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 การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ถือวาอํานาจอธิปไตย

ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน โดยประชาชนมีความ

ชอบธรรมในการเขาไปมีสวนรวมในการปกครองประเทศตามวิถีแหงระบอบประชาธิปไตย 

และมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือตอบสนองตอประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม และเพ่ือ

ใหเกิดกลไกการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจสําหรับเพื่อเปนหลักประกันในการ

คุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลและปองกัน

การใชอํานาจตามอําเภอใจ จึงมีการแบงแยกองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยออกเปน ๓ ฝาย 

คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ทั้งนี ้ เพื่อใหองคกรดังกลาว

ใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และกํากับการใชอํานาจ

ซ่ึงกันและกันใหเปนไปตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย        

 หากกลาวเฉพาะองคกรผูใชอํานาจดานนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ซึ่งนอกจากจะมี

หนาที่และอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบกฎหมายแลว ยังมีหนาที่และอํานาจ

ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารหลายประการ เชน การต้ังกระทูถาม

การเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ การเปดอภิปรายท่ัวไปโดยไมมีการลงมติ
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การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก

ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๒จุ ล นิิ ติ

การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดิน และประการสุดทาย คือ 

ระบบคณะกรรมาธิการซ่ึงระบบคณะกรรมาธิการน้ัน ถือเปนกลไกสําคัญประการหน่ึง

ของฝายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร

 ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยระบบคณะกรรมาธิการน้ัน 

คณะกรรมาธิการยอมมีอํานาจในการสอบหาขอเท็จจริงสําหรับเพ่ือใชเปนขอมูลในการ

ตรวจสอบฝายบริหารในทางการเมือง ดังน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ 

จึงไดกําหนดใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจในการเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลมาแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือเร่ืองท่ีสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษา

อยูน้ันได ซ่ึงในชวงเวลากอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ น้ัน การใชอํานาจเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลของคณะกรรมาธิการจะมีลักษณะ

เปนการขอความรวมมือเปนสําคัญ โดยมิไดมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย จึงทําใหเกิด

ปญหาจากการไมไดรับความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของมาใหขอมูล

หรือขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ และสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการควบคุม

การบริหารราชการแผนดินโดยกลไกของระบบคณะกรรมาธิการ

 เม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

ไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการเรียกบุคคลมาช้ีแจงแสดงความเห็นหรือขอให

สงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ท้ังน้ี ดังจะเห็นไดจาก

การเปล่ียนแปลงสาระสําคัญในเร่ืองถอยคําเก่ียวกับอํานาจของคณะกรรมาธิการ 

จากเดิมท่ีใชคําวา “อํานาจเรียก” หรือ “อาจเรียก” มาเปนคําวา “อํานาจออกคําส่ังเรียก”

แตเน่ืองจากเปนการเปล่ียนแปลงเพียงถอยคําในรัฐธรรมนูญแตมิไดกําหนดใหคําส่ังเรียก

ของคณะกรรมาธิการมีผลบังคับตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ทําใหการสอบหาขอเท็จจริง

ของคณะกรรมาธิการยังขาดประสิทธิภาพดังเชนท่ีเคยเปนมาในอดีต

 เม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ไดมีความพยายามแกไขสภาพปญหาของคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ โดยการกําหนด

ใหคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการมีผลบังคับตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ดังน้ัน จึงเปนท่ีมา

ในการตราพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ึน โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา 

ซ่ึงพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการฯ กําหนดใหคณะกรรมาธิการของ

สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีอํานาจออกคําส่ังเรียกเอกสารหรือบุคคลมาแถลงขอเท็จจริง

หรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน้ันได 

หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาว จะมีความผิด
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และตองรับโทษในทางอาญา ซ่ึงผลของการมีพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการฯ 

ทําใหการทํางานของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา 

อยางไรก ็ตามในอีกดานหน่ึงการใช อ ํานาจตามพระราชบัญญัติค ําส่ังเรียกของ

คณะกรรมาธิการฯ ก็สงผลกระทบและสรางภาระกับบุคคลท่ีอยู ภายใตคําส่ังเรียก

ของคณะกรรมาธิการเชนกัน 

 ตอมาเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ไดมีการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมาธิการซ่ึงแตกตาง

ไปจากหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหลายประการ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงหนาท่ีและอํานาจ

ของคณะกรรมาธิการจาก“อํานาจออกคําส่ังเรียก” เปน “อํานาจเรียก” และ “การสอบสวน”

เปน “การสอบหาขอเท็จจริง” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมาธิการ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวอาจจะนําไปสูประเด็นปญหาในทางกฎหมาย

ในการใชอํานาจออกคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการตามพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก

ของคณะกรรมาธิการฯ 

 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันมีหลักการสําคัญ

ในเร่ืองการตรากฎหมายกลาวคือ ตามมาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ี

จําเปน โดยมีการศึกษาผลกระทบและรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของใหรอบดาน

ใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีท่ีจําเปน และกําหนดโทษอาญา

เฉพาะความผิดรายแรงเทาน้ัน และเม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับแลวใหมี “การประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย” ทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ

ประกอบดวย และในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ดานกฎหมาย มาตรา  ๒๕๘  ค. (๑) 

ท่ีกําหนดใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีใชบังคับ

อยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนา

ใหสอดคลองกับหลักสากล ท้ังน้ี เพ่ือพัฒนากฎหมายใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

บริบทตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในทางวิชาการดานกฎหมายในประเด็นท่ีเก่ียวกับหนาท่ี

และอํานาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดพิจารณาเห็นสมควรขอทําการสัมภาษณ

และรับฟงความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะเก่ียวกับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมาธิการตามบทบัญญัติ
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๔จุ ล นิิ ติ

ของรัฐธรรมนูญกับการใชอํานาจออกคําส่ังเรียกตามพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของ

คณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นเร่ือง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ

คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” 

จากศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายปกรณ นิลประพันธ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ รองศาสตราจารย 

ดร. ยุทธพร อิสระชัย รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ท้ังน้ี เพ่ือเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตองาน

ดานนิติบัญญัติและประชาชนผูมีความสนใจโดยท่ัวไป ซ่ึงทานผูอานสามารถติดตาม

และศึกษารายละเอียดในเร่ืองดังกลาวไดในจุลนิติฉบับน้ี 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ห�องประธานวุฒิสภา ช้ัน ๒๕ อาคารสุขประพฤต ิ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพป�ญหา อุปสรรค 
และการบังคับใช �พระราชบัญญัติคําสั่ง เรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

ศาสตราจารย�พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย : 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกฎหมายทีต่ราขึน้
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เพื่อกําหนดใหคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีอํานาจออกคําสั่ง
เรยีกเอกสารจากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอเทจ็จรงิ
หรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือเร่ืองท่ีพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยูน้ันได และไดกําหนดสภาพบังคับแกผูที่
ฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวไวอยางชัดเจนวา
ตองรับโทษในทางอาญาที่มีทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ 

อยางไรก็ดี เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน ปรากฏวาบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมาธิการนั้น มีสาระสําคัญบางประการที่แตกตาง

ประธานวุฒิสภา
ศาสตราจารย�พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย*

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

* สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย 
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโท Master of Law Harvard University, USA  ประกาศนียบัตรช้ันสูง
การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี ๑๑ สถาบันพระปกเกลา และปริญญาบัตร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี ๔๑ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เคยดํารงตําแหนงประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
ประธานศาลอุทธรณ ภาค ๔  ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และผูตรวจการแผนดิน.
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

ไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะประเด็น
ที่ เ กี่ ย ว กั บ ห น  า ท่ี แ ล ะ อํ า น า จ ข อ ง
คณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ ซึง่หาก
พจิารณาถอยคาํตามพระราชบญัญตัคิาํสัง่เรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ จะเหน็วา
กฎหมายไดใชถอยคําตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๓๕ คอืคาํวา “อาํนาจออกคาํสัง่เรียก”
โดยถอยคําน้ีจะไมสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ ที่ใชคําวา
“อํานาจเรียก” การเปลี่ยนแปลงถอยคํา
ดังกลาว จึงอาจจะเปนประเด็นปญหา

ในการใชอํานาจออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ตามพระราชบัญญตัคิาํส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทน ราษฎรและวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ปจจุบันผูตรวจการแผนดินไดมีการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็น
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยแลววา พระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ หรือไม ซึ่งผล
การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเปนบรรทัดฐานใหตองยึดถือเปนแนวทางและปฏิบัติตามตอไป 

ทัง้นี ้สาํหรบัทรรศนะสวนตวั เหน็วา แมรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๓๕ และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ ซึง่เปนฐานทีม่า
แหงหนาทีแ่ละอาํนาจในการออกคาํสัง่เรยีกเอกสารหรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็
จะใชถอยคาํหรอืเขยีนขอความไวไมเหมอืนกัน แตตองถอืวา “อาํนาจในการเรยีก” ยงัมอียู เพยีงแตไมมี 
“การออกคําสั่ง” แลว โดยในเรื่องของ “คําสั่ง” จะเกี่ยวของสัมพันธกับเรื่อง “บทกําหนดโทษ” เสมอ
เพราะหากไมมีบทกําหนดโทษหรือการลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนคําสั่งแลว คําสั่งที่ออกมานั้น
ก็จะไมมีความหมาย ดังนั้น จึงไมผิดปกติที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จะมีการกําหนดโทษอาญาทั้งที่เปนโทษจําคุกและ
โทษปรับไวในกฎหมายเพ่ือใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการออกคําสั่งไดรับการปฏิบัติ
หรอืมคีวามหมายมากย่ิงขึน้ และจะเห็นไดจากกรณีของคําสัง่ของเจาพนักงานโดยท่ัวไปท่ีมกัจะกําหนด
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ก.ย. - ต.ค. ๖๒๗

บทลงโทษไวดวยเสมอ เพียงแตโทษที่กําหนดน้ันอาจจะเปนโทษอาญาฐานอื่นที่ไมรุนแรงหรือมีเพียง
โทษปรับเทานั้นก็ได อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไมมี
คําวา “คําสั่ง” จะมีเพียงคําวา “อํานาจเรียก” อํานาจน้ีก็ยังมิไดบงชี้ไดอยางชัดเจนวาเม่ือไมมี
การกําหนดเกี่ยวกับคําสั่งไวแลวจะกําหนดเกี่ยวกับบทลงโทษไวไมได หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ
ในกรณีที่มีการฝาฝนอํานาจเรียกควรจะกําหนดใหเปนความผิดหรือตองไดรับโทษในทางอาญา
หรือไม อยางไร ซึ่งเปนสภาพปญหาที่จําเปนตองรอใหศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวินิจฉัยใหเปนที่ยุติ
เสียกอน จึงจะนํามาพิจารณาเพื่อกําหนดหลักเกณฑหรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

จุลนิติ : อํานาจออกคําสั่งเรียกและโทษของการฝ�าฝ�นคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธกิารของสภาผู�แทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มคีวามสอดคล�อง
กับระบบคณะกรรมาธิการตามหลักสากล แค�ไหน เพียงใด

ศาสตราจารย�พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย : ในระบบคณะกรรมาธิการตามหลักสากล
ทั่วไป นอกจากจะมีการกําหนดโทษของการฝาฝนคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการไวเปนโทษในทาง
อาญาแลว ยงัอาจจะกําหนดใหตองไดรบัผลในทางการเมืองซ่ึงเปนเร่ืองเก่ียวกับ “ความนาเช่ือถือ” กไ็ด
กลาวคือ ในกรณีที่มีการฝาฝนไมสงเอกสารหรือไมมาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอ
คณะกรรมาธิการ จะถือวาบุคคลท่ีฝาฝนนัน้ไมมขีอตอสู หรอืใหสนันษิฐานเปนเบือ้งตนวาบคุคลนัน้
ไดยอมรับวาเปนไปตามนั้น ซึ่งคลายคลึงกับบทบัญญัติเกี่ยวกับพยานหลักฐานแหงประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๑/๑ เชน การจะเจาะเลือดผูขบัข่ีเพ่ือตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอลในเลือดตามท่ีพนักงานสอบสวนใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๑/๑ เพือ่รวบรวมหลกัฐานและพสิจูนใหเหน็ถงึความผดิหรอืความบรสิทุธิ์
ของผูขบัขีแ่ลว หากผูขบัขีไ่มยนิยอมหรือปฏิเสธการเจาะเลือดดังกลาว พนักงานสอบสวนจะบังคับมไิด 
แตกฎหมายไดกําหนดใหสันนิษฐานวาขอเท็จจริงเปนไปตามผลตรวจพิสูจนที่หากไดตรวจพิสูจนแลว
จะเปนผลเสียตอผูขบัขีน่ัน้ หรือเทียบเคียงกับคดีวอเตอรเกตของสหรัฐอเมริกา ซึง่เปนเหตุการณลกัลอบ
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

โจรกรรมขอมูลสํานักงานใหญของพรรคเดโมแครต 
ณ อาคารวอเตอรเกตคอมเพลกซ โดยประธานาธิบดี
รชิารด นกิสนั ซึง่พยายามทีจ่ะปกปดถงึการมสีวนรูเหน็
ในการโจรกรรมขอมลูดังกลาว ไมใหความรวมมอืในการ
มาช้ีแจงและไมสงมอบเทปบันทกึเสียงท่ีมกีารติดตัง้ไว
ภายในหองทํางานของตนใหแกพนักงานสอบสวน 
กรณีจงึถอืไดวาเปนการยอมรับหรือจาํนนตอขอกลาวอาง
ของอีกฝายหนึ่ง

ดังน้ัน มาตรการบังคับในกรณีที่มีการฝาฝน
คาํสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา จึงไมจําเปนที่จะตองกําหนดใหเปนโทษ
อาญาเสมอ โดยอาจจะกาํหนดใหเปนโทษในทางการเมอืง  
หรอืถกูดาํเนนิการทางจรยิธรรมท่ีเหมาะสมกบัการกระทํา

ความผิดแทน ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๗ ท่ีกําหนดใหรัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง และหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย มาตรา ๒๕๘ ค. (๑) ท่ีกําหนดใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือขอบังคับตาง ๆ  ท่ีใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗
และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล

จุลนิติ : การที่รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยได�เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการบางประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงถ�อยคําในทาง
สารบัญญัติในมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย จากถ�อยคําว�า 
“อํานาจออกคําสั่งเรียก” เป�นถ�อยคําว�า “อํานาจเรียก” นั้น มีความมุ�งหมายอย�างไร 
และจะส�งผลกระทบต�อการบังคับใช�พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม� อย�างไร

