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๒ 
 

คํานํา 
 สํานักการประชุม กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา มีอํานาจหน้าที่ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เร่ือง การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา เร่ือง การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุม
วุฒิสภาพิจารณาเพื่อจัดทําหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา การจัดทําระเบียบ
วาระการประชุมสภา จึงถือเป็นอํานาจหน้าที่หลักของกลุ่มงานระเบียบวาระฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการของการประชุมสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 การจัดทําองค์ความรู้เร่ือง เทคนิคและวิธีการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามีความ 
มุ่งหมายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดทําวาระการประชุมสภาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
แก่ผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนงานของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับงานระเบียบวาระการประชุมสภา และเป็นแนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า องค์ความรู้เร่ือง เทคนิคและวิธีการจัดทําระเบียบวาระ 
การประชุมสภาจะสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเก่ียวกับการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา 
และเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และผู้ที่สนใจตามสมควร 
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สรุปสาระสําคัญ 
 

การจัดทําองค์ความรู้ เร่ือง เทคนิคและวิธีการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามีความ 
มุ่งหมายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดทําหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภา 
ในรูปแบบคู่มือเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําภารกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การดําเนินการจัดทําทราบถึงข้อปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การทํางาน เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกันในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา 

การดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ เร่ือง เทคนิคและวิธีการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา
จะได้กล่าวถึงวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา ทั้งในการเตรียมการ
ก่อนการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายสําหรับเร่ืองที่จะบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภา ตลอดจนเทคนิคในการดําเนินการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ระเบียบวาระการประชุมสภาถูกต้องครบถ้วนตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับการประชุมสภา  
มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถนําไปใช้อ้างอิงแก่บุคคลภายนอกได้ 

อย่างไรก็ดี ในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภานั้น นอกจากวิธีการและข้ันตอนใน
การจัดทําจะต้องกระทําภายใต้กรอบแห่งข้อบังคับการประชุมสภาแล้ว ในการปฏิบัติงานมีบ่อยครั้งที่ 
จะต้องนําแนวทางการปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํา ซึ่งในการจัดทํา 
องค์ความรู้ได้นํากรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาที่น่าสนใจมาศึกษา วิเคราะห์ 
เพื่อประสงค์จะให้เป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา 

นอกจากนี้ การจัดทําองค์ความรู้เล่มนี้ จะแสดงถึงขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ของการ
จัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีตัวอย่างของกรณีศึกษาต่างๆ  
เพื่อทําให้ผู้อ่านสามารถเห็นได้ถึงแนวทางการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น และจะเสริมสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับหัวข้อขององค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ ๑ 
บทนํา/หลักการและเหตุผล 

 
 สํานักการประชุม  กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา  มีอํานาจหน้าที่ 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เร่ืองการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
ส่วนราชการในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เร่ือง การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์เร่ือง 
ที่เสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเพื่อจัดทําหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
การจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา จึงถือเป็นอํานาจหน้าที่หลักประการหนึ่งของกลุ่มงานระเบียบวาระฯ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของการประชุมสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
โดยในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาดังกล่าว มีวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคในการจัดทํา
ระเบียบวาระการประชุมสภา ทั้งในการเตรียมการก่อนการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา การศึกษา
วิเคราะห์กฎหมายสําหรับเร่ืองที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา ตลอดจนเทคนิคในการ
ดําเนินการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งหากได้มีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมการในการ
จัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมทําให้การประชุมของสภา 
มีระเบียบวาระการประชุมสภาที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
นําไปใช้อ้างอิงแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งสามารถประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนการดําเนินการประชุม
สภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 การจัดทําองค์ความรู้ เร่ือง เทคนิคและวิธีการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภานี้ 
จะดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์วิธีการและเทคนิคในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน โดยช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึงมีความเกี่ยวข้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกทั้งกรณีศึกษาการบรรจุระเบียบวาระ 
การประชุมจะเลือกศึกษาเฉพาะกรณีของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒  พฤษภาคม 
๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน 
 โดยที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๑ หมวด ๓ การประชุมสภา
ส่วนที่ ๑ วิธีการประชุม ได้วางหลักเกณฑ์เก่ียวกับการนัดประชุมสภา รายละเอียดวิธีการและ 
การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภาไว้ ดังนั้น ในการจัดทําระเบียบวาระ 
การประชุมสภา จําต้องยึดถือข้อบังคับดังกล่าวในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา ในทุกขั้นตอน
ทั้งในการเตรียมการก่อนการจัดทํา ระหว่างการดําเนินการ หรือภายหลังการจัดทําเสร็จสิ้นแล้ว 
ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาก่อนดําเนินการจัดส่งให้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเผยแพร่เป็นการทั่วไปทุกคร้ัง 
                                                            
๑ ข้อบังคบัการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้วางหลักพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการนัดประชุมสภาเช่นเดียวกัน 



๖ 
 

นอกจากนี้ ในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา มีความเก่ียวข้องกับส่วนราชการอื่น
ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการประสานงานกันตั้งแต่ในขั้นตอนของการเตรียมการ
จัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา จนถึงภายหลังการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาเสร็จสิ้นแล้ว
เช่น การประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญของสภา คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) องค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประสานงานในเร่ือง การนํา
เร่ืองเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา ซึ่งจะต้องคํานึงถึงความพร้อมของเจ้าของเรื่องในการนําเสนอ
เร่ืองและความพร้อมของเอกสารประกอบการพิจาณาต่อที่ประชุมสภาด้วย โดยในทางปฏิบัติแล้ว 
เร่ืองดังกล่าวกลุ่มงานเจ้าของเรื่องของสํานักการประชุมจะเป็นผู้ดําเนินการ และแจ้งกลุ่มงานระเบียบ
วาระฯ เพื่อดําเนินการนําเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป 

อาจกล่าวได้ว่า วิธีการและเทคนิคการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามีความเก่ียวข้อง
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการจัดทํา จนถึงกระบวนการภายหลังการจัดทํา
เสร็จสิ้นแล้ว อีกทั้งการดําเนินการทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งการจัดทําองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวย่อมจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานท่ีจะต้อง
ดําเนินการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา และบุคคลที่เก่ียวข้องในการเสนอเร่ืองเข้าสู่การประชุมสภา 
และเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการจัดทําจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

บทที่ ๒ 
หลักเกณฑ์วิธีการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา 

 
 ในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นําหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ การประชุมสภา ส่วนที่ ๑ 
วิธีการประชุม มาใช้บังคับตั้งแต่ในขั้นตอนก่อนเตรียมการจัดทําระเบียบวาระการประชุม จนถึงภายหลัง
การจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในทางปฏิบัตินอกจากแนวทางที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับแล้ว อาจต้องมีการนําแนวทางการปฏิบัติงานในอดีตมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้วย 
เช่น การจัดทําระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติในอดีต 
ที่ผ่านมา  

ในการเตรียมการก่อนการประชุมจะต้องมีการนัดประชุม ซึ่งการนัดประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ หมายถึง การกําหนดวันและเวลาการประชุม ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะเป็นผู้นัดประชุมตามคําสั่งของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการประชุมคร้ังแรกเลขาธิการวุฒิสภาจะเป็นผู้นัด
ประชุมเอง โดยปกติการนัดประชุมจะทําไปพร้อมกับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมด้วย 

สําหรับการนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อบังคับ ข้อ ๑๖ กําหนดให้การนัดประชุม
ต้องทําเป็นหนังสือ โดยให้แจ้งนัดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
แต่ประธานสภาจะนัดเร็วกว่านั้นหรือนัดประชุมโดยวิธีอื่นใดก็ได้เม่ือเห็นว่าเป็นเร่ืองด่วน โดยการจัดลําดับ
ระเบียบวาระการประชุมนั้นเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘ และสําหรับวิธีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมนั้น 
เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ ๑๗ ที่กําหนดให้ ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เก่ียวข้องไปพร้อมกับ
การแจ้งนัดประชุม ดังนั้น การนัดประชุมและการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จึงต้องทําเป็นหนังสือ ซึ่งเม่ือนิติกรเจ้าของเรื่องได้ดําเนินการร่างหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและจัดทําบันทึกกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นแล้ว จะต้องดําเนินการส่งหนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าว และระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องให้แก่สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันก่อนการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยแจ้งนัด
และจัดส่งโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงานใช้ในการแจ้ง
กําหนดนัดประชุมคือ ระบบ web blog สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, Application Line, Shot 
Messages (SMS) 

อย่างไรก็ตามสําหรับวิธีการแจ้งนัดหรือการส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุม
กับเอกสารประกอบการพิจารณา แต่เดิมตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กําหนดแต่เพียงว่าอาจดําเนินการทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท
อื่นด้วยก็ได้๒ ซึ่งแนวทางที่ปฏิบัติมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบ

                                                            
๒ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๗ 

 



๘ 
 

วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นเอกสารกระดาษทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
และใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ Web blog สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ให้แก่สมาชิกควบคู่กันไปโดยใช้ระบบเอกสารกระดาษทางไปรษณีย์เป็นหลัก โดยการส่งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่เสริมเข้ามาสนับสนุนภารกิจ 

แต่ปัจจุบันตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๓ การนัดประชุม
หรือการส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารประกอบการพิจารณา นั้น จะต้อง
ดําเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ส่วนการจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น 

สําหรับการกําหนดวันและเวลาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะขึ้นอยู่กับ 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีมติให้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกวันและเวลาใด 
ของสัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติกําหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ ๒ วัน  
คือ ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา หากในกรณีที่ประธานสภานัดประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันหรือเวลาอื่นที่ไม่เป็นไปตามมติของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การจัดทํา
หนังสือนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีถ้อยคําว่า “เป็นพิเศษ” ปรากฏในหนังสือนัดประชุมด้วย 
 

การจัดทําหนังสือนัดประชุม๔ จะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. หนังสือนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ครุฑ) 
๒. ระเบียบวาระการประชุม 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๓ ข้อบังคบัการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖  
๔ คู่มือสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๙ 



๙ 
 

๑. หนังสือนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ครุฑ) 
หมายถึง หนังสือราชการที่เลขาธิการวุฒิสภาในฐานะที่เป็นเลขานุการของการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามเพื่อแจ้งกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะมีการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในแต่ละครั้งตามคําสั่งของประธานสภาให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ 

ตัวอย่างหนังสือนัดประชุม 



๑๐ 
 

ตัวอย่างหนังสือนัดประชุม เป็นพิเศษ 
 

 
 



๑๑ 
 

อนึ่ง กรณีที่ประธานสภาเห็นว่าไม่มีเร่ืองที่สมควรบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือกรณีที่มีเหตุจําเป็นอย่างอื่น เช่น ตรงกับวันหยุดราชการ ประธานสภาอาจสั่ง
งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนั้นก็ได้ โดยทําเป็น หนังสืองดการประชุม และต้องแจ้งให้
สมาชิกทราบล่วงหน้า  

 
ตัวอย่างหนังสืองดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

 
 
 



๑๒ 
 

๒. ระเบียบวาระการประชุม 
หมายถึง ลําดับเร่ืองราวที่จะต้องพิจารณาในที่ประชุมสภา การจัดระเบียบวาระ 

การประชุมเป็นอํานาจและหน้าที่ของประธานสภา โดยในการประชุมสภา ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะ
เร่ืองที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุม
ที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมตเิป็นอย่างอื่น 

การจัดระเบียบวาระการประชุมอย่างไรนั้น จะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ของข้อบังคับ ข้อ ๑๙ โดยมีลําดับการจัดระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) กระทู้ถาม 
(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
(๕) เร่ืองที่ค้างพิจารณา 
(๖) เร่ืองที่เสนอใหม่ 
(๗) เร่ืองอื่น ๆ 
และหากเป็นกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองด่วน จะจัดไว้ในลําดับใด 

ของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 
ตัวอย่างและลําดับการจัดระเบียบวาระการประชุม 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

การจัดระเบียบวาระการประชุมเพ่ิมเติม 
นอกจากการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกรณีปกติแล้ว 

กรณีที่ประธานสภาเห็นว่ามีเร่ืองที่จําเป็นหรือสมควรบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ประธานสภาได้มีคําสั่งนัดประชุมและกําหนดระเบียบวาระการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคร้ังนั้น ๆ ไปแล้วประธานสภาต้องมีคําสั่งให้บรรจุเร่ืองดังกล่าว เพิ่มเติม  
ในระเบียบวาระการประชุม โดยนิติกรจะต้องดําเนินการยกร่างระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพิ่มเติม และทําบันทึกกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น) เพื่อขอความเห็นชอบ สําหรับวิธีการแจ้งระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมจะใช้วิธีการ
เช่นเดียวกับการแจ้งกําหนดนัดประชุม เว้นแต่กรณีที่เอกสารไม่สามารถจัดส่งล่วงหน้าได้ทันจะใช้วิธีการ
ส่งโดยตรงถึงมือสมาชิกในวันที่มีการประชุม (By hand) 
 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๓. เอกสารประกอบการพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายถึง ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมในคร้ังนั้นๆ ที่ผ่านมา 

(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗) สํานักงานได้จัดส่งให้สมาชิกทางไปรษณีย์ 
ด่วนพิเศษ (EMS) ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งในการประชุมสภาบางคร้ัง
เอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมอาจเป็นเอกสารลับ ซึ่งในกรณีนี้จะได้มีการ
แจกเอกสารลับดังกล่าวในที่ประชุมสภา หรือแจ้งให้สมาชิกมารับด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
มารับแทน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

แต่หากเป็นกรณีที่เป็นเร่ืองค้างการพิจารณา หรือเป็นเร่ืองที่เลื่อนมาจากการประชุม 
คร้ังก่อน จะไม่มีการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบวาระซ้ําอีก นอกจากนี้ ในวันที่มี 
การประชุมสภาเอกสารประกอบการพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระจะวางไว้ให้สมาชิกในห้องประชุม 
 

ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุม 
๑. สํารวจเร่ืองค้างและเร่ืองรอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนความพร้อม

ของผู้ที่จะต้องมาชี้แจงต่อที่ประชุม (ถ้ามี) และเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อกําหนดจํานวนวันประชุม หรือต้องเสนอ 

งดประชุมหรือไม่ 
๓. วิเคราะห์เร่ือง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๙ 
๔. จัดทําร่างหนังสือนัดและระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

