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ขอพิจารณาในการดําเนินการสอบหาขอเท็จจริง
ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา

นั

บตัง้ แต่ได้มกี ารสถาปนาวุฒสิ ภาขึน้ โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ วุฒสิ ภา
ได้ท�าหน้าที่เป็นสภาที่สองขององค์กรฝายนิติบัญญัติในการ
พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ
เห็นชอบแล้ว เพือ่ ให้การตรากฎหมายเป็นไปอย่างรอบคอบและ
รัดกุม รวมทัง้ วุฒสิ ภายังมีหน้าทีแ่ ละอ�านาจในการควบคุมตรวจสอบ
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของฝ า ยบริ ห ารตามหลั ก การ
แบ่งแยกอ�านาจ (Separation of Powers) และหลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล (Check and Balance) ตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้
อ�านาจกระท�าการไว้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับนับแต่อดีตต่างได้บัญญัติรับรองอ�านาจดังกล่าวของ
วุ ฒิ ส ภาไว้ ใ นท� า นองเดี ย วกั น เช่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า
“พฤฒสภาและสภาผู้แทน มีอ�านาจควบคุมราชการแผ่นดิน
โดยบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ” รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๒ บัญญัติว่า
“สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ�านาจควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”
การด�าเนินการของวุฒิสภาเพื่อควบคุมตรวจสอบการ
บริหารราชการแผ่นดินของฝายบริหารมีกลไกส�าคัญ คือ การ
ตัง้ กระทูถ้ ามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกีย่ วกับงานในหน้าที่

การอภิ ป รายทั่ ว ไปโดยไม่ มี ก ารลงมติ และการตั้ ง คณะ
กรรมาธิการเพื่อกระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลา
ที่สภาก�าหนด๒ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ใช้ค�าว่า “การ
สอบหาข้อเท็จจริง” แทนค�าว่า “การสอบสวน” และใช้ค�าว่า
“มีอ�านาจเรียก” แทนค�าว่า “มีอ�านาจออกค�าสั่งเรียก” ซึ่งต่าง
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และได้ก�าหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการท�าหน้าที่ของคณะ
กรรมาธิการในการสอบหาข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมาธิการต้อง
เป็นผู้ใช้อ�านาจสอบหาข้อเท็จจริงด้วยตนเองโดยตรง จะมอบ
อ�านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระท�าแทน
ไม่ได้ ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงเฉพาะการควบคุม
ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยการพิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจ�า
วุฒิสภา
โดยหลักการทั่วไป การตั้งคณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภามีสองรูปแบบ คือ คณะกรรมาธิการสามัญประจ�า
วุ ฒิ ส ภาที่ ต ้ อ งตั้ ง จากสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเท่ า นั้ น และคณะ
กรรมาธิการวิสามัญทีต่ งั้ จากสมาชิกวุฒสิ ภาและบุคคลภายนอก
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาประกอบกัน๓ โดยคณะกรรมาธิการ

นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส�านักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๓ และมาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่ง
๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่ง และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๗
วรรคสอง
๑
๒
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สามัญยังแบ่งออกเป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา
ซึ่งก�าหนดไว้เป็นการถาวรในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการสามัญที่ตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมวุฒิสภา
ตามภารกิจที่มีขึ้น เช่น คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุ ค คลผู ้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ด� า รงต� า แหน่ ง ใดตาม
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึง่ ปัจจุบนั ในส่วนของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา ข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดให้มีจ�านวนทั้งสิ้น ๒๖ คณะ โดย
แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจ�านวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ คน
แต่ไม่เกิน ๑๙ คน๔
๒. หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ�าวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙ ได้
ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของคณะ
กรรมาธิการของวุฒิสภาไว้ว่า คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
การศึกษาเรื่องใด ๆ ในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจของ
วุ ฒิ ส ภา และหน้ า ที่ แ ละอ� า นาจที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นการตั้ ง คณะ
กรรมาธิการ โดยการด�าเนินการดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ
แต่ละคณะต้องไม่เป็นเรื่องที่มีความซ�้าซ้อนกัน และหากมีกรณี
ทีก่ ารด�าเนินการของคณะกรรมาธิการคณะใดคณะหนึง่ มีความ
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการคณะอื่น ประธานวุฒิสภาจะต้อง
ด� า เนิ น การให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ชุ ด ร่ ว มกั น
ด�าเนินการ โดยบันทึกการประชุม รายงานการด�าเนินการ รายงาน
การสอบหาข้อเท็จจริง และรายงานของคณะกรรมาธิการต้อง
เปิดเผยให้ประชาชนทราบ เว้นแต่วุฒิสภามีมติไม่ให้เปิดเผย๕
เพือ่ ให้ประชาชนเห็นถึงความโปร่งใส สุจริต และสามารถตรวจสอบ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมาธิการได้ อันจะเป็นหลักประกันว่า
การด�าเนินงานของคณะกรรมาธิการจะยึดถือเอาประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติเป็นส�าคัญ๖ โดยคณะกรรมาธิการ
สามัญ ประจ�าวุ ฒิสภาแต่ละคณะย่อมมีขอบเขตหน้าที่แ ละ
อ�านาจแตกต่างกันออกไปตามทีก่ า� หนดไว้ในข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อาทิ๗
- คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลือ่ มล�า้ มีหน้าทีแ่ ละอ�านาจกระท�ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้าง

เสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความ
เท่าเทียม การเติบโตอย่างมีสว่ นร่วม การเข้าถึงบริการ สวัสดิการ
ของประชาชนและชุมชนเพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม รวมทั้งติดตามการ
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาศึกษา
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ
การต�ารวจ มีหน้าทีแ่ ละอ�านาจกระท�ากิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตาม
นโยบายด้านกฎหมายการบริหารงานยุติธรรม กระบวนการ
ยุติธรรม การต�ารวจ อัยการ และราชทัณฑ์ การปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคสองและวรรคหก และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๗๗ วรรคหนึ่ง
๖
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, ความมุ่งหมายและค�าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐,
กรุงเทพฯ : ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๒, หน้า ๒๒๔.
๗
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑) และ (๑๔)
ตุลาคม ๒๕๖๓
๔
๕
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ประเทศ การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม การพัฒนากลไกและวิธีการปฏิบัติงานกิจการต�ารวจ
ให้มปี ระสิทธิภาพ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากบทบัญญัติมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจพิ จ ารณาจ� า แนกการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาออกเป็น ๓ ลักษณะ
คือ
๑) การกระท�ากิจการเรื่องหนึ่งเรื่องใด เช่น การจัด
เสวนา การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การร่วมหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) การพิ จ ารณาศึ ก ษาเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใด เช่ น การ
พิจารณาศึกษาร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง การพิจารณา
ศึกษาแนวทางด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐ การพิจารณา
ศึกษาผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายหรือโครงการของรัฐ
การเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดสัมมนา
๓) การพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งเรื่องใด
เช่น การพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน การ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการสอบสวนและด�าเนินคดี
๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา
หลักการในการด�าเนินการเพื่อพิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ค� า สั่ ง เรี ย กของคณะ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มีสาระส�าคัญโดยสังเขป ดังนี้
๓.๑ ต้องเปนเรือ่ งทีอ่ ยูภ่ ายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละ
อ�านาจของคณะกรรมาธิการ
การพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงใด ๆ ของคณะ
กรรมาธิ ก ารสามั ญ ของวุ ฒิ ส ภาคณะใดคณะหนึ่ ง นั้ น ต้ อ ง
เป็ น การพิ จ ารณาสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ ยู ่ ใ น
ขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา และเป็นหน้าที่และ

