
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำนติิบัญญัติแห่งชำติ 

 

 

รูปแบบ 

ควำมเป็นมำและประเด็นอภิปรำยกำรพจิำรณำ 

ร่ำงพระรำชบญัญัติในชั้นคณะกรรมำธิกำรของวุฒสิภำ/สภำนิตบิัญญัตแิห่งชำต ิ

 



 

 

 

 

กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาที่ผ่านมาจะมีกระบวนการพิจารณา

แบ่งออกเป็น  ๓ วาระ  คือ  กำรพิจำรณำในวำระที่หน่ึง  เป็น ช้ันรับร่างที่สภาผู้แทนราษฎร 

ได้ให้ความเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  กำรพิจำรณำในวำระที่สอง  เป็นช้ันการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการและช้ันการพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราของที่ประชุมวุฒิสภา และกำรพิจำรณำ 

ในวำระที่สำม เป็นช้ันการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ส่วนกระบวนการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐสภา

ประชุมรว่มกันเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

กำรพิจำรณำในวำระที่สอง  ช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการจะมีการพิจารณาในรายละเอียดของเนื้อหาบทบัญญัติ  ในช้ันนี้ที่ประชุม 

จะมีการอภิปรายและชี้แจงแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางถึงหลักการและเหตุผล และความเป็นมา

ของร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ จึงมีการรับฟัง

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ประชาชน ตลอดจนรับฟังค าชี้แจงจากสมาชิกซึ่งได้ยื่นค าแปรญัตติไว้  รวมทั้งข้อคิดเห็นจาก

กรรมาธิการ นอกจากนี้ อาจมีข้อสังเกตเพื่อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานบางประการเกี่ยวกับร่าง

พระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตร ี 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๗  

เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดสง ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ และสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง โดยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยก าหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา  

สภาผู้แทนแทนราษฎร และวุฒิสภา ตามล าดับ และให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่

ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ให้

สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไปและให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีท้ าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ 

 

สรุปสำระส ำคัญ 
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ส านักกรรมาธิการ  ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ  ๓ เป็นหน่วยงาน 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการสนับสนุนหน้าที่และอ านาจของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาที่ส าคัญ คือ การรับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา ในส่วนของงาน

ด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ  และศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย 

ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

ตามบทบาทและหนา้ที่และอ านาจของวุฒิสภา 

การปฏิบั ติ หน้ าที่ ข อ งส านั กกรรมาธิ ก าร  ๓  ส านั ก  นอกจากการรั บผิ ดชอบ 

ด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการแล้ว ยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่บทบาท  

การด าเนินการด้านนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญด้วย ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หากมีการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และมีการรวบรวม

บันทึกความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในการพิจารณาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมาธิการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้วเสร็จจะเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 

ในวาระที่สอง และวาระที่สาม และเมื่ อวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ ให้ความชอบ 

ร่างพระราชบัญญัติแล้ว ฝ่ายเลขานุการที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ควรจัดท าความเป็นมา 

และประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 

/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสะดวกต่อการค้นคว้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในการบังคับใช้กฎหมายมีความเขา้ใจถูกต้องตรงตามเจตนารมณข์องกฎหมายต่อไป 

การจัดท าเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติของส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก 

ที่ผ่านมายังขาดรูปแบบที่ ชัดเจนว่าควรมีข้อมูลใด และรูปแบบการจัดท าควรเป็นอย่างไร 

จากการศึกษารวบรวมได้พบว่า ขึ้นอยู่กับการก าหนดหัวข้อของผู้ที่จัดท า จึงท าให้เอกสารมีรูปแบบ  

ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นไปในรูปแบบ

เดียวกัน จึงได้จัดท า “รูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ” 

ส าหรับเอกสารความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย  

และผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการตีความ

กฎหมายก็จะสามารถศึกษาข้อมูลที่ได้บันทึกเจตนารมณ์ของบทบัญญัติได้อย่างถูกต้องตรงตาม  

ความมุง่หมายของฝา่ยนิติบัญญัติ  

ข 



 

 

ในการนี้  ก ารจัดท า เอกสารความ เป็ นมาและประเด็นอภิปรายการพิ จารณา 

ร่างพระราชบัญญัติในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นการด าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ที ่๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ได้ก าหนดเกี่ยวกับการส่งเสริม 

และพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อตอบสนองการด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา  

  

ค 



 

 

ค ำน ำ 

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ได้ก าหนด

เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อตอบสนองการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

เพื่อน าไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการเป็นองค์กรในการส่งเสริม 

สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีพันธกิจส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ทั้งนี้ ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ ๓ 

จึงได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา ในฐานะเป็นองค์กร

ด้านนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย โดยการจัดรูปแบบ “ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ”  

เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่วงงานนิติบัญญัติ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูล

วิชาการส าหรับผู้ที่ เกี่ยวข้องและมีความสนใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ ได้มีการจัดท า  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือค้นคว้าถึงความเป็นมาและข้อมูลการอภิปรายในการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ นอกจากนีย้ังเป็นการพัฒนาบุคลากรของส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ 

๒ และส านักกรรมาธิการ ๓ ให้มีองค์ความรู้ เกี่ ยวกับขั้นตอนและกระบวนการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อน าไปสู่การจัดท าความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้อง 

ตามกระบวนการการพิจารณาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับการประชุม 

ของสภาที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

สำรบัญ 

 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ/หลักกำรและเหตุผล  ๑ 

ส่วนที่ ๒ รำยละเอียดเน้ือหำ  ๒ 

รูปแบบที่สภานิตบิัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ  ๔ 

รูปแบบที่ ๑ (ส านักกรรมาธิการ ๑) ๔ 

รูปแบบที่ ๒ (ส านักกรรมาธิการ ๒)  ๕ 

รูปแบบที่ ๓ (ส านักกรรมาธิการ ๓)  ๖ 

รูปแบบที่ ๔ (ส านักกรรมาธิการ ๓)  ๗ 

รูปแบบที่สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ  ๘ 

รูปแบบที่ ๑   ๘ 

รูปแบบที่ ๒  ๙ 

การรับฟังความเห็น 

- นักวิชาการ 

- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

๑๐ 

  ๑๐ 

  ๑๑ 

รูปแบบปัจจุบัน ๑๒ 

กระบวนการ/วิธีการในการจัดท าองคค์วามรู้ ๑๓ 

๑. การจัดท าองคค์วามรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ๑๓ 

๒. แผนผังจัดท า “เอกสารความเป็นมาและประเด็นอภปิรายฯ”   ๑๕ 

๓. บทสรุป ๑๖ 

ภำคผนวก  

ภาคผนวก ก ค าสั่งรองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แตง่ตั้งคณะท างานบริหาร

จัดการความรูข้องส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก 

๒๕ 

ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน ๒๗ 

ภาคผนวก ค รูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภปิรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในชั้นคณะกรรมาธิการ ของวุฒสิภา/สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ 

๓๑ 

 

  



 

 

๑. บทน ำ/หลักกำรและเหตุผล 

สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ได้ก าหนด

เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อตอบสนองการด าเนินการของสมาชิก

วุฒิสภา ประกอบกับอ านาจนิติบัญญัติเป็นอ านาจของรัฐสภาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ได้ก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่และอ านาจในการตรากฎหมาย ได้แก่ การเสนอและพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

และการพิจารณาอนุมัตพิระราชก าหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมอืในการบริหารประเทศ 

ส าหรับกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาที่ผ่านมาจะมีกระบวนการ

พิจารณาแบ่งออกเป็นสามวาระ คือ กำรพิจำรณำในวำระที่หน่ึง เป็นช้ันรับร่างที่สภาผู้แทนราษฎร 

ได้ให้ความเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา  กำรพิจำรณำในวำระที่สอง  เป็นช้ันการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการและช้ันการพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราของที่ประชุมวุฒิสภา และกำรพิจำรณำ 

ในวำระที่สำม เป็นช้ันกาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ส่วนกระบวนการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐสภา

ประชุมรว่มกันเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

กำรพิจำรณำในวำระที่สอง  ช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการจะมีการพิจารณา ในรายละเอียดของเนื้อหาบทบัญญัติ  โดยเริ่ มจาก 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ค าปรารภ และพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ในการพิจารณาในช้ันนี้ที่ประชุม 

จะมีการอภิปรายและชี้แจงแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางถึงหลักการและเหตุผล และความเป็นมา

ของร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ การพิจารณา

ในช้ันนี้จึงมีการรับฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะของประชาชน ตลอดจนรับฟังค าชี้แจงจากสมาชิกซึ่งได้ยื่นค าแปรญัตติไว้  รวมทั้ง

