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แกส่มาชกิรฐัสภา ไมว่า่จะเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิวฒุสิภา มมุสะทอ้น 
ความคดินติบิญัญตัฉิบบันี ้จงึขอเสนอความรูเ้กีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ ทีม่า เจตนารมณ ์
ขอบเขต และความแตกต่างของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้

๒. แนวคิด ที่มา ของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา
  ๒.๑ ที่มาของเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
   หลักการเก่ียวกับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันน้ันมีจุดกำเนิดมาจากประเทศ 
อังกฤษในศตวรรษที่ ๑๔ และ ๑๕ จากแนวความคิดที่ต้องการให้สมาชิกสภาสามัญ  
ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนปฏิบัติหน้าที่ของตนในสภาโดยไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะ 
ถูกผู้ใดนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องกล่าวโทษ เน่ืองจากในยุคน้ันมีสมาชิกสภาสามัญจำนวนมาก 

ถูกจับกุมและฟ้องร้องโดยกษัตริย์เพราะเหตุจากการปฏิบัติหน้าท่ีในสภา โดยหลักเร่ือง 
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
เปน็ครัง้แรกตาม “พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสทิธิ”์ (Bill of Rights) ค.ศ. ๑๖๘๙ ซึง่ตอ่มา 
ได้กลายเป็นตัวอย่างในการบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ โดยหลายประเทศ 
ได้นำหลักดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของตน สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ 
หลักเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภามาใช้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช ๒๔๗๕ และหลกัการทัง้สองเรือ่งดงักลา่วนีย้งัคงไดม้ี
การบัญญัติรองรับในรัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
  ๒.๒ ความหมายของคำว่า “เอกสิทธิ์” และ “ความคุ้มกัน”

  “เอกสิทธิ์” (privilege) ตามพจนานุกรม แปลว่า “สิทธิพิเศษที่ให้แก่ 
บคุคลโดยเฉพาะ” ในทางกฎหมายรฐัธรรมนญู หมายถงึ สทิธเิดด็ขาดของสมาชกิรฐัสภา 
ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็หรอืกระทำการอยา่งอืน่ โดยทีบ่คุคลอืน่จะสอดเขา้มาเกีย่วขอ้ง  
โดยนำไปฟ้องร้องว่ากล่าวในทางใด ๆ ไม่ได้ หากกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สิ่งใดเป็น 
เอกสทิธิส์ิง่นัน้กไ็มผ่ดิกฎหมาย โดยหลกัการในเรือ่งนีไ้ดบ้ญัญตัขิึน้เพือ่ใหค้วามคุม้ครอง 
แก่สมาชิกรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนเพื่อ 
เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเป็นอิสระ 
โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓ 145

  “ความคุ้มกัน” (immunity) ตามพจนานุกรม แปลว่า “ปลอดพ้น 
จากภยัหรอืภารตดิพนั” ในทางกฎหมายรฐัธรรมนญู หมายถงึ ความคุม้กนัทีร่ฐัธรรมนญู 
ใหแ้กส่มาชกิรฐัสภาทีจ่ะมาประชมุรฐัสภาตามอำนาจหนา้ที ่โดยไมอ่าจถกูจบักมุ คมุขงั 
หรอืดำเนนิคดใีด ๆ  ในลกัษณะทีจ่ะเปน็การขดัขวางตอ่การมาประชมุดงักลา่ว แตเ่มือ่ 
พ้นช่วงเวลาดังกล่าวแล้วความคุ้มกันก็จะหมดไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือกรณีใด 
เปน็เรือ่งความคุม้กนักรณนีัน้กย็งัเปน็ความผดิอยู ่เพยีงแตส่มาชกิรฐัสภาผูน้ัน้จะได ้
รับสิทธิพิเศษให้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม หลักการในเรื่อง 
ความคุม้กนับญัญตัขิึน้กเ็พือ่ปอ้งกนัการขดัขวางสมาชกิรฐัสภามาปฏบิตัหินา้ที ่และเพือ่ 
ให้แต่ละสภามีองค์ประชุมที่สมบูรณ์ให้การประชุมสามารถดำเนินการต่อไปได้ 

๓. ลักษณะของเอกสิทธิ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบ้ญัญตัเิรือ่งเอกสทิธิ ์

ของสมาชกิรฐัสภาไวใ้นมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึง่และวรรคสอง โดยไดแ้ยกเอกสทิธิอ์อกเปน็ 
๒ ลกัษณะ คอื เอกสทิธิใ์นกรณทีีไ่มม่กีารถา่ยทอดทางวทิยกุระจายเสยีงหรอืวทิยโุทรทศัน ์ 
และเอกสิทธิ์ในกรณีที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์

