
1 5
ออกแบบและพิมพที่ สํานักการพิมพ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๐, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑-๒, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๕

คู่มือ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ของวุฒิสภา



 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 
การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 

ของวุฒสิภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

คํานํา 
 
 
   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการทําหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
โดยวุฒิสภามีภารกิจหลักที่สําคัญคือ “การตราพระราชบัญญัติ” ซึ่งกระบวนการตราพระราชบัญญัติเป็น
กระบวนการท่ีมีหน่วยงานภายใน (สํานัก) ที่เก่ียวข้องหลายสํานัก ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการใน
ที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการประชุมดังกล่าว  
 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวเพื่อยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติใน “กระบวนการตราพระราชบัญญัติ”  
โดยจัดทํา “คู่มือการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา” ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work manual) ของทุกสํานักที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติตั้งแต่ต้น 
จนจบกระบวนการ (End-to-end-process design) พร้อมทั้งได้สร้างระบบการตรวจสอบเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือนี้ด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติให้กับสมาชิกวุฒิสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 
 
 

คณะทํางานจัดทําคู่มือการสนับสนุนกระบวนการตรา 
พระราชบัญญัติของวุฒิสภา 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ ๑  บทนํา          ๑ 
 

ส่วนที่ ๒  กระบวนการ          ๓ 
     การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาตามบทบัญญัติ        
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐       
 

ส่วนที่ ๓  แผนผังและรายละเอียดการดําเนินการสนบัสนุนกระบวนการตรา 
            พระราชบัญญัติ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา      ๗ 
     ๓.๑  แผนผังภาพรวมการดําเนินการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
   ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา        ๘ 
    ๓.๒  แผนผังและรายละเอียดการดําเนินการสนับสนุนกระบวนการตรา 
   พระราชบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา      ๙ 
           ๑.  การดําเนินการเมื่อสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  ๙ 
        ๒.  การดําเนินการก่อนการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่หนึ่ง   ๑๑ 
        ๓.  การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่หนึ่ง     ๑๕ 
      ๔.  การพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ    ๑๗ 
      ๕.  การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่สอง เรียงลําดับมาตรา  
               และลงมติในวาระที่สาม               ๒๑ 
      ๖.  การดําเนินการกรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
                       ของวุฒิสภา                ๒๓ 
      ๗.  การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
        ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว       ๒๖ 
      ๘.  การดําเนินการจัดกิจกรรมหรือจัดทําข้อมูลทางวิชาการ 
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                    หน้า 
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     ๓.  สํานักกฎหมาย         ๔๗ 
     ๔.  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข       ๕๑ 
   หน่วยงานสนับสนุน 
     ๕.  สํานักวิชาการ         ๕๖ 
     ๖.  สํานักการพิมพ์         ๖๐ 
          ๗.  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ๖๑ 
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ส่วนที่ ๑  บทนํา 
 
 
   นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา เป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติภารกิจของ
วุฒิสภา ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกส่วนราชการต้องดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
๑๑ ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ดังนั้น 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะส่วนราชการที่ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
ดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  โดยกําหนด
ประเด็นการพัฒนาในเร่ืองของการยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติซึ่งเป็นการสนับสนุน 
“ภารกิจหลัก” ของวุฒิสภาทั้งในด้านการตราพระราชบัญญัติ และการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน และในเรื่องของการพัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๐ ที่กําหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น “ภารกิจใหม่” ของวุฒิสภา  โดยที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ต้องปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทั้ง ๒ ภารกิจนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น ในโอกาสน้ีจึงเป็นโอกาส 
ในการทบทวนและจัดทําคู่มือประกอบกระบวนงานสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกระบวนการ
หลัก และเป็นกระบวนการสําคัญที่ มีหลายสํานักที่ เ ก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
ในที่ประชุมวุฒิสภา และที่ประชุมคณะกรรมาธิการ และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานและอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติของ
วุฒิสภา 
   จากความสําคัญดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จึ ง ให้ความสํา คัญกับการยกระดับการสนับสนุนงานด้ านนิติบัญญัติ ใน  “กระบวนการตรา
พระราชบัญญัติ” โดยเริ่มต้นจากการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ที่มีความ
เชื่อมโยงกับสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากเดิมที่เป็น
กระบวนงานที่ทําเฉพาะขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตนเอง (Function-based) ปรับเป็นความร่วมมือ 
ของหลายสํานักที่เก่ียวข้อง (Cross-function) โดยการหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของ 
การปฏิบัติงาน และสามารถเล็งเห็นจุดที่สามารถพัฒนา หรือยกระดับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 

 ๒

(Work redesign) ทั้งนี้ นอกจากจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานแล้ว ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่อยู่ในจุดของความเชื่อมโยงระหว่างกันจะเห็นถึงโอกาสในการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมภายใต้
กระบวนการปฏิบัติงาน (Process Innovation) อันเป็นความท้าทายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ที่จะยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ (ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) และบูรณาการงาน
ภายในกระบวนงาน การลดงานที่ซ้ําซ้อน การลดขั้นตอนทํางาน พร้อมกับการนําเทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
   ในการนี้ เพื่อให้สามารถดําเนินการยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ  
อันประกอบด้วย กลไก ระบบ กระบวนการ ขั้นตอน บุคลากรท่ีรับผิดชอบ เคร่ืองมือ ฐานข้อมูลและ
เครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด จึงให้มีการจัดทําคู่มือการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 
(Work manual) เพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของทุกสํานักที่เกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการตรา
พระราชบัญญัติของวุฒิสภา และกําหนดให้มีการวัดและประเมินผลตั้งแต่กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งนี้ คู่มือการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ของวุฒิสภาฉบับนี้ นอกจากจะเป็นการดําเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จในการกํากับ ติดตาม การดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ (การยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา) 
แล้ว ยังจะใช้เป็นแนวทางดําเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจอันสําคัญของวุฒิสภามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนและนโยบาย 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการขับเคล่ือน
ประเทศสู่อนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศต่อไป 
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ส่วนที่ ๒  กระบวนการ 
                การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องเสนอ
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน และเม่ือสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบแล้ว 
ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไป 
 วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้า 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน  
ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน กําหนดวันดังกล่าว
ให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เร่ิมนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา ระยะเวลา
ดังกล่าวนี้ ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าวุฒิสภาพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
 ทั้งนี้ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้วุฒิสภาพิจารณานั้น ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภาให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบ 
และให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้งให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วย
การเงิน 
 สําหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาให้กระทําเป็น ๓ วาระตามลําดับ 
ดังนี้ 
 วาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้พิจารณาหรือไม่
เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
 วาระท่ีสอง ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งหรือ
กรรมาธิการเต็มสภา ตามปกติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง การพิจารณา
โดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําได้ต่อเม่ือสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติ ในกรณีพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งนั้น วุฒิสภาจะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้ 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้วุฒิสภา
พิจารณาเร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตรา และให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยคํา
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หรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนคําแปรญัตติ หรือที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ 
ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น เม่ือได้พิจารณาจนจบร่างแล้ว ให้วุฒิสภาพิจารณา
ทั้งร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง และในการพิจารณาคร้ังนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําได้ แต่จะขอ
แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่ 
 วาระที่สาม การลงมติ 
 เม่ือวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
 (๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 
 (๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและ
ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ กล่าวคือ  
ส่งร่างพระราชบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป แต่ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก
แห่งสภานั้น ๆ มีจํานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าสภาใดสภาหนึ่ง 
ไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับย้ัง 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 
 ในการนี้ สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้ขึ้นพิจารณาใหม่ได้
เม่ือพ้น ๑๘๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรสําหรับกรณีที่
วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรในกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ ๑๘๐ วันนับแต่
วันที่สภาใดสภาหน่ึงไม่เห็นชอบด้วย สําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๓๗ (๓) 
 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นขอบของรัฐสภาและ 
ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 
 ในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับย้ังไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน 
ที่ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ให้ลดเหลือ ๑๐ วัน 
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 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ ได้บัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติไว้ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 
 (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมี
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า 
 (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 
 ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสําคัญให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่สาระสําคัญ 
ให้ข้อความท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญน้ันเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๘๑ 
 การนําร่างพระราชบัญญัติข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
 ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีการส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ให้นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นกําหนดดังกล่าว 
 ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายัง
รัฐสภา หรือเม่ือพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ 
ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง 
เม่ือพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรี 



 

 ๖

นําร่างพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ เสมือนหน่ึงว่า
พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 



 

 ๗

ส่วนที่ ๓  แผนผังและรายละเอียดการดําเนินการสนับสนุนกระบวนการ 
             ตราพระราชบัญญัติ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
   การทําหน้าที่สนับสนุนงานด้านการตราพระราชบัญญัติให้กับสมาชิกวุฒิสภา สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีกระบวนการสนับสนุนการดําเนินการเพื่อทําให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
สมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องของทุกหน่วยงานภายใน (สํานัก) ที่เก่ียวข้องตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุด
กระบวนการ (End-to-end process)  ประกอบด้วย 
      ๑. การดําเนินการเมื่อสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ    
       ๒. การดําเนินการก่อนการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่หนึ่ง     
        ๓. การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่หนึ่ง       
      ๔. การพิจารณาในวาระท่ีสอง ขั้นคณะกรรมาธิการ      
      ๕. การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่สอง เรียงลําดับมาตรา และลงมติในวาระ
ที่สาม                  
      ๖. การดําเนินการกรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ
วุฒิสภา                   
       ๗. การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน 
พิจารณาเสร็จแล้ว    
      ๘. การดําเนินการจัดกิจกรรมหรือจัดทําข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการตรา
พระราชบัญญัติ           
 

ดังมีรายละเอียดการดําเนินการตาม “แผนผังและรายละเอียดการดําเนินการสนับสนุนกระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ต่อไปนี้  



๘ 
 

แผนผังภาพรวมการด าเนินการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  

              
               

               
s               
         
             
               
         
              /
                 
                    
       

         
             

s        
                    
                
                

                
s                       
                     
s                    
                          
       
s                     
                           
                

            
s                   
           ( . . ( ))

                   
s              
                 
( . . ( ))          
           

 .                                                                

                   
s             

               
s                                
                                 
              
s                                     
s                            
s                                     
                         

                      
s                       
                     
                

                
s                       
                                
                           
s                       
                             
                 
s                         
                                 

              
s                     
           ( . .) 
                        
                 
                       

                   
s                
              
             

 .                                                            

            
s                   
           ( . .)

              
          
           

               
s                            
                             
                
s                           
s                           
       
s                        
                         
                     

            
s             
      
           
( . .)

                
s          
                
                 
s                    
                     
                  
          
                 

                      
s                  
          /       
          /       
                    

                   
s                    
          

 .                                           

                
            

                
s               
s                        
                

                        
s                             
                 

                       
s                           
              

s                      
                      

              
s                         .
s                             

                   
s             

               
s                              
                              
                    
s                            
         
s                            
s                          
                             
       

                    
s                         
                   

 .                                         

                      

                       
                

s                 
                    
                      

                      
s                       
                     
                

               
s                   
                
                   
                   
s                  
              
              

         
             

s             
         
               
                

                
s                     
                      
                   
s             
          
                 
                     
               
               
             
                  

                   
s                    
          

 

 .                                                                             

          
                  

                    

      
                 

                   

                      
s            
                / 
                / 
                   
       

 .                                                 
                           

                       
                        

                          

                   
s             

               
s                               
                              
                    
s                             
         
s                              
s                        
                       
                

                      
s                       
                     
                

              
s                    
          

                   
s                         
                   

                          
                     

           

               
s                             
                          
                   
s                           
                              
                             
s                         
                       
             

                       
s                           
/                 /        
                    

                   
s                    
          

      
             
s             

               
s                                     
                                           
s                                     
s                             
s                                     
                         

         
             

s                       
                     
                

                    
                        

                          
             

 .                                                                                      

             
s                                                      /                  
                                         /                     / 
                                   /                       

 .                                        
                                                 

                 
                 

         

              
          

                     

      
             

s                
              
             

                       
                 
                 

                       

               
s                                                                         
s                                           

            
          

s            
                / 
                /
           
               

      
             
s        
            
          

              
s         
           
          

 

 

 

 

 

                 
s                   
                        
           
s                         
                        

 



แผนผังและรายละเอียดการดําเนินการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
๑. การดําเนินการเมื่อสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
   

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักการประชุม สํานักงาน 

ประธานวุฒิสภา 
สํานักกรรมาธิการ  สํานักกฎหมาย  สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติ สํานักที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑. สํานักการประชุม จัดทําความเห็นกราบเรียนประธาน
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาว่าจะมอบหมายคณะกรรมาธิการหรือ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาล่วงหน้าตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๑๑๙ หรือไม่ 
   ๒. สํานักงานประธานวุฒิสภา วิเคราะห์เรื่องจากสํานัก
การประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา 
- กรณีประธานวุฒิสภามีดําริมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณา 
   ๓. สํานักกรรมาธิการ ๓ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา) ดําเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อ
พิจารณา  ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา มี ๒ กรณี คือ มอบหมายคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา หรือตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวนไม่เกิน ๑๕ คน ดําเนินการ ดังนี้ 
 

สภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติรับหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัติ 

จัดทําความเห็น 
กราบเรียนประธาน
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ว่าจะมอบหมาย
คณะกรรมาธิการ/ 
ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา
ศึกษาล่วงหน้าก่อนที่ 
สภาผู้แทนราษฎร 
ส่งร่างให้วุฒิสภา
พิจารณาหรือไม่ 

สรุปและวิเคราะห์
เรื่องจากสํานัก 
การประชุมเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณาของ 
ประธานวุฒิสภา 

- จัดประชุม
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา 
- แจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา
ไปยังคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา 
ที่ได้รับมอบหมาย 
- ประสาน
คณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
รายชื่อผู้แทนของ
คณะกรรมาธิการ

๑ ๒ ๓



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักการประชุม สํานักงาน 

ประธานวุฒิสภา 
สํานักกรรมาธิการ  สํานักกฎหมาย  สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (๑) กรณีมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
วุฒิสภา จัดทําหนังสือให้เลขานุการคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาลงนามแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภาที่ได้รับมอบหมายดําเนินการ 
      (๒) กรณีตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จัดทําหนังสือให้
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาลงนาม
แจ้งไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอรายชื่อผู้แทนของคณะกรรมาธิการ และมีหนังสือ
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมาย
ผู้แทนมาเป็นกรรมาธิการ แล้วนํารายชื่อเสนอต่อสํานัก 
การประชุมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อ 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
   ๔. สํานักกฎหมาย จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติเบื้องต้น (อ.พ.(ร.)) โดยการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็นสําคัญ 
จากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผลการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผล
ในการลงมติรับหลักการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
   ๕. สํานักประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารประกอบ 
การพิจารณา (อ.พ. (ร)) ให้สมาชิกวุฒิสภาทราบ 
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ 
 
 
 
 

จัดทําเอกสารประกอบ
การพิจารณา (อ.พ. (ร)) 

เผยแพร่
เอกสารประกอบ 
การพิจารณา  
(อ.พ. (ร)) 
ประชาสัมพันธ์ 
ให้สมาชิกวุฒิสภา  
ทราบ 

๔

๕



๒. การดําเนินการก่อนการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่หนึ่ง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักกฎหมาย สํานักการพิมพ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
และเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
สํานักที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 
  ๖. สํานักบริหารงานกลาง ลงทะเบียนรับร่าง
พระราชบัญญัติและส่งให้สํานักการประชุมดําเนินการ 
   ๗. สํานักการประชุม ดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถว้นสมบูรณ์ของส่วนประกอบร่าง
พระราชบัญญัติ แล้วจัดทําความเห็นกราบเรียนประธาน
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตบรรจุร่างพระราชบัญญัติ 
เข้าระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดทําร่างระเบียบ
วาระการประชุมเสนอต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธาน
วุฒิสภาเห็นชอบกับร่างระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
จึงบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อลงนาม และจัดทํา
ขั้นตอนการประชุมสําหรับประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่
ประธานของที่ประชุม  
   ๘. สํานักงานประธานวุฒิสภา สรุปและวิเคราะห์เรื่อง
จากสํานักการประชุม พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภาในการบรรจุ 
ร่างพระราชบัญญัติเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
 