ข้อคิดเห็นจากกรรมาธิการ  นอกจากนี้ อาจมีข้อสังเกตเพื่อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน 

บางประการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรีให้รับทราบและพิจารณาด าเนินงานต่อไป  

เมื่อร่างพระราชบัญญัติได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา  และต่อมาได้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

ข้อมูลที่ได้มีการอภิปรายไว้ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา (หรือสภานิติบัญญัติ

แหง่ชาติ) จึงมคีวามส าคัญต่อการทราบถึงความเป็นมาและประเด็นอภปิรายและเหตุผลที่ได้มกีารแก้ไข

บทบัญญัติตา่ง ๆ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น 

การจัดท าความเป็นมาและการประเด็นอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ต้องศึกษาข้อมูลความเป็นมา  

ขั้ นตอนและประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้ ชัด เจนถูกต้อง เพื่ อ ให้ เอกสาร 



 

 

 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในช้ันคณะกรรมาธิการ 

ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ในทางวิชาการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่บังคับใช้กฎหมายและผู้ที่ต้องปฏิบัติ 

ตามกฎหมายใหม้ีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการตคีวามกฎหมายก็จะสามารถ

ศึกษาข้อมูลที่ ได้บันทึกเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ ได้อย่างถูกต้องตรงตามความมุ่ งหมาย 

ของฝ่ายนิติบัญญัติ  จึงได้จัดท า “รูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ”  

 

๒. รำยละเอียดเน้ือหำ  

ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ท าการยึดอ านาจการปกครองประเทศ 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๗  

เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดสง ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ และสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง โดยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยก าหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา  

สภาผู้แทนแทนราษฎร และวุฒิสภา ตามล าดับ และให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่

ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 

ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไปและให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หรอืสมาชิกวุฒิสภา ตามล าดับ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

ในข้อบังคับการประชุมสภา ส าหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง  

สภาสามารถมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

เป็นผู้พิจารณาก็ได้  

ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา มีหนา้ที่และอ านาจ ดังนี้ 

๑. รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒสิภา 

๑.๑ งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา 

๑.๒ งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 

๒ 



 

 

๒. สนับสนุน ส่ ง เสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญของวุฒสิภา 

๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบ  

การพิจารณาการด าเนนิงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวุฒิสภา 

๔. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะ

ประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศ 

ของวุฒสิภา 

๕. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภาครัฐ 

และเอกชน  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 

๖. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งได้ก าหนด 

ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของวุฒิสภา เชน่ ดา้นงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย 

ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ ๓ เป็นหน่วยงาน 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจหลักในการสนับสนุนหน้าที่และอ านาจ 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ส าคัญ คือ การรับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา  

ในส่วนของงานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ และศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์

และวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา

ตามบทบาทหนา้ทีและอ านาจของวุฒสิภา 

ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก นอกจากการรับผิดชอบ 

ด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการแล้ว ยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่บทบาท  

การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญด้วย  ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หากมีการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และมีการรวบรวม

บันทึกความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในการพิจารณาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมาธิการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้วเสร็จจะเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   

พิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม และเมื่อวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ความชอบ 

ร่างพระราชบัญญัติแล้วฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ควรจัดท าความเป็นมา 

และประเด็นการอภิปราย โดยรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสะดวกต่อการค้นคว้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในการบังคับใช้กฎหมายมีความเขา้ใจถูกต้องตรงตามเจตนารมณข์องกฎหมายต่อไป 

๓ 



 

 

การจัดท าเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติของส านักกรรมาธิการ  

๓ ส านัก ที่ผ่านมายังขาดรูปแบบที่ชัดเจนว่าควรมีข้อมูลใด และรูปแบบการจัดท าควรเป็นอย่างไร 

โดยขึน้อยู่กับการก าหนดหัวข้อของผู้ที่จัดท า จึงท าให้เอกสารลักษณะเดียวกันแต่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน 

ดังนี้ 

 

รูปแบบที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติ 

รูปแบบที่ ๑ (ส ำนักกรรมำธิกำร ๑) 

 

  
๑. ความเป็นมาของรา่งพระราชบัญญัติ 

๑.๑ หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่หนว่ยงานเสนอ 

๑.๒ ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา 

๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  

๓. เจตนารมณ์ในการตราพระราชบัญญัติ 

๓.๑ กระบวนการพิจารณาของสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหง่ 

ร่างพระราชบัญญัติ 

๓.๒  กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่สอง 

๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองของคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง 

๒) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองของที่ประชุมสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 

๓.๓ กระบวนการพิจารณาของสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติในวาระที่สาม 

๓.๔ การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๔ 



 

 

รูปแบบที่ ๒ (ส ำนักกรรมำธิกำร ๒) 

  ส่วนที่ ๑ ค าชีแ้จงความเป็นจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

  ๑. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 

  ๒. สว่นราชการผู้เสนอ 

  ๓. ความเป็นมา 

  ๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 

  ๕. ใครควรเป็นผู้ท าภารกิจ 

  ๖. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

  ๗. ความซ้ าซ้อนของกฎหมาย 

  ๘. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า 

  ๙. ความพร้อมของรัฐ 

๑๐. วิธีการด าเนินการและการตรวจสอบ 

๑๑. อ านาจในการตราอนุบัญญัติ 

๑๒. การรับฟังความคิดเห็น 

ส่วนที่ ๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง  

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ส่วนที่ ๔ พระราชบัญญัติฉบับราชกิจจานุเบกษา  

๕ 



 

 

รูปแบบที่ ๓ (ส ำนักกรรมำธิกำร ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและขั้นตอนการพิจารณา        

๑. ความเป็นมา          

๑.๑ ผูเ้สนอ           

๑.๒ หลักการ          

๑.๓ เหตุผล           

๒. ขัน้ตอนการพิจารณาของสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ      

๒.๑ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี        

๒.๒ การพิจารณาของสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ       

๒.๒.๑ การพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแหง่ร่างพระราชบัญญัติ   

๒.๒.๒ การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นการพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา   

๒.๒.๒ การพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นการลงมติเห็นชอบด้วย 

กับร่างพระราชบัญญัติ        

๒.๓ การพิจาณาของสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ (กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ)   

๒.๔ วันที่พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ 

ส่วนที่ ๒ สรุปสาระส าคัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 

สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ รับหลักการในวาระที่ ๑   

ส่วนที่ ๓ บันทึกวิเคราะหส์รุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส่วนที่ ๔ ตารางเหตุผลการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) 

ส่วนที่ ๕ ประเด็นอภิปรายของสมาชิกสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ 

๕.๑ ประเด็นอภิปรายในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ  

๕.๒ ประเด็นอภิปรายในวาระที่ ๒ ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  

๕.๓ ประเด็นอภปิรายในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ (ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)   
 

๖ 



 

 

รูปแบบที่ ๔ (ส ำนักกรรมำธิกำร ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและขั้นตอนการพิจารณา        

๑. ความเป็นมา          

๑.๑ ผูเ้สนอ           

๑.๒ หลักการ          

๑.๓ เหตุผล           

๒. ขัน้ตอนการพิจารณาของสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ      

๒.๑ วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ        

๒.๒ วาระที่สอง ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (เรียงตามล าดับมาตรา)  

๒.๓ วาระที่สองและวาระที่สาม (ขั้นลงมติว่าสมควรประกาศใชเ้ป็นกฎหมายหรือไม่)  

ส่วนที่ ๒ สาระส าคัญ  

๑. สรุปสาระส าคัญ  

๒. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดนิ 

เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หลักเกณฑใ์นการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  

๔. บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๕. แผนภูมิการเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

ส่วนที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบ  

พระราชบัญญัติการเชา่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กับ 

ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  

ส่วนที่ ๔ ประเด็นการอภปิรายในช้ันการพิจารณาของสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ  

๔.๑ วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งรา่งพระราชบัญญัติ  

๔.๒ วาระที่สอง ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  

๔.๓ วาระที่สองและวาระที่สาม (ที่ประชุมสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ)  
 

๗ 



 

 

รูปแบบที่สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒสิภำท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติ 

รูปแบบที่ ๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที่ ๑ ความเป็นมาและขั้นตอนการพิจารณาพระราชบัญญัติ .... พ.ศ. ๒๕.. 

๑. ความเป็นมา          

๑.๑ ผู้เสนอ           

๑.๒ หลักการ          

๑.๓ เหตุผล           

๒. ขั้นตอนการพิจารณา         

๒.๑ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี        

๒.๒ การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร       

๒.๒.๑ การพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  

๒.๒.๒ การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นการพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา   

๒.๒.๒.๑ ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ     

๒.๒.๒.๒ ขั้นการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร    

๒.๒.๓ การพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบดว้ยกับร่างพระราชบัญญัติ ... พ.ศ. ๒๕.. 

