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๑นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และเนตบิณัฑติไทย สาํนกัศกึษาอบรมกฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา ปจจบุนั
ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการขาราชการรัฐสภา (รองประธาน ก.ร.) และประธานกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบ
หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา. 

๒พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๘ วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป).

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง
ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑ 
ที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา๑

       บทนํา
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

ไดบัญญัติใหรัฐสภาเปนองคกรผูใชอํานาจ
ดานนติบิญัญตัขิองประเทศ โดยกําหนดให
“รฐัสภา”ประกอบดวย“สภาผูแทนราษฎร”
และ “วุฒิสภา” และมีส วนราชการ
สังกัดรัฐสภา คือ สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธกิาร
วฒุสิภาทาํหนาทีส่นบัสนนุงานดานวชิาการ
แกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สาํหรบั
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานกฎหมาย
ของรัฐสภาเพ่ือรองรับภารกิจดานนิติบัญญัติ

ของสมาชิกรัฐสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองมกีารพฒันาบคุลากรดานกฎหมาย
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภาใหมีความ “รอบรู ” ในทางวิชาการดานกฎหมาย และ
“รูรอบ” ในวงงานรัฐสภา ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๓๕ จึงกําหนดใหมีตําแหนง “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนในการปฏิรูปงาน
ดานกฎหมายของสวนราชการสงักดัรฐัสภา โดยตลอดระยะเวลา ๗ ป หลังจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับ๒ ไดมีการดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

เพ่ือใหมีนักกฎหมายนิติบัญญัติเกิดข้ึนตามเจตนารมณของกฎหมาย และปจจุบันคณะกรรมการ
ขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) ไดมมีตเิหน็ชอบรางระเบยีบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ พ.ศ. .... ในการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการเขาสูตําแหนงและการแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเปนท่ีเรียบรอยแลว๓ ซึ่งการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมาย
นติบิญัญตันิัน้ ถอืเปนการปฏิรปูงานดานกฎหมายของสวนราชการสังกดัรฐัสภาคร้ังสาํคญั และสอดคลอง
กบัทิศทางการขับเคลือ่นการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตรชาตแิละแผนการปฏริปูประเทศดานการบรหิาร
ราชการแผนดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 ในโอกาสนี้ วารสาร “จุลนิติ” จึงขออนุญาตสัมภาษณพิเศษ นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ คนท่ีหน่ึง ในฐานะประธานกรรมการพิจารณา ศกึษา และจัดทํา
ระเบียบหรือหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัตขิองสวนราชการ
สงักดัรัฐสภา ซึง่ถอืเปนผูทีม่สีวนสําคัญในการผลักดนัและขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันาบุคลากรดาน
กฎหมายของสวนราชการสงักัดรัฐสภา จนกระทัง่มีตาํแหนงนักกฎหมายนติบิญัญัตเิกิดข้ึนมาในวนัน้ี

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวความคิด ทีม่า เหตผุลและความจําเปนของการกาํหนด
ตําแหนง “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในสวนราชการสังกัดรัฐสภา ตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  แนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมาย
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภานั้น มีจุดเร่ิมตนในป พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากสมาชิก
วุฒิสภาตองการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานทางดานนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา๔  เพื่อใหมีการพิจารณาศึกษา เรื่อง “มาตรการและ
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานทางดานนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ”๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ไดมีความเห็นโดยสรุปวา เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่เก่ียวของกับวงงาน
รัฐสภาเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร โดยเมื่อรางพระราชบัญญัติดังกลาวเขาสูการพิจารณา
ของวุฒสิภา เหน็ควรใหมกีารแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญตัติาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ เชน การกําหนดตําแหนง

๓ปจจุบัน ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง หนา ๑๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  และมีผลใชบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันศุกรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป.

๔คําสั่งวุฒิสภาที่ ๒๓/๒๕๕๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑. 
๕โปรดด ูรายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวฒุสิภาครบรอบ ๓ ป (พฤษภาคม ๒๕๕๑ - 

กุมภาพันธ ๒๕๕๔) สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รายงานผลการพิจารณาศึกษาปญหาขอกฎหมาย ลําดับท่ี ๔๑ 
เรื่อง “มาตรการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ทางดานนิตบิญัญตัขิองสมาชิกวฒุสิภาไดอยางมีประสิทธภิาพ ของคณะกรรมการท่ีปรกึษากฎหมายประธานวุฒสิภา”, เมษายน ๒๕๕๔.
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และเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา โดยมีการเทียบเคียงจากนักกฎหมายกฤษฎีกา
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาความรู 
ความเชีย่วชาญทางดานกฎหมายใหแกบุคลากรสายงานดานนติิกรของรฐัสภาตอไป ซึง่คณะกรรมการฯ 
ไดดําเนินการยกรางบทบัญญัติเพ่ือรองรับมาตรการดังกลาว โดยมีหลักการ กลาวคือ “กําหนดให
มีตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภาซึ่งเปนบุคคลที่มีความรู และมีประสบการณในทางนิติศาสตร 
การรางกฎหมาย การตรากฎหมาย การปฏรูิปกฎหมาย และหลักการบรหิารราชการแผนดิน รวมท้ัง
หลักรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยและความเสมอภาค ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายตามบทบาทอํานาจหนาที่ของรัฐสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ”

เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเขาสู
การพจิารณาของสภาผูแทนราษฎร นัน้ ไมไดมบีทบญัญตัเิกีย่วกบันกักฎหมายนติบิญัญตัแิตประการใด 
การคนหาแนวความคิด ที่มา เหตุผลและความจําเปนของการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
จึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา อันประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา ในช้ันการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรน้ัน สภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... โดยไมไดมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
นักกฎหมายนิติบัญญัติ แตเมื่อสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหวุฒิสภาพิจารณา 
ปรากฏวาในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภานั้น สมาชิกวุฒิสภาไดมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
และตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัตอิยางกวางขวาง ดังจะเห็นได
จากเอกสารที่เกี่ยวของกับการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา ดังนี้
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

๑. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวฒุสิภา พจิารณาศึกษารางพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. .... รางพระราชบญัญัตริะเบียบขาราชการรฐัสภา พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขอ ๑๓๖๖ 

  คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา
การบังคับใชขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนผูพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑๓๖ โดยมีผลการพิจารณาศึกษา สรุปไดวา เห็นควรใหมีนักกฎหมายรัฐสภา และนักวิชาการ
นิติบัญญัติรัฐสภา ซึ่งพิจารณาแตงตั้งจากขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในการรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย และการบริหารราชการแผนดิน 
ความรูเก่ียวกับระบบกฎหมายและเน้ือหาของกฎหมาย ความรูทางทฤษฎีหรือหลักเกณฑที่เก่ียวกับ
หลักนิตธิรรม การรางและการตีความกฎหมาย ระบบบริหารและการควบคมุการบริหารราชการแผนดิน
ของกรรมาธิการ ความสามารถในการประยุกตใชกฎหมาย ความสามารถในการวิจัยทางกฎหมาย
หรือเปรียบเทียบกฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

๖ขอบงัคบัการประชุมวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๖ กาํหนดวา
“ขอ ๑๓๖ ในกรณทีีม่คีวามจาํเปนเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ เม่ือสภาผูแทนราษฎรมมีติรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญัติ

ใดในวาระที่หนึ่งแลว ประธานวุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวของ 
หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินสิบหาคน แลวแตกรณี 

เพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนเฉพาะกรณีไปก็ได และเมื่อสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระ
ทีส่ามแลว ใหคณะกรรมาธกิารดังกลาวรายงานตอประธานวุฒสิภาเปนการดวน  ทัง้น้ี เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพจิารณาของสมาชิก
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป”. 
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จุลนิติ

ดานกฎหมายหรอืระบบงานกรรมาธกิาร หลกัรฐัธรรมนูญและระบบงานนิตบิญัญตั ิเปนตน โดยกําหนด
ใหไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยใหเพ่ิมความไวในรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา 
พ.ศ. .... เปนมาตรา ๓๒/๑ ดังนี้

