
ตามขอบังคับนี้
(๖) ดําเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่สภาผูแทนราษฎรมอบหมาย
ขอ ๓๗ วิ ธี พิ จ ารณาของคณะกรรมการอย า งน อ ยต อ งมี ห ลั ก ประกั น ขั้ น พื้ น ฐานเรื่ อ ง
การพิจารณาโดยเปดเผย การใหโอกาสคูกรณีแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนกอนการวินิจฉัย
การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรรมการ
องคประชุมของคณะกรรมการตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู
คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู และอยางนอยจะตองประกอบดวยเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย ความเปนมา
หรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายหรือขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหกรรมการทําคําวินิจฉัยสวนตนเปนลายลักษณอักษรไวดวย
ขอ ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักรับฟงได และที่ประชุม
คณะกรรมการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า สมาชิ ก หรื อ กรรมาธิ ก ารผู ใ ดฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรมข อ ใด
ใหคณะกรรมการมีอํานาจที่จะพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือกรรมาธิการผูนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวาเปน ความผิดไมรายแรง ใหลงโทษโดยการตักเตือน ตําหนิ
ใหขอโทษตอที่ประชุมตามที่คณะกรรมการกําหนด หรือประณามใหเปนที่ประจักษ
ในกรณีที่ ค ณะกรรมการมีม ติ วา เป น ความผิด ร ายแรง ให ลงโทษโดยการเสนอถอดถอน
ตอผูตรวจการแผนดินตามกฎหมายตอไป
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด และใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
ชัย ชิดชอบ
ประธานสภาผูแทนราษฎร

