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นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*
ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ค ำสัง่ เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู ้แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. .... มีผู้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา รวม ๓ ฉบับ คือ
๑. นายศักดา คงเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ ซึ่งได้เสนอต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒
๒. นายทิวา เงินยวง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ ซึ่งได้เสนอต่อ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ อนึ่ง โดยทีร่ ่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ยังมิได้บรรจุระเบียบวาระการประชุม ทางผู้เสนอจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้ท่ปี ระชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
พิจารณา
๓. นายเจริญ จรรย์โกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน กับคณะ (ปัจจุบัน
คือ พรรคเพื่อไทย) ซึ่งได้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ อนึ่ง โดยที่
ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ดั ง กล่า วยัง มิไ ด้ บ รรจุ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ทางผู ้เ สนอจึ ง ได้ เ สนอร่ า ง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้ท่ปี ระชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครัง้ ที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พิจารณา
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครัง้ ที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ วันพุธที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออก
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (นายศักดา คงเพชร กับคณะ
เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัตคิ ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ....
(นายทิวา เงินยวง กับคณะ เป็นผูเ้ สนอ) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งเรียกของคณะ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
*ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓.
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โดยทีป่ ระชุมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. .... ทัง้ ๓ ฉบับนั้น มีหลักการเป็นไปในทำนองเดียวกันจึงเห็นควรให้นำมาพิจารณารวมกัน
โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของนายทิวา เงินยวง กับคณะ เป็นหลักการในการพิจารณา
ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เหตุผล
เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระทำหรือเรื่องทีพ่ ิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ ั้นได้
และให้คำสัง่ เรียกดังกล่าวมีผลบังคับซึ่งจะส่งผลดีต่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ทำให้มี
ประสิทธิภาพและได้รับข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ค. สาระสำคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม
“คณะกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
“ประธานคณะกรรมาธิการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมาธิการสามัญและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
“หน่วยราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
แต่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม
“หน่ว ยงานของรัฐ ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานอืน่ ของรั ฐ นอกจากหน่ ว ยราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน
๒. ประเภทของกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิ ภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
สามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี (มาตรา ๔)
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๓. อำนาจในการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
๓.๑ คณะกรรมาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระทำหรือในเรื่องทีพ่ ิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
อยู่นั้นได้ แต่คำสัง่ เรียกเช่นว่านีม้ ิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการทีป่ ฏิบัติตามอำนาจหน้าทีใ่ น
กระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับกับ
ผูต้ รวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทีป่ ฏิบัติตามอำนาจหน้าทีโ่ ดยตรงใน
แต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
แล้วแต่กรณี และในกรณีทีบ่ ุคคลทีถ่ ูกเรียกเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรี
ซึ่งบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานที่บคุ คลนั้นสังกัดทราบและมีคำสั่งให้บคุ คลนั้นดำเนินการตามที่
คณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียก เว้นแต่เป็นกรณีท่เี กี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน
ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามคำสั่งเรียกและบทบัญญัติเกี่ยวกับเรือ่ งเอกสิทธิ์ทบี่ ัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำ
หน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย (มาตรา ๕)
๓.๒ ในการดำเนินกิจการทีก่ ระทำหรือในเรื่องทีพ่ ิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูข่ อง
คณะกรรมาธิการเรื่องใด หากคณะกรรมาธิการมีมติให้เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ให้ประธานคณะกรรมาธิการมีหนังสือ
แจ้งบุคคลนั้นให้สง่ เอกสาร หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
