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๑	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานกฎหมาย	๑	ส�านักกฎหมาย
๒	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๕๐	มาตรา	๑๕๓	และมาตรา	๑๒๙	วรรคหนึ่ง	
๓	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๑๒๙	 วรรคหนึ่ง	 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ข้อ	 ๗๗	

วรรคสอง

นบตัง้แต่ได้มกีารสถาปนาวฒุสิภาขึน้โดยรฐัธรรมนญู	
แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๙	วฒิุสภา	

ได้ท�าหน้าที่เป็นสภาที่สองขององค์กรฝายนิติบัญญัติในการ
พิจารณากล่ันกรองร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ
เหน็ชอบแล้ว	เพือ่ให้การตรากฎหมายเป็นไปอย่างรอบคอบและ
รดักมุ	รวมทัง้วฒุสิภายงัมหีน้าท่ีและอ�านาจในการควบคุมตรวจสอบ	
การบริหารราชการแผ่นดินของฝายบริหารตามหลักการ
แบ่งแยกอ�านาจ	(Separation	of	Powers)	และหลกัการตรวจสอบ	
และถ่วงดุล	 (Check	 and	Balance)	 ตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้
อ�านาจกระท�าการไว้	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับนับแต่อดีตต่างได้บัญญัติรับรองอ�านาจดังกล่าวของ
วุฒิสภาไว้ในท�านองเดียวกัน	 เช่น	 รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๙	 มาตรา	 ๕๖	 บัญญัติว่า	
“พฤฒสภาและสภาผู้แทน	 มีอ�านาจควบคุมราชการแผ่นดิน	
โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”	 รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๑๘๒	บัญญัติว่า	
“สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ�านาจควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”
	 การด�าเนินการของวุฒิสภาเพ่ือควบคุมตรวจสอบการ
บริหารราชการแผ่นดินของฝายบริหารมีกลไกส�าคัญ	 คือ	 การ
ตัง้กระทูถ้ามนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรเีกีย่วกบังานในหน้าที่	

การอภิปรายท่ัวไปโดยไม่มีการลงมติ	 และการตั้งคณะ
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�าหนดหลักการใหม่เก่ียวกับการท�าหน้าที่ของคณะ
กรรมาธิการในการสอบหาข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมาธิการต้อง
เป็นผู้ใช้อ�านาจสอบหาข้อเท็จจริงด้วยตนเองโดยตรง	 จะมอบ
อ�านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระท�าแทน
ไม่ได้	 ซ่ึงในบทความนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงเฉพาะการควบคุม
ตรวจสอบการบรหิารราชการแผ่นดนิโดยการพจิารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา	
 ๑. องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจ�า
วุฒิสภา 
		 	 โดยหลักการทั่วไป	 การตั้งคณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภามีสองรูปแบบ	 คือ	 คณะกรรมาธิการสามัญประจ�า
วุฒิสภาท่ีต ้องตั้งจากสมาชิกวุฒิสภาเท ่านั้น	 และคณะ
กรรมาธกิารวิสามญัท่ีต้ังจากสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลภายนอก
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาประกอบกัน๓	 โดยคณะกรรมาธิการ

ขอพจิารณาในการดําเนินการสอบหาขอเท็จจริง

ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
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สามัญยังแบ่งออกเป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา
ซึ่งก�าหนดไว้เป็นการถาวรในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	และ
คณะกรรมาธิการสามัญที่ต้ังขึ้นตามมติของที่ประชุมวุฒิสภา
ตามภารกิจที่มีขึ้น	 เช่น	 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าท่ี
ตรวจสอบประวัติ	ความประพฤติ	และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู ้ ได ้รับการเสนอชื่อให ้ด�ารงต�าแหน่งใดตาม
บทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูหรอืกฎหมาย	ซึง่ปัจจบุนัในส่วนของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา	 ข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๒	ก�าหนดให้มีจ�านวนทั้งสิ้น	๒๖	คณะ	โดย
แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธกิารจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑๐	คน	
แต่ไม่เกิน	๑๙	คน๔