๒.๓ การพิจารณาของวุฒิสภา        

๒.๓.๑ การพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับร่างพระราชบัญญัตไิว้พจิารณา   

๒.๓.๒ การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นการพิจารณาเรียงล าดับมาตรา   

๒.๓.๒.๑ ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ     

๒.๓.๒.๒ ขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา     

๒.๓.๓ การพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบด้วยหรือไมเ่ห็นชอบด้วย 

กับสภาผู้แทนราษฎรหรือลงมตว่ิาให้แก้ไขเพิ่มเตมิหรือไม่แก้ไขเพิ่มเตมิในกรณีการพิจารณาในวาระที่ ๒  

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิร่างพระราชบัญญัติ 

๒.๔ การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรกรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเตมิ 

๒.๕ วันที่พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ   

สว่นที่ ๒ สรุปสาระส าคัญพระราชบัญญัติ.... พ.ศ. ๒๕.. 

สว่นที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบ  

สว่นที่ ๔ บันทกึวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ... พ.ศ. ....  

สว่นที่ ๕ ประเด็นอภิปรายในขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา      
         

๘ 



 

 

รูปแบบที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ.... พ.ศ. .... 

๑. ความเป็นมา 

๒. ขั้นตอนการพิจารณา 

ส่วนที่ ๒ สรุปสาระส าคัญ ร่างพระราชบัญญัติ.... พ.ศ. .... 

๑. หลักการและเหตุผล 

๒. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ  

๓. ค าปรารภ 

๔. บทจ ากัดสิทธิ 

๕. วันใช้บังคับ 

๖. เนือ้หาของร่างพระราชบัญญัติ 

ส่วนที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ.... พ.ศ. ....  

ส่วนที่ ๔ บันทึกวิเคราะหส์รุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ.... พ.ศ. .... 

๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ส่วนที่ ๕ ประเด็นการอภปิรายในช้ันการพิจารณาของวุฒิสภา  

การพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับร่างพระราชบัญญัติ 

การพิจารณาในวาระที่ ๒  

- ขั้นการพิจารณาเรียงล าดับมาตรา 

- ขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา 

การพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 

             

๙ 



 

 
 

 

นักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญด้านกฎหมายได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าความเป็นมาและ

ประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติ

แหง่ชาต ิดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานศาลยุติธรรมมีความประสงค์ให้ “รัฐสภา”สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับ

กฎหมายในชั้นของการพิจารณาร่างกฎหมาย เนื่องจากในขั้นตอนดังกล่าวจะเห็น

เจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายอย่างชัดเจน ท าให้องค์กรศาล

ยุติธรรมเข้าใจท่ีมาและเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างชัดเจนท าให้การพิจารณา

ของช้ันศาลมคีวามสมบูรณต์ามความของกฎหมาย  

 

 

หลักการส าคัญ คือ การตีความตามเจตนารมณ์ และการตีความ 

ตามตั วอักษร  ซึ่ งการตีความโดยส่ วนมากจะเป็นการตีความ 

ตามตัวอักษรที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย การจะทราบถึงเจตนารมณ์ 

ของการบัญญัติกฎหมายแต่ละฉบับเป็นอย่างไรนั้นจะต้องไปสืบค้น 

จากบันทึกประชุมหรือรายงานประชุมของคณะกรรมาธิการที่ท าการ

พิจารณากฎหมายฉบับนั้น  ๆ ซึ่งเป็นบันทึกการปะชุมหรือรายงาน 

การประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการ  

กำรรับฟังควำมเห็นจำกนักวชิำกำร 

 

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล 

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ ์

 

รศ. มานิตย์  จุมปา อาจารยป์ระจ า 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

๑๐ 



 

 

 

 

 

บุคลากรที่ ปฏิบั ติ หน้ าที่ ฝ่ าย เลขานุ การ ของคณะกรรมาธิ การในการพิ จารณา 

ร่างพระราชบัญญัติมีความเห็นในภาพรวมว่า การก าหนดให้มีรูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปราย

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   

ท าให้การจัดท ามีรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งก่อให้เกิดความเชื่อน่าถือทางวิชาการของเอกสารที่จัดท า  

ทั้งนี้ ในการก าหนดรูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ใน ช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้มีการรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะของบุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่ฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมาธิการ และได้มีการปรับปรุง

แก้ ไขรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ของคณะกรรมาธิการ และของสภาตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา เพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ของการจัดท าความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒสิภา/สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ 

ในการนี้ เพื่อให้จัดท าความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดท า  
“รูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการของ

วุฒิสภา /สภานิติ บัญญัติ แห่ งชาติ ” ขึ้ น  เพื่ อ เป็นคู่ มื อ ให้ฝ่ าย เลขานุการ ในการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติจัดท าเอกสารรูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้มีความชัดเจน 

ครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถเป็นเอกสารทางวิชาการเผยแพร่บทบาทการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติ

แหง่ชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย 

 

 

  

๑๑ 

การรับฟังความเห็นจากบุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่ 

ฝา่ยเลขานุการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 



 

 

รูปแบบปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ พระรำชบัญญัติ .............. พ.ศ. ๒๕.. ฉบับประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ เล่มที่ ..  

ตอน .. ก ลงวนัที่ .. ............... ๒๕.. และสรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติ 

- พระราชบญัญัติ .............. พ.ศ. ๒๕.. ฉบับประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่..   

ตอน .. ก ลงวันที ่.. ............... ๒๕.. 

- สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ .. 

ส่วนที่ ๒ ควำมเป็นมำ ขัน้ตอน และประเด็นกำรพิจำรณำพระรำชบัญญัติ...... พ.ศ. ๒๕..  

๑. ความเป็นมา          

๑.๑ ผู้เสนอ          

๑.๒ หลักการ          

๑.๓ เหตุผล          

๒. ขั้นตอนการพจิารณา          

๒.๑ การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง  

๒.๒ การพจิารณาของคณะรัฐมนตร ี       

๒.๓ การพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร       

๒.๔ การพจิารณาของวุฒสิภา        

๒.๔.๑ การพจิารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับรา่งพระราชบัญญัติ    

๒.๔.๑.๑ ขั้นตอนการพจิารณา      

๒.๔.๑.๒ ประเดน็การพจิารณา       

๒.๔.๒ การพจิารณาในวาระที่สอง ขั้นการพจิารณาเรียงล าดับมาตรา   

๒.๔.๒.๑ ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ    

๒.๔.๒.๒ ขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา     

๒.๔.๓ ประเด็นการอภิปรายในวาระที่สองของคณะกรรมาธิการ 

และที่ประชุมวุฒิสภา        

๒.๔.๔ การพจิารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบด้วย   

หรือไม่เหน็ชอบด้วยกับสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืลงมติวา่ให้แกไ้ขเพิ่มเติม 

หรอืไม่แกไ้ขเพิ่มเติมในกรณีการพิจารณาในวาระที่สองได้มกีารแก้ไข 

เพิ่มเติมรา่งพระราชบัญญัต ิ       

๒.๕ วันที่พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ   

๓. สรุปการด าเนินการในการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ .... พ.ศ. ....  

(ตามก าหนดวนั)          

ส่วนที่ ๓ ตำรำงสรุปผลกำรพิจำรณำพระรำชบญัญัต.ิ..... พ.ศ. ๒๕..     
 

