๑. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ

วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ : ภาค ๓ และภาค ๔
ภาค ๓ :
คดีพิเศษ
ในรัฐธรรมนูญ

อ.อธิคม อินทุภูติ
ผู้พิพากษาศาลฎีกา

๒. คดีที่มีข้อโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
๓. คดีที่เกี่ยวข้องกับพระราชกาหนด
๔. คดีที่อยู่ในอานาจของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๕. คดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง
๖. คดีเลือกตั้ง

ชุดที่ ๑
2

ภาค ๔
สิ ทธิ เสรีภาพ

๑. หลักทัวไป
่
๒. สิ ทธิ เสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย

บทที่ ๑
เอกสิ ทธิ์ และความคุ้มกัน
ของสมาชิ กรัฐสภา
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ความหมาย
 เอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา (Parliamentary Privilege)
หมายถึง สิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะกล่าวแถลงข้อเท็จริง แสดง
ความคิดเห็น ออกเสียงลงคะแนน หรือดาเนินการอื่นในที่ประชุม
รัฐสภา โดยบุคคลใดจะนาไปฟ้องร้องว่ากล่าวในทางใดไม่ได้
 มีขึ้นเพื่อให้สมาชิกสภารัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
ไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะถูกฟ้องเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งเพราะ
เหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหลักประกันแก่ฝ่ายนิติ
บัญญัติว่าจะไม่ถูกกลั่นแกล้งโดยฝ่ายบริหาร

เอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา
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1

รั ฐธรรมนูญฝรั่ งเศส : มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
สมาชิกรัฐสภาไม่อาจถูกฟ้องร้อง สอบสวน จับกุม คุมขัง
หรือถูกพิจารณาคดี อันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นหรือ
การออกเสียงลงคะแนนในขณะปฏิบัติหน้าที่ของตน

Bill of Rights, 1689
มาตรา ๙ “ ถ้ อยคาใดๆที่สมาชิก
กล่ าวอภิปรายในสภา ย่ อมไม่ อาจ
ถูกนาไปฟ้องร้ องว่ ากล่ าวได้ ”

รั ฐธรรมนูญสหรั ฐอเมริ กา หมวด ๑ มาตรา ๖
การอภิปราย ตลอดจนการแถลงโต้ตอบของสมาชิก
รัฐสภาในระหว่างการประชุมจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูก
ฟ้องร้อง
7
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พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิ นสยามชัวคราว
่
พ.ศ. ๒๔๗๕
มาตรา ๒๔ “ สมาชิกไม่ ต้องรับผิดในถ้ อยคาใดๆที่ได้ กล่ าว
หรือแสดงความคิดเห็น ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ใดผู้หนึ่งจะว่ ากล่ าวฟ้องร้ องเพราะเหตุนัน้ หาได้ ไม่ ”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๕
มาตรา ๒๗ “ในที่ประชุมแห่ งสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่ าวถ้ อยคาใดๆ
ในทางแสดงข้ อความหรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียง
ลงคะแนน ท่ านว่ าเป็ นเอกสิทธิ์เด็ดขาด ผู้ใดจะนาไปเป็ นเหตุ
ฟ้องร้ องว่ ากล่ าวสมาชิกผู้นัน้ ในทางใดๆมิได้
เอกสิทธิ์นีค้ ้ ุมครองไปถึงผู้พิมพ์ และโฆษณารายงาน
การประชุมโดยคาสั่งของสภา และคุ้มครองไปถึงบุคคลที่สภาเชิญ
มาแสดงข้ อเท็จจริงหรือออกความเห็นในที่ประชุมด้ วย”

พัฒนาการของเอกสิทธิ์
ตามรัฐธรรมนูญไทย
ช่วงที่ ๑ : พ.ร.บ.พระธรรมนูญ
การปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ ถึงก่อน
รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๓๔

เอกสิทธิ์เด็ดขาด

ช่วงที่ ๒ : รัฐธรรมนูญฉบับปี
๒๕๓๔ ถึงก่อนฉบับปี ๒๕๔๐

เอกสิทธิ์ไม่ เด็ดขาด

ช่วงที่ ๓ : รัฐธรรมนูญฉบับปี
๒๕๔๐, ปี๒๕๕๐ และ ปี ๒๕๖๐
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ลักษณะของเอกสิ ทธิ์
ของสมาชิ กรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.๒๕๖๐

๑. เอกสิทธิ์
กรณีไม่ มีการถ่ ายทอดฯ
ม.๑๒๔ วรรคหนึ่ง :
เด็ดขาด

เอกสิทธิ์ไม่ เด็ดขาด
มีข้อยกเว้ น
10

ข้ อสั งเกต

•
•
•
•

๒. เอกสิ ทธิ์
กรณีมกี ารถ่ ายทอดฯ
ม.๑๒๔ วรรคสอง :
ไม่ เด็ดขาด
11
11

กรณี ไม่มีการถ่ายทอด ปัจจุบนั มีเพียงการประชุมลับ
คาว่า การถ่ายทอด “ทางอื่นใด” เช่น Facebook Live
การถ่ายทอด ไม่จาเป็ นต้องเป็ นการถ่ายทอดสด
มีคนแอบถ่ายทอดไปนอกสภาผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรือมีคนแอบบันทึกภาพและเสียงไว้แล้วนาไปเปิ ดนอก
สภา เป็ นกรณี ตาม ม.๑๒๔ วรรคหนึ่ ง
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บุคคลที่ได้รบั เอกสิทิิ์
ม.๑๒๔ วรรคหนึ่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา

ข้อสังเกต : - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับเอกสิทธิ์ด้วย เพราะมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ทาหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
- สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้รับเอกสิทธิ์

การกระทาที่
ได้รบั เอกสิทิิ์
ม.๑๒๔ วรรคหนึ่ง

• กล่ าวถ้ อยคาในทาง
แถลงข้ อเท็จจริง
• แสดงความคิดเห็น
• ออกเสียงลงคะแนน

ข้อสังเกต :
- ต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในสภา หากเป็น
การกระทาอื่น เช่น ชกต่อย สัมภาษณ์สื่อฯ ไม่ได้เอกสิทธิ์
- ต้องเป็นการกล่าวถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภา

13
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ตัวอย่างข้อบังคับการประชุม (สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗)
ข้อ ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาต่อที่ประชุมสภา ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นกล่าวได้ และต้องเป็นคากล่าวกับประธาน
ข้อ ๕๔ การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังปรึกษากันอยู่
ภายในระยะเวลาที่ประธานกาหนดโดยต้องไม่ฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้าซาก หรือซ้ากับผู้อื่น
หรือใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จาเป็น และห้ามมิให้นาเอกสารใดๆมาอ่าน หรือนาวัตถุใดๆ
เข้ามาแสดงในที่ประชุมสภา เว้นแต่ประธานจะอนุญาต ห้ามมิให้ผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือ
ใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามมิให้กล่าวถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จาเป็น
ข้อ ๕๕ ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้น
ยุติการอภิปรายก็ได้ แม้จะมิได้ฝ่าฝืนข้อ ๕๔ ก็ตาม
ข้อ ๖๒ ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น ให้ผู้ที่กาลังพูดอยู่
หยุดพูดและนั่งลงทันที และให้ทุกคนนั่งฟังประธาน

สถานที่ที่เอกสิทิิ์
ให้ความคุม้ ครอง
ม.๑๒๔ วรรคหนึ่ง

• ที่ประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร
• ที่ประชุมวุฒสิ ภา
• ที่ประชุมรั ฐสภา

 การกล่าวถ้อยคาหรือแสดงความคิ ดเห็น ฯ จะต้อง
กระทาในห้องประชุมสภา และในเวลาที่มีการประชุม
สภา
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ข้อสังเกต
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ผลของเอกสิทธิ์

- หากไม่ใช่ที่ประชุม แม้อยู่ในบริเวณสภาฯ เช่น ห้องแถลงข่าว ห้อง
โถง ห้องอาหาร ลานจอดรถยนต์ ไม่ได้รับเอกสิทธิ์
- การกล่าวถ้อยคาหรือแสดงความคิดเห็นในเวลาที่ไม่มีการประชุม
แม้อยู่ในห้องประชุม ไม่ได้รับเอกสิทธิ์
- ต้องเป็นการกล่าวให้ที่ประชุมฟัง หากเป็นการพูดกระซิบระหว่าง
สมาชิกด้วยกันเอง หรือกับบุคคลภายนอก ไม่ได้รับเอกสิทธิ์
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กรณีไม่ มีการถ่ ายทอดฯ

ม.๑๒๔ วรรคหนึ่ ง :
 ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภาหรือ
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิ กผู้ใดจะกล่าวถ้อยคาใด
ในทางแถลงข้อเท็จจริ ง แสดงความคิ ดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนน ย่อมเป็ นเอกสิ ทธิ์ โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนาไปเป็ น
เหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิ กผู้นนั ้ ในทางใดๆมิ ได้
(ม.๑๒๔ ว.หนึ่ ง = เอกสิ ทธิ์ เด็ดขาด)
18
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เอกสิทธิ์
กรณี ไม่มีการถ่ายทอดฯม.
๑๒๔ วรรคหนึ่ง
 ใครจะฟ้ องเป็ นคดีอาญา เช่น
ตาม ม.๑๓๖, ๓๒๖, ๓๒๗ ไม่ได้
หรือฟ้ องเป็ นคดีแพ่ง เช่น ตาม
ป.พ.พ. ม.๔๒๐, ๔๒๑, ๔๒๓
ไม่ได้ หรือจะเอาผิดทางวินัย
ก็ไม่ได้

เป็ นเอกสิทธิ์เด็ดขาด
 จะฟ้ องไม่ได้ตลอดไป แม้ส้ นิ
สมาชิกภาพการเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนฯหรือสมาชิก
วุฒสิ ภาแล้ว ก็ฟ้องไม่ได้
 จากัดเฉพาะการกล่าวถ้อยคา
แถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิด
เป็ นและออกเสียงลงคะแนน
เท่านั้น
 แม้ถอ้ ยคาที่กล่าวไม่เป็ นความจริง
ก็ฟ้องไม่ได้ ฎ.๑๐๒๗/๒๕๒๘

