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๑.	บทนำ 
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมี 

พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุและมรีฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุของประเทศ ทีไ่ด ้
กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข 
ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล รัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์กร 
ในด้านนิติบัญญัติของประเทศอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามี 
อำนาจหนา้ทีใ่นการตรากฎหมายการควบคมุการบรหิารราชการแผน่ดนิ การใหค้วาม 
เห็นชอบในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของแผ่นดิน รวมทั้งการสรรหา 
แต่งตั้ง และการถอดถอนบุคคลจากตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายบัญญัติ

ด้วยอำนาจหน้าที่และภารกิจของรัฐสภาที่มีความหลากหลาย กว้างขวาง 
และสลับซับซ้อนดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี “คณะกรรมาธิการของสภา”  
เพื่อมาทำหน้าที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐสภา คณะกรรมาธิการจึงถือเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใช้อำนาจในด้านนิติบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมาธิการของสภา 
จึงมีทั้งคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งแต่ละสภาเป็นผู้แต่งตั้ง โดยคณะกรรมาธิการจะต้องทำภารกิจตามหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายจากสภา และถือเป็นกลไกที่สำคัญในกระบวนการทำงานของฝ่าย 
นิติบัญญัติ โดยช่วยเสริมสร้างการทำงานของสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการมี
อำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ 
นั้นได้๑ แต่ในอดีตที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการมักจะประสบกับปัญหาในการใช้ 

นายบรรหาร  กำลา
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕.

กฎหมายว่าด้วยคำสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการ	:	
ประเด็นพิจารณาและข้อสังเกต	
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อำนาจดังกล่าว จนส่งผลทำให้กลไกในการช่วยเหลือกิจการของสภาตามภารกิจที่ 
ได้รับมอบหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
หน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ๒ ปัญหา 
การขาดการให้ความคุ้มครองผู้มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าที่  
และปัญหาเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบของคณะกรรมาธิการในการออกคำสั่งเรียก 
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา๓ เป็นต้น    

   จากสภาพปัญหาในการใช้อำนาจดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้เพิ่มเติมหลักการในมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง โดยบัญญัติ 
ให้คำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความเห็นในกิจการท่ีกระทำหรือเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาของคณะกรรมาธิการ  
มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติหรือมีโทษตามกฎหมาย เพื่อให้การทำหน้าที่ของ 
คณะกรรมาธกิารมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้๔ และในปจัจบุนัไดม้กีารอนวุตักิารใหเ้ปน็ไปตาม 
หลักการดังกล่าวด้วยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการของสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ .  ๒๕๕๔  
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ซึ่งการประกาศใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว 
จะทำให้ส่งผลดีต่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ทำให้มีประสิทธิภาพและได้รับ
ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน๕ 

  ๒ ธงทอง  จนัทรางศ,ุ การปรบัปรงุการทำงานของคณะกรรมาธกิารของสภาใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้, รายงานการวจิยัเพือ่ 
จดัทำขอ้เสนอการปฏริปูการเมอืงไทย เสนอตอ่คณะกรรมการพฒันาประชาธปิไตย (คพป.) (กรงุเทพฯ : สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั, 
๒๕๓๘), หน้า ๑๙.
  ๓ นรรัตน์ พิมเสน, อำนาจของคณะกรรมาธิการในการออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม,่  
http://www.thaindc.org/files/P21(1).pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔).
  ๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  
๒๕๕๐), หน้า ๑๓๔.
  ๕ โปรดดูหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ จึงได้เพ่ิมเติมหลักการในมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง  

โดยบัญญัติให้คำส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือ 

เรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 

ในกิจการท่ีกระทำหรือเ ร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวน 

หรือศึกษาของคณะกรรมาธิการ  มีผลบังคับตามท่ี 

กฎหมายบัญญัติหรือมีโทษตามกฎหมาย
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ดงันัน้ คอลมันเ์กรด็กฎหมายนา่รูฉ้บบันี ้จงึขอนำเสนอเรือ่ง “กฎหมายวา่ด้วย 
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ : ประเด็นพิจารณาและข้อสังเกต” โดยมีเนื้อหา 
ประกอบด้วยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประเด็นพิจารณาและข้อสังเกตที่ 
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าว ดังนี้