 

๑๒ 



 

 

กระบวนกำร/วิธีกำรในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 

๑. กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
KM Process กระบวนกำรในกำรจัดท ำควำมรู้ 

๑. กำรบ่งชี้ควำมรู ้ การสกัดความรู้จากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายส านัก

กรรมาธิการ ๓ ส านัก เพื่อจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานของส านักกรรมาธิการ 

๒. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ ๒.๑ ความรู้ชัดแจ้ง ศึกษากระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย และข้อบังคับการประชุม

ส ภ า นิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  ๒๕๖๐  ร ว มทั้ ง รู ป แ บ บ 

การรา่งพระราชบัญญัติ 

๒ . ๒  ค ว า ม รู้ ฝั ง ลึ ก  ป ร ะ ส บ ก า รณ์ จ า ก ก า ร พิ จ า ร ณ า 

ร่างพระราชบัญญัติของบุคลากรส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก  

และการจัดสัมมนาของส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก เมื่อวันที่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๖๑  

๓. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก  

น าความรู้และวิธีการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมสัมมนาระดมความเห็น 

เพื่อก าหนดโครงสร้างความรู้ โดยการจัดท าเป็นร่างรูปแบบการจัดท า

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 

๔. กำรประมวลและกลั่นกรอง

ควำมรู ้

๔.๑ การเสนอรูปแบบดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ๓ ส านัก 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ  

๔.๒ การ เสนอผู้ อ านวยการส านั กกรรมาธิ ก าร  ๓  ส านั ก 

และรองเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งก ากับดูแลส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

๕. กำรเข้ำถงึควำมรู้ การเผยแพร่ในระบบ e-office และอินทราเน็ตของส านักกรรมาธิการ 

๓ ส านัก 

๖. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ การด าเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง “การจัดท าความเป็นมา

และประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓  

ช้ัน ๒๗ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรต าแหนง่นิตกิร

ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

๑๓ 



 

 

และบุคลากรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ   

จ านวน ๘๖ คน โดยวิทยากร ดังนี้ 

๑. นายสุรัตน์  หวังตอ่ลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา 

๒. นางปิยมาภรณ์   ทองปุย ผู้บั งคับบัญชากลุ่มงานบริการ

เอกสารอ้างองิฯ 

๓. นายเอกชัย  บุดสีนนท์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ

การเงนิ การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงนิ 

๗. กำรเรียนรู้ ๗.๑ เพื่ อ เป็นข้อมูล ให้กั บองค์กรฝ่ ายตุลาการ  หน่ วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย นักนิติศาสตร์ และประชาชน 

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตีความทางกฎหมาย หรือศกึษาในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๗.๒ เพื่อเป็นเอกสารในการสืบค้นข้อมูลเพื่อทราบถึงเหตุผล 

การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส าหรับสมาชิกวุฒิสภา/สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ บุคลากรภายนอก หรือบุคคล 

ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป  

๗.๓ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติมีรูปแบบ “รูปแบบการจัดท าความเป็นมาและ

ประ เด็ นอภิปร ายการพิ จารณาร่ า งพระราชบัญญั ติ ใ น ช้ั น

คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” รูปแบบ

เดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



 

 

๒. แผนผังจัดท ำ “เอกสำรควำมเป็นมำและประเด็นอภิปรำยฯ”  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเลขำธิกำรวุฒิสภำมอบหมำยให้กลุ่มงำน

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ/วิสำมัญท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำร

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ/คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 

พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ผู้ บั งคับบัญชาก ลุ่มงานมอบหมายให้ นิ ติกร /วิ ทยากร  ท าห น้าที่

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ/คณะกรรมาธิการวิสามัญ....

พจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 

 

นิติกร/วทิยากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ พจิารณาร่างพระราชบญัญัติ

ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์และสังเคราะหข์อ้มูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าความ

เป็นมาและประเด็นอภิปราย 

เผยแพรสู่่ภำยนอก 

จัดท าความเป็นมาและประเด็น

อภิปราย 

ตรวจทาน/แก้ไข 

เอกสารต้นฉบับมีการแก้ไข 

เผยแพร่ต่อบุคลำกร 

ในวงงำนรฐัสภำ 

 

เลขาธิการ

วุฒิสภา อนุมัต ิ
 

รองเลขาธิการ

วุฒิสภา เห็นชอบ 

 

ผู้บังคับบญัชาและ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั 

ตรวจสอบความถกูต้อง

และความสมบูรณ์ของ

เนือ้หา  

 

ระยะเวลำด ำเนินภำยใน ๖๐ วนั 

นบัจำกประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ 

 

ภำยใน 60 

๑๕ 

เผยแพร่ต่อองค์กร

ภำยนอก 

 

นิติกร/วทิยากร ปฏบิัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ  

ในการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 



 

 

๓. บทสรุป 

การจัดท า “รูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในช้ันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ของฝ่ายเลขานุการในการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติของส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาความ 

เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ เป้าประสงค์ คือ มีองค์ความรู้ในงานด้านกฎหมาย วิชาการ  

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของฝา่ยนิตบิัญญัติ และกลยุทธ์ ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย

และวิชาการ เพื่อตอบสนองการด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ฉะนั้น การจัดท าองค์ความรู้ดังกล่าวของส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก ก่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่ม

ทักษะด้านวิชาการของฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พร้อมทั้งเป็นกลไกที่ส าคัญ 

ที่ท าให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรที่เป็นเลิศ 

ในการส่งเสริมสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ ” และพันธกิจ คือ “ส่งเสริมและสนับสนุนงาน 

ฝา่ยนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” 

ส าหรั บ การจั ดท า “รู ป แบบความ เป็ นมาและประ เด็ นอภิป รายการพิ จ ารณา 

ร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ” จะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 

๑. วงงำนรัฐสภำ 

การจัดท ารูปแบบความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในช้ันคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ของส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก ท าให้ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาสามารถสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการ  และสามารถน าข้อมูล 

ที่เกี่ยวกับการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑.๑ เป็นข้อมูลในการสืบค้นถึงเหตุผลการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส าหรับ

สมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ ข้าราชการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑.๒ ท าให้การด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นงานด้านนิติบัญญัติเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด กล่าวคือ ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและประเด็น

อภปิรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ หากมีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

๒. องค์กรภำยนอก 

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับองค์กรฝ่ายตุลาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย 

นักนิติศาสตร์ และประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตีความทางกฎหมาย หรือศึกษาในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

๑๖ 



 

 

บรรณำนุกรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา.กระบวนการ ขั้นตอน ความเป็นมา และประเด็นอภิปราย การพิจารณา 

พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลอาญา (ฉบับที่ ๒). สภานิต ิ

บัญญัติแหง่ชาติ.กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓.ส านักกรรมาธิการ ๒ 

                  .ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผดิกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ของวุฒสิภา 

.ความเป็นมา สาระส าคัญและเจตนารมณใ์นการพิจารณาร่างพรราชบัญญัติกองทุน 

พัฒนาระบบสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ พ.ศ. .... .สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ.กลุ่มงาน 

คณะกรรมาธิการการเงนิ การคลังฯ.ส านักกรรมาธิการ ๑. 

.เจตนารมณข์องรา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่ง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุ่ม) สภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ. ส านัก 

กรรมาธิการ ๓. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ภำคผนวก ก 

ค ำสั่งรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

ที่ ๑/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนบรหิำรจัดกำรควำมรู้ของ 

ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภำพกิจกรรมกำรประชุม 

คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมรู้ 

 ของส ำนักกรรมำธกิำร ๓ ส ำนัก 

 

 

 



 

 

ภำพกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 

ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนัก 

 

 

 

 



 

 

กำรจัดสัมมนำระดมควำมเห็น 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ค 

 

รูปแบบควำมเป็นมำและประเด็นอภิปรำยกำรพิจำรณำ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติในชั้นคณะกรรมำธิกำร 

ของวุฒสิภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความเปน็มา 
และประเดน็อภปิรายการพจิารณา 

พระราชบัญญตัิ................... พ.ศ. ๒๕.. 
ของ 

วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหง่ชาต ิ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักกรรมาธิการ ..//  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเปน็มา 
และประเดน็อภิปรายการพจิารณา 

พระราชบัญญตัิ................... พ.ศ. ๒๕.. 
ของ 

วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหง่ชาต ิ

 



ค าน า 
 
 
เอกสาร  “ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณ าพระราชบัญญั ติ

................................. พ.ศ. ๒๕.. นี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับ 
นักกฎหมาย ผู้ใช้กฎหมาย และผู้สนใจในวงวิชาการด้านกฎหมายในการศึกษาและค้นหาประวัติ  
ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 

เนื้อหาของเอกสารประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ พระราชบัญญัติ 
.............. พ.ศ. ๒๕.. ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ .. ตอน .. ก ลงวันที่ .. ............... ๒๕.. 
และสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ ส่วนที่ ๒ ความเป็นมา ขั้นตอน และประเด็นการพิจารณา
พระราชบัญญัติ..... พ.ศ. .... และส่วนที่ ๓ ตารางสรุปผลการพิจารณาพระราชบัญญัติ และภาคผนวก 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ตามความมุ่งหมาย 
แก่ผู้สนใจตามสมควร 

 
                              คณะผูจ้ัดท า 
                           ............เดอืน.... ๒๕.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
กลุ่มงาน......................................... 

ส านักกรรมาธกิาร ....... 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ................... โทรสาร ๐ ๒๘๓๑................... 



                                               สารบัญ 
                                                                                                               หน้า 
 
ส่วนที่ ๑ พระราชบัญญัติ .............. พ.ศ. ๒๕.. ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ..  .. 

ตอน .. ก ลงวันที่ .. ............... ๒๕.. และสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ
- พระราชบญัญตัิ .............. พ.ศ. ๒๕.. ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ..  .. 

