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 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliament System) นั้น “รัฐสภา” 
ถือไดวาเปนสถาบันทางการเมืองที่แสดงถึงการเปนตัวแทนของประชาชนผู ใชอํานาจอธิปไตย
ในทางนิติบัญญัติ และเปนหน่ึงในสามของอํานาจอธิปไตยซ่ึงเปนอํานาจสูงสุดของประเทศ โดยเปน
ผูมีบทบาทสําคัญในการตรากฎหมาย รวมถึงการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลหรือ
ฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินนั้น
เปนไปโดยชอบธรรม มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
 สําหรับในสวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลหรือฝายบริหารโดยองคกร
ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาดังกลาวนั้น 
ถือเปนความสัมพันธระหวางองคกรฝายนิติบัญญัติและองคกรฝายบริหารในเรื่องความสมดุล
ของการใชอํานาจของท้ังสององคกรใหมีความเหมาะสมและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะการใชอํานาจรัฐของฝายบริหารในการปกครองประเทศนั้นจําเปนตองมีการตรวจสอบ
จากตัวแทนฝายประชาชน โดยตัวแทนท่ีเรยีกวา “สมาชิกรฐัสภา” ดงันัน้ รฐัธรรมนูญจงึไดกาํหนดกลไก
ใหองคกรฝายนิติบัญญัติมีอํานาจในการตรวจสอบถวงดุลอํานาจขององคกรฝายบริหารหลายประการ 
อาท ิการตัง้กระทูถาม การเสนอญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปเพือ่ลงมตไิมไววางใจ การควบคมุการใชจาย
เงินงบประมาณของแผนดิน และระบบคณะกรรมาธิการ เปนตน
 ดังนั้น “คณะกรรมาธิการ” จึงถือเปนกลไกท่ีสําคัญประการหน่ึง เน่ืองจากเปนเครื่องมือของ
ฝายนติบิญัญตัใินการควบคมุตรวจสอบการทาํงานของฝายบรหิารใหมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมาธกิาร
นั้นถูกจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

 ๑จดัโดย สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ในโครงการสมัมนาทางวชิาการและอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาองคความรูทางวชิาการ
ดานกฎหมายแกบุคลากรในสังกัดสํานักกฎหมายและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่ือง ติดตามและประเมินผลในการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬกา ณ หองรับรอง ๑ - ๒ อาคาร
รัฐสภา ๒.

๑

หลักการ สาระสําคัญ 
และการบังคับใชพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

หรอืบุคคลทีม่ไิดเปนสมาชิกแตมคีวามรูความเช่ียวชาญเปนพิเศษ มอีาํนาจหนาท่ีเกีย่วกบัการพจิารณา
รางกฎหมาย กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ตามท่ี
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามอบหมายแลวรายงานตอสภา และหนึ่งในหลายอํานาจท่ีสําคัญของ
คณะกรรมาธิการน่ันกค็อื การมีอาํนาจออกคําสัง่เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรอืเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพจิารณาสอบสวนหรือศกึษาอยูนัน้ไดดวย 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากท่ีผานมาบทบาทคณะกรรมาธิการของรัฐสภาไทยยังประสบกับ
สภาพปญหาและอุปสรรคหลายประการ ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอันเนื่องมาจาก
ความไมชดัเจนของขอบเขตอาํนาจหนาที ่โครงสรางความสมัพนัธทางการเมอืงทีเ่ปนระบบอาํนาจนยิม 
ความออนแอของรัฐสภาท่ีตกอยูภายใตการครอบงําของรัฐบาล ดังน้ัน คณะกรรมาธิการจึงไมอาจ
มีบทบาทและไมสามารถควบคุมหรือตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไดอยางแทจริง จึงเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการตลอดมา๒