๒.	สาระสำคญัของพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร	
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔ 

   ๒.๑ บทนิยามที่สำคัญ
   “คณะกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะกรรมาธิการสามัญและ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
   “ประธานคณะกรรมาธิการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมาธิการ 

สามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
   ๒.๒ หลักการทั่วไป
     ๒.๒.๑ สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามอีำนาจเลอืกสมาชกิของแตล่ะ

สภา ตัง้เปน็ “คณะกรรมาธกิารสามญั” และมอีำนาจเลอืกบคุคลผูเ้ปน็สมาชกิหรอืมไิด้
เปน็สมาชกิ ตัง้เปน็ “คณะกรรมาธกิารวสิามญั” เพือ่กระทำกจิการ พจิารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้ว 
รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี (มาตรา ๔)

     ๒.๒.๒ คณะกรรมาธกิารมอีำนาจออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำหรือ 
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) อย่างไรก็ตาม  
คำสั่งเรียกดังกล่าวมิให้ใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้ 

       ๑) ผูพ้พิากษาหรอืตลุาการ ทีป่ฏบิตัติามอำนาจหนา้ทีใ่นกระบวน 
วิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล 

       ๒) ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญ ที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูหรอืตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูแลว้แตก่รณ ี 
(มาตรา ๕ วรรคสอง) 

       นอกจากนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งจะเรียกให้ส่งเอกสาร หรือเรียกมา 
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธาน 
คณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้น 
สังกัด “ทราบและมีคำส่ัง” ให้บุคคลน้ันดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ  
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เวน้แตเ่ปน็กรณทีีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัหรอืประโยชนส์ำคญัของแผน่ดนิ ใหถ้อืวา่ 
เป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ (มาตรา ๕ วรรคสาม)

   ๒.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
     ๒.๓.๑ การออกหนังสือให้ส่งเอกสาร หรือหนังสือเชิญให้มาชี้แจง 

(ครั้งที่ ๑)
          ในการดำเนนิกจิการทีก่ระทำหรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวน

หรอืศกึษาอยูข่องคณะกรรมาธกิารเรือ่งใด หากคณะกรรมาธกิาร “มมีต”ิ ใหเ้รยีกเอกสาร 
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการมีหนังสือ “ขอให้บุคคลนั้นส่งเอกสาร”  
หรือ “เชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น” ต่อคณะกรรมาธิการ 
ภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกำหนด และบุคคลที่ ได้รับหนังสือดังกล่าว  
“ตอ้งจดัสง่เอกสาร” หรอื “ตอ้งมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ดว้ยตนเอง”  
ตอ่คณะกรรมาธกิาร “ภายในเวลาทีก่ำหนด” (มาตรา ๖ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๗  
วรรคหนึ่ง) เว้นแต่

          ๑)  บคุคลนัน้มเีวลาเหลอืทีจ่ะปฏบิตัติามหนงัสอืไมถ่งึ ๓ วนั 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ “บุคคลนั้นอาจไม่ปฏิบัติตามก็ได้” แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง 
เหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และเมื่อ 
คณะกรรมาธิการได้รับหนังสือแจ้งเหตุจากบุคคลนั้นแล้ว ให้มีหนังสือขอให้บุคคลนั้น 
ส่งเอกสารหรือเชิญบุคคลน้ันมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 
ภายในเวลาที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง (มาตรา ๖ วรรคสาม)

          ๒)  บุคคลท่ีได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสาร หรือหนังสือเชิญ  
เคยส่งเอกสาร หรือได้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันต่อ 
คณะกรรมาธกิารคณะอืน่แลว้ อาจอา้งเอกสาร คำแถลง หรอืความเหน็ของตนดงักลา่ว 
แทนการส่งเอกสาร หรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แต่ต้องมีหนังสือ 
แจ้งต่อคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสารหรือ 
หนังสือเชิญ (มาตรา ๖ วรรคสี่) 

หากคณะกรรมาธิการ “มีมติ” ให้เรียกเอกสารจาก 

บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง 

หรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้ 

คณะกรรมาธกิารมหีนงัสอื “ขอใหบ้คุคลนัน้สง่เอกสาร” 

