
รายงานสรุปการเรียนรู้  
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย  

ประจําปี ๒๕๕๕  
   

๑. ช่ือองค์ความรู้ 
เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุน

กระบวนการนิติบัญญัติ : ร่างพระราชบัญญัติ 
๒. ช้ือหน่วยงานที่จัดทําองค์ความรู้ 

สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๓. เหตุผลและความจําเป็นในการจัดองค์ความรู้ 

สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจหลักประการหนึ่ ง  
คือ การปฏิบัติงานด้านวิชาการให้แก่วุฒิสภา ซึ่งบุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ มีความรอบรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา เช่น การศึกษา ค้นคว้า 
และการวิเคราะห์เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการจัดทําคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ 

สํานักกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจในการสนับสนุนงานด้าน
วิชาการให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ และดําเนินการตามคู่มือมาตรฐานงานด้าน
วิชาการ พร้อมพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดทําองค์ความรู้ หัวข้อ เทคนิค 
การจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ  
จะเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนางานด้านวิชาการ โดยอาศัยกระบวนการในการ
จัดการความรู้ ในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ และนํามาประมวล สรุป 
พร้อมทั้งถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการ
มาตรฐาน ตลอดจนเทคนิค วิธีการในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาที่ มีคุณภาพ  
ซึ่งสามารถช่วยให้งานด้านวิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับ
จากสมาชิกวุฒิสภายิ่งขึ้นต่อไป 
๔. ผลการดําเนินงาน 

สํานักกฎหมาย มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ของสํานักกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะทํางานตามตัวชี้วัดที่ ๘.๒.๖ 



 ๒

(หมวด ๔) RM ๔.๒ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินตามแผน
จัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุประสิทธิผล
ในมิติที่ ๑ ในองค์ความรู้ที่ ๒ หัวข้อ “เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้าน
วิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ” ซึ่งสํานักกฎหมายและสํานักวิชาการเป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก โดยคณะทํางานคณะดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑) นายบรรหาร  กําลา หัวหน้าคณะทํางาน 
๒) นายอภิวัฒน์  สุดสาว เลขานุการคระทํางาน 
๓) นางสาวศศิพรรณ  พวงพันธุ์ คณะทํางาน 
๔) นายณัฐพล นันทมานพ  ประชุมญาติ คณะทํางาน 
๕) นางสาวปรางทิพย์  หวังสมนึก คณะทํางาน 
๖) นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย คณะทํางาน 
เพื่อให้การดําเนินการจัดการความรู้ในหัวข้อดังกล่าวของสํานักกฎหมาย ประจําปี 

๒๕๕๕ บรรลุผลสําเร็จ คณะทํางานฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดําเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(Communities of Practice : CoP) ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย 
จํานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
สํานักกฎหมาย โดยได้เชิญนางสาวสุพัตรา  วรรณศิริกุล คณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, นางสาววลัยภรณ์  พงษ์วิพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป, ผู้แทนจากกลุ่ม
งานกฎหมาย ๑ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ และกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กลุ่มงานละ ๓ ท่าน เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ นางอบุล  คุณวุฒิฤทธิรณ หัวหน้าคณะทํางานจัดการความรู้ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนายธงไท  ไชยหิรัญการ เลขานุการคณะทํางาน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในฐานะผู้สังเกตการณ์ด้วย  

ในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พิจารณาขั้นตอนการจัดเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของจัดทํา
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา และอภิปราย
เสนอแนะเทคนิคจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอย่างกว้างขวาง  

ภายหลังจากการจัดทําเอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Communities 
of Practice : CoP) ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสํานักกฎหมาย ประจําปี ๒๕๕๕  
เสร็จแล้ว ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ให้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป, หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ๑, กลุ่มงานกฎหมาย ๒ และ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒ ตลอดจนผู้แทนกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อตรวจพิจารณาร่างองค์ความรู้ ตรวจสอบเนื้อหา และรายละเอียดของ 
องค์ความรู้ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต (ถ้ามี) ในการนี้ 
คณะทํางานฯ ได้มีการปรับปรุงสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : 
CoP) ให้ถูกต้องตามข้อสังเกตที่ได้รับจากการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว 



 ๓

สําหรับสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP)
มีรายละเอียด สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ส่วนคือ 