เพื่อขอความเห็นชอบจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๕. แจ้งกําหนดนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภายในกําหนดเวลาตามข้อบังคับ ผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเป็นหนังสือตามที่ประธานสภา
เห็นชอบหรือสมาชิกร้องขอ 

๖. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
พิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมสภาผ่าน website สํานักงาน (www.senate.go.th/agenda), 
web blog สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ระบบ Application line และระบบ Short Messages (SMS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

แผนผังการดําเนินงานการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ประสงค์จะบรรจุ
ระเบียบวาระฯ

ส.ประชุมเสนอความเหน็
เบื้องต้นต่อประธาน 
สนช เพื่อขอบรรจุ
ระเบียบวาระฯ

ประธานเห็นชอบในการ
นําเรื่องบรรจุระเบียบ

วาระฯ

กลุ่มงานต้นเรื่องส่งเรื่อง
มายังกลุ่มงานระเบียบ

วาระฯเพื่อบรรจุระเบยีบ
วาระ

กลุ่มงานระเบียบวาระฯ
ทําการวิเคราะห์

ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๙
ร่างหนังสือนัด+จัด
ระเบียบวาระฯ

เสนอร่างหนังสอืนัด+
ระเบียบวาระฯต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น

ประธานสภาเหน็ชอบ

เผยแพร่หนังสือนัด+
ระเบียบวาระการ

ประชุมสภา : website, 
webblog สมาชิก สนช

Application Line 
และ SMS



๑๖ 
 

แนวทางการดําเนินการในการส่งเร่ืองเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติกําหนดให้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัปดาห์ละ ๒ วัน คือ ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ดังนั้น กลุ่มงานระเบียบวาระฯ จึงต้องจัดทําหนังสือ
นัดประชุมและแจ้งกําหนดนัดประชุมไปยังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ 
ก่อนหน้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ โดยจะเร่ิมสํารวจเรื่องที่จะนําเข้าบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สําหรับการประชุมคร้ังถัดไป ตั้งแต่วันจันทร์ - วันพุธของสัปดาห์ ดังนั้น จึงกําหนดแนวทาง 
การดําเนินการในการส่งเร่ืองเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้ 

๑. ทุกส่วนงานที่ เ ก่ียวข้องสํารวจเรื่องที่ประสงค์จะนําเข้าบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกลุ่มงานระเบียบวาระฯ อย่างช้าที่สุด
ภายในวันพุธ (ไม่เกิน ๑๖.๓๐ นาฬิกา) พร้อมทั้งสํารวจความพร้อมของเอกสารท่ีจะใช้ประกอบ 
เร่ืองที่จะส่งเข้าบรรจุ รวมทั้งสําเนาเอกสารจํานวน ๕๐๐ ชุด 

หากคาดว่าสําเนาเอกสารที่จะใช้ประกอบเร่ืองใดเสร็จไม่ทันภายในเช้าวันศุกร์ ให้ระบุมาด้วย
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตัดเร่ืองดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุมฯ ก่อน และนําเข้าระเบียบวาระ
การประชุมฯ คร้ังถัดไป เม่ือเอกสารพร้อม หรือบรรจุเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 
 ๒. ให้ส่วนงานเจ้าของเรื่องติดตามการผลิตสําเนาเอกสารกับสํานักการพิมพ์เพื่อทราบ
ความคืบหน้าในการผลิตเอกสารเร่ืองที่จะส่งเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระเบียบวาระฯ เพื่อประเมินสถานการณ์ ซึ่งหากไม่สามารถจัดส่ง
เอกสารไปยังที่ทําการไปรษณีย์ได้ทันภายในวันศุกร์ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ก็จะพิจารณาว่าจะตัดเร่ือง
ดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุม ก่อน หรือหากมีความจําเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ที่ต้องนําเข้า 
ด้วยเง่ือนเวลาการพิจารณา จึงจะเลื่อนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปเป็นเช้าวันเสาร์ ก่อนเวลา  
๑๐.๐๐ นาฬิกา ซึ่งในกรณีที่จําเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลา กลุ่มงานระเบียบวาระฯ จะรอเอกสาร 
ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันศุกร์ หากเลยกําหนดเวลาอาจจําเป็นต้องตัดเร่ืองดังกล่าวออก 
จากระเบียบวาระการประชุมฯ ก่อน และนําเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ คร้ังถัดไป เม่ือเอกสารพร้อม 
 ๓. หากเอกสารที่ใช้ประกอบเร่ืองที่นําเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุม มีหลายเล่ม 
แต่ละเล่มมีจํานวนหน้าเอกสารมาก และคาดว่าสํานักการพิมพ์จะผลิตตามจํานวนที่ระบุไว้ คือ ๕๐๐ ชุด  
ไม่ทันหรือเสร็จช้า ขอให้ส่วนงานเจ้าของเรื่องประสานงานกับสํานักการพิมพ์เพื่อขอตัดยอดให้กลุ่มงาน
ระเบียบวาระฯ ก่อน ๒๐๐ ชุด ภายในวันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ให้สามารถดําเนินการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ให้สมาชิกที่ยังประสงค์รับเอกสารการประชุมทางไปรษณีย์และส่งเป็นเอกสารโดยวิธี by hand 
ให้หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องได้ทันภายในกําหนดเวลาและขอให้ติดตามเอกสารท่ีเหลืออีก ๓๐๐ ชุด 
ให้กลุ่มงานระเบียบวาระฯ ภายในวันจันทร์เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมเป็นเอกสารประกอบ 
ใช้ในห้องประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๔. ให้ส่วนงานเจ้าของเร่ืองส่งเอกสารพร้อมสําเนาที่ครบถ้วนให้สํานักการประชุม 
ด้วยตนเอง (๕๐๐ ชุด) โดยไม่ส่งผ่านสํานักการพิมพ์ เพื่อให้เจ้าของเอกสารได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนครั้งสุดท้ายก่อนจัดส่งไปยังสมาชิกเพื่อป้องกันความผิดพลาดของเอกสาร และเนื่องจากสําเนา
เอกสารดังกล่าวมีจํานวนมากและมีน้ําหนัก จึงขอให้ส่วนงานเจ้าของเร่ืองรับผิดชอบในการขนส่งเอกสาร



๑๗ 
 

จากโรงพิมพ์ของสํานักการพิมพ์ ถึงกลุ่มงานระเบียบวาระฯ ณ ห้องปฏิบัติการสํานักการประชุม ชั้นใต้ดิน
อาคารรัฐสภา ๒ 

๕. กรณีเอกสารที่ใช้ประกอบเรื่องที่นําเข้าบรรจุระเบียบวาระการประชุม มีการแก้ไข 
ขอให้เจ้าของเรื่องดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเรียบร้อยก่อนจัดส่งให้กลุ่มงานระเบียบวาระฯ และ
หากมีการแก้ไขภายหลังขอให้เจ้าของเรื่องดําเนินการแก้ไขด้วยตนเอง โดยสํานักการประชุมจะไม่
ดําเนินการแก้ไขในส่วนนี้ให้ ส่วนกรณีเอกสารมีใบแทรกเพิ่มเติม ขอให้เจ้าของเร่ืองแจ้งให้เจ้าหน้าที่
สํานักการประชุมผู้รับผิดชอบทราบและนําเอกสารใบแทรกดังกล่าวไปส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ก่อน
หรือในวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ต้องก่อนการพิจารณาระเบียบวาระฯ เร่ืองนั้น ๆ 

