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สรุปสาระส าคัญ 

 

  โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับ              
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ กล่าวคือ 
มาตรา ๗๗ วรรคสอง ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น            
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย     
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน ซึ่งหนังสือที่ส่วนราชการและภาคประชาชนกราบเรียน ประธานวุฒิสภา เพื่อเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการตราร่างพระราชบัญญัติ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพ่ือให้กระบวนการพิจารณา        
ร่างพระราชบัญญตัิเปน็ไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง 
  ส านักงานประธานวุฒิสภา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา ในการการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง
รวมทั้งเสนอความเห็นเรื่องต่างๆ ตามที่ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมการ             
ที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย  
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่  ภายในส านักงานประธานวุฒิสภามีแนวทางปฏิบัติงาน  
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานประธานวุฒิสภาจึงรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาจัดท าเป็นคู่มือ      
กระบวนการเสนอความเห็นทางกฎหมายกรณีที่มีผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการตราร่างพระราชบัญญัติ      
เพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้    
  ๑. ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ โดยหนังสือเสนอความเห็นที่เสนอต่อประธานวุฒิสภา    
จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสารบรรณของส านักบริหารงานกลาง แล้วส่งต่อมายังส านักงานประธานวุฒิสภา  
  ๒. ขั้นตอนการท าบันทึกเสนอความเห็น โดยนิติกรจะด าเนินการกลั่นกรองและเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา ในขั้นตอนนี้มีรายละเอียดประกอบด้วย                  
      ๒.๑ ตรวจสอบเนื้อหาของหนังสือเสนอความเห็น          
   ๒.๑.๑ ตรวจสอบเนื้อหาของหนังสือเสนอความเห็นซึ่งบางกรณีมีลักษณะที่ไม่ต้อง
จัดท าบันทึกเสนอตอ่ประธานวฒุสิภาเพื่อพิจารณา เช่น เป็นบัตรสนเท่ห์ จดหมายเปิดผนึกหรือเรื่องที่ผู้เสนอ
ความเห็นมีส่วนได้เสียโดยตรงแต่ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อ หรือมีสาระส าคัญหรือข้อเท็จจริง            
ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจได้ตามสมควร     
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   ๒.๑.๒ ตรวจสอบสถานะของร่างพระราชบัญญัติว่าอยู่ในขั้นตอนใด คณะรัฐมนตรี   
มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วหรือไม่ และร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของ
วุฒิสภาหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                          
   ๒.๑.๔ ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสนอความเห็นได้เคยเสนอเรื่องลักษณะเดียวกันนี้      
กราบเรียน ประธานวุฒิสภาแล้วหรือไม่   
   ๒.๑.๕ ประสานงานไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสาน
ข้อมูลว่าผู้เสนอความเห็นได้ส่งเรื่องลักษณะเดียวกันนี้ต่อคณะกรรมาธิการแล้วหรือไม่   
      ๒.๒ ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องตรวจสอบกฎหมาย         
ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาหรือไม่         

    ๒.๓ การจัดท าบันทึกเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา    
          ๒.๓.๑ กรณีเป็นหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่เข้าสู่การ
พิจารณาของวุฒิสภา นิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และร่างพระราชบัญญัติอยู่ในขั้นตอนใด มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วหรือไม่ และ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
          ๒.๓.๒ กรณีเป็นหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของวุฒิสภา นิติกรเจ้าของเรื่องจะตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการว่าผู้เสนอ
ความเห็นได้เสนอเรื่องลักษณะเดียวกันนี้ไปยังคณะกรรมาธิการแล้วหรือไม่ จากนั้นจัดท าบันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือพิจารณาส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่ และอ านาจเพ่ือเป็น
พิจารณาต่อไป      
          ๒.๓.๓ กรณีเป็นหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบในวาระที่ ๓ แล้ว ถือว่าเรื่องเสนอความเห็นนั้นเป็นเรื่องที่วุฒิสภาได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
นิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อพิจารณายุติเรื่อง  
          ๒.๓.๔ กรณีเป็นเรื่องเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย หรือ
เรื่องอื่นๆ หากเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการใดของวุฒิสภาให้ท าบันทึกเสนอ
ความเห็นเพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการนั้นๆ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป     
          ๒.๓.๕ กรณีหนังสือเสนอความเห็นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา ให้จัดท าบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาส่งไปเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
           ๒.๓.๖ กรณีหนังสือเสนอความเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพิจารณาจัดท าบันทึกเสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา เช่น บัตรสนเท่ห์ จดหมายเปิดผนึก หรือหนังสือเสนอความเห็นมีรายละเอียดไม่เพียงพอ      
ที่จะเข้าใจได้ตามสมควร นิติกรเจ้าของเรื่องจะท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณายุติเรื่อง     
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๓. ขั้นตอนการจัดท าบันทึกส่งไปเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      เมื่อประธานวุฒิสภาหรือเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาหนังสือเสนอความเห็นแล้ว          
ให้ส่งเรื่องไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น นิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องท าหนังสือตามด าริของประธานวุฒิสภา
หรือเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๔. ขั้นตอนการจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา       
      เมื่อประธานวุฒิสภาพิจารณาหนังสือเสนอความเห็นแล้ว นิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องท า
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เสนอความเห็น เพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 

