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ความน�ำ
“ความคุ้มกัน” (Immunity) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แปลว่า
“ปลอดพ้นจากภัยหรือภารติดพัน” ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายถึง สถานะพิเศษของบุคคล
บางประเภทที่ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจหรือรับเคราะห์กรรมบางอย่างตามกฎหมายที่บุคคลทั่วไป
จะต้องตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจนั้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้ความคุ้มกัน
แก่บุคคล ๒ ประเภท คือ (๑) สมาชิกรัฐสภา และ (๒) กรรมการการเลือกตั้ง และหากพิจารณาเฉพาะ
ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาแล้วจะพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้วางหลักการ
เกีย่ วกับความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภาเพือ่ คุม้ ครองมิให้สมาชิกรัฐสภาถูกกลัน่ แกล้งไม่ให้ไปประชุมสภา
โดยในช่วงแรกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
ให้ความคุม้ กันสมาชิกรัฐสภาเฉพาะในเรือ่ งการถูกฟ้องคดี โดยไม่จำ� กัดระยะเวลาในการให้ความคุม้ กัน
ดังที่ปรากฏความในมาตรา ๑๗ ว่า “การฟ้องร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคดีอาชญายังโรงศาล
จะต้องได้รบั อนุญาตจากสภาก่อน ศาลจึงจะรับฟ้องได้” ต่อมาตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภามีขอบเขตกว้างขึน้
โดยรัฐธรรมนูญให้ความคุม้ กันสมาชิกรัฐสภาครอบคลุมทัง้ ในเรือ่ งการจับกุม คุมขัง และการพิจารณาคดี
แต่จ�ำกัดระยะเวลาในการให้ความคุ้มกัน โดยให้ความคุ้มกันมีผลเฉพาะในสมัยประชุมเท่านั้น
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั
ของประเทศไทยเรานัน้ ได้บญ
ั ญัตหิ ลักการเกีย่ วกับความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภาไว้ในหมวด ๗ รัฐสภา
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาตรา ๑๒๕ ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการความคุ้มกัน
ของสมาชิกรัฐสภาในบางประเด็น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น
ได้วางหลักการเกีย่ วกับความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภาเอาไว้อย่างไร ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาศึกษาโดยเปรียบเทียบ
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว คอลัมน์ “มุมสะท้อนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัต”ิ
จึงใคร่ขอน�ำเสนอในประเด็นเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๑) ลักษณะของความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา
		 ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ มีลักษณะที่ส�ำคัญ ๓ ประการ
ดังต่อไปนี้
		 ประการแรก ความคุ้มกันมุ่งคุ้มครองเฉพาะ “สมาชิกรัฐสภา” เท่านั้น ซึ่งได้แก่ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งแตกต่างจากเอกสิทธิ์ของรัฐสภาที่คุ้มครองไปถึงบุคคลอื่น
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ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี กรรมาธิการ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงาน
การประชุมสภาตามข้อบังคับของสภา บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมสภาอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นหรือผูด้ ำ� เนินการถ่ายทอดการประชุมสภาซึง่ ได้รบั อนุญาตจากประธานสภาด้วย
อย่างไรก็ดี ในระหว่างทีย่ งั ไม่มสี ภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�ำหน้าทีร่ ฐั สภา สภาผูแ้ ทนราษฎรและ
วุฒิสภาต่อไป ดังนั้น “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” จึงย่อมได้รับความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๕ ด้วย
ประการทีส่ อง ความคุม้ กันมุง่ คุม้ ครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะในคดีอาญาเท่านัน้ จะไม่รวมถึง
คดีแพ่งด้วย ดังนั้น หากเป็นกรณีการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สมาชิกรัฐสภา