๓.๑ เอกสิทธิ์ในกรณีที่ไม่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือ 
วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  ๑) บุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์ โดยหลักคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา 

  ๒) การกระทำที่ทำให้ได้รับเอกสิทธิ์ ได้แก่ การที่สมาชิกผู้ใดจะ 
กลา่วถอ้ยคำใด ๆ  ในทางแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืการแสดงความคดิเหน็ หรอืการออกเสยีง 
ลงคะแนน

  ๓) สถานที่ที่ได้รับเอกสิทธิ์ ได้แก่ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ห้องประชุมวุฒิสภา และห้องประชุมร่วมกันของรัฐสภา ดังนั้น หากเป็นการกล่าวในที่ 
ที่ไม่ใช่ห้องประชุม แม้อยู่ในบริเวณรัฐสภา เช่น ห้องแถลงข่าว ห้องโถง ห้องอาหาร 
หรือบริเวณที่จอดรถยนต์ของรัฐสภา ฯลฯ ก็จะไม่ได้รับเอกสิทธิ์ นอกจากนี้ แม้เป็น 
การกล่าวในห้องประชุม แต่หากไม่ได้กล่าวในขณะท่ีมีการประชุมสภา เช่น กล่าวก่อนหรือหลัง 
การประชุม หรือขณะพักการประชุม หรือซุบซิบกันเองระหว่างท่านสมาชิกรัฐสภา  
ก็ย่อมไม่ได้รับเอกสิทธิ์เช่นเดียวกัน

  ๔) ผลของเอกสิทธิ์ จัดเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาด กฎหมายกำหนดว่าผู้ใด
จะนำไปเปน็เหตฟุอ้งรอ้งวา่กลา่วสมาชกิผูน้ัน้ในทางใดมไิด ้ซึง่ไมว่า่ในทางแพง่ อาทิ 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๔๒๐, ๔๒๑, ๔๒๓ หรอืจะเปน็ทางอาญา 
อาทิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖, ๓๒๖, ๓๒๗, เป็นต้น
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  แต่ทั้งนี้ ยังมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาแต่บุคคลนั้นจะได้รับ 
เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญด้วย คือ

  ๑) ผู้พิมพ์และโฆษณารายงานการประชุม ตามข้อบังคับของ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุม 
อนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และผู้ดำเนินการถ่ายทอด 
การประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ท่ีได้รับอนุญาตจากประธานสภา 
แห่งนั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ วรรคสี่

  ๒) บุคคลผู้กระทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมาธิการ ไม่ว่าจะเป็น 
คณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา ทัง้นี ้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๓๕ 
วรรคสี ่ทีก่ำหนดใหเ้อกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๓๐ นัน้ ใหคุ้ม้ครองถงึบคุคลผูก้ระทำ 
หน้าที่คณะกรรมาธิการด้วย

  ๓) รัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๗ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมต ิ
ให้เข้าประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุม และให้นำเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๓๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 ๓.๒ เอกสิทธิ์ในกรณีที่มีการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ที่ไม่เด็ดขาด

  เอกสิทธิ์ในกรณีที่มีการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือ 
วิทยุโทรทัศน์นี้ แตกต่างจากเอกสิทธิ์ในกรณีไม่มีการถ่ายทอดการประชุม กล่าวคือ  
ถ้าเป็นกรณีที่มีการถ่ายทอดประชุม หากผู้ได้รับความเสียหายเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ 
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด 
ไดก้ลา่วถอ้ยคำทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย สมาชกิรฐัสภาผูน้ัน้กย็อ่มจะไมไ่ดร้บัเอกสทิธิ ์
ความคุ้มครอง แต่ถ้าหากผู้ได้รับความเสียหายเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกสภาแห่งนั้น  
ผู้กล่าวถ้อยคำยังคงได้รับเอกสิทธิ์ เหตุผลก็เนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ
พาดพิงชี้แจงข้อกล่าวหาในที่ประชุมสภาได้อยู่แล้ว 
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  โดยบุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหายอันเน่ืองจากการท่ีสมาชิกรัฐสภา 
ได้กล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภานี้ นอกจากจะสามารถที่จะฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง 
ได้แล้ว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ วรรคสาม ยังกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
สามารถร้องขอให้ประธานแห่งสภาน้ัน จัดให้มีการโฆษณาคำช้ีแจงของบุคคลภายนอก
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาได้ด้วย    