-------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จ 
 

ค ำน ำ  
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  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และ
อ านาจในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหาราชการแผ่นดิน การให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบ
บุคคลด ารงต าแหน่ง และงานอื่นๆ ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยภารกิจที่ส าคัญในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ คือ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งมาตรา ๗๗ วรรคสอง ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน       
และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
  ส านักงานประธานวุฒิสภา มีหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้กับ
ประธานวุฒิสภา โดยเฉพาะการพิจารณาหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   
โดยนิติกรของส านักงานประธานวุฒิสภาต้องรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเสนอความเห็น     
ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญที่ต้องอาศยัความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ส านักงานประธานวุฒสิภา จึงเห็นถึง
ความส าคัญในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าบันทึกเสนอความเห็นทางกฎหมาย กรณีที่มี        
ผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการตราร่างพระราชบัญญัติเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา    
  ดังนั้น การมีคู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการเสนอความเห็นทางกฎหมาย กรณีที่มีผู้เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการตราร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา” จะเป็น    
องค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับนิติกรที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งนิติกรที่ได้รับการบรรจุใหม่ให้สามารถ
ศึกษาเพ่ือทราบขั้นตอนในการจัดท าบนัทึกเสนอความเหน็ทางกฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคีวามเปน็เลิศ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานประธาน
วุฒิสภาโดยรวม 
  
    
 
 

ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ  
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ  

สิงหำคม ๒๕๖๒  
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สำรบัญ  

 
หัวข้อ            หน้ำ 
 
สรุปสำระส ำคัญ          ก 
ค ำน ำ            จ 

บทท่ี ๑  หลักกำรและเหตผุล        ๑ 

           กำรตรำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      ๒   

           กำรตรำพระรำชบัญญัติ       ๓ 

           กำรตรวจสอบควำมชอบดว้ยรฐัธรรมนูญของร่ำงพระรำชบัญญัติ  ๗  

  กำรอนุมัติพระรำชก ำหนด        ๙  

บทท่ี ๒  กระบวนกำรเสนอควำมเห็นทำงกฎหมำย กรณีที่มีผูเ้สนอควำมเห็น  ๑๑              
      กรณีที่มผีู้เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติ  
           เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของประธำนวุฒสิภำ     

ภำคผนวก          ๒๑  

 ก  ค าสั่งส านักงานประธานวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้ง  
    คณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานประธานวฒุสิภา   

ข  บันทึกเสนอความเห็น เรือ่ง ขอให้ส่งร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ   
              พ.ศ. .... และพระราชบัญญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา  
              ความชอบของรา่งกฎหมายและกฎหมาย   

 ค  บนัทึกเสนอความเหน็ เรือ่ง ขอคัดค้านร่างพระราชบญัญตัิขอคดัคา้น 
              ร่างพระราชบญัญัติการตอบโต้การทุม่ตลาดและการอดุหนุนซึ่งสนิค้า 
              จากต่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
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บทที่ ๑ 
 
 
หลักการและเหตุผล  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้รัฐสภา
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๕๐๐ คน 
และให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก ๒ ช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงที่ ๑ ซึ่งเป็นไปตามบาทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้วุฒิสภามีสมาชิกจ านวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายค าแนะน าโดยมาจากการด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิ กวุฒิสภา       
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจ านวน ๕๐ คน และมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาจ านวน ๑๙๔ คน รวมกับผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด              
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ   
ส่วนในช่วงที่ ๒ คือ เมื่อพ้นระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งดังกล่าวแล้วให้วุฒิสภา   
มีจ านวน ๒๐๐ คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์อาชีพ 
ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการ
แบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้       
  ทั้งนี้ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ คือ มาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ก าหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ        
การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
  ดังนั้น หนังสือที่ส่วนราชการและภาคประชาชนกราบเรียน ประธานวุฒิสภา เพ่ือ เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการตราร่างพระราชบัญญัติ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เนื่องจากหนังสือดังกล่าวบางฉบับเป็นการเสนอความเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ซึ่งส านักงานประธานวุฒิสภา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภา และรองประธาน
วุฒิสภา ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจของกลุ่มงาน
นโยบายและข้อมูลไว้หลายประการ โดยหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง ก็คือ การรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
กลั่นกรองเรื่องรวมทั้งเสนอความเห็นเรื่องต่างๆ ตามที่ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และคณะกรรมการ  
ที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย  
 



๒ 

 

  ส าหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะมีกระบวนการพิจารณาแบ่งออกเป็นสามวาระ 
กล่าวคือ การพิจารณาในวาระที่หนึ่งเป็นการพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ       
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น หรือไม่ การพิจารณาในวาระที่สอง เป็นชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
และชั้นการพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราของที่ประชุมวุฒิสภา และการพิจารณาในวาระที่สาม เพ่ือให้ที่
ประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย หรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑.๑ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้ตราขึ้น เพื่อขยายความ
เพ่ิมเติมจากหลักการส าคัญของรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้ น  รัฐธรรมนูญ              
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จ านวน     
๑๐ ฉบับ ดังนี้ 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง   

ทางการเมือง 
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
(๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ          

ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด     

เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
๑. การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภา

ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๘๐ วัน     
โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเหน็ชอบดว้ยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอแล้วแต่กรณี  



๓ 

 

๒. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรม นูญ        
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความเห็น  

    ๒.๑ กรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู หรือองค์กรอิสระที่เกีย่วข้อง ไม่มีข้อทักท้วงภายใน       
๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป  