จะอ้างความคุ้มกันไม่ได้
ประการทีส่ าม ความคุม้ กันมุง่ คุม้ ครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะในระหว่าง “สมัยประชุม”๑ เท่านัน้
หากเป็นช่วงเวลานอกสมัยประชุมหรือปิดสมัยประชุมไปแล้ว ความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภาก็จะหมดไป
และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภานี้ไม่ใช่มีเฉพาะใน “วันและเวลาที่มีการประชุม” เท่านั้น ฉะนั้น
แม้วันและเวลาดังกล่าวจะไม่มีการประชุมสภา เช่น ช่วงเวลาก่อนหรือหลังการประชุมสภาหรือ
เป็นวันหยุดราชการแต่หากวันดังกล่าวยังอยูใ่ นระหว่างสมัยประชุม สมาชิกรัฐสภาก็ยอ่ มได้รบั ความคุม้ กัน
ตามรัฐธรรมนูญ
๒) ขอบเขตของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ
		 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ ไม่ได้ให้ความคุ้มกันแก่สมาชิกรัฐสภาจากการด�ำเนินกระบวน
ยุตธิ รรมทางอาญาในระหว่างสมัยประชุมอย่างเด็ดขาดในทุกขัน้ ตอน แต่ให้ความคุม้ กันแก่สมาชิกรัฐสภา
รวม ๓ กรณี ได้แก่
		 (๑) ความคุ้มกันที่จะไม่ถูกจับกุม คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไปท�ำการสอบสวนในฐานะ
ผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม
				 ความคุ้มกันในกรณีนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า
“ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับกุม คุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาไปท�ำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระท�ำความผิด”
“สมัยประชุม” หมายถึง ก�ำหนดเวลาในรอบปีหนึ่งที่ให้รัฐสภาสามารถท�ำการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ซึ่งสมัยประชุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มี ๒ ประเภท ดังนี้
๑) สมัยประชุมสามัญ หมายถึง สมัยประชุมตามปกติของรัฐสภา ซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ก�ำหนดให้
ปีหนึง่ มีสมัยประชุมสามัญ ๒ สมัย ได้แก่ สมัยประชุมสามัญประจ�ำปีครัง้ ที่ ๑ และสมัยประชุมสามัญประจ�ำปีครัง้ ที่ ๒ แต่ละสมัย
มีก�ำหนดเวลา ๑๒๐ วัน
๒) สมัยประชุมวิสามัญ หมายถึง การเปิดประชุมนอกสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ซึ่งมี ๒ กรณี คือ
		 (๑) เมื่อมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญก็ได้ ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสาม และ
		 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้น�ำความกราบบังคมทูล
เพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตามมาตรา ๑๒๓.
๑
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			 และวรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในขณะกระท�ำความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน
และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
เพื่อให้มาประชุมสภาได้”
				 จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวสมาชิกรัฐสภาจะได้รบั ความคุม้ กันเฉพาะในฐานะทีส่ มาชิกผูน้ นั้
เป็น “ผูต้ อ้ งหา” ในคดีอาญาเท่านัน้ หากในระหว่างสมัยประชุมพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจ
ท�ำการสอบสวนมีหมายเรียกให้สมาชิกรัฐสภาไปท�ำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็น “พยาน”
ในคดีอาญา สมาชิกผู้นั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มกัน นอกจากนี้บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ห้ามค้นบ้านของ
สมาชิกรัฐสภา ศาลจึงมีอำ� นาจออกหมายค้นบ้านของสมาชิกรัฐสภาได้ และเจ้าพนักงานต�ำรวจมีอำ� นาจ
ค้นบ้านของสมาชิกรัฐสภาได้เช่นกัน
				 อย่างไรก็ดี ในระหว่างสมัยประชุมสมาชิกรัฐสภาอาจถูกจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
ไปท�ำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเข้าข้อยกเว้นประการใด
ประการหนึ่งใน ๒ กรณี ดังนี้
			 (ก) กรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หากสภาที่ผู้ต้องหาว่ากระท�ำ
