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บทคดัย่อ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๓๕  ก าหนด 
ให้คณะกรรมาธิการเป็นกลไกในการช่วยเหลือกิจการของสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา   
เพื่อให้การท างานของสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภามีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน  โดยให้
คณะกรรมาธิการมีอ านาจในการออกค าสั่งเรียกเอกสาร  หรือบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง   
หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีกระท า  หรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได ้
โดยค าสั่งดงักล่าวมีผลบงัคบัในลกัษณะเป็นโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติั  เพื่อให้การท าหนา้ท่ีของ
คณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

พระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นบทบญัญติัท่ีให้คณะกรรมาธิการสามญัและวิสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ั้นได ้ และให้ค  าสั่ง
เรียกดงักล่าวมีผลบงัคบั  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ท าให้มีประสิทธิภาพ
และไดรั้บขอ้เท็จจริงท่ีครบถว้น  เพื่อให้การด าเนินงานของสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

อยา่งไรก็ตาม  พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว  อาจมีเน้ือหาสาระบางประการท่ีไม่ไดเ้ป็นการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ในกรณีท่ีประชาชนเป็นผูเ้สียหายจากการกระท าของ
กรรมาธิการผูป้ฏิบติัหรือจากละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึง
ผูใ้ด  หรือปฏิบติั  หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต  ซ่ึงการท่ีองคก์รท่ีใชอ้  านาจนิติบญัญติัจะ
ตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ก็ตอ้งน าหลกัความไดส้ัดส่วนมาพิจารณาในการ
ตรากฎหมายเพื่อจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ย 

 
 
 

 
 
 
 



กฎหมายว่าด้วยค าส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการฯ   
กบัปัญหาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

๑.  บทน า 
 คณะกรรมาธิการมีท่ีมาจากรัฐธรรมนูญและขอ้บงัคบัการประชุมของสภา  โดย
ค านึงถึงหลกัการแบ่งงานกนัท าหรือเม่ือตอ้งการความช านาญในเร่ืองเฉพาะด้าน  ตาม
หลกัการดงักล่าวจึงเป็นอ านาจของสภาท่ีจะเลือกใชก้รรมาธิการตามความเหมาะสม  โดย
อาศยัรัฐธรรมนูญและขอ้บงัคบัการประชุมท่ีไดใ้หอ้ านาจไว้1 
 สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาจึงมีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้ งเป็น
คณะกรรมาธิการสามญั  และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นสมาชิกหรือมิไดเ้ป็นสมาชิก  ตั้ง
เป็นคณะกรรมาธิการวิสามญั  เพื่อกระท ากิจการ  พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ 
อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของสภา  แลว้รายงานต่อสภา  ซ่ึงภารกิจของสภาผูแ้ทนราษฎรและ
วุฒิสภานั้นมีความหลากหลาย  รัฐธรรมนูญและขอ้บงัคบัการประชุมของแต่ละสภาจึงให้
อ านาจคณะกรรมาธิการของแต่ละสภาในการออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือในเร่ืองท่ี
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ั้นได ้
 อยา่งไรก็ตาม  แมรั้ฐธรรมนูญและขอ้บงัคบัการประชุมของแต่ละสภาจะให้อ านาจ
คณะกรรมาธิการของแต่ละสภามีอ านาจออกค าสั่งเรียกดงักล่าว  เพื่อช่วยเสริมสร้างการ
ท างานของสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนก็ตาม  แต่ในทางปฏิบติัมกัจะ
ประสบกับปัญหาในการใช้อ านาจดังกล่าว  เช่น  ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งปัญหาการใช้อ านาจโดยไม่ชอบในการออกค าสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของแต่ละสภา  เป็นตน้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๑๓๕  วรรคสอง  จึงไดบ้ญัญติัใหค้  าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการนั้นมีผล
บงัคบัในลกัษณะท่ีเป็นโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัเพื่อใหก้ารท าหนา้ท่ีของ 
 

                                                 
1ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา. วฒิุสภากบัรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐  และความรู้ในวงงานรัฐสภา, 

กรกฎาคม ๒๕๕๕, กรุงเทพฯ: ส านกัประชาสมัพนัธ์. น.๑๘๑. 
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คณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน2  จึงเป็นท่ีมาของการประกาศใช้พระราชบญัญติัค าสั่ง
เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