๖. สําหรับกรณีเร่ืองที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ประธานสภาจะมีคําสั่งให้บรรจุระเบียบ
วาระการประชุมเพิ่มเติมในการประชุมคร้ังใด เจ้าของเร่ืองต้องติดต่อประสานงานมายังสํานักการประชุม
ภายในวันอังคารของสัปดาห์ที่จะมีการประชุมคร้ังนั้น และส่งสําเนาเอกสาร จํานวน ๓๕๐ ชุด อย่างช้า
ภายในวันพุธของสัปดาห์นั้นด้วย 
 



๑๘ 
 



๑๙ 
 

 
 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

บทที่ ๓ 
เทคนิคการวิเคราะห์เร่ืองในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา 

 
สําหรับเทคนิคการวิเคราะห์เร่ืองเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา สิ่งสําคัญ

อันดับแรกที่จะต้องทราบ คือ ลําดับการจัดเรียงระเบียบวาระการประชุมเป็นอย่างไร แล้วเร่ืองใดบ้าง 
ที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระนั้นๆ ได้บ้าง ซึ่งจะนําไปสู่การวิเคราะห์ว่าจะจัดเข้าสู่ระเบียบวาระลําดับใด 

ดังเช่นที่ได้กล่าวในบทที่แล้ว ได้มีการกล่าวถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดระเบียบวาระการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๙ โดยจะต้องมีการจัดเรียงระเบียบวาระตามลําดับ ดังนี้ 

(๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) กระทู้ถาม 
(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
(๕) เร่ืองที่ค้างพิจารณา 
(๖) เร่ืองที่เสนอใหม่ 
(๗) เร่ืองอื่น ๆ 
และหากเป็นกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองด่วน จะจัดไว้ในลําดับใด 

ของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ โดยระเบียบวาระการประชุมแต่ละลําดับมีความหมายกล่าวโดยสรุปได้ 
ดังนี้ 

 
(๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ เร่ืองที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้แจ้งให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติทราบ 
ตัวอย่าง 
- รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่น 

ที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องเสนอรายงานต่อสภาเพื่อทราบ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กองทุนประกันสังคม กองทุนสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

- รับทราบรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีกล่าวหานายประชา ประสพดี เม่ือคร้ังดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ และปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ 

 
 
 

 



๒๑ 
 

๑.๒ เร่ืองทั่ว ๆ ไป ที่ประธานเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ 
ตัวอย่าง 
- รับทราบพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เพิ่มเติม 
- รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต และรายงานของ

คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้อสังเกต หากเป็นเร่ืองรับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประสงค์ขอให้เชิญ 
ผู้ชี้แจงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณา การจัดระเบียบ
วาระการประชุมดังกล่าวแบ่งได้เป็น ๒ กรณี  

๑. หากเป็นเร่ืองที่ได้รับการบรรจุคร้ังแรก เป็นเร่ือง (๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่
ประชุม และเม่ือถึงวาระการพิจารณา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประสงค์ขอให้เชิญผู้ชี้แจงจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมาเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณา เร่ืองนั้นจะถูกเลื่อน 
การพิจารณาออกไป และการบรรจุเร่ืองนั้นในคร้ังต่อไปจะถูกบรรจุในระเบียบวาระที่ (๕) เร่ืองค้าง
พิจารณา 

๒. หากเป็นเร่ืองที่ได้รับการประสานงานล่วงหน้าก่อนการบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
เร่ืองนั้นๆ จะถูกบรรจุในระเบียบวาระที่ (๖) เร่ืองที่เสนอใหม่  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของประธานสภาในแต่ละยุค แต่ละสมัย เนื่องจากอํานาจในการจัด
ระเบียบวาระการประชุมเป็นอํานาจของประธานสภา 

ตัวอย่าง  รับทราบผลการดํา เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษา เร่ือง การศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล  

เร่ืองนี้ถูกบรรจุคร้ังแรกในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๓๒/๒๕๖๐  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระท่ี (๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม แต่เม่ือ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประสงค์ให้เชิญผู้ชี้แจงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงเลื่อนการพิจารณา
และนํากลับเข้ามาบรรจุในระเบียบวาระที่ (๕) เร่ืองค้างพิจารณา ในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คร้ังที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เม่ือประสานผู้ชี้แจงได้แล้ว) 

 
 
 
 
 



๒๒ 
 

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 
นอกจากนี้ ในการประชุมสภาในแต่ละครั้ง หากมีกรณีเร่งด่วนที่ได้รับการประสานให้แจ้ง

ต่อที่ประชุมสภา เร่ืองต่างๆ เหล่านั้น จะถูกกําหนดเป็นเร่ืองรับทราบที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ  

ตัวอย่าง  
- รับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
- รับทราบ เร่ือง การถ่ายทอดสดการประชุมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
- รับทราบ เร่ือง การรับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- รับทราบ เร่ือง การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

(๒) รับรองรายงานการประชุม 
คือ วาระการประชุมที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองรายงานการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ละครั้ง ซึ่งได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติมาแล้ว ตามข้อบังคับการประชุม และเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ให้การรับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งก่อนเสนอต่อสภาเพื่อรับรองนั้นต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๙ ที่กําหนดให้ทําสําเนาวางไว้ ๓ ฉบับ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ซึ่งสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศกําหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้  

ข้อสังเกต หากในการประชุมคร้ังใด มีการประชุมลับ ในการพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมคร้ังนั้น ในส่วนเฉพาะของรายงานลับจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยจัดทําเป็นรายงานของคณะกรรมาธิการว่ามีความเห็นว่าจะเปิดเผย
หรือไม่เปิดเผยรายงานลับนั้น ซึ่งในส่วนรายงานของคณะกรรมาธิการนี้จะถูกบรรจุในระเบียบวาระท่ี
(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  

 
(๓) กระทู้ถาม 
คือ คําถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบาย หรืองานในหน้าที่ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตอบในที่ประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยข้อบังคับ กําหนดกระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ กระทู้ถามสด และกระทู้ถามทั่วไป  

การประชุมคร้ังหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทู้ถามสดได้ไม่เกิน ๓ กระทู้ กระทู้ถามทั่วไปไม่เกิน  
๓ กระทู้ แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามทั่วไป รอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจํานวนมาก ประธานสภา 
จะบรรจุกระทู้ถามทั่วไปเกินกว่านี้ก็ได้ การจัดลําดับกระทู้ถามในที่ประชุมสภาให้จัดตามลําดับ คือ 
กระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป การถามและการตอบกระทู้ถามในการประชุมคร้ังหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนด
ระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมง โดยข้อบังคับการประชุมกําหนดให้บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุม
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ 



๒๓ 
 

ข้อสังเกต แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะมีการบรรจุกระทู้ถาม
ในวันศุกร์ แต่หากรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบกระทู้มีภารกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
หรือในสัปดาห์นั้นมีการประชุมเพียงวันพฤหัสบดีเพียงวันเดียว ก็อาจจะพิจารณาบรรจุกระทู้ถาม 
ในวันพฤหัสบดีก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องโดยความเห็นชอบของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
คือ รายงานผลการพิจารณาศึกษา สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญคณะนั้น ๆ ตามที่ข้อบังคับการประชุมกําหนดไว้ หรือตามที่ที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติมอบหมาย และได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติ  

