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บทน�ำ
รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย ได้้กำาห่นูด้ให้่ฝ่่ายนิูติิบััญญัติิสามารัถควบัคุมการับัริัห่ารั

รัาชการัแผ่่นูดิ้นูของฝ่่ายบัริัห่ารัไว้ห่ลายปรัะการั เช่นู กำรต้ั้�งกระท้�ถำม กำรเปิิดอภิิปิรำยท้�วไปิ 
เพ่ื่�อลงมติั้ไม่ไว�วำงใจ กำรเปิิดอภิิปิรำยท้�วไปิโดยไม่มีกำรลงมติั้ กำรควบคุมกำรใช้�จ่ำยงบปิระมำณ
ของแผ่่นดิน และปรัะการัสุด้ท้าย คือ ระบบคณะกรรมำธิิกำร ซ่ึ่�งรัะบับัคณะกรัรัมาธิการั นัู�นู ถือเป็นูกลไก 
ที�สำาคัญของฝ่่ายนิูติิบััญญติัิในูการัควบัคมุการับัริัห่ารัรัาชการัแผ่่นูดิ้นูของฝ่่ายบัริัห่ารั โด้ยคณะกรัรัมาธกิารั
ของสภาผู่แ้ทนูรัาษฎรัและวุฒสิภามอีำานูาจัในูการัออกคำาสั�งเรัยีกเอกสารัจัากบัคุคลใด้ ห่รัอืเรัยีกบัคุคลใด้
มาแถลงข้อเท็จัจัรัิงห่รัือแสด้งความเห่็นูในูกิจัการัที�กรัะทำาห่รืัอในูเรัื�องที�พิจัารัณาสอบัห่าข้อเท็จัจัรัิง 
ห่รัือศ่กษาอยู่นูั�นูได้้ จั่งเห่็นูได้้ว่าอำานูาจัออกคำาสั�งเรัียกถือเป็นูเครืั�องมือสำาคัญที�จัะทำาให่้ภารักิจัของ 
คณะกรัรัมาธิการัเป็นูไปอย่างมปีรัะสทิธภิาพ ซ่ึ่�งการัฝ่่าฝื่นูห่รัอืไม่ปฏบัิัติติิามคำาสั�งเรัยีกของคณะกรัรัมาธกิารั
ของสภาผู่้แทนูรัาษฎรัและวุฒิสภา นูั�นู จัะมีสภาพบัังคับัในูทางกฎห่มาย ทั�งนูี� ติามที�บััญญัติิไว้ 
ในูพรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัของสภาผู่้แทนูรัาษฎรัและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔   

 สำาห่รับััพรัะรัาชบัญัญตัิคิำาสั�งเรัยีกของคณะกรัรัมาธกิารัฯ ได้้ติรัาข่�นูภายใต้ิบัรับิัทของรัฐัธรัรัมนูญู
แห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย พุทธศักรัาช ๒๕๕๐ ซึ่่�งมีเจัตินูารัมณ์สำาคัญในูการักำาห่นูด้ให่้คำาสั�งเรัียก 
ของคณะกรัรัมาธิการัมีผ่ลบัังคับัในูลักษณะเป็นูโทษติามที�กฎห่มายบััญญัติิ เพื�อให่้การัทำาห่นู้าที� 
ของคณะกรัรัมาธิการัมีปรัะสิทธิภาพยิ�งข่�นู๑ อย่างไรัก็ติามการัใช้อำานูาจัออกคำาสั�งเรัียกเอกสารัห่รัือ
บัคุคลของคณะกรัรัมาธิการัของสภาผู่แ้ทนูรัาษฎรัและวฒุสิภาในูบัางกรัณไีด้้ส่งผ่ลกรัะทบัและสร้ัางภารัะ 
กับับัุคคลที�อยู่ภายใติ้คำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัเช่นูกันู ติ่อมาเมื�อมีการัปรัะกาศใช้รััฐธรัรัมนููญ 
แห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย พุทธศักรัาช ๒๕๖๐ ได้้มีการัวางห่ลักการัให่ม่ซึ่่�งเป็นูการัเปลี�ยนูแปลงเกี�ยวกับั
การัทำาห่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธิการัให่้สอด้คล้องกับัปรััชญาในูการัควบัคุมการับัรัิห่ารัรัาชการัแผ่่นูด้ินู 
ติามห่ลกัสากล กล่าวคอื การัเรัยีกเอกสารัห่รืัอบัคุคลของคณะกรัรัมาธกิารั นูั�นู เป็นูเพยีงการัเรัยีกมาชี�แจัง
เพื�อแสวงห่าข้อเท็จัจัรัิงมิใช่การัสอบัสวนูเพื�อรัวบัรัวมพยานูห่ลักฐานูในูการัพิสูจันู์ความถูกห่รืัอผ่ิด้ 
ของบัคุคล ด้งันัู�นู จัง่ใช้คำาว่า “กำรสอบหำข�อเท็จจรงิ” แทนูคำาว่า “กำรสอบสวน” และในูการัเรัยีกเอกสารั

๑ สำานูักงานูเลขาธิการัสภาผู่้แทนูรัาษฎรั, เจัตินูารัมณ์รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย พุทธศักรัาช ๒๕๕๐, ห่นู้า ๑๓๔.

นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของ “อำ�น�จออกคำ�สั่งเรียกของคณะกรรม�ธิก�ร”“อำ�น�จออกคำ�สั่งเรียกของคณะกรรม�ธิก�ร”

กับ “อำ�น�จเรียกเอกส�รหรือบุคคลของคณะกรรม�ธิก�ร”“อำ�น�จเรียกเอกส�รหรือบุคคลของคณะกรรม�ธิก�ร”
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “อำานาจออกคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” 
กับ “อำานาจเรียกเอกสารหรือบุคคลของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ห่รัือบัุคคลในูการัแสวงห่าข้อเท็จัจัรัิงของคณะกรัรัมาธิการั นูั�นู ให่้คณะกรัรัมาธิการัมี “อ�ำนำจเรียก” 
ซึ่่�งเป็นูอำานูาจัในูลักษณะของการัเชิญห่รัือการัขอความรั่วมมือ แทนูอำานูาจั “ออกค�ำส้�งเรียก” ซึ่่�งเป็นู
อำานูาจัในูการัออกคำาสั�งที�ปรัะสงค์ให่้มีผ่ลบัังคับัในูทางกฎห่มาย 

การัเปลี�ยนูแปลงห่ลักการัเกี�ยวกับัห่นู้าที�และอำานูาจัของคณะกรัรัมาธิการัดั้งกล่าว ทำาให่้เกิด้
ปรัะเด้็นูปัญห่าทางกฎห่มายว่าอำานูาจัออกคำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัของสภาผู่้แทนูรัาษฎรั 
และวุฒิสภาขัด้ห่รืัอแย้งติ่อรััฐธรัรัมนููญห่รัือไม่ เพียงใด้ โด้ยปัญห่าดั้งกล่าวได้้มีการัยื�นูเรัื�อง 
ติ่อผู่ ้ติรัวจัการัแผ่่นูด้ินู เพื�อให่้ผู่ ้ติรัวจัการัแผ่่นูด้ินูพิจัารัณาและเสนูอเรัื�องให่้ศาลรััฐธรัรัมนููญ
พิจัารัณาวินูิจัฉัยความชอบัด้้วยรััฐธรัรัมนููญของกฎห่มายอันูเป็นูฐานูที�มาของอำานูาจัออกคำาสั�งเรัียก 
ของคณะกรัรัมาธิการั และผู่ต้ิรัวจัการัแผ่่นูด้นิูได้้เสนูอเรัื�องขอให้่ศาลรัฐัธรัรัมนูญูวนิูจิัฉยัว่าพรัะรัาชบัญัญตัิิ
คำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๕๒ มาติรัา ๘๓ และมาติรัา ๑๓๔ มีปัญห่าเกี�ยวกับัความชอบั
ด้้วยรััฐธรัรัมนููญ มาติรัา ๑๒๙ ห่รัือไม่

ในูการันูี� ศาลรััฐธรัรัมนููญได้้มคีำาวนิิูจัฉยัที� ๑๗/๒๕๖๓ ลงวนัูที� ๗ ติลุาคม ๒๕๖๓ ว่า พรัะรัาชบััญญตัิิ
คำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๕ มาติรัา ๘ และมาติรัา ๑๓ ขัด้ห่รัือแย้งติ่อรััฐธรัรัมนููญ  
จั่งมีปัญห่าเกี�ยวกับัความชอบัด้้วยรััฐธรัรัมนููญ มาติรัา ๑๒๙ ผ่ลจัากคำาวินูิจัฉัยของศาลรััฐธรัรัมนููญ 
ด้ังกล่าว นูำามาซ่ึ่�งปรัะเด็้นูปัญห่าทางกฎห่มายว่าคณะกรัรัมาธิการัของสภาผู้่แทนูรัาษฎรัและวุฒิสภา 

