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ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๖๓

เรื่องพิจารณาที่ ๓๒/๒๕๖๒
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ผูตรวจการแผนดิน

ผูรอง

ระหวาง
-

ผูถกู รอง

เรื่อง ผู ต รวจการแผ น ดิ น เสนอเรื่ อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๓๑ (๑) วา พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๙ หรือไม
ผูตรวจการแผนดิน (ผูรอง) เสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๑ (๑) ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดดังนี้
นายไพบูลย นิติตะวัน ยื่นหนังสือรองเรียนขอใหผูรองเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญวา
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
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๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ กําหนดใหคณะกรรมาธิการ
มีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ บัญญัติใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น โดยบทบัญญัติดังกลาวไมไดใหอํานาจในการออกคําสั่งเรียก
เชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕
ผูรองเห็นวาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๘ เปน กฎหมายที่อ อกโดยอาศั ย อํา นาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ซึ่ ง บั ญ ญัติ ให ค ณะกรรมาธิก ารของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได
และเพื่อใหคําสั่งเรียกดัง กลาวมีผลบังคับตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญจึงบัญญัติไวในมาตรา ๑๓
แหงกฎหมายดังกลาววา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยมีวัตถุประสงคใหคณะกรรมาธิการกระทํากิจการ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับขอเท็จจริง
ที่ครบถวน แตตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ กําหนดกลไก
การดํ า เนิ น กิ จ การของสภาผู แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาไว โดยบั ญ ญั ติ ใ ห ค ณะกรรมาธิ ก ารของ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได
และบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารบั ง คั บ ไว เ ป น การเฉพาะซึ่ ง เป น มาตรการเชิ ง บั ง คั บ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ข อ เท็ จ จริ ง
ตามที่ค ณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภาตองการ โดยใหเ ปน หนา ที่ของรั ฐ มนตรี
ที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาที่จะตองสั่งการใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด
หรือในกํากับ ใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก เพื่อใหคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภากระทํ า กิ จ การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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ซึ่งเปนการบัญญัติวิธีการบังคับไวเปนการเฉพาะแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒๙ จึงบัญญัติใหคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเรียกเอกสาร
หรือบุคคลเทานั้น มิไดมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารหรือบุคคล ดังเชนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ผูรองจึงยื่นคํารองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) วา พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ หรือไม
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองของผูรอง
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) หรือไม เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑
บัญญัติวา “ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๓๐ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณี ดังตอไปนี้ (๑) บทบัญ ญัติแ หงกฎหมายใดมีปญ หาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ...” เมื่อขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองเปนกรณีที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๙ กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑) จึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
และเพื่อประโยชนแหงการพิจารณา อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ วรรคสาม ใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดสงเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙
และเจตนารมณของพระราชบัญญัติ คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ และให นายมีชัย ฤชุพันธุ ในฐานะอดีตประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ จัดทําความเห็น
เปนหนังสือและสงขอมูลตามประเด็นที่กําหนด ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ
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เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดสงบันทึกการพิจารณาเพื่อการสืบคนเจตนารมณรางพระราชบัญญัติ
คําสั่ ง เรีย กของคณะกรรมาธิ การของสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิ สภา พ.ศ. .... บัน ทึ กการประชุ ม
