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กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ 

ประเทศ ทีไ่ดก้ำหนดใหอ้ำนาจอธปิไตยเปน็ของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงเปน็ 
ประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล รัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์กร 
ในด้านนิติบัญญัติของประเทศอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจหน้าท่ี 
ในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผน่ดนิ การใหค้วามเห็นชอบในเรื่อง 
สำคญั ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประโยชนข์องแผน่ดนิ รวมทัง้การสรรหา แตง่ตัง้ และการถอดถอน 
บุคคลจากตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ

ด้วยอำนาจหน้าท่ีและภารกิจของรัฐสภาท่ีมีความหลากหลาย กว้างขวาง 
และสลับซับซ้อนดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี “คณะกรรมาธิการของสภา”  
เพื่อมาทำหน้าที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการถือเป็น 
ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใช้อำนาจในด้านนิติบัญญัติ ที่จะต้องทำภารกิจตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากสภา และถือเป็นกลไกที่สำคัญในกระบวนการทำงานของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยช่วยเสริมสร้างการทำงานของสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือก 
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็น 
สมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของสภาแล้วรายงานต่อสภา

จากเหตุผลและความสำคัญของระบบคณะกรรมาธิการของสภาดังกล่าว รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน จึงได้บัญญัติหลักการไว้ในมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง 
โดยกำหนดให้ คณะกรรมาธิการฯ มีอำนาจออก “คำสั่งเรียก” เอกสารจากบุคคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่อง 
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ และได้กำหนดให้คำสั่งเรียกดังกล่าวนั้นมีผล 

“สภาพบังคับทางกฎหมายอันเกี่ยวกับ 
การออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ”
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บังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุวัติให้เป็นไปตามหลักการตามบทบัญญัติ 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคสองดงักลา่ว จงึไดม้สีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทน 
ราษฎร รวมจำนวน ๓ ฉบับ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาในช้ันแปรญัตติของสภาผู้แทนราษฎร 
โดยร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๓ ฉบับ มีหลักการและสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสภาพบังคับ 
ทางกฎหมายกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ กล่าวคือ 
การกำหนดให้มีโทษทางอาญา ซึ่งมีทั้งโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาดังกล่าว

  จากหลกัการของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ทีไ่ดก้ำหนด 
ให้คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภา มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งหลักการ 
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ที่ได้กำหนดให้มีโทษทางอาญาสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ นั้น อาจทำให้เกิดคำถามหรือประเด็นข้อสงสัย 
เกีย่วกบัสภาพบงัคบัทางกฎหมายและบทลงโทษทีเ่หมาะสมในกรณหีากมกีารฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ นั้น ควรมีลักษณะเป็นประการใด และควรมีกระบวนการ 
หรอืขัน้ตอนในการดำเนนิการอยา่งไร รวมทัง้ในกรณทีีค่ำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารฯ อาจทำให ้
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบุคคล จะมีแนวทางเพื่อให้ 
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลซ่ึงเป็นความลับของบุคคลมิให้ถูกกระทบกระเทือนจากการ 
ใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการของสภาอย่างไร ตลอดจนหลักการหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สภาพบงัคบัทางกฎหมายของคำสัง่เรยีกในระบบคณะกรรมาธกิารของตา่งประเทศ มคีวามเหมอืน
หรอืแตกตา่งกบัหลกัการทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง 
และหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง ๓ ฉบับ หรือไม่ เพียงใด

   ดงันัน้ เพือ่ใหม้คีวามกระจา่งหรอืความชดัเจนในเรือ่งนี ้กองบรรณาธกิารวารสารจลุนติ ิ
จึงได้ขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นทางวิชาการจาก นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ รองปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม และ ดร. วิชช์  จีระแพทย์  อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด 
ในหัวข้อเรื่อง “สภาพบังคับทางกฎหมายอันเก่ียวกับการออกคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ” 
ซึง่ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ ๒ ทา่น ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ในเรือ่งดงักลา่วนีไ้วอ้ยา่งนา่สนใจ  
โดยเฉพาะเกี่ยวกับแนวความคิด ที่มา เหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับการให้อำนาจแก่ 
คณะกรรมาธกิารของสภาในการออกคำสัง่เรยีกโดยกำหนดใหค้ำสัง่เรยีกดงักลา่วมผีลบงัคบัตามที่
กฎหมายบัญญัติ รวมท้ังได้แสดงความคิดเห็นถึงร่างพระราชบัญญัติคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ) ตลอดจน 
ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
คณะกรรมาธิการของสภาและฝ่ายนิติบัญญัติโดยรวมอีกด้วย 
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จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา เหตุผลและความจำเป็น 
เกี่ยวกับการให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาในการออกคำสั่งเรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใด 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือ 
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ โดยกำหนดให้ 
คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตยแบง่องคก์รผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตยออกเปน็ ๓ ฝา่ย  
คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยองค์กร 
ผู้ใช้อำนาจทั้ง ๓ ฝ่ายนี้ต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะ 
การตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ดังนั้นตามหลักสากล  
รัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีอำนาจกำกับดูแล และตรวจสอบ 
การบรหิารราชการแผน่ดนิของฝา่ยบรหิาร ซึง่ฝา่ยนติบิญัญตัมิอีำนาจ 
กำกับดูแล และตรวจสอบฝ่ายบริหารรวม ๓ ประการ กล่าวคือ 

ประการแรก คอืการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบทีจ่ะไวว้างใจ 
ให้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ประการที่สอง คือมีอำนาจอภิปราย 
เพือ่ลงมตไิมไ่วว้างใจฝา่ยบรหิาร ประการทีส่าม คอือำนาจกำกบัดแูล
การทำงานของฝา่ยบรหิารอยา่งเขม้ขน้ การกำกบัดแูลฝา่ยบรหิารจะม ี
๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือ การติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหารทั้งงาน 
ตามนโยบายและงานในอำนาจหนา้ที ่สว่นทีส่องคอื การออกกฎหมาย 
ต่าง ๆ สำหรับเพื่อใช้บังคับทั้งฝ่ายบริหารและประชาชน โดยเฉพาะ 
บทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหารโดย “คณะกรรมาธิการ”

เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๓  
ณ สำนักงานอัยการสูงสุด

อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

* น.บ. (จุฬา) เกียรตินิยม, น.บ.ท., น.ม. (จุฬา), วปอ. ๓๓๕, สถาบันพระปกเกล้ารุ่น ๑

ดร. วิชช์  จีระแพทย์*
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คณะกรรมาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภา ซึ่งระบบ 
กรรมาธิการเป็นกลไกที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร  
โดยกรรมาธิการของสภาแต่ละคณะก็จะดำเนินการตรวจสอบภายใต้กรอบอำนาจหน้าท่ี 
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา 

ปัญหาที่เกิดขึ้นของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมาในอดีตคือการกระทำกิจการ 
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ คณะกรรมาธิการจะต้อง 
ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือจากบุคคลผู้ครอบครองหรือดูแลข้อมูล  
หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ 
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ แต่เนื่องจากคำสั่งเรียกดังกล่าว 
ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย ทำให้การทำงานของคณะกรรมาธิการมีปัญหา 
และอุปสรรค จึงมีความจำเป็นต้องทำให้คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกล่าว 
มีสภาพบังคับตามกฎหมาย

ในตา่งประเทศ สภาพบงัคบัทางกฎหมายของคำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร 
จะมีทฤษฎีที่สำคัญอยู่ ๒ ทฤษฎี ดังนี้ 

ทฤษฎีที่ ๑ อำนาจลงโทษโดยรัฐสภา (Power of House to Punish 
Offenders) 