๒ พื่ระรำช้บ้ญญ้ตั้ิค�ำส้�งเรียกของคณะกรรมำธิิกำรของสภิำผ่้�แทนรำษฎรและวุฒิสภิำ พื่.ศ. ๒๕๕๔ มำตั้รำ ๕ บ้ญญ้ตั้ิว่ำ
 “มำตั้รำ ๕ คณะกรัรัมาธิการัมีอำานูาจัออกคำาสั�งเรัียกเอกสารัจัากบัุคคลใด้ ห่รัือเรัียกบัุคคลใด้มาแถลงข้อเท็จัจัรัิง 

ห่รัือแสด้งความเห่็นูในูกิจัการัที�กรัะทำาห่รัือในูเรัื�องที�พิจัารัณาสอบัสวนูห่รัือศ่กษาอยู่นูั�นูได้้
 คำาสั�งเรีัยกติามวรัรัคห่นู่�งมิให่้ใช้บัังคับักับัผู่้พิพากษาห่รืัอตุิลาการัที�ปฏิบััติิติามอำานูาจัห่นู้าที�ในูกรัะบัวนูวิธีพิจัารัณา

พิพากษาอรัรัถคดี้ห่รืัอการับัริัห่ารังานูบุัคคลของแติ่ละศาล และมิให่้ใช้บัังคับักับัผู่้ติรัวจัการัแผ่่นูดิ้นูห่รัือกรัรัมการัในูองค์กรัอิสรัะ 
ติามรัฐัธรัรัมนูญูที�ปฏบิัตัิติิามอำานูาจัห่นู้าที�โด้ยติรังในูแต่ิละองค์กรัติามรัฐัธรัรัมนููญติามบัทบัญัญตัิใินูรัฐัธรัรัมนููญห่รัอืติามพรัะรัาชบัญัญตัิิ
ปรัะกอบัรััฐธรัรัมนููญ แล้วแติ่กรัณี

 ในูกรัณีที�บัคุคลติามวรัรัคห่นู่�งเป็นูข้ารัาชการั พนูกังานู ห่รัอืลกูจ้ัางของห่นู่วยรัาชการั ห่นู่วยงานูของรัฐั รัฐัวสิาห่กจิั ห่รัอืรัาชการั
ส่วนูท้องถิ�นู ให่้ปรัะธานูคณะกรัรัมาธิการัแจั้งให่้รััฐมนูติรัีซึ่่�งบัังคับับััญชาห่รัือกำากับัดู้แลห่นู่วยงานูที�บัุคคลนัู�นูสังกัด้ทรัาบัและมีคำาสั�ง
ให้่บัคุคลนูั�นูด้ำาเนูนิูการัติามวรัรัคห่นู่�ง เว้นูแต่ิเป็นูกรัณทีี�เกี�ยวกบััความปลอด้ภยัห่รัอืปรัะโยชน์ูสำาคญัของแผ่่นูด้นิู ให้่ถอืว่าเป็นูเห่ติยุกเว้นู
การัปฏิบััติิติามวรัรัคห่นู่�ง”

๓ พื่ระรำช้บ้ญญ้ตั้ิค�ำส้�งเรียกของคณะกรรมำธิิกำรของสภิำผ่้�แทนรำษฎรและวุฒิสภิำ พื่.ศ. ๒๕๕๔ มำตั้รำ ๘ บ้ญญ้ตั้ิว่ำ
 “มำตั้รำ ๘ บุัคคลที�ได้้รัับัห่นูังสือขอให่้ส่งเอกสารั ห่รัือเชิญมาแถลงข้อเท็จัจัรัิงห่รัือแสด้งความเห่็นูไม่จััด้ส่งเอกสารั  

ห่รัอืไม่มาแถลงข้อเทจ็ัจัรังิห่รัอืแสด้งความเห่น็ู ให้่คณะกรัรัมาธกิารัออกคำาสั�งเรัยีกเอกสารัจัากบัคุคลนูั�นูห่รัอืเรัยีกบัคุคลนูั�นูมาแถลงข้อเทจ็ัจัรังิ
ห่รัอืแสด้งความเห่น็ูด้้วยตินูเองต่ิอคณะกรัรัมาธกิารั โด้ยอาจัขอให้่บัคุคลนูั�นูนูำาเอกสารั ห่รัอืวตัิถทุี�เกี�ยวข้องมาปรัะกอบัการัพจิัารัณาด้้วยกไ็ด้้

 ในูการัออกคำาสั�งเรัยีกติามวรัรัคห่นู่�ง คณะกรัรัมาธกิารัต้ิองมมีติด้ิ้วยคะแนูนูเสยีงไม่นู้อยกว่าก่�งห่นู่�งของจัำานูวนูกรัรัมาธกิารั
ทั�งห่มด้เท่าที�มีอยู่

 คำาสั�งเรัยีกติามวรัรัคห่นู่�งต้ิองรัะบัเุห่ติแุห่่งการัเรัยีก ปรัะเด้น็ูข้อซึ่กัถามที�เกี�ยวข้องติามสมควรัและโทษของการัฝ่่าฝื่นูคำาสั�งเรัยีก”    
๔ พื่ระรำช้บ้ญญต้ั้คิ�ำส้�งเรยีกของคณะกรรมำธิกิำรของสภิำผ่้�แทนรำษฎรและวฒุสิภิำ พื่.ศ. ๒๕๕๔ มำตั้รำ ๑๓ บ้ญญต้ั้ว่ิำ
 “มำตั้รำ ๑๓ ผู่้ใด้ฝ่่าฝ่ืนูห่รัือไม่ปฏิบััติิติามมาติรัา ๘ ติ้องรัะวางโทษจัำาคุกไม่เกินูสามเดื้อนูห่รืัอปรัับัไม่เกินูห่้าพันูบัาท  

ห่รัือทั�งจัำาทั�งปรัับั
 ถ้าผู่้กรัะทำาความผ่ิด้ติามวรัรัคห่นู่�งเป็นูข้ารัาชการั พนูักงานู ห่รัือลูกจั้างของห่นู่วยรัาชการั ห่นู่วยงานูของรััฐ รััฐวิสาห่กิจั 

ห่รัือรัาชการัส่วนูท้องถิ�นู ให่้ถือว่าเป็นูความผ่ิด้ทางวินูัยด้้วย”



ก.ย. - ต.ค. ๖๓

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

113

ยงัคงมีอำานูาจัในูการัเรัยีกเอกสารัห่รืัอบัคุคลได้้แค่ไห่นู เพยีงใด้ ด้งันูั�นู คอลมัน์ูคมความคดิ้ เขม็ทิศรััฐธรัรัมนููญ 
ฉบัับันูี� จั่งขอนูำาเสนูอเรัื�อง “ปิัญหำควำมช้อบด�วยร้ฐธิรรมน้ญของ “อ�ำนำจออกค�ำส้�งเรียกของ 
คณะกรรมำธิิกำร” ก้บ “อ�ำนำจเรียกเอกสำรหร่อบุคคลของคณะกรรมำธิิกำร” ตั้ำมร้ฐธิรรมน้ญ
แห่งรำช้อำณำจ้กรไทย” ด้ังนูี�

๑. สรุปิสำระส�ำค้ญของค�ำวินิจฉ้ยศำลร้ฐธิรรมน้ญที� ๑๗/๒๕๖๓ ลงว้นที� ๗ ตัุ้ลำคม ๒๕๖๓ 
สำาห่รับััคำาวินูจิัฉยัศาลรัฐัธรัรัมนูญูที� ๑๗/๒๕๖๓ ลงวนัูที� ๗ ติลุาคม ๒๕๖๓ นูั�นู มสีารัะสำาคัญ

โด้ยสรัุป ด้ังนูี�
รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทยได้้กำาห่นูด้ห่ลักการัและสารัะสำาคัญเกี�ยวกับัห่นู้าที� 

และอำานูาจัของคณะกรัรัมาธกิารัให่ม่แติกต่ิางจัากรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย พทุธศกัรัาช ๒๕๕๐ 
มาติรัา ๑๓๕๕ กล่าวคือ รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ วรัรัคสี� กำาห่นูด้ให่้ 
คณะกรัรัมาธิการัมีอำานูาจั “เรียก” แทนูอำานูาจั “ออกค�ำส้�งเรียก” โด้ยอำานูาจัเรัียกเป็นูการัเชิญ 
ห่รัือการัขอความรั่วมมือบัุคคลให่้ส่งเอกสารัห่รัือให่้มาแถลงข้อเท็จัจัรัิงห่รัือแสด้งความเห่็นูติ่อ 
คณะกรัรัมาธิการั ส่วนูอำานูาจัออกคำาสั�งเรัียกซึ่่�งเป็นูถ้อยคำาที�ใช้ในูรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย 
พุทธศักรัาช ๒๕๔๐ และรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย พุทธศักรัาช ๒๕๕๐ เป็นูการัออกคำาสั�ง 
ที�ปรัะสงค์ให่้มีผ่ลบัังคับัทางกฎห่มาย และเปลี�ยนูแปลงห่ลักการัในูเรัื�องห่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธิการั 
ติามมาติรัา ๑๒๙ โด้ยเปลี�ยนูจัาก “กำรสอบสวน” มาเป็นู “กำรสอบหำข�อเท็จจริง” แทนู เนูื�องจัาก 
การัด้ำาเนูินูการัของคณะกรัรัมาธิการัเป็นูการัสืบัห่าข้อเท็จัจัรัิง ไม่ใช่การัสืบัสวนูห่รัือสอบัสวนู 
ติามปรัะมวลกฎห่มายวิธีพิจัารัณาความอาญา 