ตัวอย่าง 
- รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การจัดทําร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
- รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้

เป็นรูปธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย 
ให้เป็นรูปธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว  

 - รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๙  เร่ืองด่วนที่ ๑ การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุด และเร่ืองด่วนที่ ๒ การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่ง 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว 

 
(๕) เร่ืองที่ค้างพิจารณา 
คือ เร่ืองที่เคยได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมหมายเลข (๑) และ (๖) แล้ว 

และที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่ได้พิจารณา หรือเลื่อนการพิจารณา หรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
เร่ืองดังกล่าวนั้นจะนํามาบรรจุในระเบียบวาระเร่ืองที่ค้างพิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไปจนกว่า 
ที่ประชุมจะพิจารณาแล้วเสร็จ โดยจะมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเร่ืองที่ค้างพิจารณาน้ัน เป็นเร่ืองที่
เลื่อนหรือค้างมาจากการประชุมคร้ังใด  

ตัวอย่าง 
- รายงานผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม 

กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาศึกษา เร่ือง “การสังเคราะห์ 
การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ” (เป็นเร่ืองที่เลื่อนมาจากการประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

  



๒๔ 
 

ข้อสังเกต ระเบียบวาระเร่ืองด่วนที่ค้างการพิจารณาจากการประชุมในคร้ังที่ผ่านมาจะไม่
บรรจุระเบียบวาระเป็นเร่ืองที่ค้างพิจารณาแต่จะคงบรรจุในระเบียบวาระเร่ืองด่วนต่อไป และเพิ่มข้อมูล
ไปว่าเป็นเร่ืองที่เลื่อนหรือค้างมาจากการประชุมในคร้ังใด  

กล่าวโดยสรุป ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่ค้างพิจารณา นั้น จะต้องเป็นเร่ืองที่บรรจุใน
ระเบียบวาระท่ี (๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และถูกเลื่อนการพิจารณาออกไป เนื่องจาก 
มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประสงค์ขอให้เชิญผู้ชี้แจงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาเข้าร่วม 
การประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณา และเร่ืองตามระเบียบวาระที่ (๖) เร่ืองที่เสนอใหม่มาก่อนแล้ว
เลื่อนการพิจารณาหรือค้างการพิจารณาเท่านั้น ในกรณีอื่น เช่น เร่ืองด่วน หรือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว แม้จะค้างการพิจารณา ก็จะยังคงบรรจุในระเบียบวาระนั้น ๆ อยู่เช่นเดิมต่อไป 
 

(๖) เร่ืองที่เสนอใหม่ 
คือ เร่ืองที่เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาคร้ังแรก แต่ไม่รวมถึง

เร่ืองที่บรรจุในเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เร่ืองด่วน กระทู้ถาม เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแล้ว เร่ืองที่ค้างพิจารณา และเร่ืองอื่น ๆ ซึ่งปกติเร่ืองที่บรรจุในระเบียบวาระเร่ืองที่เสนอใหม่  
จะเป็นญัตติต่างๆ ที่มีผู้เสนอขอให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา และมีมติอย่างใดอย่างหน่ึง
รายงานประจําปีขององค์กรหรือหน่วยงานที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา  
แต่ปัจจุบันนี้ได้อาศัยแนวปฏิบัติตามมติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาที่วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าให้หมายรวมถึง
รายงานประจําปีขององค์กร หรือหน่วยงานที่กฎหมายเฉพาะมิได้กําหนดให้เสนอต่อสภาเพื่อทราบ หรือ
พิจารณา ให้นําเข้าบรรจุเป็นเร่ืองที่เสนอใหม่ให้สภาพิจารณาด้วย  

ตัวอย่าง 
- ญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา

ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม (พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง เป็นผู้เสนอ) 
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐) 

- พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครในท้องที่อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
(มีการประสานล่วงหน้าให้เชิญผู้ช้ีแจงมาร่วมประชุมด้วย) 

- รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง
ร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก่ียวกับกรณีการไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจํานวนที่ กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๓ และข้อ ๘๒  

- พิจารณาประเด็นคําถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ตามมาตรา ๓๙/๑ วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ 



๒๕ 
 

ข้อสังเกต กรณีที่คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษารายงานประจําปีของหน่วยงาน  
ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หากประสงค์ที่จะเสนอ
รายงานการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา กลุ่มงาน
ระเบียบวาระฯ จะพิจารณานําเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระโดยการระบุในวงเล็บท้ายเรื่องรายงาน
ประจําปีของหน่วยงานเร่ืองดังกล่าว ว่าพร้อมรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่ได้รับ
มอบหมายให้พิจารณาศึกษา โดยไม่มีการแยกรายงานการพิจารณาศึกษาล่วงหน้าของคณะกรรมาธิการ
ที่ศึกษารายงานประจําปีเร่ืองนั้น เป็นเร่ืองตามระเบียบวาระที่ (๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแล้ว อีก  

ตัวอย่าง 
- รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙ 
(ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเมือง) 
 

(๗) เร่ืองอื่น ๆ 
คือ เร่ืองที่ไม่อาจจัดไว้ในลําดับใดของระเบียบวาระฯ ซึ่งปกติเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการตั้ง

กรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่าง การขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของกรรมาธิการ หรือข้อหารือต่างๆ ที่
ไม่อยู่ในวาระการประชุม 

ตัวอย่าง 
- ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

แทนตําแหน่งที่ว่าง 
- ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา คร้ังที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน) 
 

เร่ืองด่วน 
คือ เร่ืองที่ข้อบังคับกําหนดให้ประธานสภาบรรจุในระเบียบวาระเร่ืองด่วน เช่น ระเบียบ

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเลือก การให้
ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นที่กําหนดให้สภาเลือกหรือ
ให้ความเห็นชอบตามกฎหมายอื่น การถอดถอน หรือเร่ืองที่ประธานสภาเห็นว่าเป็นเร่ืองที่สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติควรพิจารณาโดยเร่งด่วน เช่น  ร่างพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด การให้ความเห็นชอบ
หนังสือสัญญา เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
- ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
- ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
- พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 



๒๖ 
 

- ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

- การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดําเนินกระบวนการถอดถอนพลอากาศเอก  
สุกําพล สุวรรณทัต เม่ือคร้ังดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔๙ ข้อ ๑๕๔ 
ข้อ ๑๕๕ และข้อ ๑๕๖) 

๑. กําหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ผู้กล่าวหา และพลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต ผู้ถูกกล่าวหา 

๒. พิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี) 
๓. พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและ

พยานหลักฐานอันจําเป็นของคู่กรณี 
- เลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียง และด้าน

ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แทนตําแหน่งที่ว่าง (ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

- พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด    
(ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ประกอบมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ข้อสังเกต โดยที่ข้อบังคับกําหนดว่ากรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองด่วนจะจัด
ไว้ในลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ แต่โดยทั่วไปการจัดระเบียบวาระ 
“เร่ืองด่วน” นิยมจัดไว้ในลําดับต่อจากระเบียบวาระท่ี (๒) รับรองรายงานการประชุม และหากวันใด 
มีการบรรจุกระทู้ถาม  “เร่ืองด่วน” จะถูกจัดไว้ต่อจากเรื่องตามระเบียบวาระที่ (๓) กระทู้ถาม  
 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