๒.  ข้อคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 สิทธิในความหมายทัว่ไปนั้น  หมายถึงอ านาจท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองให้แก่บุคคลในอนั
ท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอยา่งหน่ึง  สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอ่ืนดว้ย  
เม่ือพิจารณาสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  จะเห็นไดว้า่  สิทธิตามรัฐธรรมนูญถือวา่เป็นสิทธิตามกฎหมาย
มหาชน  ซ่ึงอ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบ้ญัญติัให้การรับรองคุม้ครองแก่ปัจเจก
บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด  การให้อ านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เรียกร้องต่อองคก์รของรัฐมิใหแ้ทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน3  
 ส่วนเสรีภาพเป็นสภาพการณ์ท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระท าการอย่างใดอยา่งหน่ึงตาม
ความประสงค์ของตน  เสรีภาพจึงหมายถึงอ านาจในการก าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลท่ีจะ
กระท าการใดหรือไม่กระท าการใดอนัเป็นอ านาจท่ีมีเหนือตนเอง4  
 ทั้งน้ี  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  ได้บญัญติัหลักการท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไวใ้นรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวางหลกั
ทัว่ไปในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน  โดยคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล5  การคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยจากการใช้
อ านาจใด ๆ โดยองคก์รของรัฐทุกองคก์ร6  เพื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย7 
 
 

                                                 
2คณะกรรมาธิการวสิามญับนัทึกเจตนารมณ์  จดหมายเหตุ  และตรวจรายงานการประชุม สภา 

ร่างรัฐธรรมนูญ(๒๕๕๐). เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐. จดัท าโดยส านกั
กรรมาธิการ ๓ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. หนา้ ๑๓๔. 
 3 บรรเจิด  สิงคะเนติ. หลกัพ้ืนฐานเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย,์ พิมพค์ร้ังท่ี ๔. 
กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ญิญูชน, ๒๕๕๕, น.๔๘-๔๙. 

4 เพ่ิงอ้าง, น. ๕๑. 
5รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔  
6รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖ 
7รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗   
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รวมทั้งการก าหนดเง่ือนไขการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  เพื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย  ป้องกนัมิให้รัฐด าเนินการใด ๆ เพื่อจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จนเกินสมควรและกระทบสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพได้8 
 ตามหลักทัว่ไปในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นอาจกระท าได้  แต่ทั้งน้ีจะต้องกระท า
ภายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีรัฐธรรมนูญไดก้ าหนด  ซ่ึงก่อนท่ีจะพิจารณาเร่ืองการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ
นั้น  ควรจะตอ้งท าการตรวจสอบเง่ือนไขต่าง ๆ ก่อน  โดยจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี9   
 ขั้นตอนแรก  จะตอ้งตรวจสอบวา่  การกระท าของบุคคลหรือส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุม้ครองนั้น  
อยูภ่ายใตอ้งคป์ระกอบท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้หค้วามคุม้ครองต่อสิทธิและเสรีภาพหรือไม่ 
 ขั้นตอนท่ีสอง  จะตอ้งตรวจสอบวา่  ผูท่ี้ผกูพนัต่อสิทธิและเสรีภาพไดท้  าการแทรกแซงใน
องคป์ระกอบของสิทธิและเสรีภาพหรือไม่ 
 ขั้นตอนท่ีสาม  การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพนั้นได้กระท าตามเง่ือนไขในทางกฎ
กฎหมายตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
 ขั้นตอนท่ีส่ี  กฎหมายท่ีจ ากัดสิทธิและเสรีภาพจะต้องอยู่ภายใต้หลักการต่าง ๆ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญดว้ย 
 ขั้นตอนท่ีหา้  การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพนั้น  จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในสิทธิและเสรีภาพแต่ละเร่ือง 
 ขั้นตอนท่ีหก  การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพนั้น  เป็นไปตามหลกัความได้สัดส่วน
หรือไม่10 
 
 

                                                 
8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๙ 
9 บรรเจิด  สิงคะเนติ, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี  ๓,  น. ๑๙๗-๑๙๘.  
10หลักความได้สัดส่วนได้ยกระดับเป็นหลักตามรัฐธรรมนูญและได้เป็นเกณฑ์อันส าคัญในการ

ตรวจสอบการบญัญติักฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติั  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  
ได้บัญญัติไวใ้นมาตรา  ๒๙  วรรคแรก  ว่า  “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ 
จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้ 
และเท่าท่ีจ าเป็น  และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้” 
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๓.  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติค าส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 ๓.๑  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัิฉบับนี ้ 

เน่ืองจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญบญัญติัใหค้ณะกรรมาธิการสามญัและวิสามญัของสภา
ผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ั้นได ้
และให้ค  าสั่งเรียกดงักล่าวมีผลบงัคบัซ่ึงจะส่งผลดีต่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ท าให้มี
ประสิทธิภาพและไดรั้บขอ้เทจ็จริงท่ีครบถว้น จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