๕ ติารัางเปรีัยบัเทียบัรัะห่ว่างรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ กับั รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย 
พุทธศักรัาช ๒๕๕๐ มาติรัา ๑๓๕

ร้ฐธิรรมน้ญแห่งรำช้อำณำจ้กรไทย ร้ฐธิรรมน้ญแห่งรำช้อำณำจ้กรไทย พืุ่ทธิศ้กรำช้ ๒๕๕๐

มำตั้รำ ๑๒๙             ฯลฯ                        ฯลฯ

คณะกรัรัมาธิการัติามวรัรัคห่นู่�งมีอ�ำนำจเรียกเอกสารั 

จัากบุัคคลใด้ ห่รืัอเรีัยกบุัคคลใด้มาแถลงข้อเท็จัจัริังห่รืัอแสด้งความเห็่นู

ในูกิจัการัที�กรัะทำาห่รืัอในูเรัื�องที�พิจัารัณาสอบหำข�อเท็จจริงห่รัือ

ศ่กษาอยู่นูั�นูได้้ แติ่การัเรัียกเช่นูว่านูั�นูมิให่้ใช้บัังคับัแก่ผู่้พิพากษาห่รัือ

ติุลาการัที�ปฏิบััติิติามห่นู้าที�ห่รัือใช้อำานูาจัในูกรัะบัวนูวิธีพิจัารัณา

พิพากษาอรัรัถคดี้ ห่รืัอการับัริัห่ารังานูบุัคคลของแต่ิละศาล และมิให้่ 

ใช้บัังคับัแก่ผู้่ด้ำารังติำาแห่นู่งในูองค์กรัอิสรัะในูส่วนูที�เกี�ยวกับัการัปฏิบััติิ

ติามห่นู้าที�และอำานูาจัโด้ยติรังในูแติ่ละองค์กรัติามบัทบััญญัติิ 

ในูรััฐธรัรัมนููญห่รืัอติามพรัะรัาชบััญญัติิปรัะกอบัรััฐธรัรัมนููญ แล้วแต่ิกรัณี

ฯลฯ                               ฯลฯ 

มำตั้รำ ๑๓๕             ฯลฯ                        ฯลฯ

คณะกรัรัมาธิการัติามวรัรัคห่นู่�งมีอ�ำนำจออกค�ำส้�งเรียก 

เอกสารัจัากบุัคคลใด้ ห่รืัอเรีัยกบุัคคลใด้มาแถลงข้อเท็จัจัริังห่รืัอ 

แสด้งความเห็่นูในูกิจัการัที�กรัะทำาห่รืัอในูเรืั�องที�พิจัารัณาสอบสวนห่รืัอ

ศ่กษาอยู่นัู�นูได้้ และให้่คำาสั�งเรีัยกดั้งกล่าวมีผ่ลบ้งค้บตั้ำมที�กฎหมำย

บ้ญญ้ติั้ แต่ิคำาสั�งเรีัยกเช่นูว่านัู�นูมิให้่ใช้บัังคับักับัผู้่พิพากษาห่รืัอตุิลาการั

ที�ปฏิบััติิติามอำานูาจัห่นู้าที�ในูกรัะบัวนูวิธีพิจัารัณาพิพากษาอรัรัถคดี้ 

ห่รืัอการับัริัห่ารังานูบุัคคลของแต่ิละศาล และมิให้่ใช้บัังคับักับัผู้่ติรัวจัการั 

แผ่่นูดิ้นูห่รืัอกรัรัมการัในูองค์กรัอิสรัะติามรััฐธรัรัมนููญที�ปฏิบััติิ 

ติามอำานูาจัห่นู้าที�โด้ยติรังในูแต่ิละองค์กรัติามรััฐธรัรัมนููญติามบัทบััญญัติิ

ในูรััฐธรัรัมนููญห่รืัอติามพรัะรัาชบััญญัติิปรัะกอบัรััฐธรัรัมนููญ แล้วแต่ิกรัณี

ฯลฯ                               ฯลฯ 



ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “อำานาจออกคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ” 
กับ “อำานาจเรียกเอกสารหรือบุคคลของคณะกรรมาธิการ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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ส่วนูการักำาห่นูด้โทษทางอาญาสำาห่รัับัผู้่ฝ่่าฝื่นูห่รืัอไม่ปฏิบััติิติามการัใช้อำานูาจัของคณะกรัรัมาธิการั
ติามพรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรีัยกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๑๓ นัู�นู เนืู�องจัากการัฝ่่าฝื่นูคำาสั�งเรีัยก
ห่รืัอไม่แถลงข้อเท็จัจัริังห่รืัอส่งเอกสารัต่ิอคณะกรัรัมาธิการัไม่ได้้มีสภาพร้ัายแรังห่รืัอทำาให้่เกิด้ความเสียห่าย 
ที�จัะกรัะทบัติอ่ผ่ลในูเรืั�องที�สอบัห่าข้อเท็จัจัริังดั้งเช่นูการัด้ำาเนิูนูคดี้อาญา อีกทั�งมิได้้กรัะทบัต่ิอความสงบั
เรีัยบัร้ัอยห่รืัอศีลธรัรัมอันูดี้ของปรัะชาชนูโด้ยรัวม การักำาห่นูด้โทษทางอาญาดั้งกล่าวจ่ังไม่สอด้คล้องกับั
วัติถุปรัะสงค์ของการัลงโทษทางอาญาแก่บุัคคลและความร้ัายแรังของการักรัะทำาความผิ่ด้

นูอกจัากนีู� รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ วรัรัคห้่า ได้้กำาห่นูด้มาติรัการั
เชิงบัังคับัเพื�อให้่ได้้มาซ่ึ่�งข้อเท็จัจัริังติามที�คณะกรัรัมาธิการัต้ิองการั โด้ยให้่เป็นูห่นู้าที�ของรััฐมนูติรีั 
ที�รัับัผิ่ด้ชอบัในูกจิัการัที�คณะกรัรัมาธกิารัสอบัห่าข้อเท็จัจัรังิห่รืัอศ่กษาที�จัะต้ิองสั�งการัให้่เจ้ัาห่นู้าที�ของรััฐ
ในูสังกัด้ห่รืัอในูกำากับัให้่ข้อเท็จัจัริัง ส่งเอกสารั ห่รืัอแสด้งความเห็่นูติามที�คณะกรัรัมาธิการัเรีัยก  
เพื�อให้่บัรัรัลุวัติถุปรัะสงค์ที�ให้่คณะกรัรัมาธิการัด้ำาเนิูนูกิจัการัในูการัสนัูบัสนุูนูการัด้ำาเนิูนูงานูของรััฐสภา 
ได้้อย่างมีปรัะสิทธิภาพ

เมื�อรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ กำาห่นูด้ห่ลักการัและสารัะสำาคัญ 
ที�เปลี�ยนูแปลงจัากรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย พุทธศักรัาช ๒๕๕๐ มาติรัา ๑๓๕ ซ่ึ่�งพรัะรัาชบััญญัติิ
คำาสั�งเรีัยกของคณะกรัรัมาธิการัฯ อาศัยอำานูาจัติรัาข่�นูใช้บัังคับั ดั้งนัู�นูพรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรีัยก 
ของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๕ ที�บััญญัติิอำานูาจัของคณะกรัรัมาธิการัในูการัออกคำาสั�งเรีัยกเอกสารั
จัากบุัคคลใด้ ห่รืัอเรีัยกบุัคคลใด้มาแถลงข้อเท็จัจัริังห่รืัอแสด้งความเห็่นูในูกิจัการัที�กรัะทำาห่รืัอในูเรืั�องที�
พิจัารัณาสอบัสวนูห่รืัอศ่กษานัู�นูได้้ มาติรัา ๘ ที�บััญญัติิขั�นูติอนูในูการัออกคำาสั�งเรีัยกไว้ และมาติรัา ๑๓  
ที�กำาห่นูด้โทษทางอาญาแก่ผู้่ฝ่่าฝื่นูห่รืัอไม่ปฏิบััติิติามคำาสั�งเรีัยกของคณะกรัรัมาธิการั ย่อมกรัะทบัต่ิอสิทธิ 
และเสรัภีาพของบุัคคล เป็นูภารัะห่รัอืจัำากัด้สิทธิห่รืัอเสรีัภาพของบุัคคลเกินูสมควรัแก่เห่ตุิ และเป็นูบัทบััญญัติิ
ที�ไม่สอด้คล้องกับัห่ลักการัของรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ ดั้งนัู�นู พรัะรัาชบััญญัติิ
คำาสั�งเรีัยกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๕ มาติรัา ๘ และมาติรัา ๑๓ จ่ังขัด้ห่รืัอแย้งต่ิอรััฐธรัรัมนููญ
แห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙              

 ๒. ควำมมุ่งหมำยของร้ฐธิรรมน้ญแห่งรำช้อำณำจ้กรไทย มำตั้รำ ๑๒๙
รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทยได้้กำาห่นูด้ให้่รััฐสภา ปรัะกอบัด้้วย “สภิำผ้่�แทนรำษฎร” 