ตอน .. ก ลงวันที ่.. ............... ๒๕.. 
- สรปุสาระส าคญัของพระราชบัญญัต ิ       .. 

ส่วนที่ ๒ ความเป็นมา ขั้นตอน และประเด็นการพิจารณาพระราชบัญญัติ...... พ.ศ. ๒๕.. .. 
๑. ความเป็นมา         .. 

๑.๑ ผู้เสนอ         .. 
๑.๒ หลักการ         .. 
๑.๓ เหตุผล         .. 

๒. ขัน้ตอนการพจิารณา         .. 
๒.๑ การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง .. 
๒.๒ การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี      .. 
๒.๓ การพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร      .. 
๒.๔ การพิจารณาของวฒุิสภา       .. 

๒.๔.๑ การพิจารณาในวาระท่ีหนึ่ง ขัน้รบัร่างพระราชบญัญตั ิ   .. 
๒.๔.๑.๑ ขั้นตอนการพิจารณา      .. 
๒.๔.๑.๒ ประเดน็การพิจารณา      .. 

๒.๔.๒ การพิจารณาในวาระท่ีสอง ขัน้การพิจารณาเรียงล าดับมาตรา  .. 
๒.๔.๒.๑ ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ    .. 
๒.๔.๒.๒ ขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา    .. 

๒.๔.๓ ประเด็นการอภิปรายในวาระที่สองของคณะกรรมาธกิาร 
และที่ประชมุวฒุิสภา       .. 

๒.๔.๔ การพิจารณาในวาระท่ีสาม ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบดว้ย  .. 
หรือไม่เห็นชอบดว้ยกับสภาผู้แทนราษฎร หรือลงมติว่าให้แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
หรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติมในกรณกีารพิจารณาในวาระที่สองได้มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญตั ิ      .. 

๒.๕ วันที่พระราชบัญญัตปิระกาศในราชกิจจานเุบกษาและมีผลใช้บังคับ  .. 
๓. สรปุการด าเนนิการในการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ.... พ.ศ. ....  

(ตามก าหนดวัน)         .. 
ส่วนที่ ๓ ตารางสรุปผลการพิจารณาพระราชบัญญัติ...... พ.ศ. ๒๕..    .. 



( ก ) 
                                                                                                             หน้า 

                                                                                                                                                         
ภาคผนวก 

- ร่างพระราชบญัญตั…ิ….. พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะรฐัมนตรี    .. 
- ร่างพระราชบญัญตั…ิ….. พ.ศ. .... ที่เสนอโดยนาย........... สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  

จังหวดั........... พรรค..........กับคณะ..........................(ถา้มี)    .. 
- ร่างพระราชบญัญตั…ิ….. พ.ศ. .... ที่เสนอโดยประชาชนตามบทบัญญัต ิ 

ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ถ้าม)ี      .. 
- รายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ.... พ.ศ. ....    

สภาผู้แทนราษฎร         .. 
- ร่างพระราชบญัญตัิ....... พ.ศ. .... ท่ีสภาผู้แทนราษฎรมมีติใหค้วามเหน็ชอบแลว้  .. 
- รายงานการพิจารณาศกึษาร่างพระราชบัญญัติ... พ.ศ. .... (ตามข้อบงัคับ   

การประชมุวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕.. ขอ้ ....) ของคณะกรรมาธิการ.... วุฒิสภา (ถ้ามี)  .. 
- รายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ... พ.ศ. .... วฒุสิภา  .. 
- ร่างพระราชบญัญตัิ....... พ.ศ. .... ที่วุฒิสภามีมติใหค้วามเหน็ชอบแลว้         .. 
- ร่างพระราชบญัญตัิ....... พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมาธิการรว่มกนัมมีติให้ความเห็นชอบแล้ว  
   (ถ้าม)ี          ..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
พระราชบัญญัติ.............. พ.ศ. ๒๕..  

ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ .. ตอน .. ก  
ลงวันที่ .. .............. พ.ศ. ๒๕ .. 

และสรุปสาระส าคญัของพระราชบัญญัติ 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระราชบัญญัติ.............. พ.ศ. ๒๕..  

ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ .. ตอน .. ก  
ลงวันที่ .. .............. พ.ศ. ๒๕ .. 

 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๓ 
 

 
 
 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระส าคัญ 
ของพระราชบัญญัติ.............. พ.ศ. ๒๕.. 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๕ 
 

 
สรุปสาระส าคัญ 

ของพระราชบัญญัติ.............. พ.ศ. ๒๕.. 

 
 

๑. เหตุผลการตราพระราชบัญญัติ 
โดยที…่…………………………(เหตุผลประกอบพระราชบญัญัติ)……………………........  

จึงจ าเปน็ต้องตราพระราชบญัญตัินี ้
 

๒. ชื่อพระราชบัญญตั ิ
พระราชบัญญัตนิี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ... พ.ศ. ....” (มาตรา ๑) 

 
๓. ค าปรารภ 

โดยที่ เป็นการสมควรมี//ปรับปรุง//แก้ไขเพ่ิมเติม//กฎหมายว่าด้วย..................... 
(ตามลักษณะของการเสนอกฎหมาย) ......(หลักการประกอบพระราชบัญญัติ)....... 

 
๔. วันใช้บังคับ 

พระราชบัญญัตนิี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เป็นต้นไป (มาตรา ๒) 

 
๕. เน้ือหาของพระราชบัญญัต ิ

๕.๑  ก าหนดให้.................. (มาตรา ๓) 
๕.๒  ก าหนดให้.................. (มาตรา ๔) 
... (สรุปสาระส าคัญ โดยการก าหนดหัวขอ้ย่อยตามความเหมาะสม) ... 

 
 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๖ 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ความเป็นมา ขั้นตอน  

และประเด็นการพจิารณาพระราชบัญญัติ
.................................... พ.ศ. .... 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๗ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ความเป็นมา ขั้นตอน  

และประเด็นการพิจารณาพระราชบัญญัติ.............. พ.ศ. ๒๕.. 

 
 

๑. ความเป็นมา 
๑.๑ ผู้เสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติ………………………………. พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี 
นาย.......................................... เป็นนายกรัฐมนตรี/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๑  
(ทั้ งนี้  คณะรัฐมนตรีได้ขอรับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติรับหลัก การ  
(กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เสนอ)๒ 

๑.๒ หลักการ 
ให้มี//ปรับปรุง//แก้ไขเพ่ิมเติม//กฎหมายว่าด้วย.....................(ตามลักษณะ 

ของการเสนอกฎหมาย) ......(หลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติ)....... 
๑.๓ เหตุผล 

โดยที…่…………………………(เหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ)……………………........  
จึงจ าเปน็ต้องตราพระราชบญัญตัินี้ 

๒. ขั้นตอนการพิจารณา 

๒.๑ การด าเนินการตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง ได้บัญญัติว่า  

“ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย  
ทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”   

 

                                                 

  ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ............. 
  ๒ ข้อบังคับการประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ..... ข้อ .... 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๘ 
 

ทั้งนี้ การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ
............................ พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้มีการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

............................................................................ 
(รายละเอียดการด าเนินการปรากฏตามเอกสารที่หน่วยงาน/หรือคณะรัฐมนตรี 

ได้น าเสนอ) 
๒.๒ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ .. ............. ๒๕.......... เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
................................. พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง....... 
//(หน่วยงานท่ีเสนอกฎหมาย)........ และให้น าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

หมายเหตุ  กรณี ร่างพระราชบัญญัติบางฉบับมีการน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีมากกว่า ๑ ครั้ง ให้ระบุมติคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง 

๒.๓ การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ .. ปีที่ .. ครั้งที่ .. (สมัยสามัญ...) วันพุธที่ .. .. ๒๕.. 

ที่ประชมุได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ................... พ.ศ. .... ทีค่ณะรัฐมนตรีเปน็ผู้เสนอ ในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรบัหลกัการ๓ ซึง่ที่ประชมุได้ลงมติรบัหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกลา่ว โดยมีผลการลงคะแนน
ในวาระหนึ่ง ดังนี ้

- รบัหลักการ   ..   คะแนน  
- ไม่รับหลักการ     ..   คะแนน 
- งดออกเสียง    ..   คะแนน 
- ไม่ลงคะแนน    ..   คะแนน 

ต่อจากนั้นที่ประชุมมีมติมอบหมายคณะกรรมาธิการประจ าสภา//ให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ๔ จ านวน .. คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขัน้คณะกรรมาธิการ ก าหนดการแปรญัตติภายใน .... 
วัน 

คณะกรรมาธิการวิสามญัจ านวน ๓๖ คน ประกอบด้วย 
๑. นาย.....................   ๒. นาย............................. 
๓. นาย.....................   ๔. นาย.....................* 
๕. นาย.....................   ๖. นาย.....................** 
๗. นาย.....................   ๘. นาย.....................*** 
๙. นาย.....................  ๑๐. นาย..................... 