เป็นรูปแบบของกระบวนการรัฐสภาแบบอังกฤษ กล่าวคือ แต่ละสภาจะมี 
อำนาจลงโทษความผดิฐานละเมดิอำนาจสภาในฐานะเปน็ผูส้บืทอดอำนาจของศาลสงู 
ของรฐัสภา (High Court of Parliament) โดยอำนาจของกฎหมายและจารตีประเพณ ี
ของรัฐสภา อำนาจดังกล่าวเป็นหลักสำคัญของเอกสิทธิ์ของรัฐสภาและเทียบได้กับ 
อำนาจเด็ดขาดของศาลในการลงโทษผู้ละเมิดอำนาจศาล

โทษสำหรับผู้ซึ่งละเมิดเอกสิทธิ์หรือละเมิดอำนาจรัฐสภาได้แก่ ขัง ปรับ  
ภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นสมาชิก หรือ 
บคุคลภายนอก ประธานสภาผูแ้ทน หรอืสภาสามญั หรอืประธานสภาขนุนาง มอีำนาจ 



จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓ 5

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ออกหมายขงัตามมตขิองแตล่ะสภา ในปจัจบุนัประธานสภาผูแ้ทนหรอืสภาสามญัไมม่ี
อำนาจลงโทษปรบั ตรงกนัขา้มกบัสภาขนุนาง ประธานสภาขนุนางไดใ้ชอ้ำนาจสัง่ปรบั
บ่อยครั้ง ส่วนโทษภาคทัณฑ์หรือตักเตือน ถ้าเป็นการภาคทัณฑ์หรือตักเตือน  สมาชิก
จะตอ้งลกุขึน้ยนืฟงัคำตกัเตอืนหรอืภาคทณัฑข์องประธานสภา ถา้เปน็บคุคลภายนอก
จะต้องถูกนำตัวมายืนฟังที่ประตูสภา

ประเทศทีใ่ชร้ะบบเดยีวกบัสหราชอาณาจกัร คอื ออสเตรเลยี แคนาดา อนิเดยี 
ไอร์แลนด์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา แต่สำหรับสหรัฐอเมริกา  ความผิด
บางประการกฎหมายกำหนดให้ศาลเป็นผู้ใช้อำนาจลงโทษ

ในมลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติความผิดอาญาฐานละเมิดอำนาจ 
สภานติบิญัญตั ิ(Criminal contempt the legislature) ไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๑๕.๖๐ วา่บคุคลมคีวามผดิฐานละเมดิอำนาจสภานติบิญัญตัแิละตอ้งระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี (Class A. Misdemeanor) เมื่อถูกหมายเรียกให้มาเป็นพยาน 
ต่อสภานิติบัญญัติสภาหนึ่งสภาใด หรือต่อคณะกรรมาธิการใด ๆ ของสภาแล้ว ดังนี้

๑. ไม่มาหรือปฏิเสธไม่ยอมมา  โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันชอบด้วยกฎหมาย หรือ
๒. ปฏิเสธไม่ยอมสาบานตัว หรือ
๓. ปฏิเสธไม่ยอมตอบคำถามในสาระสำคัญและที่สมควร หรือ
๔. ปฏิเสธไม่ยอมส่งหนังสือหรือเอกสารท่ีตนเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในความครอบครอง 

ของตน ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานในสาระสำคัญและสมควรได้รับการพิจารณา ในเมื่อ 
ได้รับแจ้งตามสมควรแล้ว

ในกรณีการปฏิบัติไม่ชอบของพยานหรือการขัดขวางพยานน้ัน  ในสหราชอาณาจักร 
ถา้พยานซึง่ถกูเรยีกตวัใหไ้ปทีส่ภาใดสภาหนึง่ ปฏเิสธไมไ่ปสภาหรอืไมย่อมตอบคำถาม  
หรือส่งเอกสารจะถูกลงโทษฐานละเมิดอำนาจสภาทันที

ในแคนาดา และอินเดีย การกระทำผิดของพยานต่อหน้าสภา หรือคณะกรรมาธิการ 
หรือการที่บุคคลใดกระทำผิดฐานรบกวนพยาน เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจสภา 
และมีโทษเช่นเดียวกับในสหราชอาณาจักร
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ตามพระราชบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ค.ศ.๑๙๖๑ ของกานา บุคคล 
ซึ่งให้หลักฐานเท็จ หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก หรือตอบคำถาม 
หรือแสดงเอกสาร หรือพยายามขัดขวางมิให้พยานไปให้การต่อสภา มีความผิด 
ฐานละเมิดสภา

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ให้ถือว่าเป็น 
การละเมิดอำนาจรัฐสภาเหมือนกับการละเมิดอำนาจศาล ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตามที ่
กฎหมายบัญญัติ โดยไม่ต้องผ่านการสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมปกติ โดยใน 
ต่างประเทศจะมีห้องขังของรัฐสภาโดยเฉพาะเพ่ือขังผู้ฝ่าฝืนคำส่ังเรียกของกรรมาธิการ 

ทฤษฎีท่ี ๒ อำนาจลงโทษโดยศาล (Punishments of offenders by 
Courts)

ในขณะที่การกระทำอย่างหนึ่งถือเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจรัฐสภาด้วย  
และรฐัสภามอีำนาจลงโทษได ้ และการกระทำดงักลา่วเปน็การละเมดิกฎหมาย  ซึง่ศาล 
ก็จะมีอำนาจลงโทษผู้กระทำความผิดนั้นได้ด้วยเช่นกัน รัฐสภามีอภิสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ 
ว่าจะใช้อำนาจของตนเองหรือส่งผู้กระทำความผิดให้ศาลพิจารณา ซึ่งโดยปกติแล้ว  
รฐัสภามกัจะสง่ตวัผูก้ระทำความผดิใหศ้าลพจิารณาลงโทษ แตใ่นการตดัสนิใจสภาจะ 
ยึดเอาลักษณะของความผิดและอำนาจลงโทษที่รัฐสภามีอยู่เป็นหลัก แต่เมื่อรัฐสภา 
ตัดสินใจส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยแล้ว รัฐสภาก็ไม่มีอำนาจพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัย 
หรือแก้ไขโทษที่ศาลลงแก่ผู้กระทำผิดได้อีก

ตวัอยา่ง ของรฐัสภาทีใ่ชร้ปูแบบนี ้ไดแ้ก ่กานา และไนจเีรยี  ความผดิฐานละเมดิ 
อำนาจรัฐสภาได้กำหนดไว้เป็นกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับรัฐสภา และศาลเป็นผู้วินิจฉัย 
ลงโทษ  ซ่ึงอาจเป็นโทษปรับหรือจำคุก หรือท้ังปรับท้ังจำ  โดยกฎหมายว่าด้วยสภานิติบัญญัติ 
(ส่วนของอำนาจและเอกสิทธิ์) ค.ศ. ๑๙๕๘ (Legislative House (Powers and 
Privileges) Ordinance,๑๙๕๘) ของไนจเีรยี บญัญตัวิา่ พยานทีไ่มไ่ปปรากฏตวัตอ่สภา 
หรอืคณะกรรมาธกิารของสภาเมือ่ถกูเรยีก หรอืปฏเิสธทีจ่ะตอบขอ้ซกัถาม หรอืคำถาม 
หรือแสดงเอกสาร มีความผิดตามกฎหมายนี้ ส่วนการให้การเท็จมีความผิดภายใต้ 
คำสาบานต่อสภาซ่ึงมีความผิดตามกฎหมายอาญา
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ในเบลเยี่ยม แคเมอรูน เยอรมนี กรีซ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โซมาเลีย สเปน 
และยูโกสลาเวีย จะมีกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น กำหนดโทษสำหรับความผิด 
ดังกล่าวไว้

ในฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ปากีสถาน และญี่ปุ่น ไม่มีกฎหมายระบุความผิดไว ้
เปน็พเิศษ รฐัสภาและสมาชกิรฐัสภาไมไ่ดร้บัความคุม้ครองเปน็พเิศษ  แตกตา่งไปจาก 
เจ้าหน้าที่และข้าราชการของรัฐสภาแต่อย่างใด