และ “วุฒิสภิำ” โด้ยแต่ิละสภาปรัะกอบัด้้วยสมาชิกสภาผู้่แทนูรัาษฎรั และสมาชิกวุฒิสภา ติามจัำานูวนู
ที�กำาห่นูด้ไว้ในูรััฐธรัรัมนููญ๖ ซ่ึ่�งสมาชิกสภาผู้่แทนูรัาษฎรั และสมาชกิวุฒิสภา นัู�นู ถือเป็นูผู้่แทนูปวงชนู
ชาวไทย ไม่อยู่ในูความผู่กมัด้แห่่งอาณัติิมอบัห่มายห่รืัอความครัอบังำาใด้ ๆ และติ้องปฏิบััติิห่นู้าที� 
ด้้วยความซืึ่�อสัติย์สุจัริัติ เพื�อปรัะโยชน์ูส่วนูรัวมของปรัะเทศชาติิและความผ่าสุกของปรัะชาชนูโด้ยรัวม
โด้ยปรัาศจัากการัขัด้กันูแห่่งผ่ลปรัะโยชน์ู สำาห่รัับัการัด้ำาเนิูนูการัติามห่นู้าที�และอำานูาจัของสภาผู้่แทนูรัาษฎรั  
และวุฒิสภา นัู�นู จัำาเป็นูจัะต้ิองอาศัยกลไกการัทำางานูของ “คณะกรรมำธิิกำร” เพื�อกรัะทำากิจัการั  

๖ รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย กำาห่นูด้ให้่สภาผู้่แทนูรัาษฎรัปรัะกอบัด้้วยสมาชิกจัำานูวนู ๕๐๐ คนู (มาติรั ๘๓)  
สำาห่รัับัวุฒิสภา แบ่ังเป็นู (๑) วุฒิสภาติามบัทเฉพาะกาล มีจัำานูวนู ๒๕๐ คนู (มาติรัา ๒๖๙) (๒) วุฒิสภาติามบัทบััญญัติิห่ลัก มีจัำานูวนู ๒๐๐ คนู 
(มาติรัา ๑๐๗)
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พิจัารัณาสอบัห่าข้อเท็จัจัริัง ห่รืัอศ่กษาเรืั�องใด้ ๆ  และรัายงานูให้่สภาทรัาบัติามรัะยะเวลาที�สภากำาห่นูด้
ซ่ึ่�งรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ ที�กำาห่นูด้ให่มี้คณะกรัรัมาธกิารัมคีวามมุ่งห่มายสำาคัญ 
ดั้งนีู�๗ 

๑) บัทบััญญัติมิาติรัา ๑๒๙ เป็นูการักำาห่นูด้ให้่สภาผู้่แทนูรัาษฎรัและวุฒิสภามอีำานูาจัในูการั
ติั�งสมาชิกของแติ่ละสภา ด้ังนูี� 

(๑) คณะกรรมำธิิกำรสำม้ญ ซึ่่�งแติ่งติั�งจัากผู่้ที�เป็นูสมาชิกของแติ่ละสภาเท่านูั�นู
(๒) คณะกรรมำธิิกำรวิสำม้ญ ซึ่่�งสามารัถแติ่งติั�งบัุคคลภายนูอกที�มิได้้เป็นูสมาชิก 

ของสภามาเป็นูกรัรัมาธิการัวิสามัญได้้
(๓) คณะกรรมำธิิกำรร่วมก้นตั้ำมมำตั้รำ ๑๓๗ ซึ่่�งแติ่งติั�งข่�นูในูกรัณีที�วุฒิสภาได้้แก้ไข

เพิ�มเติิมร่ัางพรัะรัาชบัญัญติัิที�สภาผู่แ้ทนูรัาษฎรัให้่ความเห่น็ูชอบัแล้ว แต่ิสภาผู่แ้ทนูรัาษฎรัไม่เห่น็ูชอบัด้้วย 
โด้ยให้่แต่ิละสภาตัิ�งบัคุคลซึ่่�งเป็นูห่รืัอมไิด้้เป็นูสมาชกิแห่่งสภานัู�นู ๆ  มจีัำานูวนูเท่ากนัูติามที�สภาผู้่แทนูรัาษฎรั
กำาห่นูด้ 

นูอกจัากนีู� ยังได้้กำาห่นูด้ห่นู้าที�และอำานูาจัในูการัด้ำาเนิูนูการัของคณะกรัรัมาธิการั
ที�อยู่ในูห่นู้าที�และอำานูาจัของสภา เพื�อให้่กลไกการัด้ำาเนิูนูงานูของสภาผู้่แทนูรัาษฎรัและวุฒิสภา 
เป็นูไปอย่างมีปรัะสิทธิภาพ และเพื�อป้องกันูกลไกดั้งกล่าวไม่ให้่เกิด้ความซึ่ำ�าซ้ึ่อนูกันู และยังเป็นูการัจัำากัด้
ไม่ให้่คณะกรัรัมาธิการัใช้อำานูาจัห่นู้าที�เกินูกว่าที�รัะบุัไว้ในูการัตัิ�งคณะกรัรัมาธิการั

๒) รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ ได้้กำาห่นูด้ห่ลักการัให่ม่เกี�ยวกับั 
การัทำาห่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธิการัในูกรัณีการัสอบัห่าข้อเท็จัจัริัง ซึ่่�งคณะกรัรัมาธิการัจัะมอบัอำานูาจั
ห่รัอืมอบัห่มายให้่บัคุคลห่รัอืคณะบัคุคลใด้ กรัะทำาการัแทนูมไิด้้ โด้ยปรัะสงค์ให้่คณะกรัรัมาธกิารัสามญั
และคณะกรัรัมาธิการัวิสามัญของสภาผู้่แทนูรัาษฎรัและวฒิุสภาเป็นูผู้่ใช้อำานูาจันัู�นูโด้ยติรัง และเพื�อให้่เกิด้ 
ความชัด้เจันูในูเรัื�องภารักจิัของคณะกรัรัมาธกิารั ในูมาติรัา ๑๒๙ ของรัฐัธรัรัมนูญูแห่่งรัาชอาณาจักัรัไทย  
จัง่ใช้คำาว่า “การัสอบัห่าข้อเท็จัจัริัง” แทนูคำาว่า “การัสอบัสวนู” ซ่ึ่�งต่ิางจัากรัฐัธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจักัรัไทย 
พุทธศักรัาช ๒๕๕๐ มาติรัา ๑๓๕ ที�ให่้อำานูาจัเลือกผู่้ที�มิได้้เป็นูสมาชิกของสภามาเป็นูคณะกรัรัมาธิการั
วิสามัญพิจัารัณาสอบัสวนูได้้ด้้วย

๓) การักำาห่นูด้ให่้คณะกรัรัมาธิการัมีอำานูาจัในูการัเรัียกเอกสารั ห่รัือเรัียกบัุคคลใด้ 
มาแถลงข้อเท็จัจัรัิง ห่รัือแสด้งความเห่็นูในูกิจัการัที�กรัะทำา ห่รัือในูเรัื�องที�พิจัารัณาสอบัห่าข้อเท็จัจัริัง 
ห่รัือศ่กษาอยู่นัู�นูได้้ เพื�อให่้การัทำาห่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธิการัมีปรัะสิทธิภาพยิ�งข่�นู รัวมทั�งทำาให่้
สมาชิกของแติ่ละสภาสามารัถเข้าใจัถ่งปัญห่าและข้อเท็จัจัรัิงติ่าง ๆ  ได้้อย่างล่กซึ่่�ง และมีความคล่องติัว 
ในูการัปฏิบััติิงานู อย่างไรัก็ติาม อำานูาจัในูการัเรัียกเอกสารั ห่รัือเรัียกบุัคคลใด้มาแถลงข้อเท็จัจัรัิง 
ห่รัือแสด้งความเห่็นูด้ังกล่าว มิให่้ใช้บัังคับักับัผู่้พิพากษาห่รัือตุิลาการัที�ปฏิบััติิห่นู้าที�ห่รืัอใช้อำานูาจั 
ในูกรัะบัวนูวิธีพิจัารัณาพิพากษาคดี้ ห่รัือการับัรัิห่ารังานูบัุคคลของศาลเพื�อให่้กรัะบัวนูวิธีพิจัารัณา

๗ สำานัูกงานูเลขาธิการัสภาผู้่แทนูรัาษฎรั, ความมุ่งห่มายและคำาอธิบัายปรัะกอบัรัายมาติรัาของรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย
 พุทธศักรัาช ๒๕๖๐, ห่นู้า ๒๒๓ - ๒๒๔.
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พพิากษาอรัรัถคด้ ีห่รัอืการับัรัหิ่ารังานูบัคุคลของศาลมคีวามเป็นูอสิรัะ รัวมทั�งคณะกรัรัมาธกิารัไม่มีอำานูาจั
ในูการัเรัียกวัติถุอื�นูใด้ที�ไม่ใช่เอกสารั ห่รืัอเอกสารัอิเล็กทรัอนูิกส์เพื�อมาสอบัห่าข้อเท็จัจัรัิง เนูื�องจัาก 
คณะกรัรัมาธิการัไม่มีอำานูาจัสอบัสวนูในูคด้ีอาญา 

