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การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ถือวาอํานาจอธิปไตย
ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน โดยประชาชนมีความ
ชอบธรรมในการเขาไปมีสว นรวมในการปกครองประเทศตามวิถแี หงระบอบประชาธิปไตย
และมีเปาหมายสูงสุดเพื่อตอบสนองตอประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม และเพื่อ
ใหเกิดกลไกการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจสําหรับเพื่อเปนหลักประกันในการ
คุม ครองศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลและปองกัน
การใชอํานาจตามอําเภอใจ จึงมีการแบงแยกองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยออกเปน ๓ ฝาย
คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ทั้งนี้ เพื่อใหองคกรดังกลาว
ใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และกํากับการใชอํานาจ
ซึง่ กันและกันใหเปนไปตามวิถที างของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
หากกลาวเฉพาะองคกรผูใชอํานาจดานนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ซึ่งนอกจากจะมี
หนาที่และอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบกฎหมายแลว ยังมีหนาที่และอํานาจ
ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารหลายประการ เชน การตัง้ กระทูถ าม
การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ การเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

การควบคุ ม การใช จ  า ยเงิ น งบประมาณของแผ น ดิ น และประการสุ ด ท า ย คื อ
ระบบคณะกรรมาธิการซึ่งระบบคณะกรรมาธิการนั้น ถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่ง
ของฝายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร
ในการควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น โดยระบบคณะกรรมาธิ ก ารนั้ น
คณะกรรมาธิการยอมมีอํานาจในการสอบหาขอเท็จจริงสําหรับเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ตรวจสอบฝายบริหารในทางการเมือง ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ
จึงไดกําหนดใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจในการเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระทําหรือเรือ่ งทีส่ อบหาขอเท็จจริงหรือศึกษา
อยูน นั้ ได ซึง่ ในชวงเวลากอนมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ นั้น การใชอํานาจเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลของคณะกรรมาธิการจะมีลักษณะ
เปนการขอความรวมมือเปนสําคัญ โดยมิไดมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย จึงทําใหเกิด
ปญหาจากการไมไดรบั ความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของมาใหขอ มูล
หรือขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ และสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการควบคุม
การบริหารราชการแผนดินโดยกลไกของระบบคณะกรรมาธิการ
เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการเรียกบุคคลมาชี้แจงแสดงความเห็นหรือขอให
สงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ ดังจะเห็นไดจาก
การเปลี่ ย นแปลงสาระสํ า คั ญ ในเรื่ อ งถ อ ยคํ า เกี่ ย วกั บ อํ า นาจของคณะกรรมาธิ ก าร
จากเดิมทีใ่ ชคาํ วา “อํานาจเรียก” หรือ “อาจเรียก” มาเปนคําวา “อํานาจออกคําสัง่ เรียก”
แตเนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงถอยคําในรัฐธรรมนูญแตมิไดกําหนดใหคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ ทําใหการสอบหาขอเท็จจริง
ของคณะกรรมาธิการยังขาดประสิทธิภาพดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต
เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ไดมคี วามพยายามแกไขสภาพปญหาของคําสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ โดยการกําหนด
ใหคาํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการมีผลบังคับตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ดังนัน้ จึงเปนทีม่ า
ในการตราพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา
ซึ่งพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ กําหนดใหคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภามีอาํ นาจออกคําสัง่ เรียกเอกสารหรือบุคคลมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในกิจการทีก่ ระทําหรือในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน นั้ ได
หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาว จะมีความผิด
จุ ล นิิ ติ
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และตองรับโทษในทางอาญา ซึง่ ผลของการมีพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการฯ
ทํ า ให ก ารทํ า งานของคณะกรรมาธิ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น กว า ในอดี ต ที่ ผ  า นมา
อย า งไรก็ ต ามในอี ก ด า นหนึ่ ง การใช อ ํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ํ า สั่ ง เรี ย กของ
คณะกรรมาธิการฯ ก็สงผลกระทบและสรางภาระกับบุคคลที่อยูภายใตคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการเชนกัน
ตอมาเมือ่ มีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญเกีย่ วกับหนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมาธิการซึง่ แตกตาง
ไปจากหนาที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหลายประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงหนาที่และอํานาจ
ของคณะกรรมาธิการจาก“อํานาจออกคําสัง่ เรียก” เปน “อํานาจเรียก” และ “การสอบสวน”
เปน “การสอบหาขอเท็จจริง” ซึง่ การเปลีย่ นแปลงหนาทีแ่ ละอํานาจของคณะกรรมาธิการ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวอาจจะนําไปสูประเด็นปญหาในทางกฎหมาย
ในการใชอํานาจออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการฯ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันมีหลักการสําคัญ
ในเรื่องการตรากฎหมายกลาวคือ ตามมาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่
จําเปน โดยมีการศึกษาผลกระทบและรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของใหรอบดาน
ใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จําเปน และกําหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดรายแรงเทานั้น และเมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลวใหมี “การประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย” ทุกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของ
ประกอบดวย และในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ดานกฎหมาย มาตรา ๒๕๘ ค. (๑)
ที่กําหนดใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ใชบังคับ
อยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนา
ใหสอดคลองกับหลักสากล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากฎหมายใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
บริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวกับหนาที่
และอํ า นาจของคณะกรรมาธิ ก ารในการเรี ย กเอกสารหรื อ เรี ย กบุ ค คลใดมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดพิจารณาเห็นสมควรขอทําการสัมภาษณ
และรั บ ฟ ง ความเห็ น ทางวิ ช าการ ตลอดจนทรรศนะและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหนาที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการตามบทบัญญัติ
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ของรัฐธรรมนูญกับการใชอํานาจออกคําสั่งเรียกตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นเรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔”
จากศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายปกรณ นิลประพันธ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ รองศาสตราจารย
ดร. ยุทธพร อิสระชัย รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทั ย ธรรมาธิ ร าช ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น ข อ มู ล ทางวิ ช าการอั น จะเป น ประโยชน ต  อ งาน
ดานนิติบัญญัติและประชาชนผูมีความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งทานผูอานสามารถติดตาม
และศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้
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ศาสตราจารยพเิ ศษพรเพชร วิชต
ิ ชลชัย*
ประธานวุฒิสภา

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ หองประธานวุฒิสภา ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหา อุปสรรค
และการบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ คํ า สั่ ง เรี ย กของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย :

เนื่องจากพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกฎหมายทีต่ ราขึน้
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เพื่อกําหนดใหคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีอํานาจออกคําสั่ง
เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
หรื อ แสดงความเห็ น ในกิ จ การที่ ก ระทํ า หรื อ เรื่ อ งที่ พิ จ ารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และไดกําหนดสภาพบังคับแกผูที่
ฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวไวอยางชัดเจนวา
ตองรับโทษในทางอาญาที่มีทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ
อย า งไรก็ ดี เมื่ อ มี ก ารประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน ปรากฏวาบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมาธิการนั้น มีสาระสําคัญบางประการที่แตกตาง

* สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา ปริญญาโท Master of Law Harvard University, USA ประกาศนียบัตรชัน้ สูง
การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ ๑๑ สถาบันพระปกเกลา และปริญญาบัตร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๑ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เคยดํารงตําแหนงประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานศาลอุทธรณ ภาค ๔ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และผูตรวจการแผนดิน.
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

ไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะประเด็น
ที่ เ กี่ ย ว กั บ ห น  า ที่ แ ล ะ อํ า น า จ ข อ ง
คณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือ
เรี ย กบุ ค คลใดมาแถลงข อ เท็ จ จริ ง หรื อ
แสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ ซึง่ หาก
พิจารณาถอยคําตามพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ จะเห็นวา
กฎหมายไดใชถอยคําตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๕ คือคําวา “อํานาจออกคําสัง่ เรียก”
โดยถอยคํานี้จะไมสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ ที่ใชคําวา
“อํานาจเรียก” การเปลี่ยนแปลงถอยคํา
ดั ง กล า ว จึ ง อาจจะเป น ประเด็ น ป ญ หา
ในการใช อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู  แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา
ตามพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทน ราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ปจจุบันผูตรวจการแผนดินไดมีการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยแลววา พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ หรือไม ซึ่งผล
การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเปนบรรทัดฐานใหตองยึดถือเปนแนวทางและปฏิบัติตามตอไป
ทัง้ นี้ สําหรับทรรศนะสวนตัว เห็นวา แมรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓๕ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ ซึง่ เปนฐานทีม่ า
แหงหนาทีแ่ ละอํานาจในการออกคําสัง่ เรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
จะใชถอ ยคําหรือเขียนขอความไวไมเหมือนกัน แตตอ งถือวา “อํานาจในการเรียก” ยังมีอยู เพียงแตไมมี
“การออกคําสั่ง” แลว โดยในเรื่องของ “คําสั่ง” จะเกี่ยวของสัมพันธกับเรื่อง “บทกําหนดโทษ” เสมอ
เพราะหากไมมีบทกําหนดโทษหรือการลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนคําสั่งแลว คําสั่งที่ออกมานั้น
ก็ จ ะไม มี ค วามหมาย ดั ง นั้ น จึ ง ไม ผิ ด ปกติ ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ คํ า สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก าร
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จะมีการกําหนดโทษอาญาทั้งที่เปนโทษจําคุกและ
โทษปรับไวในกฎหมายเพื่อใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการออกคําสั่งไดรับการปฏิบัติ
หรือมีความหมายมากยิง่ ขึน้ และจะเห็นไดจากกรณีของคําสัง่ ของเจาพนักงานโดยทัว่ ไปทีม่ กั จะกําหนด
จุ ล นิิ ติ
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บทลงโทษไวดวยเสมอ เพียงแตโทษที่กําหนดนั้นอาจจะเปนโทษอาญาฐานอื่นที่ไมรุนแรงหรือมีเพียง
โทษปรับเทานั้นก็ได อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไมมี
คําวา “คําสั่ง” จะมีเพียงคําวา “อํานาจเรียก” อํานาจนี้ก็ยังมิไดบงชี้ไดอยางชัดเจนวาเมื่อไมมี
การกําหนดเกี่ยวกับคําสั่งไวแลวจะกําหนดเกี่ยวกับบทลงโทษไวไมได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
ในกรณีที่มีการฝาฝนอํานาจเรียกควรจะกําหนดใหเปนความผิดหรือตองไดรับโทษในทางอาญา
หรือไม อยางไร ซึ่งเปนสภาพปญหาที่จําเปนตองรอใหศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวินิจฉัยใหเปนที่ยุติ
เสียกอน จึงจะนํามาพิจารณาเพื่อกําหนดหลักเกณฑหรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
จุ ล นิ ติ : อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เรี ย กและโทษของการฝ า ฝ น คํ า สั่ ง เรี ย กของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒส
ิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคลอง
กับระบบคณะกรรมาธิการตามหลักสากล แคไหน เพียงใด
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย : ในระบบคณะกรรมาธิการตามหลักสากล

ทั่วไป นอกจากจะมีการกําหนดโทษของการฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการไวเปนโทษในทาง
อาญาแลว ยังอาจจะกําหนดใหตอ งไดรบั ผลในทางการเมืองซึง่ เปนเรือ่ งเกีย่ วกับ “ความนาเชือ่ ถือ” ก็ได
กลาวคือ ในกรณีที่มีการฝาฝนไมสงเอกสารหรือไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอ
คณะกรรมาธิการ จะถือวาบุคคลทีฝ่ า ฝนนัน้ ไมมขี อ ตอสู หรือใหสนั นิษฐานเปนเบือ้ งตนวาบุคคลนัน้
ไดยอมรับวาเปนไปตามนั้น ซึ่งคลายคลึงกับบทบัญญัติเกี่ยวกับพยานหลักฐานแหงประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๑/๑ เชน การจะเจาะเลือดผูข บั ขีเ่ พือ่ ตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตามที่พนักงานสอบสวนใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๑/๑ เพือ่ รวบรวมหลักฐานและพิสจู นใหเห็นถึงความผิดหรือความบริสทุ ธิ์
ของผูข บั ขีแ่ ลว หากผูข บั ขีไ่ มยนิ ยอมหรือปฏิเสธการเจาะเลือดดังกลาว พนักงานสอบสวนจะบังคับมิได
แตกฎหมายไดกําหนดใหสันนิษฐานวาขอเท็จจริงเปนไปตามผลตรวจพิสูจนที่หากไดตรวจพิสูจนแลว
จะเปนผลเสียตอผูข บั ขีน่ นั้ หรือเทียบเคียงกับคดีวอเตอรเกตของสหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนเหตุการณลกั ลอบ
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

โจรกรรมขอมูลสํานักงานใหญของพรรคเดโมแครต
ณ อาคารวอเตอรเกตคอมเพลกซ โดยประธานาธิบดี
ริชารด นิกสัน ซึง่ พยายามทีจ่ ะปกปดถึงการมีสว นรูเ ห็น
ในการโจรกรรมขอมูลดังกลาว ไมใหความรวมมือในการ
มาชีแ้ จงและไมสง มอบเทปบันทึกเสียงทีม่ กี ารติดตัง้ ไว
ภายในหองทํางานของตนใหแกพนักงานสอบสวน
กรณีจงึ ถือไดวา เปนการยอมรับหรือจํานนตอขอกลาวอาง
ของอีกฝายหนึ่ง
ดังนั้น มาตรการบังคับในกรณีที่มีการฝาฝน
คําสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒิสภา จึงไมจําเปนที่จะตองกําหนดใหเปนโทษ
อาญาเสมอ โดยอาจจะกําหนดใหเปนโทษในทางการเมือง
หรือถูกดําเนินการทางจริยธรรมทีเ่ หมาะสมกับการกระทํา
ความผิิดแทน ทัั้งนีี้ เพืื่อใใหสอดคลองกัับรััฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๗ ที่กําหนดใหรัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง และหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย มาตรา ๒๕๘ ค. (๑) ที่กําหนดใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือขอบังคับตาง ๆ ทีใ่ ชบงั คับอยูก อ นวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้ ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗
และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล
จุลนิติ : การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
เกี่ ย วกั บ คณะกรรมาธิ ก ารบางประการ โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงถ อ ยคํ า ในทาง
สารบัญญัติ ในมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จากถอยคําวา
“อํานาจออกคําสั่งเรียก” เปนถอยคําวา “อํานาจเรียก” นั้น มีความมุงหมายอยางไร
และจะสงผลกระทบตอการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม อยางไร
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย : การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ใชคําวา “อํานาจออกคําสั่งเรียก” นั้น ผลที่ตามมาคือ
ตองมีบทลงโทษ หรือตองมีผลของคําสั่งนั้น และตองมีการกําหนดใหชัดเจน ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับและมีการบัญญัติเรื่องเดียวกันนี้เอาไวใน
มาตรา ๑๒๙ วรรคสี่ แตมกี ารเปลีย่ นถอยคําเปน “อํานาจเรียก” นัน้ อาจเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ทีต่ อ งการใหความเขมขนในการทําหนาทีข่ องคณะกรรมาธิการ
ในการทีจ่ ะไดมาซึง่ ขอเท็จจริงหรือเอกสารลดลง จึงมิไดมกี ารกําหนดสภาพบังคับทีช่ ดั เจนเอาไวเฉกเชน
ทีเ่ คยบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผลทีต่ ามมาคือ ทําใหไมสามารถ
ตรากฎหมายลําดับรองเพือ่ กําหนดสภาพบังคับได อยางไรก็ตาม แมไมมกี ฎหมายลําดับรองไปกําหนดผล
จุ ล นิิ ติ
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ของการไมปฏิบัติตามที่ไดเรียกไป แตการเรียกนั้นก็ยังมีผลในทางการเมืองอยู เพียงแตไมไดเปดชอง
ใหมีผลเปนบทลงโทษทางอาญาเทานั้น กลาวคือ เปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบที่จะตองสั่งการ
ให เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กั ด หรื อ ในกํ า กั บ ให ข  อ เท็ จ จริ ง ส ง เอกสาร หรื อ แสดงความเห็ น ตามที่
คณะกรรมาธิการเรียก
จุลนิติ : ในทรรศนะของทาน เห็นควรปรับปรุงหรือแกไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติ
คํ า สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู  แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ในประเด็นใดบาง ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนากฎหมายฉบับนี้ใหสอดคลองกับหลักสากล รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนบริบทตาง ๆ ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
ศาสตราจารย พิ เ ศษพรเพชร วิ ชิ ต ชลชั ย : เปนที่ทราบกันอยูแลววาปจจุบัน

ผูตรวจการแผนดินไดมีการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแลววา
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม ดังนั้น
การทีจ่ ะปรับปรุงหรือแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ในประเด็นใดบางนั้น ตองรอผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกอนวา
ไดมีการวินิจฉัยออกมาในประเด็นใดบาง และแตละประเด็นมีสาระสําคัญอยางไร หรือมีความไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญในประการใดบาง ซึ่งการที่จะออกความเห็นไปในทิศทางใดในขณะนี้อาจกลายเปน
การชี้นําหรือชักจูงการวินิจฉัยตัดสินของศาลได ดวยเหตุนี้ ในชั้นนี้จึงไมอยูในวิสัยที่จะออกความเห็น
ในเรื่องนี้ได
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย : กรณีถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมา

วาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ขัดตอรัฐธรรมนูญ ก็ควรทีจ่ ะมีการพิจารณาทบทวนในสวนของขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในสวนที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามคําสั่ง
หรือการไมสงเอกสาร หรือในสวนที่มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญใหอยูในขอบเขตที่ไมมีโทษทางอาญา
ซึง่ ก็นา ทีจ่ ะทําได เชน กรณีมกี ารเรียกเอกสารแลวหนวยงานนัน้ ไมสง เอกสารตามทีไ่ ดเรียกไป ก็สามารถ
ที่จะแจงไปยังหนวยงานตนสังกัดหรือผูบังคับบัญชาวามีกรณีเชนนี้เกิดขึ้น ซึ่งตองมีการหาแนวทาง
รวมกันอีกครัง้ วาจะมีมาตรการอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ชโทษทางอาญาในเรือ่ งใดบาง เนือ่ งจากในทางกฎหมายจําเปน
ทีจ่ ะตองมีสภาพบังคับของการฝาฝน ดังนัน้ ตองพิจารณาคําวินจิ ฉัยโดยละเอียดอีกครัง้ วามีประเด็นใด
ทีข่ ดั ตอรัฐธรรมนูญบางหรือจะขัดตอรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ จึงจะไดมกี ารพิจารณาตอไปอีกครัง้ วายังจําเปน
ที่จะตองมีพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูตอไปหรือไม หรือจําเปนที่จะตองแกไขในสวนของขอบังคับ
การประชุมทัง้ วุฒสิ ภาและสภาผูแ ทนราษฎรเพือ่ หลีกเลีย่ งไมใชบทบัญญัตทิ มี่ โี ทษทางอาญา เนือ่ งจาก
การที่จะไดมาซึ่งขอมูลประกอบการพิจารณาเปนเรื่องสําคัญในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐสภา และในประเทศทีใ่ ชระบบกฎหมายคอมมอนลอวหรือกฎหมายจารีตประเพณีนนั้ สภาพบังคับ
จะเกิดขึน้ โดยกระบวนการของการเมืองเอง กลาวคือ ถาไมปฏิบตั ติ ามแลวประชาชนจะเชือ่ อยางไรหรือ
สันนิษฐานไดวา ขอเท็จจริงเปนอยางไรหรือเหตุใดจึงไมปฏิบตั ติ าม ซึง่ ผลในทางกฎหมายก็ถอื วายอมรับ
ขอเท็จจริงในเรื่องนั้น ๆ วาเปนเชนนั้นจริง แตสําหรับประเทศไทยเราเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมาย
ลายลักษณอักษร ซึ่งรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจไวใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรสามารถตราขอบังคับ
การประชุมได ดังนั้น ถามีการบัญญัติขอบังคับใหอยูในขอบเขตของรัฐธรรมนูญก็ยอมสามารถที่จะ
กระทําได และถาในเรื่องการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาชี้แจงเปนอุปสรรคตอการทําหนาที่
ของสมาชิกรัฐสภา ก็จําเปนที่จะตองแกไขขอบังคับการประชุมใหสามารถเปนเครื่องมือที่จะอํานวย
ความสะดวกในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐสภาไดตอไป.
จุ ล นิิ ติ

5-26-MAC6.indd 10

๑๐

3/12/20 1:43 PM

๑

นายปกรณ นิลประพันธ
เลขาธิการ ก.พ.ร.

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

วันจันทรที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหา อุปสรรค
และการบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ คํ า สั่ ง เรี ย กของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔
นายปกรณ นิลประพันธ : ตามหลักการแบงแยก

อํานาจ ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตมิ ภี ารกิจสําคัญนอกเหนือจากการนิตบิ ญ
ั ญัติ
หรือการบัญญัตกิ ฎหมาย คือภารกิจในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของฝายบริหารตามหลักการถวงดุลอํานาจ โดยวิธกี ารตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหารตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น
มีหลายวิธี เชน การตั้งกระทูถามการเปดอภิปรายโดยไมลงมติ
การเป ด อภิ ป รายไม ไว ว างใจ เป น ต น การเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลโดยเฉพาะอยางยิง่ ขาราชการประจําซึ่งเปนฝายปฏิบัติ
ใหเปนไปตามนโยบายของฝายบริหารมาแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นตอสภาโดยดําเนินการผานคณะกรรมาธิการ
คณะตาง ๆ ก็เปนอีกวิธกี ารหนึง่ ทีร่ ฐั สภาทัว่ โลกใชในการตรวจสอบ
การทํางานของของฝายบริหาร การดําเนินการในเรือ่ งนีม้ ลี กั ษณะ
เปนการ “สืบหาขอเท็จจริง” ไมใชสืบสวนหรือสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

๑

คุณวุฒิการศึกษา
Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, Australia
Public Sector Management and Organization Change, The University of Sydney, Australia
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