ตัวอย่างเช่น ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา
ญัตติเกี่ยวกับความไม่ ชอบมาพากลในการประมูลงานก่ อสร้ างของ
กระทรวงแห่ งหนึ่งซึ่งไม่ มีการถ่ ายทอดทัง้ ทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ นายแดง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ ายค้ านกล่ าว
ในที่ประชุมโดยได้ รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ วว่ า
ตนมีหลักฐานแน่ ชัดว่ า นายดา รัฐมนตรี รับเงินจากบริษัทที่ชนะการ
ประมูลงานก่ อสร้ างในกระทรวงแห่ งนัน้ โดยนายดาให้ นางเขียว
ภริยานายดา เดินทางไปรับเงินด้ วยตนเองที่ฮ่องกง ต่ อมานายดาและ
นางเขียวเป็ นโจทก์ ฟ้องนายแดงเป็ นคดีอาญาข้ อหาหมิ่นประมาท
และฟ้องนายแดงเป็ นคดีแพ่ งเรียกค่ าเสียหายเพราะเหตุทาให้ เกิด
ความเสียหายแก่ ช่ อื เสียงของตน
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กรณีนีจ้ ะเห็นได้ ว่า การประชุมครัง้ นีไ้ ม่ มีการถ่ ายทอด
ทัง้ ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เมื่อนายแดงกล่ าว
ถ้ อยคาในทางแถลงข้ อเท็จจริงดังกล่ าวโดยได้ รับอนุญาตจาก
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และเป็ นเรื่องในวาระที่กาลังประชุม
กัน จึงเป็ นการกล่ าวโดยถูกต้ องตามข้ อบังคับ นายแดงย่ อม
ได้ รับเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ทัง้ นายดาและนางเขียวจะฟ้องนาย
แดงเป็ นคดีอาญาข้ อหาหมิ่นประมาทไม่ ได้ หรือจะฟ้องนายแดง
เป็ นคดีแพ่ งเรียกค่ าเสียหายเพราะเหตุทาให้ เกิดความเสียหาย
แก่ ช่ อื เสียงของตนก็ไม่ ได้ และแม้ ต่อมานายแดงสิน้ สมาชิกภาพ
การเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ ว นายดาและนางเขียวก็
ฟ้องไม่ ได้
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ฎ.๑๙๒๗/๒๕๒๘ เป็นกรณีสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดเชียงราย จาเลยที่ ๑
กล่าวอภิปรายในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๒๕ มีข้อความพาดพิงมาถึงโรงงานสังกะสี
ไทย โจทก์ในคดีนี้ว่า หลีกเลี่ยงภาษีจานวน ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท และ
๓๐๐ กว่าล้านบาท โจทก์จึงนาเรื่องดังกล่าวมาฟ้องจาเลยที่ ๑ เป็นคดีแพ่ง
ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะคาอภิปรายของจาเลยที่ ๑ เป็นที่
เสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโจทก์ และเป็นที่เสียหายแก่ทางทามา
หาได้หรือทางเจริญของโจทก์ จาเลยที่ ๑ ให้การต่อสู้คดีว่า จาเลยที่ ๑
อภิปรายตามข้อมูลที่ได้มา และจาเลยที่ ๑ ได้รับเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ
ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์
ฎีกา
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ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จาเลยที่ ๑ กล่าวถ้อยคาเช่นนั้น เนื่องจากมีคาสั่งของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปตรวจสอบภาษีร้านค้า(น่าจะ
เป็นเพราะมีการไปเรียกเงินจากร้านค้าโดยมิชอบ) แต่จาเลยที่ ๑ เห็นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่
ตารวจไม่เข้าไปตรวจสอบภาษีร้านค้าก็เป็นผลให้มีการเลี่ยงภาษีอากรกันเป็น จานวน
มาก จาเลยที่ ๑ กล่าวพาดพิงถึงโจทก์เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขคาสั่งของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ดังนี้ แม้ข้อความที่จาเลยที่ ๑ อภิปรายจะปรากฏตามทางพิจารณาว่าไม่เป็นความจริง
เพราะโจทก์เสียภาษีถูกต้องตลอดมาและคาอภิปรายของจาเลยที่ ๑ กระทบกระเทือน
และเป็นผลร้ายแก่โจทก์ก็ตาม แต่จาเลยที่ ๑ ย่อมได้รับเอกสิทธิ์ ผู้ใดจะนาไปฟ้องร้อง
ว่ากล่าวในทางใดไม่ได้ และเอกสิทธิ์นี้เป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาดที่ได้รับความคุ้มครองโดย
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๒๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิก
รัฐสภาในระบบประชาธิปไตยได้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้
อย่างอิสระเสรีโดยไม่ต้องคอยพะวงหวั่นเกรงว่าจะไปกระทบกระเทือนหรือเป็นผลร้าย
แก่ผู้ใด เหตุนี้โจทก์จะนาคดีมาฟ้องร้องว่าจาเลยที่ ๑ ทาละเมิดแก่โจทก์หาได้ไม่
23
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๑) จาเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดเพราะเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑๔ ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี ๒๕๒๑ เป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาด และคดีนี้ศาลฎีกายังกล่าวถึงเจตนารมณ์ของการให้
เอกสิทธิ์แก่สมาชิกรัฐสภาในตอนท้ายคาพิพากษาด้วย
๒) การประชุมอันเป็นเหตุให้เกิดคดีนี้ มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงด้วย
และโจทก์ก็ได้ฟ้องกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดเสียงการประชุมเป็นจาเลยที่ ๒
ด้วย ซึ่งหากเหตุคดีนี้เกิดขึ้นภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๓๔ มีผลใช้บังคับ ผลคดีใน
ส่วนที่เกี่ยวกับจาเลยที่ ๑ อาจจะเปลี่ยนไป เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๓๔ เปลี่ยน
หลักการในเรื่องเอกสิทธิ์เป็นว่า ในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ เอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาจะเป็นเอกสิทธิ์ไม่เด็ดขาด สมาชิกรัฐสภา
ที่กล่าวถ้อยคาพาดพิงผู้อื่นในทางเสียหายอาจถูกฟ้องเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งได้
ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ จาเลยที่ ๒ ในคดีนี้ ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องยืนตามศาล
ล่างทั้งสองเพราะฟังว่าเป็นการกระทาตามคาสั่งของประธานรัฐสภา ได้รับนิรโทษกรรม
ตามป.พ.พ. มาตรา ๔๔๙ วรรคหนึ่ง
24
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ผลของเอกสิทธิ์