๔. ลักษณะของความคุ้มกันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ 

หลักการเร่ืองความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาไว้ในมาตรา ๑๓๑ ซ่ึงได้แยกออกเป็น ๓ กรณี 
ดังนี้

 ๔.๑ ความคุ้มกันท่ีจะไม่ถูกจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไปสอบสวนในฐานะที่
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม โดยมีขอบเขตแห่งความคุ้มกัน คือ 

  ๑) บุคคลที่ได้รับความคุ้มกัน ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภา ไม่ขยายขอบเขตไปถึงบุคคลภายนอก จึงต่างกับเอกสิทธิ์ที่ขยาย 
ความคุ้มครองไปยังบุคคลอื่น คือ รัฐมนตรี หรือกรรมาธิการ รวมทั้งผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา 
รายงานการประชุม ตลอดจนผู้ถ่ายทอดการประชุมด้วย

  ๒) ช่วงเวลาที่ได้รับความคุ้มกัน คือ เฉพาะในระหว่างสมัยประชุม๓ 
  ๓) ข้อยกเว้น แม้อยู่ในระหว่างสมัยประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาอาจถูกจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไปสอบสวนในฐานะที่เป็น 
ผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

๓ “สมัยประชุม” หมายถึง กำหนดเวลาในรอบปีหนึ่งที่ทำให้รัฐสภาทำการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยสมัยประชุม 
ตามรัฐธรรมนูญ มี ๒ ประเภท คือ

(๑) สมยัประชมุสามญั (ordinary session) หมายถงึ สมยัประชมุตามปกตขิองรฐัสภา ซึง่รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนักำหนด 
ให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ๒ สมัย ประกอบด้วย 

- สมัยประชุมสามัญทั่วไป (general ordinary session) รัฐสภาจะดำเนินการประชุมในเรื่องใด ๆ ก็ได้
- สมยัประชมุสามญันติบิญัญตั ิ(legislative ordinary session) รฐัสภาจะดำเนนิการประชมุไดเ้ฉพาะการตรากฎหมาย และ 

เรื่องสำคัญ ๆ ได้แก่ กรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
รา่งพระราชบญัญตั ิการอนมุตัพิระราชกำหนด การใหค้วามเหน็ชอบในการประกาศสงคราม การรบัฟงัคำชีแ้จงและการใหค้วามเหน็ชอบ 
หนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง การตั้งกระทู้ถาม 
และการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู เวน้แตร่ฐัสภาจะมมีตใิหพ้จิารณาเรือ่งอืน่ใดดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิทัง้หมด 
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภานี้ สมัยหนึ่ง ๆ มีกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ขยายเวลาออกไปก็ได้ 

(๒) สมัยประชุมวิสามัญ (extraordinary session) คือ การเปิดประชุมนอกสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ซึ่งกระทำได้ 
ใน ๒ กรณี คือ 

- พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
- สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาทัง้สองสภารวมกนั หรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ ใน ๓  

ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ 
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๗ – ๑๒๙).
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   (๑) สภาท่ีผู้น้ันเป็นสมาชิกอนุญาต แต่โดยหลักธรรมเนียมปฏิบัติ 
ของรฐัสภาไทย จะไมอ่นญุาตใหจ้บัสมาชกิรฐัสภาในระหวา่งสมยัประชมุ อยา่งไรกต็าม  
หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปที่สถานีตำรวจด้วยตนเองเพื่อขอ 
รับทราบข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตำรวจย่อมแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบได้ เพราะมิใช่ 
การทำการจับกุม

   (๒) มีการจับกุมในขณะท่ีสมาชิกผู้น้ันกระทำความผิด หรือท่ีเรียกว่า 
ความผิดซ่ึงหน้า แต่เม่ือจับกุมแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับจะต้องรายงานไปยังประธาน 
แหง่สภาทีผู่น้ัน้เปน็สมาชกิโดยพลนั และประธานแหง่สภาทีผู่น้ัน้เปน็สมาชกิอาจสัง่ให ้
ปล่อยผู้ถูกจับได้ โดยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญไม่ให้ความคุ้มกันในกรณีความผิดซึ่งหน้า 
เพราะเกรงว่าประชาชนจะเกิดความรู้สึกว่าสมาชิกรัฐสภามีอภิสิทธิ์เหนือประชาชน 
มากเกินไปที่ถึงขนาดกระทำความผิดต่อหน้าเจ้าพนักงานก็ยังไม่ถูกจับ

