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หลักการ สาระสําคัญ

และการบังคับใชพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ๑
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliament System) นั้น “รัฐสภา”
ถื อ ได ว  า เป น สถาบั น ทางการเมื อ งที่ แ สดงถึ ง การเป น ตั ว แทนของประชาชนผู  ใ ช อํ า นาจอธิ ป ไตย
ในทางนิติบัญญัติ และเปนหนึ่งในสามของอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดของประเทศ โดยเปน
ผูมีบทบาทสําคัญในการตรากฎหมาย รวมถึงการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลหรือ
ฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินนั้น
เปนไปโดยชอบธรรม มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
สําหรับในสวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลหรือฝายบริหารโดยองคกร
ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาดังกลาวนั้น
ถื อ เป น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ก รฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละองค ก รฝ า ยบริ ห ารในเรื่ อ งความสมดุ ล
ของการใชอํานาจของทั้งสององคกรใหมีความเหมาะสมและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะการใชอํานาจรัฐของฝายบริหารในการปกครองประเทศนั้นจําเปนตองมีการตรวจสอบ
จากตัวแทนฝายประชาชน โดยตัวแทนทีเ่ รียกวา “สมาชิกรัฐสภา” ดังนัน้ รัฐธรรมนูญจึงไดกาํ หนดกลไก
ใหองคกรฝายนิติบัญญัติมีอํานาจในการตรวจสอบถวงดุลอํานาจขององคกรฝายบริหารหลายประการ
อาทิ การตัง้ กระทูถ าม การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไมไววางใจ การควบคุมการใชจา ย
เงินงบประมาณของแผนดิน และระบบคณะกรรมาธิการ เปนตน
ดังนั้น “คณะกรรมาธิการ” จึงถือเปนกลไกที่สําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากเปนเครื่องมือของ
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการควบคุมตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารใหมปี ระสิทธิภาพ โดยคณะกรรมาธิการ
นั้นถูกจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
จัดโดย สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ในโครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาองคความรูท างวิชาการ
ดานกฎหมายแกบุคลากรในสังกัดสํานักกฎหมายและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ติดตามและประเมินผลในการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬกา ณ หองรับรอง ๑ - ๒ อาคาร
รัฐสภา ๒.
๑
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

หรือบุคคลทีม่ ไิ ดเปนสมาชิกแตมคี วามรูค วามเชีย่ วชาญเปนพิเศษ มีอาํ นาจหนาทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณา
รางกฎหมาย กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ตามที่
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามอบหมายแลวรายงานตอสภา และหนึ่งในหลายอํานาจที่สําคัญของ
คณะกรรมาธิการนัน่ ก็คอื การมีอาํ นาจออกคําสัง่ เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระทําหรือในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน นั้ ไดดว ย
อย า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากที่ ผ  า นมาบทบาทคณะกรรมาธิ ก ารของรั ฐ สภาไทยยั ง ประสบกั บ
สภาพปญหาและอุปสรรคหลายประการ ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอันเนื่องมาจาก
ความไมชดั เจนของขอบเขตอํานาจหนาที่ โครงสรางความสัมพันธทางการเมืองทีเ่ ปนระบบอํานาจนิยม
ความออนแอของรัฐสภาที่ตกอยูภายใตการครอบงําของรัฐบาล ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงไมอาจ
มีบทบาทและไมสามารถควบคุมหรือตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไดอยางแทจริง จึงเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการตลอดมา๒
จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๓ ไดบัญญัติใหอํานาจในการ
ออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวนั้นมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงไดมีการตรา
“พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขึ้นบังคับใช เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการในอดีตที่ผานมา
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชอํานาจออกคําสั่งเรียกใหกับคณะกรรมาธิการมากยิ่งขึ้น
อย า งไรก็ ดี การที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ คํ า สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู  แ ทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ รองรับใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมาย ยอมสงเสริมใหการใชอาํ นาจเรียกของคณะกรรมาธิการสามารถกระทําไดอยางกวางขวาง