๔) การักำาห่นูด้ให่้เป็นูห่นู้าที�ของรััฐมนูติรัีที�รัับัผ่ิด้ชอบัในูกิจัการัที�คณะกรัรัมาธิการัสอบัห่า
ข้อเท็จัจัรัิงห่รืัอศ่กษา ติ้องให่้ความรั่วมมือในูการัปฏิบััติิห่นู้าที�ด้ังกล่าวของคณะกรัรัมาธิการั เพื�อให่้ 
การัทำาห่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธิการัเป็นูไปอย่างมีปรัะสิทธิภาพ

๕) การับััญญัติิให่้เปิด้เผ่ยบัันูท่กการัปรัะชุม รัายงานูการัด้ำาเนิูนูการั รัายงานูการัสอบัห่า 
ข้อเท็จัจัริัง ห่รัอืรัายงานูการัศ่กษาของคณะกรัรัมาธิการัให้่ปรัะชาชนูทรัาบั เป็นูการัสะท้อนูให้่ปรัะชาชนู
เห็่นูถง่ความโปร่ังใส สุจัรัติิ และติรัวจัสอบัได้้ในูการัปฏบิัตัิหิ่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธกิารั เพื�อเป็นูห่ลกัปรัะกนัูว่า 
การัด้ำาเนูนิูการัของคณะกรัรัมาธิการัจัะยด่้ถอืเอาปรัะโยชน์ูของปรัะชาชนูและปรัะเทศชาติเิป็นูสำาคญั 

๓. อ�ำนำจเรยีกเอกสำรหร่อบคุคลของคณะกรรมำธิกิำรตั้ำมรฐ้ธิรรมนญ้แห่งรำช้อำณำจ้กรไทย
การัที�พรัะรัาชบััญญติัิคำาสั�งเรัยีกของคณะกรัรัมาธกิารัฯ มาติรัา ๕ มาติรัา ๘ และมาติรัา ๑๓  

ขัด้ห่รืัอแย้งติ่อรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ มีผ่ลให่้คณะกรัรัมาธิการัไม่มีอ�ำนำจ
ออกค�ำส้�งเรยีกเอกสารัห่รัอืบัคุคลโด้ยอาศยัอำานูาจัติามพรัะรัาชบัญัญตัิคิำาสั�งเรัยีกของคณะกรัรัมาธกิารัฯ 
การัฝ่่าฝ่ืนูห่รืัอไม่ปฏิบััติิติามคำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัไม่เป็นูความผิ่ด้และไม่ติ้องรัับัโทษ 
ในูทางอาญา เท่านัู�นู อย่างไรักต็ิาม รัฐัธรัรัมนูญูแห่่งรัาชอาณาจักัรัไทย มาติรัา ๑๒๙ วรัรัคสี� ได้้กำาห่นูด้ให้่ 
คณะกรัรัมาธิการัมีอ�ำนำจเรียกเอกสารัจัากบุัคคลใด้ห่รืัอเรัียกบุัคคลใด้มาแถลงข้อเท็จัจัริังห่รืัอ 
แสด้งความเห่็นูในูกิจัการัที�กรัะทำา ห่รัือในูเรัื�องที�พิจัารัณาสอบัห่าข้อเท็จัจัรัิงห่รัือศ่กษาอยู่นูั�นูได้้  
แต่ิการัใช้อำานูาจัเรัยีกของคณะกรัรัมาธกิารันูั�นูจัะมลีกัษณะเป็ินกำรเช้ญิหรอ่กำรขอควำมร่วมมอ่บคุคล
ให�ส่งเอกสำรหรอ่ให�มำแถลงข�อเท็จจรงิหรอ่แสดงควำมเห็นต่ั้อคณะกรรมำธิกิำร โดยจะไม่มสีภิำพื่บง้คบ้
ในทำงกฎหมำย โด้ยรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ วรัรัคห้่า ได้้กำาห่นูด้วิธีการับัังคบััไว้
เป็นูการัเฉพาะโด้ยให้่เป็นูห่นู้าที�ของรัฐัมนูติรัทีี�รับััผิ่ด้ชอบัในูกิจัการัที�คณะกรัรัมาธิการัสอบัห่าข้อเทจ็ัจัรังิ 
ห่รัือศ่กษาที�จัะติ้องสั�งการัให่้ “เจ�ำหน�ำที�ของร้ฐ” ในูสังกัด้ห่รัือในูกำากับัส่งเอกสารั ให่้ข้อเท็จัจัรัิง  
ห่รืัอแสด้งความคิด้เห่็นูติามที�คณะกรัรัมาธิการัเรัียก เพื�อให่้คณะกรัรัมาธิการัได้้มาซึ่่�งข้อเท็จัจัริัง 
ติามที�ต้ิองการั แต่ิสำาห่รับััในูกรัณีของ “บคุคลที�มไิด�เป็ินเจ�ำหน�ำที�ของรฐ้” การัเรัยีกเอกสารัห่รัอืบุัคคล
ของคณะกรัรัมาธิการั จัะมีลักษณะเป็นูเพียงการัเชิญห่รัือการัขอความรั่วมมือเป็นูสำาคัญ ซึ่่�งเป็นูอำานูาจั
ของคณะกรัรัมาธิการัติามรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ วรัรัคสี�

นูอกจัากนูี� การัใช้อำานูาจัเรัยีกเอกสารัห่รัอืบัคุคลในูการักรัะทำากิจัการั การัสอบัห่าข้อเทจ็ัจัรังิ 
ห่รัือการัศ่กษาเรัื�องใด้ ๆ ของคณะกรัรัมาธิการั จัะติ้องเป็นูเรัื�องที�อยู่ในูห่นู้าที�และอำานูาจัของสภา  
และห่นู้าที�และอำานูาจัติามที�รัะบัไุว้ในูการัติั�งคณะกรัรัมาธกิารัติามข้อบังัคบััการัปรัะชมุของสภาผู่แ้ทนูรัาษฎรั
ห่รัือวุฒิสภา แล้วแติ่กรัณี และในูการัด้ำาเนิูนูการัของคณะกรัรัมาธิการัติ้องไม่เป็นูเรัื�องซึ่ำ�าซึ่้อนูกันู  
ในูกรัณทีี�การักรัะทำากจิัการั การัสอบัห่าข้อเทจ็ัจัริัง ห่รัอืการัศ่กษาในูเรัื�องใด้มคีวามเกี�ยวข้องกันู ให้่เป็นูห่นู้าที�
ของปรัะธานูสภาแติ่ละสภาที�จัะติ้องด้ำาเนิูนูการัให่้คณะกรัรัมาธิการัที�เกี�ยวข้องทุกชุด้รั่วมด้ำาเนิูนูการั  
ทั�งนูี� เพื�อไม่ให้่การัใช้อำานูาจัเรัยีกเอกสารัห่รัอืบัคุคลของคณะกรัรัมาธิการัเป็นูการัสร้ัางภารัะห่รัอืกรัะทบั
ติ่อสิทธิห่รัือเสรัีภาพของบัุคคลเกินูสมควรัแก่เห่ติุ     ๗รัาชกิจัจัานูุเบักษา, ห่มายเห่ติุท้ายพรัะรัาชบััญญัติิงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘.

๘รัาชกิจัจัานูุเบักษา, ห่มายเห่ติุท้ายพรัะรัาชบััญญัติิลิขสิทธิ์ (ฉบัับัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑.
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โด้ยในูการัสอบัห่าข้อเท็จัจัรัิง คณะกรัรัมาธิการัจัะมอบัอำานูาจัห่รัือมอบัห่มายให่้บัุคคล 
ห่รัอืคณะบุัคคลใด้กรัะทำาการัแทนูมไิด้้ และให้่สภาผู้่แทนูรัาษฎรัและวฒุสิภาเปิด้เผ่ยบัันูทก่การัปรัะชมุ  
รัายงานูการัด้ำาเนูนิูการั รัายงานูการัสอบัห่าข้อเทจ็ัจัรังิ ห่รัอืรัายงานูการัศก่ษา แล้วแต่ิกรัณ ีของคณะกรัรัมาธกิารั 
ให่้ปรัะชาชนูทรัาบั เว้นูแติ่สภาผู่้แทนูรัาษฎรัห่รัือวุฒิสภา แล้วแติ่กรัณี มีมติิมิให่้เปิด้เผ่ย ทั�งนูี� เพื�อเป็นู 
การัสะท้อนูให่้เห่็นูถ่งความโปรั่งใส สุจัรัิติ และสามารัถติรัวจัสอบัการัใช้อำานูาจัของคณะกรัรัมาธิการัได้้
ว่าเป็นูไปเพื�อปรัะโยชนู์ของปรัะชาชนูและปรัะเทศชาติิอย่างแท้จัรัิงห่รัือไม่

 ๔. สภิำพื่บ้งค้บของพื่ระรำช้บ้ญญ้ตั้ิค�ำส้�งเรียกของคณะกรรมำธิิกำรของสภิำผ่้�แทนรำษฎร
และวุฒิสภิำ พื่.ศ. ๒๕๕๔ 