    ๒.๒ กรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนญู หรือองคก์รอิสระที่เกี่ยวขอ้ง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกตอ้งตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญได ้ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในการนี้ ให้รัฐสภามีอ านาจ
แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อ
ด าเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป    
  ๓. ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา   
ให้นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีต้องรอไว้ ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจากรัฐสภา หากไม่มีกรณีการส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว เพ่ือทรงลง  
พระปรมาภิไธย   
  ๔. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย       
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น ๙๐ วัน แล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษา   
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลง         
พระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว   
 ๑.๒ การตราพระราชบัญญัติ  
  ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ   

(๑) คณะรฐัมนตรี  
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ คน 
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามหมวด ๓ สิทธิ

และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย  

การเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากเป็น    
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี  



๔ 

 

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีหรืออากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
(๔) เงินตรา   
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน      

ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของ
สภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย  

กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร๑  
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน ซึ่งสภา

ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ ดังนี้  
วาระที่ ๑ เป็นการพิจารณาหลักการทั่วไปของร่างพระราชบัญญัติว่าสมควรจะลงมติ       

รับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น  
  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและการลงมติดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎร
จะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่สภามีมติ  

ในกรณีที่ร่างพระราชบญัญตัิใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ และในขั้นรับหลักการ
ไม่ เป็นร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวด้วยการเงินแต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพ่ิมเติม และประธาน              
สภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน       
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน  และภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว    
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย ถ้าที่ประชุมร่วมกันวินิจฉัย
ว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นท าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน      
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น ไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
ไม่ให้ค ารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแก้ไข เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาในล าดับต่อไปเป็นวาระที่ ๒ แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใด
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  
  วาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติโดยอาจพิจารณา
คณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการเต็มสภาก็ได้ ซึ่งตามปกติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   

                                                           
๑ ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,ระบบงำนรัฐสภำ ๒๕๕๕ น.๗๙-๘๗ 



๕ 

 

จะพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง ส่วนการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระท าได้ต่อเมื่อ
คณะรัฐมนตรีร้องขอหรือเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และที่ประชุมอนุมัติ  
  ก) คณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ      
ที่สภาตั้งนั้น สภาผู้แทนราษฎรจะให้คณะกรรมาธิการสามัญ หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาก็ได้
ซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งนั้น  ถ้าสมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม  
ร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในก าหนด ๗ 
วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติ
ส าหรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอื่น โดยที่การแปรญัตติปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา และการแปร
ญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
  ในการพ ิจารณาร่างพระราชบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจ า ป ีงบประมาณ                
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย            
สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึง  
สภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร    
ได้ให้ความเหน็ชอบ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา ซึ่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าวนั้น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเตมิรายการหรือจานวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลด
หรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินส่งใชต้้นเงินกู้ 
  (๒) ดอกเบี้ยเงนิกู ้
  (๓) เงินที่ก าหนดให้จา่ยตามกฎหมาย 
  เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
นั้นโดยแสดงร่างเดิม และการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานต่อประธานสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุ
ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการแปรญัตติ มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วย
ค าแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนค าแปรญัตติของผู้แปรญัตติหรือมีการสงวนความเห็นของ
กรรมาธิการก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย   
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้สภาพิจารณา
เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา และให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยค าหรือ
ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนค าแปรญัตติหรือที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ ทั้งนี้ 
เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่น    
  ข) กรรมาธิการเต็มสภา ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   
โดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการและประธาน
ของที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย  
  การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา เป็นการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและ     
การพิจารณาของสภาในวาระที่ ๒ เรียงตามล าดับมาตรารวมกันไป ทั้งนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ



๖ 

 

โดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาปัญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัตินั้นก็ได้      
   วาระที ่๓ การพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิในวาระที ่๓ จะไม่มีการอภิปราย และใหท้ี่ประชุม
ลงมตวิ่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในกรณีที่สภาลงมติไมใ่ห้ความเหน็ชอบร่างพระราชบัญญตันิั้นเป็นอนัตกไป 
แต่ในกรณีที่สภามีมติให้ความเห็นชอบ ให้ประธานสภาด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัตนิั้นต่อวุฒิสภาต่อไป       
  หากร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบเป็นร่างพระราชบัญญัติ           
ที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจ าเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และคะแนน       
ที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจ
ขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือมีมติอีกครั้ง หากรัฐสภามีมติเห็นชอบให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก
ของแต่ละสภามีจานวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา
เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงานและเสนอ           
ร่างพระราชบัญญัติที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา หากรัฐสภามีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ  
ถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป  แต่ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 
  ๑) วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้ว     
และเสนอมายังวุฒสิภา ซึ่งวุฒิสภาจะต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ โดยวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
๖๐ วัน แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน  ๓๐ วัน ทั้งนี้ เว้นแต่
วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึง
วันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา ระยะเวลาพิจารณา            
ร่างพระราชบัญญัติไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าวุฒิสภา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ไม่ เสร็จภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ ให้ความเห็นชอบใน              
ร่างพระราชบัญญัตินั้น  
  ๒) กรณีที่วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แก่นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับ  
ร่างพระราชบัญญัติแล้วให้รอไว้ ๕ วันนับแต่วันที ่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั ้นจากรัฐสภา  หากไม่มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั ้งสองสภารวมกัน ร้องขอให้ตรวจสอบ   
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระมหากษัตริย์ภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว   
  ๓) ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
  ๔) ถ้าวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปยังสภา
ผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว    
ให้แก่นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติแล้วให้รอไว้  ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ         



