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๑. บทนำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕	วรรคสอง	ได้บัญญัติ 
ให้คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	มีอำนาจ 
ออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นใน 
กิจการที่กระทำ	 หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ได้๑	โดยกำหนดให้คำสั่งเรียกดังกล่าว 
มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ	 ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียก 
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ....	 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มสีาระสำคญัประการหนึง่	คอื	การกำหนดโทษทางอาญาเปน็โทษจำคกุไมเ่กนิ	๖	เดอืน	หรอืปรบัไมเ่กนิ	
๑๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 แก่ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว	 ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรี	
ข้าราชการประจำ	ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารและบุคคลทั่วไป๒ 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการของต่างประเทศ
	 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอำนาจในลักษณะดังกล่าวของคณะกรรมาธิการรัฐสภา 
ในประเทศตา่ง	ๆ ๓		พบวา่	มกีารกำหนดไวท้ัง้ในประเทศทีม่กีารปกครองระบบประธานาธบิดี	ซึง่ถอืหลกั 

ผู้เขียน 
นายดิสทัต โหตระกิตย์   
กรรมการร่างกฎหมายประจำ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๑มาตรา	๑๓๕	วรรคสอง	ได้กำหนดข้อยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล	และมิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัต ิ
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี.
 ๒ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	....	ฉบับที่ประธานรัฐสภา 
ส่งมาเสนอคณะรัฐมนตรี	พร้อมหนังสือ	ที่	สผ.	๐๐๐๑/๕๖๓๘	ลงวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๕๑	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอ 
รัฐสภาพิจารณาต่อไป.
 ๓Inter	 –	Parliamentary	Union,	 Parliament	of	 the	world	Vol.	 I,	 Gower,	 1986,	หน้า	๗๐๒	–	๗๒๑,	Vol.	 II,	 
หน้า	๑๓๗	–	๑๗๗.

อำนาจในการออกคำสั่ง
เรียกเอกสารหรือบุคคลและระบบคณะกรรมาธิการ
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การแบ่งแยกอำนาจแบบเข้มงวดระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ	(Strict	Separation	of	Powers)	
เช่น	 สหรัฐอเมริกาได้ให้อำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจทั่วไปของคณะกรรมาธิการรัฐสภา	ซึ่งเป็นที่เข้าใจ 
ได้ว่าเนื่องจากระบบการปกครองมีการแบ่งแยกอำนาจแบบเข้มงวดส่งผลไปถึงการจัดระเบียบในการ 
เสนอรา่งกฎหมาย	อำนาจในการตรวจพจิารณารา่งกฎหมาย	และอำนาจในการสอบสวนของรฐัสภาดว้ย	 
อย่างไรก็ตาม	 ในความเป็นจริงอำนาจดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คณะกรรมาธิการสอบสวน 
ของรฐัสภาอเมรกิาเปน็ทีรู่จ้กัและยอมรบัในการตรวจสอบการทำงานของฝา่ยบรหิาร๔	สว่นในประเทศ 
อังกฤษที่มีระบบการปกครองแบบรัฐสภาและมิได้ถือหลักการแบ่งแยกอำนาจอย่างเข้มงวด	อำนาจ 
ดังกล่าวเป็นอำนาจที่กำหนดไว้สำหรับคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา	 (Select	 Committee)	
เป็นหลัก๕	สำหรับสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีการปกครองในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี	 ก็ยอมรับ 
