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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กับ “ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ”
ตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด

บทน�ำ

คณะกรรมาธิการเป็นกลไกส�ำคัญในการช่วยเหลือกิจการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เพื่อให้การท�ำงานตามบทบาทหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการไว้ในมาตรา ๑๒๙ ว่า สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มีอ�ำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น “คณะกรรมาธิการสามัญ” และมีอ�ำนาจเลือกบุคคล
ผูเ้ ป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตัง้ เป็น “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” หรือ “คณะกรรมาธิการร่วมกัน”
ตามมาตรา ๑๓๗ เพื่อกระท�ำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงาน
ให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภาก�ำหนด
ในการกระท�ำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ นัน้ นับตัง้ แต่ประเทศไทย
ได้เปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขภายใต้รฐั ธรรมนูญเมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๔๗๕ และประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๔๗๕ คือ พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ และรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญจะก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการมี “อ�ำนาจเรียก”
หรือ “อาจเรียก” เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระท�ำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาในลักษณะของการเชิญหรือ
การขอความร่วมมือ แต่เนื่องจากอ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ“ ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด

ท�ำให้ในบางกรณีคณะกรรมาธิการไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่คณะกรรมาธิการเชิญมาสอบถาม
ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือให้สง่ เอกสารต่าง ๆ ส่งผลให้การกระท�ำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
ศึกษาเรือ่ งใด ๆ ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาขาดประสิทธิภาพและไม่ได้รบั
ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญในการท�ำงานของคณะกรรมาธิการ  
เมือ่ มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ถ้อยค�ำในทางสารบัญญัติในเรื่องอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการจาก “อ�ำนาจเรียก” หรือ “อาจเรียก”
มาเป็น “อ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียก” ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๙ วรรคสอง ว่า “คณะกรรมาธิการ
ตามวรรคหนึ่งย่อมมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระท�ำหรือในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ นั้ ได้” แต่เนือ่ งจาก
เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในทางหลักการในเรื่องอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการ แต่มิได้ก�ำหนดให้
การใช้อำ� นาจออกค�ำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย ท�ำให้คณะกรรมาธิการ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นหรือให้ส่งเอกสารต่าง ๆ
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานของคณะกรรมาธิการจึงยังคงด�ำรงอยู่ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมา
ในอดีต
ต่อมาเมือ่ มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มกี ารแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการออกค�ำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการในสาระส�ำคัญ โดยการก�ำหนดให้
ค�ำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ “มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย” ทัง้ นี้ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา ๑๓๕
ว่า ให้คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา มีอำ� นาจ
“ออกค�ำสั่งเรียก” เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในกิ จการที่กระท�ำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษานั้นได้ และให้ค�ำสั่งเรียกดังกล่าว
“มีผลบังคับตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ จึงเป็นฐานทีม่ าในการทีร่ ฐั สภาอันประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาได้ตราพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึน้ ใช้บงั คับ โดยมีสาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมาธิการมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือในเรื่อง
ทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ นั้ ได้ โดยผูท้ ฝี่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ซึ่งผลของ
การมีกฎหมายเกี่ยวกับค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดังกล่าว
ท�ำให้การท�ำงานของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่า
ในอดีตที่ผ่านมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ายึด
และควบคุมอ�ำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ และ
ต่อมาได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยก�ำหนดให้
จุ ล นิิ ติ
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา แต่ในระหว่างการท�ำหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้อ�ำนาจ