บทที่ ๔ 
กรณีศึกษาการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา 

 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ ๒ และบทท่ี ๓ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การจัดระเบียบวาระ 
การประชุมสภา โดยหลักแล้วจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในข้อบังคับ ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา
ได้ มีหลายกรณีของการจัดระเบียบวาระการประชุมสภา ที่ มีความน่าสนใจและอาจเรียกว่า 
เป็นกรณีศึกษาในการจัดระเบียบวาระการประชุมสภา โดยในบทน้ีจะได้มีการเลือกนํากรณีศึกษา  
พร้อมศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานที่เป็นไปในทางเดียวกันของผู้มีหน้าที่ในการ
จัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา และเกิดความถูกต้องในการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป 
ตวัอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่นํามาจะได้กล่าวถึงตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และการจัดระเบียบวาระที่ ๖  
เร่ืองที่เสนอใหม่ : กรณีศึกษารายงานประจําปีขององค์กรหรือหน่วยงาน   
ข้อเท็จจริง  

๑. ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๖๙/๒๕๕๙  วันศุกร์ที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีการบรรจุระเบียบวาระรับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๘ ของสถาบัน
พระปกเกล้า และรับทราบรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี ๒๕๕๘  
ในระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   

๒. ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๘๑/๒๕๕๙  วันศุกร์ที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีการบรรจุระเบียบวาระรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาล
ปกครอง ประจําปี ๒๕๕๘ และรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานศาลยุติธรรม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  ในระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองที่เสนอใหม่ 

ข้อกฎหมาย  
๑. พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๖ 
๒. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๓ 
๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๓ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๑ 

 

 

 

 



๒๘ 
 

บทวิเคราะห์ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
สําหรับการจัดระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และระเบียบวาระที่ ๖  

เร่ืองที่เสนอใหม่ สําหรับรายงานประจําปีขององค์กรหรือหน่วยงาน ตามกรณีศึกษาที่ยกมาเป็นไป
ตัวอย่าง แนวทางปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาที่วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า  
หากรายงานประจําปีขององค์กรหรือหน่วยงานมิได้กําหนดให้เสนอต่อสภาเพื่อทราบหรือพิจารณา  
ให้นําเข้าบรรจุเป็นเร่ืองที่เสนอใหม่ให้สภาพิจารณาด้วย โดยจะต้องมีการพิจารณาจากกฎหมายจัดตั้ง
ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ว่าประสงค์ให้เสนอรายงานนั้นต่อสภาเพื่อทราบหรือไม่ หากมิใช่กรณี
ดังกล่าวการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระรายงานดังกล่าวก็จะเป็นเร่ืองที่เสนอใหม่  

จากกรณีตัวอย่าง เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๖๕ 
และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๓๖ ได้กําหนดให้รายงานประจําปี
ของสถาบันพระปกเกล้า และรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน เป็นเร่ืองที่เสนอ
ต่อสภาเพื่อทราบ การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสภาจึงเป็นเร่ืองตามระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

แต่ เนื่ องจากพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๓๗ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๓๑๘ กําหนดให้รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง และ
รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานศาลยุติธรรม มิได้กําหนดให้เสนอต่อสภาเพื่อ
ทราบ การพิจารณาจัดระเบียบวาระจึงเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองที่เสนอใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน นโยบายของประธานสภาได้เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การบรรจุ
รายงานประจําปีของทุกหน่วยงานให้บรรจุในระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองที่เสนอใหม่ เพื่อให้สมาชิก 
ได้พิจารณา 

 

 
                                                            
๕ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า 

“ให้สถาบันจัดทํารายงานประจําปีทุก ๆ ปี เสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือเสนอประธานรัฐสภา โดยแสดงงบดุล และบัญชีรับจ่ายที่ผู้สอบบัญชี
รับรองว่าถูกต้องพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมท้ังแสดงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาด้วย 

ให้ประธานรัฐสภาเสนอรายงานประจําปีตามวรรคหนึ่งต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ” 
๖ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๓ บัญญัติว่า 

“ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพ่ือเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบต่อไป” 
๗ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๓ บัญญัติว่า 

“ให้สํานักงานศาลปกครองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และของสํานักงานศาลปกครองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาปีละหนึ่งคร้ัง” 
๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๑ บัญญัติว่า 

“ให้สํานักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม 

แล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า” 



๒๙ 
 

๒. การจัดระเบียบวาระการประชุมสภา:  กรณีเร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เ ร่ือง การส่งเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล  
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน และ 

- รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ข้อเท็จจริง  

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการบรรจุเร่ือง รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เร่ือง การส่งเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่เก่ียวข้องกับภาคเอกชน และรับทราบผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นเร่ืองที่ประธานจะแจ้ง 
ต่อที่ประชุม เนื่องจากเป็นการรับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการท่ีได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๒ และข้อ ๑๒๒ วรรคสอง๙ ตามลําดับ ซึ่งจะต้องดําเนินการแจ้งให้ 
ที่ประชุมสภาทราบ ต่อมาที่ประชุมสภาได้เห็นควรให้มีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาชี้แจง
ต่อที่ประชุมสภาในการประชุมคร้ังต่อไปด้วย จึงได้เลื่อนการพิจารณาและมีการพิจารณาบรรจุเร่ือง
ดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมสภาอีกคร้ังในระเบียบวาระที่ (๕) เร่ืองที่ค้างพิจารณา 
ข้อกฎหมาย 

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๒ และข้อ ๑๒๒ วรรคสอง 

 
 
 
 

                                                            
๙เทียบเคียงกับข้อบงัคับ ปัจจุบันคือ ข้อ ๙๗ บัญญัติว่า 
 “ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครอง
สูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในรายงาน
ของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้สภาพิจารณา 

ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะไป
ยังคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้อง                                                                                 
ข้อ๑๑๘ วรรคสอง บัญญัติว่า 

“ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ที่เก่ียวข้อง ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกต ดังกล่าวน้ันไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้ที่ประชุมสภาพิจารณา และให้นํา
ความในข้อ ๙๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 



๓๐ 
 

บทวิเคราะห์ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
การพิจารณาบรรจุเร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งถือเป็นเพียงเร่ืองแจ้งต่อ 

ที่ประชุมสภาเพื่อรับทราบนั้น สามารถพิจารณาบรรจุเป็นเร่ืองที่ค้างการพิจารณาได้หากที่ประชุม
เห็นชอบให้มีการเลื่อนการพิจารณาและเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภา โดยจะปรากฏ 
ในระเบียบวาระการประชุมว่า เป็นเร่ืองที่เลื่อนจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่เท่าใด  
ซึ่งจากกรณีตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมสภาจะเป็นดังนี้ 
 

 
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระเรื่องรับทราบผลการดําเนินการ 

ของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าว หากได้รับการ
ประสานงานจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนการบรรจุระเบียบวาระว่ามีความประสงค์ให้เชิญ
ผู้แทนหน่วยงานมาชี้แจงต่อที่ประชุมสภา การพิจารณาบรรจุระเบียบวาระในคร้ังแรกจะถูกบรรจุ 
ในระเบียบวาระท่ี (๖) เร่ืองที่เสนอใหม่ โดยจะไม่บรรจุเป็นเร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมมาก่อน
เลยก็ได้ ตัวอย่างเช่น การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ได้มีการบรรจุระเบียบวาระเร่ืองที่เสนอใหม่ ดังนี้ 



๓๑ 
 

 
 

ทั้งนี้ เนื่องจากมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเคยเป็นคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
เร่ืองดังกล่าวประสานมาล่วงหน้าก่อนการบรรจุระเบียบวาระว่าประสงค์จะให้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องมาชี้แจงประกอบการพิจารณาด้วย 

 
๓. การจัดระเบียบวาระการประชุมสภา : กรณีการพิจารณาบรรจุรายงานประจําปีของหน่วยงาน
หรือองค์กรอิสระ พร้อมรายงานการพิจารณาศึกษาล่วงหน้าของคณะกรรมาธิการ (กรณีที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายให้พิจารณาศึกษาล่วงหน้า)  
 ข้อเท็จจริง  

ระเบียบวาระประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติคร้ังที่ ๓๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณาบรรจุรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๔๓  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเร่ืองที่เสนอใหม่  
โดยรายงานประจําปีดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาศึกษารายงานประจําปีดังกล่าวล่วงหน้า เป็นเวลา  
๒ อาทิตย์ ซึ่งเม่ือคณะกรรมาธิการการเมืองได้พิจารณาศึกษารายงานประจําปีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
แล้วได้จัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อเสนอประกอบการพิจารณาตามระเบียบวาระดังกล่าว 
แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้อกฎหมาย 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๓  
๒. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑  

 
 
 



๓๒ 
 

บทวิเคราะห์ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
ในกรณีการบรรจุรายงานประจําปีของหน่วยงาน หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ในระเบียบวาระ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณานั้น เม่ือได้มีการส่งเร่ืองมายังกลุ่มงานระเบียบวาระฯ 
แล้ว จะไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระได้ในทันทีแม้เม่ือหน่วยงานพร้อมที่จะนําเสนอรายงานประจําปีต่อ
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ตาม โดยจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนว่า รายงานประจําปีดังกล่าวจะเห็นสมควรมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการคณะใดศึกษาล่วงหน้าหรือไม่ และหากคณะกรรมาธิการพิจารณาได้ศึกษารายงาน
ประจําปีดังกล่าวแล้ว และมีความประสงค์จะเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติด้วย จะต้องระบุข้อมูลในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้บรรจุ
รายงานประจําปีนั้นในระเบียบวาระการประชุมด้วยว่า รายงานประจําปีดังกล่าวได้มีรายงาน 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการคณะใดด้วย ตัวอย่างเช่น 

 
อย่างไรก็ดี กรณีข้างต้นอาจจะพอเทียบเคียงได้กับหลักการพิจารณาบรรจุรายงาน 

การพิจารณาศึกษาล่วงหน้าคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ กรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติ ก่อนรับ
หลักการ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๒ วรรคสอง๑๐ ซึ่งในการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา 
จะต้องมีการส่งรายงานการพิจาณาศึกษาล่วงหน้านั้นไปกับระเบียบวาระการประชุมด้วย จึงต้องมีการ
ระบุเพิ่มเติมว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีรายงานการพิจารณาศึกษาล่วงหน้าของคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งได้ตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ๑๑๒ วรรคสอง มาด้วยแล้ว ตัวอย่างเช่น ระเบียบวาระการประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๑ /๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีการพิจารณาบรรจุ
ระเบียบวาระเร่ืองด่วนที่มีรายงานการพิจารณาศึกษาล่วงหน้าของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑๖ วรรคสอง๑๑ ดังนี้ 

                                                            
๑๐  ข้อบังคบัการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๒ วรรคสอง บัญญัติว่า  

“เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อนี้ สภาจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณา ก่อนรับหลักการก็ได้ ทั้งนี้ ต้อง
พิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น มาถึงคณะกรรมาธิการ” 
๑๑  เทียบเคียงกับข้อบงัคับ ปัจจุบันคือ ข้อ ๑๑๒ 



๓๓ 
 

 
 
๔. การจัดระเบียบวาระเร่ืองด่วน : กรณีร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....  
(การขอนําร่างพระราชบัญญัติกลับมาพิจารณาทบทวน)  
ข้อเท็จจริง  

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๘๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีการบรรจุร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้วเป็นเร่ืองด่วน โดยเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรียงลําดับ
มาตราไปจนจบร่าง และลงมติเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็น
กฎหมาย ซึ่ งในข้ันตอนการยืนยันมติของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติได้พบว่า คําว่า “ร้อยละ”  
ในช่องรายการอัตราภาษีตามมูลค่าของหัวตารางในบัญชีพิ กัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้าย 
ร่างพระราชบัญญัติ นั้นตกหล่นไป จึงได้มีการนําร่างกลับเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาอีกคร้ังใน
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๘๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ข้อกฎหมาย 

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓๒๑๒ 
                                                            
๑๒ เทียบเคียงกับข้อบงัคับ ปัจจุบันคือ ข้อ ๑๒๘ 

“ในกรณีที่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบในวาระที่สามว่า สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายมีความผิดพลาด และ
สมควรได้รับการพิจารณาทบทวนอีกคร้ัง ประธานสภาอาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้นําร่าง
พระราชบัญญัตินั้น กลับมาทบทวนได้อีกคร้ังหนึ่ง หากท่ีประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ จํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ก็ให้ดําเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องก่อนนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  

การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นและเหตุผลที่จะขอนํากลับมาทบทวน ให้ชัดเจน  
การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระทําได้เท่าที่จําเป็น และให้กระทําในที่ประชุมสภาโดย คณะกรรมาธิการเต็มสภา และให้ดําเนินการตาม

ข้อ ๑๒๑ ถงึข้อ ๑๒๗ ต่อไป” 



๓๔ 
 

บทวิเคราะห์ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในกรณีศึกษาข้างต้น ว่าในการบรรจุ ร่างพระราชบัญญัติ 

ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน และเม่ือ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภาในวาระที่สามแล้ว ในขั้นตอนทางธุรการ 
หรือการยืนยันมติไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หากพบว่ามีข้อความผิดพลาด และสมควรได้รับการ
พิจารณาอีกคร้ัง ให้นําร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนได้อีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมสภาจะต้อง 
ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในวันประชุม 
ก็ให้ดําเนินการได้ 

สําหรับการบรรจุร่างพระราชบัญญัติที่จะนํากลับมาทบทวนอีกคร้ังนั้น การพิจารณาบรรจุ
ร ะ เ บี ยบว า ระกา รประชุ ม เ ป็ น เ ร่ื อ ง ด่ ว ยและระบุ เ ร่ื อ ง ว่ า  “กา รขอ พิจ า รณาทบทวน 
ร่างพระราชบัญญัติ…….” พร้อมประเด็นที่ขอนําร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาขอพิจารณาทบทวน 
หรืออาจเป็นมาตราในร่างพระราชบัญญัติที่ขอให้พิจารณาทบทวน รวมทั้งข้อบังคับการประชุมสภา 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจากกรณีศึกษาตัวอย่างจะมีการพิจารณาเขียนในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
 