อยา่งไรกต็าม  ในเบลเยีย่ม ญีปุ่น่ เนเธอรแ์ลนด ์และสหรฐัอเมรกิา มกีฎหมาย 
พเิศษใชบ้งัคบักบัการไตส่วนของสภาในเบลเยีย่ม กฎหมายวา่ดว้ยการไตส่วนของรฐัสภา 
(Law on Parliamentary Inquires ๑๘๘๐) บัญญัติว่า พยานที่ให้การในการไต่สวน 
มีหน้าที่เช่นเดียวกับพยานที่ให้การต่อศาลและอาจต้องรับโทษเช่นเดียวกัน ในญี่ปุ่น  
มกีฎหมายวา่ดว้ยคำสาบานและการใหถ้อ้ยคำ ฯลฯ ของพยานในสภา (Law relating  
to Oaths and Testimony, etc. By Witnesses in the House) ซึง่กำหนดฐานความผดิ 
และบทบัญญัติเก่ียวกับการลงโทษไว้ ในเนเธอร์แลนด์กฎหมายให้อำนาจต้ังคณะกรรมการ 
ไต่สวน (Committees of inquiry) ซึ่งคณะกรรมาธิการดังกล่าวเท่านั้นที่มีอำนาจ 
เรียกพยานมาให้ถ้อยคำ โดยสภาไม่มีอำนาจเรียกพยานเอง โทษที่จะลงแก่พยาน 
ท่ีกระทำผิด หรือความผิดท่ีกระทำต่อพยานน้ันเช่นเดียวกับพยานในศาลในสหรัฐอเมริกา  
การไม่ไปปรากฏตัวและให้การต่อคณะกรรมาธิการของสภาเป็นความผิดและศาล 
มีอำนาจลงโทษ โดยสภานั้นเมื่อได้รับรองข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดอำนาจสภาแล้ว  
จะส่งเรื่องให้อัยการของรัฐบาลกลาง (United States Attorney for the District 
of Columbia) เพื่อฟ้องร้องผู้กระทำผิด และการรบกวนพยานเป็นฐานความผิด 
เช่นเดียวกับการรบกวนพยานศาล

ตามรฐัธรรมนญูของอติาล ีคณะกรรมาธกิารไตส่วนของรฐัสภา (Parliamentary 
Commissions of Inquiry) มอีำนาจไตส่วนเชน่เดยีวกบัอำนาจไตส่วนของฝา่ยตลุาการ  
พยานมีหน้าที่ และถ้าไม่ทำตามหน้าที่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอาญา

ตามทฤษฎีนี้ ถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้มีความผิดทางอาญาปกติ 
ต้องดำเนินการลงโทษ ตามกระบวนการยุติธรรมปกติ 

ผมคิดว่าทั้ง ๒ ทฤษฎีดังกล่าวต่างก็มีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับคุณภาพของ 
รัฐสภาและบริบททางการเมืองและสังคมของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ ถ้ารัฐสภา 
มีความรับผิดชอบ มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ และ มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ที่เพียงพอ ควรเลือกรูปแบบการร่างกฎหมายคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามทฤษฎีที่ ๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ถ้ารัฐสภายังไม่มีความพร้อม ก็ต้องเลือกใช้ทฤษฎีที่ ๒ เป็นหลัก 
ในการออกแบบกฎหมายดังกล่าว 
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จุลนิติ : ในทัศนะของท่าน มีความเห็นว่าสภาพบังคับทางกฎหมายและ 
บทลงโทษที่เหมาะสมในกรณีหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธกิารนัน้ ควรมลีกัษณะเปน็ประการใด และควรมรีายละเอยีดของขัน้ตอน 
ในการดำเนินการอย่างไร

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : นับแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และมีการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นฉบับแรกเป็นต้นมา 
จนถึงปัจจุบัน กลไกการทำงานของระบบคณะกรรมาธิการของรัฐสภาในประเทศไทยน้ัน 
กรรมาธกิารมเีพยีงอำนาจในการออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใดหรอืเรยีกบคุคลใด 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที่พิจารณา 
สอบสวนหรือศึกษา แต่คำสั่งเรียกดังกล่าวไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย กล่าวคือ  
หากมกีารฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามกไ็มม่โีทษในทางกฎหมาย ซึง่เปน็ปญัหาและอปุสรรค 
ที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในการทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

ผมจงึเหน็ดว้ยทีจ่ะมกีารตรากฎหมายขึน้ใชบ้งัคบัเพือ่ทำใหค้ำสัง่เรยีกเอกสาร 
หรือบุคคล ของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่ 
หลักการนี้ได้รับการบรรจุไว้เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้ 
คณะกรรมาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทำหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาอยู่นั้นได้ และให้คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ 

โดยรา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. …. มีผู้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา รวม ๓ ฉบับ คือ 
ร่างพระราชบัญญัติของนายศักดา คงเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย 
กับคณะ ร่างพระราชบัญญัติของนายทิวา เงินยวง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ และร่างพระราชบัญญัติของนายเจริญ  จรรย์โกมล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชาชน กับคณะ (ปัจจุบัน คือ พรรคเพื่อไทย) 
ซึง่ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  ชดุที ่๒๓ ปทีี ่๒ ครัง้ที ่๒๖ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ 
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ 
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ….  

ผมจึงเห็นด้วยที่จะมีีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับเพื่อทำให้คำสั่งเรียกเอกสารหรือ 
บุคคล ของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่หลักการนี้ 
ได้รับการบรรจุไว้เป็นครั้งแรก
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ทั้ง ๓ ฉบับนั้น มีหลักการทำนองเดียวกัน จึงเห็นควรนำมาพิจารณารวมกัน โดยถือ 
เอาร่างพระราชบัญญัติของนายทิวา  เงินยวง กับคณะเป็นหลักในการพิจารณา  
ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร

 ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว คณะกรรมาธกิารวสิามญัไดเ้ลอืก 
แนวทางการลงโทษตามทฤษฎีที่ ๒ ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเป็นความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการลงโทษ 
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับ 
มีบทกำหนดโทษทางอาญา ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่จัดส่งเอกสารหรือไม่มาแถลง 
ขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ตอ่คณะกรรมาธกิาร ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิหกเดอืน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผมมีความเห็นว่าหากมีการฝ่าฝืน 
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการในครั้งที่สองควรมีการกำหนดโทษให้เพิ่มมากขึ้น 
กว่าการฝ่าฝืนในครั้งแรก

 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ได้บัญญัติให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการเป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามีผลในทางกฎหมาย กล่าวคือในส่วนของ 
คณะกรรมาธกิาร การออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลง 
ขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระทำหรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอื 
ศกึษาอยูน่ัน้ หากเปน็ไปโดยมชิอบเพือ่แสวงหาประโยชนส์ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอื 
ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรรมาธิการจะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ หรือความผิดอื่นในประมวลกฎหมายอาญาภาคสอง ความผิด หมวด ๒ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา ๑๔๗ – มาตรา ๑๖๖ ดังนั้นการออกคำสั่ง 
เรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  
คณะกรรมาธิการจะต้องกระทำภายในขอบอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
และในข้อบังคับการประชุมของสภา 

ขณะเดียวกันกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองกรรมาธิการในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงาน  
บุคคลที่คณะกรรมาธิการออกคำสั่งเรียกให้ส่งเอกสารหรือให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเห็นอาจจะมีความผิดต่อเจ้าพนักงาน เช่นหากดูหมิ่น ดูถูก เหยียดหยาม  
คณะกรรมาธิการในขณะปฏิบัติหน้าท่ีหรือเพราะได้กระทำการตามหน้าท่ีก็จะมีความผิด 
ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎมายอาญา มาตรา ๑๓๖ เป็นต้น 