อันอาจจะสงผลกระทบตอบุคคลผูตกอยูภายใตคําสั่งเรียกตามกฎหมายไดในหลายประการ อาทิ
การกระทบถึงสิทธิสว นบุคคลในการเขาถึงขอมูลอันเปนขอมูลสวนตัว ซึง่ อาจเปนขอมูลลับทีไ่ มประสงค
จะเปดเผย หรือขอมูลทีม่ กี ฎหมายใหความคุม ครองไว หรือการกระทบตอหลักการขัดกันแหงผลประโยชน
อั น เนื่ อ งมาจากการใช อํ า นาจของคณะกรรมาธิ ก ารที่ เ ป น การแสวงหาผลประโยชน โ ดยมิ ช อบ
อันเนื่องมาจากการใชอํานาจดังกลาวได เปนตน
ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรความรู ความเขาใจ และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน
ขอเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดจัดโครงการสัมมนา
ทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาองคความรูท างวิชาการดานกฎหมายแกบคุ ลากรในสังกัด
สํานักกฎหมายและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่ อ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลในการบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ คํ า สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก าร
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น ในระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
สุรัชนี พานํามา, “การควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ ศึกษากรณีพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔”, เอกสารประกอบการสัมมนา หนา ๒.
๓
โปรดดู บทบัญญัติมาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.
๒
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยโครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ไดกําหนดให
มีการประชุมกลุมยอยในหัวขอ “หลักการ สาระสําคัญและการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู  แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๔” เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ท่ี
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดย รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา รองคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และในหัวขอ “สภาพปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔” เมือ่ วันศุกรที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๗
โดย นายจเร พันธุเปรื่อง เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สําหรับการประชุมกลุมยอยในหัวขอ “หลักการ สาระสําคัญและการบังคับใชพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” นั้น ทางวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมทั้งไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา รองคณบดี
คณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแสดง
ความคิ ด เห็ น ว า อํ า นาจของคณะกรรมาธิ ก าร
ในการเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงข อ เท็ จ จริ ง หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น
ในกิจการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาอยูนั้น เมื่อพิจารณาแลวจะพบวามีมา
ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ
ธรรมนู ญ การปกครองแผ น ดิ น สยามชั่ ว คราว
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๕ และก อ นที่ จ ะมี ก ารตรา
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔๔ ขึน้ บังคับใช แตเนือ่ งจากอํานาจของคณะกรรมาธิการ
ในการออกคําสั่งเรียกนั้นไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานของรัฐเทาที่ควร ทําใหการทํางาน
ของคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบฝายบริหารขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะไมสามารถเขาถึง
ขอมูลขอเท็จจริงไดอยางรอบดานซึง่ มีสาเหตุทสี่ าํ คัญมาจากปญหาคําสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
ไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย
โดยจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการของตางประเทศพบวา มีการกําหนด
เกี่ยวกับอํานาจในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเชนกัน โดยมีการกําหนดไวทั้งในประเทศ
ที่มีการปกครองระบบประธานาธิบดีและถือหลักการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัด ระหวาง
พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๗๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป.