 จนกระท่ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๓ ไดบัญญัติใหอํานาจในการ
ออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวนั้นมีผลบังคับตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จึงไดมีการตรา 
“พระราชบญัญตัคิาํสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔” 
ขึ้นบังคับใช เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการในอดีตที่ผานมา 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชอํานาจออกคําสั่งเรียกใหกับคณะกรรมาธิการมากยิ่งขึ้น 
 อยางไรก็ดี การท่ีพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ รองรับใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมาย ยอมสงเสริมใหการใชอาํนาจเรยีกของคณะกรรมาธกิารสามารถกระทาํไดอยางกวางขวาง 
อันอาจจะสงผลกระทบตอบุคคลผูตกอยูภายใตคําสั่งเรียกตามกฎหมายไดในหลายประการ อาทิ 
การกระทบถึงสทิธสิวนบุคคลในการเขาถงึขอมลูอนัเปนขอมลูสวนตวั ซึง่อาจเปนขอมลูลบัทีไ่มประสงค
จะเปดเผย หรอืขอมูลทีม่กีฎหมายใหความคุมครองไว หรอืการกระทบตอหลกัการขดักันแหงผลประโยชน
อันเนื่องมาจากการใชอํานาจของคณะกรรมาธิการที่เปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
อันเนื่องมาจากการใชอํานาจดังกลาวได เปนตน 
 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรความรู ความเขาใจ และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน
ขอเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดจัดโครงการสัมมนา
ทางวชิาการและอบรมเชงิปฏิบตักิารเพือ่พฒันาองคความรูทางวชิาการดานกฎหมายแกบคุลากรในสงักดั
สาํนกักฎหมายและบุคลากรของสาํนกังานเลขาธิการวฒุสิภา ตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรื่อง ติดตามและประเมินผลในการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น ในระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ๒สุรัชนี พานํามา, “การควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ ศึกษากรณีพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔”, เอกสารประกอบการสัมมนา หนา ๒. 
 ๓โปรดดู บทบัญญัติมาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.
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ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยโครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไดกําหนดให
มีการประชุมกลุมยอยในหัวขอ “หลักการ สาระสําคัญและการบังคับใชพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดย รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา รองคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และในหัวขอ “สภาพปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔” เมือ่วนัศกุรที ่๒๐ มถินุายน ๒๕๕๗ 
โดย นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

 สําหรับการประชุมกลุมยอยในหัวขอ “หลักการ สาระสําคัญและการบังคับใชพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” นั้น ทางวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมท้ังไดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 รองศาสตราจารยมานิตย จมุปา รองคณบดี
คณะนิตศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแสดง
ความคิดเห็นวา อํานาจของคณะกรรมาธิการ
ในการเรยีกเอกสารจากบคุคลใดหรอืเรยีกบคุคลใด
มาแถลงข อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาอยูนั้น เมื่อพิจารณาแลวจะพบวามีมา
ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผ นดินสยามช่ัวคราว 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ และกอนที่จะมีการตรา
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔๔ ขึน้บงัคบัใช แตเนือ่งจากอํานาจของคณะกรรมาธิการ
ในการออกคําสั่งเรียกน้ันไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานของรัฐเทาที่ควร ทําใหการทํางาน
ของคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบฝายบริหารขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะไมสามารถเขาถึง
ขอมลูขอเทจ็จรงิไดอยางรอบดานซึง่มสีาเหตทุีส่าํคญัมาจากปญหาคาํสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร
ไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย 
 โดยจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการของตางประเทศพบวา มีการกําหนด
เก่ียวกับอํานาจในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเชนกัน โดยมีการกําหนดไวทั้งในประเทศ
ที่มีการปกครองระบบประธานาธิบดีและถือหลักการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัด ระหวาง

 ๔พระราชบญัญตัคิาํสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๗๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป.
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ (Strict Separation 
of Powers) เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดให
อํานาจในการออกคําสั่ งเรียกเป นอํานาจทั่วไปของ 
“คณะกรรมาธิการรัฐสภา” โดยอํานาจออกคําสั่งเรียก
ดังกลาวถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหคณะกรรมาธิการ
รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนที่รู จักและยอมรับ
ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารเปนอยางยิ่ง
และในประเทศท่ีมีการปกครองระบบรัฐสภาและมิไดถือ
หลกัการแบงแยกอาํนาจอยางเครงครดั เชน ประเทศอังกฤษ 
ไดกําหนดใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกเปนอํานาจของ 

“คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา” สวนประเทศท่ีมกีารปกครองในระบบก่ึงรฐัสภาก่ึงประธานาธิบดี 
เชน ประเทศฝร่ังเศสน้ัน เดิมไดกําหนดใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกเปนอํานาจเฉพาะของ 
“คณะกรรมาธิการท่ีมอีาํนาจหนาทีใ่นการสอบสวนและตรวจสอบ” (Les Commissions d’enquête 
ou de Contrôle) เทานัน้ แตตอมาไดขยายอํานาจดังกลาวใหแก “คณะกรรมาธิการดานงานนิตบิญัญตั”ิ
(Les Commissions Législatives) ดวย และในกรณีที่มีการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมาธิการ
ก็ตองไดรับโทษทางอาญาทั้งโทษปรับและจําคุก คือ จําคุกไมเกิน ๒ ป และปรับไมเกิน ๗,๕๐๐ ยูโร 
 เมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ปรากฏอยูในหมายเหตทุายพระราชบญัญตัซิึง่บญัญตัวิา 
“เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
อยูนั้นได และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับซ่ึงจะสงผลดีตอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ทําใหมีประสิทธิภาพและไดรับขอเท็จจริงที่ครบถวน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 
จะเหน็ไดวาคําวา “บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ” ดงักลาวกค็อื บทบัญญตัใินมาตรา ๑๓๕ ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือก
สมาชิกของแตละสภาตัง้เปนคณะกรรมาธิการสามญัและมอีาํนาจเลอืกบคุคลผูเปนสมาชิกหรอืมไิดเปน
สมาชิกตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และใหคณะกรรมาธิการดังกลาวมีอํานาจออกคําสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอเทจ็จริงหรอืแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรอื
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูได และใหคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ดังนั้น การตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ฉบับนี้จึงมีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาเรื่องประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมาธิการใหสามารถเขาถึงขอมูลขอเท็จจริงไดอยางครบถวนและทําใหคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับตามกฎหมายอีกดวย
 สาํหรบัเนือ้หาหรือโครงสรางของพระราชบัญญตัคิาํสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้นจํานวน ๑๗ มาตรา โดยมีสาระสําคัญดังนี้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  บทนิยามที่สําคัญ 
  พระราชบัญญตัคิาํสัง่เรียกฯ ไดกาํหนดบทนิยาม คาํวา “คณะกรรมาธกิาร” ใหหมายความวา 
“คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธกิารวสิามญัของสภาผูแทนราษฎรหรอืวฒุสิภา” และบทนยิาม 
คาํวา “ประธานคณะกรรมาธกิาร” หมายความวา “ประธานคณะกรรมาธกิารสามญัและคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา”
  เมื่อพิจารณาบทนิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ดังกลาวประกอบกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง 
ทีก่าํหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภามีอาํนาจเลือกสมาชิกของแตละสภาต้ังเปนคณะกรรมาธิการ
สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จะเห็นไดวา ทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ และพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ไดกําหนดใหเฉพาะ
แตคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวสิามญัเทานัน้ ทีจ่ะมอีาํนาจออกคําสัง่เรยีกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่อง
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได ดังนั้น คําวา “คณะกรรมาธิการ” จึงไมหมายความรวมถึง 
“คณะอนุกรรมาธิการ” และคําวา “ประธานคณะกรรมาธิการ” จงึไมหมายความรวมถึง “ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ” ดวยแตประการใด

  หลักและขอยกเวนของอํานาจออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ไดกําหนดหลักการใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา
หรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูนัน้ได โดยมขีอยกเวนคอื คาํสัง่เรยีกดงักลาวมใิหใชบงัคบักบั
  (๑) ผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล และ
  (๒) ผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่โดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 
  นอกจากนี ้ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ถกูคณะกรรมาธกิารออกคาํสัง่เรยีกใหสงเอกสาร หรอืเรยีกมา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นน้ันเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรี
ซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานท่ีบุคคลน้ันสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลน้ันดําเนินการ
ตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ เวนแตเปนกรณีที่เก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
  ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา หากคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญไปยังบุคคลทั่วไปหรือประชาชน
เพื่อใหบุคคลนั้นไดสงมอบเอกสาร หรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ บุคคล
ซึ่งเปนภาคเอกชนดังกลาวหรือประชาชนทั่วไปนั้นไมสามารถที่จะอางเหตุยกเวนเกี่ยวกับเรื่อง
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดินที่จะไมปฏิบัติตามหนังสือหรือคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการมากลาวอางเพื่อไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวได
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