เอกสิทิิ์กรณีมีการถ่ายทอดฯ
ม.๑๒๔ วรรคสอง

กรณีมีการถ่ ายทอดฯ

ม.๑๒๔ วรรคสอง :
 เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ งไม่คมุ ้ ครองสมาชิกผูก้ ล่าวถ้อยคาในการประชุม
ที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอืน่ ใด
หากถ้อยคาที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการ
กล่าวถ้อยคานั้นมีลกั ษณะเป็ นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิ
ในทางแพ่งต่อบุคคลอืน่ ซึ่งมิใช่รฐั มนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น
(ม.๑๒๔ วรรคสอง = เอกสิ ทธิ์ ไม่เด็ดขาด)
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หากต้องด้วยหลักเกณฑ์
• ถ้อยคาที่กล่าวไปปรากฏ
นอกบริเวณสภาฯ
• มีลกั ษณะเป็ นความผิด
ทางอาญาหรือละเมิดสิทธิ
ในทางแพ่งต่อบุคคลอืน่ ที่มใิ ช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิก
สภาฯ

บุคคลภายนอก
ฟ้ องได้
เอกสิทธิ์ไม่คมุ ้ ครอง
รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาฯ
ฟ้ องไม่ได้
เอกสิทธิ์ยงั คุม้ ครอง
เหตุผล : เพราะมีโอกาสชีแ้ จง
ในสภาอยู่แล้ ว
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ตัวอย่ างเช่ น กรณีตามตัวอย่ างข้ างต้ น หากเป็ นการประชุมที่มี
การถ่ ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือทาง
อื่นใด
นางเขียวย่ อมฟ้องนายแดงเป็ นคดีอาญาและคดีแพ่ ง
ได้ เนื่องจากนางเขียวเป็ นบุคคลภายนอก มิใช่ รัฐมนตรี หรือ
สมาชิกแห่ งสภานัน้
ส่ วนนายดาฟ้องนายแดงเป็ นคดีอาญาหรือคดีแพ่ ง
ไม่ ได้ เพราะนายดาเป็ นรัฐมนตรีท่เี ข้ าร่ วมประชุมในสภา
ผู้แทนราษฎรในวันนัน้ นายแดงยังคงได้ รับเอกสิทธิ์ตาม
มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง
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ปัญหา
 หากรัฐมนตรีหรือสมาชิกที่ถูกพาดพิง ไม่ ได้ อยู่ในที่ประชุมจะฟ้อง
ได้ หรือไม่
- ในกรณีของรัฐมนตรี หากเข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามมาตรา ๑๖๓
วรรคหนึ่ง ผู้กล่าวพาดพิงรัฐมนตรีน่าจะยังได้รับเอกสิทธิ์ รัฐมนตรีฟ้องไม่ได้
(เพราะรัฐมนตรีมีโอกาสชี้แจงในสภาฯในขณะนั้น)
- หากรัฐมนตรีไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ผู้กล่าวพาดพิงน่าจะไม่ได้
รับเอกสิทธิ์ รัฐมนตรียังฟ้องได้ (เพราะรัฐมนตรีไม่มีโอกาสชี้แจงในสภาฯใน
ขณะนั้น)
- ในกรณีของสภาชิกสภาฯ น่าจะถือหลักเดียวกัน
ยังไม่ มีแนวคาพิพากษาศาลฎีกา
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 บุคคลภายนอกที่ได้ รับความเสียหาย นอกจากฟ้องผู้กล่ าวถ้ อยคา
พาดพิงเป็ นคดีอาญาและคดีแพ่ งได้ แล้ ว ยังขอให้ ประธานแห่ งสภา
นัน้ จัดให้ มีการโฆษณาคาชีแ้ จงตามที่บคุ คลนัน้ ร้ องขอตามวิธีการ
และภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้ อบังคับการประชุมสภานัน้
ทัง้ นี ้ โดยไม่ กระทบต่ อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล ตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม
 ข้ อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ อ ๒๑๖
วรรคท้ าย ให้ เลขาธิการวุฒิสภาดาเนินการโฆษณาคาชีแ้ จง
ดังกล่ าวด้ วยวิธีปิดประกาศไว้ ณ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามี
กาหนดระยะเวลาเจ็ดวัน นับแต่ วันที่ประธานสภาเห็นสมควรจัดให้
มีการโฆษณาคาชีแ้ จง และส่ งให้ สมาชิกเพื่อทราบด้ วย
28