ศาสตราจารย�พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย : การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ใชคําวา “อํานาจออกคําสั่งเรียก” นั้น ผลที่ตามมาคือ     
ตองมีบทลงโทษ หรือตองมีผลของคําสั่งนั้น และตองมีการกําหนดใหชัดเจน ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับและมีการบัญญัติเร่ืองเดียวกันน้ีเอาไวใน
มาตรา ๑๒๙ วรรคส่ี แตมีการเปล่ียนถอยคําเปน “อํานาจเรียก” น้ัน อาจเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ท่ีตองการใหความเขมขนในการทําหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ
ในการท่ีจะไดมาซ่ึงขอเท็จจริงหรือเอกสารลดลง จึงมิไดมีการกําหนดสภาพบังคับท่ีชัดเจนเอาไวเฉกเชน
ท่ีเคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผลท่ีตามมาคือ ทําใหไมสามารถ
ตรากฎหมายลําดบัรองเพ่ือกําหนดสภาพบังคับได อยางไรก็ตาม แมไมมกีฎหมายลําดบัรองไปกําหนดผล

ิ ั้ ี้ ื่ ใ   ั ั
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ของการไมปฏิบัติตามท่ีไดเรียกไป แตการเรียกน้ันก็ยังมีผลในทางการเมืองอยู เพียงแตไมไดเปดชอง
ใหมีผลเปนบทลงโทษทางอาญาเทาน้ัน กลาวคือ เปนหนาท่ีของรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบท่ีจะตองส่ังการ
ใหเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดหรือในกํากับใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามท่ี
คณะกรรมาธิการเรียก

จลุนิต ิ: ในทรรศนะของท�าน เหน็ควรปรบัปรงุหรอืแก�ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญติั
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ในประเดน็ใดบ�าง ทัง้นี ้เพือ่พฒันากฎหมายฉบบันี้ให�สอดคล�องกบัหลกัสากล รฐัธรรมนญู
แห�งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนบริบทต�าง ๆ ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

ศาสตราจารย�พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย : เปนที่ทราบกันอยู แลววาปจจุบัน
ผู ตรวจการแผนดินไดมีการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแลววา
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม ดังนั้น 
การทีจ่ะปรบัปรงุหรอืแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัคิาํสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ในประเด็นใดบางนั้น ตองรอผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกอนวา
ไดมีการวินิจฉัยออกมาในประเด็นใดบาง และแตละประเด็นมีสาระสําคัญอยางไร หรือมีความไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญในประการใดบาง ซึ่งการที่จะออกความเห็นไปในทิศทางใดในขณะนี้อาจกลายเปน
การชี้นําหรือชักจูงการวินิจฉัยตัดสินของศาลได ดวยเหตุนี้ ในชั้นน้ีจึงไมอยูในวิสัยที่จะออกความเห็น
ในเรื่องนี้ได 
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนอแนะอื่น ๆ 

ศาสตราจารย�พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย : กรณีถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมา
วาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔                   
ขดัตอรฐัธรรมนญู กค็วรทีจ่ะมกีารพจิารณาทบทวนในสวนของขอบงัคบัการประชมุวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในสวนที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามคําสั่ง
หรือการไมสงเอกสาร หรือในสวนที่มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญใหอยูในขอบเขตที่ไมมีโทษทางอาญา                   
ซึง่กน็าทีจ่ะทาํได เชน กรณีมกีารเรียกเอกสารแลวหนวยงานน้ันไมสงเอกสารตามท่ีไดเรยีกไป กส็ามารถ
ที่จะแจงไปยังหนวยงานตนสังกัดหรือผูบังคับบัญชาวามีกรณีเชนน้ีเกิดขึ้น ซึ่งตองมีการหาแนวทาง
รวมกนัอกีครัง้วาจะมมีาตรการอืน่ ๆ  ทีม่ใิชโทษทางอาญาในเรือ่งใดบาง เนือ่งจากในทางกฎหมายจาํเปน
ทีจ่ะตองมีสภาพบังคบัของการฝาฝน ดงัน้ัน ตองพจิารณาคาํวนิจิฉยัโดยละเอยีดอกีครัง้วามปีระเดน็ใด
ทีข่ดัตอรฐัธรรมนญูบางหรอืจะขดัตอรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั จงึจะไดมกีารพจิารณาตอไปอีกครัง้วายงัจาํเปน
ที่จะตองมีพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูตอไปหรือไม หรือจําเปนที่จะตองแกไขในสวนของขอบังคับ
การประชุมทัง้วฒุสิภาและสภาผูแทนราษฎรเพ่ือหลีกเล่ียงไมใชบทบัญญตัทิีม่โีทษทางอาญา เนือ่งจาก
การที่จะไดมาซึ่งขอมูลประกอบการพิจารณาเปนเรื่องสําคัญในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ของรฐัสภา และในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวหรอืกฎหมายจารีตประเพณีนัน้ สภาพบงัคบั
จะเกิดขึน้โดยกระบวนการของการเมอืงเอง กลาวคอื ถาไมปฏบิตัติามแลวประชาชนจะเชือ่อยางไรหรอื
สนันษิฐานไดวาขอเทจ็จรงิเปนอยางไรหรอืเหตใุดจงึไมปฏิบตัติาม ซึง่ผลในทางกฎหมายกถ็อืวายอมรับ
ขอเท็จจริงในเรื่องนั้น ๆ วาเปนเชนนั้นจริง แตสําหรับประเทศไทยเราเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย
ลายลักษณอักษร ซึ่งรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจไวใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรสามารถตราขอบังคับ
การประชุมได ดังนั้น ถามีการบัญญัติขอบังคับใหอยูในขอบเขตของรัฐธรรมนูญก็ยอมสามารถท่ีจะ
กระทําได และถาในเร่ืองการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาช้ีแจงเปนอุปสรรคตอการทําหนาที่
ของสมาชิกรัฐสภา ก็จําเปนท่ีจะตองแกไขขอบังคับการประชุมใหสามารถเปนเครื่องมือที่จะอํานวย
ความสะดวกในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐสภาไดตอไป. 
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วันจันทร�ที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพป�ญหา อุปสรรค 
และการบังคับใช �พระราชบัญญัติคําสั่ง เรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

นายปกรณ�  นิลประพันธ� : ตามหลักการแบงแยก
อํานาจ ฝายนิติบัญญัติมีภารกิจสําคัญนอกเหนือจากการนิติบัญญัติ
หรือการบัญญัติกฎหมาย คือภารกิจในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของฝายบริหารตามหลักการถวงดุลอํานาจ โดยวิธีการตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหารตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ัน
มีหลายวิธี เชน การต้ังกระทูถามการเปดอภิปรายโดยไมลงมติ 
การเปดอภิปรายไมไววางใจ เปนตน การเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลโดยเฉพาะอยางย่ิงขาราชการประจําซ่ึงเปนฝายปฏิบัติ
ใหเปนไปตามนโยบายของฝายบริหารมาแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นตอสภาโดยดําเนินการผานคณะกรรมาธิการ
คณะตาง ๆ  ก็เปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีรัฐสภาท่ัวโลกใชในการตรวจสอบ
การทํางานของของฝายบริหาร การดําเนินการในเร่ืองน้ีมีลักษณะ
เปนการ “สืบหาขอเท็จจริง” ไมใชสืบสวนหรือสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

นายปกรณ�  นิลประพันธ�๑

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

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.