 ๒. หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ�าวุฒิสภา
		 	 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๑๒๙	ได้
ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของคณะ
กรรมาธิการของวุฒิสภาไว้ว่า	 คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
มีหน้าที่และอ�านาจกระท�ากิจการ	การสอบหาข้อเท็จจริง	หรือ
การศึกษาเรื่องใด	 ๆ	 ในเรื่องที่อยู ่ในหน้าที่และอ�านาจของ
วุฒิสภา	 และหน้าที่และอ�านาจที่ระบุไว ้ในการตั้งคณะ
กรรมาธิการ	 โดยการด�าเนินการดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ
แต่ละคณะต้องไม่เป็นเรื่องที่มีความซ�้าซ้อนกัน	และหากมีกรณี
ทีก่ารด�าเนินการของคณะกรรมาธกิารคณะใดคณะหนึง่มคีวาม
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการคณะอื่น	ประธานวุฒิสภาจะต้อง
ด�าเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกัน
ด�าเนนิการ	โดยบนัทกึการประชมุ	รายงานการด�าเนนิการ	รายงาน	
การสอบหาข้อเท็จจริง	 และรายงานของคณะกรรมาธิการต้อง
เปิดเผยให้ประชาชนทราบ	 เว้นแต่วุฒิสภามีมติไม่ให้เปิดเผย๕

เพ่ือให้ประชาชนเห็นถึงความโปร่งใส	สจุริต	และสามารถตรวจสอบ	
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมาธกิารได้	อนัจะเป็นหลกัประกันว่า	
การด�าเนินงานของคณะกรรมาธกิารจะยดึถอืเอาประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติเป็นส�าคัญ๖	 โดยคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ�าวุฒิสภาแต่ละคณะย่อมมีขอบเขตหน้าท่ีและ
อ�านาจแตกต่างกนัออกไปตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัการประชมุ	
วุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๒	อาทิ๗

 - คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและ
ลดความเหล่ือมล�า้	มหีน้าทีแ่ละอ�านาจกระท�ากจิการ	พจิารณา
สอบหาข้อเทจ็จรงิหรอืศกึษาเรือ่งใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้าง

เสริมโอกาส	 สิทธิ	 ความสามารถ	 การเข้าถึงทรัพยากร	 ความ
เท่าเทียม	การเตบิโตอย่างมส่ีวนร่วม	การเข้าถึงบรกิาร	สวัสดกิาร	
ของประชาชนและชุมชนเพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 รวมท้ังติดตามการ
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	 โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 พิจารณาศึกษา	
ตดิตาม	เสนอแนะ	และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ	และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจ	 และอื่น	 ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง

๔	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๗๘	วรรคสอง	
๕	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)	

 - คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ
การต�ารวจ	มหีน้าทีแ่ละอ�านาจกระท�ากจิการ	พจิารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด	 ๆ	 ท่ีเก่ียวกับการด�าเนินการตาม
นโยบายด้านกฎหมายการบริหารงานยุติธรรม	 กระบวนการ
ยุติธรรม	การต�ารวจ	อัยการ	และราชทัณฑ์	การปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมาย	ป้องกัน	และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ตุลาคม ๒๕๖๓
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ประเทศ	 การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม	 การพัฒนากลไกและวิธีการปฏิบัติงานกิจการต�ารวจ
ให้มปีระสทิธภิาพ	พจิารณาศึกษา	ติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรดั
การปฏิรูปประเทศ	 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
ที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจ	และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 ทั้งนี้	 จากบทบัญญัติมาตรา	 ๑๒๙	 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย	ประกอบกบัข้อบงัคบัการประชมุวฒุสิภา	
พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 อาจพิจารณาจ�าแนกการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาออกเป็น	 ๓	 ลักษณะ	
คือ	
	 ๑)	 การกระท�ากิจการเรื่องหน่ึงเรื่องใด	 เช่น	 การจัด
เสวนา	 การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น	 การร่วมหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 ๒)	 การพิจารณาศึกษาเร่ืองหนึ่งเรื่องใด	 เช่น	 การ
พิจารณาศึกษาร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึง	 การพิจารณา
ศึกษาแนวทางด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐ	 การพิจารณา
ศึกษาผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายหรือโครงการของรัฐ	
การเดินทางไปศึกษาดูงาน	การจัดสัมมนา	
	 ๓)	 การพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งเรื่องใด	
เช่น	 การพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน	 การ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการสอบสวนและด�าเนินคดี	
 ๓. หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาสอบหาข้อเท็จจรงิของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา
		 	 หลักการในการด�าเนินการเพื่อพิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาตาม
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	ข้อบงัคับการประชมุวฒิุสภา	
พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	
มีสาระส�าคัญโดยสังเขป	ดังนี้	
   ๓.๑ ต้องเปนเรือ่งทีอ่ยูภ่ายในขอบเขตหน้าท่ีและ
อ�านาจของคณะกรรมาธิการ
		 	 	 การพิจารณาสอบหาข้อเทจ็จริงใด	ๆ 	ของคณะ
กรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งนั้น	 ต้อง
เป็นการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่อยู ่ใน
ขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา	 และเป็นหน้าท่ีและ