๔.๑ ขั้นตอนการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
๔.๒ ข้อเสนอแนะและเทคนิคในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติ 

๔.๑ ข้ันตอนการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี้ 
๑)  กลุ่มงานบริหารทั่ ว ไป  ประสานขอรับระเบียบวาระการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติที่แนบมาพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว จาก
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนําส่งให้ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒  

๒) กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อมอบหมายให้นิติกรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งจะเรียงลําดับตามบัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบระหว่างกลุ่มงาน
กฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒  

จากน้ัน จัดทําบันทึกนําเรียนผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย เพื่อทราบและ
เห็นชอบ และแจ้งเวียนบัญชีทางระบบ E- Office เพื่อให้ผู้รับผิดชอบทราบและดําเนินการต่อไป 

๓) นิติกรและวิทยากรร่วมกันจัดทําต้นฉบับเอกสารประกอบการพิจารณา            
ร่างพระราชบัญญัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑) การศึกษาเบื้องต้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ   
 เมื่อได้มอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา                

ร่างพระราชบัญญัติ นิติกรและวิทยากรต้องศึกษาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติในเบื้องต้น                  
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ 

 - ร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ซึ่งแนบมา
พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

 - รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งแนบมาพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

 - ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว โดยประสาน         
ขอรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากสํานักการประชุม 

 - พระราชบัญญัติฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน (กรณีปรับปรุงกฎหมายเดิมและตรา
กฎหมายใหม่ขึ้นแทนทั้งฉบับ  และกรณีแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่เพียงบางส่วน) โดยค้นหาจากเว็บไซต์
ของราชกิจจานุเบกษา  และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 - ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติ ที่ประสานขอรับจากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และค้นหาจาก
เว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎร 



 ๔

- ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ที่ประสาน
ขอรับจากสํานักการประชุม  และค้นหาจากเว็บไซต์ของวุฒิสภา 

- ข้ อมู ลที่ ได้ จากการติ ดตามการประชุ มสภาผู้ แทนราษฎรเกี่ ยว กับ                      
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และ
วาระที่สาม สําหรับการประชุมในวาระที่สอง ขั้นกรรมาธิการ สามารถศึกษาได้จากรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎร 

 - มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (กรณีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ          
ร่างพระราชบัญญัติ)  โดยค้นหาจากเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 - บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ  
(กรณีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) โดยประสานขอรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา หรือค้นหาจากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓.๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเตรียมจัดทําในส่วนของเนื้อหาของเอกสารประกอบการพิจารณา ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ และบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ (ถ้ามี) จะเป็นข้อมูลที่สําคัญที่ทําให้นิติกร และ
วิทยากรผู้จัดทําสามารถเข้าใจเนื้อหาและเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ และทราบข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่น่าสนใจ อันเป็นการทําให้สามารถศึกษา วิเคราะห์ 
และเปรียบเทียบข้อมูลในส่วนอื่น ๆ  ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น หากยังมีข้อขัดข้องในการจัดทําต้อง
สอบถามจากหน่วยงานเจ้าของร่างพระราชบัญญัติ และค้นคว้าจากตําราและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม 

๓ .๓ )  การจั ดทํ า เนื้ อหาของ เอกสารประกอบการพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติมีส่วนประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปสําหรับสมาชิกวุฒิสภา  (นิติกร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา) 
ในการจัดทําบทสรุปสําหรับสมาชิกวุฒิสภา เป็นการนําข้อมูลส่วนที่ ๒ ในส่วนของ

ความเป็นมาและสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติมาสรุปอย่างย่อ โดยยังคงความสมบูรณ์ของเนื้อหา
สาระที่สําคัญ ๆ 

 ส่วนที่ ๒  ความเป็นมา  สาระสําคัญ  ประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรที่สําคัญ ๆ และผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (นิติกร
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา) 

(๑) ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติ มีรายละเอียดของเนื้อหา คือ 
- มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวนร่างพระราชบัญญัติที่มี      

