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ข้อบังคับ

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๖๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ คําว่า
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งขึ้น
และให้หมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นด้วย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“รองประธานคณะกรรมการ” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“การประชุม” หมายถึง การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการประชุมคณะกรรมาธิการ
รวมทั้งการประชุมอื่นใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ
ข้อ ๕ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
จริยธรรม
ส่วนที่ ๑
จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์
ข้อ ๖ ต้อ งยึด มั่น และธํ ารงไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มีพระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ข้อ ๗ ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข้อ ๘ ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้อ ๙ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ข้อ ๑๐ ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการ
ที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๑๑ ต้องไม่รับของขวัญของกํานัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับจาก
การให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้
ส่วนที่ ๒
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๑๒ ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 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 โ ดย
ไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ
ข้อ ๑๕ รักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม การพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งเคารพต่อมติของ
ที่ประชุมฝ่ายข้างมาก และเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๖ ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน
ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน
ข้อ ๑๗ ไม่ให้คําปรึกษาแก่บุคคลภายนอก หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ
หรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรม
แก่การปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร
ข้อ ๑๘ ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง
ข้อ ๑๙ ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในกํากับดูแล
หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของตน เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากคู่ ก รณี
หรือจากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
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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 ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทําให้
ผู้ถูกกระทําได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทําอยู่ในภาวะ
จําต้องยอมรับในการกระทํานั้น
ไม่นําความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงําให้ใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
ส่วนที่ ๓
จริยธรรมทั่วไป
ข้อ ๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม
ข้อ ๒๓ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ข้อ ๒๔ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง
โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ข้อ ๒๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น
ข้อ ๒๖ รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของราชการ
ข้อ ๒๗ ปฏิบัติ กํากับดูแลหรือบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และระบบคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนที่ ๔
จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ
ข้อ ๒๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
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ข้อ ๒๙ สมาชิ ก และกรรมาธิ ก ารจั ก ต้ อ งเคารพและปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด
ข้อ ๓๐ ในการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตําแหน่งตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย
ข้อ ๓๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของสมาชิก
กรรมาธิการ และผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด หรือนําเอา
เรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายหรือแสดงความเห็นในการประชุม
ข้อ ๓๒ สมาชิกและกรรมาธิการพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกและกรรมาธิการอื่น และต้องไม่กระทําการใดอันเป็นการนอกเหนือหน้าที่และอํานาจ
ข้อ ๓๓ สมาชิกและกรรมาธิการพึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
ข้อ ๓๔ สมาชิ ก และกรรมาธิ ก ารพึง แต่ง กายสุ ภาพเรี ยบร้ อ ยตามข้ อ บั ง คับ การประชุ ม สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติและเคารพต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสํารวมกิริยาวาจา
ในบริเวณรัฐสภา
ข้อ ๓๕ สมาชิกและกรรมาธิการพึงระวังการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่หรือกระทําการใด
ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิก และผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิก ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ
นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นใดมิให้มีการกระทําใด ๆ อันเป็น
ที่เสื่อมเสียแก่สมาชิก กรรมาธิการ หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อ ๓๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องไม่กระทําการใดหรือปฏิบัติการใดซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่ มี ค วามเคลื อ บแคลงหรื อ สงสั ย ให้ ยุ ติ ก ารกระทํ า ดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ น แล้ ว แจ้ ง ให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงปฏิบัตติ ามนั้น
หมวด ๒
การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม
ข้อ ๓๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายจํานวน
หนึ่งคนเป็นประธานคณะกรรมการ
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(๒) ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกคณะ เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการเลือกรองประธานคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และตําแหน่งอื่นตาม
ความจําเป็น
ให้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๘ คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
(๓) รับและพิ จารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกับจริ ยธรรมจากสมาชิ ก บุคคลหรือหน่ วยงานใด
กรณีที่มีการกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
(๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้คําวินิจฉัย
เป็นที่สุด
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดังกล่าวทําการแทน แล้วรายงานให้
คณะกรรมการทราบ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติมอบหมาย
ข้อ ๓๙ กรรมการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก
(๔) พ้นจากตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(๕) อายุของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลง
(๖) ถูกลงโทษตามข้อ ๔๓
ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกหรือ
กรรมาธิการให้แ ล้ว เสร็จภายในหกสิบวั นนั บแต่วั นที่รั บคํ าร้ องจากเลขาธิการวุ ฒิส ภาซึ่งปฏิบั ติห น้า ที่
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หากมีความจําเป็นไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ ๔๑ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับคําร้อง การรับเรื่องร้องเรียน การนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ ให้นําระเบียบว่าด้วยการยื่นคําร้อง การรับคําร้อง การนําเรื่องเข้าสู่
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การพิ จ ารณา และวิ ธี พิ จ ารณาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๔๒ เมื่ อ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว ให้ ร ายงานต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ในรายงานดังกล่าวคณะกรรมการต้องสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งความเห็นว่า
สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่ อย่างไร ข้อใด และควรดําเนินการ
ต่อไปอย่างไร เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยให้เป็นการประชุมลับ
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่ามีหลักฐานและข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่า
สมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติว่ากล่าว
ตักเตือน หรือตําหนิ หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์
ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และแจ้งให้ที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ
มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวรรคสอง ให้ถือเอาคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ข้อ ๔๔ ในการพิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับอันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรม ความจงใจ
หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ
ประวัติและความประพฤติ สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๔๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเคารพต่อมติ
หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