ส่วนขั้นตอนการดำเนินการ ในการออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่อง 
ทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษานัน้ผมคดิวา่คงจะตอ้งมกีารปรบัปรงุขอ้บงัคบัการประชมุ 
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ใหส้อดรบักบัรา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. …. ที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายในอนาคตต่อไป

จุลนิติ : ท่านมีความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นแปรญัตติของ 
สภาผู้แทนราษฎรอย่างไร

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : ผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. …. เปน็กฎหมายทีม่หีลกัการ 
ที่ดีและมีความจำเป็นสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจะต้องเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับเป็น 
กฎหมายโดยเร็ว เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคของระบบคณะกรรมาธิการที่
เคยเกิดขึ้นในอดีตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ  
โดยการทำให้คำสั่งเรียกของกรรมาธิการมีสภาพบังคับทางกฎหมายตามหลักการ 
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
คือ ความซ้ำซ้อนในการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาชี้แจงหรือ 
แสดงความคิดเห็นอันจะเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร 
และผู้ที่จะมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ เนื่องจากหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะ 
มีโทษในทางอาญา จึงต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการประชุมสภาให้เกิดความชัดเจน 
ในเรื่องการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคลของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้เพื่อสร้าง 
ดุลยภาพระหว่างฝ่ายที่ออกคำสั่งและฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง

จุลนิติ : ในกรณีที่คณะกรรมาธิการได้ออกคำสั่งเรียกเอกสาร หรือเรียก 
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที ่
พจิารณาสอบสวนหรอืศกึษา ซึง่อาจทำใหผู้ร้บัคำสัง่เรยีกดงักลา่วทีเ่ปน็ประชาชน 
ท่ัวไปหรือภาคเอกชนต้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือข้อมูลซึ่งเป็นความลับของประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชน ในกรณีดังกล่าวนี้ 
จะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนหรือภาคเอกชนมิให้ 
ถูกกระทบกระเทือนจากการใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการดังกล่าว

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : ในกรณีที่คณะกรรมาธิการได้ออกคำสั่งเรียกเอกสาร  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือ 
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา ซึ่งอาจทำให้ประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชน 
ผู้ได้รับคำสั่งเรียกต้องถูกกระทบกระเทือนจากการใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการ 
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ดังกล่าวในการมาแถลงข้อเท็จจริงหรือต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูล
ซึ่งเป็นความลับนั้นมีความเห็นว่า โดยทั่วไปหากข้อมูลใดเป็นความลับ เช่น ความลับ 
ทางธุรกิจหรือสูตรเคมีต่าง ๆ ย่อมนำมาเปิดเผยไม่ได้ แต่หากข้อมูลใดเปิดเผยแล้ว 
จะเปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะและไมเ่ปน็ภยัตอ่ความมัน่คงของชาตกิค็วรเปน็ขอ้ยกเวน้ 
ที่สามารถนำมาเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้

เมือ่พจิารณาหลกัการในมาตรา ๕ วรรคสาม ของรา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีก
ของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. .... ของนายทวิา  เงนิยวง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะเป็นผู้เสนอ จะพบว่ามีการ 
กำหนดเหตยุกเวน้ทีข่า้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเรียก ไว้ใน ๒ กรณี คือ 
กรณีท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย และกรณีท่ีเก่ียวกับประโยชน์สำคัญของชาติอย่างไรก็ตาม 
เหตยุกเวน้ทัง้ ๒ กรณดีงักลา่ว ยงัไมม่คีวามชดัเจนเพยีงพอวา่แคไ่หนเพยีงใดทีถ่อืวา่เปน็ 
กรณีเกี่ยวกับความความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของชาติ ดังนั้น เพื่อป้องกัน 
ปญัหาการตคีวามกฎหมายในภายหลงัจงึมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารกำหนดบทนยิาม
ของคำวา่ “ความปลอดภยั” (Security) และ “ประโยชนส์ำคญัของชาต”ิ (Important 
National Benefits) ให้ชัดเจนว่ามีความหมายครอบคลุมถึงกรณีใดบ้าง

นอกจากนี้ ในมาตราเดียวกันนี้ยังได้กำหนดว่า ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับคำสั่ง 
เรียกของคณะกรรมาธิการเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการ
แจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่นั้นทราบ  
และมีคำสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการตามคำสั่งเรียก การกำหนดในลักษณะดังกล่าวนี้  
อาจเป็นข้อจำกัดประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมาธิการได้  
กล่าวคือ หากรัฐมนตรีไม่ให้ความร่วมมือ โดยอาจออกคำส่ังล่าช้าหรือจงใจไม่ออกคำส่ัง  
บุคคลผู้ได้รับคำสั่งเรียกนั้นก็ไม่จำต้องส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความคิดเห็นตามที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียก ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว  
จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีต้องมีคำสั่งให้บุคคล 
ดำเนินการตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการโดยเร็ว และในกรณีที่รัฐมนตรีจงใจ 
ไม่ออกคำสั่งให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ด้วย 

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับคือ ความซ้ำซ้อน 
ในการออกคำส่ังเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็นอันจะเป็น 
การสร้างภาระให้กับผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดเตรียมเอกสารและผู้ท่ีจะมาช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการ
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สภาพบังคับทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

จุลนิติ : หลักการหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจและสภาพบังคับ 
ทางกฎหมายในการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาชี้แจงของระบบกรรมาธิการใน 
ต่างประเทศ มีความเหมือน หรือแตกต่างกับหลักการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... อย่างไร

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่าหลักการหรือแนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจและสภาพบังคับทางกฎหมายในการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือ
บคุคลมาชีแ้จงของระบบคณะกรรมาธกิารในตา่งประเทศโดยทัว่ไปนัน้จะมอียู ่๒ ทฤษฎ ี
ด้วยกันคือ

ทฤษฎีที่ ๑ หากบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ใหถ้อืวา่เปน็ “การละเมดิอำนาจรฐัสภา” ซึง่รฐัสภามอีำนาจในการสัง่จำคกุบคุคลดงักลา่ว 
ไดต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั ิโดยในตา่งประเทศนัน้จะมหีอ้งขงัของรฐัสภาเพือ่จำคกุผูฝ้า่ฝนื
ในกรณดีงักลา่วไวโ้ดยเฉพาะ อยา่งไรกด็ี สภาพบงัคบัทางกฎหมายตามทฤษฎนีีจ้ะนำมา
ใช้ได้ ต้องเป็นกรณีที่รัฐสภานั้นมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และมีจริยธรรมที่เหมาะสมเพียงพอ

ทฤษฎีที่ ๒  หากบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ  
ให้ถือว่าเป็น “การละเมิดอำนาจศาล” โดยถือว่าเป็นข้อหาหนึ่งตามประมวล 
กฎหมายอาญา ซึง่ศาลจะเปน็ผูม้อีำนาจในการวนิจิฉยัเพือ่มคีำพพิากษาสัง่ลงโทษ สำหรบั 
ความเหมาะสมของประเทศไทยนั้นควรจะได้นำทฤษฎีนี้มาใช้

เมื่อพิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. .... ของนายทวิา  เงนิยวง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์กับคณะเป็นผู้เสนอ มีข้อสังเกตอันเป็นปัญหาที่น่าขบคิดเกี่ยวกับ 
อำนาจในการฟอ้งคดเีพือ่ใหศ้าลสัง่ลงโทษวา่ ควรเปน็อำนาจของใคร ระหวา่งเจา้พนกังาน 
ตำรวจกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพราะยัง 
ไม่มีความชัดเจนในกรณีดังกล่าว ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงอาจเป็นอำนาจของพนักงาน 
สอบสวนที่จะไต่สวนข้อมูลข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