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ความมุงหมายและคําอธิบายบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ สรุปไดวา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ กําหนดหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมาธิการเพื่อใหกลไก
การดําเนินงานของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยวางหลักการใหมเกี่ยวกับ
การทําหนาที่ของคณะกรรมาธิการ กลาวคือ ในการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจ
หรือมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทําการแทนมิได และเพื่อใหภารกิจของคณะกรรมาธิการ
มีความชัดเจน จึงใชคําวา “การสอบหาขอเท็จจริง” แทนคําวา “การสอบสวน” อีกทั้งกําหนดใหคณะกรรมาธิการ
มีอํานาจเรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา
หรือในเรื่องที่พิจารณา สอบหาขอเท็จจริง หรือศึกษาอยูนั้นได อยางไรก็ตาม อํานาจเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดังกลาว มิใหใชบังคับแกผูพิพากษาหรือตุลาการ
ที่ปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในกระบวนวิธพี ิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของศาล
เพื่ อ ให ก ระบวนวิ ธี พิจ ารณาพิพ ากษาอรรถคดี ห รื อการบริ ห ารงานบุ คคลของศาลมี ความเป น อิ ส ระ
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการไมมีอํานาจในการเรียกวัตถุอื่นใดที่ไมใชเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส
เพื่อมาสอบหาขอเท็จจริงเนื่องจากคณะกรรมาธิการไมมอี ํานาจในการสอบสวนคดีอาญา และกําหนดใหเปนหนาที่
ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาตองใหความรวมมือ
กับคณะกรรมาธิการเพื่อใหการทําหนาที่ของคณะกรรมาธิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นายมีชัย ฤชุพันธุ ในฐานะอดีตประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ จัดทําความเห็นเปนหนังสือ
สรุปไดวา ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมีความเห็นวาตามหลักการแบงแยกอํานาจ
ฝายนิติบัญญัติมีภารกิจสําคัญในการบัญญัติกฎหมายและการตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร
ซึ่งการตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมีหลายวิธี เชน การตั้งกระทูถาม
การเปดอภิปรายไมไววางใจ เปนตน การเรียกเอกสารหรือการเรียกบุคคลมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ตอรัฐสภา โดยการดําเนินการผานคณะกรรมาธิการเปนวิธีการหนึ่งที่รัฐสภาใชในการตรวจสอบการทํางาน
ของฝายบริหาร หากเปนการสืบหาขอเท็จจริงรัฐธรรมนูญแตเดิมใชคําวาคณะกรรมาธิการอาจ “เรียก”
บุคคลใหมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือขอใหสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แกไขเปน “คําสั่งเรียก” แตยังเปนการเรียก
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หรือเชิญบุคคลมาใหความเห็นหรือชี้แจงขอเท็จจริง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ยังคงใชคําวา “คําสั่งเรียก” แตบัญญัติเพิ่มเติมวาใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับ “ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
นําไปสูการตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้นใชบังคับ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการจะตองไดรับโทษทางอาญา
ซึ่งถือวาเปนโทษที่รุนแรง หลักการของพระราชบัญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับปรัชญาของการกระทําความผิด
และโทษทางอาญา ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดเปลี่ยนแปลงหลักการ
และใชคําวา “อํานาจเรียก” กําหนดใหรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาขอเท็จจริง
หรือศึกษามีหนาที่สั่งการใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดไปใหขอเท็จจริง สงเอกสารหรือแสดงความคิดเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียก ถาเจาหนาที่ผูนั้นไมไปจะมีความผิดทางวินัย และรัฐมนตรีตองรับผิดชอบ
โดยตรงตอรัฐสภา ประกอบกับหลักการสากลทั้งในระบบประธานาธิบดีและระบบรัฐสภา การตรวจสอบ
การดําเนินงานของฝายบริหารแยกเปนการตรวจสอบระดับการเมืองและระดับเจาหนาที่ โดยอํานาจเรียกของ
คณะกรรมาธิการใชสําหรับการเรียกเจาหนาที่และประชาชนทั่วไป แตในทางการเมืองมีระบบการตรวจสอบ
โดยการตั้งกระทูถามและวิธีการอื่น การที่พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงขอเท็จ จริง หรือ แสดงความคิด เห็น ในกิ จการที่ กระทํา หรือ ในเรื่อ งที่พิ จารณา “สอบสวน”
หรือศึกษาอยู ทั้งที่การดําเนินการของคณะกรรมาธิการไมใชการสอบสวน แตเปนการสืบหาขอเท็จจริง
ซึ่ง คําวา “สอบสวน” เสมือนการสอบสวนของเจาพนักงานในคดีอาญา จึง ไมถูกตองในหลักการ
เพราะเปนคนละเรื่องกัน ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงใชคําวา
“คณะกรรมาธิก ารมี อํานาจเรี ยกเอกสาร หรือ เรีย กบุค คลมาแถลงขอ เท็จ จริง หรือแสดงความเห็ น
ในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงของผูเกี่ยวของ และเอกสารประกอบแลวเห็นวา
คดีเปน ปญหาขอกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง
และกํ า หนดประเด็ น ที่ ต อ งพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชบั ญ ญั ติ คํ า สั่ ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก าร