อำนาจดังกล่าวของคณะกรรมาธิการเช่นกัน	 โดยแต่เดิมให้เป็นอำนาจเฉพาะของคณะกรรมาธิการ 
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนหรือตรวจสอบ	(Les	Commissions	d	่enquête	ou	de	Contrôle)	
ต่อมาจึงได้ขยายอำนาจดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการด้านงานนิติบัญญัติ	 (Les	 commissions	 
législatives)๖	อย่างไรก็ตาม	เมื่อได้ศึกษาลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบคณะกรรมาธิการของ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะพบว่า	นอกจากจะมีการจัดแบ่งประเภทคณะกรรมาธิการให้เหมาะสมกับ 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่แต่ละประเภทของรัฐสภาแล้ว	การกำหนดองค์ประกอบ	อำนาจหน้าที่	ตลอดจน 
วิธีดำเนินการของคณะกรรมาธิการแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไปซึ่งเป็นข้อแตกต่างพื้นฐานจากระบบ
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาไทย

๓. คณะกรรมาธิการด้านงานนิติบัญญัติ  (Les  commissions  législatives)  
  ของรัฐสภาฝรั่งเศส
 โดยที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกลไกระบบรัฐสภา	นอกจากอำนาจด้านการนิติบัญญัติ	คือ	การออก 
กฎหมายและแก้ไขกฎหมายแล้ว	 รัฐสภายังมีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วย 
โดยเฉพาะสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่มอีำนาจในการลงมตไิวว้างใจหรอืไมไ่วว้างใจคณะรฐัมนตร	ี(la	motion	 
de	 censure)	 สภาผู้แทนราษฎร	 (L	 ่Assemblée	 Nationale)	 และวุฒิสภา	 (Le	 Sénat)	 จึงมี 
คณะกรรมาธิการซึ่งแบ่งออกเป็น	 ๒	 ประเภทใหญ่	ๆ 	 คือ	 คณะกรรมาธิการด้านงานนิติบัญญัติและ 
คณะกรรมาธิการด้านงานอื่นที่มิใช่งานนิติบัญญัติ	(Les	Commissions	non	législatives)๗	ซึ่ง 
แตกต่างจากระบบคณะกรรมาธิการของไทยที่มิได้แยกงานนิติบัญญัติออกจากงานด้านอื่นของรัฐสภา	
ดงัจะเหน็ไดว้า่	คณะกรรมาธกิารสามญัแตล่ะคณะตา่งกม็อีำนาจในการกระทำกจิการ	พจิารณาสอบสวน	
หรือศึกษาเรื่องใด	ๆ 	อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาได้ทั้งสิ้น๘

 ๔สมบัติ		ธำรงธัญวงศ์,	ศ.ดร.,	การเมืองอเมริกา,	(กรุงเทพฯ,	สำนักพิมพ์เสนาธรรม,	๒๕๔๘)	
 ๕ข้อ	๑๓๕	ของ	Standing	Orders	of	the	House	of	Commons,	2007.
 ๖มาตรา	 ๕	 ทวิ	 ของรัฐกำหนด	 เลขที่	 ๕๘-๑๑๐๐	 ลงวันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 ๑๙๕๘	 ว่าด้วยการดำเนินงานของรัฐสภา	
แก้ไขเพิ่มเติมโดย	รัฐกำหนดเลขที่	๒๐๐๐-๙๑๖	ลงวันที่	๑๙	กันยายน	๒๐๐๐.
 ๗L	่Assemblée	Nationale	:	Les	Commissions	à	l	 ่Assemblée	Nationale,	écomomica,	1990	หน้า	๑๑	และ	๕๑	
และ	La	Documentation	Française,	Le	Sénat,	1993.
 ๘ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	หมวดที่	๔	ข้อ	๘๒	และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	
หมวดที่	๔	ข้อ	๗๗.
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 ๙ในสภาผู้แทนราษฎร	ได้แก่	
	 ๑.	คณะกรรมาธิการกิจการวัฒนธรรม	ครอบครัว	และสังคม																			
	 ๒.	คณะกรรมาธิการกิจการเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และอาณาเขต	
	 ๓.	คณะกรรมาธิการต่างประเทศ																			
	 ๔.	คณะกรรมาธิการการป้องกันประเทศและกองทัพ	
	 ๕.	คณะกรรมาธิการการเงิน	เศรษฐกิจทั่วไปและแผนพัฒนา	
	 ๖.	คณะกรรมาธิการกฎหมายและการบริหารราชการของสาธารณรัฐ	ในส่วนของวุฒิสภามีจำนวนเท่ากันแต่แบ่งอำนาจ 
หน้าที่ในกิจการต่าง	ๆ 	ของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะแตกต่างไป.