แต่หลักการของร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. .... ของนายศกัดา  คงเพชร สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
พรรคเพือ่ไทย กบัคณะเปน็ผูเ้สนอ ไดก้ำหนดให ้“อยัการสงูสดุ” และ “คณะกรรมาธกิาร” 
เปน็ผูม้อีำนาจฟอ้งคดอีาญาไวอ้ยา่งชดัเจน ในมาตรา ๑๒ และในมาตรา ๑๓ ยงัไดก้ำหนด 
ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญาดว้ย ซึง่การกำหนดใหค้ณะกรรมาธกิารทีอ่อกคำสัง่เรยีกมอีำนาจสอบสวน 
และมีอำนาจยื่นฟ้องคดีอาญาได้เองในลักษณะดังกล่าวนี้ จะช่วยให้การดำเนินการตาม
กระบวนการเปน็ไปอยา่งรวดเรว็ยิง่ขึน้ อยา่งไรกต็าม แนวทางดงักลา่วกม็ผีูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ย  
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ทัง้นีเ้พราะเหน็วา่หากกำหนดใหค้ณะกรรมาธกิารทีอ่อกคำสัง่เรยีกและมอีำนาจในการ 
สอบสวนและย่ืนฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองแล้ว การดำเนินงานอาจกระทำโดยปราศจาก 
ความอิสระหรืออาจถูกแทรกแซงได้ ซึ่งจะกระทบกระเทือนต่อการให้ความยุติธรรม 
โดยส่วนรวมได้นั่นเอง

สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวมีความเห็นว่า ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 
คำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร ควรดำเนนิการตามกระบวนการทางอาญาปกต ิแตค่วร 
กำหนดขัน้ตอนใหม้คีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้ เชน่ การกำหนดระยะเวลาในการดำเนนิคดตีา่ง ๆ   
ซึง่ไมค่วรเกนิ ๓๐-๔๐ วนันบัตัง้แตว่นัทีร่บัเรือ่งจนถงึวนัทีย่ืน่ฟอ้งคดตีอ่ศาล หรอืการตัง้ 
หน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ เป็นต้น

จลุนติ ิ : บทสรปุสง่ทา้ย และขอ้เสนอแนะอืน่ๆ ทีจ่ะเปน็ประโยชน ์และขอ้คดิ 
คำนึงสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติเก่ียวกับอำนาจในการออกคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ

ดร.วิชช์  จีระแพทย์ : เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ 
วสิามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามอีำนาจออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ หรือ 
ในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน่ัน้ได ้และคำสัง่เรยีกดงักลา่วจะมผีลบงัคบัได ้
จะตอ้งดำเนนิการตรากฎหมายขึน้มารองรบั ดงันัน้ จงึหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีฝ่า่ยนติบิญัญตัิ
จะไม่ดำเนินการออกกฎหมายเพื่อมารองรับคำสั่งเรียกในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
กฎหมายฉบบันีจ้ำเปน็ตอ้งคำนงึถงึดลุยภาพ (Equilibrium) ระหวา่งบคุคลผูท้ีไ่ดร้บั 
คำสัง่เรยีกกบัคณะกรรมาธกิารผูม้อีำนาจออกคำสัง่เรยีก กลา่วคอื ผูไ้ดร้บัคำสัง่เรยีก 
จะต้องไม่เกิดความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ขณะเดียวกันการดำเนินการของคณะกรรมาธิการ 
ต้องบรรลุผลสำเร็จด้วย ซึ่งวิธีการที่สามารถนำมาพิจารณาดำเนินการได้ เช่น  
การประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะออกคำสั่งเรียก
เอกสารหรอืบคุคลในเรือ่งเดยีวกนักอ่นทีจ่ะออกคำสัง่เรยีก ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารออกคำสัง่ 
เรียกไม่ซ้ำซ้อนกันหรือมีจำนวนน้อยครั้งที่สุด และมาจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
รว่มกนัในเบือ้งตน้เสยีกอ่น นอกจากนี ้เพือ่เปน็การแบง่เบาภาระของคณะกรรมาธกิาร  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วแต่กรณี  
อาจจัดตั้งหน่วยงานธุรการขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการเป็น 
ผูป้ระสานงาน รวบรวมประเดน็คำถาม และพจิารณาตรวจสอบกลัน่กรองความประสงค ์
เหล่านั้น รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงจะดำเนินการออกคำสั่ง
เรียกต่อไป เป็นต้น 
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สภาพบังคับทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา เหตุผลและความจำเป็น 
เกี่ยวกับการให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาในการออกคำสั่งเรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใดมา 
แถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระทำ หรอืในเรือ่ง 
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ โดยกำหนดให้คำสั่งเรียก
ดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ 

นายวิศิษฏ์ฯ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ได้วางหลักการโดยกำหนดให้ 
คณะกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจ 
ออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทำหรือในเร่ืองท่ีพิจารณา 
สอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ และให้คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แต่คำส่ังเรียกเช่นว่าน้ันมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษา 
หรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณา 
พิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และ
มิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๓  
ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

๑ นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, LL.B. (Second Class 
Honours, Upper Division) University of Wales, United Kingdom, Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ๑
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เหตผุลและความจำเปน็เกีย่วกบัการใหอ้ำนาจดงักลา่วแกค่ณะกรรมาธกิารของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการออกคำสั่งเรียกฯ โดยกำหนดให้ “คำสั่งเรียก 
มผีลบงัคบัตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ นัน้ เนือ่งจากตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาการทำหนา้ที่ 
ของคณะกรรมาธิการฯ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น ได้ประสบปัญหา คือ ในการ 
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา หรือการเรียก 
เอกสารหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงแล้วมักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนทำให้การทำหน้าที่หรือการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
คณะกรรมาธิการฯ ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงพยายาม 
หาทางออกโดยการเรียกร้องหรือผลักดันให้มีกฎหมายที่ให้อำนาจคณะกรรมาธิการฯ  
เรียกบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นมาชี้แจงหรือส่งมอบเอกสาร ทั้งนี้ โดยกำหนดให ้
คำสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ 

แนวความคิดหรือหลักการดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการกำหนดให้คณะกรรมาธิการฯ  
เปน็กลไกในการชว่ยเหลอืกจิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา เพือ่ใหก้ารทำงาน 
ของสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความ 
สอดคล้องกับแนวความคิดของต่างประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยใช้ระบบรัฐสภาเช่นเดียวกับประเทศไทย เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

จุลนิติ : ในทัศนะของท่าน มีความเห็นว่าสภาพบังคับทางกฎหมาย 
และบทลงโทษทีเ่หมาะสมในกรณหีากมกีารฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีกของ 
คณะกรรมาธกิารนัน้ควรมลีกัษณะเปน็ประการใด และควรมรีายละเอยีดของขัน้ตอน 
ในการดำเนินการอย่างไร

นายวิศิษฏ์ฯ : การที่บุคคลใดจะส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเห็นตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ นั้น เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น 
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เพราะว่าการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสภาซึ่งใช้อำนาจ 
ในทางนิติบัญญัติ การได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงมีความสำคัญ  
และการท่ีรัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักการเก่ียวกับสภาพบังคับทางกฎหมายและบทลงโทษ 
ดังกล่าวไว้นั้นมีความเห็นว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อพิจารณา 
เปรียบเทียบในเชิงหลักการกับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ แล้ว พบว่าสภาพบังคับ 
และบทลงโทษดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องหรือหลักการปกติทั่วไป 

หากพิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันของ 
ประเทศไทยแลว้ จะเหน็วา่การทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัจะเรยีกใหใ้ครมาใหถ้อ้ยคำกส็ามารถ 
ที่จะกระทำได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับ ซี ๓ หรือซี ๔ ก็มีอำนาจเรียกได้ ถ้ามีกฎหมาย 
บญัญตัใิหอ้ำนาจไว ้และถา้ผูน้ัน้ไมม่าตามคำสัง่เรยีกกต็อ้งมคีวามผดิตามกฎหมายและ 
อาจจะต้องมีโทษทางอาญาซึ่งกฎหมายทั่วไปมีอยู่แล้ว แต่ในเชิงระบบงานของสภา 
จะมีความซับซ้อนกว่านั้น เพราะว่ามีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของ 
อำนาจท่ีอาจจะสูงกว่าฝ่ายบริหารในเชิงของการออกกฎและระเบียบต่าง ๆ ด้วยซ้ำไป   