ความผิดทางอาญาเป็นสมาชิกได้ลงมติอนุญาตให้จบั คุมขัง หรือหมายเรียก
ตัวสมาชิกผูน้ นั้ ไปท�ำการสอบสวนในฐานะผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาในระหว่าง
สมัยประชุมแล้ว สมาชิกผูน้ นั้ ย่อมสามารถถูกจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
ไปท�ำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ แม้อยู่ในระหว่าง
สมัยประชุมสภาก็ตาม แต่โดยหลักธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐสภาไทยแล้ว
สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่จะลงมติไม่อนุญาตให้จบั คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกแห่งสภานัน้ ไปท�ำการ
สอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม
						 พึงสังเกตว่า ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น การสละ
ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาจึงไม่มีผลให้ความคุ้มกันหมดไป เจ้าพนักงานที่ประสงค์จับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิกรัฐสภาไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา ยังต้องไปขออนุญาตจากสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกก่อนเสมอ
			 (ข) เป็นการจับในขณะกระท�ำความผิด หากในระหว่างสมัยประชุมเจ้าพนักงานต�ำรวจ
พบเห็ น สมาชิ ก รั ฐ สภาในขณะกระท� ำ ความผิ ด เจ้ า พนั ก งานต� ำ รวจสามารถจั บ กุ ม สมาชิ ก ผู ้ นั้ น
ในขณะกระท�ำความผิดได้ แม้อยู่ระหว่างสมัยประชุมสภาก็ตาม โดยในกรณีที่มีการจับสมาชิกรัฐสภา
ในขณะกระท�ำความผิด รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาทีผ่ นู้ นั้ เป็นสมาชิกโดยพลัน
และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
เพื่อให้มาประชุมสภาได้
						 พึงสังเกตว่า การสัง่ ให้ปล่อยตัวสมาชิกผูซ้ งึ่ ถูกจับในขณะกระท�ำความผิดเป็นอ�ำนาจ
ของ “ประธานแห่งสภาทีผ่ นู้ นั้ เป็นสมาชิก” แต่ผเู้ ดียว ไม่จำ� เป็นต้องใช้ “มติของสภาทีผ่ นู้ นั้ เป็นสมาชิก”
ดังเช่นการอนุญาตให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไปท�ำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา
ในระหว่างสมัยประชุม
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ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

			(๒) ความคุ้มกันที่จะได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังเมื่อถึงสมัยประชุม
				 ความคุ้มกันในกรณีนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติว่า
“ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยูก่ อ่ น
สมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือมีประกันและ
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้”
				 บทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายว่า ในวันเปิดสมัยประชุมรัฐสภา หากมีสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาคนใดถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณามาตัง้ แต่กอ่ นสมัยประชุม
ซึ่งอาจเพราะไม่ได้ยื่นค�ำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือยื่นค�ำร้องขอปล่อยชั่วคราวแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาต
ประธานแห่งสภาทีผ่ นู้ นั้ เป็นสมาชิกมีอำ� นาจร้องขอต่อพนักงานสอบสวนหรือศาลให้ปล่อยสมาชิกผูน้ นั้ ได้
เมือ่ พนักงานสอบสวนหรือศาลได้รบั ค�ำร้องขอดังกล่าว จะต้องสัง่ ปล่อยสมาชิกสภาผูน้ นั้ ทันที โดยในกรณี
ของศาลจะสั่งให้มีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
				ข้อสังเกตเมื่อพิจารณาศึกษาโดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
				 เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ วรรคหก
ก�ำหนดไว้วา่ ค�ำสัง่ ปล่อยสมาชิกผูถ้ กู คุมขังของพนักงานสอบสวนหรือศาลดังกล่าวให้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั
สัง่ ปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม แม้วา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๒๕ จะได้ไม่ได้ก�ำหนดความมีผลบังคับของค�ำสั่งปล่อยดังกล่าวไว้ก็ตาม แต่ผู้เขียนเห็นว่า
ค�ำสั่งปล่อยสมาชิกผู้ถูกคุมขังตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสามดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา
ซึ่งถูกคุมขังอยู่ก่อนสมัยประชุมสามารถมาประชุมสภาได้ตามปกติเมื่อถึงสมัยประชุม ทั้งความคุ้มกัน
ของสมาชิกรัฐสภามีเฉพาะในระหว่างสมัยประชุมเท่านั้น ฉะนั้น ค�ำสั่งปล่อยดังกล่าวจึงต้องมีผลบังคับ
ตัง้ แต่วนั สัง่ ปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุมเช่นกัน โดยไม่ควรตีความว่าค�ำสัง่ ปล่อยดังกล่าวมีผลบังคับ
ตลอดไป
			(๓) ความคุ้มกันที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม
					 ความคุ้มกันในกรณีนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติว่า
“ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอก
หรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวาง
ต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา”
					 บทบัญญัตดิ งั กล่าวมีผลว่า ในกรณีทมี่ กี ารฟ้องร้องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒสิ ภาในคดีอาญา ไม่วา่ จะเป็นการฟ้องตัง้ แต่กอ่ นเปิดสมัยประชุมหรือเพิง่ ฟ้องในระหว่างสมัยประชุม
ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ เพียงแต่การพิจารณาคดีจะต้องไม่เป็นการขัดขวาง
ต่อการทีผ่ นู้ นั้ จะไปประชุมสภา เช่น ต้องไม่นดั พิจารณาคดีในวันทีม่ กี ารประชุมสภา เป็นต้น โดยความคุม้ กัน
เรื่องนี้น่าจะมีเหตุผลมาจากในการพิจารณาคดีอาญานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๒ ได้บัญญัติว่า “การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลย”
จุ ล นิิ ติ
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ดังนั้น จ�ำเลยในคดีอาญาจึงต้องไปนั่งฟังการพิจารณาคดีในศาลทุกนัด หากรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติ
ว่าการพิจารณาคดีจะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่ผู้นั้นจะมาประชุมสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒสิ ภาทีต่ กเป็นจ�ำเลยในคดีอาญาก็อาจจะไปประชุมสภาไม่ได้ เพราะต้องไปอยูต่ อ่ หน้าศาล
ในการพิจารณาและสืบพยานในศาล
					 พึงสังเกตว่า มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ ห้ามเฉพาะ “การพิจารณาคดี” ของศาลซึง่ เป็นการ
ขัดขวางต่อการทีส่ มาชิกผูน้ น้ั จะมาประชุมสภาเท่านัน้ ไม่ได้หา้ ม “ฟ้องร้อง” สมาชิกรัฐสภาเป็นคดีอาญา
แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะหากห้ามมิให้ฟ้องร้องสมาชิกรัฐสภาเป็นคดีอาญาด้วยอาจมีผลท�ำให้คดี
ขาดอายุความได้ ซึง่ จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างมากแก่ผเู้ สียหาย พนักงานอัยการหรือผูเ้ สียหาย
จึงสามารถฟ้องสมาชิกรัฐสภาเป็นคดีอาญาได้ตลอดเวลา เพียงแต่ศาลจะพิจารณาคดีอาญานัน้ ในระหว่าง
สมัยประชุมซึง่ เป็นการขัดขวางต่อการทีส่ มาชิกผูน้ นั้ จะมาประชุมสภาไม่ได้ ทัง้ ไม่ได้หา้ ม “ไต่สวนมูลฟ้อง”
ในระหว่างสมัยประชุมส�ำหรับคดีอาญาที่มีผู้เสียหายฟ้องสมาชิกรัฐสภาเป็นจ�ำเลย เพราะการไต่สวน
มูลฟ้องเป็นเรือ่ งระหว่างศาลกับโจทก์เท่านัน้ ไม่เกีย่ วกับจ�ำเลย ศาลมีอำ� นาจ
ไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจ�ำเลยได้ จ�ำเลยจะมาศาลหรือไม่ก็ได้ ฉะนั้น จ�ำเลย
จึงไม่มีหน้าที่ต้องมาศาลเพื่อร่วมการไต่สวนมูลฟ้องของศาล ท�ำให้จ�ำเลย
สามารถมาประชุมสภาได้ตามปกติ นอกจากนี้ ศาลสามารถอ่านค�ำพิพากษา
คดีอาญาทีส่ มาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในระหว่างสมัยประชุมได้ แม้วา่
วันนัดฟังค�ำพิพากษาจะตรงกับวันประชุมสภาก็ตาม เพราะการอ่านค�ำพิพากษามิใช่ “การพิจารณา”
ตามที่มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดห้ามไว้ เนื่องจากการพิจารณาตามบทนิยาม
ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑ (๘) ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕ หมายถึง กระบวนพิจารณาก่อนศาลชัน้ ต้นชีข้ าดตัดสินหรือจ�ำหน่ายคดี