 ๑๐L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๒๒	–	๒๓	และ	Le	sénat.	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๓๔.
	 ๑๑CAMBY	J.P.	และ	SERVENT	P.,	Le	travail	parlementaire	sous	la	cinquième	République,	Montchrertien,	
1992	หน้า	๖๖.
	 ๑๒L	่Ass.	Nat.,อ้างแล้ว,	หน้า	๒๖	–	๒๗,	Le	Sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๓๓	–	๑๓๔.

 คณะกรรมาธิการด้านงานนิติบัญญัติ	แบ่งออกเป็น
	 ๓.๑	คณะกรรมาธิการประจำสภา	(Les	Commissions	Permanentes)	ซึ่งแบ่งเป็น	๖	คณะ๙		 
มลีกัษณะคลา้ยคณะกรรมาธกิารสามญัของไทย	คอื	ประกอบดว้ยสมาชกิของสภานัน้	คณะกรรมาธกิาร 
ประจำสภามีอำนาจหน้าที่ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเป็นหลัก	 โดยแบ่งขั้นตอนการทำงาน 
ปกติออกเป็น	
	 	 (๑)	 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลโดยกรรมาธิการผู้รับผิดชอบร่างกฎหมายฉบับนั้น	 
(le	rapporteur)
	 	 (๒)	 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยเปิดเผย	(l	 ่eamen	en	séance	publique)	 
	 	 (๓)	 ขั้นตอนการพิจารณาคำขอแปรญัตติ	(l	e่xamen	des	amendements	extérieurs	
à	la		commission)	และ
	 	 (๔)	 ขั้นตอนการเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมสภา	(la	séance	publique)๑๐ 
	 	 ข้อแตกต่างจากกระบวนการ
นิติบัญญัติของไทยคือเมื่อร่างกฎหมายถึง 
สภาแล้วก็จะถูกส่งเข้าคณะกรรมาธิการ 
ตรวจพิจารณาโดยไม่มีการลงมติขั้นรับ 
หลักการในวาระที่หนึ่ง๑๑	นอกจากหน้าที่
หลักด้านนิติบัญญัติแล้ว	คณะกรรมาธิการ 
ประจำสภาอาจปฏิบัติภารกิจในด้านการ 
รวบรวมข้อมูล	 เพื่อประโยชน์ของสภา 
ในการติดตามและตรวจสอบนโยบายของ 
รัฐบาล	 (Les	 activités	 d	 ่information	 et	 de	 contrôle)	 หรือการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย	 
(Le	suivi	de	l	่application	des	lois)	ด้วยก็ได้๑๒ 
	 ๓.๒	คณะกรรมาธิการพิเศษ	 (Les	Commissions	Spéciales)	 ได้แก่	 คณะกรรมาธิการที่สภา 
แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะและชั่วคราว	 ซึ่งมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญของไทย	 แตกต่างกันที่คณะกรรมาธิการพิเศษประกอบด้วย 
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สมาชกิสภาเทา่นัน้	และในทางปฏบิตักิารตัง้คณะกรรมาธกิารพเิศษกถ็อืเปน็ขอ้ยกเวน้ของกระบวนการ 
นิติบัญญัติของรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส๑๓

	 ๓.๓	คณะกรรมาธิการร่วม	 (Les	Commissions	Mixtes	Paritaires)	ได้แก่	คณะกรรมาธิการ 
ที่ประกอบด้วยสมาชิกของแต่ละสภาจำนวนเท่ากัน	 (๗	 :	 ๗)	 เกิดขึ้นเมื่อสภาผู้แทนราษฎรและ 
วุฒิสภายังมีความเห็นไม่ตรงกันกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายของแต่ละสภา๑๔	ซึ่งคล้ายกับ 
คณะกรรมาธิการร่วมของไทย	 แต่แตกต่างกันที่	 คณะกรรมาธิการร่วมของไทยตามมาตรา	๑๔๗	
ของรัฐธรรมนูญ	 แต่ละสภาอาจตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น	ๆ 	มีจำนวนเท่ากัน 