เมื่อได้ตรวจสอบแล้วจะพบว่า เรื่องสภาพบังคับทางกฎหมายและบทลงโทษ 
ในกรณีหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ที่ฝ่าย 
นิติบัญญัติทั่วโลกนิยมใช้ คือ การกำหนดเป็นโทษทางอาญา ซึ่งการกำหนดเป็นโทษ
ทางอาญาดังกล่าวก็จะส่งผลต่อในหลายเรื่อง เช่น เรื่องเหตุของการที่ทำให้มีอำนาจ 
ในการที่จะไปดำเนินคดี หรือกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินคดีตลอดจน 
สภาพบังคับตามกฎหมาย เป็นต้น 

ดังน้ัน จึงมีความเห็นว่าสภาพบังคับทางกฎหมายและบทลงโทษท่ีเหมาะสม 
ในกรณีหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ นั้น 
ควรกำหนดให้มีโทษทางอาญา กล่าวคือ มีโทษจำคุกและปรับ ทั้งนี้ โดยอาจจะต้อง
มีการกำหนดขั้นตอนหรือเงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้

๑) คณะกรรมาธิการฯ มีคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณา 
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สอบสวนหรือศึกษา แต่บุคคลนั้นมิได้มาตามคำสั่งเรียกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
และไม่ได้มอบหมายบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นแทน

๒) คณะกรรมาธกิารฯ อาจทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีก 
เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี

๓) ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี อาจเรียก 
ประชุมเพื่อมีมติเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนั้น

๔) หากมติที่ประชุมวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดจริงโดยการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกดังกล่าว จะต้องมีโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

๕) สภามอบอำนาจให้ฝ่ายเลขานุการ กล่าวคือ สำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ 
จากคณะกรรมาธกิารฯ ทีเ่ปน็ผูเ้สยีหายไปดำเนนิการรอ้งทกุขก์ลา่วโทษเพือ่ดำเนนิการ 
ตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ

อนึ่ง เจตนารมณ์ของการให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการฯ ในการออกคำสั่ง 
เรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดังกล่าว คือ  
การไดต้วับคุคลหรอืเอกสารนัน้มาใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งทีค่ณะกรรมาธกิารฯ พจิารณา 
สอบสวนหรอืศกึษา ดงันัน้ หากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไมใ่หค้วามรว่มมอื อาจมคีวามจำเปน็ 
ตอ้งใชอ้ำนาจศาลออกหมายจบัตวับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลู โดยเทยีบเคยีงกบักรณ ี
พยานไม่มาเบิกความตามหมายเรียกของศาลโดยอนุโลม๒

๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๑ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๑๑ เม่ือศาลเห็นว่าคำเบิกความของพยานท่ีไม่มาศาลเป็นข้อสำคัญในการวินิจฉัยช้ีขาดคดี
  (๑) แต่ศาลเห็นว่าข้ออ้างว่าพยานไม่สามารถมาศาลน้ันเป็นเพราะเหตุเจ็บป่วยของพยาน หรือพยานมีข้อแก้ตัวอันจำเป็น 

อย่างอ่ืนท่ีฟังได้ ศาลจะเล่ือนการน่ังพิจารณาคดีไปเพ่ือให้พยานมาศาลหรือเพ่ือสืบพยานน้ัน ณ สถานท่ีและเวลาอันควรแก่พฤติการณ์
ก็ได้ หรือ

  (๒) ศาลเห็นว่าพยานได้รับหมายเรียกโดยชอบแล้ว จงใจไม่ไปยังศาลหรือไม่ไป ณ สถานท่ีและตามวันเวลาท่ีกำหนดไว้ หรือ 
ได้รับคำส่ังศาลให้รอคอยอยู่แล้วจงใจหลบเสีย ศาลจะเล่ือนการน่ังพิจารณาคดีไปและออกหมายจับและเอาตัวพยานกักขังไว้จนกว่า
พยานจะได้เบิกความตามวันท่ีศาลเห็นสมควรก็ได้ ท้ังน้ี ไม่เป็นการลบล้างโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา”.
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จุลนิติ : ท่านมีความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นแปรญัตติของ 
สภาผู้แทนราษฎรอย่างไร

นายวิศิษฏ์ฯ : ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)  
ทั้ง ๓ ฉบับ มีความคล้ายคลึงกันในหลักการซึ่งเป็นส่วนสาระสำคัญ เนื่องจาก 
ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ เป็นการอนุวัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง 
พรอ้มทัง้ไดก้ำหนดโทษทางอาญา (จำคกุและปรบั) สำหรบัผูท้ีฝ่า่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติาม 
คำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารฯ  อยา่งไรกต็าม รา่งพระราชบญัญตัทิัง้ ๓ ฉบบัดงักลา่ว 
มีความแตกต่างกันในรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินคดี ดังนี้ 

๑) รา่งพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. .... (นายศักดา  คงเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย 
กับคณะเป็นผู้เสนอ)

รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดก้ำหนดใหใ้นกรณทีีค่ณะกรรมาธกิารมคีำสัง่เรยีก 
เอกสารจากบุคคลใดมาแสดงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ 
หรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวน  หรอืศกึษาอยู ่หากบคุคลนัน้ฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่  
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ได้มอบหมายบุคคลอื่นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความคดิเหน็แทน คณะกรรมาธกิารฯ อาจจดัทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามคำสัง่เรยีก พรอ้มสง่รายงานและเอกสารทีม่อียูพ่รอ้มทัง้ความเหน็ไปยงัอยัการสงูสดุ 
เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนเป็นข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ ใหป้ระธานคณะกรรมาธกิารฯ แจง้รฐัมนตรซีึง่บงัคบับญัชาหรอืกำกบัดแูล 
หน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด เพื่อดำเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วย และในกรณีที่ 
อยัการสงูสดุเปน็ผูฝ้า่ฝนืคำสัง่เรยีก ใหป้ระธานคณะกรรมาธกิารฯ มอีำนาจยืน่ฟอ้งคดี 
ต่อศาลหรืออาจแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนได้  

๒) ร่างพระราชบัญญัติคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวฒุสิภา พ.ศ. .... (นายทวิา  เงนิยวง  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคประชาธปิตัย ์
กบัคณะเปน็ผูเ้สนอ) โดยสภาผูแ้ทนราษฎรไดม้มีตใิหถ้อืเอารา่งพระราชบญัญตัฉิบบันี้
เป็นหลักในการพิจารณา

รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดก้ำหนดใหใ้นกรณทีีค่ณะกรรมาธกิารมคีำสัง่เรยีก 
เอกสารจากบุคคลใดมาแสดงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ  
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หรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยู่ หากบุคคลน้ันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำส่ัง  
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ได้มอบหมายบุคคลอื่นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความคดิเหน็แทน คณะกรรมาธกิารฯ อาจจดัทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามคำสั่งเรียกของผู้นั้นพร้อมมติให้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเสนอต่อ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 
ทุกคณะของแต่ละสภาเพ่ือประชุมร่วมกันและพิจารณาวินิจฉัย และหากท่ีประชุมร่วมกัน 
มีคำวินิจฉัยเห็นชอบด้วยตามรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนิน
การตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

๓) ร่างพระราชบัญญัติคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. .... (นายเจริญ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลัง
ประชาชนกับคณะเป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการ 
ดำเนินคดีเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (นายทิวา  เงินยวง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