คำาวินิูจัฉัยศาลรััฐธรัรัมนููญที� ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันูที� ๗ ติุลาคม ๒๕๖๓ มีผ่ลทางกฎห่มาย 
ทำาให้่พรัะรัาชบััญญติัิคำาสั�งเรัยีกของคณะกรัรัมาธกิารัฯ มาติรัา ๕ มาติรัา ๘ และมาติรัา ๑๓ เป็นูอนัูใช้บัังคบัั
มิได้้ แติ่ในูมาติรัาอื�นู ๆ  ยังคงมีผ่ลใช้บัังคับัเป็นูกฎห่มาย ซึ่่�งคณะกรัรัมาธิการัสามารัถนูำามาปรัับัใช ้
ในูการัใช้อำานูาจัเรัียกเอกสารัห่รัือบัุคคลได้้ ด้ังติ่อไปนูี�

๔.๑ ข้�นตั้อนกำรส่งหนง้สอ่เรยีกเอกสำรหรอ่เช้ญิบคุคลของคณะกรรมำธิกิำร (พรัะรัาชบัญัญตัิิ
คำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๖) 

(๑) ในูการัด้ำาเนูินูกิจัการัที�กรัะทำาห่รัือในูเรัื�องที�พิจัารัณาสอบัสวนูห่รัือศ่กษาอยู ่
ของคณะกรัรัมาธิการัเรัื�องใด้ ห่ากคณะกรัรัมาธกิารัมมีติิให้่เรัยีกเอกสารัจัากบุัคคลใด้ ห่รืัอเรัยีกบุัคคลใด้
มาแถลงข้อเท็จัจัรัิงห่รัือแสด้งความเห็่นูเพื�อปรัะกอบัการัพิจัารัณา ให่้คณะกรัรัมาธิการัมีห่นูังสือ 
ขอให้่บุัคคลนัู�นูส่งเอกสารั ห่รัอืเชญิบุัคคลนัู�นูมาแถลงข้อเท็จัจัริังห่รืัอแสด้งความเห็่นูต่ิอคณะกรัรัมาธกิารั
ภายในูเวลาที�คณะกรัรัมาธิการักำาห่นูด้

(๒) ห่นูงัสือขอให้่ส่งเอกสารั ห่รัอืห่นูงัสอืเชญินูั�นูต้ิองรัะบัเุห่ติแุห่่งการัขอให้่ส่งเอกสารั
ห่รัือเชิญ รัวมทั�งปรัะเด้็นูข้อซึ่ักถามที�เกี�ยวข้องไว้ด้้วยติามสมควรั ในูกรัณีที�คณะกรัรัมาธิการัมีห่นูังสือ 
ขอให้่ส่งเอกสารั ห่รัอืเชิญมาแถลงข้อเทจ็ัจัรังิห่รัอืแสด้งความเห่น็ู อาจัขอให้่บุัคคลนูั�นูนูำาเอกสารัห่รัอืวตัิถุ
ที�เกี�ยวข้องมาปรัะกอบัการัพิจัารัณาด้้วยก็ได้้

(๓) บัคุคลที�ได้้รับััห่นูงัสอืต้ิองจััด้ส่งเอกสารั ห่รัอืมาแถลงข้อเทจ็ัจัริังห่รัอืแสด้งความเห่น็ู
ต่ิอคณะกรัรัมาธกิารัภายในูเวลาที�กำาห่นูด้ เว้นูแต่ิบุัคคลนัู�นูมเีวลาเห่ลอืที�จัะปฏบัิัติติิามห่นัูงสอืไม่ถ่ง ๓ วันู 
นูบััแต่ิวนัูที�ได้้รับััห่นูงัสอื บัคุคลนูั�นูอาจัไม่ปฏิบัตัิติิามก็ได้้ แต่ิต้ิองมหี่นูงัสอืแจ้ังเห่ติดุ้งักล่าวต่ิอคณะกรัรัมาธกิารั
ภายในู ๓ วันูนัูบัแติ่วันูที�ได้้รัับัห่นัูงสือ เมื�อคณะกรัรัมาธิการัได้้รัับัห่นูังสือแจั้งเห่ตุิจัากบุัคคลนูั�นูแล้ว  
ให่้คณะกรัรัมาธิการัมีห่นูังสือขอให่้บัุคคลนูั�นูส่งเอกสารั ห่รัือเชิญบัุคคลนูั�นูมาแถลงข้อเท็จัจัรัิงห่รัือ 
แสด้งความเห่็นูติ่อคณะกรัรัมาธิการัภายในูเวลาที�คณะกรัรัมาธิการักำาห่นูด้อีกครัั�งห่นู่�ง

(๔) ในูกรัณีที�บัุคคลที�ได้้รัับัห่นัูงสือเคยส่งเอกสารั ห่รัือได้้มาแถลงข้อเท็จัจัริังห่รัือ 
แสด้งความเห่น็ูในูเรัื�องเดี้ยวกนัูต่ิอคณะกรัรัมาธกิารัคณะอื�นูแล้ว อาจัอ้างเอกสารั คำาแถลง ห่รัอืความเห่น็ู
ของตินูด้ังกล่าวแทนูการัส่งเอกสารั ห่รืัอมาแถลงข้อเท็จัจัรัิงห่รืัอแสด้งความเห่็นู แติ่ติ้องมีห่นูังสือแจั้ง 
ติ่อคณะกรัรัมาธิการัภายในู ๓ วันูนูับัแติ่วันูที�ได้้รัับัห่นูังสือขอให่้ส่งเอกสารัห่รัือห่นูังสือเชิญ
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(๕) ในูกรัณีที�คณะกรัรัมาธิการัเห็่นูควรัให้่บัุคคลติาม (๔) ส่งเอกสารัห่รืัอมาแถลง 
ข้อเท็จัจัริังห่รืัอแสด้งความเห็่นูเพิ�มเติิมต่ิอคณะกรัรัมาธิการั ให้่ด้ำาเนิูนูการัติาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
โด้ยอนุูโลม

ข�อส้งเกตั้ อำานูาจัเรีัยกเอกสารัห่รืัอบุัคคลของคณะกรัรัมาธิการัติามรััฐธรัรัมนููญแห่่ง 
รัาชอาณาจัักรัไทย มาติรัา ๑๒๙ นัู�นู คณะกรัรัมาธิการัไม่มีอ�ำนำจในกำรเรียกว้ตั้ถุอ่�นใดที�ไม่ใช่้เอกสำร
หร่อเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ื่�อมำสอบหำข�อเท็จจริง เนืู�องจัากอำานูาจัเรีัยกเอกสารัห่รัือบุัคคลของ 
คณะกรัรัมาธิการั นัู�นู เป็นูเพียงอำานูาจัในูการัแสวงห่าข้อเท็จัจัริัง แต่ิไม่ใช่อำานูาจัในูการัสอบัสวนูคดี้อาญา
ดั้งนัู�นู ในูการัเรีัยกเอกสารัห่รืัอบุัคคลติามพรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรีัยกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๖ 
ควรัจัะอยูภ่ายใต้ิห่ลักการัของรััฐธรัรัมนููญดั้งกล่าว  

๔.๒ กำรขอเล่�อนหร่อกำรมอบหมำยให�บุคคลอ่�นมำแถลงข�อเท็จจริงหร่อแสดงควำมเห็น
ต่ั้อคณะกรรมำธิิกำรแทน (พรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรีัยกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๗)

(๑) บุัคคลที�ได้้รัับัห่นัูงสือเชิญมาแถลงข้อเท็จัจัริัง ห่รืัอแสด้งความเห็่นูต้ิองมา 
ด้้วยตินูเอง เว้นูแต่ิมีเห่ตุิจัำาเป็นูที�ไม่อาจัห่ลีกเลี�ยงได้้ อาจัมีห่นัูงสือขอเลื�อนูห่รืัอห่นัูงสือมอบัห่มายให้่
บุัคคลอื�นูมาด้ำาเนิูนูการัแทนูพร้ัอมชี�แจังเห่ตุิจัำาเป็นูอย่างชัด้เจันูต่ิอคณะกรัรัมาธิการัภายในู ๓ วันู 
นัูบัแต่ิวันูที�ได้้รัับัห่นัูงสือเชิญ

(๒) ในูกรัณีที�คณะกรัรัมาธิการัพิจัารัณาแล้วยอมให้่บุัคคลที�ได้้รัับัมอบัห่มายมาแถลง
ข้อเท็จัจัริัง ห่รืัอแสด้งความเห็่นูต่ิอคณะกรัรัมาธิการั ให้่ถือว่าคำาแถลงห่รืัอความเห็่นูของบุัคคลนัู�นู 
เป็นูคำาแถลงห่รืัอความเห็่นูของผู้่ที�คณะกรัรัมาธิการัมีห่นัูงสือเชิญ

(๓) ถ้าคณะกรัรัมาธิการัพิจัารัณาแล้วเห็่นูควรัให้่บุัคคลที�ได้้รัับัห่นัูงสือเชิญต้ิองมาแถลง
ข้อเท็จัจัริังห่รืัอแสด้งความเห็่นูต่ิอคณะกรัรัมาธิการัด้้วยตินูเอง ให้่มีห่นัูงสือเชิญบุัคคลดั้งกล่าวอีกครัั�งห่นู่�ง

(๔) ในูกรัณีที�คณะกรัรัมาธิการัพิจัารัณาแล้วยอมให้่เลื�อนู ให้่ด้ำาเนิูนูการัส่งห่นัูงสือเชิญให่ม่
ติามขั�นูติอนูที�กำาห่นูไว้ในูข้อ ๔.๑ (๑) (๒) และ (๓) โด้ยอนุูโลม