บุคคลอื่นที่ได้ รับเอกสิทธิ์ด้วย
๑. ผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา (ม.๑๒๔ วรรคสี่ )
๒. บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เช่น กรรมาธิการ หรือบุคคลที่สภาฯ
เชิญมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น (ม.๑๒๔ วรรคสี่)
๓. ผู้ดาเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาฯ ไม่ว่าทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาต
จากประธานแห่งสภานั้น (ม.๑๒๔ วรรคสี่)
30
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๔. รัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมสภาฯ ตามมาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง
ตอนท้าย ที่บัญญัติว่า
“...ให้นาความในมาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรี
ที่เข้าร่วมประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมสภาฯ โดยอนุโลม”

ตัวอย่างเช่น เมื่อรัฐมนตรีที่อยู่ในที่ประชุมสภาถูก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายกล่าวหาว่า รับเงินจาก
บริษัทที่ชนะการประมูลงานก่อสร้าง รัฐมนตรีขอใช้สิทธิ
พาดพิงลุกขึ้นชี้แจงว่า ตนไม่ได้รับเงินใคร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่กล่าวหาตนต่างหากที่รับเงินจากบริษัทที่แพ้การ
ประมูลมากล่าวหาว่าตนทุจริต เพื่อจะให้มีการประมูลใหม่
กรณีเช่นนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกพาดพิงผู้นั้น
จะฟ้องร้องรัฐมนตรีไม่ได้เช่นกัน
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ข้อสังเกต
 สื่อมวลชนที่รายงานข่าวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือรัฐสภา ไม่ได้รับเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ
 แต่อาจไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท หากพิสูจน์ได้
ว่าเป็นการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการ
ดาเนินการอันเปิดเผยในการประชุมโดยสุจริต ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ (๔)

๕. กรรมาธิการของทั้งสองสภาได้เอกสิทธิ์ หากกล่าวถ้อยคา
พาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย ในขณะที่มีการประชุม
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคเจ็ด ที่บัญญัติว่า
“ ...เอกสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ ให้คุ้มครอง
ถึงผู้กระทาหน้าที่ (กรรมธิการ)และผู้ปฏิบัติตามคาเรียก
(ของกรรมาธิการ) ตามมาตรานี้ด้วย”
 หากเป็นการประชุมของคณะกรรมาธิการ ในห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หากมีกรรมาธิการคนใดกล่าวพาดพิงบุคคลอื่น
ในทางเสียหาย กรรมาธิการนั้นได้รับเอกสิทธิ์
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ความคุ้มกันของสมาชิกรั ฐสภา
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ความหมายของความคุ้มกัน
 ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา (Parliamentary Immunity)
หมายถึง ความคุ้มกันที่รัฐธรรมนูญให้แก่สมาชิกรัฐสภาที่จะไป
ประชุมตามหน้าที่โดยไม่อาจถูกจับ คุมขัง หรือดาเนินคดีใดๆ
ในลักษณะที่จะขัดขวางต่อการไปประชุมสภา เมื่อพ้นเวลาที่
ต้องไปประชุมแล้ว ความคุ้มกันจะหมดไป
 ความคุ้มกันมีขึ้นเพื่อให้สมาชิกสภาสามารถทาหน้าที่ในสมัย
ประชุมโดยไม่ถูกกลั่นแกล้งจากฝ่ายบริหาร โดยการจับ คุมขัง
หรือดาเนินคดีเพื่อให้ไม่สามารถไปประชุมสภา
35
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รัฐธรรมนูญฝรังเศส
่
มาตรา ๒๖ วรรคสองถึงวรรคสี่
สมาชิกรัฐสภาจะถูกจับกุม ถูกกระทาด้วยประการใดๆให้สูญสิ้น
หรือถูกจากัดอิสรภาพในคดีอาญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาที่
สมาชิกผู้นั้นสังกัดอยู่ การอนุญาตดังกล่าวไม่จาเป็นต้องมี หากเป็นการ
กระทาความผิดซึ่งหน้า หรือกรณีที่ได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว
การคุมขัง การกระทาใดๆให้สูญสิ้นหรือถูกจากัดอิสรภาพ หรือ
การดาเนินคดีอาญาต่อสมาชิกรัฐสภาจะต้องระงับไว้ในระหว่างสมัย
ประชุม หากสภาที่สมาชิกนัน้ ๆสังกัดอยู่ร้องขอ

