
ข้อบังคับ 
ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและกรรมาธิการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒๘  ประกอบมาตรา  ๒๑๙  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และข้อ  ๑๙๐  ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  สภาผู้แทนราษฎรจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
และกรรมาธิการขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  ค าว่า 
“ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“กรรมาธิการ”  หมายถึง  กรรมาธิการซึ่งสภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้นและให้หมายความรวมถึงบุคคล

หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมาธิการแต่งตั้งขึ้นด้วย 
“การประชุม”  หมายถึง  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมาธิการและ 

ให้หมายความรวมถึงการประชุมอื่นใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
“ที่ประชุม”  หมายถึง  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
“บริเวณสภา”  หมายถึง  อาณาบริเวณอันเป็นขอบเขตของสภาผู้แทนราษฎร  อาคารที่ท าการ 

ของสภาผู้แทนราษฎร  และให้หมายความรวมถึงสถานที่ส าหรับใช้เป็นที่ ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นการชั่วคราวและอาคารที่ท าการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
“ประธานคณะกรรมการ”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
ข้อ ๔ ให้น ามาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ  

รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามบัญชีท้ายข้อบังคับนี้  มาใช้บังคับแก่สมาชิกและกรรมาธิการด้วย  ตามมาตรา  ๒๑๙   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   

ข้อ ๕ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอ านาจออกระเบียบ  
ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



หมวด  ๑ 
อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธกิาร 

 
 

ข้อ ๖ สมาชิกและกรรมาธิการต้องจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ ๗ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๘ สมาชิกและกรรมาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และเสียสละ   
โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

หมวด  ๒ 
จริยธรรมอนัเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่องสมาชิกและกรรมาธิการ 

 
 

ข้อ ๙ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๐ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร  และไม่กระท าการใด ๆ   
อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๑๑ สมาชิกและกรรมาธิการต้องกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม  ยึดมั่นหลักการ 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใด ๆ 

ข้อ ๑๒ สมาชิกและกรรมาธิการต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น  ไม่แสดงกิริยาหรือ
ใช้วาจาอันไม่สุภาพ  มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น  หมิ่นประมาท  เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด  หรือน าเอา
เรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม  หรือที่อื่นใด 

ข้อ ๑๓ สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่แสดงอาการข่มขู่  อาฆาตมาดร้าย  หรือใช้ก าลังประทุษร้าย
ต่อบุคคลอื่นในที่ประชุม  บริเวณสภา  หรือที่อื่นใด 

ข้อ ๑๔ สมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม  โดยค านึงถึงการตรงต่อเวลา 
และต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จ าเป็น  เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย  หรือมีเหตุสุดวิสัย   

ข้อ ๑๕ สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณากฎหมาย  ญัตติ  กระทู้  หรือเรื่องร้องทุกข์ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว   

ข้อ ๑๖ สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด  
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  โดยค านึงถึงความรู้  ความสามารถ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๗ สมาชิกและกรรมาธิการต้องระมัดระวังการปฏิบัติงาน  หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว  ผู้ช านาญการประจ าตัว  ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิก  บุคคลหรือคณะบุคคล  
ที่คณะกรรมาธิการแต่งตั้งหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นใด  มิให้มีการกระท าใด  ๆ  อันเป็นที่ เสื่อมเสียแก่ 
สภาผู้แทนราษฎร  สมาชิก  หรือกรรมาธิการ 

ข้อ ๑๘ สมาชิกและกรรมาธิการพึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือต่อสาธารณะ  เมื่อพบเห็น 
การกระท าที่ท าให้ราชการ  ผู้อื่นและประชาชนเสียหาย  การใช้อ านาจในทางที่ผิด  และการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ 

ข้อ ๑๙ สมาชิกและกรรมาธิการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ให้เกียรติและเคารพต่อสถานที่  และส ารวมกิริยาวาจาในบริเวณสภา 

ข้อ ๒๐ สมาชิกและกรรมาธิการต้องไม่ประกอบอาชีพ  วิชาชีพ  ด าเนินธุรกิจ  หรือกระท ากิจการใด 
อันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกหรือกรรมาธิการ   

ข้อ ๒๑ สมาชิกและกรรมาธิการพึงพบปะเยี่ยมเยียนเพ่ือรับฟังเรื่องร้องทุกข์  และความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของประชาชน  ทั้งต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเท่าเทียมกัน 

ข้อ ๒๒ สมาชิกและกรรมาธิการต้องแสดงความรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด
ตามควรแก่กรณี 

หมวด  ๓ 
การส่งเสริมและควบคุมใหเ้ป็นไปตามจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร”  
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานคณะกรรมการ 
(๒) ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(๓) ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  

จ านวนสองคน  ซึ่งได้รับเลือกจากกรรมการตาม  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘) 
(๔) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล 
(๖) ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิก 

ในคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

(๗) สมาชิกจากพรรคการเมืองที่มีสมาชิกด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร   
หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  จ านวนสี่คน  โดยอย่างน้อยต้องเป็นหญิงจ านวนหนึ่งคน 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(๘) สมาชิกจากพรรคการเมืองที่มิได้มีสมาชิกด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  จ านวนสี่คน  โดยอย่างน้อยต้องเป็นหญิงจ านวนหนึ่งคน 

ในกรณีที่ไม่อาจเลือกกรรมการตาม  (๓)  ให้ครบจ านวนได้  ไม่ว่าเพราะเหตุไม่มีผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  หรือมีผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  หรือผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้เลือกกรรมการ  
ตาม  (๓)  จากผู้ที่เคยเป็นสมาชิก 

