
 

ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

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

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
 

  ขอ ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เปนตนไป 
 

  ขอ ๓  ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

  ขอ ๔  ในขอบังคับนี้  คําวา 
  “ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกวุฒิสภา 
  “กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญ ซ่ึงวุฒิสภาตั้งขึ้น  
และหมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นดวย 
  “การประชุม” หมายถึง การประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง  
การประชุมอื่นใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
   

   ขอ ๕๑  ใหประธานวุฒิสภารักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา  เลม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๙๓  ง /หนา  ๑๒๕/๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 



 ๒

หมวด  ๑ 
จริยธรรม 

 
 

สวนที่  ๑ 
อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ 

 
 

  ขอ ๖  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
ทั้งสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 

  ขอ ๗  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามและรักษาไว
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

  ขอ ๘  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ  และ
ประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
เปนสิ่งสูงสุดเหนือกวาประโยชนสวนตน  
 

  ขอ ๙  สมาชิกจักตองวางตัวเปนกลางในทางการเมือง 
 

สวนที่  ๒ 
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 

 
 

  ขอ ๑๐  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต  
เที่ยงธรรม มีความเปนอิสระ มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบและเสียสละ 
เพื่อประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ มีสํานึกในบทบาทหนาที่ ดํารงไวซ่ึงความสามคัคีในหมูคณะ 
เพื่อรักษาไวซ่ึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของวุฒิสภา  
 

  ขอ ๑๑  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับการประชุม
วุฒิสภา และมติของที่ประชุมโดยเครงครัด 
 
 
 
 



 ๓

  ขอ ๑๒  ในการพิจารณา สรรหา กล่ันกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น สมาชิกและกรรมาธิการจะตองพิจารณาใหเปนไปตามระบบคุณธรรม
และคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย  
 

  ขอ ๑๓  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองรักษาความลับในการประชุมที่กระทําเปนการลับ 
โดยไมนําไปเปดเผยแกผูใดหรือในทางใด เวนแตเปนการตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือขอบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา 
 

  ขอ ๑๔  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองใหเกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 
ของสมาชิก กรรมาธิการและผูอ่ืน ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
หรือนําเอาเรื่องที่เปนเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในการประชุม  

   
                     ขอ ๑๕  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพในความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่     
ของสมาชิกและกรรมาธิการอื่น 
 

  ขอ ๑๖  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 

  ขอ ๑๗  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง
และไมใชหรือไมบิดเบือนขอมูล ขอเท็จจริงหรือวิจารณในลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหายเพื่อใหผูอ่ืน
หรือประชาชนเขาใจผิด หรือเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นใด  
 

สวนที่  ๓ 
จริยธรรมตอประชาชน 

 
 

  ขอ ๑๘  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อใหเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธาและเปนแบบอยางที่ดีงามแกประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
 

  ขอ ๑๙  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองพิจารณารับเรื่องรองทุกข รับฟงความคิดเห็น       
และขอเสนอแนะของประชาชน ตลอดจนพึงใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย เสมอภาค 
เทาเทียม เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  
 
 
 



 ๔

สวนที่  ๔ 
จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตน 

 
 

  ขอ ๒๐  สมาชิกและกรรมาธิการพึงเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการรักษาเอกลักษณของความเปนไทยและการรักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณที่ดีของวุฒิสภา 
 

  ขอ ๒๑  สมาชิกและกรรมาธิการพึงแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุม
วุฒิสภา ใหเกียรติและเคารพตอสถานที่และบริเวณรัฐสภา ตลอดจนในที่ประชุม 
 

  ขอ ๒๒  สมาชิกและกรรมาธิการพึงปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรม ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ทั้งในฐานะสวนตัวและในฐานะสมาชิก 
และกรรมาธิการ ซ่ึงมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
  

  ขอ ๒๓  สมาชิกและกรรมาธิการไมพึงประกอบอาชีพ วิชาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือกระทํา
กิจการใดอันเปนการเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ 
 

  ขอ ๒๔  สมาชิกและกรรมาธิการพึงละเวนการคบหาสมาคมหรือใหการสนับสนุน
บุคคลซึ่งมีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย ผูประพฤติผิดกฎหมายหรือผูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
อันอาจกระทบกระเทือนตอช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ  
 