ออกค�ำสั่งเรียกตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ประการใด
เมือ่ มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในเรือ่ งคณะกรรมาธิการ
มาตรา ๑๒๙ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการโดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระส�ำคัญ
ในหลายประการจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เช่น การก�ำหนดความ
ชัดเจนในเรือ่ งภารกิจของคณะกรรมาธิการ จาก “การสอบสวน” เป็น “การสอบหาข้อเท็จจริง” โดยการ
สอบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมาธิการจะมอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้บคุ คลหรือคณะบุคคลใดกระท�ำการแทนมิได้
การก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาทีจ่ ะต้องสัง่ การให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดหรือในก�ำกับ ให้ขอ้ เท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียก การก�ำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม
รายงานการด�ำเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการ
ให้ประชาชนทราบ เป็นต้น
ส�ำหรับประเด็นอันเป็นข้อพิจารณาส�ำคัญของบทความฉบับนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงถ้อยค�ำ
ในทางสารบัญญัตเิ กีย่ วกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคล
ใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาจากค�ำว่า “อ�ำนาจออกค�ำสัง่ เรียก” เป็น “อ�ำนาจเรียก” และการเปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญเกีย่ วกับ
คณะกรรมาธิการในหลายประการจะส่งผลกระทบต่อการใช้อำ� นาจของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่ เพียงใด
ในการนี้ เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของการใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการ
ในการเรี ย กเอกสารหรื อ เรี ย กบุ ค คลใดมาแถลงข้ อ เท็ จ จริ ง สภาพบั ง คั บ ทางกฎหมายระหว่ า ง
“อ�ำนาจเรียก”กับ “อ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียก” ของคณะกรรมาธิการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การส่ ง เอกสารและการชี้ แ จงต่ อ คณะกรรมาธิ ก าร อั น จะน� ำ ไปสู ่ บ ทสรุ ป ว่ า การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้เปลีย่ นแปลงถ้อยค�ำจากค�ำว่า “อ�ำนาจออกค�ำสัง่ เรียก” เป็น “อ�ำนาจเรียก” และ
เปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญของคณะกรรมาธิการในหลายประการนัน้ จะส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้และ
ต้องมีการทบทวนพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่ เพียงใด
ดังนัน้ คอลัมน์คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรือ่ ง “ข้อพิจารณาเกีย่ วกับ
“อ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับ “ค�ำสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัตคิ ำ� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ“ ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด ดังนี้
๑. พัฒนาการของการใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง
ส�ำหรับพัฒนาของการใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง โดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศทีก่ ำ� หนดให้มรี ะบบคณะกรรมาธิการ ปรากฏว่ามีการใช้ถอ้ ยค�ำเกีย่ วกับอ�ำนาจในการเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการไว้ ๔ ช่วงเวลา ดังนี้
๑.๑ ช่วงแรก การใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร
หรื อ เรี ย กบุ ค คลมาแถลงข้ อ เท็ จ จริ ง ก่ อ นมี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศฉบับแรก คือ
พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ จนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มีการบัญญัตเิ กีย่ วกับอ�ำนาจเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงของอนุกรรมการ๑ หรือคณะกรรมาธิการไว้โดยใช้ถอ้ ยค�ำอยูส่ ามรูปแบบ
คือ ค�ำว่า “อ�ำนาจเชิญ” “อ�ำนาจเรียก” และค�ำว่า “อาจเรียก” โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
รัฐธรรมนูญ
สาระส�ำคัญ
พระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ การปกครอง เพือ่ ท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้สอบสวนพิจารณา
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ท�ำความเห็นในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ขึน้ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(มาตรา ๒๖)
เพื่อปรึกษาหารือหรือตกลงอีกชั้นหนึ่ง อนุกรรมการ
มีอ�ำนาจเชิญบุคคลใด ๆ มาชี้แจงแสดงความเห็นได้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม เพื่อกระท�ำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด ๆ
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๓)
อันอยูใ่ นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการ
ที่กล่าวนี้ย่อมมีอ�ำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงแสดง
ความเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือพิจารณาอยู่นั้นได้

ระบบคณะกรรมาธิการได้มกี ารบัญญัตไิ ว้ครัง้ แรกตามพระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
มาตรา ๒๖ โดยเรียกว่า “อนุกรรมการ” ซึ่งต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๔๓ ได้เปลี่ยนชื่อ
จากค�ำว่า “อนุกรรมการ” เป็น “คณะกรรมาธิการ” และรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาได้ใช้ค�ำว่า “คณะกรรมาธิการ” มาโดยตลอด.    
๑