หรือ  “เชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 

ความเห็น” ต่อคณะกรรมาธิการ
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          ๓)  บุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริง หรือ 
แสดงความเห็น มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยอาจมี “หนังสือขอเลื่อน” 
หรือ “หนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน” พร้อมชี้แจงเหตุจำเป็น 
อย่างชัดเจนต่อคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือเชิญ  
(มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง)

     ๒.๓.๒ คณะกรรมาธกิารออกคำสัง่เรยีก (ครัง้ที ่๒) กรณบีคุคลนัน้ 
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือที่ได้ส่งให้ในครั้งที่ ๑ 

          เมื่อบุคคลที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสาร หรือเชิญมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นไม่จัดส่งเอกสาร หรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเหน็ ใหค้ณะกรรมาธกิาร “ออกคำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลนัน้หรอืเรยีก
บคุคลนัน้มาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ดว้ยตนเอง” ตอ่คณะกรรมาธกิาร 
โดยในการออกคำสัง่เรยีกในครัง้ที ่๒ นี ้คณะกรรมาธกิารตอ้งม ี“มตดิว้ยคะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่” และคำสั่งเรียกต้อง 
ระบเุหตแุหง่การเรยีก ประเดน็ขอ้ซกัถามทีเ่กีย่วขอ้งตามสมควรและโทษของการฝา่ฝนื 
คำสั่งเรียกด้วย (มาตรา ๘)

   ๒.๔ บทยกเว้นความรับผิดของผู้ให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบวัตถุ เอกสาร  
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการ หรือผู้ที่จัดทำและเผยแพร่
รายงานการประชุม

     ผู้ท่ีให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ต่อคณะกรรมาธิการ หรือผู้ที่จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี “ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง 
ทางอาญา หรอืทางวนิยั” เนือ่งจากการทีต่นเปดิเผยขอ้มลู หรอืใหว้ตัถ ุเอกสาร หรอื 
พยานหลักฐานหรือจัดทำและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต แล้วแต่กรณี (มาตรา ๑๑)

   ๒.๕ บทกำหนดโทษ
     ๒.๕.๑ กรรมาธิการผู้ใด “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด” หรือ “ปฏิบัติ หรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้” ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี 
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒,๐๐๐ บาทถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ (มาตรา ๑๒)

     ๒.๕.๒ ผู้ ใ ด  “ฝ่ า ฝื นห รื อ ไ ม่ ปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง เ รี ย กขอ ง 
คณะกรรมาธิการที่ได้ออกในครั้งที่ ๒” (ตามข้อ ๒.๓.๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
๓ เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั และถา้ผูก้ระทำความผดิเปน็ 
“ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง” ของหนว่ยราชการหนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น “ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย” ด้วย (มาตรา ๑๓)
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     ๒.๕.๓ ผู้ ใด “ส่ง เอกสารหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อ 
คณะกรรมาธกิารซึง่กระทำการตามหนา้ที”่ ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๒ ป ีหรอืปรบั 
ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๔)

     ๒.๕.๔ ผู้ใด “กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการ 
ปฏิบัติการตามหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๕)

   ๒.๖ ผู้ที่มีอำนาจกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดี
     เมื่อมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ “ประธาน 

คณะกรรมาธิการ” มีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป 
(มาตรา ๑๖)

๓.	ประเดน็พจิารณาและขอ้สงัเกตเกีย่วกบัพระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีก	
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔

   ผู้เขียนใคร่ขอหยิบยกประเด็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพื่อพิจารณารวม ๔ ประเด็น ดังนี้

  ประเด็นที่ ๑ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ  
ซึ่งจะถือเป็นความผิดและมีโทษตามมาตร ๑๓ นั้น จะต้องเป็นกรณีการฝ่าฝืน 
หรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่เรยีกของ “คณะกรรมาธกิารสามญั”๖ และ “คณะกรรมาธกิาร 
วสิามญั”๗ ของสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภาเทา่นัน้ ไมร่วมถงึการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามคำสั่งเรียกของ “คณะอนุกรรมาธิการ” ในคณะกรรมาธิการสามัญหรือ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