อ�านาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ
ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๒๘

เพื่อให้การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 มีภารกิจท่ีชัดเจน	 ไม่เกิดความซ�้าซ้อน	 ขณะ
เดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้คณะกรรมาธิการใช้อ�านาจ
เกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการ	

 ๓.๒ คณะกรรมาธกิารต้องด�าเนนิการด้วยตนเอง 
		 	 	 คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาต้อง
เป็นผู้ใช้อ�านาจด�าเนินการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงด้วย
ตนเองโดยตรง	 ไม่สามารถมอบอ�านาจหรอืมอบหมายให้บคุคลใด	
หรือคณะบุคคลใดด�าเนินการดังกล่าวแทนได้๙

  ๓.๓ คณะกรรมาธิการมีอ�านาจเรียกเอกสาร
หรือบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น โดย
ต ้องด�า เ นินการตามพระราชบัญญัติค�าสั่ ง เรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔๑๐

		 		 	 คณะกรรมาธิการมีอ�านาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงได้๑๑	 โดยต้อง
ด�าเนนิการตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ	
ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	คือ	การเรียกเอกสารจากบุคคลใด	หรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมาธกิารสามญัประจ�าวฒุสิภา	ต้องกระท�าโดยมตขิอง
คณะกรรมาธิการ และต้องเรียกเปนหนังสือพร้อมระบุเหตุ
แห่งการขอให้ส่งเอกสารหรอืเชญิมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดง
ความเห็น	 รวมทั้งประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องและก�าหนด
ระยะเวลาทีช่ดัเจน	 โดยบคุคลผูไ้ด้รบัหนงัสอืเชญิดงักล่าวย่อมมี	
หน้าทีป่ฏบิติัตาม	เว้นแต่ในกรณท่ีีมเีวลาด�าเนินการไม่ถงึ	๓	วนั
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ	 หรือในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงท�าให้ไม่อาจปฏิบัติตามได้	 บุคคลนั้นต้องมีหนังสือ
แจ้งเหตุขัดข้องหรือชี้แจงเหตุจ�าเป็นไปยังคณะกรรมาธิการ
ภายใน	๓	วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับหนงัสอืของคณะกรรมาธกิารเพือ่
ขอเลือ่นหรอืมอบหมายให้บคุคลอ่ืนมาแทน	แต่ถ้าคณะกรรมาธิการ	
พจิารณาแล้วเหน็ว่าบคุคลดงักล่าวต้องมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอื

๘	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๒๙	วรรคหนึ่ง	และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๗๘
๙	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�าส่ังเรียก)	 และมาตรา	 ๑๓	 (ก�าหนดให้ผู้ฝาฝืนค�าสั่งเรียกมีโทษทางอาญาและโทษทางวินัย)	 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๒๙	

๑๑	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๒๙	วรรคสี่		
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แสดงความเหน็ต่อคณะกรรมาธกิารด้วยตนเอง	คณะกรรมาธกิาร	
จะต้องมีหนังสือเรียกเอกสารหรือหนังสือเชิญบุคคลดังกล่าว
อีกคร้ังหน่ึง๑๒	อย่างไรกต็าม	คณะกรรมาธกิารไม่มอี�านาจในการ
เรียกวัตถุอื่นใดที่ไม่ใช่เอกสาร	 หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่มาสอบหาข้อเทจ็จริง	เน่ืองจากคณะกรรมาธกิารไม่มอี�านาจ
ในการสอบสวนในคดีอาญา๑๓  

 ๓.๔ กรณข้ีอยกเว้นทีค่ณะกรรมาธกิารไม่อาจเรยีก 
เอกสารหรือบุคคลมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ได้ 
		 	 	 ในกรณีดังต่อไปนี้คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ�าวฒุสิภาไม่มอี�านาจเรยีกเอกสารหรอืเรยีกบคุคลมาแถลง
ข้อเท็จจริง	 หรือแสดงความเห็นในเรื่องที่พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงได้	๑๔

