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พระราชบัญญัติ 
คําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภา 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคําส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมาธิการ”  หมายความว่า  คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
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“ประธานคณะกรรมาธิการ”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมาธิการสามัญและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 

“หน่วยราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
แต่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง  ทบวง  กรม 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  หน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
มาตรา ๔ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภา  ตั้งเป็น

คณะกรรมาธิการสามัญ   และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้ เป็นสมาชิกหรือมิได้ เป็นสมาชิก  ตั้ง เป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ  เพื่อกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕ คณะกรรมาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใด
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ 

คําส่ังเรียกตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ 
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล  และมิให้ใช้บังคับกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่โดยตรง 
ในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซ่ึงบังคับบัญชา
หรือกํากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําส่ังให้บุคคลนั้นดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่
เป็นกรณีที่เก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน  ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตาม
วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖ ในการดําเนินกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ของ
คณะกรรมาธิการเรื่องใด  หากคณะกรรมาธิการมีมติให้เรียกเอกสารจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใด 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการมีหนังสือขอให้บุคคล
นั้นส่งเอกสาร  หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่
คณะกรรมาธิการกําหนด 
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หนังสือขอให้ส่งเอกสาร  หรือหนังสือเชิญตามวรรคหนึ่งต้องระบุเหตุแห่งการขอให้ส่งเอกสาร
หรือเชิญ  รวมทั้งประเด็นข้อซักถามที่เก่ียวข้องไว้ด้วยตามสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมาธิการมีหนังสือ
ขอให้ส่งเอกสาร  หรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น  อาจขอให้บุคคลนั้นนําเอกสารหรือวัตถุ 
ที่เก่ียวข้องมาประกอบการพจิารณาด้วยก็ได้ 

บุคคลที่ ได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งต้องจัด ส่ง เอกสาร   หรือมาแถลงข้อเท็จจริ งหรือ 
แสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่กําหนด  เว้นแต่บุคคลนั้นมีเวลาเหลือที่จะปฏิบัติตาม
หนังสือไม่ถึงสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง  บุคคลนั้นอาจไม่ปฏิบัติตามก็ได้  แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  เม่ือคณะกรรมาธิการ
ได้รับหนังสือแจ้งเหตุจากบุคคลนั้นแล้ว  ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง 

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งเคยส่งเอกสาร  หรือได้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันต่อคณะกรรมาธิการคณะอ่ืนแล้ว  อาจอ้างเอกสาร  คําแถลง  หรือความเห็น
ของตนดังกล่าวแทนการส่งเอกสาร  หรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งต่อ
คณะกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสารหรือหนังสือเชิญ 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นควรให้บุคคลตามวรรคสี่ส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อคณะกรรมาธิการ  ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗ บุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริง  หรือแสดงความเห็นต้องมาด้วย
ตนเอง  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  อาจมีหนังสือขอเลื่อนหรือหนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
มาดําเนินการแทนพร้อมชี้แจงเหตุจําเป็นอย่างชัดเจนต่อคณะกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเชิญ 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วยอมให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งมาแถลง
ข้อเท็จจริง  หรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ  ให้ถือว่าคําแถลงหรือความเห็นของบุคคลนั้น 
เป็นคําแถลงหรือความเห็นของผู้ที่คณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ 

ถ้าคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นควรให้บุคคลที่ได้รับหนังสือเชิญตามวรรคหนึ่งต้องมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง  ให้มีหนังสือเชิญบุคคลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วยอมให้เลื่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๖  
วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘ บุคคลที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสาร  หรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นไม่จัดส่งเอกสาร  หรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น  ให้คณะกรรมาธิการออกคําส่ัง
เรียกเอกสารจากบุคคลนั้นหรือเรียกบุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นด้วยตนเอง 
ต่อคณะกรรมาธิการ  โดยอาจขอให้บุคคลนั้นนําเอกสาร  หรือวัตถุที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา 
ด้วยก็ได้ 

ในการออกคําส่ังเรียกตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมาธิการต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

คําส่ังเรียกตามวรรคหนึ่งต้องระบุเหตุแห่งการเรียก  ประเด็นข้อซักถามที่เก่ียวข้องตามสมควร  
และโทษของการฝา่ฝืนคําส่ังเรียก 

มาตรา ๙ การจัดส่งหนังสือตามมาตรา  ๖  และคําส่ังเรียกตามมาตรา  ๘  ให้คณะกรรมาธิการ
ดําเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  หรือหลายวิธีการตามที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควรก็ได้   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(๒) มอบให้บุคคลอ่ืนนําส่ง 
(๓) ส่งทางโทรสาร 
(๔) วิธีการอ่ืนใดที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดําเนินการจัดส่งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธาน

รัฐสภากําหนด  เม่ือได้ดําเนินการจัดส่งตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวแล้วให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับ
หนังสือหรือคําส่ังเรียก  แล้วแต่กรณี  โดยชอบแล้ว 

มาตรา ๑๐ ผู้ใดที่คณะกรรมาธิการมีหนงัสือเชิญตามมาตรา  ๖  หรือมีคําส่ังเรียกตามมาตรา  ๘  
ให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ  ตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากําหนด 

มาตรา ๑๑ ผู้ที่ให้ถ้อยคํา  หรือส่งมอบวัตถุ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องตาม
มาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  ต่อคณะกรรมาธิการ  หรือผู้ที่จัดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  
หรือทางวินัย  เนื่องจากการที่ตนเปิดเผยข้อมูล  หรือให้วัตถุ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานหรือจัดทําและ
เผยแพรร่ายงานโดยสุจริต  แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๑๒ กรรมาธิการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดส่งเอกสารหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมาธิการซ่ึงกระทําการ 
ตามหน้าที่  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕ ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
ของคณะกรรมาธิการ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖ เม่ือมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ประธานคณะกรรมาธิการ 
มีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๑๗ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

ระเบียบนั้นเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
บัญญัติให้คณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยู่ น้ันได้  และให้คําสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับซึ่งจะส่งผลดีต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ  ทําให้มีประสิทธิภาพและได้รับข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