๑๑
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

เมื่อเปนการสืบหาขอเท็จจริง รัฐธรรมนูญแตเดิมมาจึงใชคําวาคณะกรรมาธิการอาจ “เรียก”
บุคคลใหมาชีแ้ จงแสดงความคิดเห็นหรือขอใหสง เอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ตอมารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไดแกไขถอยคําเปน “คําสั่งเรียก” แตก็ยังถือปฏิบัติตามแนวเดิมก็คือ
เรียกหรือเชิญใหบคุ คลมาใหความเห็นหรือชีแ้ จงขอเท็จจริง การเปลีย่ นแปลงดังกลาวกอใหเกิดขอถกเถียง
ทางวิชาการตามมาทันทีวาการใชคําวา “คําสั่งเรียก” ถูกตองหรือไม เพราะเมื่อเปนคําสั่ง ก็จะตอง
มีคาํ บังคับ ซึง่ คําบังคับจะไดกต็ อ งมีกฎหมายมารองรับ เพราะการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนัน้
ตองเปนกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ยังคงใชถอยคําตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือใชถอยคําวา
“คําสั่งเรียก” และเพิ่มใหชัดเจนดวยวา คําสั่งเรียกใหมีผลสําคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ และตอมา
ไดมีการตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึน้ ใชบงั คับ ตามกฎหมายดังกลาว ผูฝ า ฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
จะตองไดรับโทษอาญา ซึ่งถือวาเปนโทษรุนแรงมาก
อยางไรก็ดี ในการรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดพิจารณาทบทวน
เรื่องดังกลาวแลวเห็นวา การเรียกบุคคลใหมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงนั้นเปนกลไก
ตรวจสอบฝายประจําซึง่ เปนผูป ฏิบตั ติ ามนโยบายของฝายบริหาร คือหากเปนการตรวจสอบทางการเมือง
ก็ใชกลไกทางการเมือง เชน การเปดอภิปรายไมไววางใจตรวจสอบหรือตั้งกระทูใหรัฐมนตรีมาชี้แจง
แตการตรวจสอบการปฏิบตั ขิ องฝายประจําก็จะเปนการเรียกเจาหนาทีข่ องรัฐเขาไปชีแ้ จงความคืบหนา
ของการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งโดยหลักการแลวฝายบริหารก็มีหนาที่ตองใหความรวมมือ โดยรัฐมนตรี
ผูร บั ผิดชอบตองสัง่ การใหเจาหนาทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วของเขาไปชีแ้ จง มาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
จึงบัญญัติตามหลักการนี้ ไมใชเพียงการเปลี่ยนคํา
สําหรับพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น สวนตัวเห็นวาหลักการของพระราชบัญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับปรัชญาของ
การกระทําความผิดและโทษทางอาญา แมจะมีขอ โตแยงวาเปนความผิดทีก่ ฎหมายหาม (mala prohibita)
เนื่องจากฐานที่มาของการเรียกขาราชการหรือบุคคลไปชี้แจงก็เพื่อที่ฝายนิติบัญญัติจะตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหาร โดยเรียกเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั หิ รือบุคคลผูเ กีย่ วของมาชีแ้ จงขอเท็จจริง ซึง่ เขายัง
จุ ล นิิ ติ
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ไมไดกระทําความผิดอะไรเลย การที่ขาราชการไมมาชี้แจงก็ควรเปนเรื่องทางวินัยเทานั้น สวนการที่
บุคคลไมมาชีแ้ จงก็เปนเรือ่ งทีไ่ มมคี วามผิด เพราะเขาอาจไมตอ งการเปนเครือ่ งมือทางการเมืองของใคร
กรณีจึงมีขอพิจารณาวา การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้มีความเหมาะสมหรือไม และการเอาผิด
ทางอาญากับบุคคลทีเ่ พียงแคไมมาชีแ้ จงตอคณะกรรมาธิการ จะทําใหมกี ารใชกฎหมายนีเ้ ปนเครือ่ งมือ
ในการกลั่นแกลงกันในทางการเมืองหรือไม เชนเดียวกับพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ การสัง่ จายเช็คโดยไมมกี ารใชเงินตามเช็คนัน้ ถือเปนหนีท้ างแพง แตกฎหมาย
ฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูออกเช็คโดยไมมีเงินตามเช็คดวย ซึ่งสมควรยกเลิกกฎหมายนี้
นานแลว แตก็ยังไมยกเลิก
เมื่อรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเปลี่ยนแปลงหลักการและใชถอยคําวา “อํานาจเรียก”๒
และกํ า หนดให รั ฐ มนตรี ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกิ จ การที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารสอบหาข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ศึ ก ษา
มี “หนาที่สั่งการ” ใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ ไปใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดง
ความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก ถาเจาหนาที่ไมไปจะมีความผิดทางวินัย และรัฐมนตรีเองก็ตอง
รับผิดชอบโดยตรงตอสภา การที่ยังไมมีการแกไขพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว จึงอาจมีปญ
 หาทีจ่ ะตอง
๒

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙
“มาตรา ๑๒๙ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ
และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการรวมกัน
ตามมาตรา ๑๓๗ เพือ่ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ และรายงานใหสภาทราบตามระยะเวลา
ที่สภากําหนด
การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจ
ของสภา และหนาที่และอํานาจตามที่ระบุไวในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการดําเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี
ตองไมเปนเรื่องซํ้าซอนกัน ในกรณีที่การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวของกัน
ใหเปนหนาที่ของประธานสภาที่จะตองดําเนินการใหคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของทุกชุดรวมกันดําเนินการ
ในการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายใหบคุ คลหรือคณะบุคคลใดกระทําการแทน
มิได
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได แตการเรียกเชนวานั้น
มิใหใชบังคับแกผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหนาที่หรือใชอํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือ
การบริหารงานบุคคลของแตละศาล และมิใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามหนาที่และอํานาจโดยตรงในแตละองคกรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แลวแตกรณี
ใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาที่จะตองสั่งการ
ใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ ใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก
ใหสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาเปดเผยบันทึกการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหาขอเท็จจริง
หรือรายงานการศึกษา แลวแตกรณี ของคณะกรรมาธิการใหประชาชนทราบเวนแตสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
แลวแตกรณี มีมติมิใหเปดเผย
เอกสิทธิท์ บี่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๑๒๔ ใหคมุ ครองถึงบุคคลผูก ระทําหนาทีแ่ ละผูป ฏิบตั ติ ามคําเรียกตามมาตรานีด้ ว ย
กรรมาธิการสามัญซึง่ ตัง้ จากผูซ งึ่ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทัง้ หมด ตองมีจาํ นวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวน
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร
ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๘ ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
เปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคแปด”.