   ๑) ผู ้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตาม
หน้าทีห่รอืใช้อ�านาจในกระบวนวธิพีจิารณาพพิากษาอรรถคดี 
หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล	 เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักความเป็นอิสระของตุลาการ	 (Independence	 of	 the	
Judiciary)	 ซ่ึงเป็นหลักการย่อยของหลักการแบ่งแยกอ�านาจ	
และเป็นแนวคิดส�าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่ท่ีให้
ความส�าคัญต่อหลกันติิรฐัและความเป็นอสิระของฝายตลุาการ
จะต้องได้รับการรับรองและบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย	อีกทั้งฝายบริหารและหน่วยงานต่าง	ๆ	ของรัฐ	และ
องค์กรฝายนิติบัญญัติล้วนมีหน้าท่ีที่จะต้องเคารพและรักษา
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ	
		 	 	 อย่างไรก็ตาม	 หากเป็นการเรียกผู้พิพากษา
หรือตุลาการซึ่งท�าหน้าที่อื่นที่มิใช่การพิพากษาอรรถคดีหรือ
การบริหารงานบุคคลดังกล่าว	 คณะกรรมาธิการสามัญประจ�า
วุฒิสภาย่อมสามารถด�าเนินการได้	 เช่น	 การเรียกผู้พิพากษา
หรือตุลาการซึ่งท�าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
   ๒) ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระทีป่ฏบิตัิ
ตามหน้าทีแ่ละอ�านาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบญัญตัิ
ในรฐัธรรมนญูหรอืตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
	 	 	 	 เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหลาย	 ซึ่งล้วนมีหน้าที่และ
อ�านาจเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	 ทั้งในส่วนของ
ข้าราชการประจ�า	ข้าราชการการเมือง	และนักการเมือง	และ
เพื่อป้องกันไม่ให้ฝายการเมืองโดยสมาชิกวุฒิสภาเข้าไป
แทรกแซงการท�าหน้าทีด่งักล่าวขององค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู	

๑๒	พระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	มาตรา	๖	และมาตรา	๗			
๑๓	คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ,	อ้างแล้ว,	หน้า	๒๒๔.
๑๔	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๒๙	วรรคสี่	
๑๕	พระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	มาตรา	๑๓	มาตรา	๑๔	และมาตรา	๑๒			

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีท่ีมิใช่การปฏิบัติตาม
หน้าทีแ่ละอ�านาจโดยตรงขององค์กรอสิระนัน้	ๆ 	ตามบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนญูหรอืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	คณะ
กรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาย่อมสามารถด�าเนินการได้	
เช่น	 การเรียกผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งท�าหน้าท่ีเป็น
กรรมการสรรหา	กสทช.	ตามพระราชบัญญตัอิงค์กรจดัสรรคล่ืน
ความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	มาตรา	๑๔	

 ๓.๕ การด�าเนินการของคณะกรรมาธิการต้อง
เปนไปโดยชอบและสุจริต 
		 	 	 พระราชบญัญติัค�าสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการ	
ของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้ก�าหนดโทษ
ในกรณทีีส่มาชิกวฒุสิภาซ่ึงเป็นกรรมาธกิารในคณะกรรมาธิการ
สามญัประจ�าวฒิุสภาปฏบัิตหิรอืละเว้นการปฏบัิตหิน้าทีโ่ดยมชิอบ	
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	 หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	จะต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	๑	ปี
ถึง	๑๐	ปี	หรือปรับตั้งแต่	๒,๐๐๐	บาท	ถึง	๒๐,๐๐๐	บาท	หรือ
ท้ังจ�าท้ังปรับ๑๕	 ซ่ึงการกระท�าความผิดดังกล่าวผู้กระท�าต้องมี
เจตนาพิเศษตามกฎหมายด้วย	 คือ	 กระท�าโดยมีเจตนาให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลอื่น	 หรือกระท�าโดยทุจริตเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือ
ผู ้อื่น	 และหากสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการในคณะ
กรรมาธกิารสามัญประจ�าวฒุสิภากระท�าความผดิดงักล่าว	ย่อม
เป็นการฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง	 ตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ข้อ	๔๓	วรรคสอง	ประกอบกับข้อ	๙	
ที่ก�าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์
สจุรติ	ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบเพือ่ตนเองหรอืผูอ้ืน่	หรือ
มีพฤติการณ์ที่รู ้เห็นหรือยินยอมให้ผู ้อื่นใช้ต�าแหน่งหน้าที่
ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ	ข้อ	๑๐	ท่ีก�าหนดให้สมาชกิ
วุฒิสภาต้องไม่ขอ	ไม่เรียก	ไม่รับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สิน	หรือ
ประโยชน์อืน่ใดในประการทีอ่าจท�าให้กระทบกระเทอืนต่อการ
ปฏบิติัหน้าที	่และข้อ	๑๑	ทีก่�าหนดให้สมาชกิวฒุสิภาต้องไม่รับ
ของขวัญ	ของก�านัล	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	เว้นแต่เป็น	
การรับจากการให้โดยธรรมจรรยา	และการรบัทีม่บีทบญัญตัแิห่ง	
กฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับให้รับได้	 ซ่ึงประธานวุฒิสภา
จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 พิจารณาด�าเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป	