  ๖ คณะกรรมาธกิารสามญั คอื คณะบคุคลทีส่ภาเลอืกและแตง่ตัง้ขึน้จากบคุคลผูเ้ปน็สมาชกิของสภาเทา่นัน้ (โปรดด ูขอ้บงัคบั 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ และ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗.)
  ๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ กรรมาธิการที่สภาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น มีจำนวนตาม 
ทีป่ระชมุสภากำหนดเปน็คณะกรรมาธกิาร สภาจะตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้ในกรณทีีส่ภาพจิารณาเหน็วา่มเีหตผุลและความจำเปน็ 
ในกิจการของสภา ซึ่งไม่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาหรืออยู่ในข่ายความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาหลายคณะ.

การฝ่ าฝื นหรื อ ไ ม่ ปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง เ รี ยกของ 

คณะกรรมาธิการ  ซึ่งจะถือเป็นความผิดและมี โทษ 

ตามมาตร ๑๓ นั้น  จะต้อง เป็นกรณีการฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของ  “คณะกรรมาธิการ 

สามัญ” และ  “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” ของ 

สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเท่านั้น
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นอกจากนี้  ยังไม่รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธิการดังต่อไปนี้

(๑) “คณะกรรมาธิการร่วมกัน” ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่งตั้งขึ้น 
จากบุคคลซึ่งเป็นหรือมไิด้เป็นสมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ  มีจำนวนเท่ากนัตามที่สภาผู้แทน
ราษฎรกำหนดประกอบเปน็คณะกรรมาธกิารรว่มกนัเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตั ิ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมและสภาผู้แทนราษฎร 
ไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภา๘ อยา่งไรกต็าม คณะกรรมาธกิารรว่มกนั 
มีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ และเอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่กรรมาธิการร่วมกันนี้ด้วย๙

(๒) “คณะกรรมาธกิารทีว่ฒุสิภาแตง่ตัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๒๑” ซึง่ 
คณะกรรมาธิการประเภทนี้มีเฉพาะในวุฒิสภาเท่านั้น จะเกิดขึ้นเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภา 
จะตอ้งพจิารณาใหบ้คุคลดำรงตำแหนง่ใดตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู เพือ่ทำหนา้ที ่
ตรวจสอบประวตัแิละความประพฤตบิคุคลผูท้ีจ่ะดำรงตำแหนง่ดงักลา่ว ทัง้นี ้มขีอ้สงัเกต 
ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมาธิการประเภทนี้ ในการเรียกเอกสาร 
จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการ 
ที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับ 
มาตรา ๑๓๕ และมาตรา ๑๔๗ อกีทัง้เอกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๓๐ นัน้  
ไม่คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่กรรมาธิการประเภทนี้ด้วย๑๐ 

ประเด็นที่ ๒ ตามมาตรา ๕ วรรคสาม ได้กำหนดให้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งจะ 
เรยีกใหส้ง่เอกสาร หรอืเรยีกมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็เปน็ “ขา้ราชการ  
พนกังาน หรอืลกูจา้ง” ของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ ใหป้ระธานคณะกรรมาธกิารแจง้ให ้“รฐัมนตร”ี ซึง่บงัคบับญัชาหรอืกำกบั 
ดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด “ทราบและมีคำสั่งให้บุคคลนั้นดำเนินการตาม 
หนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ” เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หรอืประโยชนส์ำคญัของแผน่ดนิ ใหถ้อืวา่เปน็เหตยุกเวน้การปฏบิตัติามคำสัง่เรยีกของ 
คณะกรรมาธิการ 

มปีระเดน็ทีน่า่พจิารณาวา่ ในกรณทีีค่ณะกรรมาธกิารไดอ้อกคำสัง่เรยีกเอกสาร 
จากขา้ราชการ หรอืเรยีกขา้ราชการมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็โดยประธาน 
คณะกรรมาธิการได้แจ้งให้รัฐมนตรีซ่ึงบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงาน 

  ๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๗ (๓). 
  ๙ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง.
 ๑๐ นรรัตน์  พิมเสน, เรื่องเดียวกัน.