                                                 

  ๓ ข้อบังคับการประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๔ ข้อบังคับการประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ..... ข้อ .... 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๙ 
 

๑๑. นาย..................... ๑๒. นาย..................... 
 
หมายเหตุ : (*) หมายถึง กรรมาธกิารวิสามัญในสดัส่วนของรฐับาล 

(**) หมายถงึ กรรมาธิการวสิามัญในสดัส่วนเด็ก เยาวชน สตรี  
หรือผูสู้งอายุ  (ในกรณีที่เปน็ร่างพระราชบญัญตัิที่เกี่ยวข้องกบัเดก็ 
เยาวชน สตรี และผู้สงูอายุ ) 

(***) หมายถึง กรรมาธิการวิสามญัในสัดสว่นผู้มีสิทธเิลอืกตั้งที่เข้าชื่อ
เสนอรา่งพระราชบัญญตัิ  

เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้พร้อมด้วย
รายงานการพิจารณาต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  .. ปีที่  .. ครั้งที่  .. (สมัยสามัญ ..) ..... ในวัน.....ที่  ... ........... ๒๕...... ที่ประชุมได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ ......... พ.ศ. .... .ในวาระที่สองขั้นการพิจารณาเรียงล าดับมาตราจนจบร่าง  
และได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง๕ โดยมี//ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ถ้อยค าแต่อย่างใด และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ
กับร่างพระราชบัญญั ติดั งกล่าวและส่งให้ วุฒิ สภาพิจารณาต่อไป ๖ โดยมีผลการลงคะแนน 
ในวาระที่สาม ดังนี้ 

- เห็นชอบ        ..  คะแนน  
- ไม่เหน็ชอบ       ..  คะแนน 
- งดออกเสียง      .. คะแนน 
- ไม่ลงคะแนน       ..  คะแนน  

๒.๔ การพิจารณาของวุฒสิภา 
เมื่ อที่ ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่ งร่ าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่หนึ่งแล้ว ประธานวุฒิสภาได้พิจารณาและมีด าริให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภาพิจารณาว่าจะเห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะใด  
หรือจะเสนอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพ่ือพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้๗  
ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา เมื่อวัน....ที่ ... ........... ๒๕... คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาได้พิจารณาและเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ........... เป็นผู้พิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญตัิฉบับนี ้และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมตเิห็นชอบในวาระที่สามแล้ว ให้คณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมวุฒิ สภาเป็นการด่วน ทั้ งนี้  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
                                                 

  ๕ ข้อบังคับการประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๖ ข้อบังคับการประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๗ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
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ของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป  (กรณีมีการศึกษาก่อนรับ 
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา)  

๒.๔.๑ การพิจารณาในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับร่างพระราชบัญญัติ๘ 

๒.๔.๑.๑ ขั้นตอนการพิจารณา 
วุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติ.................................... พ.ศ. .... 

ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เมื่อวัน....ที่ ... ....... ๒๕.... โดยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ....  
(สมัยสามัญ....) วัน....ที่ .. .......... ๒๕.... ที่ประชุมได้มีมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา  
และมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ//ตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่ งเพ่ือพิจารณา๙ 
ประกอบด้วย  

๑. นาย..................... ๒. นาย............................. 
๓. นาย..................... ๔. นาย.....................* 
๕. นาย..................... ๖. นาย.....................** 
๗. นาย..................... ๘. นาย.....................*** 
๙. นาย..................... ๑๐. นาย..................... 
๑๑. นาย..................... ๑๒. นาย..................... 

หมายเหตุ : (*) หมายถึง กรรมาธกิารวิสามัญในสดัส่วนของรฐับาล๑๐ 
(**) หมายถงึ กรรมาธิการวสิามัญในสดัส่วนเด็ก เยาวชน สตรี  

หรือผู้สูงอาย๑ุ๑  (ในกรณีที่เปน็ร่างพระราชบญัญตัิที่เกี่ยวข้องกบัเดก็ 
เยาวชน สตรี และผู้สงูอายุ ) 

(***) หมายถึง กรรมาธิการวิสามญัในสัดสว่นผู้มีสิทธเิลอืกตั้งที่เข้าชื่อ
เสนอรา่งพระราชบัญญตั๑ิ๒ 

๒.๔.๑.๒ ประเด็นการพิจารณา 
๑)  การน าเสนอร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นาย................................. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง................................................. เป็นผู้น าเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา สรุปได้ดังนี้ 

...............................................................................................
................................................................................................................................................................... 

                                                 

  ๘ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๙ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๑๐ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๑๑ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๑๒ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
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๒) การอภิปรายของสมาชิกวุฒสิภา 
การพิจารณาในวาระที่หนึ่ งขั้นรับร่างพระราชบัญญัติ 

มีสมาชิกวุฒิสภาอภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
๑) นาย..................................... สมาชิกวุฒิสภา ได้แสดง

ความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้  
...............................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
๒) นาย..................................... สมาชิกวุฒิสภา ได้แสดง

ความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้  
...............................................................................................

................................................................................................................................................................... 
๓) การชี้แจงของผู้แทนคณะรัฐมนตรีตอ่ประเด็นที่สมาชกิ

วุฒิสภาอภิปราย 
นาย............................................. รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

...........................................ได้ให้ขอ้มูลและตอบประเดน็ซักถามของสมาชิกวฒุิสภา สรุปไดด้ังนี้ 
.................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

ผลการลงคะแนนในวาระทีห่นึ่ง มีดังนี ้
- เห็นด้วย       .. คะแนน 
- ไม่เหน็ดว้ย       .. คะแนน 
- งดออกเสียง       .. คะแนน 
- ไม่ลงคะแนน       .. คะแนน 

อนึ่ง ที่ประชุมวุฒิสภาได้ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน๑๓  
โดยมีก าหนดเวลาการพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ านวน ๓๐//๖๐ วัน๑๔ 

 
 
 

                                                 

  ๑๓ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
 ๑๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ..... 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๑๒ 
 

๒.๔.๒ การพิจารณาในวาระท่ีสอง ขั้นการพิจารณาเรยีงล าดับมาตรา๑๕  
๒.๔.๒.๑ ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร 

ในการประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญัเปน็ครัง้แรก เมือ่วัน..... 
ท่ี .. ........... ๒๕.. ทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการได้มมีติเลอืกต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธกิาร๑๖ ดงันี ้

๑. นาย............................... เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นาย............................... เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นาย............................... เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. นาย............................... เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นาย............................... เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นาย............................... เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นาย............................... เป็นรองโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๘. นาย............................... เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
จ านวน .. คน ดังนี้ 
   ๑. ......................................................... 
  ๒. ......................................................... 
  อนึ่ ง  ที่ ป ระชุมคณ ะกรรมาธิก าร วิส ามัญ ได้ มี มติ แต่ งตั้ ง 
นาย//นางสาว........................... ส านักกรรมาธิการ .. ท าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ๑๗ 
 
  ท่ี ประชุ มคณ ะกรรมาธิ การวิ สามัญ ได้ มี มติ ตั้ งที่ คณ ะอนุ
กรรมาธิการ๑๘ จ านวน .. คณะ ดังนี้ 
    ๑. คณะอนุกรรมาธิการ.............................................. 
  ๒. คณะอนุกรรมาธิการ.............................................. 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธกิารวิสามญั…………………….. ได้มกีารประชมุ 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ......................................... พ.ศ. .... จ านวน ..ครั้ง  

ผลการพิจารณามีดงันี ้
๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

- คณะกรรมาธิการไมม่ีการแก้ไข// (กรณไีม่มีการแก้ไข) 

                                                 

 
๑๕

 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๑๖ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๑๗ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๑๘ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๑๓ 
 

- คณะกรรมาธิการมีการแกไ้ข จ านวน .. มาตรา คอื  
มาตรา ..  มาตรา .. และมาตรา .. 

- คณะกรรมาธิการตดัมาตราออกทั้งมาตรา จ านวน .. มาตรา คือ  
มาตรา ..  มาตรา .. และมาตรา .. 

- คณะกรรมาธิการเพ่ิมมาตราขึน้ใหม ่จ านวน .. มาตรา คือ  
มาตรา ..  มาตรา .. และมาตรา .. 

๒) ร่างพระราชบญัญตัินีไ้มม่ี//มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอค าแปรญตัติ ดงันี ้
(๑) ........................... 
(๒) ........................... 
(๓) ........................... 