เมื่อพิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ดังกล่าวแล้ว  
มีความเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดโทษทางอาญา (จำคุก 
และปรับ) สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่เห็นด้วยเก่ียวกับกระบวนการและข้ันตอนในการ 
ดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้  
โดยมีความเห็นว่าในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก โดยไม่มีเหตุผล 
อนัสมควร และไมไ่ดม้อบหมายบคุคลอืน่มาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็แทน  
ควรกำหนดขั้นตอนในการดำเนินคดีตามหลักการที่ได้เรียนแล้วในเบื้องต้น กล่าวคือ 
ควรกำหนดใหค้ณะกรรมาธกิารฯ ทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีก 
ของผูน้ัน้เสนอตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืประธานวฒุสิภา แลว้แตก่รณ ีเพือ่ให ้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาเรียกประชุมสภาเพื่อมีมติเกี่ยวกับ
การฝ่าฝืนคำสั่งเรียกนั้น 

ควรกำหนดใหค้ณะกรรมาธกิารฯ ทำรายงานการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีก 
ของผู้นั้นเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาเรียกประชุมสภาเพื่อมีมติเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
คำสั่งเรียกนั้น



จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓20

สภาพบังคับทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

  หากมตทิีป่ระชมุพจิารณาและวนิจิฉยัวา่บคุคลดงักลา่วมคีวามผดิจรงิโดยการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกดังกล่าว ก็ให้สภามอบอำนาจให้ฝ่ายเลขานุการ  
กล่าวคือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
แลว้แตก่รณ ีในฐานะเปน็ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอำนาจจากคณะกรรมาธกิารฯ ทีเ่ปน็ผูเ้สยีหาย 
ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ 
ทั้งนี้ เพราะหากให้คณะกรรมาธิการฯ ดำเนินการในฐานะผู้เสียหายเองโดยไม่ผ่าน 
การพจิารณาของทีป่ระชมุของสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืของวฒุสิภาแลว้ อาจกอ่ใหเ้กดิ 
กรณกีารใชอ้ำนาจเกนิกวา่เหต ุจนนำมาซึง่การถกูฟอ้งกลบัโดยไมจ่ำเปน็ หรอืขดักบั 
หลักการเร่ืองความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of Interest) ได้

  อนึ่ง หลักการหรือเรื่องที่มีความสำคัญซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ 
ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้คือ เจตนารมณ์ของการให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการฯ 
ในการออกคำสัง่เรยีกเอกสาร หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ 
ดังกล่าว คือ การได้ตัวบุคคลหรือเอกสารน้ันมาให้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการฯ 
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ การกำหนดโทษทางอาญาไว้ก็เป็นเพียงการขู่เท่านั้น 
ดงันัน้ หากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมใิหค้วามรว่มมอืและเปน็กรณทีีถ่อ้ยคำหรอืความคดิเหน็ 
ของบคุคลนัน้มคีวามสำคญั กม็คีวามจำเปน็ตอ้งมมีาตรการบงัคบัใหบ้คุคลนัน้มาใหไ้ด ้ 
กลา่วคอื อาจมคีวามจำเปน็ตอ้งใชอ้ำนาจศาลออกหมายจบัตวับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมา 
ให้ข้อมูล เป็นต้น

จุลนิติ : ในกรณีที่คณะกรรมาธิการได้ออกคำสั่งเรียกเอกสาร หรือเรียก 
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที ่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาซึ่งอาจทำให้ผู้รับคำสั่งเรียกดังกล่าวที่เป็นประชาชน 
ท่ัวไปหรือภาคเอกชนต้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือข้อมูลซึ่งเป็นความลับของประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชน ในกรณีดังกล่าวนี้ 
จะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทั่วไปหรือภาคเอกชนมิให ้
ถูกกระทบกระเทือนจากการใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการดังกล่าว

นายวศิษิฏฯ์ : กรณดีงักลา่วมคีวามเหน็วา่ควรมกีารกำหนดใหบ้คุคลทีม่าแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นมีเอกสิทธิ์ในการให้ถ้อยคำในลักษณะเดียวกัน 
กบัการเบกิความในชัน้ศาล ซึง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ไดก้ำหนดกรณ ี
ยกเวน้ทีพ่ยานไมต่อ้งใหก้ารตอ่ศาลไวห้ลายกรณ ีเชน่ กรณทีีพ่ยานเปน็พระภกิษสุามเณร 
ในพระพุทธศาสนา๓ หรือกรณีที่พยานเป็นทนายความ พยานจะไม่ให้การหรือ 
นำพยานหลักฐานมาแสดงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อความที่เป็นความลับ
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ใด ๆ ซึ่งตนได้รับมอบหมายหรือบอกเล่าจากลูกความในฐานะที่ตนเป็นทนายความ๔ 

หรอืพยานจะไมใ่หก้ารตอบคำถามใด ๆ  ทีอ่าจทำใหพ้ยานหรอืคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่หรอื 
บุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญา หรือคำถามท่ีเป็นหม่ินประมาทพยาน๕ เปน็ตน้ ทัง้นี ้
เนือ่งจากในกรณทีีม่ขีอ้โตแ้ยง้ในเรือ่งเอกสทิธิเ์กีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคลหรอื
ขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของประชาชน คณะกรรมาธกิารฯ ไมม่อีำนาจในการพจิารณาเอง 
ต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

จุลนิติ : หลักการหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจและสภาพบังคับ 
ทางกฎหมายในการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาชี้แจงของระบบกรรมาธิการ 
ในต่างประเทศ มีความเหมือนหรือแตกต่างกับหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... อย่างไร

นายวิศิษฏ์ฯ : จากการศึกษาและตรวจสอบพบว่าเร่ืองสภาพบังคับทางกฎหมาย 
และบทลงโทษในกรณีหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการฯ 
ที่ทั่วโลกนิยมใช้ คือ การกำหนดเป็นโทษทางอาญา ซึ่งในแต่ละประเทศอาจมีความ 
แตกต่างกันบ้างเกี่ยวกับรายละเอียดในขั้นตอนในการดำเนินคดี อันเป็นหลักการหรือ 
แนวทางปฏิบัติท่ีมีความเหมือนกับหลักการท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 

๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๕ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๑๕ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา  

แม้มาเป็นพยานจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบคำถามใด ๆ ก็ได้สำหรับบุคคลท่ีได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันตามกฎหมายจะไม่ยอม 
เบิกความหรือตอบคำถามใด ๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ตามกฎหมายน้ัน ๆ ก็ได้”.

๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง บัญญัติว่า
 “มาตรา ๙๒ ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดจะต้องเบิกความหรือนำพยานหลักฐานชนิดใด ๆ มาแสดง และคำเบิกความหรือ 

พยานหลักฐานน้ันอาจเปิดเผย
                  ฯลฯ          ฯลฯ
 (๒) เอกสารหรือข้อความท่ีเป็นความลับใด ๆ ซ่ึงตนได้รับมอบหมายหรือบอกเล่าจากลูกความในฐานะท่ีตนเป็นทนายความ  

คู่ความหรือบุคคลเช่นว่าน้ันชอบท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมเบิกความหรือนำพยานหลักฐานน้ัน ๆ  มาแสดงได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องให้เปิดเผยได้”.