ผู้เสนอ ผู้ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และวันที่ร่างพระราชบัญญัติ
และรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎรได้รับการบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยดูจากระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และ
วันที่สภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติมาให้วุฒิสภาพิจารณา โดยดูจากร่างพระราชบัญญัติที่สภา
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ผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ตลอดจน การที่ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ
แล้วได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา โดยดูจากระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา (กรณี
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้ เสนอร่างพระราชบัญญัติ ต้องกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ตามที่หน่วยงานเจ้าของ
ร่างพระราชบัญญัติเสนอ และนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยดูจากมติคณะรัฐมนตรี)  

- การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ ง  
ขั้นรับหลักการ วาระที่สอง และวาระที่สามในคราวใด ด้วยมติอย่างไรและด้วยคะแนนเพียงใด และ
รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา วาระที่
สาม และบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาจัดทํา 

- การที่ประธานวุฒิสภามอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา                 
หรือกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง โดยข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้ ต้องประสานกับทางกลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาว่าที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา มอบหมาย
ให้คณะกรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญคณะใด เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
และในวันที่เท่าใด 

(๒) สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ในการจัดทําในส่วนของสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการนํา 

ข้อมูลจากร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์         
ในขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นมาจัดทํา  โดยกล่าวถึง  คําปรารภ  ชื่อร่างพระราชบัญญัติ บทจํากัดสิทธิเสรีภาพ ตาม
รัฐธรรมนูญ วันใช้บังคับ บทยกเลิกกฎหมาย บทนิยามศัพท์ บทรักษาการตามพระราชบัญญัติ และเนื้อหา
ของร่างพระราชบัญญัติ โดยทําการอธิบายถึงเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

(๓) ประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สําคัญ ๆ 
ในการจัดทําในส่วนประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ที่สําคัญ ๆ  เป็นการนําข้อมูลที่ ได้จากการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา มา
สรุปประเด็นการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรที่สําคัญ ๆ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการซึ่งมี
ประเด็นที่มีการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สําคัญ ๆ และการตอบชี้แจง ของผู้ที่เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติ และสรุปประเด็นที่มีการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรที่สําคัญ ๆ ในวาระที่สอง  
ซึ่งมีประเด็นที่ มีการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สําคัญ ๆ และการตอบชี้แจง 
ของกรรมาธิการ ทั้งนี้ ในการสรุปประเด็นดังกล่าว ต้องสรุปประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ ๆ ที่ทําให้
เข้าใจเนื้อหาและเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติและทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ ได้ 
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(๔)  ผลการพิจารณาของร่างพระราชบัญญัติ 
ในการจัดทําในส่วนดังกล่าวนี้ เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามการประชุม          

สภาผู้แทนราษฎร และบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ในวาระที่หนึ่ง 
ขั้นรับหลักการ มาจัดทําว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการหรือไม่ ด้วยคะแนนเสียงเท่าใด  
และนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาตามลําดับมาตราและรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎรมาจัดทําว่าในแต่ละมาตรา
คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ตัดออก หรือเพิ่มขึ้นใหม่หรือไม่ และมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็น
ด้วยกับการแก้ไข ตัดออก หรือเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าวหรือไม่ และนําข้อมูลที่ได้
จากการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติในวาระที่สาม มาจัดทําว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ เห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัติหรือไม่ ด้วยคะแนนเสียงเท่าใด (กรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีคะแนน
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่)  ตลอดจนข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการ ว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
หรือไม่ (ถ้ามี)   

ส่วนที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบ (นิติกรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา) 
ในการจัดทําในส่วนของตารางเปรียบเทียบ เป็นการนําพระราชบัญญัติ        

ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบันกับพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วที่ได้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบในขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น โดยเปรียบเทียบเป็นรายมาตราว่า 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบันเป็นอย่างไร และร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบแล้วเป็นอย่างไร (ในการจัดทําในส่วนดังกล่าวนี้ ต้องเป็นกรณีปรับปรุงกฎหมายเดิม
และตรากฎหมายใหม่ขึ้นแทนทั้งฉบับ และกรณีแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่เพียงบางส่วน) 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (วิทยากรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทํา) 

การจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกนั้น ในเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนด 
นอกจากจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบในแง่มุมของกฎหมาย เช่น บทสรุปสําหรับสมาชิกวุฒิสภา 
ความเป็นมา สาระสําคัญ ประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สําคัญ ๆ และตาราง
เปรียบเทียบพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
ยังมีส่วนประกอบสําคัญอีกส่วน คือ ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่ช่วยเสริมงานกฎหมายให้มีประสิทธิภาพครบทุกมิติ ทั้งทางด้านข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ทําให้
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และ 
พระราชกําหนด มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ในการจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น การสืบค้นข้อมูล
ต่าง ๆ ที่จะนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น สามารถ
ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ได้มีการ
ติดตามจากการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร โดยสามารถสืบค้นได้หลาย ๆ วิธี เช่น การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าจาก
ห้องสมุด หรือดําเนินการติดต่อประสานงานไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นผู้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติ เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ความเคลื่อนไหว และ
ประเด็น สถานการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณากฎหมาย เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทํา
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ทั้งนี้ วิทยากร ผู้รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา             
ร่างพระราชบัญญัติ ได้มีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสําหรับเพื่อใช้จัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา ไปยังหน่วยงานผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยสรุปรายการ
ข้อมูลและรายละเอียดที่ประสงค์จะขอความอนุเคราะห์แนบไปพร้อมด้วย (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารภาคผนวก) เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นํามาจัดทําเป็นเอกสารประกอบ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   

เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว นําข้อมูลที่รวบรวมขึ้นนั้นไปประกอบกับข้อมูล 
ของนิติกรผู้รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อดําเนินการจัดทํารูปเล่มที่สมบูรณ์สําหรับนําส่งให้ กับ 
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาประกอบการประชุมวุฒิสภาต่อไป โดยมีเนื้อหา ดังนี้คือ 
 (๑) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญร่างพระราชบัญญัติ 

(๒) คําชี้แจงความจําเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติ 
 (๓) ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ข่าว บทความ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) บทวิเคราะห์ข้อดีข้อเสยีของร่างพระราชบัญญัติ 

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 
นําข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ในขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ พระราชบัญญัติ                

ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน (กรณีปรับปรุงกฎหมายเดิมและตรากฎหมายใหม่ขึ้นแทนทั้งฉบับ               
และกรณีแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่เพียงบางส่วน) ร่างพระราชบัญญัติที่ มีผู้ เสนอ รายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติ            
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มารวบรวมไว้ในส่วนดังกล่าวนี้ 

๔.๒ ข้อเสนอแนะและเทคนิคในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
(๑) การขอรับระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติ 

ที่แนบมาพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว จากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑.๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับเอกสารระเบียบวาระ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและร่างพระราชบัญญัติที่แนบมาพร้อมกับระเบียบวาระ เพื่อนําส่ง
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ให้แก่กลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่มงานกฎหมาย ๒ ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ (ซึ่งหากตรงกับ
วันหยุดราชการ จะเลื่อนไปอีกหนึ่งวันทําการ)  

 (๑.๒) นิติกรและวิทยากร ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
จากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎร  (www.parliament.go.th) ในวันศุกร์ เพื่อให้ทราบว่า  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ถัดไป จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายอะไรบ้าง ทั้งนี้      
เพื่อวางแผนในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้า 
  (๒) การพิจารณาจัดแบ่งร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือมอบหมายให้แก่นิติกรและวิทยากรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

 (๒.๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป มอบหมายร่างพระราชบัญญัติให้แก่ นิติกร โดย
ยึดถือร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ส่วนร่างพระราชบัญญัติเรื่องเดียวกันที่มี
หลักการและเหตุผลในทํานองเดียวกัน ซึ่งเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชน ฯลฯ 
นั้น จะมอบหมายให้นิติกรซึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบร่างฯ ของคณะรัฐมนตรี   

 (๒.๒) ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระใหม่ในแต่ละสัปดาห์ 
มีชื่อเหมือนกับร่างพระราชบัญญัติที่นิติกรรายใดรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่มีความแตกต่างกันใน
หลักการและเหตุผล กลุ่มงานบริหารทั่วไปจะประสานกับนิติกรของกลุ่มงานกฎหมาย ๑ และกลุ่ม
งานกฎหมาย ๒ เพื่อให้นิติกรของแต่ละกลุ่มงาน พิจารณาในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติที่
รับผิดชอบก่อนว่ามีความเก่ียวข้องกันหรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จึงจัดทําบันทึก เรื่อง มอบหมาย
ร่างพระราชบัญญัติ เสนอ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์และช้าที่สุดไม่เกินวันอังคาร 