     
 

สภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติ 
และเสนอวุฒิสภา
พิจารณา ลงทะเบียนรับ และ

ส่งสํานักการประชุม  
- วิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ร่างและจัดทําความเห็น
กราบเรียนประธาน
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา  
- จัดทําระเบียบวาระ
การประชุมและขั้นตอน 
การประชุม 

สรุปและวิเคราะห์
เรื่องจากสํานัก 
การประชุมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ของประธานวุฒิสภา 

๖

๗

๘



หน่วยงานรับผิดชอบ ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ สํานักกฎหมาย สํานักการพิมพ์ สํานักการพิมพ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เมื่อประธานวุฒิสภาพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณา  
   ๙. สํานักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ดําเนินการก่อน
การประชุม โดยจัดทําหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มาให้ข้อมูล  และดําเนินการระหว่างประชุม ดังนี้ 
      (๑) จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
เพื่อพิจารณาว่าสมควรรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา
หรือไม่ ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา มี ๒ กรณี คือ เห็นควรรับร่าง
พระราชบัญญัติไว้พิจารณา และไม่เห็นชอบด้วยกับ 
สภาผู้แทนราษฎร (ไม่ควรรับร่างพระราชบัญญัติ 
ไว้พิจารณา) 
       กรณีหากเห็นสมควรรับร่างพระราชบัญญัติ 
ไว้พิจารณาที่ประชุมจะพิจารณาว่าสมควรให้
คณะกรรมาธิการคณะใดเป็นผู้พิจารณาในวาระที่สอง 
     (๑.๑) กรณีพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา  
กรณีนี้ไม่ต้องกําหนดจํานวนวันแปรญัตติเนื่องจาก 
สมาชิกวุฒิสภาทุกคนเป็นกรรมาธิการ 
     (๑.๒) กรณีพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ที่วุฒิสภาตั้ง ต้องพิจารณากําหนด ๓ เรื่อง คือ 
                    (๑.๒.๑) พิจารณาสัดส่วนของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยการประสานขอรายชื่อผู้แทน
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา กลุ่มงาน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาจะจัดทําหนังสือให้ 

๙ 

- จัดประชุม
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาแนวทาง 
การพิจารณาของ
วุฒิสภา กําหนดจํานวน
กรรมาธิการวิสามัญ 
กําหนดการแปรญัตติ 
และระยะเวลา
ปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมาธิการ 
- ประสานงาน
คณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
รายชื่อกรรมาธิการ
วิสามัญ 
- จดประเด็นอภิปราย 
และข้อสังเกต 
ในชั้นที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญกิจการวุฒิสภา



หน่วยงานรับผิดชอบ ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ สํานักกฎหมาย สํานักการพิมพ์ สํานักการพิมพ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาลงนาม
แจ้งไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอรายชื่อผู้แทนของคณะกรรมาธิการ และมีหนังสือ 
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมาย
ผู้แทนมาเป็นกรรมาธิการ แล้วนํารายชื่อเสนอต่อสํานัก 
การประชุมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อต่อ 
ที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป 
        (๒.๒.๒) พิจารณากําหนดวันแปรญัตติ 
        (๒.๒.๓) พิจารณากําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
     (๑.๓) กรณีมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ 
ประจําวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา จะพิจารณากําหนดวัน 
แปรญัตติ และกําหนดระยะเวลาการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 
      (๒) จดประเด็นอภิปรายและข้อสังเกตในชั้นที่ประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ทั้งนี้ ในส่วน 
สํานักกรรมาธิการ สําหรับกลุ่มงานในสํานักกรรมาธิการ 
ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการตรวจทานร่างพระราชบัญญัติ 
ด้านรูปแบบและเนื้อหา 
 
 
    
 

 
 



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักกฎหมาย สํานักการพิมพ์ สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๑๐. สํานักกฎหมาย จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.) โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติ ได้แก่ การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
เรียงลําดับมาตราในวาระที่สองและการลงมติในวาระที่สาม 
ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับในปัจจุบันกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ  
และข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ บทวิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติ บทสัมภาษณ์ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ  วิทยานิพนธ์ บทความ ข่าว ฯลฯ 
   ๑๑. สํานักการพิมพ์ จัดพิมพ์เอกสารประกอบ 
การพิจารณา อ.พ. และร่างพระราชบัญญัติซึ่ง 
สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว รวมทั้งระเบียบวาระ 
การประชุมวุฒิสภา 
   ๑๒. สํานักการประชุม นําเข้าระเบียบวาระการประชุม
และร่างพระราชบัญญัติในฐานข้อมูลเพื่อแสดงบนเว็บไซต์
วุฒิสภา www.senate.go.th จัดส่งหนังสือนัดประชุม 
และระเบียบวาระการประชุม และหนังสือเชิญรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อแถลง หรือชี้แจงต่อ 
ที่ประชุม 
   ๑๓. สํานักประชาสัมพันธ์ แจ้งระเบียบวาระการประชุม
ไปยังสมาชิกวุฒิสภา บุคลากร และสื่อมวลชน  
ทางแอปพลิเคชันไลน์ 
    

จัดทําเอกสารประกอบ
การพิจารณา (อ.พ.)  

จัดพิมพ์เอกสารประกอบ
การพิจารณา (อ.พ.)  
ร่างพระราชบัญญัติซึ่ง 
สภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว และ
ระเบียบวาระการประชุม 

- เผยแพร่ระเบียบวาระ
การประชุมบนเว็บไซต์
วุฒิสภา
www.senate.go.th 
- จัดส่งหนังสือ 
นัดประชุมและระเบียบ
วาระการประชุม 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

แจ้งระเบียบวาระ
การประชุมไปยัง
สมาชิกวุฒิสภา 
บุคลากร และ
สื่อมวลชน  

๑๑

๑๐

๑๒ ๑๓



๓. การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่หนึ่ง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักการประชุม สํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ 

 สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 

สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๑๔. สํานักการประชุม ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการ
วุฒิสภาทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุมวุฒิสภา ได้แก่   
จัดเตรียมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์สํานักงาน  
เครื่องฉายภาพ ประสานรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงเพื่อนําเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ จัดพิมพ์รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมาธิการวิสามัญ ติดตามการพิจารณาและ 
การลงมติของที่ประชุม 
   ๑๕. สํานักกฎหมาย จัดวางเอกสารประกอบการ
พิจารณา (อ.พ.) ในที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อสมาชิกวุฒิสภา 
ใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
   ๑๖. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
สํานักกรรมาธิการ ๓ ประสานงานระหว่างเลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภากับ
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาเกี่ยวกับรายชื่อ 
ที่เสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
         กลุ่มงานในสํานักกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมาย 
ดําเนินการจดประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกตของ
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ขั้นคณะกรรมาธิการ 
   ๑๗. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข จดและจัดทํา
รายงานการประชุม จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา  
บันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมวุฒิสภา
เพื่อพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
ในวาระที่หนึ่ง 

- ปฏิบัติหน้าที่ช่วย
เลขาธิการวุฒิสภา 
ทําหน้าที่เลขานุการ
ของที่ประชุมวุฒิสภา 
- ประสานรัฐมนตรี 
และผู้ชี้แจง 
- จัดเตรียมรายชื่อ 
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ตั้งเป็นกรรมาธิการ
วิสามัญสําหรับ
เลขาธิการวุฒิสภา
อ่านในที่ประชุม 

จัดวางเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา (อ.พ.) 
ในที่ประชุมวุฒิสภา 
เพื่อสมาชิกวุฒิสภา 
ใช้ประกอบ 
การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 

- ประสานงานและ
รวบรวมรายชื่อ
กรรมาธิการวิสามัญ  
- ดําเนินการจดประเด็น
การอภิปรายและ
ข้อสังเกตของสมาชิก
วุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ขั้นคณะกรรมาธิการ

จดและจัดทํารายงาน
การประชุม/  
บันทึกการประชุม/ 
บันทึกผลการออก
เสียงลงคะแนน 

๑๔ ๑๕ ๑๖

๑๗



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักกรรมาธิการ สํานักกฎหมาย  สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๑๘. สํานักประชาสัมพันธ์   สรุปผลการลงมติของ 
ที่ประชุมวุฒิสภา และรายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานฯ รวมถึงสื่อมวลชน 
   ๑๙. เมื่อวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติ
ในวาระที่หนึ่งแล้ว สํานักการประชุม จัดทําหนังสือแจ้งมติ 
ที่ประชุมวุฒิสภาไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
          - กรณีตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมีหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งแรก แจ้งไปบุคคล 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ และจัดทําประกาศ
วุฒิสภา แจ้งไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
          - กรณีมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
วุฒิสภา มีหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา 
 

แจ้งมติที่ประชุม 
วุฒิสภาไปยัง 
ส่วนราชการ หน่วยงาน  
และบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

๑๙

เผยแพร่ผล
การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
ของวุฒิสภา  

๑๘



๔. การพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักกรรมาธิการ สํานักกฎหมาย สํานักการประชุม 

สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 

 สํานักการพิมพ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๒๐. สํานักกรรมาธิการ รับคําแปรญัตติของสมาชิก
วุฒิสภา 
   ๒๑. สํานักกรรมาธิการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ ดําเนินการ ดังนี ้
         (๑) งานด้านวิชาการ จัดทําข้อมลูพื้นฐานประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตรวจทานร่างพระราชบัญญัติ
ด้านเนื้อหา จัดทําความเห็นทางกฎหมาย ศึกษาและวเิคราะห์
คําแปรญัตติ  
         (๒) งานด้านอํานวยการ จัดการประชุม ขั้นตอน 
การประชุม และเตรียมอุปกรณก์ารประชุม ตรวจสอบ 
องคป์ระชุม จัดทําหนังสือยืนยันมติ รับและรวบรวม 
คําแปรญัตติ และประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  
          (๓) งานด้านการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ (ถ้าม)ี  ในชอ่งทางต่าง ๆ เช่น 
               (๓.๑) ทางเวบ็ไซต์ โดยประสานงานกับ 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               (๓.๒) จัดสัมมนา/เสวนา 
               (๓.๓) เชญิบคุคลมาชี้แจง 
               (๓.๔) เดินทางศึกษาดูงาน 
               (๓.๕) ขอเอกสารข้อมูล 
 

การประชุม
คณะกรรมาธิการ 

รับคําแปรญัตติ 

- ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการ
ปฏิบัติงาน 
ด้านวิชาการและ 
ด้านอํานวยการ 
- ดําเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๗๗ 

๒๐ 

๒๑



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักกรรมาธิการ สํานักกฎหมาย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
สํานักรายงาน 

การประชุมและชวเลข 
สํานักการพิมพ์  

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๒๒. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ 
บนเวบ็ไซต์วุฒิสภา  
   ๒๓. สํานักรายงานการประชมุและชวเลข  จดและจัดทํา
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ 
   ๒๔. เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว สํานักกรรมาธิการ ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ ดําเนินการจัดทํารายงาน 
ของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามญั เมือ่ที่ประชุม
คณะกรรมาธิการมีมติให้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยนํารายงานเข้าคณะทํางานภายใน
สํานักเพื่อตรวจทานด้านรูปแบบรายงาน และด้านรูปแบบ
และเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติภายในสํานัก และนํา
รายงานเข้าคณะทํางาน ๓ สํานัก เพื่อตรวจทานด้านรูปแบบ
รายงานและด้านรูปแบบและเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ
ก่อนจัดทําหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุม โดยส่งต้นฉบับไปยังสํานัก
บริหารงานกลาง และส่งไปยังสํานักการพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์
รายงาน 
   ๒๕. สํานักการพิมพ์ จัดพิมพ์รายงานของ
คณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
 

จัดพิมพ์รายงานของ
คณะกรรมาธิการ 
สามัญ/วิสามัญ 

จดและจัดทํารายงาน
การประชุม
คณะกรรมาธิการ
สามัญ/วิสามัญ 

เปิดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติ
บนเวบ็ไซต์วุฒิสภา 

๒๒

๒๓

๒๕

- จัดทํารายงาน 
ของคณะกรรมาธิการ 
สามัญ/วิสามัญ 

๒๔



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักการพิมพ์  สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   - เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
เสร็จแล้ว และเสนอรายงานการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา สํานักที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒๖. สํานักบริหารงานกลาง ลงทะเบียนรับรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
   ๒๗. สํานักการประชุม ดําเนินการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน 
และจัดทําความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อ
พิจารณาอนุญาตบรรจุรายงานของคณะกรรมาธิการ 
เข้าระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดทําร่างระเบียบ
วาระการประชุมเสนอต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธาน
วุฒิสภาเห็นชอบกับร่างระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
จึงบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อลงนาม และจัดทํา
ขั้นตอนการประชุมสําหรับประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่ 
ประธานของที่ประชุม  
   ๒๘. สํานักงานประธานวุฒิสภา สรุปและวิเคราะห์เรื่อง
จากสํานักการประชุม พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา  
   ๒๙. สํานักการพิมพ์ จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม 
วุฒิสภา 
 
 

ลงทะเบียนรับ และ
ส่งสํานักการประชุม  

- จัดทําความเห็น
กราบเรียนประธาน
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา
อนุญาตบรรจุ
ระเบียบวาระ 
การประชุมวุฒิสภา 
- จัดทําระเบียบวาระ
การประชุมและ
ขั้นตอนการประชุม

สรุปและวิเคราะห์
เรื่องจากสํานัก 
การประชุมเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณาของ 
ประธานวุฒิสภา

จัดพิมพ์ระเบียบ
วาระการประชุม 

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

คณะกรรมาธิการ
พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
เสร็จแล้ว และ 
เสนอรายงานต่อ 
ประธานวุฒิสภา 



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักการพิมพ์  สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๓๐. สํานักการประชุม นําเข้าระเบียบวาระการประชุม
และร่างพระราชบัญญัติในฐานข้อมูลเพื่อแสดงบนเว็บไซต์
วุฒิสภา www.senate.go.th จัดส่งหนังสือนัดประชุม 
และระเบียบวาระการประชุมให้กับสมาชิกวุฒิสภา  
   ๓๑. สํานักประชาสัมพันธ์ แจ้งระเบียบวาระการประชุม
ไปยังสมาชิกวุฒิสภา บุคลากร และสื่อมวลชน 
ทางแอปพลิเคชันไลน์ 
 

 

แจ้งระเบียบวาระ
การประชุมไปยัง
สมาชิกวุฒิสภา 
บุคลากร และ
สื่อมวลชน  

- เผยแพร่ระเบียบวาระ
การประชุมบนเว็บไซต์
วุฒิสภา
www.senate.go.th 
- จัดส่งหนังสือ 
นัดประชุมและระเบียบ
วาระการประชุม 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๓๐ ๓๑



๕. การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่สอง เรียงลําดับมาตรา และลงมติวาระที่สาม 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักกรรมาธิการ 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักการประชุม 
สํานักรายงาน 

การประชุมและชวเลข 
สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๓๒. สํานักกรรมาธิการ เตรียมข้อมูลสนับสนุนให้
คณะกรรมาธิการชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา จัดทําคํากล่าว
รายงานตารางเหตุผลการแก้ไขรายมาตราเพื่อชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมวุฒิสภา และติดตามประเด็นการพิจารณา 
รายมาตราของสมาชิกวุฒิสภา และลงมติเป็นรายมาตรา  
พิจารณาความสอดคล้องความเชื่อมโยงกรณีที่ประชุม
วุฒิสภาแก้ไขซึ่งอาจกระทบในมาตราอื่น ๆ ของ 
ร่างพระราชบัญญัติในกรณีมีถ้อยคําที่ขัดหรือแย้ง 
และการพิจารณาข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภา 
   ๓๓. สํานักงานประธานวุฒิสภา จัดทําแนวทาง 
การถามมติการพิจารณาเรียงลําดับมาตราในวาระที่สอง 
ของที่ประชุมวุฒิสภาให้ประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่
ประธานของที่ประชุม 
   ๓๔. สํานักการประชุม ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการ
วุฒิสภาทําหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา 
ในการติดตามการพิจารณาและลงมติรายมาตรา  
โดยการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้ถูกต้อง 
ตรงตามมติของที่ประชุม 
   ๓๕. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข จดและจัดทํา
รายงานการประชุม จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา  
บันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน 
   ๓๖. สํานักประชาสัมพันธ์   สรุปผลการลงมติของ 
ที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานฯ รวมถึงสื่อมวลชน 

การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
ในวาระที่สองและ 
ลงมติวาระที่สาม  
ของที่ประชุมวุฒิสภา 

จัดทําแนวทางการ
ถามมติการพิจารณา
เรียงลําดับมาตรา 
ในวาระที่สองให้
ประธานวุฒิสภา 
และผู้ทําหน้าที่
ประธานของที่ประชุม

เตรียมข้อมูลสนับสนุน
ให้คณะกรรมาธิการ
ชี้แจงต่อที่ประชุม
วุฒิสภา จัดทําคํากล่าว 
และติดตามประเด็น
การอภิปราย 

จดและจัดทํารายงาน
การประชุม/  
บันทึกการประชุม/ 
บันทึกผลการออก
เสียงลงคะแนน 

เผยแพร่ผล
การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
ของวุฒิสภา  

๓๓ ๓๔

๓๕

๓๖

๓๒

ปฏิบัติหน้าที่ช่วย
เลขาธิการวุฒิสภา 
ทําหน้าที่เลขานุการ
ของที่ประชุมวุฒิสภา 
ในการติดตามการ
พิจารณาและลงมติ
รายมาตรา



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ 

สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 

สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาลงมติในวาระที่สามแล้ว 
สํานักที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 
  ๓๗. สํานักการประชุม ดําเนินการแจ้งมติที่ประชุม
วุฒิสภา โดยจัดทําร่างพระราชบัญญัติ และหนังสือ 
ยืนยันมติที่ประชุมวุฒิสภาแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งในการจัดทําและอ่านตรวจทานร่างพระราชบัญญัติ 
ให้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม กระทําเป็น ๓ ขั้นตอน    
       (๑) นิติกรเจ้าของเรื่องจัดทําร่างพระราชบัญญัติและ
ตรวจทานให้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม 
       (๒) ตรวจสอบประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกับ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
       (๓) อ่านตรวจทานร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับ  
โดยมีผู้ร่วมอ่านตรวจทานความถูกต้องจํานวน ๔ คน 
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน นิติกรเจ้าของเรื่อง และนิติกรในกลุ่มงาน ๑ คน 
   ๓๘. สํานักกรรมาธิการ รวบรวมข้อมูลการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาเพื่อจัดทําความเป็นมา 
ประเด็นอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ และรวบรวมเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานข้อมูล 

ดําเนินการแจ้งมติ
ที่ประชุมวุฒิสภา 
โดยจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติ และ
หนังสือยืนยันมติ 
ที่ประชุมวุฒิสภา 
แจ้งไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร 

ส่งคืน 
ร่างพระราชบัญญัติ 

ไปยังสภาผู้แทนราษฎร

รวบรวมข้อมูล
การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
เพื่อจัดทําความเป็นมา 
ประเด็นอภิปราย  
และรวบรวมเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล 

๓๗

๓๘



๖. การดําเนินการกรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา 
                   

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 

สํานักการพิมพ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   - เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือแจ้งประธานวุฒิสภา 
เพื่อขอให้วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา  
เพื่อตั้งเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วย
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา สํานักที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ ดังนี้ 
   ๓๙. สํานักบริหารงานกลาง ลงทะเบียนรับเรื่อง  
และส่งให้สํานักการประชุม 
   ๔๐. สํานักการประชุม ดําเนินการวิเคราะห์เรื่องและ
จัดทําความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
อนุญาตบรรจุเรื่องการตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา
เข้าระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดทําร่างระเบียบ
วาระการประชุมเสนอต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธาน
วุฒิสภาเห็นชอบกับร่างระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
จึงบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อลงนาม และจัดทํา
ขั้นตอนการประชุมสําหรับประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่
ประธานของที่ประชุม  
   ๔๑. สํานักงานประธานวุฒิสภา สรุปและวิเคราะห์เรื่อง
จากสํานักการประชุม พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา  
   ๔๒. สํานักการพิมพ์ จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม  
วุฒิสภา 

สภาผู้แทนราษฎร 
มีหนังสือแจ้งว่า  
ไม่เห็นชอบด้วยกับ
วุฒิสภาในการ 
แก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างพระราชบัญญัติ

- จัดทําความเห็น
กราบเรียนประธาน
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา
อนุญาตบรรจุ
ระเบียบวาระ 
การประชุมวุฒิสภา 
- จัดทําระเบียบวาระ
การประชุมและ
ขั้นตอนการประชุม 

สรุปและวิเคราะห์
เรื่องจากสํานัก 
การประชุมเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณาของ
ประธานวุฒิสภา จัดพิมพ์ระเบียบ

วาระการประชุม  

ลงทะเบียนรับ 
และส่งให้สํานัก 
การประชุม 

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒



หน่วยงานรับผิดชอบ ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักการพิมพ์  สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๔๓. สํานักการประชุม นําเข้าระเบียบวาระการประชุม
และร่างพระราชบัญญัติในฐานข้อมูลเพื่อแสดงบนเว็บไซต์
วุฒิสภา www.senate.go.th จัดส่งหนังสือนัดประชุม 
และระเบียบวาระการประชุมให้กับสมาชิกวุฒิสภา  
   ๔๔. สํานักประชาสัมพันธ์ แจ้งระเบียบวาระการประชุม
ไปยังสมาชิกวุฒิสภา บุคลากร และสื่อมวลชน  
ทางแอปพลิเคชันไลน์ 
 

แจ้งระเบียบวาระ
การประชุมไปยัง
สมาชิกวุฒิสภา 
บุคลากร และ
สื่อมวลชน  

- เผยแพร่ระเบียบวาระ
การประชุมบนเว็บไซต์
วุฒิสภา
www.senate.go.th 
- จัดส่งหนังสือ 
นัดประชุมและระเบียบ
วาระการประชุม 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๔๓ ๔๔



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
สํานักกรรมาธิการ สํานักการประชุม 

สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 

สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๔๕. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
สํานักกรรมาธิการ ๓ ประสานงานระหว่างเลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภากับ
คณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ในวาระที่สอง เพื่อเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภา 
ตั้งเป็นกรรมาธิการร่วมกัน รวมทั้งจัดทําข้อมูลเพื่อชี้แจง 
เหตุผลการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 
   ๔๖. สํานักการประชุม ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการ
วุฒิสภาทําหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา 
และจัดทํารายชื่อกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาอ่านในที่ประชุมวุฒิสภา 
   ๔๗. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข จดและ 
จัดทํารายงานการประชุม จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา  
บันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน 
   ๔๘. สํานักประชาสัมพันธ์   สรุปผลการลงมติของ 
ที่ประชุมวุฒิสภา และรายชื่อกรรมาธิการร่วมกัน 
ฝ่ายวุฒิสภา เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ของสํานักงานฯ รวมถึงสื่อมวลชน 
   ๔๙. เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกัน
ฝ่ายวุฒิสภาแล้ว สํานักการประชุม จัดทําหนังสือยืนยันมติ 
เพื่อแจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภาไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่าย
วุฒิสภา และจัดทําประกาศวุฒิสภา แจ้งไปยังเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

จดและจัดทํารายงาน
การประชุม/  
บันทึกการประชุม/ 
บันทึกผลการออก
เสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมวุฒิสภา
ดําเนินการตั้ง
กรรมาธิการร่วมกัน
ฝ่ายวุฒิสภา 

- ปฏิบัติหน้าที่ช่วย
เลขาธิการวุฒิสภา 
ทําหน้าที่เลขานุการ
ของที่ประชุมวุฒิสภา 
- จัดเตรียมรายชื่อ
กรรมาธิการร่วมกัน 
ฝ่ายวุฒิสภา สําหรับ
เลขาธิการวุฒิสภา
อ่านในที่ประชุม 

- ประสานงานและ
รวบรวมรายชื่อ
กรรมาธิการร่วมกัน
ฝ่ายวุฒิสภา  
- จัดทําข้อมูลเพื่อ
ชี้แจงเหตุผลการ
แก้ไขเพิ่มเติมของ
คณะกรรมาธิการ 

เผยแพร่ผลการ
ประชุมและรายชื่อ
กรรมาธิการร่วมกัน
ฝ่ายวุฒิสภา  

๔๘

๔๗

๔๖๔๕

แจ้งมติที่ประชุม
วุฒิสภาไปยัง 
ส่วนราชการ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

๔๙ 



๗. การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักการพิมพ์  สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   - เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเสร็จแล้ว และเสนอรายงานการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา สํานักที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ ดังนี้ 
   ๕๐. สํานักบริหารงานกลาง ลงทะเบียนรับรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการร่วมกัน แล้วส่งสํานักการประชุม  
   ๕๑. สํานักการประชุม ดําเนินการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน 
และจัดทําความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาอนุญาตบรรจุรายงานของคณะกรรมาธิการ 
ร่วมกันเข้าระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดทํา 
ร่างระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อประธานวุฒิสภา  
เมื่อประธานวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างระเบียบวาระ 
การประชุมแล้ว จึงบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อลงนาม และจัดทําขั้นตอนการประชุมสําหรับ 
ประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
   ๕๒. สํานักงานประธานวุฒิสภา สรุปและวิเคราะห์เรื่อง
จากสํานักการประชุม พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา  
   ๕๓. สํานักการพิมพ์ จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม 
วุฒิสภา 
 

ลงทะเบียนรับ และ
ส่งสํานักการประชุม  - จัดทําความเห็น

กราบเรียนประธาน
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา
อนุญาตบรรจุ
ระเบียบวาระ 
การประชุมวุฒิสภา 
- จัดทําระเบียบวาระ
การประชุมและ
ขั้นตอนการประชุม สรุปและวิเคราะห์

เรื่องจากสํานัก 
การประชุมเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณาของ 
ประธานวุฒิสภา

จัดพิมพ์ระเบียบ
วาระการประชุม 

๕๐
๕๑

๕๒

๕๓

คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
เสร็จแล้ว และ 
เสนอรายงานต่อ 
ประธานวุฒิสภา 



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักการพิมพ์  สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๕๔. สํานักการประชุม นําเข้าระเบียบวาระการประชุม
และร่างพระราชบัญญัติในฐานข้อมูลเพื่อแสดงบนเว็บไซต์
วุฒิสภา www.senate.go.th จัดส่งหนังสือนัดประชุม 
และระเบียบวาระการประชุมให้กับสมาชิกวุฒิสภา  
   ๕๕. สํานักประชาสัมพันธ์ แจ้งระเบียบวาระการประชุม
ไปยังสมาชิกวุฒิสภา บุคลากร และสื่อมวลชน  
ทางแอปพลิเคชันไลน์ 
 

 

แจ้งระเบียบวาระ
การประชุมไปยัง
สมาชิกวุฒิสภา 
บุคลากร และ
สื่อมวลชน  

- เผยแพร่ระเบียบวาระ
การประชุมบนเว็บไซต์
วุฒิสภา
www.senate.go.th 
- จัดส่งหนังสือ 
นัดประชุมและระเบียบ
วาระการประชุม 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๕๔ ๕๕



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานักการประชุม 

สํานักงาน 
ประธานวุฒิสภา 

สํานักกรรมาธิการ 
สํานักรายงาน 

การประชุมและชวเลข 
สํานักประชาสัมพันธ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๕๖. สํานักการประชุม ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการ
วุฒิสภาทําหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภาในการ
ติดตามการพิจารณาและลงมติของวุฒิสภาว่าเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ได้พิจารณาแล้วหรือไม่ 
   ๕๗. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข จดและจัดทํา
รายงานการประชุม จัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา  
บันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน 
   ๕๘. สํานักประชาสัมพันธ์   สรุปผลการลงมติของ 
ที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานฯ รวมถึงสื่อมวลชน 
   ๕๙. เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาและลงมติว่าเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว สํานักการประชุม จัดทําหนังสือ
ยืนยันมติเพื่อแจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภาไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร    
 

 
 

ที่ประชุมวุฒิสภา 
พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณา 
เสร็จแล้ว 

จดและจัดทํารายงาน
การประชุม/  
บันทึกการประชุม/ 
บันทึกผลการออก
เสียงลงคะแนน 

เผยแพร่
ผลการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
ของวุฒิสภา  

๕๗

๕๘

ปฏิบัติหน้าที่ช่วย
เลขาธิการวุฒิสภา 
ทําหน้าที่เลขานุการ
ของที่ประชุมวุฒิสภา 
ในการติดตามการ
พิจารณาและลงมติ 

๕๖

แจ้งมติที่ประชุม
วุฒิสภาไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร 

๕๙



๘. การดําเนินการจัดกิจกรรมหรือจัดทําข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติ 
                   

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
 สํานักวิชาการ สํานักกรรมาธิการ 

 สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 

สํานักการพิมพ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   - สํานักวิชาการ มีหน้าที่จัดกิจกรรมหรือจัดทําข้อมูล 
ทางวิชาการ เพื่อการสนับสนุนด้านงานวิชาการแก่สมาชิก
วุฒิสภาในการตราพระราชบัญญัติ ซึ่งสามารถดําเนินการ
จัดกิจกรรมหรือจัดทําข้อมูลทางวิชาการได้ในทุกขั้นตอน 
นับแต่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
จนถึงร่างพระราชบัญญัติได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายดังนี้ 
   ๑. การจัดทําข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ 
        ๑.๑ บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารที่ผู้จัดทําขึ้น
ได้ศึกษา รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อนําเสนอความรู้ 
หรือข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นการ
วิเคราะห์หรือวิจารณ์หรือสรุปผล หรือเป็นบทความที่เสนอ 
ความคิดใหม่จากพื้นฐานทางวิชาการด้านนั้น ๆ โดยมีข้อมูล
ทางวิชาการ เอกสารอ้างอิงที่พิสูจน์ได้ ทั้งที่มาจากผลงาน
ทางวิชาการของตนเอง หรือเอกสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์
ของผู้อื่นเป็นหลักฐานอ้างอิง  การจัดทําบทความวิชาการ
ของสํานักวิชาการ ดําเนินการโดยยืดถือคู่มือการปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการ 
ของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ส่งบทความ
วิชาการไปยังสํานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓  เพื่อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่าน 

สภาผู้แทนราษฎร 
รับหลักการแห่ง 
ร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติ
ได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา  
ประกาศใช้บังคับ 
เป็นกฎหมาย 

- จัดทําข้อมูลทางวิชาการ
  ได้แก่ บทความวิชาการ 
  งานวิจัย 
- การปฏิบัติหน้าที่ 
  ฝ่ายเลขานุการ   
  คณะกรรมการวิชาการ   
  ของวุฒิสภา  
  - จัดสัมมนาทางวิชาการ 
  - จัดทําบทวิเคราะห์ 
    ร่างพระราชบัญญัติ 
  - จัดทําเอกสาร 
     ทางวิชาการ



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
 สํานักวิชาการ สํานักกรรมาธิการ 

 สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 

สํานักการพิมพ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

เว็บไซต์ของวุฒิสภา (www.senate.go.th) 
        ๑.๒ งานวิจัย ตามระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการวิจัย
และพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง กระบวนการศึกษา หรือ
วิเคราะห์เรื่องใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือการพัฒนาข้อมูล 
และให้หมายความรวมถึงการจัดประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ตลอดจนการจัดพิมพ์ผลงานการวิจัยด้วย 
งานวิจัยที่สํานักวิชาการรับผิดชอบนั้น ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา  
ซึ่งตั้งขึ้นตามระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ
วุฒิสภาจะเผยแพร่งานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของวุฒิสภา 
(www.senate.go.th)  
   ๒. การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
วิชาการของวุฒิสภา 
       สํานักวิชาการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา  
ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
และคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงาน 
นิติบัญญัติ มีการดําเนินการที่เป็นการสนับสนุน
กระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา เช่น  
การจัดทําบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การ
พิจารณาของวุฒิสภา การจัดสัมมนาทางวิชาการและ 



หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผังการไหลของ
กระบวนการ สํานัก 

บริหารงานกลาง 
 สํานักวิชาการ สํานักกรรมาธิการ 

 สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข 

สํานักการพิมพ์ 

 
คําอธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน 

การจัดทํารายงานสรุปผลการสัมมนา การจัดทําเอกสาร
ทางวิชาการ  
   ๓. การดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
ทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา  
ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในวงงานวุฒิสภา   
   ๔. การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น  
ร่วมดําเนินการจัดทํา “รายงานสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
กฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ” 

 
หมายเหตุ 
  การจัดกิจกรรมหรือจัดทําข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติของสํานักวิชาการนั้น มีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดบางประการ กล่าวคือ  
  ๑) การจัดทําบทความทางวิชาการ หัวข้อเรื่องเป็นไปตามที่ผู้เขียนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ โดยมีหัวข้อเรื่องที่หลากหลาย เช่น ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม  ดังนั้น จึงมีข้อจํากัด คือ  
มิได้จัดทําบทความวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา  
  ๒)  งานวิจัย ที่สํานักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบนั้น ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ซึ่งตั้งขึ้นตามระเบียบวุฒิสภา 
ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีข้อจํากัด คือ มิได้จัดทํางานวิจัยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 
  ๓) การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา เป็นการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ จึงมีข้อจํากัด คือ มิได้จัดสัมมนาหรือจัดทําบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 
  ๔) การดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา และการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการดําเนินการเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา ผู้บังคับบัญชา หรือส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 



 

 ๓๓

ส่วนที่ ๔  รายละเอียดการปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
             ของสํานักที่เก่ียวข้อง 
 
 
   หน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติ ประกอบด้วย 
      หน่วยงานหลัก 
    ๑.  สํานักการประชุม  
     ๒.  สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓ 
      ๓.  สํานักกฎหมาย 
      ๔.  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
   หน่วยงานสนับสนุน 
      ๕.  สํานักวิชาการ 
      ๖.  สํานักการพิมพ์ 
          ๗.  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      ๘.  สํานักงานประธานวุฒิสภา 
      ๙.  สํานักบริหารงานกลาง 
        ๑๐.  สํานักประชาสัมพันธ์ 
การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภาในแต่ละสํานักดังกล่าว ปรากฏ
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



 

 ๓๕

การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักการประชุม 

 
 
๑. การดําเนินการเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัต ิ
  ๑.๑ เม่ือสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง สํานักการ
ประชุมจัดทําบันทึกกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อทราบและพิจารณาว่าสมควรมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดที่เก่ียวข้อง หรือบรรจุเร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชุม
เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมีจํานวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติล่วงหน้าควบคู่กับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๒ กรณีประธานเห็นสมควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ สํานักการประชุมดําเนินการ ดังนี้ 
       ๑.๒.๑ จัดทําร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเสนอต่อประธานวุฒิสภา เม่ือประธาน
วุฒิสภาเห็นชอบแล้ว จึงทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาลงนามในหนังสือนัดประชุม และจัดทําขั้นตอน
การประชุมสําหรับประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
        ๑.๒.๒ ดําเนินการนําเข้าระเบียบวาระการประชุม และร่างพระราชบัญญัติในฐานข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th 
        ๑.๒.๓ จัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกวุฒิสภา 
       ๑.๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา ได้แก่ 
จัดเตรียมกฎหมายที่เก่ียวข้อง อุปกรณ์สํานักงาน เคร่ืองฉายภาพ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมาธิการวิสามัญ และติดตามการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม 
        ๑.๒.๕ จัดทําหนังสือยืนยันมติที่ประชุมวุฒิสภา กรณีตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมีหนังสือ
เชิญประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ คร้ังแรก แจ้งไปบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ และ
จัดทําประกาศวุฒิสภา แจ้งไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
                ๑.๒.๖ จัดทําสรุปผลการประชุมวุฒิสภาเผยแพร่บนเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th 
และแอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
๒. การดําเนินการในวาระที่หนึ่ง 
  เม่ือสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
ภายหลังที่สํานักบริหารงานกลางลงรับร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว สํานัก
การประชุม ดําเนินการดังนี้ 



 

 ๓๖

  ๒.๑ ดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของส่วนประกอบร่าง
พระราชบัญญัติ ได้แก่ หนังสือนําส่งร่างพระราชบัญญัติ บันทึกหลักการและเหตุผล ร่างพระราชบัญญัติ 
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ การดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ  
  ๒ .๒ จัดทําบันทึกความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตบรรจุร่าง
พระราชบัญญัติเข้าระเบียบวาระการประชุม 
  ๒.๓ จัดทําสําเนาร่างพระราชบัญญัติและเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติ ส่งให้สํานัก
กฎหมาย และสํานักการพิมพ์ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๔ กรณีที่ประธานวุฒิสภามอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ หรือวุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการล่วงหน้า (ตามข้อ ๑.๑ 
และ ๑.๒) และคณะกรรมาธิการดังกล่าวได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา สํานักการประชุมจัดทํา
บันทึกความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อทราบและขออนุญาตแจกเอกสารรายงานผลการ
พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ (ถ้ามี) ให้กับสมาชิกวุฒิสภาในท่ีประชุมวุฒิสภา 
  ๒.๕ จัดทําร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเสนอต่อประธานวุฒิสภา เม่ือประธานวุฒิสภา
เห็นชอบแล้ว จึงทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาลงนามในหนังสือนัดประชุม และจัดทําขั้นตอนการ
ประชุมสําหรับประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
  ๒.๖ ดําเนินการนําเข้าระเบียบวาระการประชุม และร่างพระราชบัญญัติในฐานข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th 
  ๒.๗ จัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกวุฒิสภา 
  ๒.๘ จัดทําหนังสือเชิญรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติเข้าร่วมประชุมวุฒิสภาเพื่อแถลง
หรือชี้แจงต่อที่ประชุม  
  ๒.๙ จัดทําบันทึกกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งรัฐมนตรี
ขอให้เข้าร่วมประชุมวุฒิสภา หรือกรณีขอนําเสนอเอกสารเพิ่มเติมหรือขอแสดง PowerPoint (ถ้ามี) 
  ๒.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา ได้แก่ 
จัดเตรียมกฎหมายที่เก่ียวข้อง อุปกรณ์สํานักงาน เคร่ืองฉายภาพ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมาธิการวิสามัญ และติดตามการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม 
  ๒.๑๑ จัดทําหนังสือยืนยันมติที่ประชุมวุฒิสภา กรณีตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมีหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ คร้ังแรก แจ้งไปยังบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ และจัดทํา
ประกาศวุฒิสภา แจ้งไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากเป็นกรณี
มอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา มีหนังสือแจ้งไปยังประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา 



 

 ๓๗

  ๒.๑๒ จัดทําสรุปผลการประชุมวุฒิสภาเผยแพร่บนเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th และ
แอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
๓. การดําเนินการในวาระที่สองและวาระที่สาม 
 ๓.๑ เม่ือคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว และเสนอรายงานต่อประธาน
วุฒิสภา สํานักการประชุมดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน
และจัดทําบันทึกกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตบรรจุรายงานการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
 ๓.๒ จัดทําร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเสนอต่อประธานวุฒิสภา เม่ือประธานวุฒิสภา
เห็นชอบแล้ว จึงทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาลงนามในหนังสือนัดประชุม และจัดทําขั้นตอนการ
ประชุมสําหรับประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
  ๓.๓ ดําเนินการนําเข้าระเบียบวาระการประชุม และร่างพระราชบัญญัติในฐานข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th 
  ๓.๔ จัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกวุฒิสภา 
  ๓.๕ ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองและการลงมติในวาระที่สามของ 
ที่ประชุมวุฒิสภา สํานักการประชุมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เลขานุการของที่ประชุม
วุฒิสภาในการติดตามการพิจารณาและลงมติรายมาตรา โดยการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้ถูกต้อง
ตรงตามมติของที่ประชุม 
  ๓.๖ ดําเนินการแจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภา โดยจัดทําร่างพระราชบัญญัติ และหนังสือยืนยันมติ 
ที่ประชุมวุฒิสภาแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
         - การจัดทําและอ่านตรวจทานร่างพระราชบัญญัติให้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม   
กระทําเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 
   (๑) นิติกรเจ้าของเรื่องจัดทําร่างพระราชบัญญัติและตรวจทานให้ถูกต้องตรงตามมติของ
ที่ประชุม 
   (๒) ตรวจสอบประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
   (๓) อ่านตรวจทานร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับ โดยมีผู้ร่วมอ่านตรวจทานความถูกต้อง 
จํานวน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักการประชุม ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน นิติกรเจ้าของเรื่อง 
และนิติกรในกลุ่มงาน ๑ คน 
       ๓.๗ จัดทําสรุปผลการประชุมวุฒิสภาเผยแพร่บนเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th และ
แอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



 

 ๓๘

๔. กรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา 
  ๔.๑ เม่ือสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือแจ้งประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการร่วมกัน
ฝ่ายวุฒิสภา เพื่อตั้งเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา  สํานักการประชุมดําเนินการวิเคราะห์เรื่องและ
จัดทําบันทึกความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตบรรจุเร่ืองการตั้งกรรมาธิการ
ร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาเข้าระเบียบวาระการประชุม 
 ๔.๒ จัดทําร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเสนอต่อประธานวุฒิสภา เม่ือประธานวุฒิสภา
เห็นชอบแล้ว จึงทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาลงนามในหนังสือนัดประชุม และจัดทําขั้นตอนการ
ประชุมสําหรับประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
  ๔.๓ ดําเนินการนําเข้าระเบียบวาระการประชุม และร่างพระราชบัญญัติในฐานข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th 
  ๔.๔ จัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกวุฒิสภา 
 ๔.๕ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภาในการติดตาม
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 
  ๔.๖ ดําเนินการแจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภา โดยจัดทําหนังสือยืนยันมติที่ประชุมวุฒิสภาแจ้งไปยัง
สภาผู้แทนราษฎร ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา และจัดทําประกาศวุฒิสภา แจ้ง
ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ๔.๗ เม่ือคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว และเสนอรายงานต่อ
ประธานวุฒิสภา สํานักการประชุมดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
รายงาน และจัดทําบันทึกกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตบรรจุรายงานการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
 ๔.๘ จัดทําร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเสนอต่อประธานวุฒิสภา เม่ือประธานวุฒิสภา
เห็นชอบแล้ว จึงทําบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาลงนามในหนังสือนัดประชุม และจัดทําขั้นตอนการ
ประชุมสําหรับประธานวุฒิสภาและผู้ทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
  ๔.๙ ดําเนินการนําเข้าระเบียบวาระการประชุม และร่างพระราชบัญญัติในฐานข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th 
  ๔.๑๐ จัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกวุฒิสภา 
  ๔.๑๑ ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
ของที่ประชุมวุฒิสภา สํานักการประชุมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่เลขานุการของ 
ที่ประชุมวุฒิสภาในการติดตามการพิจารณาและลงมติว่าที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วหรือไม่ 



 

 ๓๙

  ๔.๑๒ จัดทําหนังสือยืนยันมติเพื่อแจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภาไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
       ๔.๑๓ จัดทําสรุปผลการประชุมวุฒิสภาเผยแพร่บนเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th และ
แอปพลิเคชันไลน์ของสมาชิกวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
๕. กรณีสมาชิกวุฒิสภาเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ตามมาตรา ๑๔๘ ของรัฐธรรมนูญ 
  ๕.๑ เม่ือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
ทั้งสองสภาเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภาว่า ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาซึ่งนายกรัฐมนตรียังมิได้นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราข้ึน
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ สํานักการประชุมดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทําบันทึกกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาส่งความเห็นไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญ และทําหนังสอืแจ้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 ๕.๒ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคําวินิจฉัยต่อประธานวุฒิสภา สํานักการประชุมดําเนินการ
วิเคราะห์เร่ืองและจัดทําบันทึกกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อทราบและแจ้งให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบ 
 
 
 
 

สํานักการประชุม 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๔๐

การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓ 

 
 
๑. งานด้านกรรมาธิการของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 ๑.๑ ขั้นตอนก่อนการรับร่างพระราชบัญญัติ 
  สํานักกรรมาธิการ ๓ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
ดําเนินการก่อนการประชุมโดยจัดทําหนังสือเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล และดําเนินการ
ระหว่างประชุม ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ กรณีศึกษาล่วงหน้า 
    เม่ือสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแล้ว 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือถึงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว สํานักการประชุมจะ
มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อ มีดํา ริตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือมอบหมาย
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ๑ โดยแนวทางปฏิบัติที่ผ่าน
มาประธานวุฒิสภาจะมีดํา ริมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณา  
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาสามารถแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ 
    กรณีที่หนึ่ง ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
คณะใดคณะหน่ึงที่เก่ียวข้องพิจารณาศึกษา ทั้งนี้ หากมีมติมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
วุฒิสภา กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาจะจัดทําหนังสือให้เลขานุการคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาลงนามแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่ได้รับมอบหมาย
ดําเนินการต่อไป 
    กรณีที่สอง ที่ประชุมมีมติเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึน
คณะหนึ่งมีจํานวนไม่เกิน ๑๕ คน โดยที่ประชุมจะพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญว่า
ควรมีจํานวนเท่าใด และควรมีสัดส่วนของกรรมาธิการจากสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิเท่าใด ทั้งนี้ หากมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาล่วงหน้า กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาจะจัดทําหนังสือให้เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
                                                 
๑ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙  ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ  
เม่ือสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใดในวาระท่ีหนึ่งแล้ว ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหน่ึงท่ีเกี่ยวข้อง หรือวุฒิสภาอาจต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมี
จํานวนไม่เกินสิบห้าคน แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเฉพาะกรณีไปก็ได้ และเม่ือสภา
ผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว ให้คณะกรรมาธิการดังกล่าวรายงานต่อประธานวุฒิสภาเป็นการด่วน  ท้ังนี้ เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป 



 

 ๔๑

วุฒิสภาลงนามแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่เก่ียวข้องเพื่อเสนอรายชื่อผู้แทนของ
คณะกรรมาธิการ และมีหนังสือประสานงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อมอบหมายผู้แทนมาเป็น
กรรมาธิการ แล้วนํารายชื่อเสนอต่อสํานักการประชุมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อต่อ 
ที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป 
   ๑.๑.๒ กรณีปกติ 
    เม่ือสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือถึงสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาแล้ว สํานักการประชุมจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อมีดําริให้ดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๑ (๕) ประธานวุฒิสภาจะพิจารณามอบหมาย 
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณา โดยมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
จะมีแนวทางการพิจารณาดังนี้ 
    (๑) สมควรจะรับร่างหรือไม่รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา 
    (๒) หากเห็นควรรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาจะมีมติต่อไปว่า สมควรจะ
ดําเนินการในรูปแบบใด 
     (๒.๑) พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา (ไม่ต้องกําหนดจํานวนวันแปรญัตติ
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาทุกคนเป็นกรรมาธิการ) 
     (๒.๒) พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญที่วุฒิสภาตั้ง 
      (๒.๒.๑) พิจารณาสัดส่วนของคณะกรรมาธิการวิสามัญตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๕)๒ ประกอบข้อ ๘๓ วรรคสอง๓ ข้อ ๘๔๔ หรือ 
ข้อ ๘๕๕ แล้วแต่กรณี 

                                                 
๒ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๕) “ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะและสมาชิกเกี่ยวกับการพิจารณา
รายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมวุฒิสภาเลือกเป็นกรรมาธิการสามัญ หรือกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๘๒ 
ข้อ ๘๓ ข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๑๐๖ หรือข้อ ๑๗๕ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและเป็นธรรม” 
๓ ข้อ ๘๓ วรรคสอง “ในการต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อ 
ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด แต่ในการต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือกระทํากิจการในเรื่องอ่ืน ๆ  
ให้ประกอบด้วยบุคคลท่ีมิได้เป็นสมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมด” 
๔ ข้อ ๘๔  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าชื่อเสนอ หากวุฒิสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา
หรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาท่ีเกี่ยวข้อง ให้วุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนประกอบด้วยผู้แทนของผู้มี
สิทธิเลือกต้ังท่ีเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมกันมีจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมด 
๕ ข้อ ๘๕  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ หากวุฒิสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาหรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาท่ีเก่ียวข้อง ให้วุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภท
นั้นโดยตรง มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด โดยคํานึงถึงสัดส่วนหญิงและชายท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรม 