    ฯลฯ          ฯลฯ
คู่ความหรือบุคคลเช่นว่าน้ันชอบท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมเบิกความหรือนำพยานหลักฐานน้ัน ๆ  มาแสดงได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องให้เปิดเผยได้”.
๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม บัญญัติว่า
  “ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามไม่ให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงถามพยานด้วย
  (๑) คำถามอันไม่เก่ียวกับประเด็นแห่งคดี
  (๒) คำถามท่ีอาจทำให้พยาน หรือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงหรือบุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญา หรือคำถามท่ีเป็นหม่ินประมาท 

พยาน เว้นแต่คำถามเช่นว่าน้ันเป็นข้อสาระสำคัญในอันท่ีจะช้ีขาดข้อพิพาท”.
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สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)  
โดยในท่ีน้ีใคร่ขอยกตัวอย่างหลักการหรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับอำนาจและสภาพบังคับ 
ทางกฎหมายในการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาชี้แจงของระบบคณะกรรมาธิการของ
ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี และมลรัฐนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

๑) สหราชอาณาจักร ตาม Inquiries Act 2005 ได้บัญญัติให้ประธาน 
คณะกรรมาธกิารมอีำนาจในการรอ้งขอใหบ้คุคลใดมาชีแ้จง แสดงเอกสารหรอืหลกัฐาน 
อื่นใดซึ่งบุคคลดังกล่าวครอบครองอยู่ ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายให้เอกสิทธิ์ไว้ว่าไม่ต้อง 
ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกดังกล่าว และได้มีการกำหนดกรณีที่คณะกรรมาธิการไม่จำต้อง 
เปดิเผยขอ้มลูดงักลา่วตอ่สาธารณชน เนือ่งจากอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายทางเศรษฐกิจ  
หรือเก่ียวข้องกับประโยชน์สาธารณะตามความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หากบคุคลใด 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของประธานคณะกรรมาธิการดังกล่าว ถือว่ามีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จักต้องได้รับโทษปรับไม่น้อยกว่าระดับ ๓ ของมาตรฐาน 
ที่กำหนด (level three on the standard scale) กล่าวคือประมาณ ๑,๐๐๐ ปอนด์ 
หรอื ๕๕,๐๐๐ บาท หรอืโทษจำคกุไมเ่กนิระดบัสงูสดุทีเ่กีย่วขอ้ง (relevant maximum) 
หรือทั้งจำและปรับ ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้ ประธานคณะกรรมาธิการหรือรัฐมนตรี (กรณี
ภายหลังจากที่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสิ้นสุดลงแล้ว) 
อาจนำคดีดังกล่าวข้ึนสู่ศาล (the High Court หรือ the Court of Session ใน Scotland) 
และเมื่อศาลได้ฟังพยานหลักฐานแล้วอาจมีคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกของ 
ประธานคณะกรรมาธิการหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม

๒) ออสเตรเลีย 
ตาม Commonwealth of Australia Constitution Act มาตรา ๔๙ 

ได้กำหนดให้อำนาจ เอกสิทธิ์ และความคุ้มกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของ
ออสเตรเลียเป็นไปตามที่กฎหมายของสหราชอาณาจักรกำหนดไว้

  ๓) นิวซีแลนด์ 
ตาม Commission of Inquiry Act 1908 ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการ 

มีอำนาจในการเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาชี้แจง แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด 
ซึง่บคุคลดงักลา่วครอบครองอยูไ่ด ้โดยบคุคลเหลา่นีจ้กัไดร้บัเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนั 

หากบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการตามพระราชบัญญัติน้ีถือว่า 
มีความผิดและในกรณีบุคคลท่ีถูกเรียกให้มาแสดงหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ แต่มิได้ดำเนินการ 
ดังกล่าวต้องถูกออกหมายจับและกักขังพร้อมรับโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ เหรียญนิวซีแลนด์



จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓ 23

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

เช่นเดียวกับพยานในศาล และจักได้รับค่าตอบแทนและค่าเดินทางตามที่กฎหมาย 
กำหนด หากบคุคลดงักลา่วฝา่ฝนืคำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารตามพระราชบญัญตันิี้
ถอืวา่มคีวามผดิและในกรณบีคุคลทีถ่กูเรยีกใหม้าแสดงหลกัฐานหรอืเอกสารใด ๆ  แตม่ไิด ้
ดำเนินการดังกล่าวต้องถูกออกหมายจับและกักขังพร้อมรับโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
เหรยีญนวิซแีลนด ์สว่นพยานผูซ้ึง่ตอ้งมาชีแ้จงและแสดงหลกัฐานตอ่คณะกรรมาธกิาร 
แต่มิได้มาตามคำสั่งจักต้องถูกดำเนินการตามที่ปรากฏใน the Judicature Act 
1908 มาตรา ๕๖ A และ B กล่าวคือ จักต้องถูกออกหมายจับให้มาปรากฏตัวต่อหน้า 
คณะกรรมาธิการ และจักถูกปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๕๐๐ เหรียญนิวซีแลนด์  
สว่นผูท้ีก่ระทำความผดิฐานละเมดิอำนาจคณะกรรมาธกิาร จกัตอ้งรบัโทษจำคกุไมเ่กนิ 
๓ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ เหรียญนิวซีแลนด์ ตามมาตรา ๕๖ C 

โดยที่บุคคลผู้ต้องคำสั่งว่ากระทำความผิดนั้นอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยัง 
ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ได้ ทั้งนี้ กรรมาธิการผู้ดำเนินการดังกล่าวจักต้อง 
เป็นผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาศาลสูงเท่านั้น 

๔) มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตาม New York Penal Law มาตรา ๒๑๕.๖๐ ได้กล่าวถึงความผิดอาญา 

ฐานละเมดิอำนาจฝา่ยนติบิญัญตั ิ(Criminal contempt of the legislature) ซึง่รวมถงึ 
การฝ่าฝืนคำสั่งเรียกบุคคลใดมาชี้แจง แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดซึ่งบุคคล 
ดังกล่าวครอบครองอยู่ ซึ่งความผิดดังกล่าวถือเป็นความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง (Class 
A misdemeanor)

๕) ปาปัวนิวกินี 
ตาม Commission of Inquiry Act 1951 ได้กำหนดให้คณะกรรมาธิการ 

มีอำนาจในการเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาชี้แจง แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด 
ซึ่งบุคคลดังกล่าวครอบครองอยู่ได้ และหากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งเรียกดังกล่าวก็จะมีโทษ 
ปรับเป็นจำนวน ๕,๐๐๐ คีน่า (ประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท) หรือจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ 
ทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้คณะกรรมาธิการมีหน้าที่ เอกสิทธิ์  
และความคุม้ครองเชน่เดยีวกบัผูพ้พิากษา และผูม้าแสดงขอ้มลูตามคำสัง่เรยีกจะไดร้บั
เอกสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นเดียวกับพยานในชั้นศาล นอกจากนี้ การดำเนินคดีต่อ 
ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจหรือพนักงานอัยการ
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จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และ 
ข้อคิดคำนึงสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจในการออกคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการ

นายวิศิษฏ์ฯ : การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ได้บัญญัติให้ คณะกรรมาธิการฯ มีอำนาจออกคำสั่งเรียก 
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นใน 
กจิการทีก่ระทำหรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน่ัน้ได ้และใหค้ำสัง่เรยีก 
ดงักลา่วมผีลบงัคบัตามทีก่ฎหมายบญัญตันิัน้ กด็ว้ยมเีจตนารมณใ์นการทีจ่ะทำใหก้ลไก 
หรอืระบบคณะกรรมาธกิารอนัเปรยีบเสมอืนเปน็เครือ่งมอืหรอืแขนขาของสภาผูแ้ทน
ราษฎรและวุฒิสภา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น การตรากฎหมายหรือการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งอาจมีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ  
กระบวนการในการที่จะทำให้คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ มีผลบังคับจะต้อง 
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าผู้ใด 
กระทำการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีกซึง่สมควรทีจ่ะตอ้งมกีารดำเนนิคดหีรอืไม ่
เพยีงใดควรมรีะบบการพจิารณากลัน่กรองทีเ่หมาะสม ประการสำคญัไมค่วรขึน้อยูก่บั 
การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมาธิการฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น กล่าวคือ ควรมีการ 
ถว่งดลุโดยคณะกรรมาธกิารฯ ทีอ่อกคำสัง่เรยีกจะตอ้งจดัทำรายงานเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ และให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบ 
การใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการฯ ในชั้นสุดท้าย 