โดยค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง
				ข้อสังเกตเมื่อพิจารณาศึกษาโดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
				 เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ วรรคสาม
ก�ำหนดห้ามมิให้ศาลพิจารณาคดีอาญาทีส่ มาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในระหว่างสมัยประชุมเป็นหลัก
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญบางฉบับ ศาลจึงจะสามารถพิจารณาคดีอาญาทีส่ มาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในระหว่าง
สมัยประชุมได้ จึงแตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่
ที่ก�ำหนดให้ศาลสามารถพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในระหว่างสมัยประชุม
ได้เป็นหลัก โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกแต่อย่างใด เพียงแต่มีเงื่อนไข
ว่าการพิจารณาคดีอาญาของศาลต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา
				 นอกจากนี้ เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๗
วรรคสาม มิให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๓๑ มาใช้บงั คับกับการพิจารณาคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะ
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ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ดังกล่าว ดังนัน้ บทบัญญัตวิ า่ ด้วยความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๕ จึงน�ำมาใช้บงั คับ
กับการพิจารณาคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองด้วย สมาชิก
รัฐสภาทีถ่ กู ด�ำเนินคดีอาญาซึง่ อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
จึงสามารถอ้างความคุ้มกันของสมาชิกทั้ง ๓ กรณีได้
ตารางเปรียบเทียบระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ประเด็นเกี่ยวกับ “ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา”)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๓๑ ในระหว่างสมั ยประชุม ห้า มมิให้จับ คุมขั ง
หรื อ หมายเรี ย กตั ว สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณี
ที่จับในขณะกระทําความผิด
ในกรณี ที่ มี ก ารจั บ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก
วุฒิสภาในขณะกระทําความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก
อาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้
ในกรณีที่ มี ก ารฟ้ อ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อสมาชิ ก
วุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะ
พิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็น
การขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทําก่อนมี คําอ้างว่ า
จําเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่งย่อมเป็นอันใช้ได้
ถ้า สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรหรือ สมาชิ กวุ ฒิส ภาถู กคุ ม ขั ง
ในระหว่ า งสอบสวนหรื อ พิ จ ารณาอยู่ ก่ อ นสมั ย ประชุ ม เมื่ อ ถึ ง
สมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ
คําสั่งปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้าย
แห่งสมัยประชุม

มาตรา ๑๒๕ ในระหว่ างสมั ยประชุ ม ห้ ามมิ ให้ จั บ คุ มขั ง
หรื อ หมายเรี ย กตั ว สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับ
ในขณะกระทําความผิด
ในกรณี ที่ มี ก ารจั บ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก
วุ ฒิ สภาในขณะกระทํ าความผิ ด ให้ รายงานไปยั งประธานแห่ งสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิ กโดยพลัน และเพื่อประโยชน์ใ นการประชุ ม สภา
ประธานแห่ ง สภาที่ ผู้ นั้ น เป็ น สมาชิ ก อาจสั่ ง ให้ ป ล่ อ ยผู้ ถู ก จั บ
เพื่อให้มาประชุมสภาได้
ถ้า สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุฒิสภาถูก คุม ขั ง
ในระหว่ า งสอบสวนหรื อ พิ จ ารณาอยู่ ก่ อ นสมั ย ประชุ ม เมื่ อ ถึ ง
สมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้ า ประธานแห่ ง สภาที่ ผู้ นั้ น เป็ น สมาชิ ก ได้ ร้ อ งขอ โดยศาลจะสั่ ง
ให้มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
ในกรณี ที่ มีก ารฟ้ อ งสมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก
วุ ฒิ ส ภาในคดี อ าญา ไม่ ว่ า จะได้ ฟ้ อ งนอกหรื อ ในสมั ย ประชุ ม
ศาลจะพิ จ ารณาคดี นั้น ในระหว่ า งสมั ยประชุ มก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งไม่ เ ป็ น
การขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา

บทสรุป
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักการเรื่องความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๕ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ แล้วจะพบว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในเรือ่ งลักษณะความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภา อันได้แก่
จุ ล นิิ ติ

บทสรุป
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มุมสะท้อนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัติ : Legal Reflection

(๑) ความคุม้ กันคุม้ ครองเฉพาะสมาชิกรัฐสภาเท่านัน้ ไม่คมุ้ ครองไปถึงบุคคลอืน่ ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับ
ภารกิจของรัฐสภา (๒) ความคุม้ กันมุง่ คุม้ ครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะในคดีอาญาเท่านัน้ และ (๓) ความคุม้ กัน
มุง่ คุม้ ครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะในระหว่างสมัยประชุมเท่านัน้ และยังคงหลักการเดิมในเรือ่ งขอบเขต
ความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภา ทัง้ กรณีความคุม้ กันทีจ่ ะไม่ถกู จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไปท�ำการ
สอบสวนในฐานผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม และกรณีความคุม้ กันทีจ่ ะได้รบั การปล่อยตัว
จากการคุมขังเมื่อถึงสมัยประชุม
แต่อย่างไรก็ตาม แม้หลักการในเรื่องความคุ้มกันรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้วางหลักการไว้
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่ก็ได้ปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับ
ขอบเขตความคุ้มกัน ของสมาชิกรัฐสภา ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีอ าญาในระหว่าง
สมัยประชุมซึ่งมีความแตกต่างจากหลักการตามที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้
ประการแรก ก�ำหนดให้ศาลสามารถพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�ำเลย
ในระหว่างสมัยประชุมได้เป็นหลักโดยไม่จำ� เป็นต้องได้รบั อนุญาตจากสภาทีผ่ นู้ นั้ เป็นสมาชิกแต่อย่างใด
เพียงแต่มเี งือ่ นไขว่าการพิจารณาคดีอาญาของศาลต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการทีส่ มาชิกผูน้ นั้ จะมาประชุมสภา
จากหลักการเดิมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ วรรคสาม
ก�ำหนดห้ามมิให้ศาลพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในระหว่างสมัยประชุม
เป็นหลัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับ ศาลจึงจะสามารถพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ�ำเลย
ในระหว่างสมัยประชุมได้
ประการทีส่ อง ขยายขอบเขตความคุม้ กันของสมาชิกรัฐสภาให้สามารถใช้บงั คับกับการพิจารณา
คดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่มีบทบัญญัติที่ก�ำหนดมิให้น�ำหลักความคุ้มกันของ
สมาชิกรัฐสภามาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๗๗) ซึง่ หากสมาชิก
รัฐสภาถูกด�ำเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองก็จะไม่ได้รับ
ความคุม้ กัน ดังนัน้ ปัจจุบนั สมาชิกรัฐสภาทีถ่ กู ด�ำเนินคดีอาญาซึง่ อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง จึงสามารถอ้างความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาได้ด้วย
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