เลขาธิการ ก.พ.ร.
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

 เมื่อเปนการสืบหาขอเท็จจริง รัฐธรรมนูญแตเดิมมาจึงใชคําวาคณะกรรมาธิการอาจ “เรียก” 
บคุคลใหมาชีแ้จงแสดงความคิดเหน็หรอืขอใหสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
ตอมารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไดแกไขถอยคําเปน “คําสั่งเรียก” แตก็ยังถือปฏิบัติตามแนวเดิมก็คือ 
เรยีกหรอืเชิญใหบคุคลมาใหความเห็นหรอืชีแ้จงขอเทจ็จริง การเปลีย่นแปลงดังกลาวกอใหเกดิขอถกเถยีง
ทางวิชาการตามมาทันทีวาการใชคําวา “คําสั่งเรียก” ถูกตองหรือไม เพราะเม่ือเปนคําสั่ง ก็จะตอง
มคีาํบังคับ ซึง่คาํบงัคบัจะไดกต็องมีกฎหมายมารองรับ เพราะการจํากัดสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลน้ัน
ตองเปนกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ยังคงใชถอยคําตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือใชถอยคําวา
“คําสั่งเรียก” และเพิ่มใหชัดเจนดวยวา คําสั่งเรียกใหมีผลสําคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ และตอมา
ไดมีการตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึน้ใชบงัคบั ตามกฎหมายดังกลาว ผูฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามคําสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการ
จะตองไดรับโทษอาญา ซึ่งถือวาเปนโทษรุนแรงมาก

อยางไรก็ดี ในการรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดพิจารณาทบทวน
เร่ืองดังกลาวแลวเห็นวา การเรียกบุคคลใหมาช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรือขอเท็จจริงน้ันเปนกลไก
ตรวจสอบฝายประจําซ่ึงเปนผูปฏิบัติตามนโยบายของฝายบริหาร คือหากเปนการตรวจสอบทางการเมือง
ก็ใชกลไกทางการเมือง เชน การเปดอภิปรายไมไววางใจตรวจสอบหรือต้ังกระทูใหรัฐมนตรีมาช้ีแจง 
แตการตรวจสอบการปฏิบตัขิองฝายประจําก็จะเปนการเรียกเจาหนาทีข่องรัฐเขาไปช้ีแจงความคืบหนา
ของการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งโดยหลักการแลวฝายบริหารก็มีหนาที่ตองใหความรวมมือ โดยรัฐมนตรี
ผูรบัผดิชอบตองสัง่การใหเจาหนาทีข่องรฐัทีเ่ก่ียวของเขาไปชีแ้จง มาตรา ๑๒๙ ของรฐัธรรมนญู ๒๕๖๐ 
จึงบัญญัติตามหลักการนี้ ไมใชเพียงการเปลี่ยนคํา 

สําหรับพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน สวนตัวเห็นวาหลักการของพระราชบัญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับปรัชญาของ
การกระทําความผิดและโทษทางอาญา แมจะมีขอโตแยงวาเปนความผิดท่ีกฎหมายหาม (mala prohibita) 
เน่ืองจากฐานท่ีมาของการเรียกขาราชการหรือบุคคลไปช้ีแจงก็เพ่ือท่ีฝายนิติบัญญัติจะตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหาร โดยเรียกเจาหนาทีผู่ปฏบิตัหิรอืบคุคลผูเก่ียวของมาช้ีแจงขอเท็จจริง ซึง่เขายัง
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ไมไดกระทําความผิดอะไรเลย การที่ขาราชการไมมาชี้แจงก็ควรเปนเรื่องทางวินัยเทานั้น สวนการที่
บคุคลไมมาชีแ้จงกเ็ปนเรือ่งทีไ่มมคีวามผดิ เพราะเขาอาจไมตองการเปนเครือ่งมอืทางการเมอืงของใคร 
กรณีจึงมีขอพิจารณาวา การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้มีความเหมาะสมหรือไม และการเอาผิด
ทางอาญากับบคุคลทีเ่พยีงแคไมมาชีแ้จงตอคณะกรรมาธิการ จะทาํใหมกีารใชกฎหมายน้ีเปนเครือ่งมอื
ในการกล่ันแกลงกันในทางการเมืองหรือไม  เชนเดียวกับพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจาก
การใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่การสัง่จายเชค็โดยไมมกีารใชเงนิตามเชค็นัน้ถอืเปนหนีท้างแพง แตกฎหมาย
ฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูออกเช็คโดยไมมีเงินตามเช็คดวย ซึ่งสมควรยกเลิกกฎหมายนี้
นานแลว แตก็ยังไมยกเลิก

 เม่ือรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดเปล่ียนแปลงหลักการและใชถอยคําวา “อํานาจเรียก”๒

และกําหนดใหรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบในกิจการท่ีคณะกรรมาธิการสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษา
มี “หนาท่ีส่ังการ” ใหเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ ไปใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดง
ความเห็นตามท่ีคณะกรรมาธิการเรียก ถาเจาหนาท่ีไมไปจะมีความผิดทางวินัย และรัฐมนตรีเองก็ตอง
รับผิดชอบโดยตรงตอสภา การที่ยังไมมีการแกไขพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหสอดคลองกบัหลกัการดังกลาว จงึอาจมปีญหาทีจ่ะตอง

๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙  
  “มาตรา ๑๒๙ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาต้ังเปนคณะกรรมาธิการสามัญ 

และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการรวมกัน
ตามมาตรา ๑๓๗ เพือ่กระทาํกิจการ พจิารณาสอบหาขอเทจ็จรงิหรอืศึกษาเรือ่งใด ๆ  และรายงานใหสภาทราบตามระยะเวลา
ที่สภากําหนด

  การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจ
ของสภา และหนาที่และอํานาจตามท่ีระบุไวในการต้ังคณะกรรมาธิการก็ดี ในการดําเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี 
ตองไมเปนเรื่องซํ้าซอนกัน ในกรณีที่การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวของกัน 
ใหเปนหนาที่ของประธานสภาที่จะตองดําเนินการใหคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของทุกชุดรวมกันดําเนินการ

 ในการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทําการแทน
มิได

 คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูน้ันได แตการเรียกเชนวานั้น
มิใหใชบังคับแกผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหนาที่หรือใชอํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือ
การบริหารงานบุคคลของแตละศาล และมิใหใชบังคับแกผู ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามหนาท่ีและอํานาจโดยตรงในแตละองคกรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
แลวแตกรณี

  ใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาที่จะตองสั่งการ
ใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ ใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก

  ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภาเปดเผยบันทกึการประชุม รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหาขอเท็จจริง 
หรือรายงานการศึกษา แลวแตกรณี ของคณะกรรมาธิการใหประชาชนทราบเวนแตสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
แลวแตกรณี มีมติมิใหเปดเผย

  เอกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๑๒๔ ใหคุมครองถงึบคุคลผูกระทาํหนาทีแ่ละผูปฏิบตัติามคาํเรยีกตามมาตรานีด้วย
  กรรมาธิการสามัญซึง่ตัง้จากผูซึง่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด ตองมจีาํนวนตามหรือใกลเคยีงกบัอตัราสวน

ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร
  ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๘ ใหประธานสภาผูแทนราษฎร

เปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคแปด”.
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

พิจารณาวา กฎหมายดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม และอาจขัดตอมาตรา ๗๗๓ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจนวาใหกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง ไมใชเรื่องอะไร
ก็เอาโทษอาญาเสียทั้งหมด ดังนั้น โดยสวนตัวจึงเห็นวาสมควรที่จะแกไขพระราชบัญญัติใหสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

จุลนิติ : อํานาจออกคําสั่งเรียกและโทษของการฝ�าฝ�นคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธกิารของสภาผู�แทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มคีวามสอดคล�อง
กับระบบคณะกรรมาธิการตามหลักสากล แค�ไหน เพียงใด  

นายปกรณ�  นลิประพนัธ� : ตามหลักสากลน้ัน ระบบกรรมาธิการมีอาํนาจเรียกอยูแลวทกุที่ 
ทุกระบบไมวาจะเปนระบบประธานาธิบดี ระบบรัฐสภา คือมีอยูแลว แตตองแยกแยะใหออก โดยแยก
เปนระดับการเมืองกับระดับเจาหนาที่ อํานาจเรียกของคณะกรรมาธิการใชเรียกระดับเจาหนาที่ 

๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗
 “มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปน

หรอืไมสอดคลองกบัสภาพการณ หรอืทีเ่ปนอปุสรรคตอการดาํรงชวีติหรอืการประกอบอาชีพโดยไมชกัชาเพือ่ไมใหเปนภาระ
แกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง

  กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รฐัพึงจดัใหมกีารรับฟงความคิดเห็นของผูเกีย่วของ วเิคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
จากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน 
และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมี
การประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกีย่วของประกอบดวย เพือ่พฒันา
กฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

  รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีท่ีจําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใช
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจนและ
พึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง”.
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ระดับประชาชนท่ัวไป แตในระดับการเมืองจะมีกระบวนการตรวจสอบกันโดยผานการต้ังกระทูและ
วิธีการอื่นดังกลาวขางตนอยูแลว ฉะนั้น การที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหคณะกรรมาธิการ
มีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการ
ทีก่ระทาํหรอืในเรือ่งทีพ่จิารณา “สอบสวน” หรอืศกึษาอยูน้ัน ในความเปนจรงิแลวการดาํเนินงานของ
กรรมาธิการไมใชการสอบสวน แตเปนการสบืหาขอเทจ็จรงิหรอืศึกษาเทานัน้  ดงัน้ัน เมือ่พระราชบัญญตัิ
ฉบบันีใ้ชถอยคาํวา “สอบสวน” เสมอืนการสอบสวนของเจาพนักงานในคดอีาญา จงึไมถกูตองในหลกัการ
เพราะเปนคนละเรื่องกัน 

 ประเด็นนีเ้ปนเรือ่งสําคญัมาก กลาวคอื ไมใชเปนเพยีงเรือ่งของถอยคาํ แตเปนเรือ่งของหลกัการ 
การเรียกมาช้ีแจงไมใชการสอบสวน ไมมีการทําสํานวน แตเปนเพียงเพ่ือทํารายงานเสนอตอสภา
เพือ่พิจารณา ดงันัน้ ในรฐัธรรมนูญฉบบัปจจุบนัจึงใชถอยคาํวา “คณะกรรมาธิการมีอาํนาจเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได” เปนการใชถอยคําใหตรงกับหลักการที่แทจริง มิเชนนั้นแลว
คณะกรรมาธิการจะกลายเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ซึ่งในความเปนจริงแลวไมใชแบบนั้น และจะทําใหเกิดปญหาทางวิชาการเพิ่มเติมขึ้นอีกวา การกระทํา
ทางนิติบัญญัติไดขยายขอบเขตออกไปในเรื่องทางอาญาดวย

 สําหรับเรื่องโทษทางอาญาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลววา
ตามหลักปรัชญาแลวไมใชการสอบสวน ไมใชการฝาฝนคําสั่งพนักงานสอบสวน แตเปนการ “เรียก” 
หรือ “เชิญ” บุคคลเขาไปชี้แจง ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยมีการเรียกบุคคลเขาไปชี้แจงเปนปกติ
อยูแลว แตถาเปนเจาหนาทีร่ฐัจะมกีารกาํกบัดแูล โดยใหเปนหนาทีข่องรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบตองกาํกบั
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

ใหเจาหนาทีเ่ขาไปช้ีแจง ซึง่เปนการหาขอเท็จจริงในระดับของขาราชการประจําไมใชเรือ่งทางการเมือง
และไมควรมโีทษทางอาญา นอกจากน้ี การทีพ่ระราชบัญญตัฉิบบันีก้าํหนดใหการแจงขอความอันเปนเทจ็
ตอคณะกรรมาธิการ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่
ของคณะกรรมาธิการ ตองรับโทษอาญา เชนเดียวกับกรณีของเจาพนักงานสอบสวนดวยน้ัน ถือวา
ไมเปนไปตามหลักการเชนเดียวกัน เพราะไมใชเรื่องการสอบสวน

จุลนิติ : การที่รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ได�เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
เกีย่วกบักรรมาธกิารบางประการ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงถ�อยคาํในทางสารบญัญติั
ในมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย จากถ�อยคําว�า “อํานาจ
ออกคําสั่งเรียก” เป�นถ�อยคําว�า “อํานาจเรียก” นั้น มีความมุ�งหมายอย�างไร และจะ
ส�งผลกระทบต�อการบังคับใช�พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม� อย�างไร  

นายปกรณ�  นิลประพันธ� : การที่รัฐธรรมนูญไดเปลี่ยนแปลงถอยคําจากคําวา “อํานาจ
ออกคําสั่งเรียก” เปนคําวา “อํานาจเรียก” นั้น ความมุงหมายดังที่ไดกลาวไปขางตนแลววา เปนการ
พิจารณาจากหลักการท่ีวาเปนคนละเร่ืองกับการสอบสวน อยานําไปรวมเปนเร่ืองเดียวกัน การเรียก
เจาหนาท่ีรัฐเขาไปช้ีแจง เปนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามปกติโดยการมีหนังสือแจงไปยังรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบ จึงไมควรมีโทษอาญา เพราะไมใชเร่ืองของการสอบสวนในคดีอาญา ฉะน้ัน ไมใชเร่ือง
การเปล่ียนถอยคําเล็ก ๆ นอย ๆ แตเปล่ียนหลักการ และไมตองไปกังวลวาจะไมไดรับความรวมมือ
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จากเจาหนาท่ีรัฐ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของรัฐมนตรีท่ีจะตองส่ังการให
เจาหนาท่ีของรัฐไปใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามท่ีคณะกรรมาธิการเรียก ถารัฐมนตรี
ไมปฏิบัติหนาท่ีก็สามารถเปดอภิปรายไมไววางใจเพ่ือตรวจสอบการทํางานของรัฐมนตรีน้ันได ซ่ึงเปนไป
ตามระบบท่ีเรามีอยูแลว ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยงัใหความสําคัญในเร่ืองการออกกฎหมาย
เพียงเทาท่ีจําเปน โดยมีการศึกษาผลกระทบใหรอบคอบ ใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ
เฉพาะกรณีจําเปน และกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรงเทาน้ัน 

 สําหรับผลกระทบของการบังคับใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เห็นวาเมื่อไมใชการสอบสวน แตเปนการสอบหา
ขอเท็จจริงหรือศึกษา จึงไมใชเร่ืองของ “คําสั่งเรียก” แตเปนวิถีตามธรรมชาติ กลาวคือ “การเรียก
การเชิญ” เพ่ือมาช้ีแจง น่ีคือกระบวนการปกติในระบอบประชาธิปไตย เปนการเชิญมาช้ีแจง
ไมใชการเรียก หรือการมีคําส่ังซ่ึงเปนเร่ืองอํานาจนิยมและเปนชองทางใหมีการใชมาตรการน้ีกล่ันแกลง
กันไดงาย  ดังน้ัน รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงไดแกไขถอยคําดังกลาวเปน “อํานาจเรียก” ซ่ึงจําเปนจะตอง
มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ตอไป เพื่อใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดวย

จลุนิต ิ: ในทรรศนะของท�าน เหน็ควรปรบัปรงุหรอืแก�ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญติั
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ในประเดน็ใดบ�าง ทัง้นี ้เพือ่พฒันากฎหมายฉบบันี้ให�สอดคล�องกบัหลกัสากล รฐัธรรมนญู
แห�งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนบริบทต�าง ๆ ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป  

นายปกรณ�  นิลประพันธ� : ควรปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมใหสอดรับกับบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั แตกอนทีจ่ะดาํเนนิการปรบัปรงุหรอืแกไขเพิม่เตมิน้ัน เราตองทาํความเขาใจ
ถึงหลักการในเรื่องนี้เสียกอน ในฐานะที่เปนเลขานุการในคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ จึงสามารถ
อธิบายไดวา การที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญเกี่ยวกับกรรมาธิการนั้น เปนการ
พิจารณาจากหลักการและระบบกรรมาธิการตามหลักสากล ฉะน้ันการปรับปรุงหรือการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติักอ็าจจะตองกระทาํทัง้ในเรือ่งโทษ คอืตองตดัโทษทางอาญา และแกไขการใชถอยคําวา 
“คาํสัง่เรยีก” เพราะถาใชคาํวา “คาํสัง่” ยอมจะมผีลบงัคบัเหมอืนคาํสัง่ทางปกครองหรอืคาํสัง่ทางบรหิาร
แตกรณนีีเ้ปนคาํส่ังทางนติบิญัญตัจิงึสมควรใหมกีารแกไขเพิม่เตมิเปน คาํวา “อาํนาจเรยีก” หรอืจะยกเลกิ
พระราชบัญญัติฉบับนี้เสียก็ได ไมจําเปนตองมีอีกตอไป ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดมีการ
บญัญตัใินมาตรา ๑๒๙ วรรคหา รองรบัไวแลว ดงันัน้ หากมกีารประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมายแตละฉบับ 
เราอาจพิจารณาดูวาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะยังคงมีความจําเปนอยู อีกหรือไม ถาเห็นวาไมมี
ความจําเปนก็ควรยกเลิกเสีย แตถาคิดวายังจําเปนอยูก็ควรปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมใหเขากับ
หลกัสากล จะยงัคงใชถอยคาํวา “คาํสัง่เรยีก” ทัง้ ๆ  ทีไ่มใชคาํสัง่ แตเปนเพยีงการเรียกหรอืเชญิไปเทานัน้
ไมได และอาจมีการเพิ่มเติมเรื่องอํานาจของรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนมากขึ้น 
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

จุลนิติ : บทสรุปและข�อเสนอแนะอื่น ๆ   

นายปกรณ�  นิลประพนัธ� : ผมเหน็วาควรตองมกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องพระราชบญัญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ วายังมีความจําเปน
ที่จะตองมีอยูอีกหรือไม เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีผลใชบังคับแลวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ แตไมมี
การกลาวถึงการปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้เลยจนกระท่ังในปจจุบัน ผมเห็นวา
ถึงเวลาแลวที่จะตองมีการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ เพื่อทบทวน
ความเหมาะสม ประกอบกบัในขณะนีไ้ดมกีารยืน่เรือ่งตอผูตรวจการแผนดิน เพือ่ขอใหผูตรวจการแผนดิน
พิจารณาและเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใหอํานาจคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมแลวนั้น จึงถึงเวลาแลวที่เราจะตองมีการปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายฉบับนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักปรัชญาสากลและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

 อยางไรก็ตาม ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือการใหความรูเก่ียวกับปรัชญาเร่ืองการใชอํานาจเรียกของ
คณะกรรมาธิการ ตองเขาใจถึงหลักปรัชญาพรอมใหความรูกับประชาชนดวย มิฉะน้ันยอมจะเกิดปญหา
เร้ือรังอยางทุกวันน้ี คือประเทศตองการความปรองดอง ไมใชการสรางปญหา การท่ีรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันบัญญัติไวอยางน้ี หลายเร่ืองไมเหมือนเดิม ไมใชเร่ืองของถอยคํา คําไมเหมือน แตเปน
เร่ืองของหลักการท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีกําหนดในเร่ืองท่ีควรจะตองเปนเทาน้ัน. 
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เมื่อวันศุกร�ที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพป�ญหาอุปสรรค
และการบังคับใช �พระราชบัญญัติคําสั่ง เรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

รองศาสตราจารย �  ดร .  ยุทธพรฯ  : 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการสําคัญ
คือ การตรวจสอบถวงดุลระหวางอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ 
และตุลาการ โดยอํานาจนิติบัญญัติเปนอํานาจท่ีมีความสําคัญ
ในระบอบประชาธปิไตย เน่ืองจากเปนอาํนาจทีม่าจากประชาชน
โดยตรง ประชาชนไดมอบอาํนาจการปกครองซึง่เปนของประชาชน
โดยแท ผานมาทางรัฐสภา จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่อํานาจ
นิติบัญญัติจะตองเปนอํานาจที่เขมแข็ง สุจริต ยุติธรรม รวดเร็ว
เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของรัฐ และทําใหประชาชน
เกิดความเช่ือมั่นตออํานาจการปกครอง การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเปนการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

หากกลาวถงึเฉพาะในสวนการควบคมุการบรหิารราชการ
แผนดินของรัฐบาลหรือฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติแลว 
จะพบวารัฐธรรมนูญไดกําหนดกลไกใหองคกรฝายนิติบัญญัติ
มีอํานาจในการตรวจสอบถวงดุลอํานาจของฝายบริหาร
หลายประการ กลาวคือ โดยวิธีการต้ังกระทูถาม การเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ การควบคุมการใชจาย
เงินงบประมาณของแผนดิน และประการสุดทายคือ ระบบ
คณะกรรมาธิการ 

รองศาสตราจารย�ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย� ดร.ยุทธพร อิสรชัย

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

ระบบคณะกรรมาธิการจึงถือเปนสวนหน่ึงขององคกรนิติบัญญัติ ท่ีจะตองทํากิจการ
ตามภารกิจตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสภาซ่ึงโดยท่ัวไปแลว ระบบคณะกรรมาธิการท้ังใน
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาก็ดี ตางมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนกลไกชวยเสริมสรางการ
ทํางานขององคกรนิติบัญญัติ ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเฉพาะการแบงเบา
ภารกิจขององคกรนิติบัญญัติ ซ่ึงนับวันจะมีขอบเขตกวางขวางและมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองมีคณะกรรมาธิการเพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือแบงเบาภาระของสภา ในการพิจารณา
ศึกษาญัตติหรือประเด็นปญหาตาง ๆ  กอนท่ีจะนําเขาสูการพิจารณาของสภา ประกอบกับการดําเนินการ
ของคณะกรรมาธิการสามารถกระทําไดตลอดเวลาแมวาจะอยูนอกสมัยการประชุม สงผลใหการ
ทํางานของสภาเปนไปอยางตอเน่ือง ดังน้ัน สภาจะไดรับประโยชนจากการใชระบบคณะกรรมาธิการ
ตามเหตุผลและความจําเปน ดังน้ี

๑) เปนการแบงเบาภาระของสภา
๒) ไดผูเช่ียวชาญและชํานาญการเฉพาะดาน
๓) ไดรับขอมูลท่ีถูกตองและเหมาะสม
๔) สามารถติดตามผลการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฉะน้ัน คณะกรรมาธิการจึงถือเปนกลไกท่ีสําคัญประการหน่ึงของรัฐสภา เน่ืองจากไดถูกจัดต้ัง

ข้ึนโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีหนาท่ีและอํานาจในการพิจารณารางกฎหมาย กระทํากิจการใด ๆ 
ตามขอบอํานาจของตนเอง มีอํานาจพิจารณาสอบสวน และมีอํานาจศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามอบหมายแลวรายงานตอสภา รวมท้ังมีอํานาจออกคําส่ังเรียก
เอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาตอคณะกรรมาธิการดวย 
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อยางไรก็ตาม การใชอํานาจออกคําส่ังเรียกเอกสารหรือบุคคล ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการ ไดพบกับปญหาจากการไมไดรับความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการ ทําใหการทํางานของคณะกรรมาธิการ
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ไดบัญญัติใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการดังกลาวนั้นมีผลบังคับตามที่กฎหมาย
บัญญัติ อันเปนผลใหมีการตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ึน ซ่ึงผลของการมีกฎหมายดังกลาวทําใหการทํางานของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากการที่
คณะกรรมาธิการมักจะไดรับความรวมมือจากบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ในการเขามาใหขอมูล
หรือขอเท็จจริงตามหนังสือเชิญของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการจึงไมคอยจะไดมีโอกาสในการ
ใชอํานาจออกคําสั่งเรียกตามกฎหมาย ทําใหไมปรากฏปญหาจากการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ
มากนัก แตปญหาท่ีพบมักจะเปนการต้ังประเด็นปญหากฎหมายทีอ่าจเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาว เชน การใชอํานาจการออกคําส่ังเรียกน้ีถือเปนการใชอํานาจประเภทใด และการใชอํานาจน้ี
ควรมีฝายตุลาการเขามาตรวจสอบไดมากนอยเพียงใด ควรบัญญัติใหมีความชัดเจน เปนตน

จุลนิติ : อํานาจออกคําสั ่งเรียกและโทษของการฝ�าฝ�นคําสั ่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธกิารของสภาผู�แทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มคีวามสอดคล�อง
กับระบบคณะกรรมาธิการตามหลักสากล แค�ไหน เพียงใด  

รองศาสตราจารย� ดร. ยุทธพรฯ : รูปแบบโครงสรางการปกครองที่แตกตางกัน
ยอมสงผลตอแนวคิดและระบบการควบคุมฝายบริหารที่แตกตางตามไปดวย กลาวคือ ในระบอบ
ประธานาธิบดี เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น เปนรูปแบบที่มีการแบงแยกการใชอํานาจระหวาง
ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการอยางเด็ดขาด เพราะท่ีมาของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยรัฐสภาสามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

ดวยวธิกีารต้ังกระทูถาม การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดิน และระบบคณะกรรมาธิการ 
แมฝายนิติบัญญัติภายใตระบอบน้ีจะมีอํานาจในการถอดถอนฝายบริหารแตไมมีวิธีการขอเปดอภิปราย
ไมไววางใจรัฐบาล ทําใหบทบาทของคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบฝายบริหารจึงเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีตองมีการกําหนดกลไกท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง สวนในระบอบกึ่งประธานาธิบดี เชน 
ประเทศฝร่ังเศสน้ัน แมจะวางระบบคณะกรรมาธิการท่ีอาจจะไมเขมแข็งดังเชนระบบประธานาธิบดี 
แตไดมีการกําหนดประเภทของคณะกรรมาธิการตามบทบาทอํานาจหนาท่ีและวิธีการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการอยางชัดเจน กลาวคือ มีการจัดแบงคณะกรรมาธิการออกเปน ๒ ประเภท คือ 
คณะกรรมาธิการดานนิติบัญญัติ และคณะกรรมาธิการดานอื่นท่ีไมใชงานนิติบัญญัติ สงผลใหการ
ใชอํานาจตรวจสอบถวงดุลของฝายนิติบัญญัติมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 ในขณะท่ีระบอบรัฐสภา เชน ประเทศอังกฤษ หรือประเทศไทย ลวนแลวแตมีการทํางาน
ในรูปแบบองคคณะ เชน ทีป่ระชุมของสภาผูแทนราษฎร ทีป่ระชุมของวุฒสิภา และท่ีประชุมของรัฐสภา 
ตางมีอํานาจตรวจสอบฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ขณะที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาฝายบริหาร
ก็มีอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎร เปนตน ซึ่งกลไกเหลานี้จะมีการถวงดุลกันเองแลวในระดับหนึ่ง 
และอยูในหลักความรับผิดชอบรวมกัน จึงทําใหไมมีฝายใดท่ีมีอํานาจโดดเดน ฉะน้ัน ระบบกรรมาธิการ
ภายใตการปกครองแบบรัฐสภาจึงอาจจะไมไดมีความเขมขนหรือสามารถท่ีจะไปดําเนินการใหฝาย
บริหารตองพนจากตําแหนงไดโดยตรง ประกอบกับฝายบริหารก็มีท่ีมาจากการลงมติใหความเห็นชอบ
ของสภา โดยมาจากการเลือกของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือท้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไวแลวแตกรณี ซ่ึงถือวาสภาไดมีการตรวจสอบบุคคลดังกลาวกอนท่ีจะ
เขารับตําแหนงแลว และยังมีการตรวจสอบโดยการแถลงนโยบายตอรัฐสภา รวมถึงการอภิปราย
ไมไววางใจและการต้ังกระทูถาม เพราะฉะน้ัน ระบอบการปกครองแบบรัฐสภาจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตอง
กําหนดกลไกในระบบกรรมาธิการท่ีจะตองตรวจสอบอยางเขมขนเหมือนกับระบอบประธานาธิบดี
หรือก่ึงประธานาธิบดีก่ึงรัฐสภา ในทางกลับกันหากกําหนดใหอํานาจฝายนิติบัญญัติมากเกินไปก็อาจ
ทําใหฝายนิติบัญญัติมีอํานาจเกินกวาอํานาจอ่ืน ๆ  จึงเห็นวาอํานาจออกคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ
ตามพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการฯ มีความสอดคลองกับระบบคณะกรรมาธิการ
ตามหลักสากลในระดับหน่ึงแลว เพียงแตอาจมีความแตกตางกับบางประเทศท่ีไมไดกําหนดสภาพบังคับ
ทางกฎหมายไว 

 ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาสภาพบังคับทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการฯ แลว 
แมจะกําหนดใหการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการอาจถูกลงโทษ
จําคุกและมีความผิดทางวินัย แตการจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวไมไดมีผลเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลโดยท่ัวไป เน่ืองจากคณะกรรมาธิการจะมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวของโดยตรงภายใตกรอบภารกิจของคณะกรรมาธิการเทาน้ัน จึงเห็นวาสภาพบังคับของ
กฎหมายฉบับน้ีไมถือเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร นอกจากน้ี เห็นวา
การกําหนดสภาพบังคับทางกฎหมายดังกลาวมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมทาง
การเมืองไทยท่ียงัขาดความเปนประชาธิปไตยท่ีต้ังม่ันหรือสมบูรณ รวมท้ังเกิดปญหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรัฐสภาดังท่ีผานมาในอดีต
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จุลนิติ : การที่รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได� เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการบางประการ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงถ�อยคําในทางสารบัญญัติ ในมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย จากถ�อยคําว�า “อํานาจออกคําสั่งเรียก” เป�นถ�อยคําว�า 
“อาํนาจเรียก” นัน้ มคีวามมุ�งหมายอย�างไร และจะส�งผลกระทบต�อการบงัคบัใช�พระราช
บญัญติัคาํสัง่เรียกของคณะกรรมาธกิารของสภาผู�แทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หรือไม� อย�างไร  

รองศาสตราจารย� ดร. ยทุธพรฯ : ประเด็นดังกลาวน้ี จะตองแยกการพิจารณาเปน ๒ สวน 
สวนแรก เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเม่ือพิจารณาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จะเห็นวารัฐธรรมนูญท้ัง ๒ ฉบับน้ี ลวนกําหนดบทบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะทําใหกลไกระบบ
คณะกรรมาธิการซ่ึงเปนหน่ึงในกลไกการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลหรือฝายบริหาร
โดยฝายนิติบัญญัติมีความเขมแข็งข้ึนและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ฉะน้ัน พระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการฯ แมจะตราข้ึนภายใตหลักการตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ แตในเชิงเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแลว เห็นวาไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแตอยางใด 

สวนท่ีสอง ถอยคําของกฎหมาย ซ่ึงจะเห็นวาการเปล่ียนแปลงถอยคําในมาตรา ๑๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญ จากถอยคําวา “อํานาจออกคําส่ังเรียก” เปนถอยคําวา “อํานาจเรียก” เปนเพียงการ
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๒๔จุ ล นิิ ติ

" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

เปล่ียนแปลงถอยคําในทางสารบัญญัติ แตไมไดมีการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของกฎหมาย จึงเห็นวาไม
ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน หากพิจารณาหลักการของกลไกในการตรวจสอบถวงดุล (check and 
balance) ระหวางฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการแลว จะเห็นไดวา “อํานาจสอบสวนแสวงหาขอเท็จจริง” 
(Investigate Power) ของฝายนิติบัญญัติน้ัน มีสถานะเปนอํานาจในระดับรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Power) ท่ีผูกติดยึดโยงอยูกับฝายนิติบัญญัติ การดํารงคงอยูของอํานาจ (Existence of Power) ในการ
แสวงหาขอเท็จจริงผานการเรียกบุคคลตาง ๆ  มาใหขอมูล หรือนําสงเอกสารตาง ๆ  น้ัน จึงผูกโยงอยูกับ
รัฐธรรมนูญมิใชพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของกรรมาธิการฯ แมจะมีการเปลี่ยนแปลงถอยคําในทาง
สารบัญญัติ จึงมิไดสงผลตอหลักการหรือเจตนารมณดังกลาว อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงถอยคํา
ในทางสารบัญญัติน้ีอาจสงผลกระทบในเชิงวิธีการ ซ่ึงอาจนําไปสูผลท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมาย
ในอนาคตได 

จุลนิติ : ในทรรศนะของท�าน เห็นควรปรับปรุงหรือแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ในประเด็นใดบ�าง ทั ้งนี ้ เพื ่อพัฒนากฎหมายฉบับนี ้ ให�สอดคล�องกับหลักสากล 
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจนบริบทต�าง ๆ 
ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป   

รองศาสตราจารย� ดร. ยุทธพรฯ : เห็นวาพระราชบัญญัติคําสั ่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการฯ มีบทบัญญัติบางประการที ่ควรจะตองปรับปรุงหรือแกไขเพิ ่มเติมเพื ่อใหมี
ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซ่ึงไดเปล่ียนแปลงถอยคํา
ในทางสารบัญญัติ จํานวน ๓ ประการ มิฉะน้ันแลวอาจเกิดประเด็นปญหาการตีความหรือการบังคับใช
กฎหมายข้ึนในอนาคตได คือ

 ประการแรก กรณีภารกิจของคณะกรรมาธิการ ตามพระราชบัญญัติคําสั ่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ใชคําวา “สอบสวน” ซ่ึงเปนถอยคํา
ที่ไมสอดคลองกับถอยคําในทางสารบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๖๐ ที่ไดเปลี่ยนแปลงถอยคํา
เปนคําวา “สอบหาขอเท็จจริง” 

ประการที่สอง กรณีที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ใชคําวา “มีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียก” และคําวา “คําสั่งเรียก” ทั้งในสวนชื่อพระราชบัญญัติและในสวนของเนื้อหา
ซึ ่งเปนถอยคําที ่ไมสอดคลองกับถอยคําในทางสารบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๖๐ 
ท่ีไดเปล่ียนแปลงเปนถอยคําวา “อํานาจเรียก”  

ประการที่สาม กรณีที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ไดกําหนดขอยกเวน
ไวสําหรับบุคคลบางประเภทที่ไมอยูภายใตบังคับของอํานาจออกคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
คือผูดํารงตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาอรรถคดี
หรือการบริหารงานบุคคลของศาลเทานั้น และรวมไปถึงบุคคลที่ดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดิน
และกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดยตรงในแตละองคกร
ซ่ึงไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๖๐ ท่ีไดบัญญัติขอยกเวนใหกับผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามหนาท่ีและอํานาจโดยตรง
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 นอกจากน้ี ประเด็นท่ีเห็นควรจะมีการแกไขเพ่ิมเติมดวยก็คือ การสรางมาตรการตรวจสอบ
เพ่ือทําใหเกิดความชัดเจนวาการเรียกของกรรมาธิการจะถูกตรวจสอบไดดวยอํานาจใด เน่ืองจาก
กระบวนการทํางานตาง ๆ ไมวาจะเปนฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือฝายตุลาการ ควรจะตองมีการ
ตรวจสอบและถวงดุลกันได ซ่ึงถากําหนดใหกรรมาธิการมีอํานาจเรียกแตวาไมมีใครสามารถเขาไป
ตรวจสอบคําส่ังเรียกหรืออํานาจเรียกของกรรมาธิการเลย ก็อาจจะนําไปสูการลุแกอํานาจได เชน 
การเรียกเร่ืองสวนตัว หรือเร่ืองท่ีเปนปฏิปกษระหวางกัน หรือกล่ันแกลงทางการเมือง เปนตน 
ซ่ึงอาจสงผลตอภาพลักษณของระบบรัฐสภาโดยรวม ซ่ึงโดยหลักการแมจะสามารถอุทธรณ 
และยื่นฟองคดีไดตอศาลยุติธรรม แตก็ควรบัญญัติกลไกตรวจสอบการใชอํานาจของกรรมาธิการไว
ในกฎหมายเพ่ือความชัดเจนดวย

จุลนิติ : บทสรุปและข�อเสนอแนะอื่น ๆ   

รองศาสตราจารย� ดร. ยุทธพรฯ : จากสภาพสังคมการเมืองไทยในปจจุบัน เห็นวา
การมีกฎหมายคําส่ังเรียกท่ีมีสภาพบังคับยังเปนเร่ืองจําเปน มิฉะน้ันก็ยอมจะกลับไปพบสภาพปญหา
ความไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของกลไกในระบบรัฐสภาดังเชนในอดีต แตหากทุกฝายตระหนัก
ถึงความสําคัญของกลไกการตรวจสอบถวงดุลอํานาจระหวางฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ 
รวมท้ังมีความเคารพและปฏิบัติตามกลไกระบบกรรมาธิการแลว ก็อาจไมมีความจําเปน ท่ีจะตองมี
กฎหมายท่ีมีสภาพบังคับ และทําใหเกิดประเด็นถกเถียงกันวากฎหมายมีขอบเขตในการบังคับใชเพียงใด 
หรือจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมอีกตอไป 
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" การประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติคําส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ " 

 อยางไรก็ดี ในเม่ือพระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ยงัมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
ก็ควร ท่ีจะ มีการ ดํา เ นินการแก  ไข เ พ่ิม เ ติมถ อย คําในทางสารบัญญั ติของกฎหมายให  มี
ความสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการบังคับใช
หรือตีความกฎหมาย นอกจากน้ี ในอนาคตหากมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกลาวก็ควรสราง
มาตรการเพ่ือมาควบคุมหรือตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของคณะกรรมาธิการตามกฎหมายอยาง
ชัดเจนดวย ท้ังน้ี เพ่ือใหระบบการควบคุมการบริหารโดยระบบกลไกของคณะกรรมาธิการสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายตามกรอบภารกิจของรัฐสภามากย่ิงข้ึน. 
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