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ มีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ หรือไม
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พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภาตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคล
ผูเปน สมาชิกหรือมิ ไ ดเปน สมาชิก ตั้ง เปน คณะกรรมาธิการวิส ามัญ หรือคณะกรรมาธิก ารรว มกั น
ตามมาตรา ๑๓๗ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงาน
ใหสภาทราบตามระยะเวลาที่สภากําหนด” วรรคสอง บัญญัติวา “การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง
หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนเรื่องที่อยูในหนาที่และอํานาจของสภา และหนาที่และอํานาจ
ตามที่ระบุไวในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการดําเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ตองไมเปนเรื่องซ้ําซอนกัน
ในกรณีที่การกระทํากิจการ การสอบหาขอเท็จจริง หรือการศึก ษาในเรื่องใดมีค วามเกี่ยวของกั น
ใหเปนหนาที่ของประธานสภาที่จะตองดําเนินการใหคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของทุกชุดรวมกันดําเนินการ”
วรรคสาม บัญญัติวา “ในการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคล
หรือคณะบุคคลใดกระทําการแทนมิได” วรรคสี่ บัญญัติวา “คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจ
เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา
หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาอยูนั้นได แตการเรียกเชนวานั้น มิใหใชบังคับแกผูพิพากษา
หรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหนาที่หรือใชอํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคล
ของแตละศาล และมิใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนาที่
และอํานาจโดยตรงในแตละองคกรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แลวแตกรณี” วรรคหา บัญญัติวา “ใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการ
สอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาทีจ่ ะตองสั่งการใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับ ใหขอเท็จจริง สงเอกสาร
หรื อ แสดงความเห็ น ตามที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารเรี ย ก” วรรคหก บั ญ ญั ติ ว า “ให ส ภาผู แ ทนราษฎร
และวุ ฒิ ส ภาเป ด เผยบั น ทึ ก การประชุ ม รายงานการดํ า เนิ น การ รายงานการสอบหาข อ เท็ จ จริ ง
หรือรายงานการศึกษา แลวแตกรณี ของคณะกรรมาธิการใหประชาชนทราบ เวนแตสภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี มีมติมิใหเปดเผย” วรรคเจ็ด บัญญัติวา “เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๔
ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่และผูปฏิบัติตามคําเรียกตามมาตรานี้ดวย” วรรคแปด บัญญัติวา
“กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับ
อัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร”
และวรรคเกา บัญญัติวา “ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๘
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคแปด”
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สําหรับ พระราชบัญ ญัติคําสั่ง เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเหตุผลในการประกาศใชปรากฏตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัติ คือ “เนื่องจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา
หรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับ ซึ่งจะสงผลดี
ตอการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ทําใหมีประสิทธิภาพและไดรับขอเท็จจริงที่ครบถวน” โดยมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “คณะกรรมาธิการมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได”
วรรคสอง บั ญ ญั ติ วา “คํ าสั่ ง เรี ยกตามวรรคหนึ่ ง มิ ให ใ ชบั ง คับ กับ ผู พิพ ากษาหรื อตุ ล าการที่ ป ฏิ บั ติ
ตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล
และมิใหใชบังคับกับผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัตติ ามอํานาจหนาที่
โดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
แลวแตกรณี” และวรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการ
แจงใหรัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งใหบุคคลนั้น
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เวนแตเปนกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน
ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง” มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลที่ไดรับหนังสือ
ขอใหสงเอกสาร หรือเชิญมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็น ใหค ณะกรรมาธิการออกคําสั่ง เรียกเอกสารจากบุคคลนั้น หรือเรี ยกบุคคลนั้ น
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเองตอคณะกรรมาธิการ โดยอาจขอใหบุคคลนั้นนําเอกสาร
หรือวัตถุที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวยก็ได” วรรคสอง บัญญัติวา “ในการออกคําสั่งเรียกตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมาธิการตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเทาที่มีอยู”
และวรรคสาม บัญญัติวา “คําสั่งเรียกตามวรรคหนึ่งตองระบุเหตุแหงการเรียก ประเด็นขอซักถามที่เกี่ยวของ