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริ กา หมวด ๑ มาตรา ๖
ในระหว่างสมัยประชุมสภาที่ตนเป็นสมาชิก สมาชิกมี
เอกสิทธิ์ที่จะไม่ถูกจับกุมทุกคดี ยกเว้นในความผิดฐานกบฏ
ความผิดมหันตโทษ และความผิดต่อความสงบเรียบร้อย
พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิ นสยามชัวคราว
่
พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๑๗
“ การฟ้องร้องสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรเป็นคดีอาชญายัง
โรงศาล จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาก่อน จึ่งจะฟ้องร้องได้”
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ความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๓ ในระหว่างสมัยประชุม ผู้ใดจะฟ้องสมาชิกแห่งสภาในทาง
อาชญา ท่านว่าศาลจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาก่อนจึ่งพิจารณาได้
และการพิจารณาคดีนั้นต้องมิให้เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้น
จะมาเข้าประชุม
อนึ่งการพิจารณาคดีที่ศาลได้กระทา ไปก่อน มีคา อ้างว่า
ผู้ต้องหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ท่านว่าเป็นอันใช้ได้
มาตรา ๓๔ “ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับหรือหมายเรียกตัว
สมาชิกไปกักขัง เว้นไว้แต่จับในขณะกระทาผิด แต่ต้องรีบรายงานไปยัง
ประธานแห่งสภาและประธานแห่งสภาอาจสั่งปล่อยผู้ถูกจับให้พ้นจาก
การกักขังได้ ”

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บุคคลที่ได้รบั ความคุม้ กัน

ม.๑๒๕ วรรคหนึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา

ข้อสังเกต : - ความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมีให้เฉพาะสมาชิกสภา
ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นเอกสิทธิ์
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับความคุ้มกันด้วย ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง
- สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้รับความคุ้มกัน
39
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ช่วงเวลาที่ได้รบั ความคุม้ กัน

ม.๑๒๕ วรรคหนึ่ง

ในระหว่ างสมัยประชุม

ม.๑๒๑ ถึง ม.๑๒๓

สมัยประชุมสามัญ
• ปี หนึ่งมีสมัยประชุมสามัญ
๒ สมัย มีกาหนดเวลาสมัยละหนึ่ง
ร้ อยยี่สิบวัน แต่ พระมหากษัตริย์
จะโปรดเกล้ าฯให้ ขยายเวลาออกไป
ก็ได้ (ม.๑๒๑ ว.สอง)
• การปิ ดสมัยประชุมสามัญประจาปี
ก่ อนครบกาหนดหนึ่งร้ อยยี่สิบวัน
จะกระทาได้ แต่ โดยความเห็นชอบ
ของรั ฐสภา (ม.๑๒๑ วรรคสาม)

ข้อสังเกต
• ความคุ้มกันเป็ นเพียงการให้ความคุ้มครองชัวคราว
่
ในระหว่างสมัยประชุม เมื่อพ้นสมัยประชุม ความคุ้มกัน
จะหมดไป
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สมัยประชุมวิ สามัญ
• เมื่อมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์
แห่ งรั ฐ พระมหากษัตริย์จะทรง
เรี ยกประชุมรั ฐสภาเป็ นการ
ประชุมสมัยวิสามัญก็ได้
(ม.๑๒๒ วรรคสาม)
• ส.ส.และ ส.ว.ทัง้ สองสภารวมกัน
หรื อส.ส.มีจานวนไม่ น้อยกว่ าหนึ่ง
ในสามของจานวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่ าที่มีอยู่ของทัง้ สองสภา (๕๐๐
+๒๐๐ = ๗๐๐ หาร ๓ ) มีสิทธิ
เข้ าชื่อร้ องขอต่ อประธานรั ฐสภา
ให้ นาความกราบบังคมทูลเพื่อมี
พระบรมราชโองการประกาศเรี ยก
ประชุมรั ฐสภาสมัยวิสามัญ
(ม. ๑๒๓)
42
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•
ขอบเขตความคุม้ กัน
ม.๑๒๕ วรรคหนึ่ง

•
•

คุ้มครองเฉพาะในคดีอาญา
ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บตั ิ หน้ าที่หรือไม่
แต่จะไม่ให้ความคุ้มครอง
ในคดีแพ่ง
การกระทาความผิ ดอาจเกิ ด
ก่อนเป็ นสมาชิ กสภาฯก็ได้

ลักษณะของความคุ้มกัน : ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
มี ๓ กรณี