๗ 

 

ร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา หากไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ง  
สองสภารวมกัน ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้นายกรัฐมนตรี    
น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว         
  ๕) ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบคุคลซึง่เป็นหรือมิไดเ้ปน็สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวน
เท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรก าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น 
และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกนัได้พิจารณาแลว้
ต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว 
ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แก่นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติแล้วให้รอไว้ 
๕ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา หากไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ภายใน ๒๐ วันนับแต่วันพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้ว
หรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน   
  ๖) ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก าหนดเวลาตาม     
ที่ รัฐธรรมนูญก าหนดให้ถือว่าวุฒิ สภาได้ ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญั ตินั้น  และให้ส่ ง                 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แก่นายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติแล้วให้รอไว้ ๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา หากไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตินั้น     
ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ภายใน ๒๐ วนันับแต่วันพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว   
 ๑.๓ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ  
     ๑.๓.๑ การตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภามีหลักการอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ ๒   
  รัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการตราพระราชบัญญัติว่าต้องเริ่มต้นเสนอให้สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปยัง
วุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา หากวุฒิสภา          
ไม่ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าวุฒิสภาได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและ              
ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัตินั้น  
แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขและต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือพิจารณาแล้ว   
แต่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน  ในกรณีนี้ก็ถือว่ามีการยับยั้ง         
ร่างพระราชบัญญัติไว้ก่อนเช่นกัน และระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎร
จะยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๘๐ วัน เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา  ๑๐ วัน ดังนั้น      
                                                           
๒ ส ำนกังำนศำลรัฐธรรมนญู ,ควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัศำลรัฐธรรมนญู น.๑๐–๑๑   



๘ 

 

ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ      
ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้  
  กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณา
นั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป   
     ๑.๓.๒ การตรวจสอบก่อนที่พระราชบัญญัติจะใช้บังคับ 
  ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติ
ยืนยันและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถ้า 
  (๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้
เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้
ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า    
  (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรื อแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยัง        
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า  
  ในระหว่างการพิจารณาวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้  
  กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีข้อความขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
  ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส าคัญให้ร่าง
พระราชบัญญัตินัน้เปน็อันตกไป ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนญูวนิิจฉยัว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นไม่เป็นสาระส าคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลง       
พระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้   
 
 



๙ 

 

     ๑.๓.๓ การตรวจสอบภายหลังที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ 
  รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ ๓ กรณี คือ 
  ๑. การตรวจสอบว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาล
เห็นเองหรือคู่ความในคดีนั้นโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญและยังไม่มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นดังกล่าวไป
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่ง ต้องเป็น
กรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือศาลอื่น    
และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลใดก็ตาม   
  ส าหรับบทบัญญัติที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย หมายถึงกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา  หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติ เช่น พระราชก าหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น 
  ๒. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นผู้เสนอ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๑ (๑) เป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม 
หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
  ๓. การตรวจสอบค าร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ กรณีที่บุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนญูคุม้ครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าการ
กระท านั ้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ   
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ ก าหนดให้ยื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่รับค าร้องจากผู้ร้อง และให้แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่ยื่นค าร้อง หรือไม่ยื่นค าร้องภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากผู้ร้อง ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิยื่น
ค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้         
 ๑.๔ การอนุมัติพระราชก าหนด  
  พระราชก าหนด คือกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติ 
โดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี แล้วน าเสนอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ  
     ๑.๔.๑ ประเภทของพระราชก าหนด  
  ๑. พระราชก าหนดทั่วไป เป็นพระราชก าหนดที่คณะรัฐมนตรีประกาศใช้เมื่อเห็นว่าเป็น
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เ พ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัย



๑๐ 

 

ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ  
  ๒. พระราชก าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา เป็นพระราชก าหนดที่ตราขึ้นกรณี              
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณา โดยด่วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน    
     ๑.๔.๒ ผลของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด  
  ๑.) กรณีไม่อนุมัติพระราชก าหนด ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎร
อนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อ
กิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น หากพระราชก าหนดดังกล่าวมีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดและพระราชก าหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมหรอืยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนบัแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก าหนด
นั้นมีผล 
  ๒.) กรณีอนุมัติพระราชก าหนด ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น 
หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนัน้มีผลใช้บงัคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 
     ๑.๔.๓ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชก าหนด  
  ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวฒุิสภาจะไดอ้นมุัติพระราชก าหนดใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกวา่พระราชก าหนดนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขว่าเป็น
การตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชก าหนดนั้น
ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ     
  ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีค าวินิจฉัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้แจ้ง      
ค าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก าหนดใด
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้พระราชก าหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าพระราชก าหนดใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก าหนด ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม     
ของจ านวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
 
 
 
 



๑๑ 

 

บทที่ ๒ 
 

กระบวนการเสนอความเหน็ทางกฎหมาย 
กรณีที่มผีู้เสนอความเห็นเกีย่วกับการตรารา่งพระราชบัญญัติ  

เพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒสิภา  
 
  การด าเนินการในภารกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการตรากฎหมายของวุฒิสภานั้น ได้มีประชาชน 
องค์กรและตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ได้เสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ ดังนั้น กลุ่มงานนโยบายและ
ข้อมูล ส านักงานประธานวุฒิสภา จึงได้รวบรวมข้อมูลการเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติต่างๆ      
โดยวิเคราะห ์กลั่นกรองข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นในการด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เสนอเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ กรณี คือ     
  ๑. กรณีเรื่องที่ไม่ต้องพิจารณาจัดท าบันทึกเสนอความเห็นต่อประธานสภาวุฒิสภา ได้แก่ 
หนังสือเสนอความเห็นที่มีรายละเอียดไม่เพียงพอและไม่สามารถติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติมได้ หรือเป็นหนังสือ   
เข้าข่ายเป็นบัตรสนเท่ห์ นิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องจัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณายุติเรื่อง 
  ๒. กรณีเรื่องเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย และอื่นๆ นิติกร
เจ้าของเรื่องจะต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง และจัดท าบันทึกเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เสนอเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณาน ากราบเรียนประธานวุฒิสภา  
  ส าหรับหนังสือเสนอความเห็นที่ต้องจัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นนั้น     
การด าเนินการมี ๒ รูปแบบ กล่าวคือ      
      ๒.๑ หนังสือเสนอความเห็นที่ต้องท าบันทึกเสนอผู้บังบัญชาตามล าดับ เสนอเลขาธิการ
วุฒิสภา พิจารณาน ากราบเรียนประธานวุฒิสภา เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของประธานวุฒิสภา       
ท่ีจะเป็นผู้พิจารณา    
      ๒.๒ หนังสือเสนอความเหน็ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา นิติกรเจ้าของ
เรื่องจะต้องท าบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีหนังสือ
แจ้งผู้เสนอความเห็น       
 
 
           
 
 
 
   
 
 



๑๒ 

 

ด ำเนินกำรตำมผลกำรพิจำรณำ 

๑. สง่เร่ืองไปยงัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

๒. สง่เร่ืองไปยงัคณะกรรมำธิกำร 

๓. แจ้งผลไปยงัผู้ เสนอควำมเห็น 

 

เลขำธิกำรวฒุิสภำ  ประธำนสภำนิติบญัญตัิแหง่ชำติ

วฒุิสภำ 

๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริง  

๒. ตรวจสอบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  

๓. ท ำบนัทกึเสนอควำมเห็น  

๔. ท ำหนงัสอืสง่เร่ืองไปยงัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง  

๕. แจ้งผลกำรพิจำรณำ 

 

 

นิติกรเจ้ำของเร่ืองท ำบนัทกึ 

เสนอควำมเห็นตำมล ำดบัชัน้ 

ผู้ เสนอควำมเห็น  

ขัน้ตอนลงทะเบียน 

รับหนงัสอื 

ยื่นด้วยตนเอง

ควำมเห็น  
จดหมำย

ควำมเห็น  

ผบ.กลุม่งำนนโยบำยและข้อมลู 

มอบหมำยนิติกรเจ้ำของเร่ือง 

๑. ส ำนกับริหำรงำนกลำง 

๒. ส ำนกังำนประธำนวฒุิสภำ 

๓. กลุม่งำนนโยบำยและข้อมลู  

 

แผนผังขั้นตอนการการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที ่
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



๑๓ 

 

  การปฏิบัติหน้าที่ของนิติกรในการด าเนินการเกี่ยวกับการกลั่นกรองและเสนอความเห็น   
เพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวฒุิสภา กรณีที่มีผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการตราร่างพระราชบัญญัติ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้                  
  ๑. ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ หนังสือเสนอความเห็นที่เสนอต่อประธานวุฒิสภา  
จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสารบรรณของส านักบริหารงานกลาง แล้วส่งต่อมายังส านักงานประธานวุฒิสภา 
โดยกลุ่มบริหารทั่วไปจะลงในระบบรับหนังสือของส านักงานประธานวุฒิสภา และส่งเรื่องต่อมายังกลุ่มงาน
นโยบายและข้อมูล เพื่อลงทะเบียนในระบบหนังสือเสนอความเห็นของกลุ่มงานนโยบายและข้อมูล     
  ๒. ขั้นตอนการท าบันทึกเสนอความเห็น การปฏิบัติหน้าที่ของนิติกรในการด าเนินการ
กลั่นกรองและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา มีขั้นตอนดังนี้                 
      ๒.๑ ตรวจสอบเนื้อหาของหนังสือเสนอความเห็น          
   ๒.๑.๑ ตรวจสอบเนื้อหาของหนังสือเสนอความเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะที่อาจ    
ไม่ต้องจัดท าบันทึกเสนอต่อประธานวุฒิสภาหรือไม่ เช่น เป็นบัตรสนเท่ห์ จดหมายเปิดผนึกหรือเรื่องที่ผู้เสนอ
ความเห็นมีส่วนได้เสียโดยตรงแต่ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อ หรือมีสาระส าคัญหรือข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ    
ที่จะเข้าใจได้ตามสมควร   
   ๒.๑.๒ ตรวจสอบสาระส าคัญของหนังสือเสนอความเห็นว่าหนังสือดังกล่าวเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องใด หากเป็นการเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบสถานะของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวว่าอยู่ในขั้นตอนใด คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วหรือไม่ และร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                          
   ๒.๑.๓ ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสนอความเห็นได้เคยเสนอเรื่องลักษณะเดียวกันนี้      
กราบเรียน ประธานวุฒิสภาแล้วหรือไม่       
   ๒.๑.๔ ประสานงานไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสาน
ข้อมูลว่าผู้เสนอความเห็นได้ส่งเรื่องลักษณะเดียวกันนี้ต่อคณะกรรมาธิการแล้วหรือไม่   
      ๒.๒ ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องตรวจสอบกฎหมาย         
ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาหรือไม่          
      ๒.๓ การจัดท าบันทึกเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา  
   ๒.๓.๑ กรณีเป็นหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่เข้าสู่     
การพิจารณาของวุฒิสภา นิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และร่างพระราชบัญญัติอยู่ในขั้นตอนใด มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วหรือไม่ และ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา
ร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาจะมีแนวทางจัดท าบันทึกเสนอความเห็นออกเป็น   
๓ แนวทาง กล่าวคือ (๑) ส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่จัดท าร่างพระราชบัญญัติเพ่ือพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป (๒) ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตาม
หน้าที่และอ านาจ (๓) ร่างพระราชบัญญัติที่ก าลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา นิติกรเจ้าของเรื่องจะท า
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือพิจารณาให้ชะลอเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน และเมื่อร่างพระราชบัญญัติ