๑๓
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

พิจารณาวา กฎหมายดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม และอาจขัดตอมาตรา ๗๗๓ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนวาใหกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง ไมใชเรื่องอะไร
ก็เอาโทษอาญาเสียทั้งหมด ดังนั้น โดยสวนตัวจึงเห็นวาสมควรที่จะแกไขพระราชบัญญัติใหสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
จุ ล นิ ติ : อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เรี ย กและโทษของการฝ า ฝ น คํ า สั่ ง เรี ย กของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒส
ิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคลอง
กับระบบคณะกรรมาธิการตามหลักสากล แคไหน เพียงใด
นายปกรณ นิลประพันธ : ตามหลักสากลนัน้ ระบบกรรมาธิการมีอาํ นาจเรียกอยูแ ลวทุกที่

ทุกระบบไมวาจะเปนระบบประธานาธิบดี ระบบรัฐสภา คือมีอยูแลว แตตองแยกแยะใหออก โดยแยก
เปนระดับการเมืองกับระดับเจาหนาที่ อํานาจเรียกของคณะกรรมาธิการใชเรียกระดับเจาหนาที่
๓

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปน
หรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือทีเ่ ปนอุปสรรคตอการดํารงชีวติ หรือการประกอบอาชีพโดยไมชกั ชาเพือ่ ไมใหเปนภาระ
แกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของ วิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน
และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมี
การประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของประกอบดวย เพือ่ พัฒนา
กฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจนและ
พึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง”.
จุ ล นิิ ติ
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ระดับประชาชนทั่วไป แตในระดับการเมืองจะมีกระบวนการตรวจสอบกันโดยผานการตั้งกระทูและ
วิธีการอื่นดังกลาวขางตนอยูแลว ฉะนั้น การที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหคณะกรรมาธิการ
มีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการ
ทีก่ ระทําหรือในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา “สอบสวน” หรือศึกษาอยูน นั้ ในความเปนจริงแลวการดําเนินงานของ
กรรมาธิการไมใชการสอบสวน แตเปนการสืบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาเทานัน้ ดังนัน้ เมือ่ พระราชบัญญัติ
ฉบับนีใ้ ชถอ ยคําวา “สอบสวน” เสมือนการสอบสวนของเจาพนักงานในคดีอาญา จึงไมถกู ตองในหลักการ
เพราะเปนคนละเรื่องกัน
ประเด็นนีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญมาก กลาวคือ ไมใชเปนเพียงเรือ่ งของถอยคํา แตเปนเรือ่ งของหลักการ
การเรียกมาชี้แจงไมใชการสอบสวน ไมมีการทําสํานวน แตเปนเพียงเพื่อทํารายงานเสนอตอสภา
เพือ่ พิจารณา ดังนัน้ ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั จึงใชถอ ยคําวา “คณะกรรมาธิการมีอาํ นาจเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได” เปนการใชถอยคําใหตรงกับหลักการที่แทจริง มิเชนนั้นแลว
คณะกรรมาธิ ก ารจะกลายเป น พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาคดี อ าญา
ซึ่งในความเปนจริงแลวไมใชแบบนั้น และจะทําใหเกิดปญหาทางวิชาการเพิ่มเติมขึ้นอีกวา การกระทํา
ทางนิติบัญญัติไดขยายขอบเขตออกไปในเรื่องทางอาญาดวย
สํ า หรั บ เรื่ อ งโทษทางอาญาของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น แล ว ว า
ตามหลักปรัชญาแลวไมใชการสอบสวน ไมใชการฝาฝนคําสั่งพนักงานสอบสวน แตเปนการ “เรียก”
หรือ “เชิญ” บุคคลเขาไปชี้แจง ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยมีการเรียกบุคคลเขาไปชี้แจงเปนปกติ
อยูแ ลว แตถา เปนเจาหนาทีร่ ฐั จะมีการกํากับดูแล โดยใหเปนหนาทีข่ องรัฐมนตรีทรี่ บั ผิดชอบตองกํากับ
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

ใหเจาหนาทีเ่ ขาไปชีแ้ จง ซึง่ เปนการหาขอเท็จจริงในระดับของขาราชการประจําไมใชเรือ่ งทางการเมือง
และไมควรมีโทษทางอาญา นอกจากนี้ การทีพ่ ระราชบัญญัตฉิ บับนีก้ าํ หนดใหการแจงขอความอันเปนเท็จ
ตอคณะกรรมาธิการ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่
ของคณะกรรมาธิการ ตองรับโทษอาญา เชนเดียวกับกรณีของเจาพนักงานสอบสวนดวยนั้น ถือวา
ไมเปนไปตามหลักการเชนเดียวกัน เพราะไมใชเรื่องการสอบสวน
จุลนิติ : การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
เกีย
่ วกับกรรมาธิการบางประการ โดยเฉพาะการเปลีย
่ นแปลงถอยคําในทางสารบัญญัติ
ในมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จากถอยคําวา “อํานาจ
ออกคําสั่งเรียก” เปนถอยคําวา “อํานาจเรียก” นั้น มีความมุงหมายอยางไร และจะ
สงผลกระทบตอการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม อยางไร
นายปกรณ นิลประพันธ : การที่รัฐธรรมนูญไดเปลี่ยนแปลงถอยคําจากคําวา “อํานาจ

ออกคําสั่งเรียก” เปนคําวา “อํานาจเรียก” นั้น ความมุงหมายดังที่ไดกลาวไปขางตนแลววา เปนการ
พิจารณาจากหลักการที่วาเปนคนละเรื่องกับการสอบสวน อยานําไปรวมเปนเรื่องเดียวกัน การเรียก
เจาหนาที่รัฐเขาไปชี้แจง เปนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามปกติโดยการมีหนังสือแจงไปยังรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบ จึงไมควรมีโทษอาญา เพราะไมใชเรื่องของการสอบสวนในคดีอาญา ฉะนั้น ไมใชเรื่อง
การเปลี่ยนถอยคําเล็ก ๆ นอย ๆ แตเปลี่ยนหลักการ และไมตองไปกังวลวาจะไมไดรับความรวมมือ
จุ ล นิิ ติ
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จากเจาหนาทีร่ ฐั เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ก็ไดกาํ หนดใหเปนหนาทีข่ องรัฐมนตรีทจี่ ะตองสัง่ การให
เจาหนาทีข่ องรัฐไปใหขอ เท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามทีค่ ณะกรรมาธิการเรียก ถารัฐมนตรี
ไมปฏิบตั หิ นาทีก่ ส็ ามารถเปดอภิปรายไมไววางใจเพือ่ ตรวจสอบการทํางานของรัฐมนตรีนนั้ ได ซึง่ เปนไป
ตามระบบทีเ่ รามีอยูแ ลว ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ยังใหความสําคัญในเรือ่ งการออกกฎหมาย
เพียงเทาที่จําเปน โดยมีการศึกษาผลกระทบใหรอบคอบ ใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ
เฉพาะกรณีจําเปน และกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรงเทานั้น
สําหรับผลกระทบของการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เห็นวาเมื่อไมใชการสอบสวน แตเปนการสอบหา
ขอเท็จจริงหรือศึกษา จึงไมใชเรื่องของ “คําสั่งเรียก” แตเปนวิถีตามธรรมชาติ กลาวคือ “การเรียก
การเชิ ญ ” เพื่ อ มาชี้ แจง นี่ คื อ กระบวนการปกติ ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย เป น การเชิ ญ มาชี้ แจง
ไมใชการเรียก หรือการมีคาํ สัง่ ซึง่ เปนเรือ่ งอํานาจนิยมและเปนชองทางใหมกี ารใชมาตรการนีก้ ลัน่ แกลง
กันไดงา ย ดังนัน้ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั จึงไดแกไขถอยคําดังกลาวเปน “อํานาจเรียก” ซึง่ จําเปนจะตอง
มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ตอไป เพื่อใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดวย
จุลนิติ : ในทรรศนะของทาน เห็นควรปรับปรุงหรือแกไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติ
คํ า สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก ารของสภาผู  แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ในประเด็นใดบาง ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนากฎหมายฉบับนี้ใหสอดคลองกับหลักสากล รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ตลอดจนบริบทตาง ๆ ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
นายปกรณ นิลประพันธ : ควรปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมใหสอดรับกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั แตกอ นทีจ่ ะดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขเพิม่ เติมนัน้ เราตองทําความเขาใจ
ถึงหลักการในเรื่องนี้เสียกอน ในฐานะที่เปนเลขานุการในคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ จึงสามารถ
อธิบายไดวา การที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญเกี่ยวกับกรรมาธิการนั้น เปนการ
พิจารณาจากหลักการและระบบกรรมาธิการตามหลักสากล ฉะนั้นการปรับปรุงหรือการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตกิ อ็ าจจะตองกระทําทัง้ ในเรือ่ งโทษ คือตองตัดโทษทางอาญา และแกไขการใชถอ ยคําวา
“คําสัง่ เรียก” เพราะถาใชคาํ วา “คําสัง่ ” ยอมจะมีผลบังคับเหมือนคําสัง่ ทางปกครองหรือคําสัง่ ทางบริหาร
แตกรณีนเี้ ปนคําสัง่ ทางนิตบิ ญ
ั ญัตจิ งึ สมควรใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมเปน คําวา “อํานาจเรียก” หรือจะยกเลิก
พระราชบัญญัติฉบับนี้เสียก็ได ไมจําเปนตองมีอีกตอไป ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดมีการ
บัญญัตใิ นมาตรา ๑๒๙ วรรคหา รองรับไวแลว ดังนัน้ หากมีการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายแตละฉบับ
เราอาจพิ จ ารณาดู ว  า พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ จ ะยั ง คงมี ค วามจํ า เป น อยู  อี ก หรื อ ไม ถ า เห็ น ว า ไม มี
ความจําเปนก็ควรยกเลิกเสีย แตถาคิดวายังจําเปนอยูก็ควรปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมใหเขากับ
หลักสากล จะยังคงใชถอ ยคําวา “คําสัง่ เรียก” ทัง้ ๆ ทีไ่ มใชคาํ สัง่ แตเปนเพียงการเรียกหรือเชิญไปเทานัน้
ไมได และอาจมีการเพิ่มเติมเรื่องอํานาจของรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนมากขึ้น
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะอื่น ๆ
นายปกรณ นิลประพันธ : ผมเห็นวาควรตองมีการประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัติ

คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ วายังมีความจําเปน
ที่จะตองมีอยูอีกหรือไม เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีผลใชบังคับแลวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ แตไมมี
การกลาวถึงการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้เลยจนกระทั่งในปจจุบัน ผมเห็นวา
ถึงเวลาแลวที่จะตองมีการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ เพื่อทบทวน
ความเหมาะสม ประกอบกับในขณะนีไ้ ดมกี ารยืน่ เรือ่ งตอผูต รวจการแผนดิน เพือ่ ขอใหผตู รวจการแผนดิน
พิจารณาและเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใหอํานาจคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมแลวนั้น จึงถึงเวลาแลวที่เราจะตองมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายฉบับนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักปรัชญาสากลและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดคือการใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาเรื่องการใชอํานาจเรียกของ
คณะกรรมาธิการ ตองเขาใจถึงหลักปรัชญาพรอมใหความรูก บั ประชาชนดวย มิฉะนัน้ ยอมจะเกิดปญหา
เรื้อรังอยางทุกวันนี้ คือประเทศตองการความปรองดอง ไมใชการสรางปญหา การที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันบัญญัติไวอยางนี้ หลายเรื่องไมเหมือนเดิม ไมใชเรื่องของถอยคํา คําไมเหมือน แตเปน
เรื่องของหลักการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่กําหนดในเรื่องที่ควรจะตองเปนเทานั้น.

จุ ล นิิ ติ
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รองศาสตราจารย ดร.ยุทธพร อิสรชัย
รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันศุกรที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จุ ล นิ ติ : ขอทราบถึ ง สภาพป ญ หาอุ ป สรรค
และการบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ คํ า สั่ ง เรี ย กของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ด ร . ยุ ท ธ พ ร ฯ :

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการสําคัญ
คือ การตรวจสอบถวงดุลระหวางอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ
และตุลาการ โดยอํานาจนิติบัญญัติเปนอํานาจที่มีความสําคัญ
ในระบอบประชาธิปไตย เนือ่ งจากเปนอํานาจทีม่ าจากประชาชน
โดยตรง ประชาชนไดมอบอํานาจการปกครองซึง่ เปนของประชาชน
โดยแท ผานมาทางรัฐสภา จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่อํานาจ
นิติบัญญัติจะตองเปนอํานาจที่เขมแข็ง สุจริต ยุติธรรม รวดเร็ว
เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของรัฐ และทําใหประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นตออํานาจการปกครอง การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเปนการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หากกลาวถึงเฉพาะในสวนการควบคุมการบริหารราชการ
แผ น ดิ น ของรั ฐ บาลหรื อ ฝ า ยบริ ห ารโดยฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ล ว
จะพบวารัฐธรรมนูญไดกําหนดกลไกใหองคกรฝายนิติบัญญัติ
มี อํ า นาจในการตรวจสอบถ ว งดุ ล อํ า นาจของฝ า ยบริ ห าร
หลายประการ กลาวคือ โดยวิธีการตั้งกระทูถาม การเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไมไววางใจ การควบคุมการใชจา ย
เงินงบประมาณของแผนดิน และประการสุดทายคือ ระบบ
คณะกรรมาธิการ
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

ระบบคณะกรรมาธิ ก ารจึ ง ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ จ ะต อ งทํ า กิ จ การ
ตามภารกิจตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสภาซึ่งโดยทั่วไปแลว ระบบคณะกรรมาธิการทั้งใน
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาก็ดี ตางมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนกลไกชวยเสริมสรางการ
ทํางานขององคกรนิตบิ ญ
ั ญัติ ใหมคี วามเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเฉพาะการแบงเบา
ภารกิจขององคกรนิติบัญญัติ ซึ่งนับวันจะมีขอบเขตกวางขวางและมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงมี
ความจําเปนที่จะตองมีคณะกรรมาธิการเพื่อทําหนาที่ชวยเหลือแบงเบาภาระของสภา ในการพิจารณา
ศึกษาญัตติหรือประเด็นปญหาตาง ๆ กอนทีจ่ ะนําเขาสูก ารพิจารณาของสภา ประกอบกับการดําเนินการ
ของคณะกรรมาธิการสามารถกระทําไดตลอดเวลาแมวาจะอยูนอกสมัยการประชุม สงผลใหการ
ทํางานของสภาเปนไปอยางตอเนื่อง ดังนั้น สภาจะไดรับประโยชนจากการใชระบบคณะกรรมาธิการ
ตามเหตุผลและความจําเปน ดังนี้
๑) เปนการแบงเบาภาระของสภา
๒) ไดผูเชี่ยวชาญและชํานาญการเฉพาะดาน
๓) ไดรับขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม
๔) สามารถติดตามผลการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น คณะกรรมาธิการจึงถือเปนกลไกที่สําคัญประการหนึ่งของรัฐสภา เนื่องจากไดถูกจัดตั้ง
ขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีหนาที่และอํานาจในการพิจารณารางกฎหมาย กระทํากิจการใด ๆ
ตามขอบอํานาจของตนเอง มีอํานาจพิจารณาสอบสวน และมีอํานาจศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาทีต่ ามทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภามอบหมายแลวรายงานตอสภา รวมทัง้ มีอาํ นาจออกคําสัง่ เรียก
เอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาตอคณะกรรมาธิการดวย
จุ ล นิิ ติ
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อยางไรก็ตาม การใชอาํ นาจออกคําสัง่ เรียกเอกสารหรือบุคคล ซึง่ เปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการ ไดพบกับปญหาจากการไมไดรับความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ ทําใหการทํางานของคณะกรรมาธิการ
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ไดบัญญัติใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวนั้นมีผลบังคับตามที่กฎหมาย
บัญญัติ อันเปนผลใหมีการตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น ซึ่งผลของการมีกฎหมายดังกลาวทําใหการทํางานของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากการที่
คณะกรรมาธิการมักจะไดรับความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ในการเขามาใหขอมูล
หรือขอเท็จจริงตามหนังสือเชิญของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการจึงไมคอยจะไดมีโอกาสในการ
ใชอํานาจออกคําสั่งเรียกตามกฎหมาย ทําใหไมปรากฏปญหาจากการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ
มากนัก แตปญ
 หาทีพ่ บมักจะเปนการตัง้ ประเด็นปญหากฎหมายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาว เชน การใชอํานาจการออกคําสั่งเรียกนี้ถือเปนการใชอํานาจประเภทใด และการใชอํานาจนี้
ควรมีฝายตุลาการเขามาตรวจสอบไดมากนอยเพียงใด ควรบัญญัตใิ หมคี วามชัดเจน เปนตน
จุ ล นิ ต ิ : อํ า นาจออกคํ า สั ่ ง เรี ย กและโทษของการฝ า ฝ น คํ า สั ่ ง เรี ย กของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒส
ิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคลอง
กับระบบคณะกรรมาธิการตามหลักสากล แคไหน เพียงใด
รองศาสตราจารย ดร. ยุทธพรฯ : รูปแบบโครงสรางการปกครองที่แตกตางกัน