๔.๓ วิธีิกำรส่งหน้งส่อเชิ้ญบุคคลหร่อเรียกเอกสำร
การัจััด้ส่งห่นัูงเชิญบุัคคลห่รืัอเรีัยกเอกสารัให้่คณะกรัรัมาธิการัด้ำาเนิูนูการัด้้วยวิธีการัใด้ 

วิธีการัห่นู่�ง ห่รืัอห่ลายวิธีการัติามที�คณะกรัรัมาธิการัเห็่นูสมควรัก็ได้้ ดั้งต่ิอไปนีู� (พรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรีัยก
ของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๙)

(๑) ส่งทางไปรัษณีย์ลงทะเบีัยนูติอบัรัับั
(๒) มอบัให้่บุัคคลอื�นูนูำาส่ง
(๓) ส่งทางโทรัสารั
(๔) วิธีการัอื�นูใด้ที�คณะกรัรัมาธิการัเห็่นูสมควรัเฉพาะกรัณี

๔.๔ ค่ำใช้�จ่ำยในกำรเดนิทำงมำแถลงข�อเท็จจริงหร่อแสดงควำมเหน็ต่ั้อคณะกรรมำธิิกำร 
ผู้่ใด้ที�คณะกรัรัมาธิการัมีห่นัูงสือเชิญให้่มาแถลงข้อเท็จัจัรัิงห่รืัอแสด้งความเห็่นูมีสิทธิ 

ได้้รัับัค่าใช้จ่ัายในูการัเดิ้นูทางมาแถลงข้อเท็จัจัริังห่รืัอแสด้งความเห็่นูต่ิอคณะกรัรัมาธิการั ติามรัะเบีัยบั
ที�ปรัะธานูรััฐสภากำาห่นูด้๘ (พรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรีัยกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๑๐)

๘ รัะเบีัยบัรััฐสภาว่าด้้วยค่าใช้จ่ัายในูการัเดิ้นูทางของผู้่มาแถลงข้อเท็จัจัริังห่รืัอแสด้งความเห็่นูต่ิอคณะกรัรัมาธิการั พ.ศ. ๒๕๕๔
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๔.๕ ข�อยกเว�นควำมร้บผิ่ด
ผู่ ้ที�ให่้ถ้อยคำา ห่รัือส่งมอบัวัติถุ เอกสารั ห่รัือพยานูห่ลักฐานูอื�นูที�เกี�ยวข้องติ่อ 

คณะกรัรัมาธกิารั ห่รัอืผู่ท้ี�จัดั้ทำาและเผ่ยแพร่ัรัายงานูการัปรัะชมุติามข้อบังัคบััการัปรัะชมุสภาผู่แ้ทนูรัาษฎรั 
ห่รัอืวฒุสิภา แล้วแต่ิกรัณ ีไม่ต้ิองรับััผ่ดิ้ทั�งทางแพ่ง ทางอาญาห่รัอืทางวนัิูย เนืู�องจัากการัที�ตินูเปิด้เผ่ยข้อมลู 
ห่รัือให่้วัติถุ เอกสารั ห่รัือพยานูห่ลักฐานูห่รืัอจััด้ทำาและเผ่ยแพรั่รัายงานูโด้ยสุจัริัติ แล้วแติ่กรัณี  
(พรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๑๑)

ข�อส้งเกตั้ ถง่แม้ว่าติามความมุง่ห่มายของรััฐธรัรัมนููญ คณะกรัรัมาธิการัจัะไม่มอี�ำนำจ
ในกำรเรียกว้ตั้ถอุ่�นใดที�ไม่ใช่้เอกสำร หร่อเอกสำรอเิลก็ทรอนกิส์เพื่่�อมำสอบหำข�อเท็จจรงิกต็ั้ำม แต่ิห่ากผู้่ได้้รัับั
ห่นูงัสือเรัยีกเอกสารัห่รัอืห่นูงัสือเชิญบัคุคล ได้้ส่งมอบัวตัิถ ุห่รัอืพยานูห่ลักฐานูอื�นูใด้ที�ไม่ใช่เอกสารัห่รัอื
เอกสารัอเิล็กทรัอนูกิส์ให้่กบััคณะกรัรัมาธกิารัโด้ยสจุัรัติิ ผู่นู้ั�นูย่อมได้้รับััความคุม้ครัองติามพรัะรัาชบัญัญตัิิ
คำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๑๑ ด้้วย    

๔.๕ ควำมร้บผ่ิดทำงอำญำ
(๑) กรัรัมาธิการัผู้่ใด้ปฏิบััติิห่รืัอละเว้นูการัปฏิบััติิห่นู้าที�โด้ยมิชอบั เพื�อให้่เกิด้ความเสียห่าย

แก่ผู้่ห่นู่�งผู้่ใด้ ห่รืัอปฏิบััติิ ห่รืัอละเว้นูการัปฏิบััติิห่นู้าที�โด้ยทุจัริัติติามพรัะรัาชบััญญัติินีู�   ต้ิองรัะวางโทษ 
จัำาคุกติั�งแต่ิห่นู่�งปีถง่สบิัปี ห่รัอืปรับััติั�งแต่ิสองพนัูบัาทถง่สองห่มื�นูบัาท ห่รัอืทั�งจัำาทั�งปรับัั (พรัะรัาชบัญัญตัิิ
คำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๑๒)

ข�อส้งเกตั้ ในูการัใช้อำานูาจัเรัยีกเอกสารัห่รืัอบุัคคลของคณะกรัรัมาธกิารั นูั�นู ในูบัางกรัณี
กรัรัมาธิการับัางคนูอาจัจัะมีส่วนูได้้เสีย และอาจันูำาเอกสารั ห่รัือข้อเท็จัจัรัิงที�ได้้มาจัากการัด้ำาเนูินูการั
ของคณะกรัรัมาธิการัไปใช้ปรัะโยชนู์โด้ยมิชอบั ห่รัือนูำาเอกสารัห่รัือข้อเท็จัจัรัิงไปแสวงห่าปรัะโยชนู์ 
ที�มิควรัได้้โด้ยชอบัด้้วยกฎห่มายสำาห่รัับัตินูเองห่รัือผู่้อื�นู ด้ังนูั�นู เพื�อเป็นูการัป้องกันูมิให่้เกิด้การัขัด้กันู 
แห่่งผ่ลปรัะโยชน์ูจัากการัปฏิบัตัิหิ่นู้าที�ในูฐานูะกรัรัมาธกิารั การักำาห่นูด้ให้่กรัรัมาธกิารัต้ิองรัับัโทษทางอาญา
จัากการัปฏิบัติัิห่รัอืละเว้นูการัปฏิบัตัิหิ่นู้าที�โด้ยมชิอบั ห่รัอืปฏบิัตัิหิ่รัอืละเว้นูการัปฏิบัตัิหิ่นู้าที�โด้ยทจุัรัติิ 
จัง่สอด้คล้องกบััวัติถปุรัะสงค์ของการัลงโทษทางอาญาแก่บัคุคลและความร้ัายแรังของการักรัะทำาความผ่ดิ้  

(๒) ผู่้ใด้ส่งเอกสารัห่รัือแจั้งข้อความอันูเป็นูเท็จัติ่อคณะกรัรัมาธิการัซึ่่�งกรัะทำาการั 
ติามห่นู้าที� ต้ิองรัะวางโทษจัำาคกุไม่เกนิูสองปี ห่รัอืปรับััไม่เกนิูสี�พนัูบัาทห่รัอืทั�งจัำาทั�งปรับัั (พรัะรัาชบัญัญตัิิ
คำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๑๔)

ข�อส้งเกตั้ ถ่งแม้ว่าอำานูาจัเรัียกเอกสารัห่รัือบัุคคลของคณะกรัรัมาธิการั จัะเป็นูเพียง
การัแสวงห่าข้อเทจ็ัจัรังิ มิใช่การัสอบัสวนูติามปรัะมวลกฎห่มายวธีิพจิัารัณาความอาญาก็ติาม แต่ิการัได้้ข้อมลู
อันูเป็นูเท็จัจัะทำาให่้คณะกรัรัมาธิการัได้้รัับัข้อมูลที�ไม่ถูกติ้องและเห่มาะสม ซ่ึ่�งจัะส่งผ่ลกรัะทบัติ่อ 
การัแสวงห่าข้อเทจ็ัจัริังของคณะกรัรัมาธกิารั และกรัะทบัปรัะสทิธภิาพในูการัปฏบัิัติหิ่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธกิารั 
ด้ังนูั�นู การักำาห่นูด้ให่้ผู่้ส่งเอกสารัห่รืัอแจั้งข้อความอันูเป็นูเท็จัมีโทษทางอาญา จั่งสอด้คล้องกับั
วัติถุปรัะสงค์ของการัลงโทษทางอาญาแก่บัุคคลและความรั้ายแรังของการักรัะทำาความผ่ิด้  
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(๓) ผู่้ใด้กรัะทำาด้้วยปรัะการัใด้ ๆ อันูเป็นูการัขัด้ขวางการัปฏิบััติิการัติามห่นู้าที�ของ
คณะกรัรัมาธิการั ติ้องรัะวางโทษจัำาคุกไม่เกินูห่นู่�งปี ห่รืัอปรัับัไม่เกินูสองพันูบัาท ห่รืัอทั�งจัำาทั�งปรัับั 
(พรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๑๕)