 

 ๔๒

       กรณีการประสานขอรายชื่อผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาจะจัดทําหนังสือให้เลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาลงนามแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่
เก่ียวข้องเพื่อเสนอรายชื่อผู้แทนของคณะกรรมาธิการ และมีหนังสือประสานงานไปยังหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อมอบหมายผู้แทนมาเป็นกรรมาธิการ แล้วนํารายชื่อเสนอต่อสํานักการประชุมเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป 
      (๒.๒.๒) พิจารณากําหนดวันแปรญัตติ 
      (๒.๒.๓) พิจารณากําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
     (๒.๓) กรณีมอบหมายคณะกรรมาธิการประจําวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา จะ
พิจารณากําหนดวันแปรญัตติ และกําหนดระยะเวลาการพิจารณา 
 ๑.๒ ขั้นตอนก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
  เม่ือสํานักการประชุมมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อมีดําริบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภา โดยหลักการประธานวุฒิสภาจะมีดําริมอบหมายคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาพิจารณาในเบ้ืองต้น 
 ๑.๓ ขั้นตอนการดําเนินการกรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ
วุฒิสภา 
  ดําเนินการประสานงานระหว่างเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภากับ
คณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง เพื่อเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาตั้ง
เป็นกรรมาธิการร่วมกัน รวมทั้งจัดทําข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 
 
๒. งานด้านการรับคําแปรญัตติของกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ 
 ๒.๑ ข้ันตอนก่อนการรับคําแปรญัตติ (ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม) 
  ๒.๑.๑ ดําเนินการติดตามการประชุมวุฒิสภา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตั้งแต่
วันที่ วุฒิสภาได้ รับ ร่ างพระราชบัญญัติจากสภาผู้ แทนราษฎร  การบรรจุ เ ข้ าระเ บียบวาระ 
การประชุมของวุฒิสภา การพิจารณาในวาระที่หนึ่งเพื่อลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัติหรือไม่  
   การพิจารณาในวาระที่สองโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา 
การกําหนดวันแปรญัตติ และการมอบหมายให้ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการในกรณีที่ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  ๒.๑.๒ ติดตามเพื่อให้ทราบว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ เลขาธิการ
วุฒิสภาได้พิจารณามอบหมายให้สํานักกรรมาธิการใด เพื่อทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าว 



 

 ๔๓

  ๒.๑.๓ ดําเนินการศึกษา ติดตาม ค้นคว้า และวิเคราะห์เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้
สามารถใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่รับคําแปรญัตติได้ทันท่วงที และสามารถให้คําแนะนําแก่สมาชิก
วุฒิสภาถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแปรญัตติของสมาชิกได้ อันเป็นกลไกในการช่วยเหลือการแปรญัตติด้าน
เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 
 ๒.๒ ข้ันตอนระหว่างการรับคําแปรญัตติ 
  ๒.๒.๑ การดํ า เนินการให้ คํ าปรึกษาแก่สมาชิกวุฒิสภา  เ ก่ียวกับการแปรญัตติ 
หรือกระบวนการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ 
  ๒.๒.๒ การดําเนินการยกร่างหรือจัดทําคําแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาร้องขอ 
   ๒.๒.๒.๑ การยกร่างหรือจัดทําคําแปรญัตติตามความประสงค์ของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามแบบการแปรญัตติที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด    
   ๒.๒.๒.๒ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของคําแปรญัตติที่สมาชิก
วุฒิสภาได้ดําเนินการยกร่างด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยกร่างให้ 
  ๒.๒.๓ การตรวจสอบและรับคําแปรญัตติ 
 ๒.๓ ข้ันตอนภายหลังจากรับคําแปรญัตติ 
  เม่ือครบกําหนดการแปรญัตติ ๗ วัน ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๒๕ แล้ว จึงได้ดําเนินการต่อไป ดังนี้  
  ๒.๓.๑ ดําเนินการรวบรวมคําแปรญัตติและจําแนกคําแปรญัตติภายหลังจากครบกําหนด 
การแปรญัตติ  
  ๒.๓.๒ ดําเนินการรวบรวมสําเนาคําแปรญัตติให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการเพื่อใช้ศึกษาประกอบการทําหน้าที่ในเบื้องต้น 
  ๒.๓.๓ ดําเนินการสรุปและจัดกลุ่มเนื้อหาคําแปรญัตติโดยจัดทําเป็นตาราง  
  ๒.๓.๔ ดําเนินการเปรียบเทียบคําแปรญัตติ  หรือที่ เ รียกว่าการแจงคําแปรญัตติ  
โดยจัดทําในรูปแบบตารางซึ่งประกอบด้วย ลําดับที่แปรญัตติ มาตราที่แปรญัตติ ชื่อผู้แปรญัตติ และ
สาระสําคัญของคําแปรญัตติ ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้ต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน ตามคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
  ๒.๓.๕ จัดทําบันทึกข้อความเพื่อนําเอกสารแจงคําแปรญัตติและสรุปคําแปรญัตติ 
ที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุม
กรรมาธิการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้นําเสนอต่อผู้อํานวยการสํานัก
กรรมาธิการที่สังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  



 

 ๔๔

  ๒.๓.๖ ดําเนินการส่งมอบเอกสารคําแปรญัตติ (ต้นฉบับ) เอกสารสรุปคําแปรญัตติ 
เอกสารแจงคําแปรญัตติที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการที่สังกัด เพื่อให้ 
กลุ่มงานซึ่ ง ได้ รับมอบหมายให้ทํ าหน้าที่ ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อนําเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของคณะกรรมาธิการต่อไป  
  ๒.๓.๗ ดําเนินการรวบรวมสําเนาเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเก็บเข้าแฟ้มเพื่อใช้ประโยชน์
ในการอ้างอิงต่อไป 
 
๓. งานด้านคณะกรรมาธิการของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 การดําเนินการในส่วนของสํานักกรรมาธิการ ๑ ,  ๒ และ ๓ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการกรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในขั้นตอนวันรับร่างพระราชบัญญัติ ดําเนินการ 
จดประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขั้น
คณะกรรมาธิการ ซึ่งในชั้นคณะกรรมาธิการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ ๖ ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ๓.๑ ขั้นตอนก่อนการประชุมคร้ังแรก 
  เม่ือได้รับคําส่ังมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ ต้องจดประเด็นอภิปราย
และข้อสังเกตในชั้นที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา  ซึ่งจะได้รับหนังสือนัดประชุม 
คร้ังแรกของคณะกรรมาธิการจากสํานักการประชุม โดยดําเนินการด้านวิชาการและด้านอํานวยการ ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ งานด้านวิชาการ 
   (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติด้านรูปแบบและ
เนื้อหา 
   (๒) จัดทําข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ๓.๑.๒ ด้านอํานวยการ 
   (๑) เตรียมเอกสารและอุปกรณ์สําหรับการประชุมคร้ังแรก 
   (๒) ตรวจสอบและประสานงานกรรมาธิการเพื่อ ยืนยันนัดหมายและนับ 
องค์ประชุม 
   (๓) การจั ดทํ าความ เห็นทางกฎหมาย เ พ่ือประกอบการพิ จารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติ (ถ้ามี)  
 ๓.๒ ขั้นตอนการประชุมคร้ังแรก 
  ๓.๒.๑ งานด้านวิชาการ 
   ตรวจทานร่างพระราชบัญญัติด้านเนื้อหา 
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  ๓.๒.๒ งานด้านอํานวยการ 
   (๑) ตรวจสอบองค์ประชุม 
   (๒) ยืนยันมติในตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการ 
 ๓.๓ ขั้นตอนการประชุมคร้ังที่สองเป็นต้นไป 
  ๓.๓.๑ งานด้านวิชาการ 
   การศึกษาและวิ เคราะห์คําแปรญัตติ โดยตรวจสอบสารบบคําแปรญัตติ  
ซึ่งภายหลังพ้นระยะเวลาแปรญัตติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการประสานงานกลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างอิงฯ เพื่อประสานงานขอรับข้อมูลคําแปรญัตติ โดยศึกษาและวิเคราะห์ รวมทั้งทําความ
เข้าใจในร่างพระราชบัญญัติกับคําแปรญัตติ ตลอดจนจัดทําความเห็นทางกฎหมายต่อคําแปรญัตติ
ดังกล่าว 
  ๓.๓.๒ งานด้านอํานวยการ 
   (๑) หนังสือยืนยันมติ (กรณีตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนใหม่)/หนังสือนัดประชุม 
   (๒) จัดทําเอกสารประกอบการประชุม  
  ๓.๓.๓ งานด้านการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗) (ถ้ามี) 
   หากที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติ ให้ มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง
พระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ (ถ้ามี) ในช่องทางต่าง ๆ เช่น (๑) ผ่านระบบเว็บไซต์ของ
สํานักงาน โดยประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒) จัดสัมมนา/เสาวนา  
(๓) เชิญบุคคลมาชี้แจง (๔) เดินทางศึกษาดูงาน (๕) ขอเอกสารข้อมูล เป็นต้น 
 ๓.๔ ขั้นตอนก่อนการประชุมคร้ังสุดท้าย 
  ๓.๔.๑ จัดทํา (ร่าง) รายงานของคณะกรรมาธิการ 
  ๓.๔.๒ นํารายงานเข้าคณะทํางานภายในสํานักเพื่อตรวจทานด้านรูปแบบรายงาน และ
ด้านรูปแบบและเน้ือหาของร่างพระราชบัญญัติภายในสํานัก และนํารายงานเข้าคณะทํางาน  
๓ สํานัก เพื่อตรวจทานด้านรูปแบบรายงานและด้านรูปแบบและเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ  
ก่อน โดยทําหน้าที่ชี้แจงคณะทํางานในการตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๓.๔.๓ ชี้แจงและนําข้อเสนอข้อสังเกตของคณะทํางานของสํานักกรรมาธิการต่อประธาน
คณะกรรมาธิการ 
 ๓.๕ ขั้นตอนการประชุมคร้ังสุดท้าย 
  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติให้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
 ๓.๖ ขั้นตอนหลังการประชุมคร้ังสุดท้าย 
  เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
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  ๓.๖.๑ เสนอรายงานร่างพระราชบัญญัติต่อรองเลขาธิการวุฒิสภา 
   เม่ือคณะกรรมาธิการพิจารณาเน้ือหาของร่างพระราชบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จัดทําบันทึกข้อความเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา เสนอรองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๖.๒ เสนอรายงานต่อประธานวุฒิสภา  
   จัดทําหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุมโดย
เสนอต่อสํานักบริหารงานกลาง 
  ๓.๖.๓ จัดพิมพ์รายงาน 
   จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์รายงานต่อสํานักการพิมพ์ 
  ๓.๖.๔ ส่งรายงานต่อสํานักการประชุม 
   จัดทําหนังสือขอส่งรายงานต่อสํานักการประชุม พร้อมส่งรายงานที่ผลิตแล้วของ
สาํนักการพิมพ์ 
 ๓.๗ ในชั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา 
  ๓.๗.๑ จัดทําคํากล่าวรายงาน ตารางเหตุผลการแก้ไขรายมาตราเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุม
วุฒิสภา และเตรียมข้อมูลสนับสนุนให้คณะกรรมาธิการชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  ๓.๗.๒ ติดตามประเด็นการพิจารณารายมาตราของสมาชิกวุฒิสภา 
  ๓.๗.๓ ติดตามการพิจารณาและลงมติเป็นรายมาตรา 
  ๓.๗.๔ ติดตามความสอดคล้องและพิจารณาความเช่ือมโยงกรณีที่ประชุมวุฒิสภาแก้ไข 
ซึ่งอาจกระทบในมาตราอื่น ๆ เพื่อป้องกันร่างพระราชบัญญัติในกรณีมีถ้อยคําที่ขัดหรือแย้ง 
  ๓.๗.๕ ติดตามการรับทราบข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภา 
  ๓.๘  รวบรวมข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาเพื่อสรุปผลการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเพื่อจัดทําความเป็นมาและประเด็นอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ และรวบรวมเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นฐานข้อมูล 
 
 
 

 
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓ 
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การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักกฎหมาย 

 
 
  ๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเบ้ืองต้น (อ.พ.(ร.)) เป็นการ
จัดทําเอกสารในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ซึ่งจะมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
วุฒิสภา www.senate.go.th มีขั้นตอนการจัดทําโดยย่อ ดังนี้ 
      ๑.๑ กลุ่มบริหารทั่วไปของสํานักกฎหมายทําหน้าที่ติดตามการบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางเว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ 
ewt/parliament_parcy/main.php?filename=The_House_of_Representatives เพื่อให้ทราบว่า
ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคําสั่งบรรจุร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ หรือไม่ 
      ๑.๒ กรณีมีการบรรจุร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภา
ผู้แทนราษฎร กลุ่มงานบริหารทั่วไปของสํานักกฎหมาย จะดําเนินการรวบรวมรายชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด เช่น ร่างพระราชบัญญัติ บันทึกวิเคราะห์และสรุปสาระสําคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติ จัดส่งให้แก่นิติกรของกลุ่มงานกฎหมาย ๑ หรือนิติกรกลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เบ้ืองต้น (อ.พ.(ร.)) ต่อไป 
      ๑ .๓  นิติ กรผู้ รั บผิ ดชอบในการจัดทํ า เอกสารประกอบการพิจารณา ร่าง
พระราชบัญญัติเบ้ืองต้น (อ.พ.(ร.)) ต้องติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับ
หลักการ ของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามวันและเวลาซึ่งปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร 
      ๑ .๔ นิติกรผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเบ้ืองต้น (อ.พ.(ร.)) โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ร่าง
พระราชบัญญัติ บันทึกวิเคราะห์และสรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติที่ใช้บังคับในปัจจุบัน (กรณีแก้ไขเพิ่มเติม) บันทึกการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้อมูลที่ได้จาก
การติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ได้แก่ 
ประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
   นิติกรต้องสรุปประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผล 
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ในการลงมติรับหลักการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ จะประกอบด้วยประเด็นสําคัญและการ
ตอบชี้แจงของผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติพร้อมทั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ด้วย 
      ๑.๕ นิติกรดําเนินการตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจัดทําเป็น
รูปเล่มตามแบบที่กําหนดไว้ใน “คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา” ของสํานักกฎหมาย 
      ๑.๖ นําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเผยแพร่เอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเบื ้องต้น (อ .พ . (ร . ) ) ในรูปแบบไฟล์อ ิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) 
      ๑.๗ ประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาทราบผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้
สมาชิกวุฒิสภาทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเบ้ืองต้น 
(อ.พ. (ร.)) ได้ต่อไป 
  ๒. การจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.) เป็นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สํานักกฎหมายจัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภา
ผู้แทนราษฎรในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และวาระที่สาม ขั้นลงมติเห็นชอบหรือ 
ไม่เห็นชอบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการโดยย่อ ดังนี้ 
      ๒.๑ เม่ือประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคําสั่งบรรจุร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การ
พิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีสอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และวาระ 
ที่สาม ขั้นลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กลุ่มบริหารทั่วไปของสํานักกฎหมาย จะดําเนินการ 
แจ้งให้นิติกรผู้รับผิดชอบ (นิติกรผู้จัดทํา อ.พ. (ร.)) ทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งประสานไปยังสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอรับระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเอกสารที่
เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติทั้งหมด 
      ๒ .๒ นิติกรผู้รับผิดชอบจะดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.) ร่วมกับวิทยากร โดยการศึกษาเบ้ืองต้นและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับร่าง
พระราชบัญญัติ วิเคราะห์ เปรียบเทียบและนําเสนอข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ ทั้งนี้ การจัดทําเนื้อหาของเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.) 
ประกอบด้วยสองส่วนสําคัญ  
    ๒.๒.๑ ส่วนที่ ๑ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ บทวิเคราะห์เก่ียวกับร่าง
พระราชบัญญัติ โดยสรุปมาจากประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้ ง 
ผลการพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร และตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับ 
ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 



