
สํานักกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
 ๒. ดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายตามความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภา 
 ๓. ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบและข้อเสนอเก่ียวกับกฎหมายด้านความ
ม่ันคง การเมือง การบริหาร สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดที่จะ
เข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ได้แก่ เอกสารประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาในวาระที่หนึ่ง เอกสาร
ประกอบการพิจารณาพระราชกําหนดเพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ศึกษาประกอบในการพิจารณาลงมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่งรับไว้พิจารณากับร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบใน 
การพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สองและวาระที่สาม พร้อมทั้งดําเนินการจัดบรรยายพิเศษเก่ียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดฉบับที่มีความสําคัญและ
เป็นที่สนใจของสังคมที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติของ
สมาชิกวุฒิสภา 
 ๔. ดําเนินการวินิจฉัย ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเก่ียวกับกฎหมาย 
และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เก่ียวข้องกับ 
วงงานวุฒิสภา 
 ๕. ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนิติกรรมและสัญญาของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 ๖. ดําเนินการเก่ียวกับคดีความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง และประสานงานกับพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดีความทั้งปวงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตลอดจนดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ การสอบสวนข้อเท็จจริง  
การสอบสวนทางวินัย และการสอบสวนอื่น 
 ๗. ดําเนินการศึกษา ติดตาม รวบรวม และประมวลเหตุผลและเจตนารมณ์ในการนําเสนอและการ
พิจารณากฎหมายที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ  ในชั้นกระทรวง ทบวง กรม 
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
 ๘. ดําเนินการติดต่อ ประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการและองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องใน
การรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และประเมินสถานการณ์อันเก่ียวเนื่องกับการพิจารณากฎหมายที่
วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ๙ . ดําเนินการติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในข้ันตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจนมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย 



๒ 
 

 ๑๐. ดําเนินการศึกษา วิจัย และติดตามผลการบังคับใช้ของกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาและประกาศใช้บังคับ และรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือให้มีกฎหมาย
ใหม่ต่อไป 
 ๑๑. ดําเนินการจัดทําข้อมูล ข้อเสนอแนะ และให้บริการทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ข้าราชการและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภา 
 ๑๒. ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นปัจจุบัน 
 ๑๓. ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร่ อาทิ หนังสือนิติบัญญัติ บทความ
ทางวิชาการที่เก่ียวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจําปี ข้อบังคับการประชุมของสภา จุลสาร
ปริทัศน์กฎหมาย และอื่น ๆ 
 ๑๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
สํานักกฎหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการทั่วไปของสํานัก 
  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสด ุครุภัณฑ์ การเงิน และงบประมาณประจํางวดของสํานัก 
  (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและข้อมูลด้านงานบุคคลเบ้ืองต้นของสํานัก 
  (๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณ รวมถึงการประสานงานด้านแผน
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณและสถิติของสํานัก 
  (๕) ดําเนินงานเลขานุการและงานประชุมของสํานัก 
  (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของสํานัก 
   (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๒. กลุ่มงานกฎหมาย ๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  (๑) ดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายด้านความมั่นคง 
การเมือง การบริหาร และสังคม ตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 
  (๒) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบและข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมาย 
ด้านความม่ันคง การเมือง การบริหาร และสังคม เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณาให้แก่สมาชิกวุฒิสภา
และคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ได้แก่ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และ 



๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาในวาระที่หนึ่ง เอกสารประกอบการพิจารณา 
พระราชกําหนดเพื่ อสมาชิกวุฒิ สภาใช้ ศึกษาประกอบในการพิจารณาลงมติอนุ มัติห รือไม่อนุ มัติ 
พระราชกําหนดเอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่งรับไว้พิจารณากับร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบในการพิจารณาเพื่อลงมติ 
ในวาระที่สองและวาระที่สาม พร้อมทั้ งดํา เนินการจัดบรรยายพิ เศษเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดฉบับที่มีความสําคัญและเป็นที่สนใจของสังคมที่
จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 
  (๓) ดําเนินการวินิจฉัย ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบข้อหารือเก่ียวกับกฎหมาย
ด้านความมั่นคง การเมือง การบริหาร และสังคม และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้แก่สมาชิก
วุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานวุฒิสภา 
  (๔) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  (๕) ดําเนินการเก่ียวกับคดีความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ตลอดจนประสานงานกับ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินคดีความทั้งปวงของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
  (๖) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการในสาขาที่รับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ อาทิ หนังสือนิติบัญญัติ 
บทความทางวิชาการที่เก่ียวกับกฎหมาย และอื่น ๆ 
  (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๓. กลุ่มงานกฎหมาย ๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  (๑) ดํา เนินการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายด้านเศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 
  (๒) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบและข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมาย 
ด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดที่จะเข้าสู่การพิจารณา 
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ได้แก่ เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาในวาระที่หนึ่ง เอกสารประกอบการ
พิจารณาพระราชกําหนดเพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ศึกษาประกอบในการพิจารณาลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
พระราชกําหนด เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่งรับไว้พิจารณากับร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบในการพิจารณา
เพื่อลงมติ ในวาระที่สองและวาระที่สาม พร้อมทั้งดําเนินการจัดบรรยายพิเศษเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชกําหนดฉบับที่มีความสําคัญและเป็นที่สนใจของสังคมที่
จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา 



๔ 
 

  (๓) ดําเนินการวินิจฉัย ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็น และตอบข้อหารือ เก่ียวกับกฎหมาย
ด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องให้แก่สมาชิกวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลที่เก่ียวข้องกับวงงานวุฒิสภา 
  (๔) ดําเนินการตรวจพิจารณา ยกร่าง และแก้ไขนิติกรรมและสัญญาของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
  (๕) ดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ การสอบสวนข้อเท็จจริง 
การสอบสวนทางวินัย และการสอบสวนอื่น 
  (๖) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายในสาขาท่ีรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ อาทิ หนังสือ
นิติบัญญัติ บทความทางวิชาการที่เก่ียวกับกฎหมาย และอื่น ๆ 
  (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๔. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
  (๑) ดําเนินการศึกษา ติดตาม รวบรวมและประมวลเหตุผล และเจตนารมณ์ในการนําเสนอ และ
การพิจารณากฎหมายที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในชั้นกระทรวง ทบวง กรม 
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
  (๒) ดําเนินการติดต่อ ประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการและองค์กรอิสระที่
เก่ียวข้องในการรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และประเมินสถานการณ์อันเก่ียวเนื่องกับการพิจารณา
กฎหมายที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  (๓) ดําเนินการศึกษา วิจัย และติดตามผลการบังคับใช้ของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภาและประกาศใช้บังคับ และรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือให้มีกฎหมาย
ใหม่ต่อไป 
  (๔ ) ดําเนินการจัดทํ าข้อ มูล  ข้อเสนอแนะ และให้บ ริการทางกฎหมาย  เพื่ อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ข้าราชการ
และบุคคลที่เก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภา 
  (๕) ดําเนินการจัดวางระบบสารบาญกฎหมาย และกฎหมายลําดับรองต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง แก้ไข
ให้เป็นปัจจุบัน 
  (๖) ดําเนินการติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในข้ันตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจนมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
  (๗) ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการกฎหมายเพื่อเผยแพร่ อาทิ บทความทางวิชาการที่
เก่ียวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ รวมกฎหมายประจําปี ข้อบังคับการประชุมของสภา จุลสาร ปริทัศน์ 
กฎหมาย และอื่น ๆ 
  (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 