กฎหมายว่าด้วยคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ : 
ประเด็นพิจารณาและข้อสังเกต

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔192

ทีข่า้ราชการนัน้สงักดั “ทราบ” แลว้ และขา้ราชการกพ็รอ้มทีจ่ะสง่เอกสารหรอืมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แต่รัฐมนตรี “ไม่ได้มีคำสั่ง” หรือ “เพิกเฉยไม่สั่ง” 
หรือ “สั่งไม่ให้ข้าราชการผู้นั้น” ดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ  
โดยมิใช่เป็นกรณีที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน  
ส่งผลทำให้ข้าราชการไม่ส่งเอกสารหรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
กรณีดังกล่าว จะถือว่า “ข้าราชการผู้นั้น” ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ และจะถือว่า “รัฐมนตรี” 
กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของ 
คณะกรรมาธิการ ซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา ๑๕ หรือไม่

ประเดน็ทีห่ยบิยกขึน้มาพจิารณานี ้แมใ้นทางปฏบิตัทิีผ่า่นมาจะไมค่อ่ยเกดิขึน้  
แต่ก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นเลยในอนาคตซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้  
ย่อมเป็นท่ีลำบากใจของข้าราชการมิใช่น้อยและหากจะช้ีแจงเหตุผลต่อคณะกรรมาธิการ 
ก็อาจสร้างความไม่พอใจแก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้ ดังนั้น หากกรณี ดังกล่าวเกิดขึ้น 
และข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าการที่ข้าราชการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก 
ของคณะกรรมาธกิาร สบืเนือ่งมาจากรฐัมนตร ี“ไมไ่ดม้คีำสัง่” หรอื “เพกิเฉยไมส่ัง่”  
โดยมีเจตนาที่จะมิให้มีการดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ  
หรอื “สัง่ไมใ่หข้า้ราชการผูน้ัน้” ดำเนนิการตามหนงัสอืเรยีกของคณะกรรมาธกิารแลว้  
ผู้เขียนมีความเห็นว่าน่าจะถือว่า “รัฐมนตรี” กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็น 
การขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งต้องรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๕ ส่วน “ข้าราชการ” จะถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียก 
ของคณะกรรมาธิการและต้องรับโทษตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึง 
“เจตนา” เป็นสำคัญ ซึ่งในกรณีนี้น่าจะถือว่า “ไม่มีเจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ”

ประเด็นที่ ๓ กรณีที่กรรมาธิการซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
วฒุสิภา “ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่ 
ผูห้นึง่ผูใ้ด” หรอื “ปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติตามพระราชบญัญตัิ 
นี”้ อนัเปน็ความผดิตามมาตรา ๑๒ นัน้ การกระทำกรรมเดยีวกนันีจ้ะถอืเปน็ “คดอีาญา 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 

“ข้าราชการ”  จะถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการและต้องรับโทษ 

ตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึง  “เจตนา” 

เป็นสำคัญ ซึ่งในกรณีนี้น่าจะถือว่า  “ไม่มีเจตนาฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ”
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

ทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง๑๑ 
อีกหรือไม่

ประเด็นดังกล่าวนี้ ในชั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ 
คณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. .... ของวฒุสิภา ไดม้กีารเชญิ 
ผู้ซึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในชั้นการพิจารณา 
ของสภาผูแ้ทน มาชีแ้จงและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ดงักลา่วนี ้โดยผูช้ีแ้จง 
มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดเฉพาะตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น  
“ไมถ่อืเปน็คดอีาญาผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง”๑๒ อยา่งไรกต็าม ดว้ยความเคารพ 
ต่อความเห็นดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า “น่าจะถือเป็นคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง” ด้วย เนื่องจากการที่กรรมาธิการซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา “ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตตาม 
พระราชบัญญัตินี้” ย่อมอยู่ในความหมาย “การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ 
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง แล้ว  
ทัง้นี ้เพราะการกระทำทีถ่อืเปน็ “การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติตามพระราชบญัญตันิี”้ 
หรอื “การทจุรติตอ่หนา้ทีต่ามรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึง่” ยอ่มมลีกัษณะเปน็ 
“การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ 
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น” เช่นเดียวกัน๑๓ 