๑๔ 

 

เข้าสู้การพิจารณาของวุฒิสภา และมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
ให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป            
   ๒.๓.๒ กรณีเป็นหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง     
การพิจารณาของวุฒสิภา นิติกรเจ้าของเรื่องจะตรวจสอบขอ้มูลกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการว่าผู้เสนอ
ความเห็นได้เสนอเรื่องลักษณะเดียวกันนี้ไปยังคณะกรรมาธิการแล้วหรือไม่ จากนั้นจัดท าบันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือพิจารณาส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่ และอ านาจเพ่ือเป็นพิจารณา
ต่อไป     
   ๒.๓.๓ กรณีเป็นหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ วุฒิสภา       
ให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ แล้ว ถือว่าเรื่องเสนอความเห็นนั้นเป็นเรื่องที่วุฒิสภาได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยนิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อพิจารณายุติเรื่อง    
   ๒.๓.๔ กรณีเป็นเรื่องเสนอความเหน็เกี่ยวกบัการแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมาย หรือ
เรื่องอื่นๆ หากเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการใดของวุฒิสภาให้ท าบันทึกเสนอ
ความเห็นเพื่อส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการนั้นๆ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป      
   ๒.๓.๕ กรณีหนังสือเสนอความเห็นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา ให้จัดท าบันทึกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาส่งไปเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
    ๒.๓.๖ กรณีหนังสือเสนอความเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพิจารณาจัดท าบันทึกเสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา เช่น บัตรสนเท่ห์ จดหมายเปิดผนึก หรือหนังสือเสนอความเห็นมีรายละเอียดไม่เพียงพอ   
ที่จะเข้าใจได้ตามสมควร นิติกรเจ้าของเรื่องจะท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณายุติเรื่อง                              
  ๓. ขั้นตอนการจัดท าบันทึกส่งไปเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
   เมื่อประธานวุฒิสภาหรือเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาหนังสือเสนอความเห็นแล้ว    
ให้ส่งเรื่องไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น นิติกรเจ้าของเรื่องจะต้องท าหนังสือตามด าริของประธานวุฒิสภา
หรือเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๔. ขั้นตอนการจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา      
   เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาหนังสือเสนอความเห็นแล้ว นิติกร
เจ้าของเรื่องจะต้องท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เสนอความเห็น 
  ทั้งนี้ การจัดท าบันทึกเสนอความเห็นกฎหมายมีรูปแบบการด าเนินการโดยเป็นบันทึก
ข้อความ สรุปได้ดังนี้    
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

(บันทึกกราบเรียน ประธานวุฒิสภา) 
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ  ส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ   โทร ....................... 
ที่                  วันท่ี                   
เรื่อง   

กรำบเรียน  ประธำนวฒุิสภำ 

  ด้วย.............................................ไดม้ีหนังสือ..............................ลงวนัที่................................
กรำบเรียน ประธำนวุฒิสภำ เรื่อง.................................................................................................................... 
สรุปควำมว่ำ..................................................................................................................................................... 
โดยมรีำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้  

  กฎหมายที่เก่ียวข้อง    
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  มำตรำ ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................  
  พระราชบัญญัติ...................................................................................................................... 
  มำตรำ .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................       
                ข้อบังคับการประชุมวุฒสิภา ................................................................................................                                                                                     
  ข้อ ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
  ข้อพิจารณา 
  .................................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ 
  ...................................................................................................................................................... 

    จึงกรำบเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบจะได้ด ำเนนิกำรในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                     

      
    
 
                                 
 
เจ้ำของเรื่อง : ชื่อ...............................................          .......................ผบ.กลุ่มงำนฯ 
         ต ำแหน่ง................ 

    

(...................................) 
เลขาธกิารวฒุิสภา    

 



๑๖ 

 

          (บันทึกแจ้งผลการพิจารณากรณีประธานวุฒสิภาเป็นผู้พิจารณา)    
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ  กลุ่มงำน......................................... โทร. ....................... 
ที่                   วันท่ี                   
เรื่อง    

เรียน  เลขำธกิำรวุฒิสภำ      

  ตำมที่....................................................................... ได้มีหนงัสือลงวนัที่.........................................   
กรำบเรียน ประธำนวุฒิสภำ เรื่อง .............................................. สรปุควำมว่ำ ............................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

  โดยประธำนวุฒสิภำ ได้พิจำรณำแลว้ เห็นว่ำ.......................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมบันทึกกรำบเรียน ประธำนวุฒิสภำ ที่แนบมำพร้อมนี้ นั้น         
  บัดนี้ ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำได้จัดท ำหนังสือเรียน ..................................................... 
พร้อมทั้งหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว     

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำมในหนังสือ จ ำนวน .. ฉบับ ตำมที่แนบมำพร้อมนี้   
  ๑. หนังสือเรียน .......................................... (เพื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง)   
  ๒. หนังสือเรียน .......................................... (เพื่อแจง้ผลกำรพิจำรณำ)   
             

 
   
 
                               
 
 
 
 
 
เจ้ำของเรื่อง : ชื่อ ..........................................          .......................ผบ.กลุ่มงำนฯ 
         ต ำแหน่ง.................................. 