อ�านาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ
ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒๘
เพื่ อ ให้ ก ารท� า หน้ า ที่ ข องคณะกรรมาธิ ก ารเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีภารกิจที่ชัดเจน ไม่เกิดความซ�้าซ้อน ขณะ
เดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้คณะกรรมาธิการใช้อ�านาจ
เกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการ
๓.๒ คณะกรรมาธิการต้องด�าเนินการด้วยตนเอง
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาต้อง
เป็นผู้ใช้อ�านาจด�าเนินการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงด้วย
ตนเองโดยตรง ไม่สามารถมอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บคุ คลใด
หรือคณะบุคคลใดด�าเนินการดังกล่าวแทนได้๙
๓.๓ คณะกรรมาธิ ก ารมี อ� า นาจเรี ย กเอกสาร
หรือบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น โดย
ต้ อ งด� า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ค� า สั่ ง เรี ย กของ
คณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๔๑๐
คณะกรรมาธิการมีอ�านาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงได้๑๑ โดยต้อง
ด�าเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีก่ า� หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ การเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒสิ ภา ต้องกระท�าโดยมติของ
คณะกรรมาธิการ และต้องเรียกเปนหนังสือพร้อมระบุเหตุ
แห่งการขอให้สง่ เอกสารหรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็น รวมทั้งประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องและก�าหนด
ระยะเวลาทีช่ ดั เจน โดยบุคคลผูไ้ ด้รบั หนังสือเชิญดังกล่าวย่อมมี
หน้าทีป่ ฏิบตั ติ าม เว้นแต่ในกรณีทมี่ เี วลาด�าเนินการไม่ถงึ ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หรือในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงท�าให้ไม่อาจปฏิบัติตามได้ บุคคลนั้นต้องมีหนังสือ
แจ้งเหตุขัดข้องหรือชี้แจงเหตุจ�าเป็นไปยังคณะกรรมาธิการ
ภายใน ๓ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือของคณะกรรมาธิการเพือ่
ขอเลือ่ นหรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ มาแทน แต่ถา้ คณะกรรมาธิการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวต้องมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่ง และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙ วรรคสาม และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๗ วรรคสาม
๑๐
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วยมติเอกฉันท์ว่า พระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ (ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการมีอ�านาจออกค�าสั่งเรียก) มาตรา ๘ (ก�าหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
ออกค�าสั่งเรียก) และมาตรา ๑๓ (ก�าหนดให้ผู้ฝาฝืนค�าสั่งเรียกมีโทษทางอาญาและโทษทางวินัย) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙
๑๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙ วรรคสี่
๘
๙
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แสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง คณะกรรมาธิการ
จะต้องมีหนังสือเรียกเอกสารหรือหนังสือเชิญบุคคลดังกล่าว
อีกครัง้ หนึง่ ๑๒ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการไม่มอี า� นาจในการ
เรียกวัตถุอื่นใดที่ไม่ใช่เอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ มาสอบหาข้อเท็จจริง เนือ่ งจากคณะกรรมาธิการไม่มอี า� นาจ
ในการสอบสวนในคดีอาญา๑๓
๓.๔ กรณีขอ้ ยกเว้นทีค่ ณะกรรมาธิการไม่อาจเรียก
เอกสารหรือบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นได้
ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ
ประจ�าวุฒสิ ภาไม่มอี า� นาจเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลง
ข้อเท็จจริง หรื อ แสดงความเห็ น ในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงได้ ๑๔
๑) ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตาม
หน้าทีห่ รือใช้อา� นาจในกระบวนวิธพี จิ ารณาพิพากษาอรรถคดี
หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักความเป็นอิสระของตุลาการ (Independence of the
Judiciary) ซึ่งเป็นหลักการย่อยของหลักการแบ่งแยกอ�านาจ
และเป็นแนวคิดส�าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่ให้
ความส�าคัญต่อหลักนิติรฐั และความเป็นอิสระของฝายตุลาการ
จะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองและบั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และ
กฎหมาย อีกทั้งฝายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และ
องค์กรฝายนิติบัญญัติล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพและรักษา
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ
อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเรียกผู้พิพากษา
หรือตุลาการซึ่งท�าหน้าที่อื่นที่มิใช่การพิพากษาอรรถคดีหรือ
การบริหารงานบุคคลดังกล่าว คณะกรรมาธิการสามัญประจ�า
วุฒิสภาย่อมสามารถด�าเนินการได้ เช่น การเรียกผู้พิพากษา
หรือตุลาการซึ่งท�าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๒) ผูด้ า� รงต�าแหน่งในองค์กรอิสระทีป่ ฏิบตั ิ
ตามหน้าทีแ่ ละอ�านาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหลาย ซึ่งล้วนมีหน้าที่และ
อ�านาจเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ ทั้งในส่วนของ
ข้าราชการประจ�า ข้าราชการการเมือง และนักการเมือง และ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ฝ  า ยการเมื อ งโดยสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเข้ า ไป
แทรกแซงการท�าหน้าทีด่ งั กล่าวขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิใช่การปฏิบัติตาม
หน้าทีแ่ ละอ�านาจโดยตรงขององค์กรอิสระนัน้ ๆ ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ คณะ
กรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาย่อมสามารถด�าเนินการได้
เช่น การเรียกผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งท�าหน้าที่เป็น
กรรมการสรรหา กสทช. ตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่
ความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔
๓.๕ การด�าเนินการของคณะกรรมาธิการต้อง
เปนไปโดยชอบและสุจริต
พระราชบัญญัตคิ า� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กา� หนดโทษ
ในกรณีทสี่ มาชิกวุฒสิ ภาซึง่ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ�าวุฒสิ ภาปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จะต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๑ ปี
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ๑๕ ซึ่งการกระท�าความผิดดังกล่าวผู้กระท�าต้องมี
เจตนาพิเศษตามกฎหมายด้วย คือ กระท�าโดยมีเจตนาให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือกระท�าโดยทุจริตเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น และหากสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการในคณะ
กรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒสิ ภากระท�าความผิดดังกล่าว ย่อม
เป็นการฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ า ยแรง ตามประมวลจริ ย ธรรมของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๓ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๙
ที่ก�าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพือ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือ
มี พ ฤติ ก ารณ์ ที่ รู ้ เ ห็ น หรื อ ยิ น ยอมให้ ผู ้ อื่ น ใช้ ต� า แหน่ ง หน้ า ที่
ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ข้อ ๑๐ ทีก่ า� หนดให้สมาชิก
วุฒิสภาต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อนื่ ใดในประการทีอ่ าจท�าให้กระทบกระเทือนต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และข้อ ๑๑ ทีก่ า� หนดให้สมาชิกวุฒสิ ภาต้องไม่รบั
ของขวัญ ของก�านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็น
การรับจากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับทีม่ บี ทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ ซึ่งประธานวุฒิสภา
จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาด�าเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

พระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๔.
๑๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙ วรรคสี่
๑๕
พระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๒
๑๒
๑๓
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๔. บทสรุป
การด�าเนินการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงของคณะ
กรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาต้องสอดคล้องและไม่ขัดต่อ
หลักการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙ ได้
บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมาธิการแต่ละคณะจะด�าเนินการได้
เฉพาะเรื่องที่อยู่ภายในขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของตนตาม
ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
จะมอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใด
ด�าเนินการแทนไม่ได้ ส่วนการใช้อา� นาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นจะ
ต้องไม่ขดั ต่อหลักการทีร่ ฐั ธรรมนูญได้ให้หลักประกันความเป็น
อิสระของฝายตุลาการ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจน
จะต้องด�าเนินการเพื่อใช้อ�านาจเรียกให้ถูกต้องตามวิธีการ
และขั้นตอนทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา ตามข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๕๔ เช่น มติของคณะกรรมาธิการต้องเป็นมติที่ชอบด้วย
กฎหมาย เอกสารทีเ่ รียกหรือประเด็นทีซ่ กั ถามต้องเกีย่ วข้องกับ
หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการ ต้องเรียกเป็นหนังสือ
โดยระบุ เ นื้ อ หาและก� า หนดระยะเวลาที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
มิ ฉ ะนั้ น การท� า หน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของ
คณะกรรมาธิการสามัญของวุฒสิ ภาอาจเป็นทีเ่ คลือบแคลงสงสัย
ของสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใส ความสุจริต ความเป็นกลาง
และเป็นการก้าวล่วงอ�านาจและหน้าที่ของฝายตุลาการและ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้
ยิ่งไปกว่านั้น การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็น
เอกฉันท์วนิ จิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตคิ า� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕

ที่บัญญัติอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการออกค�าสั่งเรียก
มาตรา ๘ ทีบ่ ญั ญัตขิ นั้ ตอนการออกค�าสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
และมาตรา ๑๓ ที่ก�าหนดโทษแก่ผู้ฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ๑๖
ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผล
ท�าให้บทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมาย แต่ไม่ได้ท�าให้พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลบังคับใช้ไป
ทั้งฉบับ และเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ได้ก�าหนดให้
คณะกรรมาธิการมีอ�านาจออกค�าสั่งเรียกและให้ค�าสั่งเรียก
ดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัตคิ า� สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก�าหนดเกี่ยวกับอ�านาจ
ในการออกค�าสั่งเรียก ขั้นตอนและวิธีการออกค�าสั่งเรียก และ
โทษในทางอาญาและทางวินัยแก่ผู้ฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค�าสัง่ เรียก แต่รฐั ธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ได้กา� หนดให้คณะกรรมาธิการ
มี อ� า นาจเรี ย กโดยไม่ ไ ด้ ก� า หนดสภาพบั ง คั บ ไว้ แ ต่ อ ย่ า งใด
ประกอบกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญยังได้กา� หนดให้ในการ
ตรากฎหมายให้มกี ารก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
เท่านัน้ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึง่ ทีท่ า� ให้บทบัญญัติ
มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติค�าสั่ง
เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม จะต้องติดตาม
ค�าวินจิ ฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
จะให้เหตุผลต่อค�าวินิจฉัยในประเด็นต่าง ๆ อย่างไร และจะมี
ผลกระทบต่อการด�าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ�าวุฒิสภาหรือไม่ เพียงใด 

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, เผยแพร่ใน http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/
article/article_20201007151605.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓.
๑๖
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