จุ ล นิิ ติ

10 ��������� ���-���62.indd 112

112

7/3/2562 BE 11:29 AM

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม เพื่อกระท�ำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด ๆ
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๕๙)
อันอยูใ่ นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการ
ที่กล่าวนี้ย่อมมีอ�ำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงแสดง
ความเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือพิจารณาอยู่นั้นได้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย เพื่อกระท�ำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (มาตรา ๖๗) อันอยูใ่ นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการ
ทีก่ ล่าวนีย้ อ่ มมีอำ� นาจเรียกบุคคลใดมาชีแ้ จงแสดงความเห็น
ในเรื่องกิจการที่กระท�ำหรือพิจารณาอยู่นั้นได้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย เพื่อกระท�ำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๓๔)
อันอยูใ่ นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการ
ทีก่ ล่าวนีย้ อ่ มมีอำ� นาจเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงข้อเท็จจริง
หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ในการที่ ก ระท� ำ หรื อ เรื่ อ งที่
พิจารณาอยู่นั้นได้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย เพื่อกระท�ำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ
พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๓๑)
อันอยูใ่ นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการ
ทีก่ ล่าวนีย้ อ่ มมีอำ� นาจเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงข้อเท็จจริง
หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ในการที่ ก ระท� ำ หรื อ เรื่ อ งที่
พิจารณาอยู่นั้นได้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย เพื่อกระท�ำกิจ การหรือพิจ ารณาสอบสวนหรือ ศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๖๑)
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงาน
ต่อสภา คณะกรรมาธิการที่กล่าวนี้ย่อมมีอ�ำนาจเรียก
เอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการทีก่ ระท�ำหรือ
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย เพื่อกระท�ำกิจ การหรือพิจ ารณาสอบสวนหรือ ศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๓๙)
เรื่องใด ๆ ตามที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภา
คณะกรรมาธิ ก ารที่ ก ล่ า วนี้ อ าจเรี ย กเอกสารจาก
บุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือในเรื่องที่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้