๔
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ฝ า ยบริ ห ารและฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ (Strict Separation
of Powers) เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดให
อํ า นาจในการออกคํ า สั่ ง เรี ย กเป น อํ า นาจทั่ ว ไปของ
“คณะกรรมาธิการรัฐสภา” โดยอํานาจออกคําสั่งเรียก
ดังกลาวถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหคณะกรรมาธิการ
รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนที่รูจักและยอมรับ
ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารเปนอยางยิ่ง
และในประเทศที่มีการปกครองระบบรัฐสภาและมิไดถือ
หลักการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัด เชน ประเทศอังกฤษ
ไดกําหนดใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกเปนอํานาจของ
“คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา” สวนประเทศทีม่ กี ารปกครองในระบบกึง่ รัฐสภากึง่ ประธานาธิบดี
เชน ประเทศฝรั่งเศสนั้น เดิมไดกําหนดใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกเปนอํานาจเฉพาะของ
“คณะกรรมาธิการทีม่ อี าํ นาจหนาทีใ่ นการสอบสวนและตรวจสอบ” (Les Commissions d’enquête
ou de Contrôle) เทานัน้ แตตอ มาไดขยายอํานาจดังกลาวใหแก “คณะกรรมาธิการดานงานนิตบิ ญ
ั ญัต”ิ
(Les Commissions Législatives) ดวย และในกรณีที่มีการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมาธิการ
ก็ตองไดรับโทษทางอาญาทั้งโทษปรับและจําคุก คือ จําคุกไมเกิน ๒ ป และปรับไมเกิน ๗,๕๐๐ ยูโร
เมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ ปรากฏอยูใ นหมายเหตุทา ยพระราชบัญญัตซิ งึ่ บัญญัตวิ า
“เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ และวิ ส ามั ญ ของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ในกิ จ การที่ ก ระทํ า หรื อ เรื่ อ งที่ พิ จ ารณาสอบสวนหรื อ ศึ ก ษา
อยูนั้นได และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับซึ่งจะสงผลดีตอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ทํ า ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได รั บ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ค รบถ ว น จึ ง จํ า เป น ต อ งตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ”
จะเห็นไดวา คําวา “บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ” ดังกลาวก็คอื บทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือก
สมาชิกของแตละสภาตัง้ เปนคณะกรรมาธิการสามัญและมีอาํ นาจเลือกบุคคลผูเ ปนสมาชิกหรือมิไดเปน
สมาชิกตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และใหคณะกรรมาธิการดังกลาวมีอํานาจออกคําสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระทําหรือ
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูได และใหคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ
ดังนั้น การตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ฉบับนี้จึงมีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาเรื่องประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมาธิการใหสามารถเขาถึงขอมูลขอเท็จจริงไดอยางครบถวนและทําใหคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับตามกฎหมายอีกดวย
สําหรับเนือ้ หาหรือโครงสรางของพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งสิ้นจํานวน ๑๗ มาตรา โดยมีสาระสําคัญดังนี้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

บทนิยามที่สําคัญ
พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกฯ ไดกาํ หนดบทนิยาม คําวา “คณะกรรมาธิการ” ใหหมายความวา
“คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา” และบทนิยาม
คําวา “ประธานคณะกรรมาธิการ” หมายความวา “ประธานคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา”
เมื่อพิจารณาบทนิยามในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ดังกลาวประกอบกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง
ทีก่ าํ หนดใหสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภามีอาํ นาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตัง้ เปนคณะกรรมาธิการ
สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จะเห็นไดวา ทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ และพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ไดกําหนดใหเฉพาะ
แตคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญเทานัน้ ทีจ่ ะมีอาํ นาจออกคําสัง่ เรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่อง
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได ดังนั้น คําวา “คณะกรรมาธิการ” จึงไมหมายความรวมถึง
“คณะอนุกรรมาธิการ” และคําวา “ประธานคณะกรรมาธิการ” จึงไมหมายความรวมถึง “ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ” ดวยแตประการใด
หลักและขอยกเวนของอํานาจออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ไดกําหนดหลักการใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา
หรือในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน นั้ ได โดยมีขอ ยกเวนคือ คําสัง่ เรียกดังกลาวมิใหใชบงั คับกับ
(๑) ผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล และ
(๒) ผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่โดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
นอกจากนี้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ถูกคณะกรรมาธิการออกคําสัง่ เรียกใหสง เอกสาร หรือเรียกมา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นนั้นเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรัฐมนตรี
ซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้นดําเนินการ
ตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ เวนแตเปนกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา หากคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญไปยังบุคคลทั่วไปหรือประชาชน
เพื่อใหบุคคลนั้นไดสงมอบเอกสาร หรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ บุคคล
ซึ่งเปนภาคเอกชนดังกลาวหรือประชาชนทั่วไปนั้นไมสามารถที่จะอางเหตุยกเวนเกี่ยวกับเรื่อง
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดินที่จะไมปฏิบัติตามหนังสือหรือคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการมากลาวอางเพื่อไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวได
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ขั้นตอนและวิธีการในการออกคําสั่งเรียก
ในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ สามารถแบงออกไดเปน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การออกหนังสือใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญใหมาชี้แจง
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ กําหนดใหในการดําเนินกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูของคณะกรรมาธิการเรื่องใด หากคณะกรรมาธิการมีมติใหเรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ใหคณะกรรมาธิการดําเนินการมีหนังสือขอใหบุคคลนั้นสงเอกสาร หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกําหนด
โดยหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญดังกลาวนั้น กฎหมายไดกาํ หนดใหตองระบุเหตุ
แหงการขอใหสงเอกสารหรือเชิญ รวมทั้งประเด็นขอซักถามที่เกี่ยวของไวดวยตามสมควร ในการนี้
คณะกรรมาธิการอาจขอใหบุคคลนั้นนําเอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวยก็ได
และบุคคลที่ไดรับหนังสือดังกลาว ตองดําเนินการจัดสงเอกสาร หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นตอคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่กําหนด เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีเหลือเวลาที่จะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
ในกรณีบคุ คลนัน้ มีเวลาเหลือทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหนังสือไมถงึ ๓ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั หนังสือ
กฎหมายกําหนดใหบคุ คลนัน้ อาจไมปฏิบตั ติ ามก็ได แตตอ งมีหนังสือแจงเหตุดงั กลาวตอคณะกรรมาธิการ
ภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ เมื่อคณะกรรมาธิการไดรับหนังสือแจงเหตุจากบุคคลนั้นแลว
ใหดําเนินการมีหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญใหมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการอีกครั้ง
(๒) กรณีเคยสงเอกสาร หรือมาชี้แจงเรื่องเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอื่นแลว
ในกรณีที่บุคคลนั้นเคยสงเอกสาร หรือไดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในเรื่องเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอื่นแลว บุคคลนั้นอาจอางเอกสาร คําแถลง หรือความเห็น
ของตนดังกลาวแทนการสงเอกสาร หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แตตองมีหนังสือ
แจงตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหสงเอกสารหรือหนังสือเชิญ
และเมือ่ คณะกรรมาธิการไดรบั หนังสือแจงตอคณะกรรมาธิการแลว หากคณะกรรมาธิการเห็นควรให
บุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมตอคณะกรรมาธิการ
ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญใหมาชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมาธิการอีกได
(๓) กรณีไมมาชี้แจง เพราะมีเหตุจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
ในกรณีทบี่ คุ คลใดไดรบั หนังสือเชิญมาเพือ่ แถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็น บุคคลนัน้
จะตองมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเอง เวนแตมีเหตุจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