ข�อส้งเกตั้ การัขดั้ขวางการัปฏบิัตัิกิารัติามห่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธกิารัเป็นูการักรัะทำา
ด้้วยปรัะการัใด้ ๆ  ที�ส่งผ่ลกรัะทบัต่ิอการัปฏบิัตัิกิารัติามห่นู้าที�และอำานูาจัของคณะกรัรัมาธกิารั ซึ่่�งมคีวามห่มาย 
ที�กว้างและคลอบัคลุมทั�งการักรัะทำาที�กรัะทบัต่ิอความสงบัเรัยีบัร้ัอยในูการัปรัะชมุ การักรัะทำาที�กรัะทบั
ติ่อกรัรัมาธิการัคนูใด้คนูห่นู่�งซึ่่�งเป็นูองค์ปรัะชุมของคณะกรัรัมาธิการั และการักรัะทำาที�กรัะทบัติ่อมติิ 
ที�ปรัะชุม ห่รัอืการักรัะทำาที�กรัะทบัต่ิอการัแสวงห่าข้อเทจ็ัจัรังิติามมติขิองคณะกรัรัมาธกิารั เช่นู การัขดั้ขวาง
การัลงพื�นูที�ในูการัแสวงห่าข้อเทจ็ัจัริัง การัทำาลายเอกสารัห่ลกัฐานูต่ิาง ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับัการัปรัะชมุห่รืัอ
การัแสวงห่าข้อเท็จัจัรัิงของคณะกรัรัมาธิการั เป็นูติ้นู ด้ังนูั�นู การักำาห่นูด้ให่้ผู่้ที�ขัด้ขวางการัปฏิบััติิการั
ติามห่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธกิารัมโีทษทางอาญา จ่ังสอด้คล้องกับัวัติถปุรัะสงค์ของการัลงโทษทางอาญา
แก่บัุคคลและความรั้ายแรังของการักรัะทำาความผ่ิด้

ในูการัด้ำาเนิูนูคดี้อาญาต่ิอผู้่กรัะทำาความผิ่ด้ฐานูส่งเอกสารัห่รืัอแจ้ังข้อความอันูเป็นูเทจ็ั
ต่ิอคณะกรัรัมาธกิารัติามพรัะรัาชบัญัญตัิคิำาสั�งเรัยีกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๑๔ และความผิ่ด้ฐานู
ขดั้ขวางการัปฏบิัตัิกิารัติามห่นู้าที�ของคณะกรัรัมาธิการั ติามพรัะรัาชบัญัญตัิคิำาสั�งเรัยีกของคณะกรัรัมาธิการัฯ 
มาติรัา ๑๕ นูั�นู เมื�อมีการักรัะทำาความผ่ิด้ติ่อคณะกรัรัมาธิการัใด้ ให่้ปรัะธานูคณะกรัรัมาธิการัคณะนูั�นู
มีห่นูังสือกล่าวโทษติ่อพนูักงานูสอบัสวนูเพื�อด้ำาเนูินูคด้ีติ่อไป

บทสรุปิ
การัที�ศาลรััฐธรัรัมนููญมคีำาวินิูจัฉยัที� ๑๗/๒๕๖๓ ลงวนัูที� ๗ ติลุาคม ๒๕๖๓ ว่าพรัะรัาชบััญญติัิ 

คำาสั�งเรัียกของคณะกรัรัมาธิการัฯ มาติรัา ๕ ที�บััญญัติิเกี�ยวกับัอำานูาจัของคณะกรัรัมาธิการั 
ในูการัออกคำาสั�งเรัียกเอกสารัจัากบัุคคลใด้ ห่รัือเรัียกบัุคคลใด้มาแถลงข้อเท็จัจัรัิงห่รัือแสด้งความเห่็นู
ในูกิจัการัที�กรัะทำาห่รืัอในูเรัื�องที�พิจัารัณาสอบัสวนูห่รืัอศ่กษา มาติรัา ๘ ที�บััญญัติิขั�นูติอนู 
ในูการัออกคำาสั�งเรัยีกไว้ และมาติรัา ๑๓ ที�กำาห่นูด้โทษทางอาญาแก่ผู่ฝ่้่าฝื่นูห่รัอืไม่ปฏบิัตัิติิามคำาสั�งเรัยีก
ของคณะกรัรัมาธิการั เป็นูบัทบััญญัติิที�ขัด้ห่รัือแย้งติ่อรััฐธรัรัมนููญ มาติรัา ๑๒๙ จั่งมีผ่ลทางกฎห่มาย 
ทำาให้่คณะกรัรัมาธิการัของสภาผู้่แทนูรัาษฎรัและวฒุสิภาไม่มอี�ำนำจออกค�ำส้�งเรยีกเอกสารัห่รืัอบุัคคล
และผู่ฝ่้่าฝื่นูห่รัอืไม่ปฏบิัตัิติิามคำาสั�งเรัยีกของคณะกรัรัมาธกิารัไม่มคีวามผ่ดิ้ในูทางอาญา อย่างไรักต็ิาม 
คณะกรัรัมาธิการัยังคงมีอ�ำนำจเรียกเอกสารัจัากบุัคคลใด้ห่รืัอเรัียกบุัคคลใด้มาแถลงข้อเท็จัจัริัง 
ห่รัือแสด้งความเห่็นูในูกิจัการัที�กรัะทำาห่รัือในูเรัื�องที�พิจัารัณาสอบัห่าข้อเท็จัจัริังห่รืัอศ่กษาอยู่นูั�นูได้้ 
และให่้เป็นูห่นู้าที�ของรััฐมนูติรัีที�รัับัผ่ิด้ชอบัในูกิจัการัที�คณะกรัรัมาธิการัสอบัห่าข้อเท็จัจัรัิงห่รัือศ่กษา
ที�จัะติ้องสั�งการัให่้เจั้าห่นู้าที�ของรััฐในูสังกัด้ห่รัือในูกำากับั ให่้ข้อเท็จัจัรัิง ส่งเอกสารั ห่รัือแสด้งความเห่็นู
ติามที�คณะกรัรัมาธิการัเรัียก ซึ่่�งเป็นูไปติามห่ลักการัที�บััญญัติิไว้ในูรััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย 
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ในูการันีู� เพื�อให้่การัใช้อำานูาจัเรัยีกเอกสารัห่รืัอบัคุคลของคณะกรัรัมาธกิารัมกีรัอบัการัใช้อำานูาจัและ
แนูวทางปฏิบัตัิทิี�ชดั้เจันู ควรัมกีารัปรัะเมนิูผ่ลสมัฤทธิข์องพรัะรัาชบัญัญตัิคิำาสั�งเรัยีกของคณะกรัรัมาธิการัฯ 
ติามห่ลกัการัของรัฐัธรัรัมนูญูแห่่งรัาชอาณาจักัรัไทย มาติรัา ๗๗ และมาติรัา ๒๕๘ ค. ด้้านูกฎห่มาย (๑) 
และพรัะรัาชบัญัญติัิห่ลักเกณฑ์การัจััด้ทำาร่ัางกฎห่มายและการัปรัะเมนิูผ่ลสมัฤทธิข์องกฎห่มาย พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในูกรัณทีี�ผ่ลการัปรัะเมนิูผ่ลสัมฤทธ์ิเห็่นูว่าควรัจัะมกีฎห่มายรัะดั้บัพรัะรัาชบััญญติัิเพื�อรัองรัับัการัใช้อำานูาจัเรัยีก
เอกสารัห่รืัอบุัคคลของคณะกรัรัมาธกิารั กค็วรัมกีารัปรัับัปรุังห่รืัอแก้ไขเพิ�มเติิมพรัะรัาชบััญญัติิคำาสั�งเรัยีก
ของคณะกรัรัมาธิการัฯ ให่้สอด้คล้องกับัห่ลักการัและสารัะสำาคัญที�เกี�ยวกับัห่นู้าที�และอำานูาจัของ 
คณะกรัรัมาธกิารัติามรัฐัธรัรัมนูญูแห่่งรัาชอาณาจักัรัไทยและห่ลกัสากล และมมีาติรัการับัังคบััผู้่ฝ่่าฝื่นูห่รัอื
ไม่ปฏบัิัติิติามอำานูาจัเรัยีกของคณะกรัรัมาธกิารัที�ได้้สดั้ส่วนูกับัลกัษณะของความผ่ดิ้ติลอด้จันูพฒันูากฎห่มาย
ให่้สอด้คล้องและเห่มาะสมกับับัรัิบัทติ่าง ๆ ของสังคมไทยที�เปลี�ยนูแปลงไป ทั�งนูี� เพื�อให่้การัทำาห่นู้าที�
ของคณะกรัรัมาธิการัซึ่่�งเป็นูกลไกสำาคัญของฝ่่ายนิูติิบััญญัติิในูการัควบัคุมการับัริัห่ารัรัาชการัแผ่่นูดิ้นู
เป็นูไปอย่างมีปรัะสิทธิภาพและปรัะสิทธิผ่ลสมด้ังความมุ่งห่มายของการัมีรัะบับัคณะกรัรัมาธิการั