๓) ร่างพระราชบญัญตัินีไ้มม่ี//มีกรรมาธกิารสงวนความเหน็ ดังนี ้
(๑) ........................... 
(๒) ........................... 
(๓) ........................... 

ร่างพระราชบัญญัตินี้ วุฒิสภาต้องพิจารณาให้ เสร็จภายใน ๖๐ วัน //  
ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน 
(ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม) โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวัน ....ที่  ... ........... ๒๕..  
ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษ
อีก ๓๐ วัน๑๙ (กรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาการพิจารณา)  

๒.๔.๒.๒ ขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ....) วัน...ที่ ... .... 

๒๕.. ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ............ พ.ศ. .... . ซึ่งคณะกรรมาธิการ................. 
พิจารณาเสร็จแล้ว  

ผลการพิจารณาของที่ประชมุวุฒสิภา มดีังนี้ 
๑) ร่างพระราชบญัญตัินีม้ีมาตรา จ านวน … มาตรา 
๒) ที่ประชมุวฒุิสภาเห็นชอบดว้ยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว ้

ตามร่างเดิม โดยไมม่ีการแกไ้ข จ านวน ... มาตรา คอื  
มาตรา .. มาตรา .. มาตรา ... และมาตรา .. 

                                                 

  ๑๙ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
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๓) ที่ประชมุวฒุิสภาเห็นชอบดว้ยกับการแก้ไขของ
คณะกรรมาธิการจ านวน ... มาตรา คอื มาตรา .. มาตรา .. 
มาตรา .. และมาตรา .. 

๔) ที่ประชมุวฒุิสภาเห็นชอบดว้ยกับการตัดมาตราออกทั้งมาตรา
ตามทีค่ณะกรรมาธกิารเสนอ จ านวน .. มาตรา คือ มาตรา .. 
มาตรา .. และมาตรา .. 

๕) ที่ประชมุวฒุิสภาเห็นชอบดว้ยกับการเพ่ิมความเปน็มาตราใหม่
ตามทีค่ณะกรรมาธกิารเสนอ จ านวน .. มาตรา คือ มาตรา .. 
มาตรา .. และมาตรา .. 

... (พิจารณาตามผลการพิจารณาของท่ีประชุมวุฒสิภา) ... 

๒.๔.๓ ประเด็นการอภิปรายในวาระที่สองของคณะกรรมาธิการและที่ประชุมวุฒิสภา  

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

กรณีที่  ๑ กรณีที่ร่างพระราชบัญญัติมีหลายมาตรา/การพิจารณาที่ค่อนข้างซับซ้อน
หลากหลาย และไม่สามารถจัดท าในรูปแบบของตารางการพิจารณาได้ 

 
ชื่อร่างพระราชบัญญตั ิ

 
ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองการด ำเนนิงำนขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวา่งประเทศ 

พ.ศ. .... 
... (ร่างพระราชบัญญัติทีว่ฒุิสภาให้ความเห็นชอบหรอืที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  

โดยแสดงรายการแกไ้ขเพ่ิมเติม) .... 
 

 
ประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร 

- ไม่มีการแก้ไข 
 

ประเด็นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา 
- เห็นด้วยกับคณะกรรมาธกิาร 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๑๕ 
 

ค าปรารภ 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการ...................................................... 
 

 
ประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร 

- ไม่มีการแก้ไข 
 
ประเด็นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา 

- เห็นด้วยกับคณะกรรมาธกิาร 
 
 
 

มาตรา ๑//๒//๓//๔//๕ ... 
 

มาตรา ๔ ...................................................... 
*ให้ใช้มติที่แสดงการขีดฆา่* 

 
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

- มีการแก้ไข 
 
มาตรา ๔ ทีส่ภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้ว 
“................................................................................” 
 
รายการแปรญัตต ิ
นาย........................ สมาชิกวุฒิสภา ขอสงวนค าแปรญัตติ ดังนี ้
“มาตรา ๔ ...........................................................................................................” 

 โดยให้เหตุผลประกอบการแปรญตัต ิดงันี ้
.......................................................................................................................................................

...................................................... 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๑๖ 
 

นาย ........................ สมาชิกวุฒสิภา ประธานคณะกรรมาธกิาร ได้ชีแ้จง สรุปไดด้ังนี ้ 
.......................................................................................................................................................

...................................................... 
ประเด็นการพิจารณา 

 นาย........................ กรรมาธิการ  ได้มปีระเดน็ซกัถามว่า ......................................................... 
................................................................................................... 
 นาย.........  ผู้อ านวยการ.... กรม................ กระทรวง ... ผู้แทนรัฐบาล.............. ได้ชีแ้จงว่า 
..................................................................................................  

 มติ ที่ประชุมคณะกรรมาธกิารได้พิจารณาแล้ว และมีมติแก้ไขเพ่ิมเติม ดงันี้  
“มาตรา ๔ ..........................................................................................................................” 

........ (มติที่ประชุมคณะกรรมาธกิารในการแก้ไขเพ่ิมเติม) ....... 
 

รายการสงวนความเห็น 
นาย........................ กรรมาธิการ ขอสงวนความเห็น ดังนี ้
“มาตรา ๔ ...........................................................................................................” 

 
รายการสงวนค าแปรญัตต ิ
นาย........................ สมาชิกวุฒิสภา ขอสงวนค าแปรญัตติ ดังนี ้
“มาตรา ๔ ...........................................................................................................” 

 
การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา 

- เห็นด้วยกับคณะกรรมาธกิาร 
 

ประเด็นการพิจารณา 
นาย................................... สมาชกิวุฒสิภา ได้ชีแ้จงเหตุผลประกอบการสงวนค าแปรญตัต ิ

ต่อที่ประชมุวฒุิสภา  เพื่อใหท้ี่ประชมุได้พิจารณา สรปุได้ดงันี้  
... (กรณีที่มีการสงวนความเห็นหรือสงวนค าแปรญัตติ) .... 

นาย ................. สมาชิกวฒุสิภา ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุม สรุปไดด้ังนี้ 
………. 

... (ตามประเด็นและล าดับในการพิจารณาของที่ประชุม) ... 
 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๑๗ 
 

มติ ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาแลว้ และมีมติ .............  
 

 
หมายเหต ุ
  ๑. การสรุปประเด็นการอภิปรายในชั้นคณะกรรมาธิการและที่ในที่ประชุมวุฒิสภา โดยหลักให้
สรุปเป็นรายประเด็นหรือรายมาตรา และแต่ละประเด็นหรือแต่ละมาตราให้สรุป การอภิปราย 
เป็นรายบุคคล เว้นแต่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หากที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติ 
เป็นอย่างอื่น ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามนั้น 
  ๒. กรณีที่ประชุมมีความเห็นแตกต่างกันหากมีการลงมติ ให้บันทึกเฉพาะองค์ประชุมในขณะนั้น 
และผลการลงมติ โดยไม่ต้องบันทึกมติเป็นรายบุคคล 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๑๘ 
 

กรณีที่ ๒ กรณีที่รา่งพระราชบัญญัติมีจ านวนมาตราไม่มาก/การพิจารณาที่ไม่ซบัซ้อนหลากหลาย และสามารถจดัท าในรูปแบบของตารางการพิจารณาได้ 
วาระทีส่อง วาระทีส่าม 

ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ในขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา  
ชื่อร่างพระราชบัญญตั ิ

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

คุ้มครองการด ำเนนิงำนขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวา่งประเทศ 
พ.ศ. .... 

... (ร่างพระราชบัญญัติทีว่ฒุิสภาให้ความเห็นชอบหรอืที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยแสดงรายการแกไ้ขเพ่ิมเติม) .... 

 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรา่ง
พระราชบัญญัต ิ 
ผลการลงคะแนน มดีังนี้  
เห็นด้วย      ...  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   ...  คะแนน 
งดออกเสียง  ...  คะแนน 

ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธกิาร 
ค าปรารภ 

                       โดยที่เปน็การสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการ...................................................... 
 

ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธกิาร 
มาตรา ๑ 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิ........................ พ.ศ. ....” 
 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๑๙ 
 

วาระทีส่อง วาระทีส่าม 
ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ในขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา  

ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธกิาร 
มาตรา ๒ 

   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธกิาร 

มาตรา ๓ 
   มาตรา ๓ ในพระราชบัญญตัินี ้
  “............................” หมายความว่า ................................................................ 
  “............................” หมายความว่า ................................................................ 
 

มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธกิาร 
มาตรา ๔ 

   มาตรา ๔ ................................................................................................................................................................... 
................................................................................. 
 

มีการแก้ไข 
มาตรา ๔ ทีส่ภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้ว 
“................................................................................” 

ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการและมีการแก้ไข 
ประเด็นการพิจารณา 

นาย................................... สมาชกิวุฒสิภา ได้ชีแ้จง



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๒๐ 
 

วาระทีส่อง วาระทีส่าม 
ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ในขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา  

 
ประเด็นการพิจารณา 
 นาย........................ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธกิาร  ไดม้ี
ประเดน็ซักถามว่า ...................... 
 นาย.........  ผู้อ านวยการ.... กรม................ ผู้แทน
รัฐบาลจากกระทรวง.............. ได้ชี้แจงว่า  

มติ ที่ประชุมคณะกรรมาธกิารได้พิจารณาแล้ว และมีมติ 
............. 

เหตุผลประกอบการสงวนค าแปรญตัตติ่อที่ประชมุวฒุิสภา  
เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา สรุปได้ดงันี ้ 
  ... (กรณีที่มกีารสงวนความเห็นหรือสงวนค าแปรญตัต)ิ .... 
 นาย ................. สมาชิกวฒุสิภา ประธาน
คณะกรรมาธกิาร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชุม สรุปไดด้ังนี้ ………. 
... (ตามประเด็นและล าดับในการพิจารณาของที่ประชุม) ... 

มติ ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาแลว้ และมีมติ ............. 
 

มาตรา ๕ 
   มาตรา ๕ .................................................................................................. 
 

ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธกิาร 
 
 

 

 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๒๑ 
 

๒.๔.๔ การพิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบด้วยหรือไม่
เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร หรือลงมติว่าให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีการ
พิจารณาในวาระที่สองได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ๒๐  

เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ........ พ.ศ. ....  ในวาระที่สองเสร็จแล้ว 
วุฒิ สภาได้ พิจารณาต่อไปในวาระที่ สาม โดยที่ประชุมวุฒิ สภามีมติให้ความเห็นชอบด้วยกั บ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ผลการลงคะแนนในวาระทีส่าม มดีังนี ้
- เห็นด้วย  ..   คะแนน 
- ไม่เหน็ดว้ย  ..   คะแนน 
- งดออกเสียง  ..   คะแนน 
- ไม่ลงคะแนน .. คะแนน 

 
๒.๔.๕ การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  

วรรคสอง ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ..............  พ.ศ. …. ของวุฒิสภา ได้น าผล

การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง มาใช้ประกอบการ
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อวุฒิสภาในทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 

๑) การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
๒) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 

และเป็นระบบ  
๓) การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  

๒.๔.๖ กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา๒๑ (ถ้ามี) 
ภายหลังจากที่วุฒิสภาได้มีมติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ................ 

พ.ศ. .... แล้ว และได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร โดยในคราวประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ .. (สมัยสามัญ....) วัน...ที่ ... .... ๒๕.... ที่ประชุมไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
ของวุฒิสภา และได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบด้วย 
กรรมาธิการ จ านวน .. คน โดยมีสัดส่วนของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจ านวนเท่ากัน ประกอบด้วย 

                                                 

  ๒๐ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 
  ๒๑ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ..... ข้อ .... 



กรอบการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ |    ๒๒ 
 

สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 
๑) ............................................... 
๒) ............................................... 
๓) ............................................... 
๔) ............................................... 
วุฒิสภา ประกอบด้วย 
๑) ............................................... 
๒) ............................................... 
๓) ............................................... 
๔) ............................................... 

ทั้งนี้  ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ครั้งที่  ../.............  
วัน.....ที่ ................ ๒๕.... ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติเลือกต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน ดังนี้ 

๑) นาย........................................ เป็นประธานคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
๒) นาย........................................ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
๓) นาย........................................ เป็น…………..คณะกรรมาธิการร่วมกัน 
๔) นาย........................................ เป็น…………..คณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ภายหลังจากคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ได้น าเสนอรายงาน

การพิจารณาต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ../............. 
วัน.....ที่ ................ ๒๕.... และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ../............. วัน.....ที่ ................ ๒๕....  
ได้มีติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว  ได้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการต่อไป (กรณีทั้งสองสภาเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา) (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก) 

 
๒.๕ วันท่ีพระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ 

พระราชบัญญัติ........................ พ.ศ. .... ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ... 
ตอนที่  .. ก ลงวันที่  .. ............. ๒๕.... และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  .. ..... ....... ๒๕... เป็นต้นไป  
(ดูมาตรา ๒ วันท่ีพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ) 
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๓. สรุปการด าเนินการในการเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ .... พ.ศ. .... (ตามก าหนดวัน) 
๓.๑ กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

วันจันทร์ที่ .. …………….. ๒๕.. - คณะรัฐมนตรไีด้อนุมตัิหลกัการ 
แห่งร่างพระราชบัญญตัิ .......... พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวง ... ไดน้ าเสนอ และส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา 

วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - คณะรัฐมนตรีสง่ร่างพระราชบัญญัต ิ.......... 
พ.ศ. .... มายังสภาผูแ้ทนราษฎร 

 
๓.๒ กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา 

๓.๒.๑ การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - สภาผู้แทนราษฎรได้รบัร่างพระราชบัญญตัิ 

.......... พ.ศ. .... 
วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในวาระที่หน่ึง  

ขั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัต ิ
- ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัเพ่ือพิจารณา 

วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัต ิซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระที่สอง ขั้นการ
พิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 

- สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในวาระทีส่าม  
ขั้นเห็นชอบกับรา่งพระราชบัญญัต ิ

วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - สภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัต.ิ.  
ไปยังวุฒิสภา 

 
๓.๒.๒ การพิจารณาของวฒุิสภา 
วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - วฒุิสภาได้รบัร่างพระราชบัญญตัิ .......... พ.ศ. 

.... จากสภาผูแ้ทนราษฎร 
วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - วฒุิสภาพิจารณา ในวาระที่หน่ึง  

ขั้นรับร่างพระราชบัญญัต ิ
- ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัเพ่ือพิจารณา 
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วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - วฒุิสภาพิจารณารายงานการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัต ิซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระที่สอง ขั้นการ
พิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 

- วฒุิสภาพิจารณา ในวาระที่สาม ขั้นการลงมติ
เห็นชอบด้วย/ไม่เห็นชอบดว้ยกับสภา
ผู้แทนราษฎร หรือแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๓.๒.๓ การพิจารณาในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมาธกิารร่วมกัน 
วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - สภาผู้แทนราษฎรตัง้กรรมาธิการรว่มกนัใน

สัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎร 
วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - วฒุิสภาตั้งกรรมาธิการรว่มกันในสดัสว่นของ

วุฒิสภา 
วัน.........ท่ี ................. ๒๕..  

- ที่ประชมุสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและ
เห็นชอบในรายงานการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการรว่มกนั 

วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - ที่ประชมุวฒุิสภาพิจารณาและเห็นชอบใน
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน 

 
๓.๓ กระบวนการน าเสนอเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - ประธานรัฐสภาส่งร่างพระราชบญัญตัิ 
ไปยังนายกรฐัมนตร ี

วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - พระมหากษัตริย์ทรงลงพรปรมาภไิธย 
วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วัน.........ท่ี ................. ๒๕.. - วนัที่มีผลใชบ้ังคบั 
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ส่วนที่ ๓ 
ตารางสรุปผลการพิจารณา

พระราชบัญญตัิ...... พ.ศ. ๒๕.. 
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ส่วนที่ ๓ 
ตารางสรุปผลการพิจารณาพระราชบัญญัติ...... พ.ศ. ๒๕.. 

มาตรา 
การพิจารณาของวุฒิสภา // สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

วาระท่ีหนึ่ง 
วาระท่ีสอง 

วาระท่ีสาม 
คณะกรรมาธิการ ที่ประชุมวุฒิสภา 

ชื่อร่าง
พระราชบัญญัติ 

รับร่างพระราชบัญญัติ 
ไว้พิจารณา 
// รับหลักการ 

ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ 

เห็นชอบด้วยกับ 
ร่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

พระราชบัญญัติ 

ค าปรารภ ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ 
มาตรา ๑ ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ 
มาตรา ๒ ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ 
มาตรา ๓ ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ 

มาตรา ๔ ไม่มีการแก้ไข 

ไมเ่ห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ 
และมีการแก้ไขตามกรรมาธิการ 
ผู้สงวนความเห็น/สมาชิกวุฒิสภา 

ผู้สงวนค าแปรญัตติ 
มาตรา ๕ ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ 

มาตรา ๕/๑ คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นใหม่ เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ 
มาตรา ๖ ไม่มีการแก้ไข เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ 

 
… (พิจารณาจากผลการพจิารณาของคณะกรรมาธิการและที่ประชุมสภาเป็นรายกรณี)  
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