“มาตรา ๓๒/๑ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานกฎหมายของรัฐสภา ใหมี
ตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและมีประสบการณในทางนิติศาสตร 
การรางและการตรากฎหมาย การปฏิรูปกฎหมาย หลักการบริหารราชการแผนดิน และหลักรัฐธรรมนูญ
วาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย และความเสมอภาค เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของรัฐสภา 

ใหนักกฎหมายรัฐสภาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราที่คํานวณแลวไมตํ่ากวาคาตอบแทน
ของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา 
และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

“มาตรา ๓๒/๒ เพือ่ประโยชนในการควบคุมการบริหารราชการแผนดนิของคณะกรรมาธิการรัฐสภา
ใหมตีาํแหนงนกัวชิาการนติบิญัญตั ิซึง่เปนขาราชการรฐัสภาสามญัทีม่คีวามรูดานการควบคมุการบรหิารราชการ
แผนดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หลักรัฐธรรมนูญวาดวยรัฐสภา องคกรตามรัฐธรรมนูญ และระบบงาน
นิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะกรรมาธิการรัฐสภา

ใหนักวิชาการนิติบัญญัติไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในอัตราที่คํานวณแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ 

และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักวิชาการนิติบัญญัติ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

๒. รายงานของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. .... วุฒิสภา พิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ....

  ในข้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. .... วฒุสิภา พจิารณารางพระราชบญัญตัริะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... นัน้ 
ชื่อตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติไดปรากฏขึ้นเปนครั้งแรก โดยสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเปนกรรมาธิการ
เสียงขางนอย คอื นายเจริญ  ภกัดวีานชิ และนางสาวรสนา  โตสิตระกูล ไดขอสงวนความเห็นเพ่ิมความ
เปนมาตรา ๓๔/๑ ดังนี้

“มาตรา ๓๔/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู
และมปีระสบการณในทางนติศิาสตร การรางกฎหมาย การใหความเหน็ทางกฎหมาย การบรหิารราชการแผนดนิ
และระบบงานดานนิติบัญญัติ

เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการนิติบัญญัติของรัฐสภา ใหมี
ตาํแหนงนกัวชิาการรฐัสภาซึง่เปนขาราชการรฐัสภาสามญัทีม่คีวามรูและประสบการณในทางวชิาการดานระบบ
งานนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ และการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ในงานดานระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภา
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

ใหตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตรา
ตามระเบียบท่ี ก.ร. กําหนด ทั้งน้ี โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกา
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
และนักวิชาการรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

  นอกจากสมาชิกวฒุสิภาซ่ึงเปนกรรมาธิการเสยีงขางนอยท่ีขอสงวนความเห็นในการกําหนด 
ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติแลว มีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๓ คน ซึ่งไมไดเปนกรรมาธิการ คือ 
นายวิเชียร  คันฉอง  นายสุริยา  ปนจอร และนางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน ไดแปรญัตติใหมีตําแหนง
นักกฎหมายรัฐสภา โดยไดแปรญัตตเิพิ่มความเปนมาตรา ๓๔/๑ ดังนี้

“มาตรา ๓๔/๑ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสนับสนุนดานการตรากฎหมาย
ของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภาซ่ึงเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและมีประสบการณ
ในทางนิติศาสตร การรางและการตรากฎหมาย การปฏิรูปกฎหมาย หลักการบริหารราชการแผนดิน 
และหลักรัฐธรรมนูญวาดวยเร่ืองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยและความเสมอภาค เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงาน
ดานการตรากฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา และเพ่ือประโยชนในการควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินของคณะกรรมาธิการ ใหมีตําแหนงนักวิชาการรัฐสภาซ่ึงเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู
ดานการควบคุมการบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หลักรัฐธรรมนูญวาดวยรัฐสภา 
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และระบบงานนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินของคณะกรรมาธิการรัฐสภา

ใหนักกฎหมายรัฐสภาและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราท่ีคํานวณแลว
ไมตํ่ากวาคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายรัฐสภา 
นกัวิชาการรฐัสภา และอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงนักกฎหมายรฐัสภาและนกัวิชาการรฐัสภาใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

  สาํหรับคําแปรญตัติของสมาชกิวุฒสิภาทัง้ ๓ คน ดงักลาว นัน้ คณะกรรมาธกิารฯ ไมเหน็ดวย
และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ

  ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ ไดมีขอสังเกตที่เกี่ยวของกับการกําหนดใหมีตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติวา “การพัฒนาศักยภาพงานดานนิติบัญญัติโดยกําหนดใหมีตําแหนง
“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” เพ่ือรองรับภารกิจงานดานนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
ขาราชการรัฐสภา หรือ ก.ร. ควรกําหนดใหมี “ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” ซึ่งเปนขาราชการ
รฐัสภาสามัญตําแหนงนิตกิรทีม่คีวามรู ความสามารถ ความชาํนาญงาน และมีประสบการณในทางนติศิาสตร 
การรางกฎหมาย การวเิคราะหกฎหมาย การใหความเหน็ทางกฎหมายการพัฒนากฎหมาย หลกัการบรหิาร
ราชการแผนดนิ และหลักรฐัธรรมนูญเปนอยางด ีเพือ่ปฏบิตัหินาทีใ่นงานดานกฎหมายและการตรากฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยใหนักกฎหมายนิติบัญญัติ
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บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

ของสวนราชการในสังกัดรัฐสภาไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในอัตราท่ีคํานวณแลวไมต่ํากวาคาตอบแทน
ของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ี
ในงานดานกฎหมายตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เปนไป
อยางมปีระสิทธิภาพ และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ การปองกัน
หรือลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ที่จะโอนยายไปสู
ตําแหนงงานที่ใหคาตอบแทนสูงกวาเชน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ พนักงานอัยการ 
ผูพิพากษา และตุลาการ เปนตน”

ในช้ันการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ที่ประชุมวุฒิสภา
ไดพิจารณาในวาระท่ีสอง แลวลงมติในวาระที่สามใหแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติดังกลาว 
โดยไดเพิ่มความที่เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเปนมาตรา ๓๔/๑ ดังนี้

“มาตรา ๓๔/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติซ่ึงเปนขาราชการรัฐสภาสามัญท่ีมีความรูและ
มีประสบการณในทางนิติศาสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดิน
และระบบงานนิติบัญญัต ิเพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา

เพื่อประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการนิติบัญญัติของรัฐสภา ใหมีตําแหนง
นักวิชาการรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและประสบการณในทางวิชาการดานระบบงาน
นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ และการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในงาน
ดานระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภา

ใหตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในอัตรา
ตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมตํ่ากวาอัตราคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
และนักวิชาการรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๘ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

 เมือ่วฒุสิภาไดมมีตแิกไขเพิม่เตมิรางพระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... แลว จงึสง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีแกไขเพ่ิมเติมน้ันไปยังสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๗ (๓) ซึ่งสภาผูแทน
ราษฎรลงมติไมใหความเหน็ชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒสิภา จึงไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการ
รวมกันเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ....

สําหรับในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกันน้ัน ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมความ
ในรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... มาตรา ๓๔/๑ เปนดังนี้

“มาตรา ๓๔/๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติในสํานักงานเลขาการสภาผูแทนราษฎร
และสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ซึง่เปนขาราชการรัฐสภาสามัญทีม่คีวามรูและมปีระสบการณในทางนติศิาสตร
การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดินและระบบงานนิติบัญญัติ 
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายตามความรับผิดชอบ
ของรัฐสภา

เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานดานวิชาการนิติบัญญัติของรัฐสภา ใหมีตําแหนง
นักวิชาการรัฐสภาซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและประสบการณในทางวิชาการดานระบบงาน
นิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ และการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในงาน
ดานระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภา

ใหตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติและนักวิชาการรัฐสภาไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในอัตรา
ตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด ทั้งน้ี โดยไมตํ่ากวาอัตราคาตอบแทนของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
และนักวิชาการรัฐสภา ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

/////////////////////////////////////////////////////////// ///////// //////// ////////////
////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////// ///////// ///////// 
/////////  ////////////////////// ///////////////////////////////////////  /////////////////////
////////////////////////////////                      
         /// /////                           /////////////////////        
                                  ///  // ////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////

/////////////////// 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๙

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

เม่ือคณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... 
เสร็จแลว ไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
รวมกันตอสภาทั้งสอง ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาและที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ไดลงมติเห็นชอบดวย
กับการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารรวมกนัทีเ่สนอตอทัง้สองสภา จงึถอืวารางพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๗ (๓) 

ดังนั้น เมื่อเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติจึงปรากฏในมาตรา ๓๕ ซึ่งบัญญัติวา

“มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภา ใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป นข าราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู และมีประสบการณ
ในทางนิติศาสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบริหารราชการแผนดินและระบบงาน
ดานนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในงานดานกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของรัฐสภา

ใหนักกฎหมายนิติบัญญัติไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตราตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัต ิ

ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด”

เนือ่งจากการเขาสูตาํแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติน้ัน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๕ บัญญัติวาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการรัฐสภากําหนด 
ดงันัน้ คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) จงึมมีตเิหน็ชอบใหแตงตัง้ “คณะกรรมการพิจารณา ศกึษา 
และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของ
สวนราชการสงักดัรฐัสภา ศาสตราจารยพเิศษพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ
ทาํหนาทีป่ระธานรฐัสภา” จงึไดมปีระกาศคณะกรรมการขาราชการรฐัสภา เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมาย
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๐ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

นิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีผมเปนประธานกรรมการ 
และคณะกรรมการไดดาํเนนิการพจิารณา ศกึษา และจดัทํารางระเบยีบ ก.ร. วาดวยการกาํหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... เพื่อกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนง การแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ จนกระทั่งคณะกรรมการขาราชการรัฐสภาไดมีมติเห็นชอบ
รางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... 

 จุลนิติ : ขอทราบสาระสาํคัญของรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกาํหนดตาํแหนง
นกักฎหมายนติบิญัญตั ิพ.ศ. …. รวมถึงหลกัการของหลกัเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขตาง ๆ  
ที่เก่ียวของกับคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ซึ่งจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไปในอนาคตอันใกล

นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลศิชยั :  โดยทีม่าตรา ๓๕ แหงพระราชบญัญัตริะเบียบขาราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหมีตําแหนง “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปนขาราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรูและ
มปีระสบการณในทางนิตศิาสตร การรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การบรหิารราชการแผนดิน 
และระบบงานดานนติบิญัญตั ิเพือ่ปฏบิตัหินาทีใ่นงานดานกฎหมายและตดิตามประเมินผลการบงัคบัใช
กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา และในมาตรา ๓๕ วรรคสาม ไดกําหนดใหคุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการเขาสู ตําแหนง รวมท้ังการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) กําหนด ดังนั้น ก.ร. จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวออก “ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....” ขึ้น อันมีสาระสําคัญโดยสรุปได ดังนี้

๑. กําหนดใหนักกฎหมายนิติบัญญัติมี ๒ ชั้น คือ นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ และ
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ โดยแตละชั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของการเปน
ขาราชการรัฐสภาสามัญ และตองดํารงตําแหนงนิติกรระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไปในชั้นท่ี ๒ หรือ

 ั ั ั ั ี่ ิ โ ี 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๑

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

ระดับเช่ียวชาญข้ึนไปในช้ันท่ี ๑ รวมท้ังตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ คือ 
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตรและสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา หรือปริญญาตรีทางนิติศาสตรและปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางนิติศาสตร 
รวมทั้งตองผานการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายนิติบัญญัติดวย

๒. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยไดกําหนดใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และภารกิจใหม
ของรฐัสภาตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ อาท ิการยกรางกฎหมาย
การตรวจและพิจารณารางกฎหมาย การตีความกฎหมาย การวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ใหความเห็น
ทางกฎหมาย และจัดทําความเห็นทางกฎหมาย การเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย
การแปลกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ และการติดตามประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา เปนตน

๓. กําหนดใหมี “คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมาย
นติบิญัญตั”ิ เพ่ือทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยมีองคประกอบ ดงันี้

  -  กรรมการขาราชการรัฐสภาผูทรงคุณวุฒิท่ีประธานรัฐสภาแตงต้ัง เปนประธานกรรมการ 
๑ คน และรองประธานกรรมการ ๑ คน

  - กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๗ คน ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา คณบดคีณะนติศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั คณบดคีณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
และเลขาธิการวุฒิสภา

  - ผูอาํนวยการสาํนกับริหารงานกลาง สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร เปนเลขานุการ 
และผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนผูชวยเลขานุการ

๔. กําหนดใหมี “คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมาย
นติบิญัญตั”ิ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะเก่ียวกับการมอบหมายงาน
และสบัเปลีย่นหมนุเวยีนการปฏบิตังิาน และพฒันาและรกัษามาตรฐานการปฏิบตังิานของนกักฎหมาย
นิติบัญญัติ โดยมีองคประกอบ ดังนี้

  - กรรมการขาราชการรัฐสภาผูทรงคุณวุฒิท่ีประธานรัฐสภาแตงต้ัง เปนประธานกรรมการ 
๑ คน และรองประธานกรรมการ ๑ คน

  - กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน ๒ คน ประกอบดวย ผูทรงคณุวฒุดิานกฎหมายทีป่ระธาน
รัฐสภาแตงตั้ง ๑ คน และผูทรงคุณวุฒิดานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ประธานรัฐสภาแตงตั้ง ๑ คน

  - กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๒ คน ประกอบดวย เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ
เลขาธิการวุฒิสภา

  - ผูอาํนวยการสาํนกังานเลขานกุาร ก.ร. เปนเลขานุการ ผูอาํนวยการสาํนกับรหิารงานกลาง 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เปนผูชวยเลขานุการ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๒ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

๕. การเขาสูตาํแหนงนกักฎหมายนิตบิญัญตั ิชัน้ที ่๒ และการเล่ือนช้ันนกักฎหมายนิตบิญัญตัิ 
ชั้นที่ ๒ เปนชั้นที่ ๑ โดยจะตองเปนผูผานการทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณ
ในการปฏิบตัหินาทีด่านกฎหมาย รวมทัง้ประเมนิผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไข
ที่ ก.ร. กําหนด

๖. การทําขอตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนักกฎหมายนิติบัญญัติตอง
ทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาทุกป เพ่ือเปนกรอบการมอบหมายงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน อันเปนการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนติิบัญญัติ ในกรณีที่ไมผาน
การประเมินผลดังกลาวติดตอกัน ๒ ป คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติจะเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง หรือลดช้ัน
เปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ โดยนักกฎหมายนิติบัญญัติที่ถูกสั่งใหพนจากตําแหนงจะสมัคร
เขารับการคัดเลือกเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ตองพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับแตวัน
ที่ถูกสั่งใหพนจากตําแหนง

๗. เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ไดกําหนดใหนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ชั้นที่ ๑ ไดรับเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท สวนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๘. การประเมินผลสัมฤทธิ์ เมื่อครบ ๒ ป นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับแลว คณะกรรมการ
พัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติตองประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของระบบการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบ
หรือแนวทางการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายของรัฐสภาเสนอตอ ก.ร. เพื่อพิจารณา

 ทั้งน้ี สําหรับหลักเกณฑตาง ๆ ที่เก่ียวของกับคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบดังกลาวกําหนด ประกอบดวย