 

 ๔๙

    ๒.๒.๒ ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
เช่น บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ (ถ้ามี) การดําเนินการตาม
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับพระราชบัญญัติ ได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป วิทยานิพนธ์ ข่าวและบทความ บทวิ เคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่าง
พระราชบัญญัติ และบทสัมภาษณ์ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
    ๒.๒.๓ นิติกรและวิทยากรผู้รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.) ร่วมกันจัดทํารูปเล่มตามแบบที่ “คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
วิชาการของการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา” 
ของสํานักกฎหมายกําหนด ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (อ.พ.) ก่อนนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
    ๒.๒.๔ นําเสนอต้นฉบับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
(อ.พ.) ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อให้ความเห็นชอบและขออนุมัติให้จัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มต่อไป    
    ๒.๒.๕ เม่ือผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้มีการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.) แล้ว ต้องจัดส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้แก่สํานักการพิมพ์เพื่อดําเนินการในการจัดทําสําเนาและรูปเล่ม จํานวน ๓๓๐ เล่ม ต่อไป  
    ๒.๒.๖ การเผยแพร่เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.)  
     - ก่อนมีการประชุมวุฒิสภาหนึ่งวัน สํานักกฎหมายจะนําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.) แจกให้สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๒๕๐ เล่ม กรณีนี้สํานัก
กฎหมายจะประสานกับสํานักการประชุม เพื่อขอนําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
(อ.พ.) เข้าไปวางไว้ประจําโต๊ะที่นั่งของสมาชิกวุฒิสภาภายในห้องประชุมวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิก
วุฒิสภาได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการต่อไป 
    - นําส่งคณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น จํานวน 
๔๐ เล่ม เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้น
กรรมาธิการต่อไป กรณีนี้เจ้าหน้าที่กรรมาธิการสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ (อ.พ.) กับสํานักกฎหมายได้โดยตรง 
     -  นําส่งให้เจ้าหน้าที่สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จํานวน ๓๐ เล่ม เพื่อใช้ในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งสํานักกฎหมายนําส่งให้โดยตรง 
     - นําส่งให้กับผู้บริหารและนิติกร จํานวน ๑๐ เล่ม เพื่อใช้ในวงงาน 
ที่เก่ียวข้อง 



 

 ๕๐

           - เผยแพร่เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.) ใน
รูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของวุฒิสภา (http://web.senate.go.th/document/) 
เพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อไป 
 

      
 
 

สํานักกฎหมาย 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๕๑

การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 
 
 สํานักรายงานการประชุมและชวเลข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดและจัดทํารายงาน      
การประชุมวุฒิสภา/รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ การจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภาเสนอให้
วุฒิสภารับรองตามข้อบังคับการประชุมรวมถึงการวิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า และการให้บริการเก่ียวกับ
รายงานการประชุมวุฒิสภา รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก       
ที่เกี่ยวข้อง การจัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงของที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อ
เผยแพร่และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดเก็บข้อมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา พัฒนา
และวางระบบการจัดเก็บ การสืบค้น และการให้บริการการติดตามมติและผลการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกวุฒิสภาที่ประชุมวุฒิสภา และสรุปผลบันทึกการออกเสียง และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง กระบวนการ
จัดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการประชุมวุฒิสภา และบันทึกการออกเสียง
ลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภานั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดทําที่ต้องบันทึก   เป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐาน การปฏิบัติงานการติดตามงานและใช้ในการอ้างอิงต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่
รายงานการประชุม เม่ือผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว บันทึกการประชุมวุฒิสภา และบันทึกการออก
เสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าทั้งด้านทางวิชาการ และเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในฐานะตัวแทนของประชาชน
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 จากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานของสํานักรายงานการ
ประชุมและชวเลขเป็นการดําเนินการสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา ซึ่งสามารถจัดแบ่ง          
การปฏิบัติงานตามภารกิจ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระท่ีหนึ่ง  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. กลุ่มงานรายงานการประชุม ติดตามมติเพื่อจัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพื่อเป็นหลักฐาน

อ้างอิงของที่ประชุมวุฒิสภา นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งเผยแพร่ในระบบสารสนเทศการประชุม ทาง https://www.senate.go.th  

๒. กลุ่มงานรายงานการประชุม ติดตามมติและผลการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก           
และสรุปผลบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกการลงมติ



 

 ๕๒

ดังกล่าวไว้ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเป็นการลับ 

๓. กลุ่มงานชวเลข ๑-๔ จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา แบ่งเป็น 
     - กรณีการประชุมเปิดเผย จัดทําต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสําเนา ๑๒ ฉบับ  
               - กรณีการประชุมลับ      จัดทําต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสําเนา ๑๒ ฉบับ  
   จัดทําหนังสือเสนอรองเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําส่งต้นฉบับรายงานการประชุมวุฒิสภา และสําเนา
พร้อมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อตรวจรายงานการประชุม  
 ๔. เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาเสร็จแล้ว 
จะส่งรายงานการประชุมดังกล่าวกลับมายังสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ซึ่งกลุ่มงานรายงาน    
การประชุมจะดําเนินการ ดังนี้ 
     - กราบเรียนประธานวุฒิสภา ขออนุญาตบรรจุรายงานการประชุมวุฒิสภาเข้าระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภารับรองตามข้อบังคับ  
   - ก่อนเสนอให้วุฒิสภารับรองให้จัดทําสําเนาวางไว้สามฉบับ ณ ที่ซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้ประกาศกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ รวมทั้งอาจเสนอให้สมาชิก
ตรวจดูทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นด้วยก็ได้ ในปัจจุบันจะจัดวางสําเนารายงาน
การประชุมเพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บบล็อกของสมาชิกวุฒิสภา 
   - เม่ือวุฒิสภาได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว จะดําเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามมติของที่ประชุม ส่งไฟล์ที่แก้ไข
แล้วให้กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์  สํานักการพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์  
   - ดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการประชุมวุฒิสภา และบันทึก    
การลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในระบบสารสนเทศการประชุมทาง 
https://www.senate.go.th อีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่สมาชิกวุฒิสภา
และประชาชนทั่วไป  
     - ดําเนินการนําส่งรายงานการประชุมวุฒิสภาที่สํานักการพิมพ์จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ดังนี้ 
   นําส่งหอสมุดแห่งชาติ จํานวน ๒ ชุด  
       นําส่งหอสมุดรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๒ ชุด  
       นําส่งกลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๒ ชุด 
 
 
 



 

 ๕๓

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระท่ีสอง ในช้ันกรรมาธิการ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข ดําเนินการ ดังนี้ 

 - กลุ่มงานชวเลข ๑-๔ จดและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการทุกครั้ง คร้ังละ ๑ ฉบับ พร้อม
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งไปยังกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สํานักกรรมาธิการ ๑ 
สํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักกรรมาธิการ ๓ จัดเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป 
 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระท่ีสองและวาระที่สาม โดยที่ประชุมวุฒิสภา 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. กลุ่มงานรายงานการประชุม ติดตามมติเพื่อจัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพื่อเป็นหลักฐาน

อ้างอิงของที่ประชุมวุฒิสภา นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งเผยแพร่ในระบบสารสนเทศการประชุม ทาง https://www.senate.go.th  

๒. กลุ่มงานรายงานการประชุม ติดตามมติและผลการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก           
และสรุปผลบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกการลงมติ
ดังกล่าวไว้ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเป็นการลับ 

๓. กลุ่มงานชวเลข ๑-๔ จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา แบ่งเป็น 
     - กรณีการประชุมเปิดเผย จัดทําต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสําเนา ๑๒ ฉบับ  
               - กรณีการประชุมลับ      จัดทําต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสําเนา ๑๒ ฉบับ  
   จัดทําหนังสือเสนอรองเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําส่งต้นฉบับรายงานการประชุมวุฒิสภาและสําเนา
พร้อมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อตรวจรายงานการประชุม  
 ๔. เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาเสร็จแล้ว 
จะส่งรายงานการประชุมดังกล่าวกลับมายังสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ซึ่งกลุ่มงานรายงาน    
การประชุมจะดําเนินการ ดังนี้ 
     - กราบเรียนประธานวุฒิสภา ขออนุญาตบรรจุรายงานการประชุมวุฒิสภาเข้าระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภารับรองตามข้อบังคับ  
   - ก่อนเสนอให้วุฒิสภารับรองให้จัดทําสําเนาวางไว้สามฉบับ ณ ที่ซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้ประกาศกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ รวมทั้งอาจเสนอให้สมาชิก
ตรวจดูทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นด้วยก็ได้ ในปัจจุบันจะจัดวางสําเนารายงาน
การประชุมเพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บบล็อกของสมาชิกวุฒิสภา 



 

 ๕๔

   - เม่ือวุฒิสภาได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว จะดําเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามมติของที่ประชุม ส่งไฟล์ที่แก้ไข
แล้วให้กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์  สํานักการพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์  
   - ดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการประชุมวุฒิสภา และบันทึก    
การลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในระบบสารสนเทศการประชุมทาง 
https://www.senate.go.th อีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่สมาชิกวุฒิสภา
และประชาชนทั่วไป  
     - ดําเนินการนําส่งรายงานการประชุมวุฒิสภาที่สํานักการพิมพ์จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ดังนี้ 
      นําส่งหอสมุดแห่งชาติ จํานวน ๒ ชุด  
       นําส่งหอสมุดรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๒ ชุด  
       นําส่งกลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๒ ชุด 
 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในกรณีวุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ และสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ตั้งกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญ  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. กลุ่มงานรายงานการประชุม ติดตามมติเพื่อจัดทําบันทึกการประชุมวุฒิสภา เพื่อเป็นหลักฐาน

อ้างอิงของที่ประชุมวุฒิสภา นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งเผยแพร่ในระบบสารสนเทศการประชุม ทาง https://www.senate.go.th  

๒. กลุ่มงานรายงานการประชุม ติดตามมติและผลการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก           
และสรุปผลบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน และเปิดเผยบันทึกการลงมติ
ดังกล่าวไว้ ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเป็นการลับ 

๓. กลุ่มงานชวเลข ๑-๔ จดและจัดทํารายงานการประชุมวุฒิสภา แบ่งเป็น 
     - กรณีการประชุมเปิดเผย จัดทําต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสําเนา ๑๒ ฉบับ  
               - กรณีการประชุมลับ      จัดทําต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสําเนา ๑๒ ฉบับ  
   จัดทําหนังสือเสนอรองเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําส่งต้นฉบับรายงานการประชุมวุฒิสภาและสําเนา
พร้อมทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อตรวจรายงานการประชุม  
 ๔. เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาเสร็จแล้ว 
จะส่งรายงานการประชุมดังกล่าวกลับมายังสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ซึ่งกลุ่มงานรายงาน    
การประชุมจะดําเนินการ ดังนี้ 



 

 ๕๕

     - กราบเรียนประธานวุฒิสภา ขออนุญาตบรรจุรายงานการประชุมวุฒิสภาเข้าระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภารับรองตามข้อบังคับ  
   - ก่อนเสนอให้วุฒิสภารับรองให้จัดทําสําเนาวางไว้สามฉบับ ณ ที่ซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้ประกาศกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ รวมทั้งอาจเสนอให้สมาชิก
ตรวจดูทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นด้วยก็ได้ ในปัจจุบันจะจัดวางสําเนารายงาน
การประชุมเพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บบล็อกของสมาชิกวุฒิสภา 
   - เม่ือวุฒิสภาได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว จะดําเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามมติของที่ประชุม ส่งไฟล์ที่แก้ไข
แล้วให้กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์  สํานักการพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์  
   - ดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมวุฒิสภา บันทึกการประชุมวุฒิสภา และบันทึก    
การลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในระบบสารสนเทศการประชุมทาง 
https://www.senate.go.th อีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่สมาชิกวุฒิสภา
และประชาชนทั่วไป  
     - ดําเนินการนําส่งรายงานการประชุมวุฒิสภาที่สํานักการพิมพ์จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ดังนี้ 
      นําส่งหอสมุดแห่งชาติ จํานวน ๒ ชุด  
       นําส่งหอสมุดรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๒ ชุด  
       นําส่งกลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๒ ชุด 

 
  

 
 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 ๕๖

การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักวิชาการ 

 
 
สํานักวิชาการได้มีการดําเนินการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 

ดังนี้ 
๑. การจัดทําข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ 
 ๑.๑ บทความวิชาการ  หมายถึง เอกสารที่ผู้จัดทําข้ึนได้ศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง

ขึ้นเพื่อนําเสนอความรู้ หรือข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์หรือวิจารณ์หรือ
สรุปผล หรือเป็นบทความที่เสนอความคิดใหม่จากพื้นฐานทางวิชาการด้านนั้น ๆ โดยมีข้อมูลทางวิชาการ 
เอกสารอ้างอิงที่พิสูจน์ได้ ทั้งที่มาจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือเอกสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์
ของผู้อื่นเป็นหลักฐานอ้างอิง        

      ทั้งนี้ การจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ ดําเนินการโดยยืดถือคู่มือการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐  

  การเข้าถึงบทความวิชาการ สํานักวิชาการได้ส่งบทความวิชาการไปยัง 
สํานักกรรมาธิการ ๑,๒,๓  เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ของวุฒิสภา (www.senate.go.th)  

  ประโยชน์ของบทความวิชาการ สมาชิกวุฒิสภาและผู้เก่ียวข้อง มีข้อมูล ความรู้ 
บนพื้นฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการดําเนินงานตามหน้าที่
และอํานาจในเรื่องนั้น ๆ อย่างเหมาะสม เป็นระบบ และครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 

          ตัวอย่างบทความวิชาการที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
เช่น 

          - อํานาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ 
  - สิทธิปฏิเสธการรักษาในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการุณยฆาต 
  - ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
  - ข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจบางประการของเจ้าพนักงานตํารวจศาล

ในร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ...  
  - การอนุวัติกฎหมายตาม “ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย”        



 

 ๕๗

 ๑.๒ งานวิจัย ตามระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง 
กระบวนการศึกษา หรือวิเคราะห์เร่ืองใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความเห็น และข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ หรือการพัฒนาข้อมูล และให้หมายความรวมถึงการจัดประชุมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัย ตลอดจนการจัดพิมพ์ผลงานการวิจัยด้วย 

  งานวิจัย ที่สํานักวิชาการรับผิดชอบนั้น ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ซึ่งตั้งขึ้นตาม
ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  การเข้าถึงเอกสารงานวิจัย เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
ของวุฒิสภาจะเผยแพร่งานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของวุฒิสภา (www.senate.go.th) รวมถึงจัดสัมมนาเพื่อ
เผยแพร่งานวิจัยชิ้นนั้น ๆ ต่อสาธารณะ  

  ประโยชน์ของเอกสารงานวิจัย 
  สมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการท่ีเก่ียวข้อง ได้มีและใช้ข้อมูลทางวิชาการ  

งานวิจัยในเร่ืองนั้น ๆ ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ นั้น ๆ               
๒. การปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการของวุฒสิภา 
 สํานักวิชาการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

วิชาการของวุฒิสภา ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ มีการ
ดําเนินการที่เป็นการสนับสนนุกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา เช่น 

 ๒.๑ การจัดทําบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา เช่น 
ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 
เป็นต้น 

 ๒.๒ การจัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดทํารายงานสรุปผลการสัมมนา เช่น  
“ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะ 
บางประการในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 ๒.๓ การจัดทําเอกสารทางวิชาการ เช่น เอกสารวิชาการ เร่ือง “อ่านให้รู้ ดูให้เป็น : 
งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ (โดยสรุป)” 

 
 
 
 
 



 

 ๕๘

๓. การดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงาน
วุฒิสภา เช่น 

 - จัดทําหนังสือ เร่ือง “เปรียบเทียบที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
พุทธศักราช ๒๕๖๐” 