 อนึ่ง ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระใหม่ในแต่ละสัปดาห์ มีเนื้อหา
ไม่ซ้ํากับร่างฯ ฉบับเดิมซึ่งมีนิติกรรับผิดชอบอยู่แล้ว กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะดําเนินการมอบหมาย
ให้แก่นิติกรรายอื่นตามบัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบต่อไป             

 (๒.๓) กลุ่มงานกฎหมาย ๒ จัดทําสารบบการจัดแบ่ง-มอบหมายร่างพระราชบัญญัติ 
และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของสํานักกฎหมาย เพื่อให้นิติกรและวิทยากรสามารถตรวจสอบได้ 

 (๒.๔) เมื่อนิติกรและวิทยากรได้รับมอบหมายให้จัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติใดแล้ว หากคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ต่อสภาฯ อีก นิติกรและวิทยากรผู้จัดทําฯ ก็จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํา
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ จนกว่า
จะมีการจัดแบ่งร่างฯ ใหม่ในภายหลัง 

(๓) ในการจัดทําต้นฉบับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นิติกร
และวิทยากรควรดําเนินการ ดังนี้ 

(๓.๑) การรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 (ก) ระเบียบวาระการประชุม ร่างพระราชบัญญัติ บันทึกการประชุม และบันทึก

การออกเสียงลงคะแนน ของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  
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 - ระเบียบวาระการประชุม และร่างพระราชบัญญัติแนบท้ายระเบียบวาระฯ รับ
มอบจากเจ้าพนักงานธุรการประจํากลุ่มงาน หรือสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎร 

 - ร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ประสานขอรับจากสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

 - บันทึกการประชุม และบันทึกการออกเสียงลงคะแนน สืบค้นจากเว็บไซต์ของ
สภาผู้แทนราษฎร หรือประสานขอรับจากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

 (ข) ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  
 - ประสานขอรับจากสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ/หรือ

สืบค้นจากเว็บไซต์ของวุฒิสภา 
 (ค) มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ  
 - สืบค้นมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว จากเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 (ง) เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ของสภาผู้แทนราษฎร 
 - ประสานขอรับจากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสืบค้นจาก

เว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎร (www.parliament.go.th) 
 (จ) ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว โดยประสาน

ขอรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานกฎหมาย ๑ หรือกลุ่มงานกฎหมาย ๒ 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประสานขอรับจากสํานักการประชุมฯ 
 (ฉ) พระราชบัญญัติฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน (กรณีปรับปรุงกฎหมายเดิม

และตรากฎหมายใหม่ข้ึนแทนทั้งฉบับ และกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายแต่เพียงบางส่วน)  
 - สืบค้นจากเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) 

 และเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th) แต่ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาด้วย 

 (ช) ข้อมูลที่ ได้จากการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา 
และวาระที่สาม  

 - นิติกรจะสรุปประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากการฟัง
การถ่ายทอดการอภิปรายฯ และอาจฟังทบทวนจากแถบบันทึกเสียงการอภิปรายฯ อีกครั้งหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม หากมีการอภิปรายเป็นเวลายาวนาน ควรให้เพื่อนในกลุ่มงานช่วยจัดทําสรุปประเด็น
การอภิปรายฯ โดยเน้นหลักการทํางานเป็นทีม  

 - วิทยากรทําการสืบค้นข้อมูลจากประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
อภิปราย  



 ๑๐

 (ซ) ตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการ ข่าวสาร คําพิพากษาของศาล 
และบันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง 

 - นิติกรและวิทยากร ทําการค้นคว้าจากห้องสมุด และ/หรือสืบค้นจากเว็บไซต์ 
(๓.๒) การศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 

เพ่ือเตรียมจัดทําในส่วนของเนื้อหาของเอกสารประกอบการพิจารณา  
นิติกรและวิทยากรจะอาศัยเครื่องมือต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้การศึกษา 

วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลมีความถูกต้อง กล่าวคือ  
 - ตํารา เอกสาร บทความทางวิชาการ คําพิพากษาของศาล และบันทึกความเห็น