ยอมสงผลตอแนวคิดและระบบการควบคุมฝายบริหารที่แตกตางตามไปดวย กลาวคือ ในระบอบ
ประธานาธิบดี เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น เปนรูปแบบที่มีการแบงแยกการใชอํานาจระหวาง
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการอยางเด็ดขาด เพราะทีม่ าของฝายบริหารและฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยรัฐสภาสามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

ดวยวิธกี ารตัง้ กระทูถ าม การควบคุมการใชจา ยเงินงบประมาณของแผนดิน และระบบคณะกรรมาธิการ
แมฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตภิ ายใตระบอบนีจ้ ะมีอาํ นาจในการถอดถอนฝายบริหารแตไมมวี ธิ กี ารขอเปดอภิปราย
ไมไววางใจรัฐบาล ทําใหบทบาทของคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบฝายบริหารจึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่ตองมีการกําหนดกลไกที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง สวนในระบอบกึ่งประธานาธิบดี เชน
ประเทศฝรั่งเศสนั้น แมจะวางระบบคณะกรรมาธิการที่อาจจะไมเขมแข็งดังเชนระบบประธานาธิบดี
แตไดมีการกําหนดประเภทของคณะกรรมาธิการตามบทบาทอํานาจหนาที่และวิธีการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการอยางชัดเจน กลาวคือ มีการจัดแบงคณะกรรมาธิการออกเปน ๒ ประเภท คือ
คณะกรรมาธิการดานนิติบัญญัติ และคณะกรรมาธิการดานอื่นที่ไมใชงานนิติบัญญัติ สงผลใหการ
ใชอํานาจตรวจสอบถวงดุลของฝายนิติบัญญัติมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ระบอบรัฐสภา เชน ประเทศอังกฤษ หรือประเทศไทย ลวนแลวแตมีการทํางาน
ในรูปแบบองคคณะ เชน ทีป่ ระชุมของสภาผูแ ทนราษฎร ทีป่ ระชุมของวุฒสิ ภา และทีป่ ระชุมของรัฐสภา
ตางมีอํานาจตรวจสอบฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ขณะที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาฝายบริหาร
ก็มีอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎร เปนตน ซึ่งกลไกเหลานี้จะมีการถวงดุลกันเองแลวในระดับหนึ่ง
และอยูใ นหลักความรับผิดชอบรวมกัน จึงทําใหไมมฝี า ยใดทีม่ อี าํ นาจโดดเดน ฉะนัน้ ระบบกรรมาธิการ
ภายใตการปกครองแบบรัฐสภาจึงอาจจะไมไดมีความเขมขนหรือสามารถที่จะไปดําเนินการใหฝาย
บริหารตองพนจากตําแหนงไดโดยตรง ประกอบกับฝายบริหารก็มีที่มาจากการลงมติใหความเห็นชอบ
ของสภา โดยมาจากการเลือกของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร หรือทัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
ตามที่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไวแลวแตกรณี ซึ่งถือวาสภาไดมีการตรวจสอบบุคคลดังกลาวกอนที่จะ
เขารับตําแหนงแลว และยังมีการตรวจสอบโดยการแถลงนโยบายตอรัฐสภา รวมถึงการอภิปราย
ไมไววางใจและการตัง้ กระทูถ าม เพราะฉะนัน้ ระบอบการปกครองแบบรัฐสภาจึงไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะตอง
กําหนดกลไกในระบบกรรมาธิการที่จะตองตรวจสอบอยางเขมขนเหมือนกับระบอบประธานาธิบดี
หรือกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ในทางกลับกันหากกําหนดใหอํานาจฝายนิติบัญญัติมากเกินไปก็อาจ
ทําใหฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตมิ อี าํ นาจเกินกวาอํานาจอืน่ ๆ จึงเห็นวาอํานาจออกคําสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ มีความสอดคลองกับระบบคณะกรรมาธิการ
ตามหลักสากลในระดับหนึง่ แลว เพียงแตอาจมีความแตกตางกับบางประเทศทีไ่ มไดกาํ หนดสภาพบังคับ
ทางกฎหมายไว
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาสภาพบังคับทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการฯ แลว
แมจะกําหนดใหการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการอาจถูกลงโทษ
จําคุกและมีความผิดทางวินัย แตการจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวไมไดมีผลเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลโดยทั่วไป เนื่องจากคณะกรรมาธิการจะมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของโดยตรงภายใตกรอบภารกิจของคณะกรรมาธิการเทานั้น จึงเห็นวาสภาพบังคับของ
กฎหมายฉบับนี้ไมถือเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร นอกจากนี้ เห็นวา
การกําหนดสภาพบังคับทางกฎหมายดังกลาวมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมทาง
การเมืองไทยทีย่ งั ขาดความเปนประชาธิปไตยทีต่ งั้ มัน่ หรือสมบูรณ รวมทัง้ เกิดปญหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรัฐสภาดังที่ผานมาในอดีต
จุ ล นิิ ติ
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จุ ล นิ ติ : การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
ได เ ปลี่ ย นแปลงสาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ คณะกรรมาธิ ก ารบางประการ โดยเฉพาะ
การเปลี่ ย นแปลงถ อ ยคํ า ในทางสารบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๒๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย จากถ อ ยคํ า ว า “อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เรี ย ก” เป น ถ อ ยคํ า ว า
“อํานาจเรียก” นัน
้ มีความมุง หมายอยางไร และจะสงผลกระทบตอการบังคับใชพระราช
บัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒส
ิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔
หรือไม อยางไร
รองศาสตราจารย ดร. ยุทธพรฯ : ประเด็นดังกลาวนี้ จะตองแยกการพิจารณาเปน ๒ สวน