ตุลาคม ๒๕๖๓
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 ๔. บทสรุป 
		 		 การด�าเนินการพิจารณาสอบหาข้อเทจ็จริงของคณะ
กรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาต้องสอดคล้องและไม่ขัดต่อ
หลักการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๒๙	ได้
บัญญัติไว้	 โดยคณะกรรมาธิการแต่ละคณะจะด�าเนินการได้
เฉพาะเรื่องที่อยู่ภายในขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของตนตาม
ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๒	และ
จะมอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใด
ด�าเนนิการแทนไม่ได้	 ส่วนการใช้อ�านาจเรยีกเอกสารจากบุคคลใด	
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นจะ
ต้องไม่ขดัต่อหลกัการทีร่ฐัธรรมนญูได้ให้หลกัประกนัความเป็น
อสิระของฝายตลุาการ	และองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู	ตลอดจน	
จะต้องด�าเนินการเพื่อใช้อ�านาจเรียกให้ถูกต้องตามวิธีการ
และขั้นตอนทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา	 ตามข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	
๒๕๕๔	 เช่น	 มติของคณะกรรมาธิการต้องเป็นมติท่ีชอบด้วย
กฎหมาย	เอกสารท่ีเรยีกหรือประเด็นทีซ่กัถามต้องเกีย่วข้องกบั
หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการ	 ต้องเรียกเป็นหนังสือ
โดยระบุเนื้อหาและก�าหนดระยะเวลาที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	
มิฉะน้ันการท�าหน้าที่ในการพิจารณาสอบข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมาธกิารสามญัของวุฒสิภาอาจเป็นทีเ่คลอืบแคลงสงสยั	
ของสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใส	 ความสุจริต	 ความเป็นกลาง	
และเป็นการก้าวล่วงอ�านาจและหน้าที่ของฝายตุลาการและ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้		
	 	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็น
เอกฉนัท์วินิจฉยัว่า	พระราชบญัญติัค�าส่ังเรยีกของคณะกรรมาธกิาร	
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มาตรา	 ๕	

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

ที่บัญญัติอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการออกค�าสั่งเรียก	
มาตรา	๘	ทีบ่ญัญตัขิัน้ตอนการออกค�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร	
และมาตรา	 ๑๓	 ท่ีก�าหนดโทษแก่ผู้ฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ๑๖

ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผล
ท�าให้บทบัญญัติท้ังสามมาตราดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมาย	 แต่ไม่ได้ท�าให้พระราชบัญญัตินี้สิ้นผลบังคับใช้ไป
ท้ังฉบับ	 และเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๓๕	 วรรคสอง	 ได้ก�าหนดให้
คณะกรรมาธิการมีอ�านาจออกค�าสั่งเรียกและให้ค�าสั่งเรียก
ดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ	 จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญตัคิ�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทน
ราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ท่ีก�าหนดเก่ียวกับอ�านาจ
ในการออกค�าสั่งเรียก	ขั้นตอนและวิธีการออกค�าสั่งเรียก	และ
โทษในทางอาญาและทางวินัยแก่ผู้ฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค�าสัง่เรยีก	แต่รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัได้ก�าหนดให้คณะกรรมาธกิาร	
มีอ�านาจเรียกโดยไม่ได้ก�าหนดสภาพบังคับไว้แต่อย่างใด	
ประกอบกบัมาตรา	๗๗	ของรฐัธรรมนญูยงัได้ก�าหนดให้ในการ
ตรากฎหมายให้มกีารก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผดิร้ายแรง
เท่านัน้	ด้วยเหตนุี	้จงึอาจเป็นเหตผุลส่วนหนึง่ทีท่�าให้บทบัญญตัิ
มาตรา	๕	มาตรา	๘	และมาตรา	๑๓	ของพระราชบัญญัติค�าสั่ง
เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๔	ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	อย่างไรก็ตาม	จะต้องติดตาม
ค�าวนิจิฉยัฉบับเตม็ของศาลรฐัธรรมนญูต่อไปว่า	ศาลรฐัธรรมนญู	
จะให้เหตุผลต่อค�าวินิจฉัยในประเด็นต่าง	ๆ	อย่างไร	และจะมี
ผลกระทบต่อการด�าเนนิการสอบหาข้อเท็จจรงิของคณะกรรมาธกิาร	
สามัญประจ�าวุฒิสภาหรือไม่	เพียงใด	
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