๑. “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒” เปนหลักเกณฑที่กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการเขาสูตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ “คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” จะประกาศรับสมัครคัดเลือก และใหผูที่มีคุณสมบัติและประสงค
จะสมัครขอรับการคัดเลือก กรอกแบบขอรับการคัดเลือกและเสนอผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย 
โดยใหผูบังคับบัญชาปจจุบันรับรอง “การปฏิบัติงานดานกฎหมาย” และ “ผลงานทางวิชาการ
ดานกฎหมาย” ที่เสนอดังกลาว แลวสงใหหนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดตรวจสอบ
“ขอมูลบุคคล” ซึ่งจะเปนการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา การผานการอบรม ตําแหนง 
และการถูกดําเนินการทางวินัยของผูขอรับการคัดเลือก แลวแจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จํานวน 
๓ คน พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่
ดานกฎหมาย ผลการปฏบิตังิานดานกฎหมาย พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการหรือสมรรถนะ การรกัษาวนิยั 
พฤติกรรมทางจริยธรรม และความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเดนของผูขอรับการคัดเลือก 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๓

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

  จากนัน้ หนวยงานการเจาหนาทีจ่ะรวบรวมขอมลูของผูขอรบัการคัดเลอืกดงักลาวเสนอตอ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อประกอบการพิจารณาและดําเนินการคัดเลือกตอไป โดยการคัดเลือก
จะมีองคประกอบและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

  องคประกอบที ่๑ การทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่
ดานกฎหมายในระดับผูชาํนาญการพิเศษ จํานวน ๔๐ คะแนน

  องคประกอบท่ี ๒ การประเมินผลงานทางวชิาการซ่ึงเปนผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
หรือผลงานท่ีมีลักษณะเปนการวิเคราะหและเสนอแนะอันเปนประโยชนตองานนิติบัญญัติท่ีสะทอน
ความรูความสามารถทางวิชาการ จํานวน ๖๐ คะแนน 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดเกณฑการพิจารณา วิธีการทดสอบและประเมิน 
เชน การแสดงวิสัยทัศน การสัมภาษณ การพิจารณาความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือวิธีการอื่นใดก็ได 
โดยคํานึงถึง “พฤติกรรมทางจริยธรรม” ดวย โดยผูที่จะผานการคัดเลือกตองไดคะแนนแตละ
องคประกอบไมนอยกวารอยละ ๗๐

  เมือ่คณะกรรมการคดัเลอืกฯ ดาํเนนิการคดัเลอืกเสรจ็แลว จะประกาศบญัชผีูผานการคดัเลอืก
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ตามลําดับที่ที่ไดขึ้นบัญชีไว (เรียงตาม
ลําดับคะแนนรวมจากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากันจะเรียงตามลําดับอาวุโสทางราชการ) 
โดยใหเปนไปตามความจําเปนของสวนราชการสังกัดรัฐสภาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
ดานกฎหมายของรัฐสภาและกรอบวงเงินงบประมาณ โดยบญัชผีูผานการคัดเลอืกใหใชไดไมเกนิ ๒ ป 
นับแตวันประกาศ 

  ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความเขาใจในขัน้ตอนการดาํเนนิการดงักลาวอยางชดัเจน สามารถพจิารณา
แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

 ๒. “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นกักฎหมายนติบิญัญตั ิชัน้ที ่๑” เปนหลกัเกณฑทีก่าํหนดรายละเอียดเกีย่วกบัการเล่ือนชัน้นกักฎหมาย
นิติบัญญัติ จากชั้นที่ ๒ เปนชั้นที่ ๑ โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศ
รบัสมคัรคดัเลอืก และใหผูท่ีมีคุณสมบัติแจงความประสงคขอรับการคัดเลือกตอหนวยงานการเจาหนาท่ี
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

ของสวนราชการตนสังกัด โดยกรอก “แบบขอรับการคัดเลือก” และเสนอ “ผลงานทางวิชาการ” 
เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยในการคัดเลือกจะมอีงคประกอบและเกณฑ
การคัดเลือก ดังนี้

  องคประกอบที่ ๑  การทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏบิตัหินาท่ี
ดานกฎหมายในระดับผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๐ คะแนน

  องคประกอบที่ ๒  การประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนผลงานมีคุณคาเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชากฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภาทัง้ในและนอกรฐัสภา เปนประโยชนตอสังคมอยางกวาง
ขวาง และไดรับการเผยแพรในวงวิชาการดานกฎหมายหรืองานนิติบัญญัติมาแลว จํานวน ๘๐ คะแนน 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดเกณฑการพิจารณา วิธีการทดสอบและประเมิน 
และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นท่ี ๒ ดวย 
โดยผูที่จะผานการคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๘๐

  เมือ่คณะกรรมการคดัเลือกฯ ดาํเนินการคัดเลือกเสร็จแลว จะเสนอรายชือ่ผูผานการคัดเลือก
ตอหัวหนาสวนราชการเทากับจํานวนตาํแหนงท่ีจะแตงต้ัง โดยใหเปนไปตามความจาํเปนของสวนราชการ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนางานดานกฎหมายของรัฐสภาและกรอบวงเงินงบประมาณ 
แลวประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกแยกตามสวนราชการที่สังกัด 

  ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความเขาใจในขัน้ตอนการดาํเนินการดงักลาวอยางชดัเจน สามารถพิจารณา
แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑

๓. “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําขอตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ” เปนหลักเกณฑที่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา
มาตรฐานการปฏิบตังิานของนกักฎหมายนิตบิญัญัตโิดยมหีลักการท่ีสาํคัญ คอื “คณะกรรมการพฒันาและ
รกัษามาตรฐานการปฏิบตังิานของนักกฎหมายนิตบิญัญตั”ิ จะประกาศหลักเกณฑและวธิกีารประเมินผล
การปฏิบตังิานในตําแหนงนักกฎหมายนิตบิญัญัต ิเพ่ือใชสาํหรบัการทํา “ขอตกลงการปฏิบตังิานประจาํป” 
ระหวางนักกฎหมายนิติบัญญัติกับผูบังคับบัญชา โดยมีองคประกอบและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

องคประกอบที่ ๑  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จํานวน ๘๐ คะแนน
องคประกอบที่ ๒  การประเมนิสมรรถนะและพฤตกิรรมทางจรยิธรรม จาํนวน ๒๐ คะแนน 
ทัง้นี ้คณะกรรมการฯ จะกําหนดเกณฑการพิจารณาและวธิกีารประเมนิ โดยพิจารณาจาก

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของผู บังคับบัญชา หลักฐาน
ความสําเร็จของงาน และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน (ปละ ๒ รอบ คือ 
๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน) โดยผูที่จะผานการประเมินตองไดคะแนน
แตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ ๗๕ สําหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ และไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ สําหรับนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑

เมือ่คณะกรรมการฯ ประเมนิผลการปฏบิตังิานเสรจ็แลว จะเสนอผลการประเมนิตอหวัหนา
สวนราชการเพ่ือแจงใหนกักฎหมายนติบิญัญตัริบัทราบเปนรายบคุคล ในกรณทีีไ่มผานการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปติดตอกัน ๒ ป คณะกรรมการฯ จะมีมติเสนอเรื่องตอหัวหนาสวนราชการ
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บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

เพ่ือมีคําส่ังใหพนจากตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ หรือลดช้ันเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชัน้ที ่๒
นับแตวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ

  ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความเขาใจในขัน้ตอนดงักลาวอยางชดัเจน สามารถพจิารณาแผนภาพแสดง
กระบวนการทําขอตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ 

๔. รางประกาศประธานรฐัสภา เรือ่ง คณุสมบตั ิลกัษณะตองหาม วาระการดาํรงตาํแหนง 
และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานบริหารทรัพยากรบุคคลในคณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
นกักฎหมายนติบิญัญตั ิพ.ศ. .... ไดกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมี “คณุสมบตัทิัว่ไป”
คือ เคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทาหรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการ

ขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภาหรือกรรมการกฤษฎีกา
และ “คุณสมบัติเฉพาะ” อาทิ เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย
หรือดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป เปนตน และไดกําหนดใหมีวาระการดํารง
ตาํแหนงคราวละ ๔ ป ทัง้นี ้ในการเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประกอบการพจิารณาแตงต้ังของประธาน
รฐัสภา ใหเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรและเลขาธกิารวุฒิสภารวมกันเสนอชือ่ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติั
และไมมีลักษณะตองหาม ดานละไมนอยกวา ๒ คน พรอมทั้งประวัติและผลงานโดยยอของแตละคน 

อนึ่ง เพ่ือเปนการสรางความรู ความเขาใจ และรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนด
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ และหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา 
และจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของ
สวนราชการสังกัดรัฐสภา” ไดนํารางระเบียบ ก.ร. และหลักเกณฑตาง ๆ เผยแพรในระบบอินทราเน็ต 
(Intranet) ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา รวมท้ังจัดใหมีโครงการสัมมนาในหัวขอ “การเสริมสราง
ความรูและรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา” ขึ้น 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ ทั้งนี้ เพื่อใหผูเขารวมสัมมนา 
อันประกอบดวย ผูบริหารและขาราชการรัฐสภาสามัญ ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรูความเขาใจ และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ
รางระเบียบและหลักเกณฑดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการฯ
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

 จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
โดยเฉพาะคุณสมบัติ ลักษณะงานหรือหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการคัดเลือก
และแตงต้ัง เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับนักกฎหมายกฤษฎีกาหรือนิติกรที่ปฏิบัติงาน
ในสวนราชการอื่น ๆ มีแนวทางการดําเนินการที่เหมือนหรือแตกตางกนัประการใด

นายสรุชัย  เล้ียงบญุเลศิชยั :  ในการจดัทํารางระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวกบัการกาํหนด
ตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัดิงักลาว มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหการกําหนดตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัิ
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถนํามาสูการปฏบิตัิ
และดําเนินการเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพงานดานกฎหมายของรัฐสภา โดยคณะกรรมการฯ
ไดพิจารณาภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด ไดแก การไมกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
เปนสายงานใหม รวมท้ังการไมกําหนดหนวยงานรองรับตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ แตจะ
กําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติจากการพิจารณาผลการประเมินและคัดเลือกบุคคลที่มี
ผลการปฏบิตังิานท่ีมคีณุภาพการปฏิบตังิานตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบญัญตัริะเบียบขาราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดจนการกําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติภายใต
เง่ือนไขคาตอบแทนท่ีขาราชการรัฐสภาสามัญไดรับอยูในปจจุบัน ขอจํากัดดานงบประมาณ และ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ

สําหรับขอแตกตางในประการตาง ๆ ของตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเปรียบเทียบกับ
นกักฎหมายกฤษฎกีาหรือนิตกิรท่ีปฏิบตังิานในสวนราชการอืน่ ๆ  อาทิ เร่ืองคุณสมบัตทิีม่กีารกําหนดให
ตองสอบไลไดในหลกัสูตรเนตบิณัฑิตยสภา เน่ืองจากเล็งเห็นวา หลักสูตร “เนติบณัฑิตยสภา” ถอืเปน
คณุวุฒทิีส่งูกวาปริญญาตรี และบุคคลท่ีสอบไดคณุวุฒดิงักลาวน้ีจะมีความสามารถในการคิด วเิคราะห 
และเชื่อมโยงหลักการตาง ๆ ไดเปนอยางดี อันจะเปนจุดแข็งของผูดํารงตําแหนงนักกฎหมาย
นติบิญัญตั ิอกีท้ังคุณวุฒเินตบิณัฑิตไทยกเ็ปนท่ียอมรับวามีการเรยีนการสอนเพ่ือประยกุตกฎหมาย
ใหเขากับบริบทของสังคมและการวัดผลท่ีเขมขนจริงจัง ดังน้ัน การกําหนดคุณสมบัติใหตองผาน
การสอบไลไดในหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภาจึงมีความเหมาะสม และเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
มากกวาคนทีจ่บเพยีงปรญิญาตรทีางสาขานติศิาสตร อยางไรกต็าม นอกจากจะกาํหนดใหตองมีคณุวุฒิ
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ปริญญาตรีและผานหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภาแลว ยงัมกีารกาํหนดทางเลอืกใหตองมคีณุวฒุปิรญิญาโท
หรอืปรญิญาเอกไดอกีดวย เพราะการเรยีนปรญิญาโททางดานกฎหมายนัน้ เปนการศกึษาคนความติใิหม
ทางดานกฎหมายซ่ึงเปนการคนควาในอนาคต สวนกรณีปริญญาเอกนั้น ก็เปนการกําหนดไวกรณี
หากมีโอกาสสามารถคัดเลือกผูมีคุณสมบัติดังกลาวเพ่ือเขาสูตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติได 
ดวยเหตนุี ้การกําหนดคุณสมบัติของนักกฎหมายนิติบัญญัติใหมีคุณสมบัติท้ังการสอบไลไดตามหลักสูตร
ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา หรือไดรับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก
ดังกลาว จึงเปนประโยชนกับสวนราชการสังกัดรัฐสภาที่จะมีนักกฎหมายนิติบัญญัติ อันเปนการแสดง
ใหเห็นวาผูนั้นมีการขวนขวายพัฒนาเรียนรูเพิ่มเติม

สวนนักกฎหมายกฤษฎีกาซึ่งกําหนดใหดํารงตําแหนงไดตั้งแตเปนนิติกรระดับปฏิบัติการ 
แตนักกฎหมายนติิบัญญัติตองเปนนิติกรในระดบั “ชํานาญการพิเศษ” ขึ้นไปเทานั้น ก็เพื่อตองการ
ผูผานการปฏิบัติงานดานกฎหมายมาเปนระยะเวลาพอสมควร หรือมีประสบการณดานนิติบัญญัติ
ในระบบรัฐสภาอยางมืออาชีพ เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหการสนับสนุนงานดานวิเคราะหเปรียบเทียบ
กฎหมาย และการยกรางกฎหมายใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และประชาชน
ที่เขาชื่อเสนอกฎหมาย พรอมทั้งปฏิบัติภารกิจในการใหคําปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมาย และ
การดาํเนนิการรบัฟงความคดิเหน็ของผูเก่ียวของตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเปนลักษณะงานที่มีความแตกตางจากนักกฎหมายกฤษฎีกา และมีหนาที่
ความรับผิดชอบที่สูงกวานิติกรทั่วไป

อยางไรก็ดี แมในระยะเริ่มตนจะกําหนดใหมีนักกฎหมายนิติบัญญัติเพียง ๒ ระดับ เทานั้น 
คือ นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ (Senior Parliament Legal Specialist) ซึ่งเปนขาราชการ
รัฐสภาสามัญที่ดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ (Parliament Legal 
Specialist) ที่ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ แตในอนาคต หากมีการบมเพาะนักกฎหมาย
นิติบัญญัติจนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสมาชิกรัฐสภาแลว ก็อาจกําหนดใหมีนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
ตั้งแตระดับปฏิบัติการจนถึงระดับทรงคุณวุฒิตอไป รวมทั้งจะมีเสนทางกาวหนาโดยสามารถดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก รองเลขาธิการ เลขาธิการ หรือตําแหนงที่ปรึกษาดานกฎหมายได 

สําหรับการคัดเลือกเขาสู ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติก็จะมีความเขมขนพอสมควร 
กลาวคือ มีทั้งการทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีดานกฎหมาย 
รวมทั้งการประเมินผลงานทางวิชาการ เพราะลักษณะงานท่ีปฏิบัติของนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น 
จะมีท้ังงานท่ีปฏิบัติเหมือนและแตกตางกับนักกฎหมายกฤษฎีกา กลาวคือ งานท่ีปฏิบัติเหมือนกัน 
คือ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการรางกฎหมาย การใหความเห็นทางกฎหมาย การเปรียบเทียบและ
การแปลกฎหมาย รวมท้ังการวิจัยและการพัฒนากฎหมาย  สวนงานทีแ่ตกตางกนัและเปนการเพิม่เตมิขึน้
ก็คือ การติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ตามความรับผิดชอบของรัฐสภา ซึ่งลักษณะงานตาง ๆ ดังกลาวเปนงานที่ตองใชความรูความสามารถ
ทางวิชาการเปนอยางสูง การประเมินผลงานทางวิชาการจึงมีความจําเปนและเหมาะสม 
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