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ เป็นความรู้พื้นฐานในการทําความ
เข้าใจเนื้อหาของร่างฯ  

 - ประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
และผลกระทบจากการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเป็นกฎหมาย 

 - ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของร่างพระราชบัญญัติ 
โดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 

 - ในกรณีที่ มีข้อสงสัย นิติกรและวิทยากรผู้รับผิดชอบ ควรสอบถามไปยัง
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของร่างพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของร่าง
พระราชบัญญัติมากย่ิงขึ้น รวมทั้งอาจทําการสัมภาษณ์หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของร่างฯ และ 
ผู้ได้รับผลกระทบ โดยส่งประเด็นคําถามที่ต้องการไปให้หน่วยงานฯ ได้ศึกษาก่อน เพื่อให้หน่วยงาน
ฯ ตอบคําถามได้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน 

 - การติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติอย่างสม่ําเสมอ จะช่วย
เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งทําให้ทราบผลกระทบจาก
การประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ  

(๓.๓) การพิมพ์เอกสารประกอบการพิจารณา จะพิมพ์ตามแบบในคู่มือการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดทําเอกสารประกอบฯ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word แต่ร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนราษฎร เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร จะได้รับเป็นเอกสารและไฟล์ภาพสแกน ทําให้ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดในระยะเวลาที่
รีบด่วน สิ้นเปลืองเวลาในการพิสูจน์อักษร 

 - ใช้โปรแกรม Acrobat Reader ถ่ายภาพข้อความที่ต้องการแล้ววางลงในต้น
เอกสารประกอบการพิจารณาฯ เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์และการพิสูจน์อักษร 

(๓.๔) การจัดทําบทสรุปสําหรับสมาชิกวุฒิสภา   
ในการจัดทําบทสรุปสําหรับสมาชิกวุฒิสภา นิติกรและวิทยากรผู้รับผิดชอบ จะทํา

การสรุปรายละเอียดจากข้อมูลในส่วนที่ ๒ ได้แก่ ความเป็นมา, สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ, 
ประเด็นการอภิปรายในวาระ ๒-๓, ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รวมถึงข้อสังเกตของ



 ๑๑

ตนเอง (ถ้ามี) เพื่อนําเสนอให้สมาชิกวุฒิสภาได้ศึกษาและเกิดความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติได้ แม้
จะใช้เวลาทําการศึกษาไม่มากนัก 
๕. ปัญหาและอุปสรรค 
  ๕.๑ ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติไม่ส่งเอกสารเหตุผลและความจําเป็นในการ
ตรากฎหมาย มาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ในการนี้ ทํา
ให้ไม่ทราบถึงความจําเป็นว่าจะต้องมีกฎหมายฉบับนั้น ๆ ใช้บังคับจริงหรือไม่ อย่างไร 

๕ .๒ ไม่มีการนําส่งหรือเผยแพร่บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบร่างพระราชบัญญัติ (กรณีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) ทําให้ไม่สามารถ
ทราบเจตนารมณ์ที่แท้จริง รวมทั้งประเด็นข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาร่างฯ ในชั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕.๓ ไม่มีตํารา หรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ ซึ่ง
จะต้องใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการทําความเข้าใจเนื้อหาของร่างฯ กรณีจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่
จะต้องศึกษาคําพิพากษาของศาล บันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับร่างฯ 
และเอกสารที่ผู้เสนอร่างฯ ได้จัดทําขึ้น ในกรณีเช่นนี้ ย่อมส่งผลให้ได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียว รวมทั้ง
ขาดความเข้าใจร่างฯ นั้น ๆ อย่างถ่องแท้ 
๖. บทสรุปจากการเรียนรู้  

การจัดทําองค์ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ทางด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ” ทําให้นิติกรและวิทยากร เกิดความ
เข้าใจในกระบวนการ มาตรฐาน ตลอดจนเทคนิค วิธีการในการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ และสามารถนําเทคนิคดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน ข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย เพื่อให้จัดทํา
เอกสารประกอบการพิจารณาที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถช่วยให้งานด้านวิชาการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภามีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภายิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ทางคณะทํางานฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(Communities of Practice : CoP) ในทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางานที่อาจเกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้หมดไปได้โดยเร็ว 

 
 