ดังนั้น กรณีที่กรรมาธิการซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา “ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้” 
นอกจากจะถือเป็นความผิดตามมาตรา ๑๒ แล้ว “น่าจะถือเป็นคดีอาญาผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง” ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
มีอำนาจพิจารณาพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง อีกด้วย 

ประเด็นที่ ๔ ในกรณีมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๑๖ 
ได้กำหนดให้ “ประธานคณะกรรมาธิการ” มีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
เพื่อดำเนินคดีต่อไป ดังนั้น จึงมีประเด็นที่น่าพิจารณาว่า ในกรณีที่ประชาชนได้รับ 
ความเสียหายจากการที่กรรมาธิการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ

  ๑๑ มาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ 
ขา้ราชการการเมอืงอืน่ ถกูกลา่วหาวา่รำ่รวยผดิปกต ิกระทำความผดิตอ่ตำแหนง่หนา้ทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรอืกระทำ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
มีอำนาจพิจารณาพิพากษา”.
  ๑๒ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา พ.ศ. .... วุฒิสภา ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔.
  ๑๓ โปรดดู บทนิยามคำว่า “โดยทุจริต” ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ และบทนิยามคำว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” ใน 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ และพระราชบญัญตัมิาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
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ตามพระราชบญัญตันิี ้อนัเปน็การกระทำความผดิตามมาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญตันิี ้
“ประชาชนผูไ้ดร้บัความเสยีหาย” จากการกระทำของกรรมาธกิารดงักลา่วจะมสีทิธิ 
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีด้วยตนเองได้หรือไม่ 
เพียงใด

   ประเด็นดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า การกำหนดให้ “ประธาน 
คณะกรรมาธกิาร” มหีนงัสอืกลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนเพือ่ดำเนนิคดใีนกรณมีกีาร 
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ มิใช่การบัญญัติกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิ 
การดำเนินคดีหรือการฟ้องคดีของประชาชนในกรณีได้รับความเสียหายจากการที่ 
กรรมาธกิารผูใ้ดปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
แกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติตามพระราชบญัญตันิี ้ 
แต่บทบัญญัติดังกล่าวน่าจะเป็นเพียงการกำหนดตัวบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
ตามกฎหมายหรือกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิดำเนินคดี ให้มีความชัดเจนเท่านั้น 
กล่าวคือ หากมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ก็ให้ “ประธาน 
คณะกรรมาธิการ” ในฐานะที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมาธิการ มีหน้าที่กล่าวโทษต่อ 
พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป 

ท้ังน้ี หากพิจารณาคำปรารภในส่วนบทบัญญัติจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ตามรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นว่าไม่มีการอ้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๔๐ เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ ซึ่งบัญญัติให้การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ 
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
และกฎหมายนีต้อ้งระบบุทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูทีใ่หอ้ำนาจในการตรากฎหมาย 
ไว้ด้วย แต่ประการใด ประกอบกับสิทธิการฟ้องคดีหรือสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ของประชาชนดังกล่าวเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญซ่ึงกฎหมาย 
จะไปจำกัดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้น หากจะถือว่าการกำหนดให้ “ประธาน 
คณะกรรมาธกิาร” มหีนงัสอืกลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนเพือ่ดำเนนิคดใีนกรณมีกีาร 
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการบัญญัติกฎหมายในลักษณะจำกัดสิทธิ 
การดำเนินคดีหรือการฟ้องคดีของประชาชน และส่งผลทำให้ประชาชนผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากการที่กรรมาธิการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  

สทิธกิารฟอ้งคดหีรอืสทิธเิขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม 

ของประชาชนดงักลา่วเปน็สทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชน 

ตามรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายจะไปจำกัดสิทธิดังกล่าว

ไม่ได้
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีสิทธิร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ 
ดำเนนิคดดีว้ยตนเองไดแ้ลว้ นา่จะถอืวา่บทบญัญตัมิาตรา ๑๖ ดงักลา่ว เปน็บทบญัญตั ิ
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเป็นอันใช้บังคับมิได้ 