นอกจากนี้ ยังกําหนดใหผูบังคับบัญชา จํานวน ๓ คน ใหความเห็นเกี่ยวกับความรู  
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการคดัเลอืกฯ ซึง่ประกอบดวยบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิตบิัญญัตแิละกฎหมายดวย 
อันเปนแนวทางที่จะชวยปองกันมิใหเกิดอคติหรือความลําเอียงของผูบังคับบัญชาในการประเมิน 
นอกจากน้ี ในการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติก็จะประกาศบัญชี
ผูผานการคดัเลอืกตามลาํดบัคะแนนรวมจากมากไปนอยอยางเปดเผย โดยใหเปนไปตามความจาํเปน
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนางานดานกฎหมายของรัฐสภา
และกรอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งในสวนน้ีจะคลายคลึงกับการเขาสูตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกา 
ที่กําหนดใหผู มีคุณสมบัติเขาทดสอบและประเมินผลงานทางวิชาการเชนเดียวกัน แตเม่ือผาน
การประเมินแลวจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดโดยไมมีการขึ้นบัญชี

ในประการท่ีสําคัญ เพ่ือเปนการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ จึงไดกําหนดใหมีการทําขอตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป โดย “คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ” 
ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มาจาก ก.ร. และหนวยงานภายนอก และเลขาธิการของท้ังสองสวน
ราชการสงักดัรฐัสภา จะเปนองคกรท่ีทาํหนาทีบ่รหิารจัดการและประเมนิผลการปฏิบตังิาน หากไมผาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานติดตอกัน ๒ ปแลว ก็อาจถูกสั่งใหพนจากตําแหนง หรือลดช้ัน
จากนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑ เปนนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

 จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาเมือ่มีตาํแหนงนักกฎหมายนติบิญัญัตเิกิดข้ึน
แลว ขาราชการในสวนราชการสังกัดรัฐสภาควรเตรียมความพรอมในการเขาสูตาํแหนง
ดังกลาวอยางไร และมีความคาดหวังในประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาวตอวงงานดานนิติบัญญัติเพียงใด

นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลศิชยั :  สําหรับการเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. .... 
ไดกาํหนดลกัษณะงานทีป่ฏิบตัขิองนักกฎหมายนติบิญัญัตไิววานักกฎหมายนติบิญัญัตจิะตองปฏิบตังิาน
ในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

๑. การยกรางกฎหมาย ตรวจและพิจารณารางกฎหมาย
  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถในการศึกษาคนควากฎหมายไทยและ

กฎหมายตางประเทศ รวมท้ัง “ปญหาขอกฎหมาย” และ “ปญหาทางปฏบิตั”ิ เพือ่นาํมายกรางกฎหมาย
โดยในการยกรางกฎหมายจะตองคาํนึงถึงความจาํเปน ความเปนไปไดและขอบเขตทีจ่ะตองมกีฎหมาย 
ความสอดคลองกบัหลักกฎหมายและบทบญัญตัแิหงรัฐธรรมนญูและกฎหมายอืน่ ความมปีระสทิธิภาพ
ของการจัดองคกรและกลไกเพ่ือการใชบังคับกฎหมาย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ
และภาระหรือความยุงยากของประชาชนหรือผูที่จะอยูในบังคับแหงกฎหมายนั้นดวย

  สําหรับการตรวจและพิจารณารางกฎหมายนั้น เปนการตรวจสอบวารางกฎหมายที่เสนอ
ตอรัฐสภา มีโครงสราง รูปแบบ ขอความ ถอยคําเปนไปตามรูปแบบการรางกฎหมายหรือไม และ
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การพิจารณาเน้ือหาวามคีวามสอดคลองกนัอยางเปนระบบหรือไม โดยการศึกษาจาก “คูมอืแบบการราง
กฎหมาย” ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งแนวทางการบัญญัติถอยคําในรางกฎหมาย
ที่ผานความเห็นชอบของรัฐสภา ประเด็นการอภิปรายเก่ียวกับการใชถอยคําและรูปแบบการเขียน
กฎหมายท้ังในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและการพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา    

๒. การตีความกฎหมาย วินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ใหความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํา
ความเห็นทางกฎหมาย

  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถ ในการคนหาหรืออธิบายความหมาย
ของถอยคําที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายโดยอาศัยการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาและสามัญสํานึก 
ใหมีความหมายที่ชัดเจนเพื่อท่ีจะนํากฎหมายนั้นไปใชบังคับแกกรณีที่มีปญหาไดอยางถูกตองและ
เปนธรรม รวมท้ังสามารถใหความเห็นทางกฎหมายในประเด็นท่ีสมาชิกรัฐสภาสอบถาม และใหความเห็น
ทางกฎหมายดวยวาจาในกรณีเรงดวน และการจัดทําความเห็นทางกฎหมายเปนลายลักษณอักษร
ตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา 

๓. การเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย
  นักกฎหมายนิติบัญญัติ ควรมีความรู ความสามารถ ในการศึกษา คนควา และวิเคราะห

กฎหมายตางประเทศและเอกสารทางกฎหมายของตางประเทศ รวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ตางประเทศกับกฎหมายไทย โดยการสืบคนขอมูลกฎหมายนั้น จําเปนตองมีฐานขอมูลกฎหมายที่มี
ความครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบัน และสามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผมในฐานะ
ประธานกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิจงึไดมคีาํสัง่แตงตัง้
“คณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลกฎหมายในกลุมอาเซียน” เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลกฎหมาย
ของประเทศในกลุมอาเซยีน จนนาํไปสูการพฒันาเวบ็ไซต “asean-law.senate.go.th” เพือ่บรูณาการ
ฐานขอมูลกฎหมายของประเทศในกลุ มอาเซียน ใหสามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและสืบคน
ขอมูลกฎหมายไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปน
ฐานขอมูลทางกฎหมายในการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติของฝายนิติบัญญัติ เพื่อพัฒนากฎหมาย
ภายในของประเทศไทยใหมีมาตรฐานในระดับเดียวกันกับประเทศภาคีของประชาคมอาเซียน 
และนานาอารยประเทศ 
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

๔. การแปลกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ
  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรูภาษาตางประเทศในระดับท่ีสามารถสื่อสารกับ

ชาวตางประเทศได และสามารถแปลกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อใชเปน
ขอมูลสนับสนุนการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภาได

๕. รับผิดชอบโครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายที่ยุงยากในฐานะหัวหนาโครงการ
  นกักฎหมายนิตบิญัญตัคิวรมีความรู ความสามารถในการทาํงานวิจยั และรับผดิชอบโครงการ

วจิยัและพฒันากฎหมายทียุ่งยาก ซบัซอน เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการพฒันากฎหมายใหมปีระสทิธิภาพ
และเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

๖. การศึกษาและรวบรวมหลักกฎหมาย แนวคําวินิจฉัยหลักกฎหมายของศาลที่เปน
ประโยชนตอวงงานรัฐสภา

  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถ ในการศึกษาและรวบรวมหลักกฎหมาย
จากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คําพิพากษาศาลยุติธรรม คําพิพากษาศาลปกครอง ที่เปนประโยชน
ตอวงงานรัฐสภา ทัง้นี ้เพือ่ใชเปนขอมลูประกอบการพิจารณาและกล่ันกรองกฎหมายของสมาชิกรฐัสภา

๗. การใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะในการรางกฎหมาย การรับฟงความคิดเห็น
รางกฎหมายของผูเกี่ยวของ การใหความเห็นรางกฎหมาย การวิเคราะหความจําเปนและ
ผลกระทบของรางกฎหมาย การตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายและการจัดทําเจตนารมณของ
รางกฎหมาย