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดก็ได้๑๕ 
	 ในการพจิารณารา่งกฎหมาย	คณะกรรมาธกิารดา้นงานนติบิญัญตัไิมม่คีวามจำเปน็ตอ้งใชอ้ำนาจ 
ออกคำสัง่บงัคบัเรยีกเอกสารหรอืบคุคลแตป่ระการใด	เนือ่งจากรา่งกฎหมายสว่นใหญเ่ปน็รา่งกฎหมาย 
ที่เสนอโดยรัฐบาลซึ่งพร้อมที่จะมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการอยู่แล้ว	 ในทางปฏิบัติกรรมาธิการ 
ผู้รับผิดชอบร่างกฎหมาย	 (le	 rapporteur)	 จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานของรัฐและองค์กร 
วิชาชีพมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น	 (l	 ่auditions)	 เว้นแต่คณะกรรมาธิการ 
ด้านการเงิน	 การคลัง	 และงบประมาณซึ่งนอกจากมีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี	 (loi	de	finances)	แล้ว	ยังมีหน้าที่ติดตามการบริหารงบประมาณในระหว่างปี	จึงเป็นที่มา 
ของการให้อำนาจในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำเฉพาะ 
คณะกรรมาธิการนี้มาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	 ๑๙๕๙๑๖	และต่อมารัฐกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐสภา 
ได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมาธิการนิติบัญญัติเพิ่มเติมในปี	๑๙๙๖	ดังนี้
	 	 (๑)	 คณะกรรมาธิการประจำสภาและคณะกรรมาธิการพิเศษมีอำนาจในการเรียกบุคคล 
ที่เห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องได้รับฟังความคิดเห็นหรือคำชี้แจงในเรื่องใด	 เว้นแต่เรื่องที่เป็นความลับ 
เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ	กิจการต่างประเทศ	ความมั่นคงภายในและภายนอก	และการใช้อำนาจ 
ดังกล่าวต้องเคารพอำนาจตุลาการภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจ๑๗	

	 	 (๒)	 คณะกรรมาธิการประจำสภาและคณะกรรมาธิการพิเศษอาจขอให้สภาอนุญาตให้ใช้ 
อำนาจพิเศษของคณะกรรมาธิการสอบสวน	 (ดูข้อ	 ๔.๑)	 ได้สำหรับการปฏิบัติภารกิจใดที่มีระยะเวลา 
ไม่เกิน	๖	เดือน๑๘ 

 ๑๓L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๓๙	และ	Le	sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๑๓๕.
 ๑๔L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๔๑	-	๔๒	และ	Le	sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๒๕๒	-	๒๖๑.
 ๑๕มาตรา	๑๔๗	(๓)	“.....	ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา	๑๕๐	
ถ้าเป็นกรณีอื่น	ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น	ๆ 	มีจำนวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด 
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น”
 ๑๖มาตรา	๑๖๔-IV	ของรัฐกำหนดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติงบประมาณสำหรับปี	ค.ศ.	๑๙๕๙	อ้างถึงใน	L	่Ass.	Nat.,	 
อ้างแล้ว,	หน้า	๒๗.
 ๑๗มาตรา	๕	ทวิ	ของรัฐกำหนด	ค.ศ.	๑๙๕๘,	อ้างแล้ว.
 ๑๘มาตรา	๕	ตรี	ของรัฐกำหนด	ค.ศ.	๑๙๕๘,	อ้างแล้ว.