ตามสมควรและโทษของการฝาฝนคําสั่งเรียก” มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” และวรรคสอง
บัญญัติวา “ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหถือวาเปนความผิดทางวินัยดวย”
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ประเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
โดยแบงองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยออกเปน ๓ ฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ
องคกรผูใชอํานาจทั้งสามฝายตางมีความเกี่ยวของสัมพันธกันในลักษณะการตรวจสอบและดุลอํานาจ
รัฐสภาซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัตินอกจากจะมีหนาที่และอํานาจทางนิติบัญญัติในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบกฎหมายแลว ยังมีหนาที่และอํานาจในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ของฝา ยบริ ห ารด ว ย เชน การตั้ง กระทูถ าม การอภิป รายทั่ ว ไปเพื่ อลงมติ ไ ม ไ วว างใจฝายบริ ห าร
การเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เปนตน
การดําเนินการผานคณะกรรมาธิการถือเปนกลไกของฝายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน
ของฝายบริหาร โดยคณะกรรมาธิการมีหนาที่และอํานาจพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในหนาที่
และอํ า นาจของสภาผู แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภา แล ว รายงานต อ สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภา
ถือเปน เครื่องมือที่สําคั ญของคณะกรรมาธิการเพื่อใหสามารถตรวจสอบการบริห ารราชการแผน ดิน
ของฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ การพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ของคณะกรรมาธิการนั้น
จําเปนตองมีการเรียกขอมูลจากหนว ยงานหรือบุคคลผูครอบครองหรือดูแ ลขอมูล หรือเรียกบุคคล
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได
รัฐธรรมนูญฉบับกอนที่จะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
บัญญัติใหคณะกรรมาธิการมีอํานาจเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่สอบสวนได อยางไรก็ดี การเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นของคณะกรรมาธิการเปนการขอความรวมมือโดยไมมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย
ทําใหคณะกรรมาธิการขณะนั้นไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ตอมารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปลี่ยนแปลงแกไขถอยคําในบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
ของคณะกรรมาธิการจากคําวา “อํานาจเรียก” หรือ “อาจเรียก” มาเปนคําวา “อํานาจออกคําสั่งเรียก”
แตมิ ไ ดกํ าหนดใหการใช อํา นาจออกคํา สั่ง เรียกของคณะกรรมาธิก ารมี สภาพบั งคับ ในทางกฎหมาย
ทําใหคณะกรรมาธิการยังคงไมไดรับความรวมมือจากบุคคลที่เชิญมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
หรือใหสงเอกสารตาง ๆ เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
จึงเพิ่มเติมหลักการสําคัญไวในมาตรา ๑๓๕ เพื่อใหคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย
โดยเพิ่มเติมถอยคํา “ตามที่กฎหมายบัญญัติ” อันเปนฐานนําไปสูการตราพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการที่คณะกรรมาธิการสามารถเขาถึงขอมูลขอเท็จจริงไดอยางครบถวน
และใหคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการมีสภาพบังคับตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคณะกรรมาธิการ
มีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และกําหนดขั้นตอนในการออกคําสั่งเรียกไว
ในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่ไดรับหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือเชิญมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น ใหคณะกรรมาธิการออกคําสั่งเรียกเอกสาร
จากบุคคลนั้นหรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเองตอคณะกรรมาธิการ
โดยอาจขอใหบุคคลนั้นนําเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวยก็ได และกําหนดโทษ
สําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามมาตรา ๘ ไวในมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
ใหตองโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากนี้ มาตรา ๑๓
วรรคสอง บัญญัติใหผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ถาเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหถือวาเปนความผิดทางวินัยดวย
แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ มีเจตนารมณชัดเจน
เปลี่ยนหลักการและสาระสําคัญของการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ จึงแกไขหลักการของรัฐธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ให มีความชัด เจนและสอดคลองกั บ
หลักการตรวจสอบฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ แกไขอํานาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกเอกสาร
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น โดยใชคําวา “อํานาจเรียก” แทน และกําหนดหนาที่
ของคณะกรรมาธิการใหมีความชัดเจนขึ้น โดยแกไขคําวา “การสอบสวน” เปน “การสอบหาขอเท็จจริง”
ซึ่ง คณะกรรมาธิก ารจะมอบอํา นาจหรือ มอบหมายให บุคคลหรือ คณะบุค คลใดกระทํา การแทนมิไ ด