๔. การปฏิบัต ิหน้าที ่ตามที ่ได ้ร ับมอบหมาย เช่น ร่วมดําเนินการจัดทํา “รายงาน 
สร ุปผลการร ับฟ ังความค ิด เห ็นและการว ิเคราะห ์ผลกระทบที ่อาจจะเก ิด ขึ ้นจากกฎหมาย 
เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง 
และสิ ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที ่ ..) พ .ศ . . . . . ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการ 
ตราพระราชบัญญัติ (Checklist)” และ “รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา (ฉบับที ่ ..) พ .ศ . ... . ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
ความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)” เป็นต้น 

 
ส่วนที่ ๒ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการดําเนินการ 

การดําเนินการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของสํานักวิชาการ โดยการจัด
กิจกรรมหรือจัดทําข้อมูลทางวิชาการตามที่ได้กล่าวแล้วนั้น มีเง่ือนไขหรือข้อจํากัดบางประการ กล่าวคือ 

๑) การจัดทําบทความทางวิชาการ หัวข้อเร่ืองเป็นไปตามที่ผู้เขียนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ โดยมีหัวข้อเร่ืองที่หลากหลาย เช่น ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น จึงมีข้อจํากัด 
คือ มิได้จัดทําบทความวิชาการเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา  

๒)  งานวิจัย ที่สํานักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบนั้น ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ซึ่งตั้งขึ้นตาม
ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีข้อจํากัด คือ มิได้จัดทํางานวิจัยเก่ียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 

๓) การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา เป็นการดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ จึงมีข้อจํากัด คือ มิได้จัดสัมมนาหรือจัดทํา 
บทวิเคราะห์เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 

 
 
 



 

 ๕๙

๔) การดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภา ส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภา 
และการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย เป็นการดําเนินการเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของสมาชิกวุฒิสภา บุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภา ผู้บังคับบัญชา หรือส่วนราชการภายในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
 

      
 
 

สํานักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๖๐

การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักการพิมพ์ 

 
 
 
 สํานักการพิมพ์ มีภารกิจในการจัดพิมพ์เก่ียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา  
ดังนี้ 
  ๑ .  จัดพิมพ์หนั งสือนัดประชุม  ระเบียบวาระการประชุม  ขั้นตอนการประชุม  และ 
ร่างพระราชบัญญัติ ให้สํานักการประชุม 
  ๒. จัดพิมพ์รายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้สํานักกรรมาธิการ 
  ๓. จัดพิมพ์เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.) ให้สํานักกฎหมาย 
  ๔. ดําเนินการออกแบบและจัดพิมพ์กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเป็นรูปเล่ม  
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๖๑

การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการดําเนินการสนับสนุนกระบวนการตรา

พระราชบัญญัติของวุฒิสภา ดังนี้ 
       ๑. จัดทําระบบสารสนเทศนิติบัญญัติมีการจัดเก็บข้อมูลร่างพระราชบัญญัติ และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์วุฒิสภา และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   
          ๒. จัดทําระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติ และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์วุฒิสภา 
       ๓.  จัดทําระบบ และเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ผ่านทางหน้า
เว็บไซต์วุฒิสภา 
  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๖๒

การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักงานประธานวุฒิสภา 

 
 
  หน้าที่และอํานาจของสํานักงานประธานวุฒิสภาในการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา แบ่งออกได้เป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ ๑ การพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่หนึ่ง และวาระที่สอง (ข้ันตั้งคณะกรรมาธิการ) 
  ๑. สรุปและวิ เคราะห์เ ร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมกฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง 
เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ส่งเร่ืองไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
กิจการวุฒิสภา เพื่อพิจารณาแนวทางการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ๒. สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาอนุญาตให้บรรจุระเบียบวาระการประชุม 
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาในวาระที่หนึ่ง  
  ๓. สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
วาระการประชุมวุฒิสภาแต่ละวาระ เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาเห็นชอบ 
หนังสือนัดประชุมและขั้นตอนการประชุมวุฒิสภา 
  ๔. สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมมติที่เก่ียวข้อง เพื่อนํากราบเรียน 
ประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาลงนามในประกาศวุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
 ช่วงที่ ๒ การพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่สอง (ข้ันพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา) 
  ๑. สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาอนุญาตให้บรรจุรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
  ๒. สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
วาระการประชุมวุฒิสภาแต่ละวาระ เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาเห็นชอบ 
หนังสือนัดประชุมและขั้นตอนการประชุมวุฒิสภา 
  ๓. จัดทําแนวทางการถามมติ (ตารางถามมติ) เพื่อประกอบการทําหน้าที่ประธาน 
ของที่ประชุมวุฒิสภา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งขั้นตอนกระบวนการในการจัดทําแนวทาง 
การถามมติ มีดังนี้ 
   (๑) ศึกษาเนื้อหาโดยรวมและการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 



 

 ๖๓

   (๒) จัดทําแนวทางการถามมติ โดยแนวทางการถามมติจะประกอบด้วยข้อมูล  
ดังต่อไปนี้ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ, จํานวนและมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข เพิ่มขึ้นใหม่ ตัดออก 
สงวนความเห็น, จํานวนและมาตราที่สมาชิกสงวนคําแปรญัตติ, ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ (ถ้ามี), 
การเปรียบเทียบเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับสภาผู้แทนราษฎร (ร่างเดิม) กับเนื้อหาของร่าง 
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการแก้ไข, การสงวน ทั้งการสงวนความเห็นของกรรมาธิการและการสงวน 
คําแปรญัตติของสมาชิก, ผู้มีสิทธิอภิปราย  และการถามมติ 

 
ภาพแสดงรูปแบบของแนวทางการถามมติ 
 

ในการถามมติของประธานของท่ีประชุมนั้น ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๙ กําหนดให้พิจารณาเร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา  
สําหรับมาตราที่คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขจะไม่มีถามมติในมาตรานั้น จะมีการถามมติเฉพาะมาตรา 
ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข กรรมาธิการสงวนความเห็นและสมาชิกสงวนคําแปรญัตติเท่านั้น 
ซึ่งวิธีการถามมติก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี โดยสมาชิกจะอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคําหรือข้อความ 
ที่คณะกรรมาธิการมีแก้ไข ส่วนกรณีที่มีการสงวนคําแปรญัตติหรือการสงวนความเห็นจะอภิปรายได้ 
เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนคําแปรญัตติหรือกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถ 
สรุปหลักการถามมติได้ ดังนี้ 



 

 ๖๔

กรณีที่ ๑ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข โดยไม่มีผู้สงวนความเห็นหรือผู้สงวน 
คําแปรญัตติ ในกรณีนี้ ให้ถามมติจากที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือเห็นควร 
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

กรณีที่ ๒ คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข แต่มีผู้สงวนความเห็นหรือผู้สงวน 
คําแปรญัตติ ในกรณีนี้ ให้ถามมติจากที่ประชุมว่า เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือเห็นด้วยกับการแก้ไข 
ของผู้สงวนความเห็นหรือผู้สงวนคําแปรญัตติ  

กรณีที่ ๓ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข และมีผู้สงวนความเห็น/ผู้สงวน 
คําแปรญัตติ ในกรณีนี้ จะต้องถามมติ ๒ คร้ัง โดยคร้ังแรกจะต้องถามมติก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไข
โดยรวมของคณะกรรมาธิการและผู้สงวนความเห็น/ผู้สงวนคําแปรญัตติ หรือเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม 
หากที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมเป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม 
ของคณะกรรมาธิการและผู้สงวนความเห็น/ผู้สงวนคําแปรญัตติ จึงจะถามมติเป็นคร้ังที่สองว่าที่ประชุม 
จะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือเห็นด้วยกับการสงวนความเห็นของผู้สงวนความเห็น/ 
ผู้สงวนคําแปรญตัติ 

กรณีที่ ๔ มีผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนคําแปรญัตติมีมากกว่า ๑ คน  
และมีประเด็นการแก้ไขแตกต่างกันหลายประเด็น ให้จัดประเด็นการแก้ไขที่มีเนื้อหาเหมือนกัน 
ทํานองเดียวกันหรือคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยจะจัดประเด็นการแก้ไขเป็นกลุ่มเฉพาะในส่วน 
ของผู้สงวนความเห็นหรือเป็นกลุ่มเฉพาะในส่วนของผู้สงวนคําแปรญัตติ หรือจะนําประเด็นการแก้ไข 
ของผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนคําแปรญัตติมารวมกันและจัดแบ่งเป็นกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ 
ประเด็นการแก้ไขของแต่ละกรณี เช่น กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็น 
และมีสมาชิกสงวนคําแปรญัตติ ในกรณีนี้ จะต้องมีการถามมติ ๓ คร้ัง โดยคร้ังแรกจะเป็นการถามมติ 
จากท่ีประชุมว่า จะเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวมของคณะกรรมาธิการ ผู้สงวนความเห็นและผู้สงวน 
คําแปรญัตติ หรือเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม หากที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม เป็นอันยุติ 
แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวม  ให้ถามมติต่อไปเป็นคร้ังที่สองว่า เห็นด้วยกับการแก้ไข 
ของคณะกรรมาธิการ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขโดยรวมของผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนคําแปรญัตติ 
หากท่ีประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ เป็นอันยุติ แต่หากที่ประชุมเห็นด้วยกับ 
การแก้ไขโดยรวมของผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนคําแปรญัตติ ให้ถามมติต่อไปเป็นคร้ังที่สามว่า 
เห็นด้วยกับการแก้ไขของผู้สงวนความเห็นหรือผู้สงวนคําแปรญัตติ เป็นต้น 
   (๓) นําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
   (๔) นําเสนอต่อประธานและรองประธานวุฒิสภา 
 
 



 

 ๖๕

 ช่วงที่ ๓ การพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่สาม (เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ) 
  กรณีวุฒิสภาเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
  - สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบ
ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 
  กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ 
   ๑. สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาบรรจุเร่ืองเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมาธิการร่วมกัน  
   ๒. สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาบรรจุเร่ืองเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
เพื่อพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วม 
   ๓. สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบ
ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 
 ช่วงที่ ๔ กรณีมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าช่ือเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
  - สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม พร้อมข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เพื่อนํากราบเรียนประธานวุฒิสภาประกอบการพิจารณาเห็นชอบให้ส่งหนังสือส่งความเห็นของ 
สมาชิกวุฒิสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 
 
 
 

สํานักงานประธานวุฒิสภา 
 
      
 
 
 



 

 ๖๖

การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักบริหารงานกลาง 

 
 
 
กรณีรับร่างพระราชบัญญัต ิ
๑. รับเร่ือง (ร่างพระราชบัญญัติจากสภาผู้แทนราษฎร) 
๒. ส่งให้สํานักการประชุมดําเนินการ 
 
กรณีรับรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
๑. รับเร่ือง (รายงานของคณะกรรมาธิการ) 
๒. ส่งให้สํานักการประชุมดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๖๗

การปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
ของสํานักประชาสัมพันธ์ 

 
 
 สํ านั กประชาสั มพั นธ์  มี ภารกิ จ ในการประชาสั มพั น ธ์ เ ก่ี ย ว กับการพิ จ า รณา 
ร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ของวุฒิสภาเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนก่อนเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 
 - แจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบไปยังสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากร
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสื่อมวลชน ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ 
 - เผยแพร่เก่ียวกับเนื้อหาสาระ เหตุผลความจําเป็นของการตราร่างพระราชบัญญัติให้
ประชาชนรับรู้รับทราบผ่านรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ เช่น รายการ “เกาะติด
วุฒิสภา” 
 ข้ันตอนการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง 
 - สรุปผลการลงมติของที่ประชุมวุฒิสภา และรายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานฯ รวมถึงสื่อมวลชน 
 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 - ประสานเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมติดตามทําข่าวการประชุมและการแถลงข่าวของ
คณะกรรมาธิการฯ 
 - เชิญบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อสนทนาในรายการต่าง ๆ ทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อเป็น
การรายงานความคืบหน้าของการพิจารณาให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ 
 ข้ันตอนการพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม 
 - ประสานงานการถ่ายทอดสดในกรณีที่เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สําคัญตามที่
ประธานวุฒิสภาเห็นสมควร เช่น ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
 - สรุปผลการลงมติของที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงสื่อมวลชน 
 ข้ันตอนภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา 
 - สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา เพื่อเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานฯ   
 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) สรุปสาระสําคัญของร่าง
พระราชบัญญัติที่สําคัญเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานฯ 
 
 



 

 ๖๙

ส่วนที่ ๕  ระบบตรวจสอบการดําเนินการตามคู่มือ 
 

 

  โดยที่กระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภามีหลายขั้นตอนและบางขั้นตอนต้อง
ใช้ระยะเวลาการดําเนินการ ประกอบกับมีหน่วยงานภายในหลายสํานักที่มีหน้าที่ดําเนินการใน
กระบวนการตราพระราชบัญญัติ ดังปรากฏในส่วนที่ ๓  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกสํานัก 
ที่เก่ียวข้องดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ออกแบบระบบงานเพื่อตรวจสอบการดําเนินการตามคู่มือนี้ในทุกขั้นตอน โดยให้สํานักที่มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามคู่มือนี้บันทึกการดําเนินการของตนเมื่อได้มีการดําเนินการตามคู่มือลงในระบบงานกลางที่ใช้
ร่วมกัน เรียกว่า “ระบบตรวจสอบการดําเนินการตามคู่มือการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ของวุฒิสภา” ซึ่งทุกสํานักที่เก่ียวข้องสามารถดูการดําเนินการของสํานักอื่นได้ แต่จะแก้ไขการดําเนินการ
ของสํานักอื่นมิได้ โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้     



 

 ๗๑

ระบบตรวจสอบการดําเนนิการตามคู่มือ 
การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 

 
ร่างพระราชบัญญัติ......................................................................................................................... 
                       …………………………………..……………………………………………………………………….. 

ข้ันตอน/กิจกรรม หน่วยงาน วันที่ดําเนินการ หมายเหตุ 
๑. การดําเนินการเม่ือสภาผู้แทนราษฎร 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 

   

(๑) จัดทําความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพ่ือ
พิจารณาว่าจะมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญหรือ 
ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาล่วงหน้า
ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรส่งร่างให้วุฒิสภาพิจารณา
หรือไม่ 

 
สํานักการประชุม 

  

(๒) สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา   

(๓) - จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา 
    - แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาไปยังคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาที่ได้รับมอบหมาย 

 
สํานักกรรมาธิการ 

  

(๔) จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา (อ.พ. (ร)) 
 

สํานักกฎหมาย   

(๕) เผยแพร่เอกสารประกอบการพิจารณา (อ.พ. (ร)) 
ให้สมาชิกวุฒิสภาทราบ 

สํานักประชาสัมพันธ์ 
 

  

๒. การดําเนินการก่อนการประชุมวุฒิสภาเพ่ือ
พิจารณาในวาระที่หนึ่ง 

   

(๖) ลงทะเบียนรับร่างพระราชบัญญัติ 
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  

สํานักบริหารงานกลาง   

(๗) - วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ของร่างและจัดทําความเห็นกราบเรียน
ประธานวุฒิสภาพิจารณาบรรจุร่างพระราชบัญญัติ 
เข้าระเบียบวาระการประชุม 
    - จัดทําระเบียบวาระการประชุมและขั้นตอน 
การประชุม 

 
 

สํานักการประชุม 

  

(๘) สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา   

(๙) จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาเพ่ือพิจารณาแนวทางการพิจารณาของ
วุฒิสภา  
      - เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 
     กลุ่มงานในสํานักกรรมาธิการท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

สํานักกรรมาธิการ 

  



 

 ๗๒

ข้ันตอน/กิจกรรม หน่วยงาน วันที่ดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ 
      - จดประเด็นอภิปรายและข้อสังเกตในช้ัน 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และ 
      - ตรวจทานร่างพระราชบัญญัติด้านรูปแบบและ
เนื้อหาตามคู่มือ 
(๑๐) จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา (อ.พ.)  
 