  

 
 

          
(................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ    



๑๗ 

 

(หนังสือถึงคณะกรรมาธิการกรณีประธานวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา) 

 

 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ   โทร. .......................  
ที่                                                        วันท่ี                  
เรื่อง    

เรียน  ประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมญั/วิสำมญั ............................................................................................  

  ด้วย ................................................................ ได้มีหนังสือลงวันที่.........................................    
กรำบเรียน ประธำนวุฒิสภำ เรื่อง ......................................................... สรุปควำมว่ำ ....................................   
..........................................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................  
โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้  

  ในกำรนี้ ประธำนวฒุิสภำ ได้พิจำรณำแล้ว เหน็ว่ำ ................................................................. 

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

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

ทั้งนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จักได้ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือแจ้งผู้เสนอควำมเห็น     
ทรำบในเบื้องต้นต่อไป     

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรตำมสมควรแก่กรณีต่อไป                                                                                          
 
 

(........................................................) 
รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ  ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธกิำรวฒุิสภำ  

 

               

  
เจ้าของเร่ือง : ………………………………………..      
        ต าแหน่ง................................ 
 
 
 



๑๘ 

 

                (หนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกรณีประธานวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา)  
 

 
 

ที่ สว ๐๐๐๑/                             
                                                                   
                                                                             

                             

 วัน........เดือน...................พ.ศ. ......... 

เรื่อง  .........................................................................  

เรียน  .................................................................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือ.................................................ลงวันที่ .................................................... 

  ด้วย............................................................... ได้มหีนังสอืลงวนัที่........................................... 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา เรื่อง ..................................................... สรุปความว่า ........................................ 
...................................................................................................... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย        

  ในการนี้ ประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของกระทรวง............................... ............ จึงส่งเรื่องดังกล่าว
ให้กระทรวง..............................................  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 
                      ขอแสดงความนับถือ       

  
(....................................................) 

รองเลขาธกิารวุฒิสภา  ปฏิบัติราชการแทน     
เลขาธกิารวฒุิสภา    

ส านักงานประธานวฒุิสภา  
โทร. ................................ 
โทรสาร ........................... 
 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
๔๙๙ อาคารสุขประพฤต ิ 
ถนนประชาชืน่ แขวงบางซือ่ 
เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ 

 



๑๙ 

 

                       (หนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณปีระธานวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา) 
 

 
 

ที่ สว ๐๐๐๑/                             
                                                                   
                                                                             

                      

 วัน........เดือน...................พ.ศ. ......... 

เรื่อง  ......................................................................... 

เรียน  ................................................................................. 

อ้างถึง  หนังสือ................................ ลงวนัท่ี ................................. 

  ตามหนงัสือที่อ้างถึง ท่านไดม้ีหนงัสือกราบเรียน ประธานวฒุิสภา เรื่อง ........................ ...
สรุปความว่า ......................................................................................... ............................................ 
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น                      

  ในการนี้ ประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วมี เห็นว่า ................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

                       
                   ขอแสดงความนบัถือ       

  
(......................................................) 

รองเลขาธกิารวุฒิสภา  ปฏิบัติราชการแทน     
เลขาธกิารวฒุิสภา    

ส านักงานประธานวฒุิสภา  
โทร. ................................. 
โทรสาร ........................... 
 
 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
๔๙๙ อาคารสุขประพฤต ิ 
ถนนประชาชืน่ แขวงบางซือ่ 
เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ 

 



๒๐ 

 

(บันทึกเสนอความเห็นกรณีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูพิ้จารณา)  
 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  ส านักงานประธานวฒุิสภา  กลุ่มงาน............................................. โทร. ........................ 
ที่                  วันท่ี                   
เรื่อง   

เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา        

  ด้วย.............................................ได้มหีนงัสือ..............................ลงวนัที่.................................
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา เรื่อง ............................................................................................... สรุปความว่า
..........................................................................................................................................................................
................................................................................... โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้ 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  มาตรา ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................  
  พระราชบัญญัติ...................................................................................................................... 
  มาตรา .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................       
                ข้อบังคับการประชุมวุฒสิภา ................................................................................................                                                                                     
  ข้อ ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
  ข้อพิจารณา 
  .................................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ 
  ...................................................................................................................................................... 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเหน็ชอบจะไดด้ าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                
 
 
 
เจ้าของเรื่อง : ชื่อ...............................................          .......................ผบ.กลุ่มงานฯ 
        ต าแหนง่................ 

         

(..................................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานประธานวฒุิสภา    



๒๑ 

 

                        (บันทึกแจ้งผลการพิจารณากรณีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา)    
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานประธานวฒุิสภา  กลุ่มงาน......................................... โทร. ............................. 
ที่                   วันท่ี                   
เรื่อง    

เรียน  เลขาธกิารวุฒิสภา      

  ตามที่....................................................................... ได้มีหนงัสือลงวนัที่......................................   
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา เรื่อง .............................................. สรปุความว่า .............................................. 
......................................................................................................................................................................... 