ดังนั้น ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเสียหายจากการที่กรรมาธิการผู้ใด 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
หรือปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้   
อันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ “ประชาชน 
ผู้ได้รับความเสียหาย” จากการกระทำของกรรมาธิการดังกล่าวจึงน่าจะมีสิทธิ 
รอ้งทกุขห์รอืกลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนเพือ่ดำเนนิคดดีว้ยตนเองได ้อยา่งไรกต็าม  
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้  “มิได้” บัญญัติ ให้  “ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา”๑๔  
ดังนั้น ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย ในกรณีดังกล่าว จึงไม่สามารถร้องทุกข์ 
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อกรรมาธิการในความผิดฐาน  
“เจา้พนกังานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ หรอืปฏบิตั ิหรอืละเวน้
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได้อีก    

อนึ่ง หากถือว่า กรณีที่ “กรรมาธิการผู้ใดปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยทจุรติตามพระราชบญัญตันิี”้ เปน็ “คดอีาญาผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง” แลว้  
ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายก็สามารถกล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวน 
พร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗๕ วรรคสาม ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนั 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญได้ อีกช่องทางหนึ่งด้วย

	๔.	บทสรุป
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ 

ในการดำเนินการตามหนังสือเรียกของคณะกรรมาธิการ ปัญหาการขาดการให้ 
ความคุม้ครองผูม้าใหข้อ้มลูกบัคณะกรรมาธกิารในการปฏบิตัหินา้ที ่และปญัหาเรือ่งการ 
ใช้อำนาจโดยมิชอบของคณะกรรมาธิการในการออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด  

  ๑๔ เดิมร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้ “ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา” แต่ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดความดังกล่าวออก.



กฎหมายว่าด้วยคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ : 
ประเด็นพิจารณาและข้อสังเกต
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หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ 
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา ในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ประกอบกับ
พระราชบญัญตัคิำสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้วางหลักการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวโดยกำหนดให ้
คำส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
ในกจิการทีก่ระทำหรอืเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาของคณะกรรมาธกิาร “มผีล
บงัคบัในลกัษณะเปน็โทษอาญาตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ กำหนดบทยกเวน้ความรบัผดิ 
ของผู้ให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อ 
คณะกรรมาธิการ หรือผู้ท่ีจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผูแ้ทนราษฎร หรอืวฒุสิภา แลว้แตก่รณ ีโดย “ไมต่อ้งรบัผดิทัง้ทางแพง่ ทางอาญา 
หรอืทางวนิยั” เนือ่งจากการทีต่นเปดิเผยขอ้มลู หรอืใหว้ตัถ ุเอกสาร หรอืพยานหลกัฐาน 
หรือจัดทำและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต แล้วแต่กรณี รวมท้ังการกำหนดบทลงโทษแก่ 
กรรมาธิการผู้ซ่ึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้หน่ึงผู้ใด” หรือ “ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริตตามพระราชบัญญัติ 
นี้” ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อยา่งไรกต็าม บทบญัญตัขิองกฎหมายฉบบัดงักลา่วยงัมบีางประเดน็ดงัทีผู่เ้ขยีน 
ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและตั้งข้อสังเกตไว้ในเบื้องต้น ซึ่งอาจจะทำให้การบังคับใช้ 
มคีวามไมช่ดัเจนได ้สมควรทีท่กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งพจิารณาเพือ่หาแนวทางในการ 
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ 
คณะกรรมาธิการเป็นกลไกของสภาให้ได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสมเพ่ือประกอบ 
การวนิจิฉยัลงมตใินปญัหาตา่ง ๆ  ตลอดจนสามารถตดิตามผลการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
ของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือของสภาท่ีจะได้รับทราบปัญหา 
ความเดอืดรอ้นของประชาชน โดยผา่นคณะกรรมาธกิารชดุตา่ง ๆ  นัน้ สมดงัเจตนารมณ ์
ของรัฐธรรมนูญต่อไป 

กำหนดบทยกเว้นความรับผิดของผู้ ให้ถ้อยคำ 

หรือส่งมอบวัตถุ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่น

ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการ  หรือผู้ที่จัดทำและ 

เผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบังคับการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี




