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บทน�ำ
	 คณะกรรมาธิการเป็นกลไกส�าคัญในการช่วยเหลือกิจการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	
เพ่ือให้การท�างานตามบทบาทหน้าที่และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 โดยปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
ได้บัญญัติหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการไว้ในมาตรา	๑๒๙	ว่า	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มีอ�านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น	 “คณะกรรมำธิกำรสำมัญ”	 และมีอ�านาจเลือกบุคคล 
ผูเ้ป็นสมาชิกหรอืมไิด้เป็นสมาชิก	ตัง้เป็น	“คณะกรรมำธกิำรวิสำมญั”	หรอื	“คณะกรรมำธกิำรร่วมกนั” 
ตามมาตรา	๑๓๗	 เพื่อกระท�ากิจการ	พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง	 หรือศึกษาเรื่องใด	 ๆ	 และรายงาน 
ให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภาก�าหนด	
		 ในการกระท�ากจิการ	พจิารณาสอบหาข้อเทจ็จรงิ	หรอืศกึษาเรือ่งใด	ๆ 	น้ัน	นับตัง้แต่ประเทศไทย 
ได้เปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุภายใต้รัฐธรรมนญูเมือ่วนัที	่ ๒๔	มถุินายน	๒๔๗๕	และประกาศใช้ 
รฐัธรรมนญูฉบบัแรกเมือ่วนัที	่ ๒๗	มถินุายน	๒๔๗๕	คอื	พระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผ่นดนิ
สยามชั่วคราว	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 และรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	รฐัธรรมนูญจะก�าหนดให้คณะกรรมาธิการม	ี“อ�ำนำจเรียก” 
หรือ	 “อำจเรียก”	 เอกสารจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
ในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาในลักษณะของการเชิญหรือ 
การขอความร่วมมือ	 แต่เนื่องจากอ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย	

นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร ส�านักกฎหมาย

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ 

“อ�ำนำจเรียกของคณะกรรมำธิกำร”  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

กับ “ค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมำธิกำร”  
ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

ท�าให้ในบางกรณีคณะกรรมาธิการไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่คณะกรรมาธิการเชิญมาสอบถาม
ข้อมลู	ข้อเทจ็จรงิ	หรือให้ส่งเอกสารต่าง	ๆ 	ส่งผลให้การกระท�ากิจการ	พจิารณาสอบหาข้อเทจ็จรงิ	หรือ
ศกึษาเรือ่งใด	ๆ 	ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาขาดประสทิธภิาพและไม่ได้รบั
ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์	ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคส�าคัญในการท�างานของคณะกรรมาธิการ		
		 เมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	ได้มกีารเปลีย่นแปลง
ถ้อยค�าในทางสารบัญญัติในเรื่องอ�านาจของคณะกรรมาธิการจาก	“อ�ำนำจเรียก”	หรือ	“อำจเรียก” 
มาเป็น	“อ�ำนำจออกค�ำส่ังเรียก”	 ดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๘๙	 วรรคสอง	 ว่า	 “คณะกรรมาธิการ 
ตามวรรคหนึ่งย่อมมีอ�านาจออกค�าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง	
หรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระท�าหรือในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน้ั่นได้”	แต่เน่ืองจาก
เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในทางหลักการในเรื่องอ�านาจของคณะกรรมาธิการ	 แต่มิได้ก�าหนดให้ 
การใช้อ�านาจออกค�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธิการมสีภาพบงัคบัในทางกฎหมาย	ท�าให้คณะกรรมาธกิาร 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นหรือให้ส่งเอกสารต่าง	 ๆ	
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการท�างานของคณะกรรมาธิการจึงยังคงด�ารงอยู่ดังเช่นที่เคยเกิดข้ึนมา
ในอดีต
	 ต่อมาเมือ่มกีารประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ได้มกีารแก้ไข
ปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัการออกค�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารในสาระส�าคญั	โดยการก�าหนดให้
ค�าสัง่เรียกของคณะกรรมาธกิาร	“มสีภำพบังคับในทำงกฎหมำย”	ทัง้น้ี	ตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	๑๓๕	
ว่า	ให้คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธกิารวสิามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา	มอี�านาจ	
“ออกค�ำสั่งเรียก”	 เอกสารจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น 
ในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาน้ันได้	 และให้ค�าสั่งเรียกดังกล่าว	 
“มผีลบงัคบัตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั”ิ	จึงเป็นฐานทีม่าในการทีร่ฐัสภาอันประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาได้ตราพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๔	ขึน้ใช้บงัคบั	โดยมสีาระส�าคญัทีก่�าหนดให้คณะกรรมาธิการมอี�านาจออกค�าสัง่เรยีกเอกสาร
จากบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่อง
ทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศึกษาอยูน่ัน้ได้	โดยผูท้ีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามค�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	 หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 ซึ่งผลของ 
การมีกฎหมายเกี่ยวกับค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดังกล่าว 
ท�าให้การท�างานของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่า 
ในอดีตที่ผ่านมา
		 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	เกดิเหตกุารณ์ทางการเมอืงโดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ได้เข้ายดึ
และควบคุมอ�านาจการปกครองประเทศ	เมื่อวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	และประกาศให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	สิ้นสุดลง	ยกเว้นความในหมวด	๒	พระมหากษัตริย์	และ 
ต่อมาได้ประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 (ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	 โดยก�าหนดให้ 
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และรัฐสภา	 แต่ในระหว่างการท�าหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้อ�านาจ 
ออกค�าส่ังเรียกตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 
พ.ศ.	๒๕๕๔	แต่ประการใด	
		 เมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	ในเรือ่งคณะกรรมาธกิาร	
มาตรา	 ๑๒๙	 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการโดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญ 
ในหลายประการจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 เช่น	 การก�าหนดความ
ชดัเจนในเรือ่งภารกจิของคณะกรรมาธกิาร	จาก	“การสอบสวน”	เป็น	“การสอบหาข้อเทจ็จรงิ”	โดยการ 
สอบหาข้อเทจ็จรงิคณะกรรมาธิการจะมอบอ�านาจหรอืมอบหมายให้บคุคลหรอืคณะบคุคลใดกระท�าการแทนมไิด้
การก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริง 
หรอืศกึษาทีจ่ะต้องสัง่การให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัในสงักดัหรอืในก�ากบั	ให้ข้อเทจ็จรงิ	ส่งเอกสาร	หรอืแสดงความเหน็
ตามท่ีคณะกรรมาธิการเรียก	 การก�าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม	
รายงานการด�าเนนิการ	รายงานการสอบหาข้อเทจ็จรงิ	หรอืรายงานการศกึษา	แล้วแต่กรณ	ีของคณะกรรมาธิการ
ให้ประชาชนทราบ	เป็นต้น	
		 ส�าหรับประเด็นอันเป็นข้อพิจารณาส�าคัญของบทความฉบับน้ี	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงถ้อยค�า 
ในทางสารบัญญตัเิกีย่วกบัอ�านาจของคณะกรรมาธกิารในการเรียกเอกสารจากบุคคลใด	 หรอืเรียกบคุคล
ใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 
หรอืศกึษาจากค�าว่า	“อ�ำนำจออกค�ำสัง่เรียก”	เป็น	“อ�ำนำจเรยีก” และการเปลีย่นแปลงสาระส�าคญัเกีย่วกับ
คณะกรรมาธิการในหลายประการจะส่งผลกระทบต่อการใช้อ�านาจของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 
พ.ศ.	๒๕๕๔	หรือไม่	เพียงใด	
		 ในการนี้	 เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของการใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการ 
ในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง	 สภาพบังคับทางกฎหมายระหว่าง	 
“อ�านาจเรียก”กับ	 “อ�านาจออกค�าสั่งเรียก”	 ของคณะกรรมาธิการ	 และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
การส่งเอกสารและการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ	 อันจะน�าไปสู ่บทสรุปว่าการที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย	ได้เปล่ียนแปลงถ้อยค�าจากค�าว่า	“อ�านาจออกค�าสัง่เรยีก”	เป็น	“อ�านาจเรยีก”	และ
เปลีย่นแปลงสาระส�าคัญของคณะกรรมาธิการในหลายประการนัน้	จะส่งผลกระทบต่อการบงัคบัใช้และ
ต้องมีการทบทวนพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	
พ.ศ.	๒๕๕๔	หรือไม่	เพียงใด	
		 ดงันัน้	 คอลมัน์คมความคดิ	 เขม็ทศิรฐัธรรมนญู	ฉบบันี	้ จงึขอน�าเสนอเรือ่ง	“ข้อพจิำรณำเกีย่วกบั 
“อ�ำนำจเรียกของคณะกรรมำธิกำร” ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กับ “ค�ำสั่งเรียก 
ของคณะกรรมำธกิำร” ตำมพระรำชบญัญตัคิ�ำสัง่เรยีกของคณะกรรมำธกิำรของสภำผูแ้ทนรำษฎรและ
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

วุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔” มีควำมสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด	ดังนี้
  ๑. พัฒนำกำรของกำรใช้ถ้อยค�ำเกี่ยวกับอ�ำนำจของคณะกรรมำธิกำรในกำรเรียกเอกสำร 
หรือเรียกบุคคลใดมำแถลงข้อเท็จจริง

ส�าหรับพัฒนาของการใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร 
หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิ	โดยพิจารณาจากรฐัธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสงูสดุในการปกครอง
ประเทศทีก่�าหนดให้มรีะบบคณะกรรมาธกิาร	ปรากฏว่ามกีารใช้ถ้อยค�าเกีย่วกบัอ�านาจในการเรยีกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการไว้	๔	ช่วงเวลา	ดังนี้

๑.๑ ช่วงแรก การใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร 
หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๔๐
		 	 	 	 นับต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศฉบับแรก	 คือ	 
พระราชบญัญัติธรรมนญูการปกครองแผ่นดนิสยามช่ัวคราว	พทุธศกัราช	๒๔๗๕	จนถงึรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่๕)	พทุธศกัราช	๒๕๓๘	มกีารบญัญติัเกีย่วกบัอ�านาจเรยีกเอกสาร
หรอืเรยีกบคุคลมาแถลงข้อเทจ็จรงิของอนกุรรมการ๑	หรอืคณะกรรมาธกิารไว้โดยใช้ถ้อยค�าอยูส่ามรปูแบบ 
คือ	ค�าว่า	“อ�ำนำจเชิญ” “อ�ำนำจเรียก”	และค�าว่า	“อำจเรียก”	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

รัฐธรรมนูญ สำระส�ำคัญ

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง 
แผ่นดินสยามชั่วคราว	 พุทธศักราช	๒๔๗๕	
(มาตรา	๒๖)

เพือ่ท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 หรือให้สอบสวนพิจารณา
ท�าความเหน็ในเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ขึน้เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่
เพื่อปรึกษาหารือหรือตกลงอีกชั้นหนึ่ง	 อนุกรรมการ 
มอี�ำนำจเชิญบุคคลใด	ๆ	มาชี้แจงแสดงความเห็นได้

รั ฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรสยาม	
พุทธศักราช	๒๔๗๕	(มาตรา	๔๓)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด	 ๆ	
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ที่กล่าวนี้ย่อมมีอ�ำนำจเรียกบุคคลใด	 ๆ	 มาชี้แจงแสดง
ความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือพิจารณาอยู่นั้นได้

  	 ๑ระบบคณะกรรมาธกิารได้มกีารบญัญตัไิว้คร้ังแรกตามพระราชบญัญัตธิรรมนญูการปกครองแผ่นดนิสยามชัว่คราว	พทุธศกัราช	๒๔๗๕ 
มาตรา	๒๖	โดยเรียกว่า	“อนุกรรมการ”	ซึ่งต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาตรา	๔๓	ได้เปลี่ยนชื่อ
จากค�าว่า	“อนุกรรมการ”	เป็น	“คณะกรรมาธิการ”	และรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาได้ใช้ค�าว่า	“คณะกรรมาธิการ”	มาโดยตลอด.				
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รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรสยาม	
พุทธศักราช	๒๔๘๙	(มาตรา	๕๙)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด	 ๆ 
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ที่กล่าวนี้ย่อมมีอ�ำนำจเรียกบุคคลใด	 ๆ	 มาชี้แจงแสดง
ความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือพิจารณาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย	 
(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๔๙๐	(มาตรา	๖๗)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด  
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ทีก่ล่าวนีย่้อมมอี�ำนำจเรยีกบคุคลใดมาชีแ้จงแสดงความเหน็
ในเรื่องกิจการที่กระท�าหรือพิจารณาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๔๙๒	(มาตรา	๑๓๔)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด	 ๆ 
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ทีก่ล่าวนีย่้อมมอี�ำนำจเรยีกบคุคลใด	ๆ 	มาแถลงข้อเทจ็จรงิ 
หรือแสดงความคิดเห็นในการที่กระท�าหรือเรื่องที่
พิจารณาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๕๑๑	(มาตรา	๑๓๑)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด	 ๆ 
อนัอยูใ่นวงงานสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธกิาร
ทีก่ล่าวนีย่้อมมอี�ำนำจเรยีกบคุคลใด	ๆ 	มาแถลงข้อเทจ็จรงิ
หรือแสดงความคิดเห็นในการที่กระท�าหรือเรื่องที่
พิจารณาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๕๑๗	(มาตรา	๑๖๑)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 
เรื่องใด	 ๆ	 อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงาน 
ต่อสภา	 คณะกรรมาธิการที่กล่าวน้ีย่อมมีอ�ำนำจเรียก
เอกสารจากบุคคลใด	ๆ	หรือเรียกบุคคลใด	ๆ	มาแถลง 
ข้อเทจ็จริงหรอืแสดงความคิดเห็นในกิจการทีก่ระท�าหรือ
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้

รั ฐ ธ รรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๕๒๑	(มาตรา	๑๓๙)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
เรื่องใด	 ๆ	 ตามที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภา 
คณะกรรมาธิการที่กล ่าวนี้อำจเรียกเอกสารจาก 
บุคคลใด	 ๆ	 หรือเรียกบุคคลใด	 ๆ	 มาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้

10 ��������� ���-���62.indd   113 7/3/2562 BE   11:29 AM



114จุ ล นิิ ติ

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

รั ฐ ธรรมนูญแห ่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย
พุทธศักราช	๒๕๓๔	(มาตรา	๑๕๓)

เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่วุฒิสภาหรือสภา
ผู้แทนราษฎรมอบหมาย	 หรือกระท�ากิจการใด	 ๆ	 ตาม
ที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภาตามเวลาที่สภา
ก�าหนด	คณะกรรมาธิการทีก่ล่าวน้ีอำจเรยีกเอกสารจาก
บุคคลใด	 ๆ	 หรือเรียกบุคคลใด	 ๆ	 มาแถลงข้อเท็จจริง	
หรือแสดงความเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หรือกิจการที่กระท�าอยู่นั้นได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข 
เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๕)	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๘	
(มาตรา	๑๕๘)

เพื่อกระท�ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 
เรื่องใด	 ๆ	 อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงาน
ต่อสภา	 คณะกรรมาธิการที่กล่าวน้ีย่อมมีอ�ำนำจเรียก
เอกสารจากบคุคลใด	ๆ 	หรอืเรยีกบุคคลใด	ๆ 	มาแถลงข้อ
เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ในกิจการทีก่ระท�าหรือใน
เรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้

๑.๒ ช่วงที่สอง	 การใช้ถ้อยค�าเกี่ยวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	ได้เปลีย่นแปลงการใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับ 
อ�านาจของคณะกรรมาธกิารในการเรยีกเอกสารหรอืเรยีกบุคคลมาแถลงข้อเทจ็จรงิแตกต่างจากถ้อยค�า 
ทีเ่คยใช้ในรฐัธรรมนญูฉบบัก่อนการประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐ 
โดยใช้ค�าว่า	“อ�ำนำจออกค�ำส่ังเรยีก”	ทัง้นี	้ตามท่ีปรากฏในมาตรา	๑๘๙	วรรคสองว่า	“คณะกรรมาธกิาร
ตามวรรคหนึ่งย่อมมีอ�านาจออกค�าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง	
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษานั้นได้”	

๑.๓ ช่วงท่ีสำม	 การใช้ถ้อยค�าเกี่ยวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐						
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้บัญญัติในเรื่องอ�านาจเรียกเอกสารหรือ
เรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการโดยใช้ถ้อยค�าว่า	“อ�ำนำจออกค�ำสั่งเรียก”  
เช่นเดียวกบัถ้อยค�าตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	แต่ได้เพิม่เตมิหลกัการ
ส�าคญัที่ไม่เคยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน	คือ	การก�าหนดให้	“ค�ำสั่งเรียกมีผลบังคับ
ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั”ิ	ดงันัน้	จงึเป็นฐานทีม่าแห่งอ�านาจในการทีร่ฐัสภาอันประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒุสิภาในการตราพระราชบญัญตัคิ�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา 
พ.ศ.	๒๕๕๔	ขึน้ใช้บงัคบั	โดยมีสาระส�าคัญ	คอื	การก�าหนดให้คณะกรรมาธกิารมอี�านาจออกค�าสัง่เรยีก
เอกสารจากบคุคลใด	หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระท�าหรอื
ในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน้ั่นได้	และก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม	
คือ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ  
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๑.๔ ช่วงที่ส่ี	 การใช้ถ้อยค�าเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสารหรือ 
เรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	 ได้เปลีย่นแปลงการใช้ถ้อยค�า 
เกีย่วกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรยีกเอกสารหรอืเรียกบคุคลมาแถลงข้อเทจ็จรงิโดยกลบัไปใช้ 
ถ้อยค�าว่า	“อ�ำนำจเรยีก”	 เช่นเดยีวกบัถ้อยค�าทีเ่คยใช้ตามรฐัธรรมนูญฉบบัก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 และได้เปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญหลายประการเก่ียวกับคณะกรรมาธิการ	 เช่น	 
การก�าหนดความชัดเจนในเรือ่งภารกิจของคณะกรรมาธิการ	จาก	 “การสอบสวน”	 เป็น	 “การสอบหา
ข้อเท็จจริง”	 โดยการสอบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมาธิการจะมอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ
คณะบุคคลใดกระท�าการแทนมิได้	 การก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที ่
คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเทจ็จรงิหรอืศกึษาทีจ่ะต้องสัง่การให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัในสงักัดหรอืในก�ากบั	
ให้ข้อเทจ็จรงิ	ส่งเอกสาร	หรอืแสดงความเหน็ตามทีค่ณะกรรมาธกิารเรยีก	การก�าหนดให้สภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม	 รายงานการด�าเนินการ	 รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง	 หรือ
รายงานการศึกษา	แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ	

การเปลีย่นแปลงถ้อยค�าในรฐัธรรมนูญเก่ียวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการในการเรยีก
เอกสารหรอืเรยีกบุคคลมาแถลงข้อเทจ็จรงิ	จากค�าว่า	“อ�านาจออกค�าสัง่เรยีก”	เป็น	ค�าว่า	“อ�านาจเรยีก” 
ประกอบกับการเปล่ียนแปลงสาระส�าคัญหลายประการเก่ียวกับคณะกรรมาธิการย่อมแสดงให้เห็น 
นยัทางกฎหมายทีค่ณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญมคีวามประสงค์จะเปลีย่นแปลงกลไกการใช้อ�านาจของ 
คณะกรรมาธิการที่มีความแตกต่างไปจากอ�านาจของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐		

 ๒. สภำพบังคับทำงกฎหมำยระหว่ำง “อ�ำนำจเรียก” กับ “อ�ำนำจออกค�ำสั่งเรียก” ของ 
คณะกรรมำธิกำร  

ส�าหรับประเด็นที่ควรน�ามาพิจารณาในล�าดับต่อไป	 คือ	 สภาพบังคับทางกฎหมายระหว่าง	
“อ�านาจเรียก”	กับ	“อ�านาจออกค�าสั่งเรียก”	ของคณะกรรมาธิการ		

๒.๑	 ค�าว่า	 “อ�ำนำจเรียก”	 เป็นถ้อยค�าที่ใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	หากศึกษาจากพัฒนาการเกี่ยวกับอ�านาจของคณะกรรมาธิการ
ในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น	 จะพบว่าการใช้อ�านาจเรียก 
ของคณะกรรมาธกิารจะใช้ในลกัษณะของการเชญิหรอืการขอความร่วมมอืให้ส่งเอกสารหรอืให้ไปแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ	 แต่อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการดังกล่าว 
ไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายแต่ประการใด	
		 	 	 	๒.๒	ค�าว่า	“อ�ำนำจออกค�ำสั่งเรียก”	 เป็นถ้อยค�าที่ใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๔๐	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ถ้อยค�าแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การใช้อ�านาจออกค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

ในการเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงมีสภาพบังคับในทางกฎหมายที่เคร่งครัดกว่า
การใช้อ�านาจเรียกตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	
ทั้งนี้	เพื่อให้การกระท�ากิจการ	การพิจารณาสอบสวน	หรือศึกษาเรื่องใด	ๆ	อันอยู่ในหน้าที่และอ�านาจ
ของสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	ที่ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการมีอ�านาจออกค�าสั่งเรียก
เอกสารจากบคุคลใด	หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการทีก่ระท�าหรอื
ในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน้ั่นได้	และก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏบิติั
ตามค�าสัง่เรยีก	ในกรณทีีผู่ฝ่้าฝืนเป็นข้าราชการ	พนกังาน	หรอืลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย

 ๓. แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรส่งเอกสำรและกำรชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำร
๓.๑ แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรส่งเอกสำรและกำรชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำรตำม 