โดยอาจมีหนังสือขอเลื่อนหรือหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทนพรอมชี้แจงเหตุจําเปน
อยางชัดเจนตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเชิญ และเมื่อคณะกรรมาธิการ
ไดรับหนังสือชี้แจงเหตุจําเปนตอคณะกรรมาธิการแลว ใหคณะกรรมาธิการดําเนินการดังตอไปนี้
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- กรณีหนังสือขอเลื่อน
ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวยอมใหเลื่อนได ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ
บุคคลนั้นอีกได
- กรณีหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทน
ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวยอมใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ ใหถือวาคําแถลงหรือความเห็นของบุคคลนั้นเปนคําแถลง
หรือความเห็นของผูที่คณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ แตถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นควรให
บุคคลที่ไดรับหนังสือเชิญตองมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการดวยตนเอง
ใหมีหนังสือเชิญบุคคลดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่สอง การออกคําสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ (กรณีบคุ คลไมปฏิบตั ติ ามหนังสือ
ที่ไดสงใหในขั้นตอนแรก)
เมื่อบุคคลที่ไดรับหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น ใหคณะกรรมาธิการออกคําสั่ง
เรียกเอกสารจากบุคคลนั้นหรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเอง
ตอคณะกรรมาธิการ โดยอาจขอใหบุคคลนั้นนําเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
ดวยก็ได ซึง่ ในการออกคําสัง่ เรียกดังกลาวนัน้ คณะกรรมาธิการตองมีมติดว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู และคําสั่งเรียกตองระบุถึงเหตุแหงการเรียก
รายละเอียดของประเด็นขอซักถามที่เกี่ยวของตามสมควร และโทษของการฝาฝนคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการไวดวย
จะเห็นไดวา ตามพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกฯ ไดกาํ หนดบทลงโทษทางอาญาและโทษทางวินยั
ของผูท ไี่ มปฏิบตั ติ ามไว ดังนัน้ การออกคําสัง่ ในกรณีนจี้ งึ ตองใชมติของคณะกรรมาธิการซึง่ ก็คอื กึง่ หนึง่
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู ไมใชกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการที่เขาประชุม
อนึง่ มีขอ สังเกตวาในกรณีทคี่ ณะกรรมาธิการมีคาํ สัง่ เรียกเอกสารไปยังหนวยงานใด หนวยงานนัน้
จะปฏิเสธไมสงเอกสารให โดยอางวามีกฎหมายเฉพาะหามไวหรือแจงวาเอกสารดังกลาวเกี่ยวของ
กับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดินไมสามารถจัดสงใหได ไดหรือไม มีความเห็นวา
หนวยงานดังกลาวไมสามารถปฏิเสธที่จะไมสงเอกสารได แตตองปฏิบัติตามคําสั่งเรียก เพราะถือวา
การทํางานของคณะกรรมาธิการเปนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ดังนั้นหนวยงานจะตองอยูภายใต
กฎหมายฉบับนี้ อยางไรก็ตาม หากจะมีหนวยงานของรัฐใดไดรบั การยกเวน ก็จาํ เปนตองมีการตรากฎหมาย
กําหนดไวอยางชัดเจนวาไมตองปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

นอกจากนี้ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ มีผลใชบังคับ
ตัง้ แตวนั ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แลวนัน้ หากคณะกรรมาธิการจะเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียก
บุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
โดยไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ มาใชไดหรือไม สําหรับประเด็นนี้ มีความเห็นวา
แมปจ จุบนั พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกฯ จะมีผลใชบงั คับเปนกฎหมายแลวก็ตาม แตคณะกรรมาธิการฯ
ก็ชอบที่จะไมนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ มาใชบังคับก็ได โดยคณะกรรมาธิการ
ชอบที่จะดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๓๕ ประกอบกับขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๙ หรือขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ ทั้งนี้
สําหรับกรณีเรียกมาใหถอ ยคําแกคณะกรรมาธิการ สวนกรณีเรียกมาใหถอ ยคําแกคณะอนุกรรมาธิการ
ก็จะเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๘ และขอ ๘๙ หรือ
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๗ และขอ ๘๘ โดยเปนการใชหลักการขอความรวมมือ
ระหวางคณะกรรมาธิการในฐานะฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
และบุคคลทั่วไป เพื่อเชิญบุคคลมาใหขอมูล ขอเท็จจริง หรือขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ซึง่ กรณีนถี้ อื วาคณะกรรมาธิการฯ ไมมคี วามประสงคทจี่ ะใชอาํ นาจตามกฎหมายเพือ่ บังคับและลงโทษ
ทางอาญากับบุคคลที่ไมใหความรวมมือกับคณะกรรมาธิการฯ ดังกลาว
วิธีการจัดสงหนังสือเรียกและคําสั่งเรียก