ในการเลือกกรรมการตาม  (๓)  (๗)  และ  (๘)  ให้เป็นไปตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก าหนด   
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
ข้อ ๒๔ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ  หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ 
(๒) พ้นจากการเป็นสมาชิก   
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  และมิได้แจ้ง  

เป็นหนังสือให้ประธานคณะกรรมการทราบ 
(๖) สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ออก 
(๗) พรรคการเมืองที่กรรมการเป็นสมาชิกถูกยุบ 
(๘) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๒๓ 
(๙) ได้รับการลงโทษตามข้อ  ๒๘   
ข้อ ๒๕ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด 
(๒) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก  บุคคลหรือหน่วยงานใด  กรณีที่มี

การกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ค าวินิจฉัย 

เป็นที่สุด 
(๔) ตั้งอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
(๕) วางหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระเบียบในการพิจารณา  และสอบหาข้อเท็จจริงให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับนี้ 
(๖) ด าเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่สภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย   
ข้อ ๒๖ วิธีพิจารณาของคณะกรรมการอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐานเรื่องการพิจารณา

โดยเปิดเผย  การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัย  การให้สิทธิ
คู่กรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน  การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านกรรมการ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



องค์ประชุมของคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะกรรมการให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  และอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเหตุผลประกอบค าวินิจฉัย  ความเป็นมาหรือ
ค ากล่าวหา  สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา  ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ให้กรรมการท าค าวินิจฉัยส่วนตนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วย   

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิก 
หรือกรรมาธิการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน  หากมีความจ าเป็นไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อสภาผู้แทนราษฎรได้  
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมก็ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาได ้
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  แล้วแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบภายหลัง 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักรับฟังได้  และที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยว่า  สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจที่จะลงโทษโดยการตักเตือน  ต าหนิ  ให้ขอโทษต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ตามที่คณะกรรมการก าหนด  หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักรับฟังได้ว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการ
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  หรือไม่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้คณะกรรมการยกค าร้อง 
โดยเร็ว 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองถือเป็นที่สุด  และให้รายงานต่ อ 
สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้คณะกรรมการ 
เสนอความเห็นต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา 

ในกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคห้าให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๒๙ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวด  ๑  ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

้หนา   ๔๑
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การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวด  ๒  จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรา้ยแรงหรือไม่  ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตั ิ 
เจตนาและความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินั้น 

ข้อ ๓๐ สมาชิกและกรรมาธิการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเคารพ 
ต่อค าวินิจฉัย  มติหรือค าสั่งของคณะกรรมการ  หรือของสภาผู้แทนราษฎร  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ชวน  หลีกภัย 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

้หนา   ๔๒
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บัญชีท้ายข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         

 
มาตรฐานทางจริยธรรมของ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

 
 โดยที่ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ บัญญัติ ให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง  
เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ 
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยึดถือปฏิบัติ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ด้วย 
 อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
จึงร่วมกันจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ  
คณะรัฐมนตรีประกอบแล้ว ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้เรียกว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ  
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ ง 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการ  
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

 (๓) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๔) หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ได้แก่ เลขาธิการส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ ให้ ใช้บั งคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา และ 
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ด้วย 
 ข้อ ๔ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ  
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกันรักษาการตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ 

    
 
 ข้อ ๕ ต้องยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ข้อ ๖ ต้ อง พิทั กษ์ รั กษา ไว้ ซึ่ ง ส ถาบั นพระมหากษัตริ ย์  เ อกราช  อธิป ไตย  บู รณภาพ 
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ  
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 ข้อ ๗ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ข้อ ๘ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพ่ือตนเอง  
หรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ข้อ ๙ ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด ในประการ 
ที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ ๑๐ ต้องไม่รับของขวัญของก านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด เว้นแต่ เป็นการรับ  
จากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ 
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หมวด ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

    
 
 ข้อ ๑๑ ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 ข้อ ๑๒ ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ข้อ ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติโดยไม่หวั่นไหว 
ต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ 
 ข้อ ๑๔ รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพต่อมติของ 
ที่ประชุมฝ่ายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๑๕ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ  
ของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
 ข้อ ๑๖ ไม่ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ 
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม  
แก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร 
 ข้อ ๑๗ ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง 
 ข้อ ๑๘ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในก ากับดูแลหรือ 
ความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่กรณี หรือจากบุคคลอ่ืนใด  
ในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 ข้อ ๑๙ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ 
หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน  
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ ๒๐ ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุท าให ้
ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะ  
จ าต้องยอมรับในการกระท านั้น 
 ไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจ  
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 
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หมวด ๓ 
จริยธรรมทั่วไป 

    
 
 ข้อ ๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยค านึงถึง 
ผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
 ข้อ ๒๒ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัวหรือผู้อื่น 
 ข้อ ๒๓ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง  
โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ข้อ ๒๔ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้ 
เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 
 ข้อ ๒๕ รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของราชการ 
 ข้อ ๒๖ ปฏิบัติ ก ากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการด าเนินการอ่ืน ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

หมวด ๔ 
การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

    
 

 ข้อ ๒๗ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๑ ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด ๒ และหมวด ๓ จะถือว่า 
มีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจตนาและความร้ายแรง  
ของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ นั้น 
 ข้อ ๒๘ การด าเนินการแก่บุคคลตามข้อ ๓ ว่ากระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

 