  เน่ืองจากมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติหลักการใหม
ในการตรากฎหมายวา กอนการตรากฎหมายทุกฉบบั รฐัพงึจดัใหมกีารรบัฟงความคิดเหน็ของผูเกีย่วของ
วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ เปดเผยผลการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบของกฎหมายตอประชาชนและนํามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ดังนั้น นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถ 
ในการใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะในการรางกฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย
ของผูเก่ียวของ การใหความเหน็รางกฎหมาย การวิเคราะหความจําเปนและผลกระทบของรางกฎหมาย 
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การตรวจสอบเน้ือหาของรางกฎหมาย และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการตรากฎหมาย
ทั้งระบบ เพื่อประโยชนในการจัดทําเจตนารมณของกฎหมาย     

๘. การติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา

  นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรู ความสามารถในการติดตามประเมินผลการบังคับใช
กฎหมายและติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ของสมาชิกรัฐสภาในการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ  ทีส่มควรไดรบัการปรบัปรงุแกไข และเปนขอมูล
ในการพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๙. การปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
  นอกจากความรู ความสามารถ ในลักษณะงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติดังกลาวแลว 

นักกฎหมายนิติบัญญัติควรมีความรูในวงงานรัฐสภาอยางรอบดาน ทั้งนี้ เพ่ือใหมีความพรอมในการ
สนับสนุนงานที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง ตามที่ไดรับมอบหมายจากสมาชิกรัฐสภา     

ดังนั้น ขาราชการรัฐสภาสามัญตําแหนงนิติกรของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ควรจะตองพัฒนา
ความรู ความสามารถ และประสบการณ ตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติของตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ดังกลาว ทั้งนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของนักกฎหมายนิติบัญญัติบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย
ในการกําหนดใหมีตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ

สําหรับความคาดหวังตอนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้น นักกฎหมายนิติบัญญัติถือเปนตําแหนง
ทีไ่ดรบัความคาดหวงัสงู ทัง้จากบคุคลภายในวงงานรฐัสภาและบคุคลภายนอกวงงานรฐัสภา เนือ่งจาก
เปนการปฏิรูปการปฏิบัติงานดานกฎหมายของสวนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงาน
ดานกฎหมาย โดยการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นกวาขาราชการรัฐสภาในตําแหนง
นติกิร ทัง้นี ้เพือ่สรางนกักฎหมายทีม่คีวามรู ความสามารถ และประสบการณในงานดานนติบิญัญตัิ
โดยเฉพาะ และเปนกลไกสาํคัญในการชวยเหลือและสนบัสนุนภารกจิงานดานนิติบัญญัติของสมาชกิ
รัฐสภาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการกําหนด
ตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย : ดังไดกลาวในเบื้องตนแลววา นับตั้งแตพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใชบังคับ ซึ่งเปนระยะเวลากวา ๗ ป ก็ไดมีการพิจารณา
ศึกษาและดําเนินการยกรางระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหมี “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” เกิดขึ้น เพื่อทําหนาที่
ปฏิบัติงานดานกฎหมายและสนับสนุนงานวิชาการแกสมาชิกรัฐสภา อนัจะเปนประโยชนตอการพฒันา
คุณภาพงานดานนิติบัญญัติของรัฐสภา จนกระทั่งปจจุบัน “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทํา
ระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา” ไดผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายของสวนราชการ
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“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

สังกัดรัฐสภาดังกลาวเปนผลสําเร็จ โดยไดออกราง “ระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....” ขึ้น ซึ่งปจจุบันอยูระหวางรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อใชบังคับตอไป๗ รวมทั้งจัดทําหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก 
“รางหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการคดัเลอืกบคุคลเพือ่แตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงนักกฎหมายนติบิญัญตัิ 
ชั้นท่ี ๒” “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑” “รางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ” และ “รางประกาศประธานรัฐสภา 
เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวฒุดิานกฎหมายและกรรมการผูทรงคุณวฒุดิานบริหารทรพัยากรบุคคลในคณะกรรมการพัฒนา
และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....” เพ่ือใหการเปนไปตามท่ี
ระเบียบดังกลาวกําหนด

อยางไรก็ดี หากพิจารณาระเบียบ รวมท้ังหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตาง ๆ เกี่ยวกับ
การกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติโดยผิวเผินแลวอาจจะเห็นวามีความเก่ียวของเฉพาะนิติกร
ในสวนราชการสงักัดรัฐสภา คอื สาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา
เทาน้ัน แตเม่ือพิจารณาใหถองแทแลวจะพบวา นอกจากจะมีความเกี่ยวของกับ “นิติกร” แลว 
ยงัมีความเกีย่วของกับ “ผูบงัคับบัญชา” และ “ผูบริหาร” ทกุระดับ รวมทัง้ “สมาชกิรัฐสภา” ดวย 
โดยผูทีเ่ก่ียวของทกุฝาย ควรมคีวามรูความเขาใจในระเบียบและหลกัเกณฑตาง ๆ  เปนอยางด ีทัง้น้ี 
เพราะตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติมิไดเกิดข้ึนเพ่ือสรางความเจริญเติบโตในหนาท่ีใหกับนิติกร 
แตเปนไปเพ่ือประโยชนในการปฏิรปูระบบงานดานนติบิญัญัตขิองสวนราชการสังกัดรัฐสภาเปนสําคัญ 
ดงัน้ัน จงึมีขอคิดคํานึงแกผูบงัคับบัญชาและผูบรหิารทุกระดับทีจ่ะมากาํกบัดูแลนกักฎหมายนิตบิญัญตัิ 
รวมทั้งสมาชิกรัฐสภา ในประการที่สําคัญ ดังนี้

เน่ืองจากรางระเบยีบ ก.ร. วาดวยการกาํหนดตําแหนงนักกฎหมายนติบิญัญัต ิพ.ศ. .... ไดกาํหนด 
ใหนักกฎหมายนิติบัญญัติตองทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาทุกป เพ่ือเปนกรอบกํากับ
การมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ ดังน้ัน ในการพิจารณา
มอบหมายงานของผูบงัคบับัญชา จงึควรพิจารณาหรือคาํนงึถึงภารกิจและลกัษณะงานท่ีนกักฎหมาย
นติบิญัญัตจิะตองปฏิบตัซิึง่แตกตางจากนติกิร รวมทัง้ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางาน
เพือ่การพฒันาศกัยภาพและรักษามาตรฐานการปฏบัิตงิานในหนาทีข่องนกักฎหมายนิตบิญัญตัดิวย 
หรอืกลาวอีกนยัหน่ึง คอื ตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัติองปฏิบตังิานท่ีเปนภารกจิสาํคญัในการรองรับ
กระบวนการนิตบิญัญตั ิดงันัน้ ในการจัดทําขอตกลงการปฏบิตังิาน จงึตองพจิารณาเนือ้งานหลักท่ีสาํคัญ
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ และเปนเนื้องานหรือผลงานที่จะตองรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติใหสูงกวานิติกร และเมื่อมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานแลวจะตองมี

๗ โปรดด ูเชงิอรรถที ่๓.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๒๓

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

การมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนตรงกับขอตกลงการปฏิบัติงานดวย ทัง้นี ้เพ่ือใหการบริหารระบบ
นักกฎหมายนิติบัญญัติประสบความสําเร็จและเปนไปตามความมุงหมายที่กําหนดไว