  ขั้นตอนและวิธีการในการออกคําสั่งเรียก 
  ในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ สามารถแบงออกไดเปน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
  ขั้นตอนที่หนึ่ง  การออกหนังสือใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญใหมาชี้แจง
  พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ กําหนดใหในการดําเนินกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูของคณะกรรมาธิการเร่ืองใด หากคณะกรรมาธิการมีมติใหเรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
ใหคณะกรรมาธิการดําเนินการมีหนังสือขอใหบุคคลน้ันสงเอกสาร หรือเชิญบุคคลน้ันมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกําหนด
  โดยหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญดังกลาวนั้น กฎหมายไดกาํหนดใหตองระบุเหตุ
แหงการขอใหสงเอกสารหรือเชิญ รวมท้ังประเด็นขอซักถามท่ีเก่ียวของไวดวยตามสมควร ในการน้ี
คณะกรรมาธิการอาจขอใหบุคคลน้ันนําเอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
และบุคคลที่ไดรับหนังสือดังกลาว ตองดําเนินการจัดสงเอกสาร หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นตอคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่กําหนด เวนแตกรณีดังตอไปนี้
  (๑) กรณีเหลือเวลาที่จะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
     ในกรณบีคุคลนัน้มเีวลาเหลอืทีจ่ะปฏบิตัติามหนงัสอืไมถงึ ๓ วนันับแตวนัทีไ่ดรบัหนงัสอื 
กฎหมายกาํหนดใหบคุคลนัน้อาจไมปฏบิตัติามก็ได แตตองมหีนงัสอืแจงเหตุดงักลาวตอคณะกรรมาธกิาร
ภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ เมื่อคณะกรรมาธิการไดรับหนังสือแจงเหตุจากบุคคลน้ันแลว 
ใหดําเนินการมีหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญใหมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการอีกครั้ง
  (๒) กรณีเคยสงเอกสาร หรือมาชี้แจงเรื่องเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอื่นแลว
     ในกรณีที่บุคคลนั้นเคยสงเอกสาร หรือไดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในเร่ืองเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอ่ืนแลว บุคคลน้ันอาจอางเอกสาร คําแถลง หรือความเห็น
ของตนดังกลาวแทนการสงเอกสาร หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แตตองมีหนังสือ
แจงตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหสงเอกสารหรือหนังสือเชิญ 
และเมือ่คณะกรรมาธกิารไดรบัหนงัสอืแจงตอคณะกรรมาธกิารแลว หากคณะกรรมาธกิารเห็นควรให
บุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติมตอคณะกรรมาธิการ 
ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญใหมาชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมาธิการอีกได
  (๓) กรณีไมมาชี้แจง เพราะมีเหตุจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
     ในกรณทีีบ่คุคลใดไดรบัหนงัสอืเชญิมาเพือ่แถลงขอเทจ็จรงิ หรอืแสดงความเหน็ บคุคลน้ัน
จะตองมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเอง เวนแตมีเหตุจําเปนที่ไมอาจหลีกเล่ียงได 
โดยอาจมีหนังสือขอเล่ือนหรือหนังสือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทนพรอมช้ีแจงเหตุจําเปน
อยางชัดเจนตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเชิญ และเมื่อคณะกรรมาธิการ
ไดรับหนังสือชี้แจงเหตุจําเปนตอคณะกรรมาธิการแลว ใหคณะกรรมาธิการดําเนินการดังตอไปนี้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