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๔.  คณะกรรมาธิการด้านงานอื่นที่มิใช่งานนิติบัญญัติ 
  (Les Commissions non législatives) ของรัฐสภาฝรั่งเศส
	 คณะกรรมาธิการประเภทนี้เป็นคณะกรรมาธิการที่ถูกจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติภารกิจ 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่สภาเห็นสมควรดำเนินการเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วก็ยุบเลิกไป	การปฏิบัติ 
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการประเภทนี้จึงมีวัตถุประสงค์	หน้าที่	และระยะเวลาที่ชัดเจน	แบ่งเป็น
	 (๑)	 คณะกรรมาธิการสอบสวนหรือตรวจสอบ	(Les	Commissions	d	 ่enquête	ou	de	 
contrôle)	ซึ่งต่อมาในปี	ค.ศ.	๑๙๙๖	ได้มีการยุบรวมอำนาจหน้าที่ใช้ชื่อว่า	คณะกรรมาธิการสอบสวน	
(Les	Commissions	d	่enquête)	เท่านั้น
	 (๒)	 คณะกรรมาธิการพิจารณาการของดเว้นเอกสิทธิ์และความคุ้มครองของสมาชิกสภา	 
(Les	Commissions	ad	hoc)
	 (๓)	 คณะกรรมาธิการพิเศษเพื่อพิจารณาคดีอาญาร้ายแรงของประธานาธิบดีและสมาชิก 
รัฐบาล	 (Les	Commissions	Spécialement	élues	pour	l	 ่examen	des	propositions	de	 
résolution	portant	la	mise	en	accusation	devant	la	Haute	Cour	de	Justice)	
	 เนื่องจากคณะกรรมาธิการตามข้อ	 (๒)	 และ	 (๓)	 มีอำนาจหน้าที่เฉพาะทาง	ในบทความนี้ 
จึงจะกล่าวถึงเฉพาะคณะกรรมาธิการสอบสวนของสภา	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบ
การใช้อำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคลเท่านั้น
	 ๔.๑	สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนเพื่อทำหน้าที่ 
ในการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเหตกุารณห์รอืการจดัการบรกิารสาธารณะหรอืรฐัวสิาหกจิ	เพือ่จดัทำ 
รายงานเสนอต่อสภาที่แต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 เว้นแต่เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่ 
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คณะกรรมาธกิารใหเ้ริม่ดำเนนิการสอบสวนแลว้	หากตอ่มาศาลไดร้บัคำฟอ้งในกรณดีงักลา่วไวพ้จิารณา	 
คณะกรรมาธิการก็ต้องยุติการดำเนินการทันที๑๙

	 	 คณะกรรมาธิการสอบสวนจะแต่งตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสภาได้มีมติเห็นชอบกับญัตติเสนอให้ 
ดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว	ทั้งนี้	 โดยญัตตินั้นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดเรื่อง 
ที่จะตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนและไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามที่กล่าวถึงข้างต้น	เมื่อมีการยื่นญัตติแล้ว	 
ญัตตินั้นจะถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการประจำสภาที่เกี่ยวข้อง	ในทางปฏิบัติ	สภาผู้แทนจะส่งไปยัง 
คณะกรรมาธิการกฎหมาย	 ส่วนวุฒิสภาจะส่งไปที่คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา๒๐	ซึ่ง 
คณะกรรมาธิการดังกล่าวนอกจากจะพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขในการตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวน 
หรือไม่แล้ว	ยังพิจารณาถึงความเหมาะสม	(Un	examen	d	่opportunité)	โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ 
ขององคก์รอืน่และอำนาจของฝา่ยบรหิารในเรือ่งดงักลา่ว	กระบวนการในขัน้ตอนนีจ้งึเปน็การกลัน่กรอง 
มิให้เกิดการบิดเบือนการใช้อำนาจในการตรวจสอบของรัฐสภา	นอกจากกระบวนการดังกล่าวแล้ว	 
ข้อบังคับสภายังกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการสอบสวนซึ่งต้องประกอบด้วยสมาชิกสภา 
โดยคำนึงถึงสัดส่วนของกลุ่มการเมือง	(les	groupe	politiques)	อย่างทั่วถึงอีกด้วย๒๑ 