การจั ด ส ง หนั ง สื อ และคํ า สั่ ง เรี ย กนั้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ คํ า สั่ ง เรี ย กฯ ได กํ า หนดให
คณะกรรมาธิการดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการตามที่คณะกรรมาธิการ
เห็นสมควรก็ได ดังตอไปนี้
(๑) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(๒) มอบใหบุคคลอื่นนําสง
(๓) สงทางโทรสาร
(๔) วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควรเฉพาะกรณี
โดยหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการจัดสงหนังสือดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่ประธานรัฐสภากําหนด และเมื่อไดดําเนินการจัดสงตามหลักเกณฑและขั้นตอนดังกลาวแลวใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําสั่งเรียก แลวแตกรณี โดยชอบแลว
ทั้งนี้ สําหรับระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและขั้นตอนในการดําเนินการจัดสงหนังสือดังกลาว
ในปจจุบันก็คือ “ระเบียบรัฐสภาวาดวยหลักเกณฑและขั้นตอนการจัดสงหนังสือและคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔”๕ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

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

๖๘

61-71-MAC6.indd 68

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗

27/9/14 10:29

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

สิทธิในการไดรับคาใชจายในการเดินทางมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกฯ กําหนดใหบคุ คลทีค่ ณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ หรือมีคาํ สัง่ เรียก
ใหมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางมาแถลงขอเท็จจริง
หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ต อ คณะกรรมาธิ ก าร ตามระเบี ย บที่ ป ระธานรั ฐ สภากํ า หนด ซึ่ ง ได แ ก
“ระเบียบรัฐสภาวาดวยคาใชจายในการเดินทางของผูมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ตอคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔”๖ โดยกําหนดใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางในลักษณะ
เหมาจายเปนรายครั้งตามบัญชีทายระเบียบ
การคุม ครองผูม าชีแ้ จงตอคณะกรรมาธิการจากความรับผิดทางแพง ทางอาญา และทางวินยั
พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกฯ ไดใหความคุม ครองผูท มี่ าชีแ้ จงตอคณะกรรมาธิการ โดยกําหนดให
ผูที่ใหถอยคํา หรือสงมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของตอคณะกรรมาธิการ หรือ
ผูที่จัดทําและเผยแพรรายงานการประชุมตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา
แลวแตกรณี ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการที่ตนเปดเผยขอมูล
หรือใหวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานหรือจัดทําและเผยแพรรายงานโดยสุจริต แลวแตกรณี
บทกําหนดโทษทางอาญา
ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางอาญาไวในกรณีตาง ๆ ดังนี้
(๑) โทษของการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของกรรมาธิการ
กรณีกรรมาธิการผูใ ดปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยมิชอบ เพือ่ ใหเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตตามกฎหมายนี้ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตอประเด็นดังกลาวไดกอ ใหเกิดขอสงสัยวา หากกรรมาธิการกระทําผิดตามกรณีขา งตน
ในสถานการณตามปกติทมี่ รี ฐั ธรรมนูญแลว จะถือวากรรมาธิการตองอยูภ ายใตเขตอํานาจของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองหรือไม ทัง้ นี้ เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๕ กําหนดไววา ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น ใหศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
(๒) โทษของการฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
กรณีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผูกระทําความผิดดังกลาว
เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น ใหถือวาเปนความผิดทางวินัยดวย
ระเบียบรัฐสภาวาดวยคาใชจา ยในการเดินทางของผูม าแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หนา ๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป.
๖
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หลักการ สาระสําคัญ และการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ทั้งนี้ มีขอสังเกตเกี่ยวกับความผิดอาญาในกรณีดังกลาววา ถาขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของรัฐเปนผูกระทําความผิด อํานาจในการสอบสวนนั้นจะไมขึ้นอยูกับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ แตจะอยูในอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แลวแตกรณี ดังนั้น เฉพาะ
ผูกระทําความผิดที่เปนบุคคลทั่วไปเทานั้นที่จะอยูในอํานาจของเจาพนักงานตํารวจ