สํานักกฎหมาย 
 

  

(๑๑) จัดพิมพ์เอกสารประกอบการพิจารณา (อ.พ.) 
ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว และระเบียบวาระการประชุม 

 
สํานักการพิมพ์ 

  

(๑๒)  - เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมบนเว็บไซต์
วุฒิสภา www.senate.go.th 
       - จัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระ 
การประชุมให้สมาชิกวุฒิสภา 

 
สํานักการประชุม 

  

(๑๓) แจ้งระเบียบวาระการประชุมไปยังสมาชิก
วุฒิสภา บุคลากร และสื่อมวลชน  

สํานักประชาสัมพันธ์   

๓. การประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาในวาระที่หนึ่ง 
 

   

(๑๔)  - ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่
เลขานุการของท่ีประชุมวุฒิสภา 
        - ประสานรัฐมนตรีและผู้ชี้แจง 
        - จัดเตรียมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือต้ังเป็น
กรรมาธิการวิสามัญสําหรับเลขาธิการวุฒิสภาอ่าน 

 
 

สํานักการประชุม 

  

(๑๕) จัดวางเอกสารประกอบการพิจารณา (อ.พ.) 
ในที่ประชุมวุฒิสภา เพ่ือสมาชิกวุฒิสภา 
ใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

สํานักกฎหมาย   

(๑๖)  - ประสานงานและรวบรวมรายช่ือกรรมาธิการ
วิสามัญ  
        - ดําเนินการจดประเด็นการอภิปรายและ
ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ 

 
 

สํานักกรรมาธิการ 

  

(๑๗) จดและจัดทํารายงานการประชุม/ บันทึก 
การประชุม/บันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน 

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 

  

(๑๘) เผยแพร่ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของวุฒิสภา  

สํานักประชาสัมพันธ์   

(๑๙) แจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภาไปยังส่วนราชการ 
หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง 

สํานักการประชุม   

๔. การพิจารณาในวาระที่สอง ขัน้คณะกรรมาธิการ 
 

   

(๒๐)  - รับและรวบรวมคําแปรญัตติ  (ถ้ามี) 
 

สํานักกรรมาธิการ   

(๒๑)  - ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ 
        - ดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ  

 
สํานักกรรมาธิการ 

  



 

 ๗๓

ข้ันตอน/กิจกรรม หน่วยงาน วันที่ดําเนินการ หมายเหตุ 
รับฟังความคิดเห็นช่องทางต่าง ๆ เช่น 
๑. ทางเว็บไซต์ 
๒. จัดสัมมนา เสวนา 
๓. เชิญบุคคลมาชี้แจง 
๔. เดินทางไปศึกษาดูงาน 
๕. ขอเอกสารข้อมูล 
(๒๒) เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติบนเว็บไซต์วุฒิสภา 
 (ถ้ามี) 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

  

(๒๓) จดและจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ 

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 

  

(๒๔) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ 
จัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ 
       - นํารายงานเข้าคณะทํางานภายในสํานัก
ตรวจทานด้านรูปแบบรายงาน และด้านรูปแบบ และ
เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติภายในสํานัก 
       - นํารายงานเข้าคณะทํางาน ๓ สํานักตรวจทาน
ด้านรูปแบบรายงาน และด้านรูปแบบและเน้ือหาของ
ร่างพระราชบัญญัติ 
       - จัดทําบันทึกข้อความกราบเรียนประธาน
วุฒิสภาเสนอรายงาน 

 
 
 
 

สํานักกรรมาธิการ 

  

(๒๕) จัดพิมพ์รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ/
วิสามัญ 

สํานักการพิมพ์   

(๒๖) ลงทะเบียนรับรายงานของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

สํานักบริหารงานกลาง   

(๒๗)  - จัดทําความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภา
เพ่ือพิจารณาอนุญาตบรรจุรายงานของ
คณะกรรมาธิการเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
       - จัดทําระเบียบวาระการประชุมและ 
ขั้นตอนการประชุม 

 
 

สํานักการประชุม 

  

(๒๘) สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา   

(๒๙) จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม 
 

สํานักการพิมพ์   

(๓๐)  - เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมบนเว็บไซต์
วุฒิสภา www.senate.go.th 
        - จัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระ 
การประชุมให้สมาชิกวุฒิสภา 

 
สํานักการประชุม 

  

(๓๑) แจ้งระเบียบวาระการประชุมไปยังสมาชิก
วุฒิสภา บุคลากร และสื่อมวลชน  
 
 

 
สํานักประชาสัมพันธ์ 

  



 

 ๗๔

ข้ันตอน/กิจกรรม หน่วยงาน วันที่ดําเนินการ หมายเหตุ 
๕. การประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง 
เรียงลําดับมาตรา และลงมติวาระที่สาม 

   

(๓๒) เตรียมข้อมูลสนับสนุนให้คณะกรรมาธิการช้ีแจง 
ต่อท่ีประชุมวุฒิสภา 
       - จัดทําคํากล่าวรายงาน 
       - ตารางเหตุผลการแก้ไขรายมาตราเพ่ือชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมวุฒิสภา 
       - พิจารณาความเชื่อมโยงกรณีที่ประชุมวุฒิสภา
มีการแก้ไขซึ่งอาจกระทบในมาตราอ่ืน ๆ 

 
 
 

สํานักกรรมาธิการ 

  

(๓๓) จัดทําแนวทางการถามมติของประธานวุฒิสภา 
และผู้ทําหน้าที่ประธานของท่ีประชุม 

สํานักงานประธานวุฒิสภา 
 

  

(๓๔) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่
เลขานุการของท่ีประชุมวุฒิสภาในการติดตาม 
การพิจารณาและลงมติรายมาตรา 

 
สํานักการประชุม 

  

(๓๕) จดและจัดทํารายงานการประชุม/ บันทึกการ
ประชุม/บันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน 

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 

  

(๓๖) เผยแพร่ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของวุฒิสภา  

สํานักประชาสัมพันธ์   

(๓๗) ดําเนินการแจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภา โดยจัดทํา 
ร่างพระราชบัญญัติ และหนังสือยืนยันมติ 
ที่ประชุมวุฒิสภาแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

 
สํานักการประชุม 

  

(๓๘) รวบรวมข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
เพ่ือจัดทําความเป็นมา ประเด็นอภิปราย 
ร่างพระราชบัญญัติ และรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 

 
สํานักกรรมาธิการ 

  

๖. การดําเนินการกรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา  (ถ้ามี) 

   

(๓๙) ลงทะเบียนรับเร่ือง  สํานักบริหารงานกลาง 
 

  

(๔๐)  - จัดทําความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภา
เพ่ือพิจารณาอนุญาตบรรจุเร่ืองต้ังกรรมาธิการร่วมกัน 
ฝ่ายวุฒิสภาเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
        - จัดทําระเบียบวาระการประชุมและขั้นตอน 
การประชุม 

 
 

สํานักการประชุม 

  

(๔๑) สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา   

(๔๒) จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม  
 

สํานักการพิมพ์   

(๔๓)  - เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมบนเว็บไซต์
วุฒิสภาwww.senate.go.th 
       - จัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระ 
การประชุมให้สมาชิกวุฒิสภา 
 

 
สํานักการประชุม 

  



 

 ๗๕

ข้ันตอน/กิจกรรม หน่วยงาน วันที่ดําเนินการ หมายเหตุ 
(๔๔) แจ้งระเบียบวาระการประชุมไปยังสมาชิก
วุฒิสภา บุคลากร และสื่อมวลชน  

สํานักประชาสัมพันธ์   

(๔๕)  - ประสานงานและรวบรวมรายช่ือกรรมาธิการ
ร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา  
        - จัดทําข้อมูลเพ่ือชี้แจงเหตุผลการแก้ไขของ
คณะกรรมาธิการ 

 
สํานักกรรมาธิการ 

  

(๔๖)  - ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่
เลขานุการของท่ีประชุมวุฒิสภา 
        - จัดเตรียมรายชื่อกรรมาธิการร่วมกันฝ่าย
วุฒิสภาให้เลขาธิการวุฒิสภาอ่านในที่ประชุมวุฒิสภา 

 
สํานักการประชุม 

  

(๔๗) จดและจัดทํารายงานการประชุม/ บันทึกการ
ประชุม/บันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน 

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 

  

(๔๘) เผยแพร่ผลการประชุมและรายช่ือกรรมาธิการ
ร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา  

สํานักประชาสัมพันธ์   

(๔๙) แจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภาไปยังส่วนราชการ  
และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

สํานักการประชุม   

๗. การประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาเสร็จแล้ว (รายงานของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน) (ถ้ามี) 

   

(๕๐) ลงทะเบียนรับรายงานของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 

สํานักบริหารงานกลาง   

(๕๑)  - จัดทําความเห็นกราบเรียนประธานวุฒิสภา
เพ่ือพิจารณาอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภา 
       - จัดทําระเบียบวาระการประชุมและขั้นตอน 
การประชุม 

 
 

สํานักการประชุม 

  

(๕๒) สรุปและวิเคราะห์เร่ืองจากสํานักการประชุม 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา 

สํานักงานประธานวุฒิสภา   

(๕๓) จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม 
 

สํานักการพิมพ์   

(๕๔)  - เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมบนเว็บไซต์
วุฒิสภาwww.senate.go.th 
        - จัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระ 
การประชุมให้สมาชิกวุฒิสภา 

 
สํานักการประชุม 

  

(๕๕) แจ้งระเบียบวาระการประชุมไปยังสมาชิก
วุฒิสภา บุคลากร และสื่อมวลชน  

สํานักประชาสัมพันธ์   

(๕๖) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาทําหน้าที่
เลขานุการของท่ีประชุมวุฒิสภาในการติดตาม 
การพิจารณาและลงมติ 

 
สํานักการประชุม 

  

(๕๗) จดและจัดทํารายงานการประชุม/ บันทึก 
การประชุม/บันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน 

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข 

  



 

 ๗๖

ข้ันตอน/กิจกรรม หน่วยงาน วันที่ดําเนินการ หมายเหตุ 
(๕๘) เผยแพร่ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของวุฒิสภา  

สํานักประชาสัมพันธ์   

(๕๙) ดําเนินการแจ้งมติที่ประชุมวุฒิสภาไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร 

สํานักการประชุม   

๘. การดําเนินการจัดกิจกรรมหรือจัดทําข้อมูล 
ทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการตราพระราชบัญญัติ 
(ถ้ามี) 

   

- จัดทําข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการ 
  งานวิจัย 
- การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
  วิชาการของวุฒิสภา 
   - จัดสัมมนาทางวิชาการ 
   - จัดทําบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ 
   - จัดทําเอกสารทางวิชาการ 

 
 
 

สํานักวิชาการ 

  

 
   



 

 ๗๗

ส่วนที่ ๖  เอกสารประกอบการดําเนินการ 
 
  ๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๒.  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (อ.พ.(ร)) และ (อ.พ.) 
  ๔.  รายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ๕.  คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักที่เก่ียวข้อง 
 



 

 ๗๙

ภาคผนวก 
 

รายช่ือคณะทํางานจัดทําคู่มือการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 
 

 ๑. นายรพีพงศ์  ภูชฎาภิรมย์   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพระราชบัญญัติ 
          (หัวหน้าคณะทํางาน)  สํานักการประชุม 
 ๒. นางสาววาสนา  ยังสุข ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรายงานการประชุม   
   สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
 ๓. นางเสาวลักษณ์  บัวทอง  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่ือมวลชน    
   สํานักประชาสัมพันธ์ 
 ๔. นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทะเบียนประวัติ 
   และสถิติ สํานักบริหารงานกลาง    
 ๕. นายสิทธิวรชัย  ศรีไหม นิติกรชํานาญการพิเศษ     
   สํานักกรรมาธิการ ๓ 
 ๖. นางสาวจุฑาลักษณ์  จําปาทอง นิติกรชํานาญการพิเศษ     
   สํานักวิชาการ 
 ๗. นายณรงค์ศักดิ์  วีระกิจพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
   สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 ๘. นางนลินี  วีระพล นิติกรชํานาญการ 
    สํานักงานประธานวุฒิสภา     
 ๙. นางสาวน้ําฝน  ราชสมบัติ นิติกรชํานาญการ  
   สํานักกฎหมาย  
 ๑๐. นายการุณย์  พิมพ์สังกุล  นิติกรชํานาญการ 
   สํานักกรรมาธิการ ๑ 
 ๑๑. นายธัชชัย  แก้ววารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
   สํานักนโยบายและแผน     
 ๑๒. นางธัญญา  ศรีสุพรรณ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
  สํานักกรรมาธิการ ๒ 
 ๑๓. นางสาวศิริมนัส  สารพัฒน ์ วิทยากรปฏิบัติการ  
   สํานักการพิมพ์ 
 ๑๔. นางสาวพัชรี  ธรรมปรีชา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานญัตติ 
          (เลขานุการ) สํานักการประชุม 
 ๑๕. นางสาวเทวินทร์  เกษตระกูล  นิติกรชํานาญการพิเศษ  
          (ผู้ช่วยเลขานุการ)  สํานักการประชุม 
  ๑๖. นางสาวฐิติมา  เฉิดโฉม นิติกรปฏิบัติการ 
          (ผู้ช่วยเลขานุการ) สํานักการประชุม  



 
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรี 

ส.ส. ไม่น้อยกว่า 
๒๐ คน 

ประชาชน 
๑๐,๐๐๐ คน 

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา

วาระ ๒ 
ขั้นคณะกรรมาธิการ

วาระ ๓ 
ลงมติ 

วาระ ๒
ขั้นคณะกรรมาธิการ

วาระ ๓
ลงมติ

ศาลรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ 

เห็นชอบไม่เห็นชอบ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ตกไป 

วาระ ๑

ไม่เห็นชอบ รับไว้
พิจารณา

ยับยั้ง
ส่งร่างคนื 

สภาผู้แทนราษฎร 

แก้ไข
เพิ่มเติม

ส่งร่างคนื
สภาผู้แทนราษฎร 

ส.ส. ยืนยันด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

ส.ส. ยืนยันด้วยคะแนนเสียง
ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

ส.ส. ไม่เห็นชอบ 
ตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันของสภาทั้งสอง

สภาใดสภาหนึ่ง
ไม่เห็นชอบ

สภาทั้งสองเห็นชอบ 

ได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา 

๑. ส.ส., ส.ว.,  หรือ   
    ส.ส. และ ส.ว. 
๒. นายกรัฐมนตรี  
เสนอความเห็นว่ามี
ข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ หรือ 
ตราไม่ถูกต้อง

มีข้อความขัดหรือแย้ง
เป็นสาระสําคัญ หรือ 
ตราขึ้นไม่ถูกต้อง

ตกไป

ทรงลง
พระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

๑. ไม่เห็นชอบด้วย
และพระราชทานคืน 
๒. เมื่อพ้น ๙๐ วัน 
แล้วมิได้พระราชทาน
คืนมา 

รัฐสภามีมติยืนยัน 
ตามเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 
๒ ใน ๓ แล้วนําขึ้น
ทูลเกล้าฯ อีกครั้ง 
เมื่อมิได้ทรงลง 
พระปรมาภิไธย 
พระราชทานคืน
ภายใน ๓๐ วัน 

   ร่างฯ ที่ถูกยับยั้ง ดังต่อไปนี้ ให้พิจารณาโดย
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา หากรัฐสภาเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓  ถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบ  (๑)  รา่งฯ เกี่ยวกับการแก้ไขโทษ
หรือองค์ประกอบความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ, หน้าที่ในการยตุิธรรม, ความผิดของ
พนักงานในองค์การหรอืหน่วยงานของรัฐ มผีลให้
ผู้กระทาํผิดพ้นความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ    
(๒)  ร่างฯ ที่วุฒสิภามมีติไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓  
ว่ามีผลกระทบต่อการดําเนินกระบวนการยุติธรรม 
อย่างร้ายแรง   

วาระ ๑

ไม่รับ
หลักการ

รับหลักการ

ส.ส. เห็นชอบกับ 
การแก้ไขเพิ่มเติม 
ของวุฒิสภา 

รัฐสภา
ลงมติด้วย
คะแนนเสียง 
น้อยกว่า  
๒ ใน ๓

มีข้อความขัด
หรือแย้ง ไม่เป็น 
สาระสําคัญ  
ตกไปเฉพาะ
ข้อความ

สํานักการประชุม  