     -  กรณีหนังสือขอเลื่อน 
       ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวยอมใหเลื่อนได ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ
บุคคลนั้นอีกได
     -  กรณีหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทน 
       ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวยอมใหบุคคลท่ีไดรับมอบหมายมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ ใหถือวาคําแถลงหรือความเห็นของบุคคลนั้นเปนคําแถลง
หรือความเห็นของผูที่คณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ แตถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นควรให
บุคคลท่ีไดรับหนังสือเชิญตองมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการดวยตนเอง 
ใหมีหนังสือเชิญบุคคลดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง  การออกคําสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการ (กรณีบคุคลไมปฏบิตัติามหนังสอื
ที่ไดสงใหในขั้นตอนแรก)
  เมื่อบุคคลที่ไดรับหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น ใหคณะกรรมาธิการออกคําสั่ง
เรียกเอกสารจากบุคคลนั้นหรือเรียกบุคคลน้ันมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเอง
ตอคณะกรรมาธิการ โดยอาจขอใหบุคคลนั้นนําเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
ดวยก็ได ซึง่ในการออกคําสัง่เรียกดังกลาวน้ัน คณะกรรมาธกิารตองมมีติดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู และคําสั่งเรียกตองระบุถึงเหตุแหงการเรียก 
รายละเอียดของประเด็นขอซักถามที่เกี่ยวของตามสมควร และโทษของการฝาฝนคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการไวดวย
  จะเหน็ไดวาตามพระราชบญัญตัคิาํสัง่เรยีกฯ ไดกาํหนดบทลงโทษทางอาญาและโทษทางวนิยั
ของผูทีไ่มปฏบิตัติามไว ดงันัน้ การออกคําสัง่ในกรณนีีจ้งึตองใชมตขิองคณะกรรมาธิการซึง่กค็อื กึง่หนึง่
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู ไมใชกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการที่เขาประชุม
  อนึง่ มขีอสงัเกตวาในกรณทีีค่ณะกรรมาธิการมคีาํสัง่เรยีกเอกสารไปยังหนวยงานใด หนวยงานนัน้
จะปฏิเสธไมสงเอกสารให โดยอางวามีกฎหมายเฉพาะหามไวหรือแจงวาเอกสารดังกลาวเกี่ยวของ
กับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดินไมสามารถจัดสงใหได ไดหรือไม มีความเห็นวา 
หนวยงานดังกลาวไมสามารถปฏิเสธท่ีจะไมสงเอกสารได แตตองปฏิบัติตามคําสั่งเรียก เพราะถือวา
การทํางานของคณะกรรมาธิการเปนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ดังนั้นหนวยงานจะตองอยูภายใต
กฎหมายฉบับนี ้อยางไรก็ตาม หากจะมีหนวยงานของรัฐใดไดรบัการยกเวน กจ็าํเปนตองมกีารตรากฎหมาย
กําหนดไวอยางชัดเจนวาไมตองปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

  นอกจากนี้ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา นับต้ังแตวันที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ มีผลใชบังคับ
ตัง้แตวนัที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แลวน้ัน หากคณะกรรมาธกิารจะเรยีกเอกสารจากบคุคลใดหรอืเรยีก
บุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
โดยไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ มาใชไดหรือไม สําหรับประเด็นนี้ มีความเห็นวา 
แมปจจบุนัพระราชบญัญตัคิาํสัง่เรยีกฯ จะมผีลใชบงัคบัเปนกฎหมายแลวกต็าม แตคณะกรรมาธิการฯ 
ก็ชอบท่ีจะไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกฯ มาใชบังคับก็ได โดยคณะกรรมาธิการ
ชอบที่จะดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๓๕ ประกอบกับขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๙ หรือขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ ทั้งนี้
สาํหรบักรณเีรยีกมาใหถอยคาํแกคณะกรรมาธิการ สวนกรณเีรยีกมาใหถอยคาํแกคณะอนกุรรมาธิการ
ก็จะเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ และขอ ๘๙ หรือ
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๗ และขอ ๘๘ โดยเปนการใชหลักการขอความรวมมือ
ระหวางคณะกรรมาธิการในฐานะฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
และบุคคลท่ัวไป เพื่อเชิญบุคคลมาใหขอมูล ขอเท็จจริง หรือขอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ซึง่กรณนีีถ้อืวาคณะกรรมาธิการฯ ไมมคีวามประสงคทีจ่ะใชอาํนาจตามกฎหมายเพ่ือบงัคบัและลงโทษ
ทางอาญากับบุคคลที่ไมใหความรวมมือกับคณะกรรมาธิการฯ ดังกลาว

  วิธีการจัดสงหนังสือเรียกและคําสั่งเรียก 
  การจัดสงหนังสือและคําส่ังเรียกน้ัน ตามพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกฯ ไดกําหนดให
คณะกรรมาธิการดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีการตามท่ีคณะกรรมาธิการ
เห็นสมควรก็ได ดังตอไปนี้
  (๑) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
  (๒) มอบใหบุคคลอื่นนําสง
  (๓) สงทางโทรสาร
  (๔) วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควรเฉพาะกรณี
  โดยหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการจัดสงหนังสือดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่ประธานรัฐสภากําหนด และเมื่อไดดําเนินการจัดสงตามหลักเกณฑและขั้นตอนดังกลาวแลวใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําสั่งเรียก แลวแตกรณี โดยชอบแลว
  ทั้งนี้ สําหรับระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและขั้นตอนในการดําเนินการจัดสงหนังสือดังกลาว 
ในปจจุบันก็คือ “ระเบียบรัฐสภาวาดวยหลักเกณฑและข้ันตอนการจัดสงหนังสือและคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔”๕ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