 
 

 

                                                            
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓๒ บัญญัติว่า 

“ในกรณีที่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบแล้วและให้นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามข้อ ๑๓๑ มีข้อความ
ผิดพลาด และสมควรได้รับการพิจารณาทบทวนอีกคร้ังก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย ประธานสภาอาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรอง
ไม่น้อยกว่าสิบคนให้นําร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนได้อีกคร้ังหนึ่ง หากท่ีประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ในวันประชุมก็ให้ดําเนินการได้ 

การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอนํากลับมาทบทวนและให้เหตุผลที่ชัดเจน” 



๓๕ 
 

๕ .  การจัดระเ บียบวาระการประชุมที่ที่ ประชุมสภาพิจารณาไม่แล้ว เส ร็จ : กรณีศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติเกษตรพันธสัญญา  พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
ข้อเท็จจริง  

ระเบียบวาระประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณาบรรจุร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เป็นเร่ืองด่วน โดยเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง  
ขั้นเรียงลําดับมาตรา ทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒๔ และ
ข้อ ๑๒๖ ซึ่งการพิจารณาได้ดําเนินการไปจนระยะหนึ่งแต่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุม
จึงได้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในวันถัดไป คือในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับระเบียบวาระ 
การประชุมสําหรับการประชุมในวันถัดไป 
ข้อกฎหมาย  

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒๔ และข้อ ๑๒๖๑๓ 
บทวิเคราะห์ และแนวทางการปฏิบัติงาน 

หากการประชุมในเร่ืองใดท่ีที่ประชุมสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ และจะต้องมีการปรับ
ระเบียบวาระในการประชุมคร้ังถัดไป จะนําเร่ืองดังกล่าวมาเป็นลําดับแรกในการประชุมคร้ังถัดไป๑๔ 
และจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมสภาว่า เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังใด ตัวอย่างเช่น 

 
อย่างไรก็ตาม หากเป็นเร่ืองที่มิได้รับการพิจารณา และมิใช่พิจารณาไม่แล้วเสร็จในการ

ประชุมคร้ังนั้น จะปรากฏในระเบียบวาระการประชุมคร้ังต่อไป ว่าเป็นเร่ืองที่เลื่อนจากการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังใด 
 
 
 

                                                            
๑๓เทียบเคียงกับข้อบงัคับ ปัจจุบันคือ ข้อ ๑๒๐ และข้อ ๑๒๒  
๑๔ มีข้อยกเว้น กรณีที่เป็นการจัดระเบียบวาระโดยคํานึงถึงนโยบายและความเร่งด่วน ซึ่งถือเป็นอํานาจของประธานสภา ตามข้อบังคับ ๑๐ (๑) 



๓๖ 
 

แม้ว่าการจัดระเบียบวาระการประชุมเร่ืองที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จในที่ประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติจะมีแนวทางปฏิบัติสําหรับการปรับระเบียบวาระการประชุมใหม่ว่าจะต้องนํามาเป็น
ลําดับแรกในการประชุมคร้ังต่อไป แต่ยังคงเป็นเร่ืองที่ต้องขอความเห็นชอบจากประธานสภา ซึ่งจะต้อง
พิจารณาถึงความจําเป็น เร่งด่วนและต่อเนื่องของเร่ืองนั้นด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากอํานาจการจัดระเบียบ
วาระการประชุมสภายังคงถือเป็นอํานาจของประธานสภาตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑ (๑) ดังนั้นการปรับ
ระเบียบวาระการประชุมสภาจึงยังมีกรณีที่ไม่ได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีปฏิบัติกันอยู่ในบางคร้ัง ซึ่งถือ
เป็นนโยบายที่รับมาปฏิบัติเป็นคราวๆ ไป 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

บทที่ ๕ 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ผ่านมาแล้วเก่ียวกับวิธีการและเทคนิคในการจัดระเบียบวาระ
การประชุมของสภาจะเห็นได้ว่า ในการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาโดยหลักการแล้วจะต้อง
ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ใช้ปัจจุบันอยู่ในขณะที่จัดทํา
ระเบียบวาระการประชุมนั้น ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางสําคัญในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา 
ผู้จัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาจึงต้องยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทั้งในข้ันตอนก่อนการ
จัดทํา ระหว่างการจัดทํา และภายหลังการจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ในขั้นตอนก่อนและระหว่างการจัดทําต้องมีการสํารวจเร่ืองที่พร้อมจะบรรจุและต้องมีการ
วิเคราะห์เร่ืองที่เสนอมาเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา จากต้นฉบับว่าจะดําเนินการให้เร่ือง
ดังกล่าวอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาเรื่องใด โดยต้องศึกษาจากข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงานที่ได้ดําเนินการมาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ และก่อนที่จะบรรจุเร่ือง
ดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุม จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน 
ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวทุกคร้ัง และภายหลังการจัดทําเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของระเบียบวาระการประชุม ก่อนที่จะเสนอหนังสือนัดและระเบียบวาระการประชุมสภา
ไปยังผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นต่อไป 

การทํางานในการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาในทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์และ
ต่อเนื่องกัน โดยมีหลายปัจจัยซึ่งเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการปฏิบัติงาน เช่น ความเร่งด่วนของเร่ืองที่จะ
บรรจุระเบียบวาระการประชุม ความพร้อมของเอกสาร หรือความพร้อมในการนําเสนอของหน่วยงาน
ภายนอก หรือภายใน ปัญหาข้อขัดข้องในข้อกฎหมายในการบรรจุระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น  
ซึ่งในกระบวนงานจึงต้องมีการประสานที่ชัดเจนก่อนการบรรจุระเบียบวาระการประชุมทุกคร้ัง  
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดทําหนังสือนัด
ประชุม และจัดระเบียบวาระการประชุมจึงต้องมีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการ
วิเคราะห์เร่ือง มีทักษะในการแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วมีการสั่งสมประสบการณ์ใน
การทํางาน 

นอกจากนี้ การบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา ควรมีการศึกษาแนวทางปฏิบัติ หรือ
รวบรวมกรณีศึกษาที่ผ่านมาในอดีตอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของผู้ปฏิบัติงาน หรือมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่ประสานงานในการจัดระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เกิดความรวดเร็ว 
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยระเบียบวาระที่มีความถูกต้องสมบูรณ์จะทําให้สามารถวางแผนการประชุมสภา
ได้ ทําให้การประชุมมีความราบร่ืน และสามารถนําไปอ้างอิงต่อบุคคลภายนอกได้ 



๓๘ 
 

คณะผู้จัดทํา 
องค์ความรู้เทคนิคและวิธีการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา 

 
 
นางสาวนงเยาว์  ชัยวงค์   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
นางสาวปัญจพร  สุทธิยงค์  นิติกรชํานาญการ 
นางสาวสัจจรัตน  พิชิตปัจจา  นิติกรปฏิบัติการ 
นายสมศักดิ์  วิเชียรกุล   นิติกรชํานาญการ 
นางสาวอรจิรา  ปู่เณร   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวพวงเพชร  กลั่นพจน์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสุกัญญา  แซ่เตีย   เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชํานาญงาน 
นางสาวเบ็ญจมาศ  เอี่ยมประเสริฐ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชํานาญงาน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักการประชุม โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๐ – ๕๔ 