๓.๒  บทนิยาม 
“คณะกรรมาธิการ” หมายความวา่ คณะกรรมาธิการสามญัและคณะกรรมาธิการวิสามญั

ของสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา 
“ประธานคณะกรรมาธิการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมาธิการสามญัและ

คณะกรรมาธิการวสิามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา 
“หน่วยราชการ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน

แต่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกจากหน่วยราชการหรือ

รัฐวสิาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
“รัฐวสิาหกิจ” หมายความวา่ รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
“ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความว่า ราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ

บริหารราชการแผน่ดิน 
๓.๓  หลกัการทัว่ไป   

 สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
สามญั และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นสมาชิกหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามญั 
เพื่อกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อนัอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภา
ผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา แลว้รายงานต่อสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา แลว้แต่กรณี11 

                                                 
11 มาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัค าสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
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คณะกรรมาธิการมีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ั้น
ได้12   

ค าสั่งเรียกมิใหใ้ชบ้งัคบักบัผูพ้ิพากษาหรือตุลาการท่ีปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีในกระบวนวิธี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิใหใ้ชบ้งัคบักบัผูต้รวจการ
แผน่ดินหรือกรรมการในองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในแต่ละ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  แลว้แต่กรณี13 

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงจะเรียกให้ส่งเอกสารหรือเรียกมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง 
ความคิดเห็นเป็นขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจง้ให้รัฐมนตรีซ่ึงบงัคบับญัชาหรือก ากบั
ดูแลหน่วยงานท่ีบุคคลนั้นสังกดัทราบและมีค าสั่งให้บุคคลนั้นด าเนินการตามหนังสือเรียกของ
คณะกรรมาธิการ  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัของแผน่ดิน ให้ถือ
วา่เป็นเหตุยกเวน้การปฏิบติัตามค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ14 

๓.๓  เนือ้หาของพระราชบัญญตัิฉบับนี้ 
 ๑.  คณะกรรมาธิการมีมติใหเ้รียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง

ขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการมีหนงัสือขอให้บุคคล
นั้นส่งเอกสาร  หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมาธิการก าหนด15 

                                                 
12มาตรา ๕ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัค าสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและ

วฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
13มาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและ

วฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  
14มาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและ

วฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
15มาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญติัค าสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
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 ๒.  บุคคลท่ีไดรั้บหนงัสือเชิญมาแถลงขอ้เท็จจริง  หรือแสดงความคิดเห็นตอ้งมา
ดว้ยตนเอง  เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้16 

 ๓.  บุคคลท่ีไดรั้บหนงัสือขอให้ส่งเอกสารหรือเชิญมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นไม่จดัส่งเอกสารหรือไม่มาแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความเห็น  ให้คณะกรรมาธิการออก
ค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลนั้น  หรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความเห็นดว้ย
ตนเองต่อคณะกรรมาธิการ17 

 ๔.  วธีิการส่งหนงัสือและค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ18 
 ๕.  ผูท่ี้คณะกรรมาธิการมีหนงัสือเชิญหรือมีค าสั่งเรียกให้มาแถลงขอ้เท็จจริงหรือ

แสดงความคิดเห็น  มีสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อ
คณะกรรมาธิการ  ตามระเบียบท่ีประธานรัฐสภาก าหนด19  

 ๖.  ผูท่ี้ใหถ้อ้ยค า  หรือส่งมอบวตัถุ  เอกสาร  หรือพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
คณะกรรมาธิการ  หรือผูท่ี้จดัท าและเผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบงัคบัการประชุมสภา
ผูแ้ทนราษฎร  หรือวฒิุสภา  แลว้แต่กรณี  ไม่ตอ้งรับผดิทั้งทางแพง่  ทางอาญา  หรือทางวนิยั20  

 ๗.  การกระท าผิดตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้ประธานคณะกรรมาธิการมีหนงัสือ
กล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน  เพื่อด าเนินคดีต่อไป21 

 
 

                                                 
16 มาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัค าสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
17 มาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัค าสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
18 มาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัค าสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
19 มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
20 มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
21 มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๔  
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 ๘.  บทก าหนดโทษต่อกรรมาธิการผูป้ฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ  
หรือผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม  หรือผูส่้งเอกสารหรือแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ  หรือผูก้ระท าการดว้ย
ประการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบติัการตามหนา้ท่ีของคณะกรรมาธิการ22 