มติคณะรัฐมนตรี
ในการด�าเนนิการเกีย่วกบัการส่งเอกสารและการชีแ้จงต่อคณะกรรมาธกิารของหน่วยงาน

ของรฐัในสังกดัหรอืในก�ากับของฝ่ายบรหิารน้ัน	คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัยดึถอืเป็น
แนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

๓.๑.๑	แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๒๘	และวันที่	
๗	ตุลาคม	๒๕๒๙	

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกกระทรวงก�าชับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ดูแล 
ร่างพระราชบญัญัตทิีค่ณะรัฐมนตรเีป็นผูเ้สนอ	โดยให้ถอืเป็นหลกัปฏบัิตว่ิา	เมือ่คณะรฐัมนตรรีบัหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติใดแล้ว	ไม่ควรแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินั้นให้ผิดไปจากหลักการเดิมและถ้าสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรขอแปรญัตติในร่างพระราชบัญญัติใด	 ต้องรีบรายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 
โดยด่วน	และให้กระทรวง	ทบวง	กรม	ส่งเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับร่างกฎหมายแต่เดิม	หรอืผูท้ีเ่ป็นเจ้าของ
เร่ืองร่างกฎหมายไปชีแ้จงต่อกรรมาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	และในทกุกรณใีห้ก�าชบัให้ด�าเนนิการให้เป็นไป
ตามหลักการและนโยบายของรัฐบาล๒   

๓.๑.๒	แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๓๕
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี	 ๒๒	 เมษายน	 ๒๕๓๕	 เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ

กรณีคณะกรรมาธิการทีส่ภาผู้แทนราษฎรตัง้ขึน้เรยีกเอกสารหรอืเจ้าหน้าทีข่องส่วนราชการใดไปแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น	 โดยให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการว่าให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นหารือและ
รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วย๓

 ๒โปรดด	ูหนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีที	่นร	๐๒๐๓/ว	๑๐๙	ลงวนัที	่๑๘	มถินุายน	๒๕๒๘	และหนงัสอืส�านกัเลขาธกิาร 
คณะรฐัมนตรี	ที	่นร	๐๒๐๓/ว	๑๑๘	ลงวนัที	่๙	ตลุาคม	๒๕๒๙.
  ๓โปรดด	ูหนังสือส�านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร	ีที	่นร	๐๒๐๓/ว	๕๗	ลงวนัที	่๒๗	เมษายน	๒๕๓๕.	
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๓.๑.๓	แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมื่อวันที่ 	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๐	 โดยให้ยกเลิก 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๒๘	และวันที่	๗		ตุลาคม	๒๕๒๙	และให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลกัการปฏิบติักรณคีณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	หรอืกรรมาธกิารร่วมกันของสภาผูแ้ทนราษฎร
และวุฒิสภาได้เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐไปชี้แจงประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	
โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

ในการพจิารณาร่างกฎหมายทีค่ณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอซึง่อยูใ่นชัน้การพจิารณา
ของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 หรือกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาและมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐไปชี้แจงประกอบการพิจารณานั้น	 ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดว่า	

๑)	เจ้าหน้าที่ผู้ชี้แจงต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่างหรือการใช้กฎหมายนั้นมา
แต่ต้นและต้องเป็นผู้มีอ�านาจระดับสูง

๒)	 เมือ่คณะรัฐมนตรรีบัหลกัการร่างพระราชบญัญตัใิดแล้วให้ด�าเนินการเป็นไป
ตามหลกัการและนโยบายของรัฐบาล	ไม่ควรแก้ไขหรอืชีแ้จงให้ผดิไปจากหลกัการเดมิ	หรอืยอมรับข้อเสนอ
ของหน่วยงานอืน่โดยพลการ	หากทราบว่าคณะกรรมาธกิารฯ	แก้ไขเพิม่เตมิร่างพระราชบญัญตัใินสาระ
ส�าคัญไม่สอดคล้องหรือผิดไปจากหลักการเดิมต้องรีบรายงานถึงผลดีและผลเสียของการแก้ไขดังกล่าว
ให้รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องทราบโดยด่วน

๓)	กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าของเรื่องเห็นว่า	เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระส�าคัญของ
ร่างพระราชบญัญตั	ิซึง่ไม่สอดคล้องกบัหลกัการหรอืนโยบายของรฐับาล	ให้ประสานกบัคณะกรรมาธกิารฯ	
เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว	หากด�าเนนิการแล้วยงัไม่เป็นผลหรือไม่อาจด�าเนินการได้ให้น�าเสนอคณะรฐัมนตรี
พิจารณาโดยด่วนต่อไป

๓.๑.๔	แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๔๑
คณะรัฐมนตรีได ้ มีมติ เมื่อวันที่ 	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๔๑	 โดยให ้ยกเลิก 

มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี	๒๒	เมษายน	๒๕๓๕	และเห็นชอบหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการส่งเอกสารและการช้ีแจง
ต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษร	วุฒิสภา	และคณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒสิภา	ตามทีส่�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรเีสนอ	และให้ข้าราชการ	พนักงานหรอืลกูจ้างของหน่วย
ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ	ดังนี้๔

	 ๔โปรดดู	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	นร	๐๒๐๔/ว	๒๓	ลงวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๔๑.	

10 ��������� ���-���62.indd   117 7/3/2562 BE   11:29 AM



118จุ ล นิิ ติ

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

๑)	กรณีเป็นการเรียกให้ส่งเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด	 ให้หัวหน้า
หน่วยงานนัน้หารอืและรายงานรัฐมนตรซีึง่บงัคับบญัชาหรอืก�ากบัดแูลหน่วยงานทีบ่คุคลน้ันสงักดัก่อน	
หากรฐัมนตรเีหน็สมควรด�าเนนิการตามค�าขอ	หรอืมคี�าสัง่อืน่ใด	ให้บคุคลน้ันปฏบิตัใิห้เป็นไปตามค�าสัง่
ของรัฐมนตรี

๒)	 หากปรากฏต่อรัฐมนตรีว่า	 กรณีการด�าเนินการตามค�าขอในข้อ	 ๑)	 แล้ว	 
อาจกระทบต่อความปลอดภยัหรอืประโยชน์ส�าคญัของแผ่นดิน		ไม่ว่าจะเป็นกรณรีฐัมนตรทีราบเอง	หรอื
หัวหน้าหน่วยงานนัน้รายงานให้รฐัมนตรทีราบ	ให้รฐัมนตรแีจ้งให้ประธานคณะกรรมาธิการทราบต่อไป

๓)	หากเป็นการพจิารณาร่างกฎหมายทีค่ณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอในชัน้กรรมาธกิาร	
การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๔๐	ต่อไปด้วย

๔)	 หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และราชการส่วนท้องถ่ิน	 
ควรจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในเร่ืองนี้เป็นการภายในเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน	และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน																

๓.๒ แนวทำงปฏบิตัติำมพระรำชบัญญัติค�ำสัง่เรยีกของคณะกรรมำธกิำรของสภำผู้แทนรำษฎร
และวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 
พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	ในการออกค�าสั่งเรียกไว้	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

๑)	ผู้มีอ�านาจในการออกค�าสั่งเรียก
ตามมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 

สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้บญัญตัใิห้คณะกรรมาธกิารมีอ�านาจออกค�าสัง่เรยีกเอกสาร
จากบคุคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่อง
ที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้	และมาตรา	๓	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ได้ให้นิยามค�าว่า	 
“คณะกรรมาธิการ”	 ไว้ว่า	 “คณะกรรมาธิการ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมาธิการสามัญและ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา	 ดังน้ัน	 ผู้ที่มีอ�านาจออกค�าส่ังเรียกตาม 
พระราชบญัญัตฉิบบันี	้คอื	คณะกรรมาธิการสามญัและคณะกรรมาธิการวสิามญัเท่านัน้	คณะกรรมาธิการอืน่	ๆ  
นอกจาก	๒	ประเภทนีแ้ล้ว	ไม่มอี�านาจออกค�าสัง่เรยีกได้	เช่น	คณะกรรมาธกิารเตม็สภา	คณะกรรมาธกิาร
ร่วมกัน

๒)	ขั้นตอนการออกค�าสั่งเรียก
ขัน้ตอนท่ี	๑	คณะกรรมาธกิารคณะใดทีจ่ะออกค�าสัง่เรยีก	คณะกรรมาธกิารนัน้

จะต้องมมีตก่ิอนว่าให้เรยีกเอกสารจากบคุคลใดหรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ 
ประกอบการพจิารณาในเรือ่งทีก่�าลังพิจารณาสอบสวนหรอืศึกษาอยู	่เมือ่มีมตแิล้วก็ให้ด�าเนินการออกหนงัสอื 
ขอให้บุคคลนั้นส่งเอกสาร	หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการ
พจิารณา	หนงัสอืขอให้ส่งเอกสารหรอืหนงัสอืเชญิต้องระบเุหตแุห่งการขอให้ส่งเอกสารหรอืเชญิ	 รวมทัง้ 
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ประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยตามสมควร	 ทั้งน้ี	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคหน่ึงและวรรคสอง	
ปัจจุบันได้มีการออกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดส่งหนังสือและค�าสั่งเรียก 
ของคณะกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ข้อ	 ๔	 ก�าหนดแบบของหนังสือขอให้ส่งเอกสารหรือหนังสือเชิญ 
ของคณะกรรมาธิการไว้	หากผู้ได้รบัหนงัสอืได้ปฏบิตัติามหนังสอืของคณะกรรมาธกิารดงักล่าวกถ็อืเป็นยตุ ิ
แต่ถ้าผู้ที่ได้รับหนังสือมีเหตุขัดข้องก็ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาด�าเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่	๒

ขั้นตอนที่	 ๒	 กรณีมีเหตุขัดข้องที่ผู้ได้รับหนังสือไม่อาจปฏิบัติตามหนังสือ 
ขอเอกสารหรือหนังสือเชิญได้	ให้พิจารณาแยกเป็นกรณี	ดังนี้

กรณีที่	 ๑	 ผู้ที่ได้รับหนังสือมีเวลาปฏิบัติตามหนังสือไม่ถึง
สามวันนับแต่วันที่ได้รบัหนงัสือ	 แล้วไม่ปฏบิตัติามหนังสอืโดยแจ้งเหตดุงักล่าวต่อคณะกรรมาธกิารให้ 
คณะกรรมาธกิารด�าเนนิการตามขั้นตอนที่	๑	อีกครั้งหนึ่ง	(มาตรา	๖	วรรคสาม)

กรณีที่	 ๒	 ผู้ที่ได้รับหนังสือเคยส่งเอกสารหรือได้มาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันต่อคณะกรรมาธิการคณะอื่นแล้ว	 ได้มีหนังสือแจ้งต่อ
คณะกรรมาธิการภายในสามวัน	 นับแต่วันที่ได้รับหนังสือโดยขออ้างเอกสารหรือค�าแถลงดังกล่าวแทน
การส่งเอกสารหรอืมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็	หากคณะกรรมาธกิารเหน็ควรให้บคุคลดังกล่าว
จัดส่งเอกสารหรือมาแถลงเพิ่มเติมก็ให้ด�าเนินการตามขั้นตอนที่	 ๑	 อีกครั้งหนึ่ง	 (มาตรา	 ๖	 วรรคห้า
และวรรคหก)

กรณีที่	 ๓	 ผู้ที่ได้รับหนังสือได้ขอเลื่อน	 ให้คณะกรรมาธิการ
พจิารณาในเบือ้งต้นก่อนว่าผู้รบัหนงัสอืมเีหตจุ�าเป็นหรอืไม่	และได้มหีนังสอืแจ้งเหตดุงักล่าวอย่างชดัเจน
ภายในสามวันนับแตวั่นทีไ่ด้รับหนงัสอืหรอืไม่	ทัง้น้ี	 ตามมาตรา	๗	วรรคหน่ึง	จากน้ันให้พจิารณาต่อไปว่า 
จะยินยอมให้เล่ือนหรอืไม่	หากคณะกรรมาธิการยนิยอมให้เลือ่นก็ให้ด�าเนินการตามขัน้ตอนที	่๑	อกีครัง้หนึง่ 
(มาตรา	๗	วรรคสี่)

กรณทีี	่๔	ผูท้ีไ่ด้รบัหนงัสอืได้มอบหมายให้บคุคลอืน่มาแถลง
ข้อเทจ็จรงิ	หรอืแสดงความเหน็ต่อคณะกรรมาธกิารแทน	ให้คณะกรรมาธกิารพจิารณาในเบือ้งต้นก่อนว่า
ผูร้บัหนงัสอืมเีหตจุ�าเป็นทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้หรอืไม่	และได้มหีนังสอืแจ้งเหตุดังกล่าวอย่างชดัเจนภายใน
สามวัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือไม่	ทั้งนี้	ตามมาตรา	๗	วรรคหนึ่ง	จากนั้นให้พิจารณาต่อไปว่าจะ
ยินยอมให้บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายมาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ต่อคณะกรรมาธกิารแทนหรอืไม่	 
หากคณะกรรมาธิการยินยอมให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อ 
คณะกรรมาธิการแทนบุคคลที่ได้รับเชิญก็ให้ถือเอาค�าแถลงของบุคคลนั้นแทนค�าแถลงของบุคคล 
ทีค่ณะกรรมาธิการเชิญ	ทัง้นี	้ตามมาตรา	๗	วรรคสอง	แต่ถ้าคณะกรรมาธกิารเหน็ควรให้บคุคลทีไ่ด้เชญิ
มาแถลงด้วยตนเองก็ด�าเนินการตามขั้นตอนที่	๑	อีกครั้งหนึ่ง	(มาตรา	๗	วรรคสาม)

ขัน้ตอนที	่๓	กรณทีีค่ณะกรรมาธกิารได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนที	่๑	และกรณี
มีเหตุขัดข้องตามขั้นตอนที่	๒	แล้ว	หากบุคคลที่ได้รับหนังสือให้ส่งเอกสารหรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริง
หรอืแสดงความเหน็	ไม่จดัส่งเอกสารหรอืไม่มาแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ต่อคณะกรรมาธกิาร	 
ให้คณะกรรมาธิการออกค�าสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

ด้วยตนเองต่อคณะกรรมาธิการ	 ในการออกค�าสั่งเรียก	 คณะกรรมาธิการต้องมีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมาธกิารทัง้หมดเท่าทีม่อียู	่โดยจะต้องระบเุหตแุห่งการเรยีก	ประเดน็	
และโทษทีฝ่่าฝืนค�าสัง่เรยีกไว้ด้วย	ทัง้นี	้ตามมาตรา	๘	ปัจจบุนัได้มกีารออกระเบยีบรฐัสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการจดัส่งหนงัสอืและค�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธิการ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ข้อ	๕	ซ่ึงได้ก�าหนดแบบ
ของค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการไว้

ขั้นตอนที่	 ๔	 หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งเรียก	 ให้ประธาน 
คณะกรรมาธิการมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีต่อไป	ทั้งน้ี	 โทษส�าหรับผู้ที ่
ไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่เรยีก	จะถกูลงโทษจ�าคกุไม่เกินสามเดอืนหรอืปรบัไม่เกินห้าพนับาทหรอืทัง้จ�าท้ังปรบั

หากผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการเป็น
ข้าราชการ	พนกังาน	หรอืลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกิจ	หรอืราชการส่วนท้องถ่ิน
ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย	(มาตรา	๑๓)

๓)	ฐานความผิดและบทก�าหนดโทษ
พระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร	

และวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้บัญญัติถึงฐานความผิดและบทก�าหนดโทษไว้	ดังนี้
กรณีที่	 ๑	 กรรมาธิการเป็นผู้กระท�าความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	 หรือปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	ทั้งนี้	ตามมาตรา	๑๒

กรณีท่ี	 ๒	 กรณีบุคคลท่ีได้รับค�าสั่งเรียกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งเรียก	 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(ตามมาตรา	๑๓)

กรณทีี	่ ๓	การส่งเอกสารหรอืแจ้งข้อความอันเป็นเทจ็ต่อคณะกรรมาธกิาร 
ซึ่งกระท�าการตามหน้าที่	 ผู ้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกินสองพันบาท	 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	(มาตรา	๑๔)

กรณีที่	 ๔	 การขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
ผูก้ระท�าต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหน่ึงปี	หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	(มาตรา	๑๕)

๔)	อ�านาจในการลงโทษ
เมือ่มกีารกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัคิ�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร

ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ให้ประธานคณะกรรมาธิการมีหนังสือกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีต่อไป	 (มาตรา	 ๑๖)	 ส่วนการด�าเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตามปกติ	โดยศาลจะเป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษ

๕)	บทยกเว้นในการบังคับใช้ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมีขอบเขต	ขั้นตอน	การบังคับใช้ตามที่ได้
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กล่าวมาแล้วข้างต้น	อย่างไรกด็	ีรฐัธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕	วรรคสอง 
และวรรคสาม	และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๒๙	ประกอบกบัมาตรา	๕	
วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญตัคิ�าสัง่เรยีกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	
ได้บัญญัติให้ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมิให้ใช้บังคับกับบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)	ผูพิ้พากษาหรอืตลุาการทีป่ฏิบตัติามอ�านาจหน้าท่ีในกระบวนวธิพีจิารณา
พพิากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล	

(๒)	 ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ทีป่ฏบิตัติามอ�านาจหน้าทีโ่ดยตรงในแต่ละองค์กรตามรฐัธรรมนญู	ตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูหรอืตาม 
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ	แล้วแต่กรณี

(๓)	ข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�าคัญของ
แผ่นดิน

๖)		เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ผู้ให้ถ้อยค�า	 หรือส่งมอบวัตถุ	 เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ต่อคณะกรรมาธิการ	หรอืผู้จดัท�าและเผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบงัคบัการประชมุวฒุสิภาและ 
สภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง	 ทางอาญา	 หรือทางวินัย	 เนื่องจากการที่ตนเปิดเผยข้อมูล	
หรือให้วัตถุ	เอกสาร	หรือพยานหลักฐาน	หรือจัดท�าและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต	(มาตรา	๑๑)																		

บทสรุป
		 จากการศกึษาพัฒนาการของการใช้ถ้อยค�าเกีย่วกับอ�านาจของคณะกรรมาธกิารในการเรยีกเอกสาร
หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงข้อเทจ็จรงิตามบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญในแต่ละช่วงเวลาพบว่าการบญัญตัิ
ถ้อยค�าทีแ่ตกต่างกนัมีความหมายและการใช้อ�านาจทีต่่างกันอย่างมนัียส�าคญั	ในช่วงทีร่ฐัธรรมนญูใช้ค�าว่า	
“อ�ำนำจเชิญ” “อ�ำนำจเรียก” และค�าว่า	“อำจเรียก”	 การใช้อ�านาจของคณะกรรมาธิการก็จะเป็น 
ในรูปแบบการขอความร่วมมือ	 ซึ่งไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย	 การส่งเอกสารและการชี้แจงต่อ 
คณะกรรมาธกิารของส่วนราชการ	หน่วยงานของรฐั	 รฐัวสิาหกจิ	 และราชการส่วนท้องถิน่จะเป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นมาตรการของฝ่ายบริหาร	 การฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีมีเพียงโทษทางวินัย	 
แต่ในช่วงทีร่ฐัธรรมนญูมกีารใช้ค�าว่า	“อ�านาจออกค�าสัง่เรยีก”	โดยเฉพาะการใช้อ�านาจออกค�าสัง่เรยีก
ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	
ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	การใช้อ�านาจ 
ออกค�าส่ังเรยีกของคณะกรรมาธิการมสีภาพบงัคบัในทางกฎหมายซึง่มคีวามเคร่งครัดและมรีะดบัการใช้อ�านาจ
ที่เข้มข้นมากกว่าการใช้อ�านาจเรียก		
		 ประกอบกบัการทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	ได้เปลีย่นแปลงสาระส�าคญั 
เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการในหลายประการ	 ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญน่าจะมีเจตนารมณ์
ที่จะลดทอนอ�านาจของคณะกรรมาธิการหรือก�าหนดขอบเขตการใช้อ�านาจของคณะกรรมาธิการ  
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ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “อ�านาจเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับ“ ค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” ตามพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

กรณีจึงเห็นได้ว่า	 ค�าว่า	 “อ�านาจเรียก”	 ตามมาตรา	 ๑๒๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ไม่ได้อยู่บนฐานการใช้อ�านาจในระดับเดียวกับค�าว่า	 “อ�านาจออกค�าสั่งเรียก” 
ดังนั้น	 การที่มาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติค�าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ใช้ค�าว่า	 “มีอ�านาจออกค�าสั่งเรียก”	 และมีการใช้ค�าว่า	 “ค�าสั่งเรียก” 
ในส่วนของชื่อพระราชบัญญัติและในส่วนของเน้ือหา	 เช่น	 มาตรา	 ๘	 และมาตรา	 ๑๐	 เป็นต้น	 
จงึเป็นถ้อยค�าที่ไม่สอดคล้องกบัมาตรา	๑๒๙	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐
	 ดังนั้น	 เมื่อประเทศไทยมีสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภาอันเป็นองค์ประกอบของรัฐสภา
ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว	 เพื่อให้การตรวจสอบการใช้อ�านาจของ
ฝ่ายบริหารโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ควรจะต้องมีการ 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติค� าสั่ ง เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู ้แทน
ราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่บัญญัติไว ้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๗๗	 ประกอบมาตรา	 ๒๕๘	 ค.	 ด้านกฎหมาย	 (๑) 
ทั้ งนี้ 	 เพื่อพัฒนาพระราชบัญญัติค�าสั่ ง เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู ้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ให้สอดคล้องกับบทบาท	 หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	        
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