 ๔.๒ ความคุ้มกันท่ีจะไม่ถูกพิจารณาคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม ไม่ว่าจะ 
เป็นการฟ้องตั้งแต่ก่อนสมัยประชุม หรือเพิ่งฟ้องระหว่างสมัยประชุม เหตุผลของการ 
ให้ความคุ้มกันในเรื่องนี้ เนื่องมาจากในการพิจารณาคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา่ “การพจิารณาและสบืพยาน 
ในศาล ให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น” จำเลยจึงต้อง 
ไปนั่งฟังการพิจารณาคดีในศาลทุกนัด หากรัฐธรรมนูญไม่ให้ความคุ้มกันเรื่องนี้แก่ 
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาก็จะไปประชุมสภาหรือทำหน้าที่อื่นในสภาไม่ได้

  แต่ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ใน 
บางกรณีเพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาคดีได้ คือ 

  ๑) สภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอนุญาต การอนุญาตให้ศาลพิจารณาคดี 
ได้ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาตกเป็นจำเลยในคดีอาญานั้น สภานั้น ๆ อาจอนุญาตโดยมี 
เงื่อนไขก็ได้ เช่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กระทรวงยุติธรรมซึ่งในขณะนั้นยังทำหน้าที่เป็น
หนว่ยงานธรุการของศาลยตุธิรรม ไดเ้คยมหีนงัสอืขออนญุาตวฒุสิภาเพือ่ใหศ้าลอาญา 
พิจารณาคดีอาญาอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่ง วุฒิสภามีมติอนุญาตให้ศาลอาญา 
พิจารณาคดีในระหว่างสมัยประชุมได้ โดยยกเว้นวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันนัดประชุมวุฒิสภา 
เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นไปร่วมประชุมตามหน้าที่
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  ๒) เปน็คดอีนัเกีย่วดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย 
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ และพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยพรรคการเมอืง เนือ่งจากคดตีามกฎหมายดงักลา่วเปน็คดทีีเ่กีย่วกบั 
สถานภาพในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา การพิจารณาคดีจำเป็นต้อง 
ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว แต่การพิจารณาคดีตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่เป็น 
การขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา เช่น ศาลต้องไม่นัดพิจารณาคดี 
ในวันที่มีการประชุม เป็นต้น

 ๔.๓ ความคุม้กนัทีจ่ะถกูปลอ่ยจากการถกูคมุขงัเมือ่ถงึสมยัประชมุ ในกรณ ี
ท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา 
อยู่ก่อนสมัยประชุม ซึ่งอาจจะเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง 
สอบสวนหรอืระหวา่งการพจิารณา เมือ่ถงึสมยัประชมุ ถา้ประธานแหง่สภาทีผู่น้ัน้เปน็ 
สมาชิกร้องขอให้ปล่อย พนักงานสอบสวนหรือศาลต้องสั่งปล่อยทันที โดยคำสั่งให้ 
ปล่อยนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม หลังจากนั้น 
สมาชิกสภาผู้นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสถานที่คุมขังเช่นเดิม

  ข้อสังเกตในเรื่องความคุ้มกัน๔

  ๑) ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภานั้น มีผลเฉพาะในคดีอาญา เท่านั้น 
ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงคดีแพ่งด้วย ดังนั้น หากเป็นกรณีการจับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะอ้างความคุ้มกัน
ไม่ได้ 

     ๒) ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องสมาชิกสภาเป็นคดีอาญาด้วยตนเอง 
ศาลยงัมีอำนาจไตส่วนมลูฟอ้งได ้เพราะกระบวนการชัน้ไตส่วนมลูฟอ้งเปน็เรือ่งระหวา่ง 
โจทก์กับศาล และในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๒ มิได้บังคับให้กระทำต่อหน้าจำเลย 

     ๓) ในกรณทีีศ่าลชัน้ตน้พจิารณาคดเีสรจ็กอ่นเปดิสมยัประชมุ ศาลชัน้ตน้ 
ย่อมนัดฟังคำพิพากษาในระหว่างสมัยประชุมได้ เพราะบทนิยามคำว่า “การพิจารณา”  
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา ๔ หมายความวา่ “กระบวนพจิารณา 
ทั้งหมดในศาลใดศาลหนึ่งก่อนศาลนั้นชี้ขาดตัดสินหรือจำหน่ายคดีโดยคำพิพากษา 
หรือคำสั่ง” ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาจึงไม่รวมถึงการอ่านคำพิพากษา ซึ่งเป็น 
กระบวนการในขั้นตอนของการชี้ขาดตัดสินคดี แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเลย 
ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาไม่ไปศาลในวันนัดฟังคำพิพากษา แม้มีเหตุสงสัยว่าหลบหนี
หรือจงใจไม่ไปศาล ศาลจะดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