ภายในเวลาทีค่ ณะกรรมาธิการกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วันนับแต่วันทีค่ ณะกรรมาธิการมีหนังสือ
และหนังสือเชิญดังกล่าวจะต้องระบุเหตุผลและประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย (มาตรา ๖)
๓.๓ บุคคลตามมาตรา ๖ ผู้ใดไม่จัดส่งเอกสารหรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ ให้คณะกรรมาธิการพิจารณามีมติออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลนั้น
หรือเรียกบุคคลนัน้ มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นด้วยตนเองต่อคณะกรรมาธิการได้ เว้นแต่
บุค คลนัน้ ได้ ม ีห นั ง สื อ ชี ้แจงต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารด้ ว ยเหตุ ผ ลอัน สมควรทีไ่ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต าม
มาตรา ๖ ได้ เมือ่ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วอาจจะดำเนินการตามมาตรา ๖ อีกก็ได้
ซึ่งในการออกคำสั่งเรียกดังกล่าว คณะกรรมาธิการต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (มาตรา ๗)
๓.๔ ในกรณีท ีค่ ณะกรรมาธิ ก ารมี ม ติ ใ ห้ อ อกคำสั ่ง เรี ย กตามมาตรา ๗ ให้ ป ระธาน
คณะกรรมาธิ ก ารออกคำสัง่ เรี ย กให้ บุ ค คลนั ้น จั ด ส่ ง เอกสาร หรื อ มาแถลงข้ อ เท็จ จริ ง หรื อ แสดง
ความเห็นด้วยตนเองต่อคณะกรรมาธิการภายในเวลาทีค่ ณะกรรมาธิการกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗
วันนับแต่วนั ที่ออกคำสั่งเรียก และคำสั่งเรียกดังกล่าวต้องระบุอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ เหตุผล
ประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องและผลบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๘)
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๔. การมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
๔.๑ ผูใ้ ดทีค่ ณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียกให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ผูน้ นั้ ต้องมาด้วยตนเอง จะมอบบุคคลอืน่ มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
แทนตนเองมิได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยผูน้ ั้นจะต้องมีหนังสือมอบหมายให้บุคคลอืน่ มาแทนตนเอง
อย่างชัดเจนพร้อมชี้แจงเหตุจำเป็นต่อคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คำสั่งเรียกดังกล่าว
และในกรณีท คี ่ ณะกรรมาธิ ก ารยิน ยอมให้ บุ ค คลอืน่ มาแถลงข้ อ เท็จ จริ ง หรื อ แสดงความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมาธิการแทนผูท้ ีค่ ณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียก ให้ถือว่าคำแถลงหรือความเห็นของบุคคลนั้น
เป็นคำแถลงหรือความเห็นของผู้ที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียก (มาตรา ๙)
๔.๒ ผู้ใดที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียกให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นย่อม
มีสิทธิอ้างเอกสาร คำแถลงหรือความเห็นของตนทีไ่ ด้ให้ไว้ต่อคณะกรรมาธิการคณะอื่นได้ ในกรณีที่
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นนัน้ เป็นประเด็นเดียวกัน โดยผู้นั้นจะต้องมีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมาธิการ
ภายใน ๓ วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับคำสั่งเรียกดังกล่าว ในกรณีทคี่ ณะกรรมาธิการมีมติยืนยันให้บุคคล
ดังกล่าวต้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง ให้นำความใน
มาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๐)
๔.๓ ผูใ้ ดทีค่ ณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียกให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
ตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากำหนด (มาตรา ๑๑)
๕. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก
๕.๑ ผู้ใดที่คณะกรรมาธิการมีคำสั่งตามมาตรา ๗ ไม่จัดส่งเอกสาร หรือไม่มาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ ให้คณะกรรมาธิการจัดทำรายงานการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัตติ ามคำสั่งเรียกของผู้น้ันเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภา และประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะของแต่ละสภา เพื่อพิจารณาวินจิ ฉัย และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรื อ ประธานวุ ฒ ิส ภาจั ด ให้ ม ีก ารประชุ ม ร่ ว มกั น เพื ่อ พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารตาม
วรรคหนึ่ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาได้รบั รายงานดังกล่าว
โดยมติของที่ประชุมร่วมกันในการพิจารณาวินจิ ฉัยให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ป ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒิส ภาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(มาตรา ๑๒)
๕.๒ ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามมาตรา ๑๒ มีคำวินิจฉัยเห็นชอบด้วยตามรายงาน
ของคณะกรรมาธิการตามมาตรา ๑๒ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภามีหนังสือ
ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป (มาตรา ๑๓)
๕.๓ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๔)
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

๖. บทกำหนดโทษ
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๕)
๗. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้มอี ำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบตั ิ
การตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๖)

ท่านผู้อา่ นวารสาร “จุลนิติ” ผู้ใดมีความประสงค์ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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