113

10 ��������� ���-���62.indd 113

มี.ค. - เม.ย. ๖๒

7/3/2562 BE 11:29 AM

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ“ ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่วุฒิสภาหรือสภา
พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๕๓)
ผู้แทนราษฎรมอบหมาย หรือกระท�ำกิจการใด ๆ ตาม
ที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภาตามเวลาที่สภา
ก�ำหนด คณะกรรมาธิการทีก่ ล่าวนี้อาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หรือกิจการที่กระท�ำอยู่นั้นได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข เพื่อกระท�ำกิจ การหรือพิจ ารณาสอบสวนหรือศึกษา
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ เรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงาน
(มาตรา ๑๕๘)
ต่อสภา คณะกรรมาธิการที่กล่าวนี้ย่อมมีอ�ำนาจเรียก
เอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงข้อ
เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการทีก่ ระท�ำหรือใน
เรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้
๑.๒ ช่วงที่สอง การใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้เปลีย่ นแปลงการใช้ถอ้ ยค�ำเกีย่ วกับ
อ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงแตกต่างจากถ้อยค�ำ
ทีเ่ คยใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
โดยใช้คำ� ว่า “อ�ำนาจออกค�ำสัง่ เรียก” ทัง้ นี้ ตามทีป่ รากฏในมาตรา ๑๘๙ วรรคสองว่า “คณะกรรมาธิการ
ตามวรรคหนึ่งย่อมมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษานั้นได้”
๑.๓ ช่วงที่สาม การใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐      
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติในเรื่องอ�ำนาจเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการโดยใช้ถ้อยค�ำว่า “อ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียก”
เช่นเดียวกับถ้อยค�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต่ได้เพิม่ เติมหลักการ
ส�ำคัญที่ไม่เคยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน คือ การก�ำหนดให้ “ค�ำสั่งเรียกมีผลบังคับ
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ ดังนัน้ จึงเป็นฐานทีม่ าแห่งอ�ำนาจในการทีร่ ฐั สภาอันประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภาในการตราพระราชบัญญัตคิ ำ� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึน้ ใช้บงั คับ โดยมีสาระส�ำคัญ คือ การก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระท�ำหรือ
ในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ นั้ ได้ และก�ำหนดโทษทางอาญาส�ำหรับผูท้ ฝี่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
คือ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
จุ ล นิิ ติ
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๑.๔ ช่วงที่สี่ การใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลีย่ นแปลงการใช้ถอ้ ยค�ำ
เกีย่ วกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงโดยกลับไปใช้
ถ้อยค�ำว่า “อ�ำนาจเรียก” เช่นเดียวกับถ้อยค�ำทีเ่ คยใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และได้เปลี่ยนแปลงสาระส�ำคัญหลายประการเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ เช่น
การก�ำหนดความชัดเจนในเรือ่ งภารกิจของคณะกรรมาธิการ จาก “การสอบสวน” เป็น “การสอบหา
ข้อเท็จจริง” โดยการสอบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมาธิการจะมอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ
คณะบุคคลใดกระท�ำการแทนมิได้ การก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่
คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาทีจ่ ะต้องสัง่ การให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดหรือในก�ำกับ
ให้ขอ้ เท็จจริง ส่งเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามทีค่ ณะกรรมาธิการเรียก การก�ำหนดให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการด�ำเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
รายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ
การเปลีย่ นแปลงถ้อยค�ำในรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียก
เอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริง จากค�ำว่า “อ�ำนาจออกค�ำสัง่ เรียก” เป็น ค�ำว่า “อ�ำนาจเรียก”
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสาระส�ำคัญหลายประการเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการย่อมแสดงให้เห็น
นัยทางกฎหมายทีค่ ณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีความประสงค์จะเปลีย่ นแปลงกลไกการใช้อำ� นาจของ
คณะกรรมาธิ ก ารที่ มี ค วามแตกต่ า งไปจากอ� ำ นาจของคณะกรรมาธิ ก ารตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
๒. สภาพบังคับทางกฎหมายระหว่าง “อ�ำนาจเรียก” กับ “อ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียก” ของ
คณะกรรมาธิการ
ส�ำหรับประเด็นที่ควรน�ำมาพิจารณาในล�ำดับต่อไป คือ สภาพบังคับทางกฎหมายระหว่าง
“อ�ำนาจเรียก” กับ “อ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียก” ของคณะกรรมาธิการ  
๒.๑ ค�ำว่า “อ�ำนาจเรียก” เป็นถ้อยค�ำที่ใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หากศึกษาจากพัฒนาการเกี่ยวกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการ
ในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าการใช้อ�ำนาจเรียก
ของคณะกรรมาธิการจะใช้ในลักษณะของการเชิญหรือการขอความร่วมมือให้สง่ เอกสารหรือให้ไปแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ แต่อ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการดังกล่าว
ไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายแต่ประการใด
   ๒.๒ ค�ำว่า “อ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียก” เป็นถ้อยค�ำที่ใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ถ้อยค�ำแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การใช้อ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ“ ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด

ในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงมีสภาพบังคับในทางกฎหมายที่เคร่งครัดกว่า
การใช้อ�ำนาจเรียกตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ทั้งนี้ เพื่อให้การกระท�ำกิจการ การพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจ
ของสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระท�ำหรือ
ในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ นั้ ได้ และก�ำหนดโทษทางอาญาส�ำหรับผูท้ ฝี่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสัง่ เรียก ในกรณีทผี่ ฝู้ า่ ฝืนเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย
๓. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสารและการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
๓.๑ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสารและการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตาม
มติคณะรัฐมนตรี
ในการด�ำเนินการเกีย่ วกับการส่งเอกสารและการชีแ้ จงต่อคณะกรรมาธิการของหน่วยงาน
ของรัฐในสังกัดหรือในก�ำกับของฝ่ายบริหารนัน้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑.๑ แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ และวันที่
๗ ตุลาคม ๒๕๒๙
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกกระทรวงก�ำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดูแล
ร่างพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้ สนอ โดยให้ถอื เป็นหลักปฏิบตั วิ า่ เมือ่ คณะรัฐมนตรีรบั หลักการ
ร่างพระราชบัญญัติใดแล้ว ไม่ควรแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินั้นให้ผิดไปจากหลักการเดิมและถ้าสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรขอแปรญัตติในร่างพระราชบัญญัติใด ต้องรีบรายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ
โดยด่วน และให้กระทรวง ทบวง กรม ส่งเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับร่างกฎหมายแต่เดิม หรือผูท้ เี่ ป็นเจ้าของ
เรือ่ งร่างกฎหมายไปชีแ้ จงต่อกรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร และในทุกกรณีให้กำ� ชับให้ดำ� เนินการให้เป็นไป
ตามหลักการและนโยบายของรัฐบาล๒
๓.๑.๒ แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๕
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๕ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ
กรณีคณะกรรมาธิการทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรตัง้ ขึน้ เรียกเอกสารหรือเจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการใดไปแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น โดยให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการว่าให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นหารือและ
รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วย๓
โปรดดู หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๒๘ และหนังสือส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๒๙.
๓
โปรดดู หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๕.
๒
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๓.๑.๓ แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๐ โดยให้ ย กเลิ ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ และวันที่ ๗  ตุลาคม ๒๕๒๙ และให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักการปฏิบตั กิ รณีคณะกรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการร่วมกันของสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาได้เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐไปชี้แจงประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ในการพิจารณาร่างกฎหมายทีค่ ณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้ สนอซึง่ อยูใ่ นชัน้ การพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐไปชี้แจงประกอบการพิจารณานั้น ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดว่า
๑) เจ้าหน้าที่ผู้ชี้แจงต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่างหรือการใช้กฎหมายนั้นมา
แต่ต้นและต้องเป็นผู้มีอ�ำนาจระดับสูง
๒) เมือ่ คณะรัฐมนตรีรบั หลักการร่างพระราชบัญญัตใิ ดแล้วให้ดำ� เนินการเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายของรัฐบาล ไม่ควรแก้ไขหรือชีแ้ จงให้ผดิ ไปจากหลักการเดิม หรือยอมรับข้อเสนอ
ของหน่วยงานอืน่ โดยพลการ หากทราบว่าคณะกรรมาธิการฯ แก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตใิ นสาระ
ส�ำคัญไม่สอดคล้องหรือผิดไปจากหลักการเดิมต้องรีบรายงานถึงผลดีและผลเสียของการแก้ไขดังกล่าว
ให้รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องทราบโดยด่วน
๓) กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องเห็นว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระส�ำคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับหลักการหรือนโยบายของรัฐบาล ให้ประสานกับคณะกรรมาธิการฯ
เพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว หากด�ำเนินการแล้วยังไม่เป็นผลหรือไม่อาจด�ำเนินการได้ให้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยด่วนต่อไป
๓.๑.๔ แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ โดยให้ ย กเลิ ก
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๕ และเห็นชอบหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการส่งเอกสารและการชีแ้ จง
ต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษร วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒสิ ภา ตามทีส่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ขา้ ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี๔้

โปรดดู หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๑.