รวมทั้งกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาขอเท็จจริง
หรือศึกษาที่จะตองสั่งการใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดหรือในกํากับใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็น
ตามที่คณะกรรมาธิการเรียก มาใชเปนสภาพบังคับแทนการกําหนดโทษทางอาญา โดยตัดถอยคําความวา
“และใหคําสั่งเรียกดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออก
การที่รัฐธรรมนูญกําหนดหลักการและสาระสําคัญเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของคณะกรรมาธิการใหม
แตกตางไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ยอมแสดงใหเห็น
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ประสงคเปลี่ยนเครื่องมือของคณะกรรมาธิการใหมีความแตกตางไปดวยเชนกัน
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เห็นไดจากการใชถอยคําที่มีความแตกตางกันถึงหนาที่และอํานาจ รวมถึงสภาพบังคับทางกฎหมาย
กลาวคือ อํานาจของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ วรรคสี่ ใหมีอํานาจ “เรียก”
แทนอํานาจ “ออกคําสั่งเรียก” โดยอํานาจเรียกเปนการเชิญหรือการขอความรวมมือบุคคลใหสงเอกสาร
หรื อ ให ม าแถลงข อ เท็ จ จริ ง หรื อ แสดงความเห็ น ต อ คณะกรรมาธิ ก าร ส ว นอํ า นาจออกคํ า สั่ ง เรี ย ก
ซึ่ ง เป น ถ อ ยคํ า ที่ ใ ช ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ และรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนการออกคําสั่งที่ประสงคใหมีผลบังคับทางกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงหลักการในเรื่องหนาที่ของคณะกรรมาธิการตามมาตรา ๑๒๙ โดยเปลี่ยนจาก
“การสอบสวน” มาเปน “การสอบหาขอเท็จจริง” แทน เนื่องจากการดําเนินการของคณะกรรมาธิการ
เปนการสืบหาขอเท็จจริง ไมใชการสืบสวนหรือสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส ว นของการกํ า หนดโทษสํ า หรั บ ผู ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามการใช อํ า นาจของคณะกรรมาธิ ก าร
พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๓
บัญ ญั ติให ผูฝ าฝน คําสั่ ง เรียกของคณะกรรมาธิก ารมี ความผิ ด และต องไดรับ โทษปรั บ หรื อโทษจํ าคุ ก
ซึ่ง เป น โทษทางอาญา แต เ มื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดหลั ก การและสาระสํ า คั ญ เกี่ย วกั บ การใช อํ า นาจ
ของคณะกรรมาธิการใหมโดยกําหนดผลบังคับทางกฎหมายไวในมาตรา ๑๒๙ วรรคหา เปนมาตรการเชิงบังคับ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงตามที่คณะกรรมาธิการตองการ โดยใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
ในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาที่จะตองสั่งการใหเจาหนาที่ ของรัฐในสังกัด
หรือในกํากับใหขอเท็จจริง สงเอกสาร หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ใหคณะกรรมาธิการดําเนินกิจการในการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐสภาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การกําหนดโทษทางอาญาตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวแกผูฝาฝนคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙ จึงไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการลงโทษทางอาญาแกบุคคล
และความรายแรงของการกระทําความผิด เนื่องจากการฝาฝนคําสั่งเรียกหรือไมแถลงขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร
ตอคณะกรรมาธิการนั้นไมไดมีสภาพรายแรงหรือทําใหเกิดความเสียหายที่จะกระทบตอผลในเรื่องที่
สอบหาขอเท็จจริงดังเชนการดําเนินคดีอาญา อีกทั้งการฝาฝนการใชอํานาจของคณะกรรมาธิการดังกลาว
มิไดกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยรวม นอกจากนี้ ยังมีรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๙ วรรคหา ที่คณะกรรมาธิการสามารถใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการสอบหาขอเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ได

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ กําหนดหลักการ
และสาระสําคัญใหมที่เปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕
ซึ่งพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตราเปนกฎหมายขึ้นใชบังคับ ดังนั้น พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ ที่บัญญัติอํานาจของคณะกรรมาธิการ
ในการออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได มาตรา ๘ ที่บัญญัติขั้นตอน
ในการออกคําสั่งเรียกไว และมาตรา ๑๓ ที่กําหนดโทษทางอาญาแกผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการ ยอมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เปนภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และเปนบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๓ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙
นายวรวิทย กังศศิเทียม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนครินทร เมฆไตรรัตน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิรุฬห แสงเทียน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิรนิติ หะวานนท
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนภดล เทพพิทักษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