๔ อธิคม อินทุภูติ, คำบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๒ – ๑๓ สมัย ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒, สำนัก 
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๒. 
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มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม คอืออกหมายจบัมาฟงัคำพพิากษาไมไ่ด ้เพราะสมาชกิรฐัสภา 
ได้รับความคุ้มกันตามมาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่ง คือ ห้ามจับในระหว่างสมัยประชุม

  ๔) บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภา ใช้เฉพาะกับคดีอาญาทั่วไป แต่ไม่นำมาใช้บังคับกับการพิจารณา 
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๑ เลยไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม

๕. ความแตกต่างระหว่างเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน๕ 
 เมื่อเปรียบเทียบเอกสิทธิ์กับความคุ้มกันแล้วจะพบว่ามีความแตกต่างใน 
สาระสำคัญ ดังนี้

๕ มานิตย์ จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ หน้า ๒๑๖.

 ข้อแตกต่าง เอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน

 ๑. วัตถุประสงค์ คุ้มครองการกล่าวถ้อยคำ การแสดงความคิดเห็น 
หรือการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภา 
ของสมาชิกรัฐสภา ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้อง 
ว่ากล่าวในทางใด ๆ มิได้

คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมสภา 
ของสมาชิกรัฐสภา การจับกุม คุมขัง หมายเรียกตัว 
หรือการพิจารณาคดีอาญาต่อสมาชิกรัฐสภา 
ในระหว่างสมัยประชุมจะทำมิได้

๒. ขอบเขต คุ้มครองเฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นหน้าท่ีของสมาชิก 
รัฐสภา คือ การกล่าวถ้อยคำเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีใน 
ท่ีประชุมเท่าน้ัน หากสมาชิกกระทำความผิด 
ในกรณีอ่ืนแล้วไม่อาจยกหลักเอกสิทธ์ิข้ึนคุ้มครองได้

คุม้ครองสมาชกิรฐัสภาจากการจบักมุ คมุขงั พจิารณา 
คดอีาญาในทกุกรณรีะหวา่งสมยัประชมุ โดยไมค่ำนงึ 
วา่คดอีาญานัน้จะเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ทีข่อง
สมาชิกรัฐสภาหรือไม่

๓. บุคคลที่คุ้มครอง คุ้มครองสมาชิกรัฐสภา ตลอดจนบุคคลอื่นที่ 
เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา 
รายงานการประชุมตามข้อบั งคับของสภา  
ผู้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุ 
กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ซึ่งประธานสภา 
อนุญาต และกรรมาธิการของสภา 

คุ้มครองเฉพาะบุคคลที่มีสถานภาพเป็น “สมาชิก 
รัฐสภา” เท่านั้น

๔. ผลตามกฎหมาย คุ้มครองสมาชิกรัฐสภาจากการดำเนินคดีทุกกรณี 
ไม่ว่าคดีอาญา และคดีแพ่ง

คุม้ครองเฉพาะในคดอีาญาทัว่ไป ไมใ่หค้วามคุม้ครอง 
ถึงคดีแพ่งและคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ด้วย

๕. ระยะเวลา คุ้มครองตลอดไป ตั้งแต่มีการกล่าวถ้อยคำ 
เป็นต้นไปไม่มีกำหนดระยะเวลา

คุ้มครองเฉพาะในระหว่างสมัยประชุมสภาเท่านั้น  
เมื่อสมัยประชุมสภาพ้นไปความคุ้มครองก็สิ้นไป 
ด้วย
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การใช้ “เอกสิทธิ”์ และ 
“ความคุ้มกัน” ของสมาชิกรัฐสภา

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
ตามที่มักปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับกรณีการได้รับ 

เอกสิทธิ์ของบุคคลผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภา ได้ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำ 
ความผดิทางอาญา แตก่ลบัไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายหา้มไมใ่หจ้บั คมุขงั หรอื 
หมายเรียกเพื่อไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ในระหว่างสมัยประชุม นั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างคำว่า 
“เอกสทิธิ”์ และ “ความคุม้กนั” ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๐๑ และมาตรา ๑๓๑๒ บัญญัติไว้ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครอง 

 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๓๐  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าว 

ถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุ 
ฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้

เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมท่ีมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์  
หากถอ้ยคำทีก่ลา่วในทีป่ระชมุไปปรากฏนอกบรเิวณรฐัสภา และการกลา่วถอ้ยคำนัน้มลีกัษณะเปน็ความผดิทางอาญาหรอืละเมดิสทิธ ิ
ในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น

ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคำใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับ 
ความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคำชี้แจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้  ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง  
หรอืแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุ ตลอดจนผูด้ำเนนิการถา่ยทอดการประชมุสภาทางวทิยกุระจายเสยีงหรอืวทิยโุทรทศันท์ีไ่ดร้บัอนญุาต 
จากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม”.