 ๔.  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญตัิค าส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการฯ กับการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล 
 เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาสาระของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี จะเห็นไดว้า่  อาจมีปัญหาเก่ียวกบั
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ้กล่าวคือ ในกรณีท่ีประชาชนเป็นผูเ้สียหายจากการ
กระท าของกรรมาธิการผูป้ฏิบัติหรือจากละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริตตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี
แลว้23  เน่ืองจากพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไม่มีบทบญัญติัให้ประชาชนผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการ
กระท าดังกล่าวในฐานะผูเ้สียหายท่ีแท้จริงมีสิทธิในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้  เพียงแต่บญัญติัให้ประธานคณะกรรมาธิการ
เท่านั้นท่ีมีหนงัสือกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป 
 ส าหรับประเด็นดังกล่าว  เม่ือพิจารณาจากหลักความได้สัดส่วน24 จากบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  วรรคแรกท่ีบัญญัติว่า  “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ...และ
เท่าท่ีจ าเป็น...”  จะเห็นไดว้่า  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีอาจมีปัญหาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย  เน่ืองจากหลักเกณฑ์ของหลักความได้สัดส่วนดังกล่าวได้น ามาเป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
กล่าวคือ  การท่ีองค์กรท่ีใช้อ านาจนิติบญัญติัจะตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ก็
ตอ้งน าหลกัเกณฑด์งักล่าวมาพิจารณาในการตรากฎหมายเพื่อจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ย  
แต่พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมิไดมี้การอา้งบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๐  ซ่ึงเป็นบทบญัญติั
เก่ียวกบัสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ  

                                                 
22 มาตรา ๑๒, ๑๓, ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัค าสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภา

ผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
23 มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
24 หลักความได้สัดส่วนเป็นหลกัการย่อยของหลักนิติรัฐ  ซ่ึงมีหลกัการย่อยอยู่  ๓  ประการ  คือ   

หลกัความเหมาะสม  หลกัความจ าเป็น  และหลกัความสดัส่วนในความหมายอยา่งแคบ  
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มาตรา  ๒๙  ดว้ยแลว้  บทบญัญติัดงักล่าวท่ีบญัญติัให้ประธานคณะกรรมาธิการเท่านั้นท่ีมีหนงัสือ
กล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน25 อาจขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญได ้    
 ในขณะเดียวกันพระราชบญัญติัฉบบัน้ีอาจกลับกลายเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการใช้อ านาจ 
ออกค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการกระท าไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีตามมา
หลายประการ26  เช่น  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีกล่าวไวข้้างต้น  หลักการขดักันแห่ง
ผลประโยชน์  ผลกระทบต่อ เสถียรภาพของฝ่ายบริหาร  รวมทั้ ง ปัญหาการใช้อ านาจ 
ขาดการกลั่นกรองและตรวจสอบถ่วงดุลท่ีเพียงพอและปัญหาความซ ้ าซ้อนของการใช้อ านาจ
ดังกล่าว  ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับน้ี  รวมทั้ งกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง   
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมยิง่ข้ึน    

๕.  บทสรุป 
พระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นบทบญัญติัท่ีให้คณะกรรมาธิการสามญัและวิสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ั้นได ้ และให้ค  าสั่ง
เรียกดงักล่าวมีผลบงัคบัซ่ึงจะส่งผลดีต่อการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ท าให้มีประสิทธิภาพ
และไดรั้บขอ้เท็จจริงท่ีครบถว้น  เพื่อให้การด าเนินงานของสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

อยา่งไรก็ตาม  พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว  อาจมีเน้ือหาสาระบางประการท่ีไม่ไดเ้ป็นการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ในกรณีท่ีประชาชนเป็นผูเ้สียหายจากการกระท าของ
กรรมาธิการผูป้ฏิบติัหรือจากละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึง
ผูใ้ด  หรือปฏิบติั  หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต  ซ่ึงการท่ีองคก์รท่ีใชอ้  านาจนิติบญัญติัจะ
ตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ก็ตอ้งน าหลกัความไดส้ัดส่วนมาพิจารณาในการ
ตรากฎหมายเพื่อจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ย  ทั้งน้ี  เพราะหลกัการดงักล่าวมีความส าคญั
ส าหรับการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดว้ย   

                                                 
25มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๔    
26สุรัชนี  พาน ามา,  “การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ  ศึกษากรณี

พระราชบญัญติัค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา พ.ศ. ๒๕๕๔,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๖), บทคดัยอ่. 