  ขอ ๒๕  สมาชิกและกรรมาธิการพึงระมัดระวังการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหนาที่    
ของผูเชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ นักวิชาการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ มิใหกระทําการใด ๆ อันเปนที่เสื่อมเสียแกสมาชิก กรรมาธิการ
และวุฒิสภา 

 

  ขอ ๒๖  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองละเวนจากการแสวงหาผลประโยชน โดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่และไมกระทําการที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอนและจะตอง
ดูแลใหคูสมรสและบุตรของสมาชิกและกรรมาธิการปฏิบัติตามเชนเดียวกันดวย 
 
 
 
 

 



 ๕

หมวด  ๒ 
การควบคุมใหเปนไปตามจรยิธรรม 

 
 

  ขอ ๒๗๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา”  
ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบหาคนซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา 
  ในการเลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะ
เสนอชื่อรายชื่อสมาชิกคณะละหนึ่งคน เพื่อใหวุฒิสภาเลือกใหเหลือจํานวนสิบหาคนตามวรรคหนึ่ง  
โดยการทําเครื่องหมายกากบาทชื่อสมาชิกผูซ่ึงตนประสงคจะเลือกไมเกินสิบหาคนลงบนแผนกระดาษ 
ใสซองที่เจาหนาที่จัดให ซ่ึงมีรายนามของผูถูกเสนอชื่อทั้งหมด และใหสมาชิกผูที่ไดคะแนนสงูสดุสบิหาคน 
เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา แตหากจํานวนที่จะครบสิบหาคนมีคะแนนเทากัน  
ใหสมาชิกลงคะแนนเลอืกผูที่ไดรับคะแนนที่เทากันอีกตอเนื่องกันไปจนครบจํานวนสิบหาคน        
  ใหผูไดรับเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองเพื่อตั้งเปนประธาน รองประธาน 
เลขานุการ และตําแหนงอื่นตามความจําเปน 
  ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 

 ขอ ๒๘  คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับและจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ

เที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ 
(๒) รับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมจากสมาชิก ผูตรวจการแผนดิน 

บุคคลหรือหนวยงานใด กรณีที่มีการกลาวหาวาสมาชิกหรือกรรมาธิการกระทําผิดตามขอบังคับ 
(๓) พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการกระทําของสมาชิกที่อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ

ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของวุฒิสภา 
  (๔) สอบขอเท็จจริงเบื้องตนและทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนตาม (๒) และเรื่องที่
ปรากฏตาม (๓) 
  (๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานดังกลาว 
ทําการแทน แลวรายงานใหคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาทราบ 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่วุฒิสภามีมติมอบหมาย 
 
 

                                                 
๒

 ราชกิจจานุเบกษา  เลม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๙๓  ง /หนา  ๑๒๕/๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 



 ๖

ขอ ๒๙  กรรมการจริยธรรมวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหนึ่งปและจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ทําหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมี
การเลือกกรรมการขึ้นใหม แตตองดําเนินการเลือกตั้งกรรมการใหมใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับจาก
วันพนตําแหนง 
 

  ขอ ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพนจาก
ตําแหนง เมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ขาดจากสมาชิกภาพของการเปนสมาชิก 
  (๔)  ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกัน เวนแตมีเหตุอันสมควรและไดแจงเปนหนังสอืให
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาทราบ 
 (๕)  ถูกลงโทษตามขอ ๓๘ 
  (๖)  วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสยีงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
   

  ขอ ๓๑  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาวางลงจนมีจํานวนไมถึงกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหนําขอ ๒๗ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  กรรมการตามวรรคหนึ่งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน   
เวนแตวาระของกรรมการที่วางลงเหลือไมถึงสามสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกก็ได   

 

ขอ ๓๒  เมื่อสมาชิกที่มาจากการสรรหาหรือการเลือกตั้งชุดใหมเขารับหนาที่แลว     
ใหที่ประชุมวุฒิสภาเลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาใหมทั้งหมด 

 
ขอ ๓๓  ใหคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณาเรื่องที่ไดรับการรองเรียน เกี่ยวกับ

จริยธรรมของสมาชิกหรือกรรมาธิการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง หากมีความจําเปน
ไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาขอขยาย
เวลาตอประธานวุฒิสภาไดไมเกินสามสิบวัน  

 

ขอ ๓๔  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณาเรื่องที่ไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับ
จริยธรรมของสมาชิกหรือกรรมาธิการเสร็จแลว และมีมติโดยเสียงขางมากของคณะกรรมการจริยธรรม
วุฒิสภาเห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูล ใหรายงานผลการสอบขอเท็จจริงตอประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 