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๓๑ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  

ไปทำการสอบสวนในฐานะทีส่มาชกิผูน้ัน้เปน็ผูต้อ้งหาในคดอีาญา เวน้แตใ่นกรณทีีไ่ดร้บัอนญุาตจากสภาทีผู่น้ัน้เปน็สมาชกิ หรอืในกรณี 
ที่จับในขณะกระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทำความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภา 
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

ในกรณทีีม่กีารฟอ้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาในคดอีาญา ไมว่า่จะไดฟ้อ้งนอกหรอืในสมยัประชมุ ศาลจะ 
พิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการ
ขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทำก่อนมีคำอ้างว่าจำเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่งย่อมเป็นอันใช้ได้
ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม 

เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ
คำสั่งปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม”.
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๖. บทสรุป
หลักการเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นั้น มีลักษณะเป็นการมอบ 

สทิธพิเิศษบางประการใหแ้กผู่ด้ำรงตำแหนง่สมาชกิรฐัสภา นอกเหนอืจากบคุคลทัว่ไป 
ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของหลักความเสมอภาคของบุคคล ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดขอบเขตการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน จะต้องมี 
ความชัดเจนและแน่นอน ทั้งในส่วนของตัวบุคคลที่ได้รับสิทธิ การกำหนดระยะเวลา 
สถานที่ รวมทั้งผลของสิทธิพิเศษดังกล่าว เพื่อให้การใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ
สมาชิกรัฐสภาเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 

ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาถูกกล่าวหาหรือตกเป็น 
ผู้ต้องหาในคดีอาญาจะไม่ได้รับเอกสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าว หากแต่จะได้รับความคุ้มกัน 
จากการถกูดำเนนิคดใีนชว่งทีร่ฐัสภาเปดิสมยัประชมุ แตเ่มือ่ใดทีร่ฐัสภาปดิสมยัประชมุ 
ก็จะไม่ได้รับความคุ้มกันน้ันอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีตำรวจพนักงานอัยการ 
หรือศาล ก็ย่อมสามารถท่ีจะดำเนินคดีอาญากับสมาชิกรัฐสภาท่านน้ัน ๆ  ตามอำนาจหน้าท่ี 
ของตนได้ตามปกติ ส่วนการได้รับความคุ้มกันนั้นจะเหมาะสมหรือไม่เพียงใดนั้น 
เป็นคนละกรณีกัน ซึ่งหากเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมรัฐสภาก็สามารถท่ีจะพิจารณา 
และมีมติอนุญาตให้มีการดำเนินคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุมได้ โดยเฉพาะหากว่า 
การทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับความคุ้มกันนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง 
หรอืมผีลกระทบตอ่การประชมุ และเหลอืระยะเวลาในระหวา่งสมยัประชมุอกียาวนาน  
ทั้งนี้ ก็เพื่อมิให้เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลและหลักความยุติธรรม  
ตลอดจนไม่ทำให้กระบวนสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญาของศาลต้องล่าช้า 
จนเกินเหตุ 

เอกสารอ้างอิง 

• มานิตย์  จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ หน้า ๒๑๒ – ๒๑๗. 

•  อธคิม อนิทภุตู,ิ คำบรรยายวชิากฎหมายรฐัธรรมนญู ครัง้ที ่๑๒ – ๑๓ สมยั ๖๒ ประจำปกีารศกึษา ๒๕๕๒, สำนกัอบรม 
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๒. 

• ภิรมย์ เจริญรุ่ง,ขอบเขตการใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๒.

• สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ระบบงานรัฐสภา ๒๕๕๒, กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒ หน้า ๑๓๖ – ๑๓๗.

• คณะกรรมาธกิารวสิามญับนัทกึเจตนารมณ ์จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชมุ สภารา่งรฐัธรรมนญู, เจตนารมณ ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๐.

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.