	 	 คณะกรรมาธิการสอบสวนมีระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน	 ๖	 เดือน	นับแต่สภามีมติ 
เห็นชอบกับญัตติตั้งคณะกรรมาธิการ	และสภาไม่อาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อสอบสวนเรื่อง 
ที่ได้เคยแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนขึ้นมาแล้วเมื่อยังไม่ล่วงพ้นกำหนด	๑๒	เดือน
	 ๔.๒	คณะกรรมาธิการสอบสวนมีวิธีดำเนินงานเช่นเดียวกับคณะกรรมาธิการอื่น	ๆ 	คือ	มีการ 
แต่งตั้งกรรมาธิการผู้รับผิดชอบ	(le	rapporteur)	และในการปฏิบัติหน้าที่	คณะกรรมาธิการมีอำนาจ
ที่สำคัญดังต่อไปนี้๒๒ 
	 	 (๑)	อำนาจในการเรียกเอกสารหรือบุคคลมาให้ถ้อยคำแก่คณะกรรมาธิการ	โดยประธาน 
กรรมาธิการมีคำขอให้บังคับไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	การฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมาธิการ 
ตามหมายเรยีกหรอืปฏเิสธการสาบานตนหรอืปฏเิสธการใหข้อ้มลู	มโีทษทางอาญาทัง้จำคกุไมเ่กนิ	๒	ป	ี 
และปรับไม่เกิน	๗,๕๐๐	ยูโร	เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญา	เช่น	เป็นการฝ่าฝืน 
หน้าที่ในการรักษาความลับทางวิชาชีพ	ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ถูกเรียกสามารถ 
เปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีความผิดใด	ๆ 	อำนาจในการเรียกเอกสารของทางราชการมีข้อยกเว้นในกรณี 
ทีเ่ปน็ความลบัเกีย่วกบัการปอ้งกนัประเทศ	กจิการตา่งประเทศ	ความมัน่คงภายในและภายนอกของรฐั	
และต้องไม่เป็นการก้าวล่วงอำนาจตุลาการ
	 	 (๒)	การดำเนินการของคณะกรรมาธิการสอบสวนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การรักษาความลับ 
(la	règle	du	sécret)	ซึ่งใช้กับกรรมาธิการและผู้เข้าร่วมการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ

 ๑๙L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๕๖	–	๕๗:	Le	Sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๓๐๙	–	๓๑๓.
 ๒๐L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๕๖:	Le	Sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๓๑๓.
	 ๒๑L	่Ass.	Nat.,	อ้างแล้ว,	หน้า	๕๔:	Le	Sénat,	อ้างแล้ว,	หน้า	๓๐๙
	 ๒๒มาตรา	๖	ของรัฐกำหนด	ค.ศ.	๑๙๕๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติ	เลขที่	๒๐๐๘.๖๙๖	ลงวันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๐๐๘	
มาตรา	๒๘.
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	 	 (๓)	เมือ่คณะกรรมาธกิารสอบสวนดำเนนิการแลว้เสรจ็จะตอ้งจดัทำรายงานคณะกรรมาธกิาร 
และพิมพ์เผยแพร่	 ทั้งนี้	 โดยเคารพกฎเกณฑ์ในการรักษาความลับและการคุ้มครองบุคคลผู้ให้ข้อมูล	 
ข้อสรุปของคณะกรรมาธิการสอบสวนไม่เป็นคำตัดสินที่มีผลทางกฎหมาย	 แต่มีผลทางการเมือง 
ให้รัฐบาลต้องนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕. บทสรุป
	 จากการศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบระบบคณะกรรมาธกิารของรฐัสภาสาธารณรฐัฝรัง่เศส	โดยเฉพาะ 
การให้อำนาจในการออกคำสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคล	 โดยมีบทกำหนดโทษทางอาญาของ 
คณะกรรมาธิการสอบสวนมีประเด็นที่สมควรนำมาประกอบการพิจารณาอย่างน้อยสามประการ	คือ	 
ระบบคณะกรรมาธิการรัฐสภาของไทยในปัจจุบันเหมาะสมกับการกำหนดภาระหน้าที่และส่งเสริม 
ประสทิธภิาพการทำงานของรฐัสภาหรอืไม	่ประการทีส่อง	วธิดีำเนนิการของคณะกรรมาธกิารโดยเฉพาะ 
การทำหน้าที่ในการสอบสวนมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่	และประการสุดท้าย	ร่างพระราชบัญญัติ 
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาควรมีข้อพิจารณาอย่างไร	ทั้งนี้	 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบคณะกรรมาธิการและรัฐสภาไทยให้เพิ่มมาก 
ยิ่งขึ้นต่อไป 