๔
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ“ ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด

๑) กรณีเป็นการเรียกให้ส่งเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด ให้หัวหน้า
หน่วยงานนัน้ หารือและรายงานรัฐมนตรีซงึ่ บังคับบัญชาหรือก�ำกับดูแลหน่วยงานทีบ่ คุ คลนัน้ สังกัดก่อน
หากรัฐมนตรีเห็นสมควรด�ำเนินการตามค�ำขอ หรือมีคำ� สัง่ อืน่ ใด ให้บคุ คลนัน้ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามค�ำสัง่
ของรัฐมนตรี
๒) หากปรากฏต่อรัฐมนตรีว่า กรณีการด�ำเนินการตามค�ำขอในข้อ ๑) แล้ว
อาจกระทบต่อความปลอดภัยหรือประโยชน์สำ� คัญของแผ่นดิน  ไม่วา่ จะเป็นกรณีรฐั มนตรีทราบเอง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานนัน้ รายงานให้รฐั มนตรีทราบ ให้รฐั มนตรีแจ้งให้ประธานคณะกรรมาธิการทราบต่อไป
๓) หากเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายทีค่ ณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้ สนอในชัน้ กรรมาธิการ
การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ต่อไปด้วย
๔) หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น
ควรจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นการภายในเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน                
๓.๒ แนวทางปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ำ� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกค�ำสั่งเรียกไว้ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑) ผู้มีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งเรียก
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้คณะกรรมาธิการมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เรียกเอกสาร
จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือในเรื่อง
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ให้นิยามค�ำว่า
“คณะกรรมาธิ ก าร” ไว้ ว ่ า “คณะกรรมาธิ ก าร” หมายความว่ า คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ดังนั้น ผู้ที่มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียกตาม
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญเท่านัน้ คณะกรรมาธิการอืน่ ๆ
นอกจาก ๒ ประเภทนีแ้ ล้ว ไม่มอี ำ� นาจออกค�ำสัง่ เรียกได้ เช่น คณะกรรมาธิการเต็มสภา คณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน
๒) ขั้นตอนการออกค�ำสั่งเรียก
ขัน้ ตอนที่ ๑ คณะกรรมาธิการคณะใดทีจ่ ะออกค�ำสัง่ เรียก คณะกรรมาธิการนัน้
จะต้องมีมติกอ่ นว่าให้เรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ประกอบการพิจารณาในเรือ่ งทีก่ ำ� ลังพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ เมือ่ มีมติแล้วก็ให้ดำ� เนินการออกหนังสือ
ขอให้บุคคลนั้นส่งเอกสาร หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณา หนังสือขอให้สง่ เอกสารหรือหนังสือเชิญต้องระบุเหตุแห่งการขอให้สง่ เอกสารหรือเชิญ รวมทัง้
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยตามสมควร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ปัจจุบันได้มีการออกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดส่งหนังสือและค�ำสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔ ก�ำหนดแบบของหนังสือขอให้ส่งเอกสารหรือหนังสือเชิญ
ของคณะกรรมาธิการไว้ หากผูไ้ ด้รบั หนังสือได้ปฏิบตั ติ ามหนังสือของคณะกรรมาธิการดังกล่าวก็ถอื เป็นยุติ
แต่ถ้าผู้ที่ได้รับหนังสือมีเหตุขัดข้องก็ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาด�ำเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๒ กรณีมีเหตุขัดข้องที่ผู้ได้รับหนังสือไม่อาจปฏิบัติตามหนังสือ
ขอเอกสารหรือหนังสือเชิญได้ ให้พิจารณาแยกเป็นกรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ ผู้ที่ได้รับหนังสือมีเวลาปฏิบัติตามหนังสือไม่ถึง
สามวันนับแต่วันที่ได้รบั หนังสือ แล้วไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือโดยแจ้งเหตุดงั กล่าวต่อคณะกรรมาธิการให้
คณะกรรมาธิการด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง (มาตรา ๖ วรรคสาม)
กรณีที่ ๒ ผู้ที่ได้รับหนังสือเคยส่งเอกสารหรือได้มาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันต่อคณะกรรมาธิการคณะอื่นแล้ว ได้มีหนังสือแจ้งต่อ
คณะกรรมาธิการภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือโดยขออ้างเอกสารหรือค�ำแถลงดังกล่าวแทน
การส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น หากคณะกรรมาธิการเห็นควรให้บคุ คลดังกล่าว
จัดส่งเอกสารหรือมาแถลงเพิ่มเติมก็ให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง (มาตรา ๖ วรรคห้า
และวรรคหก)
กรณีที่ ๓ ผู้ที่ได้รับหนังสือได้ขอเลื่อน ให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณาในเบือ้ งต้นก่อนว่าผูร้ บั หนังสือมีเหตุจำ� เป็นหรือไม่ และได้มหี นังสือแจ้งเหตุดงั กล่าวอย่างชัดเจน
ภายในสามวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือหรือไม่ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๗ วรรคหนึง่ จากนัน้ ให้พจิ ารณาต่อไปว่า
จะยินยอมให้เลือ่ นหรือไม่ หากคณะกรรมาธิการยินยอมให้เลือ่ นก็ให้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนที่ ๑ อีกครัง้ หนึง่
(มาตรา ๗ วรรคสี่)
กรณีที่ ๔ ผูท้ ไี่ ด้รบั หนังสือได้มอบหมายให้บคุ คลอืน่ มาแถลง
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการแทน ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาในเบือ้ งต้นก่อนว่า
ผูร้ บั หนังสือมีเหตุจำ� เป็นทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้หรือไม่ และได้มหี นังสือแจ้งเหตุดงั กล่าวอย่างชัดเจนภายใน
สามวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง จากนั้นให้พิจารณาต่อไปว่าจะ
ยินยอมให้บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการแทนหรือไม่
หากคณะกรรมาธิการยินยอมให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อ
คณะกรรมาธิการแทนบุคคลที่ได้รับเชิญก็ให้ถือเอาค�ำแถลงของบุคคลนั้นแทนค�ำแถลงของบุคคล
ทีค่ ณะกรรมาธิการเชิญ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๗ วรรคสอง แต่ถา้ คณะกรรมาธิการเห็นควรให้บคุ คลทีไ่ ด้เชิญ
มาแถลงด้วยตนเองก็ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง (มาตรา ๗ วรรคสาม)
ขัน้ ตอนที่ ๓ กรณีทคี่ ณะกรรมาธิการได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนที่ ๑ และกรณี
มีเหตุขัดข้องตามขั้นตอนที่ ๒ แล้ว หากบุคคลที่ได้รับหนังสือให้ส่งเอกสารหรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็น ไม่จดั ส่งเอกสารหรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
ให้คณะกรรมาธิการออกค�ำสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ“ ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด

ด้วยตนเองต่อคณะกรรมาธิการ ในการออกค�ำสั่งเรียก คณะกรรมาธิการต้องมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมาธิการทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ โดยจะต้องระบุเหตุแห่งการเรียก ประเด็น
และโทษทีฝ่ า่ ฝืนค�ำสัง่ เรียกไว้ดว้ ย ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๘ ปัจจุบนั ได้มกี ารออกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และขัน้ ตอนการจัดส่งหนังสือและค�ำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ซึง่ ได้กำ� หนดแบบ
ของค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการไว้
ขั้นตอนที่ ๔ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งเรียก ให้ประธาน
คณะกรรมาธิการมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�ำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ โทษส�ำหรับผู้ที่
ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ เรียก จะถูกลงโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
หากผู ้ ที่ ฝ ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก ารเป็ น
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่
ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย (มาตรา ๑๓)
๓) ฐานความผิดและบทก�ำหนดโทษ
พระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติถึงฐานความผิดและบทก�ำหนดโทษไว้ ดังนี้
กรณีที่ ๑ กรรมาธิการเป็นผู้กระท�ำความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒
กรณีที่ ๒ กรณีบุคคลที่ได้รับค�ำสั่งเรียกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งเรียก
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (ตามมาตรา ๑๓)
กรณีที่ ๓ การส่งเอกสารหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมาธิการ
ซึ่งกระท�ำการตามหน้าที่ ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มาตรา ๑๔)
กรณีที่ ๔ การขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
ผูก้ ระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ (มาตรา ๑๕)
๔) อ�ำนาจในการลงโทษ
เมือ่ มีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตคิ ำ� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ประธานคณะกรรมาธิการมีหนังสือกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนเพื่อด�ำเนินคดีต่อไป (มาตรา ๑๖) ส่วนการด�ำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตามปกติ โดยศาลจะเป็นผู้มีอ�ำนาจในการลงโทษ
๕) บทยกเว้นในการบังคับใช้ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมีขอบเขต ขั้นตอน การบังคับใช้ตามที่ได้
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง
และวรรคสาม และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตคิ ำ� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้บัญญัติให้ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมิให้ใช้บังคับกับบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการทีป่ ฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีใ่ นกระบวนวิธพี จิ ารณา
พิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล
(๒) ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ทีป่ ฏิบตั ติ ามอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญหรือตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
(๓) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�ำคัญของ
แผ่นดิน
๖)  เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ผู้ให้ถ้อยค�ำ  หรือส่งมอบวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมาธิการ หรือผูจ้ ดั ท�ำและเผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภาและ
สภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการที่ตนเปิดเผยข้อมูล
หรือให้วัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน หรือจัดท�ำและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต (มาตรา ๑๑)                  
บทสรุป
จากการศึกษาพัฒนาการของการใช้ถอ้ ยค�ำเกีย่ วกับอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในแต่ละช่วงเวลาพบว่าการบัญญัติ
ถ้อยค�ำทีแ่ ตกต่างกันมีความหมายและการใช้อำ� นาจทีต่ า่ งกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ ในช่วงทีร่ ฐั ธรรมนูญใช้คำ� ว่า
“อ�ำนาจเชิญ” “อ�ำนาจเรียก” และค�ำว่า “อาจเรียก” การใช้อ�ำนาจของคณะกรรมาธิการก็จะเป็น
ในรูปแบบการขอความร่วมมือ ซึ่งไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย การส่งเอกสารและการชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิน่ จะเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นมาตรการของฝ่ายบริหาร การฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีมีเพียงโทษทางวินัย
แต่ในช่วงทีร่ ฐั ธรรมนูญมีการใช้คำ� ว่า “อ�ำนาจออกค�ำสัง่ เรียก” โดยเฉพาะการใช้อำ� นาจออกค�ำสัง่ เรียก
ตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การใช้อ�ำนาจ
ออกค�ำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับในทางกฎหมายซึง่ มีความเคร่งครัดและมีระดับการใช้อำ� นาจ
ที่เข้มข้นมากกว่าการใช้อ�ำนาจเรียก  
ประกอบกับการทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการในหลายประการ ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญน่าจะมีเจตนารมณ์
ที่จะลดทอนอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการหรือก�ำหนดขอบเขตการใช้อ�ำนาจของคณะกรรมาธิการ
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�ำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ“ ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด

กรณีจึงเห็นได้ว่า ค�ำว่า “อ�ำนาจเรียก” ตามมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้อยู่บนฐานการใช้อ�ำนาจในระดับเดียวกับค�ำว่า “อ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียก”
ดังนั้น การที่มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้ค�ำว่า “มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเรียก” และมีการใช้ค�ำว่า “ค�ำสั่งเรียก”
ในส่วนของชื่อพระราชบัญญัติและในส่วนของเนื้อหา เช่น มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ เป็นต้น
จึงเป็นถ้อยค�ำที่ ไ ม่ สอดคล้องกับมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ดั ง นั้ น เมื่ อ ประเทศไทยมี ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาอั น เป็ น องค์ ป ระกอบของรั ฐ สภา
ครบถ้ ว นตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยแล้ ว เพื่ อ ให้ ก ารตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของ
ฝ่ า ยบริห ารโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะต้องมีการ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ค� ำ สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู ้ แ ทน
ราษฎรและวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามแนวทางการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นกฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ประกอบมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑)
ทั้ ง นี้ เพื่ อ พั ฒ นาพระราชบั ญ ญั ติ ค� ำ สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู ้ แ ทนราษฎร
และวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาท หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของคณะกรรมาธิ ก าร
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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