 ๕ระเบียบรัฐสภาวาดวยหลักเกณฑและขั้นตอนการจัดสงหนังสือและคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หนา ๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
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จุลนิติ

  สิทธิในการไดรับคาใชจายในการเดินทางมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
  พระราชบญัญติัคาํส่ังเรยีกฯ กาํหนดใหบคุคลทีค่ณะกรรมาธกิารมหีนงัสอืเชญิ หรอืมคีาํสัง่เรยีก
ใหมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ ตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากําหนด ซึ่งไดแก 
“ระเบียบรัฐสภาวาดวยคาใชจายในการเดินทางของผูมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ตอคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔”๖ โดยกําหนดใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางในลักษณะ
เหมาจายเปนรายครั้งตามบัญชีทายระเบียบ

  การคุมครองผูมาชีแ้จงตอคณะกรรมาธิการจากความรบัผดิทางแพง ทางอาญา และทางวินยั 
  พระราชบัญญติัคาํส่ังเรียกฯ ไดใหความคุมครองผูทีม่าช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการ โดยกําหนดให
ผูที่ใหถอยคํา หรือสงมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของตอคณะกรรมาธิการ หรือ
ผูที่จัดทําและเผยแพรรายงานการประชุมตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา 
แลวแตกรณี ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เน่ืองจากการที่ตนเปดเผยขอมูล 
หรือใหวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานหรือจัดทําและเผยแพรรายงานโดยสุจริต แลวแตกรณี

   บทกําหนดโทษทางอาญา
  ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางอาญาไวในกรณีตาง ๆ ดังนี้

  (๑) โทษของการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของกรรมาธิการ 
     กรณีกรรมาธิการผูใดปฏิบตัหิรอืละเวนการปฏิบตัหินาทีโ่ดยมิชอบ เพือ่ใหเกดิความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรอืละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตตามกฎหมายน้ี ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
     ตอประเดน็ดงักลาวไดกอใหเกดิขอสงสยัวา หากกรรมาธกิารกระทาํผดิตามกรณขีางตน 
ในสถานการณตามปกตทิีม่รีฐัธรรมนญูแลว จะถอืวากรรมาธกิารตองอยูภายใตเขตอาํนาจของศาลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมืองหรอืไม ทัง้นี ้เพราะรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๕ กําหนดไววา ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา

  (๒) โทษของการฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
     กรณีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ และหากผูกระทําความผิดดังกลาว
เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น ใหถือวาเปนความผิดทางวินัยดวย

 ๖ระเบยีบรฐัสภาวาดวยคาใชจายในการเดนิทางของผูมาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ตอคณะกรรมาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หนา ๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

     ทั้งนี้ มีขอสังเกตเกี่ยวกับความผิดอาญาในกรณีดังกลาววา ถาขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของรัฐเปนผูกระทําความผิด อํานาจในการสอบสวนน้ันจะไมขึ้นอยูกับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ แตจะอยูในอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แลวแตกรณี ดังน้ัน เฉพาะ
ผูกระทําความผิดที่เปนบุคคลทั่วไปเทานั้นที่จะอยูในอํานาจของเจาพนักงานตํารวจ

   (๓) โทษของการสงเอกสารหรือแจงขอความเท็จตอคณะกรรมาธิการ
     กรณีผูใดสงเอกสารหรือแจงขอความอันเปนเท็จตอคณะกรรมาธิการซ่ึงกระทําการ
ตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

   (๔) โทษของการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิการ 
     กรณีผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่
ของคณะกรรมาธิการ ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๑ ป หรอืปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ

  ผูมีอํานาจกลาวโทษการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ
  พระราชบัญญัติคําส่ังเรียกฯ กําหนดใหกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให “ประธานคณะกรรมาธิการ” มีหนังสือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป 
  สําหรับ “หนังสือกลาวโทษ” ดังกลาว เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา กฎหมายไดบัญญัติไว
อยางชัดเจนให “ประธานคณะกรรมาธิการ” เปนผูกลาวโทษ ดังน้ัน จึงเปนอํานาจของประธาน
คณะกรรมาธิการ โดยไมจาํตองไดรบัมติจากท่ีประชุมคณะกรรมาธิการแตอยางใด ทัง้นีเ้พราะหากกฎหมาย
ประสงคจะใหเปนมติของคณะกรรมาธิการแลวก็ต องระบุใหชัดเจนเหมือนดังกรณีการมีมติ
ใหออกคําสั่งเรยีก

  ผูรักษาการตามกฎหมาย 
  พระราชบญัญตัคิาํสัง่เรยีกฯ กาํหนดให “ประธานรฐัสภา” เปนผูรกัษาการตามพระราชบญัญตัิ 
และใหมีอํานาจในการออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว จากการที่ผู เขียนไดมีโอกาสเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ
ในครั้งน้ี ผูเขียนมีความคิดเห็นโดยสรุปวา เมื่อพิจารณาหลักการใหอํานาจแกคณะกรรมาธิการในการ 
“ออกคําสั่งเรียก” เอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูของตางประเทศ ไมวาจะเปนประเทศ
ที่ปกครองในระบบประธานาธิบดี เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่ปกครองในระบบรัฐสภา 
เชน ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่ปกครองในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี เชน ประเทศฝรั่งเศส
เปนตน เมือ่เปรียบเทียบกับหลักการในเร่ืองดังกลาวน้ีตามพระราชบัญญตัคิาํสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว จะเห็นไดวา ตางก็มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
หรือมีการกําหนดบทลงโทษกรณีที่ฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเชนเดียวกัน แตสิ่งที่
แตกตางกนันัน้ไมไดอยูทีต่วับทกฎหมาย แตขึน้อยูกบั “ทีม่าและคุณภาพ” ของกรรมาธิการมากกวา 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

โดยกรรมาธิการของตางประเทศที่เจริญแลวน้ันจะเปนที่ยอมรับมากกวากรรมาธิการของประเทศไทย 
กลาวคือ กรรมาธิการบางทานอาจไมไดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เก่ียวของกับคณะกรรมาธิการ
คณะนั้น ๆ แตเขามามีโอกาสในการทําหนาที่เปนกรรมาธิการไดเพราะความใกลชิดสนิทสนม
กับฝายการเมือง หรืออาจเปนเพราะบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการไทยในอดีต
ที่ผานมาประสบปญหาอันเน่ืองมาจากความไมชัดเจนของขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน ประกอบกับ
โครงสรางปจจัยทางการเมืองของฝายบริหารท่ีมีอิทธิพลเหนือฝายนิติบัญญัติอยูมาก จึงสงผลกระทบ
ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการใหมีภาวะออนแอ และขาดระบบตรวจสอบ
ถวงดุลการใชอาํนาจของฝายบริหารตามความจําเปน 
 ดังนั้น พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แมเปนกฎหมายสําคัญที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการใหมีอํานาจเขาถึง
ขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสอบสวนและตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร 
แตในขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้อาจกลับกลายเปนปจจัยท่ีเอื้อใหการใชอํานาจออกคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการกระทําไดอยางกวางขวาง ซึง่อาจจะกอใหเกดิผลกระทบท่ีตามมาหลายประการ 
ทั้งสิทธิเสรีภาพของบุคคล และหลักการขัดกันแหงผลประโยชน นอกจากน้ียังพบวาการใชอํานาจ
ออกคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการยังขาดการกลั่นกรองและตรวจสอบถวงดุลอยางเพียงพอ ดังนั้น 
สิง่ท่ีสาํคญัท่ีจะทําใหการบังคบัใชพระราชบัญญัตฉิบบันีส้มตามเจตนารมณของกฎหมาย นอกจาก
การสรางความรูความเขาใจในหลกัการและสาระสําคัญของกฎหมายแลว ควรจะตองมกีารดําเนนิการ
ปรบัปรุงแกไขในประเด็นเก่ียวกับท่ีมาและบทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการในแตละคณะ
ใหมภีารกิจท่ีชดัเจน และสอดคลองกบังานดานนติบิญัญตัขิองรฐัสภาตามบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญ
ในที่สุด. 
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