(๓) โทษของการสงเอกสารหรือแจงขอความเท็จตอคณะกรรมาธิการ
กรณีผูใดสงเอกสารหรือแจงขอความอันเปนเท็จตอคณะกรรมาธิการซึ่งกระทําการ
ตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๔) โทษของการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิการ
กรณีผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่
ของคณะกรรมาธิการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ผูมีอํานาจกลาวโทษการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ กําหนดใหกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ให “ประธานคณะกรรมาธิการ” มีหนังสือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป
สําหรับ “หนังสือกลาวโทษ” ดังกลาว เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา กฎหมายไดบัญญัติไว
อยางชัดเจนให “ประธานคณะกรรมาธิการ” เปนผูกลาวโทษ ดังนั้น จึงเปนอํานาจของประธาน
คณะกรรมาธิการ โดยไมจาํ ตองไดรบั มติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการแตอยางใด ทัง้ นีเ้ พราะหากกฎหมาย
ประสงค จ ะให เ ป น มติ ข องคณะกรรมาธิ ก ารแล ว ก็ ต  อ งระบุ ใ ห ชั ด เจนเหมื อ นดั ง กรณี ก ารมี ม ติ
ใหออกคําสั่งเรียก
ผูรักษาการตามกฎหมาย
พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกฯ กําหนดให “ประธานรัฐสภา” เปนผูร กั ษาการตามพระราชบัญญัติ
และใหมีอํานาจในการออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
หากจะกล า วโดยสรุ ป แล ว จากการที่ ผู  เ ขี ย นได มี โ อกาสเข า ร ว มการสั ม มนาทางวิ ช าการ
ในครั้งนี้ ผูเขียนมีความคิดเห็นโดยสรุปวา เมื่อพิจารณาหลักการใหอํานาจแกคณะกรรมาธิการในการ
“ออกคําสั่งเรียก” เอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูของตางประเทศ ไมวาจะเปนประเทศ
ที่ปกครองในระบบประธานาธิบดี เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่ปกครองในระบบรัฐสภา
เชน ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่ปกครองในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี เชน ประเทศฝรั่งเศส
เปนตน เมือ่ เปรียบเทียบกับหลักการในเรือ่ งดังกลาวนีต้ ามพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว จะเห็นไดวา ตางก็มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
หรือมีการกําหนดบทลงโทษกรณีที่ฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเชนเดียวกัน แตสิ่งที่
แตกตางกันนัน้ ไมไดอยูท ตี่ วั บทกฎหมาย แตขนึ้ อยูก บั “ทีม่ าและคุณภาพ” ของกรรมาธิการมากกวา
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

โดยกรรมาธิการของตางประเทศที่เจริญแลวนั้นจะเปนที่ยอมรับมากกวากรรมาธิการของประเทศไทย
กลาวคือ กรรมาธิการบางทานอาจไมไดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวของกับคณะกรรมาธิการ
คณะนั้น ๆ แตเขามามีโอกาสในการทําหนาที่เปนกรรมาธิการไดเพราะความใกลชิดสนิทสนม
กั บ ฝ า ยการเมื อ ง หรื อ อาจเป น เพราะบทบาทการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมาธิ ก ารไทยในอดี ต
ที่ผานมาประสบปญหาอันเนื่องมาจากความไมชัดเจนของขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน ประกอบกับ
โครงสรางปจจัยทางการเมืองของฝายบริหารที่มีอิทธิพลเหนือฝายนิติบัญญัติอยูมาก จึงสงผลกระทบ
ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการใหมีภาวะออนแอ และขาดระบบตรวจสอบ
ถวงดุลการใชอาํ นาจของฝายบริหารตามความจําเปน
ดังนั้น พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ แมเปนกฎหมายสําคัญที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการใหมีอํานาจเขาถึง
ขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสอบสวนและตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
แตในขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้อาจกลับกลายเปนปจจัยที่เอื้อใหการใชอํานาจออกคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการกระทําไดอยางกวางขวาง ซึง่ อาจจะกอใหเกิดผลกระทบทีต่ ามมาหลายประการ
ทั้งสิทธิเสรีภาพของบุคคล และหลักการขัดกันแหงผลประโยชน นอกจากนี้ยังพบวาการใชอํานาจ
ออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการยังขาดการกลั่นกรองและตรวจสอบถวงดุลอยางเพียงพอ ดังนั้น
สิง่ ทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัตฉิ บับนีส้ มตามเจตนารมณของกฎหมาย นอกจาก
การสรางความรูค วามเขาใจในหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายแลว ควรจะตองมีการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขในประเด็นเกีย่ วกับทีม่ าและบทบาทอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมาธิการในแตละคณะ
ใหมภี ารกิจทีช่ ดั เจน และสอดคลองกับงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐสภาตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ
ในที่สุด.
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