ทั้งนี้ เนื่องจากการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติตามรางระเบียบดังกลาว เปนการ
พจิารณาคดัเลอืกผูดาํรงตาํแหนงในสายงานนิตกิารของสวนราชการสังกดัรฐัสภาทีม่คีวามรู ความสามารถ
สงูเปนพเิศษเพือ่มาปฏบิตังิานรองรบักระบวนการนติบิญัญตัอิยางมอือาชพีเปนการเฉพาะ ซึง่จะไมกาํหนด
ตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัขิึน้เปนสายงานใหม และไมกาํหนดหนวยงานรองรบั ดงันัน้ ผูทีไ่ดรบั
การคัดเลือกใหเปนนักกฎหมายนิติบัญญัติจึงตองปฏิบัติงานอยูในหนวยงานสังกัดเดิมหรือสังกัดใหม
ทีส่ามารถมอบหมายใหปฏบิตังิานไดตามความเหมาะสม แตอยางไรก็ตาม หากในอนาคต นกักฎหมาย
นิติบัญญัติสามารถพิสูจนความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือยอมรับ
อนัประสบความสาํเรจ็ตามเจตนารมณแลว กอ็าจจะพจิารณากาํหนดตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตัิ
เปนสายงานใหมในสวนราชการสังกัดรัฐสภาก็ได

อน่ึง เม่ือรางระเบียบ ก.ร. วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ พ.ศ. ....
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว “คณะกรรมการพิจารณา ศึกษา และจัดทําระเบียบหรือ
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา” 
จะไดจัดใหมีการสัมมนาข้ึนเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ในหลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดตําแหนง
นักกฎหมายนิติบัญญัติแกผู บริหาร ผู บังคับบัญชา และนิติกร ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตอไป รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการรับรูขอมูล
ความเปนมา เหตุผล และวัตถุประสงคของการกําหนดระเบียบหลักเกณฑตาง ๆ  และสามารถดําเนินการ
ไดอยางถกูตองตรงตามเจตนารมณของการกาํหนดตาํแหนงนกักฎหมายนติบิญัญตั ิจะไดจดัทาํหนงัสอื
คําอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อเผยแพรตอไปดวย.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๒๔ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

“คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” 

ประกาศรับสมัคร

หนวยงานการเจาหนาที่
ตรวจสอบขอมูลบุคคล และแจง

“ผูบงัคบับญัชา ๓ คน” พจิารณาใหความเหน็เกีย่วกบั
 -  คุณสมบัติ
 -  ผลการปฏิบัติงาน และ
 -  พฤติกรรมของผูขอรับการคัดเลือก

ประกาศบัญชีผูผานการคัดเลือก
เรียงลําดับตามคะแนนรวมของผูผานการคัดเลือกของสวนราชการนั้น 

ในกรณมีีคะแนนเทากันใหพิจารณาจากลําดับอาวุโสทางราชการ

รวบรวมขอมูลของผูขอรับการคัดเลือก
เสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จัดทําประกาศรับสมัคร วางแผน 
กําหนดรายละเอียดดําเนินการคัดเลือก รวมถึงเกณฑ
การพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ทดสอบความรูความสามารถและประสบการณ 

ในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย (๔๐ คะแนน)
(๒) ประเมินผลงานวิชาการดานกฎหมายตามมาตรฐาน

ผูชํานาญการพิเศษดานกฎหมาย (๖๐ คะแนน)    
   โดยเกณฑผานตองไดคะแนนแตละองคประกอบ

ไมนอยกวารอยละ ๗๐
- คณะกรรมการฯ อาจตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน

ตามที่มอบหมายก็ได

ผูสมัคร
ยื่น “แบบขอรับการคัดเลือก” และ 

“ผลงานทางวิชาการ”   
โดยผูบังคับบัญชารับรองเสนอตอ

หนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัด

เลขาธิการ
แตงตั้งผูผานการคัดเลือกตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว 

โดยเปนไปตาม “ความจําเปน” และ “กรอบวงเงินงบประมาณ”

คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้

(๑) ทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย
(๒) ประเมินผลงานทางวิชาการ
 - กําหนดวิธีการทดสอบและประเมินตามที่เห็นสมควร
 - พิจารณาความเห็นของผูบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมดวย
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๒๕

บทสัมภาษณพิเศษ

จุลนิติ

แผนภาพแสดงกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๑

“คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายนิติบัญญัติ” 

ประกาศรับสมัคร

หนวยงานการเจาหนาที่
ตรวจสอบขอมูลบุคคล และรวบรวมขอมูล
เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา

-  ขอมลูการสมคัร (แบบขอรับการคัดเลือกและผลงาน)
- ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานในตาํแหนงนกักฎหมาย

นิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒

คณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ตอเลขาธิการเทากับจํานวนตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

แลวประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกแยกตามสวนราชการตนสังกัด

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จัดทําประกาศรับสมัคร วางแผน 
กําหนดรายละเอียดดําเนินการคัดเลือก รวมถึงเกณฑ
การพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ทดสอบความรูความสามารถและประสบการณ          

ในการปฏิบัติหนาที่ดานกฎหมาย (๒๐ คะแนน)
(๒) ประเมินผลงานวิชาการดานกฎหมายตามมาตรฐาน

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย (๘๐ คะแนน)   
 โดยเกณฑผานตองไดคะแนนแตละองคประกอบ

ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- คณะกรรมการฯ อาจตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน

ตามที่มอบหมายก็ได

ผูสมัคร
ยื่น “แบบขอรับการคัดเลือก” 
และ “ผลงานทางวิชาการ”   

ตอหนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัด

เลขาธิการ
แตงตั้งผูผานการคัดเลือก

โดยเปนไปตาม “ความจําเปน” และ “กรอบวงเงินงบประมาณ”

คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้

(๑)  ทดสอบความรู ความสามารถ และประสบการณดานกฎหมาย
(๒) ประเมินผลงานทางวิชาการ
 -  กําหนดวิธีการทดสอบและประเมินตามที่เห็นสมควร
 -  นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๒๖ จุลนิติ

“นักกฎหมายนิติบัญญัติ” กับการปฏิรูปงานดานนิติบัญญัติของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

แผนภาพแสดงกระบวนการทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ

“คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ”

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ

ผูบังคับบัญชาและนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ทําขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป

และผูบังคับบัญชากลุมงานลงชื่อรับทราบ

หนวยงานการเจาหนาที่
รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติงานเสนอหัวหนาสวนราชการ

รับทราบกอนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานฯ
ตรวจสอบขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป 

และใหความเห็น (ถามี)

การมอบหมายงาน
กําหนด -  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
 -  สมรรถนะและพฤติกรรมทางจริยธรรม

กรณีใหปรับปรุงขอตกลง
-  เสนอหัวหนาสวนราชการทราบ
- ใหผูบังคับบัญชาและนักกฎหมายนิติบัญญัติปรับปรุง 
ขอตกลงตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 

 เมื่อปรับปรุงแลวใหเสนอหัวหนาสวนราชการทราบ
 กอนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
เชน รอบการประเมนิ องคประกอบการประเมนิ เกณฑผาน 
ขั้นตอนดําเนินการและกรอบเวลา (ทําขอตกลงและเสนอ
คณะกรรมการฯ/ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอ
คณะกรรมการ) และเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นควรแจงใหทราบ

ระหวางรอบ (๑ ป)
- คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานฯ ใหคําแนะนําผูบังคับบัญชาในการกํากับดูแลนักกฎหมายนิติบัญญัติ
- ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนํานักกฎหมายนิติบัญญัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
- นักกฎหมายนิติบัญญัติปฏิบัติงานตามขอตกลง และไดรับการพัฒนาตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด

สิ้นรอบ (กันยายน)
- ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑฯ และขอตกลงการปฏิบัติงานประจาํป

หนวยงานการเจาหนาที่รวบรวม
๑.  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ และหลักฐานผลงาน 
๒.  ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ในรอบปของผูนั้นสงใหคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานฯ
- พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัต ิและหลักฐานผลงาน 
 โดยนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) มาประกอบการพิจารณาดวย
- เสนอผลการพิจารณาใหหัวหนาสวนราชการเพื่อแจงผลการประเมินใหนักกฎหมายนิติบัญญัติทราบ
•• กรณีผูไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปติดตอกัน ๒ ป คณะกรรมการฯ เสนอใหหัวหนาสวนราชการ
 เพื่อมีคําสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนง หรือลดชั้นเปนนักกฎหมายนิติบัญญัต ิชั้นที่ ๒ นับแตวันที่คณะกรรมการฯ มีมติ
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