 ๗

 

ขอ ๓๕  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
จริยธรรมวุฒิสภา ใหประธานวุฒิสภาแจงตอที่ประชุมวุฒิสภาโดยเร็ว เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสอบสวน” ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบเอ็ดคน 
เพื่อพิจารณาสอบสวนแลวเสนอตอวุฒสิภาตอไป 

การเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะ
เสนอชื่อกรรมาธิการคณะละหนึ่งคน ยกเวนคณะกรรมาธิการที่ผูถูกสอบสวนเปนกรรมาธิการอยู เพื่อให
วุฒิสภาเลือกใหเหลือสิบเอ็ดคน โดยการทําเครื่องหมายกากบาทชื่อสมาชิกผูซ่ึงตนประสงคจะเลือก 
ไมเกินสิบเอ็ดคนลงบนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให ซ่ึงมีรายชื่อของผูถูกเสนอชื่อทั้งหมด  
และใหสมาชิกผูที่ไดคะแนนสูงสุดสิบเอ็ดคน เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการสอบสวน แตหากจํานวน 
ที่จะครบสิบเอ็ดคนมีคะแนนเทากัน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ใหนําความในขอ ๒๗ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสอบสวนใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต     

วันที่วุฒิสภาตั้ง หากมีความจําเปนไมสามารถสอบสวนใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว               
ใหคณะกรรมการสอบสวนขอขยายเวลาตอวุฒิสภาไดไมเกินสามสิบวัน แตถานอกสมัยประชุมหรืออยูใน
ระหวางสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติใหประธานวุฒิสภามีอํานาจอนุญาตใหขยายเวลาที่กําหนดไวได
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร แลวแจงใหวุฒิสภาทราบภายหลัง เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวน
เสร็จแลว ใหรายงานตอวุฒิสภา ในรายงานดังกลาวคณะกรรมการสอบสวนตองสรุปขอเท็จจริง 
และพยานหลักฐานตาง ๆ  พรอมทั้งความเห็นวา สมาชิกหรือกรรมาธิการผูใดฝาฝนขอบังคับหรือไม 
อยางไร ฝาฝนขอใด ควรถูกตักเตือนหรือตําหนิ เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาตอไปโดยใหเปนการประชุมลับ 

 
ขอ ๓๖  หลักเกณฑและวิธีการในการรับเรื่องรองเรียน การนําเรื่องเขาสูการพิจารณา 

วิธีพิจารณาการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาและวิธีพิจารณาสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน ใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภา 
   

  ขอ ๓๗  วิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาและคณะกรรมการสอบสวน
อยางนอยตองมีสาระสําคัญในการใหโอกาสคูกรณีรับทราบการพิจารณา  การแสดงพยานหลักฐาน 
และความเห็นของตนกอนการวินิจฉัย  การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ  พรอมขอสําเนา
เอกสาร  และการเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาและกรรมการสอบสวน 
 



 ๘

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นวามีหลักฐานและขอเท็จจริงอันควรเชื่อไดวา สมาชิก 
หรือกรรมาธิการผูใดฝาฝนขอบังคับ ใหวุฒิสภามีมติวากลาวตักเตือน หรือตําหนิ หรือประณามใหเปน 
ที่ประจักษ 
  ในกรณีที่เปนการฝาฝนขอบังคับอันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
ใหวุฒิสภามีมติวากลาวตักเตือน หรือตําหนิ หรือประณามใหเปนที่ประจักษและใหดําเนินการตามขอ ๔๐ 
  มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู เวนแตมติของวุฒิสภาตามวรรคสอง ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 
สามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
   
  ขอ ๓๙  ในการพิจารณาวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้ เปนการฝาฝนมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุ
จูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนงตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืน อันควรนํามาประกอบ 
การพิจารณา    
 

   ขอ ๔๐  ในกรณีที่วุฒิสภามีมติ โดยมีหลักฐานและขอเท็จจริงอันควรเชื่อไดวา สมาชิก
ผูใดกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ตามมาตรา ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญ  ใหประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๒๔๔ (๒) 
ของรัฐธรรมนูญตอไป  และแจงใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบ 
    
  ขอ ๔๑๓  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเคารพ
ตอมติของวุฒิสภา 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๙    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประสพสุข  บุญเดช 
ประธานวุฒิสภา 
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