ส ว นแรก เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จะเห็นวารัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับนี้ ลวนกําหนดบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงคที่จะทําใหกลไกระบบ
คณะกรรมาธิการซึง่ เปนหนึง่ ในกลไกการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลหรือฝายบริหาร
โดยฝายนิติบัญญัติมีความเขมแข็งขึ้นและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ฉะนั้น พระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการฯ แมจะตราขึน้ ภายใตหลักการตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ แตในเชิงเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแลว เห็นวาไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแตอยางใด
สวนที่สอง ถอยคําของกฎหมาย ซึ่งจะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงถอยคําในมาตรา ๑๒๙
ของรัฐธรรมนูญ จากถอยคําวา “อํานาจออกคําสั่งเรียก” เปนถอยคําวา “อํานาจเรียก” เปนเพียงการ
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

เปลีย่ นแปลงถอยคําในทางสารบัญญัติ แตไมไดมกี ารเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญของกฎหมาย จึงเห็นวาไม
ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ หากพิจารณาหลักการของกลไกในการตรวจสอบถวงดุล (check and
balance) ระหวางฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร ตุลาการแลว จะเห็นไดวา “อํานาจสอบสวนแสวงหาขอเท็จจริง”
(Investigate Power) ของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตนิ น้ั มีสถานะเปนอํานาจในระดับรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Power) ทีผ่ กู ติดยึดโยงอยูก บั ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ การดํารงคงอยูข องอํานาจ (Existence of Power) ในการ
แสวงหาขอเท็จจริงผานการเรียกบุคคลตาง ๆ มาใหขอ มูล หรือนําสงเอกสารตาง ๆ นัน้ จึงผูกโยงอยูก บั
รัฐธรรมนูญมิใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของกรรมาธิการฯ แมจะมีการเปลี่ยนแปลงถอยคําในทาง
สารบัญญัติ จึงมิไดสงผลตอหลักการหรือเจตนารมณดังกลาว อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงถอยคํา
ในทางสารบัญญัตินี้อาจสงผลกระทบในเชิงวิธีการ ซึ่งอาจนําไปสูผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
ในอนาคตได
จุลนิติ : ในทรรศนะของทาน เห็นควรปรับปรุงหรือแกไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ในประเด็ น ใดบ า ง ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ พั ฒ นากฎหมายฉบั บ นี ้ ใ ห ส อดคล อ งกั บ หลั ก สากล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนบริบทตาง ๆ
ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
รองศาสตราจารย ดร. ยุ ท ธพรฯ : เห็ น ว า พระราชบั ญ ญั ต ิ ค ํ า สั ่ ง เรี ย กของ

คณะกรรมาธิการฯ มีบทบัญญัติบางประการที่ควรจะตองปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหมี
ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงถอยคํา
ในทางสารบัญญัติ จํานวน ๓ ประการ มิฉะนั้นแลวอาจเกิดประเด็นปญหาการตีความหรือการบังคับใช
กฎหมายขึ้นในอนาคตได คือ
ประการแรก กรณี ภ ารกิ จ ของคณะกรรมาธิ ก าร ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ค ํ า สั ่ ง เรี ย กของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ใชคําวา “สอบสวน” ซึ่งเปนถอยคํา
ที่ไมสอดคลองกับถอยคําในทางสารบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๖๐ ที่ไดเปลี่ยนแปลงถอยคํา
เปนคําวา “สอบหาขอเท็จจริง”
ประการที่สอง กรณีที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ใชคําวา “มีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียก” และคําวา “คําสั่งเรียก” ทั้งในสวนชื่อพระราชบัญญัติและในสวนของเนื้อหา
ซึ ่ ง เป น ถ อ ยคํ า ที ่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ ถ อ ยคํ า ในทางสารบั ญ ญั ต ิ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป ๒๕๖๐
ที่ไดเปลี่ยนแปลงเปนถอยคําวา “อํานาจเรียก”
ประการที่สาม กรณีที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ไดกําหนดขอยกเวน
ไวสําหรับบุคคลบางประเภทที่ไมอยูภายใตบังคับของอํานาจออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
คือผูดํารงตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาอรรถคดี
หรือการบริหารงานบุคคลของศาลเทานั้น และรวมไปถึงบุคคลที่ดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดิน
และกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่โดยตรงในแตละองคกร
ซึ่งไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๖๐ ที่ไดบัญญัติขอยกเวนใหกับผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจโดยตรง
จุ ล นิิ ติ
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นอกจากนี้ ประเด็นที่เห็นควรจะมีการแกไขเพิ่มเติมดวยก็คือ การสรางมาตรการตรวจสอบ
เพื่อทําใหเกิดความชัดเจนวาการเรียกของกรรมาธิการจะถูกตรวจสอบไดดวยอํานาจใด เนื่องจาก
กระบวนการทํางานตาง ๆ ไมวาจะเปนฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือฝายตุลาการ ควรจะตองมีการ
ตรวจสอบและถวงดุลกันได ซึ่งถากําหนดใหกรรมาธิการมีอํานาจเรียกแตวาไมมีใครสามารถเขาไป
ตรวจสอบคําสั่งเรียกหรืออํานาจเรียกของกรรมาธิการเลย ก็อาจจะนําไปสูการลุแกอํานาจได เชน
การเรียกเรื่องสวนตัว หรือเรื่องที่เปนปฏิปกษระหวางกัน หรือกลั่นแกลงทางการเมือง เปนตน
ซึ่ ง อาจส ง ผลต อ ภาพลั ก ษณ ข องระบบรั ฐ สภาโดยรวม ซึ่ ง โดยหลั ก การแม จ ะสามารถอุ ท ธรณ
และยื่นฟองคดีไดตอศาลยุติธรรม แตก็ควรบัญญัติกลไกตรวจสอบการใชอํานาจของกรรมาธิการไว
ในกฎหมายเพื่อความชัดเจนดวย
จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะอื่น ๆ
รองศาสตราจารย ดร. ยุทธพรฯ : จากสภาพสังคมการเมืองไทยในปจจุบัน เห็นวา

การมีกฎหมายคําสั่งเรียกที่มีสภาพบังคับยังเปนเรื่องจําเปน มิฉะนั้นก็ยอมจะกลับไปพบสภาพปญหา
ความไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของกลไกในระบบรัฐสภาดังเชนในอดีต แตหากทุกฝายตระหนัก
ถึงความสําคัญของกลไกการตรวจสอบถวงดุลอํานาจระหวางฝายบริหาร ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ และฝายตุลาการ
รวมทั้งมีความเคารพและปฏิบัติตามกลไกระบบกรรมาธิการแลว ก็อาจไมมีความจําเปน ที่จะตองมี
กฎหมายทีม่ สี ภาพบังคับ และทําใหเกิดประเด็นถกเถียงกันวากฎหมายมีขอบเขตในการบังคับใชเพียงใด
หรือจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมอกี ตอไป
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" การประเมินผลสัมฤทธิข์ องพระราชบัญญัตค
ิ าํ สัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ "

อยางไรก็ดี ในเมือ่ พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการฯ ยังมีผลบังคับใชอยูใ นปจจุบนั
ก็ ค วรที่ จ ะมี ก ารดํ า เนิ น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถ อ ยคํ า ในทางสารบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายให มี
ความสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการบังคับใช
หรือตีความกฎหมาย นอกจากนี้ ในอนาคตหากมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวก็ควรสราง
มาตรการเพื่อมาควบคุมหรือตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของคณะกรรมาธิการตามกฎหมายอยาง
ชัดเจนดวย ทั้งนี้ เพื่อใหระบบการควบคุมการบริหารโดยระบบกลไกของคณะกรรมาธิการสามารถ
ปฏิบัติหนาที่เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายตามกรอบภารกิจของรัฐสภามากยิ่งขึ้น.

จุ ล นิิ ติ
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