  โดยเลขาธกิารวุฒิสภาได้พิจารณาแล้ว เหน็ว่า ...................................................................... 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามบันทึกเรียน เลขาธิการวุฒิสภา ที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น        
  บัดนี้ ส านักงานประธานวุฒิสภาได้จัดท าหนังสือเรียน ..................................................... 
พร้อมทั้งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว     

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ จ านวน .. ฉบับ ตามที่แนบมาพร้อมนี้   
  ๑. หนังสือเรียน .......................................... (หวัหนา้หน่วยงาน)   
  ๒. หนังสือเรียน .......................................... (ผู้เสนอความเหน็ เพื่อแจ้งผลการพิจารณา)  
             

 
   
 
                               
 
 
  
 
 
 
 
เจ้าของเรื่อง : ชื่อ ..........................................          .......................ผบ.กลุ่มงานฯ 
        ต าแหนง่.................................. 

        

                              

          
(................................................) 

ผู้อ านวยการส านักงานประธานวฒุิสภา    



๒๒ 

 

 (หนังสือถึงคณะกรรมาธกิารกรณเีลขาธิการวุฒิสภาเปน็ผู้พิจารณา)  

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส านักงานประธานวุฒิสภา   โทร. ................................... 
ที่                                                         วันท่ี                  
เรื่อง    

เรียน  ประธานคณะกรรมาธิการสามญั/วิสามญั ............................................................................................ 

  ด้วย ................................................................ ได้มีหนังสือลงวันที่.........................................  
กราบเรียน ประธานวฒุิสภา  เรื่อง ......................................................... สรุปความวา่ ................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  ในการนี้  ประธานสภาวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วมีด าริมอบหมายให้เลขาธิการวุฒิสภา        
เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ......................................... 

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

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

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป    

ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จักได้น าความกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพ่ือทราบ และ
ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งผู้เสนอความเห็น ทราบในเบื้องต้นต่อไป     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป                                                                                          
 
 

(........................................................) 
รองเลขาธกิารวุฒิสภา  ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา  

 

               

  

 
 
 



๒๓ 

 

                (หนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกรณีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูพิ้จารณา)  
 

 
 

ที่ สว ๐๐๐๑/                             
                                                                   
                                                                             

                             

 วัน........เดือน...................พ.ศ. ......... 

เรื่อง  .........................................................................  

เรียน  .................................................................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือ.................................................ลงวันที่ .................................................... 

  ด้วย............................................................... ได้มหีนังสอืลงวนัที่........................................... 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา เรื่อง ..................................................... สรุปความว่า ........................................ 
...................................................................................................... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย        

  ในการนี้ ประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วมีด าริมอบหมายให้เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้พิจารณา
เรื่องดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เห็นว่า ........................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของกระทรวง................. .......................... จึงส่งเรื่องดังกล่าว
ให้กระทรวง..............................................  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 
                      ขอแสดงความนับถือ       

  
(....................................................) 

รองเลขาธกิารวุฒิสภา  ปฏิบัติราชการแทน     
เลขาธกิารวฒุิสภา    

ส านักงานประธานวฒุิสภา  
โทร. ................................ 
โทรสาร ........................... 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
๔๙๙ อาคารสุขประพฤต ิ 
ถนนประชาชืน่ แขวงบางซือ่ 
เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ 

 



๒๔ 

 

                     (หนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา)  
 

 
 

ที่ สว ๐๐๐๑/                             
                                                                   
                                                                             

                      

 วัน........เดือน...................พ.ศ. ......... 

เรื่อง  ......................................................................... 

เรียน  ................................................................................. 

อ้างถึง  หนังสือ................................ ลงวนัท่ี ................................. 

  ตามหนงัสือที่อ้างถึง ท่านไดม้ีหนงัสือกราบเรียน ประธานวฒุิสภา เรื่อง ........................ ...
สรุปความว่า ......................................................................................... ............................................ 
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น                      

  ในการนี้ ประธานวุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วมีด าริมอบหมายให้เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้พิจารณา
เรื่องดังกล่าว ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

                       
                   ขอแสดงความนบัถือ       

  
(......................................................) 

รองเลขาธกิารวุฒิสภา  ปฏิบัติราชการแทน     
เลขาธกิารวฒุิสภา    

ส านักงานประธานวฒุิสภา  
โทร. ................................. 
โทรสาร ........................... 
 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
๔๙๙ อาคารสุขประพฤต ิ 
ถนนประชาชืน่ แขวงบางซือ่ 
เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐ 

 



๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก  
ค าสั่งส านักงานประธานวุฒิสภา  

ที่ ๕/๒๕๖๒  
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะท างานจดัการความรู้ของ 

ส านักงานประธานวุฒิสภา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ข 
บันทึกเสนอความเห็น 

เรื่อง ขอให้ส่งร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....  
และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาความชอบของร่างกฎหมายและกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 
 



๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 
 
 
 



๓๘ 

 

 
 
 



๓๙ 

 
 
 

 
 



๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
บันทึกเสนอความเห็น 

เรื่อง ขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่งตลาด 
และการอุดหนุนซึง่สินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

 
 



๔๖ 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 
 



๔๘ 

 

  



๔๙ 

 

 



๕๐ 

 

 



๕๑ 

 

 



๕๒ 

 

 



๕๓ 

 

 