๑. กรณีห้ามจับ คุมขังหรื อหมายเรี ยกตัวมาสอบสวนใน
ฐานะเป็ นผู้ต้องหาในคดีอาญา (ม.๑๒๕ ว.๑ และ ว.๒)
๒. กรณีถูกคุมขังอยู่ก่อนสมัยประชุม (ม.๑๒๕ ว.๓)
๓. กรณีการพิจารณาคดีในระหว่ างสมัยประชุม(ม.๑๒๕ ว.๓)
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๑. กรณี ห้ามจับ คุมขังหรือหมายเรียกตัวมาสอบสวน
ในฐานะเป็ นผู้ต้องหาคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม
“มาตรา ๑๒๕ ในระหว่ างสมัยประชุม ห้ ามมิให้ จับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทาการ
สอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นัน้ เป็ นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้ นแต่ จะ
ได้ รับอนุญาตจากสภาที่ผ้ นู ัน้ เป็ นสมาชิก หรือเป็ นการจับในขณะ
กระทาความผิด
(วรรคสอง) ในกรณีท่ มี ีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทาความผิด ให้ รายงานไปยังประธานแห่ ง
สภาที่ผ้ นู ัน้ เป็ นสมาชิกโดยพลัน และเพื่อประโยชน์ ในการประชุมสภา
ประธานแห่ งสภาที่ผ้ นู ัน้ เป็ นสมาชิกอาจสั่งให้ ปล่ อยผู้ถกู จับเพื่อให้ มา
ประชุมสภาได้

 ไปขอทราบข้ อกล่ าวหาด้ วยตนเองที่สถานีตารวจ
ไม่ ใช่ จับ
 ขอให้ ออกหมายจับตาม ป.วิ.พ.ได้
 ขอให้ ออกหมายเรี ยกเป็ นพยานได้
 ขอให้ ออกหมายค้ นบ้ านได้
(ม.๑๒๕ วรรคหนึ่ง
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ข้อยกเว้น
๑) สภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอนุญาต (ม.๑๒๕ ว.๑)
- ต้องให้สภาอนุญาต ประธานสภาฯไม่มีอานาจสั่งอนุญาตโดยลาพัง
- การขอสละความคุ้มกัน ไม่เป็นเหตุให้สภาต้องอนุญาต
๒) หรือเป็นการจับในขณะกระทาความผิด (ม.๑๒๕ ว.๒)
- จับแล้วต้องรายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน
- ประธานฯอาจสั่งให้ปล่อยเพื่อให้มาประชุมสภาฯได้ (ประธานฯสั่งโดย
ลาพัง ไม่ต้องขอมติสภาฯ)
- การสั่งปล่อยเพื่อให้มาประชุมสภาฯ ไม่หมายรวมถึงการมาประชุม
คณะกรรมาธิการ
47
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๒. กรณี ถกู คุมขังอยู่ก่อนสมัยประชุม
ม.๑๒๕ ว.สาม ถ้ าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่ างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อน
สมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล
แล้ วแต่ กรณี ต้ องสั่งปล่ อยทันที ถ้ าประธานแห่ งสภาที่ผ้ ูนัน้
เป็ นสมาชิกได้ ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้ มีประกันหรือมีประกัน
และหลักประกันด้ วยหรือไม่ ก็ได้
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๓. กรณี การพิ จารณาคดี
 ถ้าสมาชิกถูกคุมขังอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม
ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกร้องขอ พนักงาน
สอบสวน หรือศาลต้องปล่อย
- ต้องเป็นเรื่องที่ประธานสภาฯร้องขอ สมาชิกร้องขอเองไม่ได้
- ศาลจะสั่งให้มีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
- คาสั่งปล่อยจะมีผลตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม
- ไม่ต้องใช้มติของสภาดังเช่นการอนุญาตให้จับ คุมขัง เพียงแต่ร้องขอ
โดยประธานแห่งสภาก็เพียงพอแล้ว

ม.๑๒๕ ว.๔ ในกรณีท่มี ีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ ว่าจะได้ ฟ้องนอก หรื อใน
สมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนัน้ ในระหว่ างสมัยประชุมก็ได้
แต่ ต้องไม่ เป็ นการขัดขวางต่ อการที่สมาชิกผู้นัน้ จะมาประชุม
สภา

(ม.๑๒๕ ว.๓)
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ข้อสังเกต

หลัก
ในกรณีท่มี ีการฟ้อง
คดีอาญา
ไม่ ว่าจะได้ ฟ้องนอกหรือ
ในสมัยประชุม
ศาลพิจารณาคดี
ต่ อไปได้

เงื่อนไข
ต้ องไม่ เป็ นการขัดขวางต่ อ
การที่ผ้ ูนัน้ จะมาประชุมสภา
(ม.๑๒๕ ว.๔)

 รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ และฉบับปี ๒๕๕๐ ให้ ความคุ้มกันใน
การพิจารณาคดี โดยห้ ามการพิจารณาคดีในสมัยประชุม เว้ นแต่
สภาที่ผ้ ูนัน้ เป็ นสมาชิกอนุญาต หรือในกรณีท่เี ป็ นคดีตาม พ.ร.ป.
ว่ าด้ วยการเลือกตัง้ ฯ พ.ร.ป.ว่ าด้ วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ ฯ
และพ.ร.ป. ว่ าด้ วยพรรคการเมืองฯ แต่ รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐
ให้ พิจารณาคดีได้ โดยมีเงื่อนไขว่ า การพิจารณาคดีต้องไม่ เป็ น
การขัดขวางต่ อการที่ผ้ ูนัน้ จะต้ องมาประชุมสภา เช่ น ศาลต้ องไม่
นัดพิจารณาคดีในวันนัน้
 เงื่อนไขดังกล่ าวมีเฉพาะการพิจารณาคดีอาญาเท่ านัน้ ไม่ ใช้ ใน
คดีแพ่ งหรือคดีอ่ ืน เช่ น คดีล้มละลาย คดีภาษี คดีแรงงาน นัด
พิจารณาคดีในวันประชุมสภาได้
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 การไต่ สวนมูลฟ้องเป็ นเรื่องระหว่ างศาลกับโจทก์ และตาม
ป.วิ.อ.ม.๑๗๒ จาเลยไม่ จาเป็ นต้ องไปศาลในวันนัดไต่ สวนมูล
ฟ้อง การดาเนินกระบวนพิจารณาในชัน้ นีจ้ ึงไม่ อยู่ภายใต้
ม.๑๒๕ ว.๔ ศาลมีอานาจไต่ สวนมูลฟ้องโดยไม่ จาต้ องคานึงว่ า
จะเป็ นการขัดขวางต่ อการที่จาเลยจะไปประชุมสภาหรือไม่
 แต่ หากศาลไต่ สวนมูลฟ้องแล้ วมีคาสั่งว่ า คดีมีมูล มีปัญหาว่ า
จะออกหมายเรียกมาศาลในวันนัดสอบคาให้ การหรือวันนั ด
สืบพยานโจทก์ ได้ หรือไม่ ต้ องคานึงถึง ม.๑๒๕ วรรคสี่ ด้ วย

52

 กรณีสมาชิกฯถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชีม้ ูลความผิดตาม
รัฐธรรมนูญ ม.๒๓๔ (๔) และอัยการสูงสุดฟ้องสมาชิกผู้นัน้ ต่ อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ซึ่งสมาชิกฯต้ องหยุดปฏิบตั หิ น้ าที่
ตาม ม.๒๓๕ วรรคสาม ต้ องถือเป็ นกรณีไม่ มีเหตุขัดขวางการ
ประชุม เพราะไม่ ต้องไปประชุมสภา ศาลมีอานาจพิจารณาคดี
ในวันประชุมสภา
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ปัญหา

การสิ้ นสุดความคุ้มกัน

 กรณีสมาชิกสภาฯต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.๒๓๕ วรรคสาม
มีปัญหาว่า สมาชิกที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังอ้างความคุ้มกัน
ตามมาตรา ๑๒๕ ระหว่างที่ตนหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
- กรณีห้ามจับ คุมขังหรือหมายเรียกตัวมาสอบสวนในฐานะ
เป็นผู้ต้องหาฯ ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง น่าจะอ้างได้ เพราะยังเป็น
สมาชิกสภาฯอยู่
- กรณีถูกคุมขังอยู่ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม หากถูกคุมขัง
ก็ไม่มีเหตุให้ขอปล่อย เพราะไม่มีหน้าที่ไปประชุมสภา
- กรณีให้ศาลพิจารณาคดีโดยต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการ
ไปประชุมสภาฯตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ เมื่อไม่มีหน้าที่ต้องไปประชุม
สภา ศาลย่อมนัดพิจารณาคดีไปได้ แม้ตรงกับวันประชุมสภาฯ

 สมาชิกภาพของสมาชิก
สภาสิน้ สุดลง
 มีพ.ร.ฎ.ปิ ดสมัยประชุม
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ความคุ้มกันของคณะกรรมการการเลือกตัง้ (ม. ๒๒๗)
ช่วงเวลาที่ได้รบั ความคุ้มกัน
ในระหว่ างที่
• พ.ร.ฎ. ให้ มีการเลือกตัง้
ส.ส.หรือการเลือก ส.ว.
• ประกาศให้ มีการออกเสียง
ประชามติ
มีผลใช้ บงั คับ
เลือกตัง้ ท้ องถิ่นไม่ ได้ รับความคุ้มกัน
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ข้อยกเว้น

ความคุ้มกันที่ได้รบั

ห้ ามมิให้ จับ คุมขัง หรื อ
หมายเรี ยกตัวกรรมการ
การเลือกตัง้ ไปสอบสวน
ข้อสังเกต

 หากเป็ นคดีในชัน้ ศาล
ก.ก.ต.ไม่ ได้ รับความคุ้มกัน
ศาลยังมีอานาจออกหมายจับ
หมายจาคุก ก.ก.ต.ได้

กรรมการการเลือกตั้งไม่ได้รับความคุ้มกัน
หากเป็นการจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไป
สอบสวนโดย
๑. ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒. ในกรณีที่จับในขณะกระทาความผิด
(ม.๒๒๗ วรรคหนึ่ง)
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ข้อปฏิบัติ : ในกรณีที่จับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทา
ความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น
เช่น จับตาม ป.วิ.พ.
 ผู้จับต้องรายงานต่อประธาน ก.ก.ต.โดยด่วน
 ประธาน ก.ก.ต. มีอานาจสั่งปล่อยผู้ถูกจับหรือถูกคุมขังได้
 แต่ถ้าประธาน ก.ก.ต.เป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง เป็นอานาจของ
ก.ก.ต.เท่าที่มีอยู่
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ปั ญหา : Parliamentary Immunity

All are equal
Before
The law

(ม.๒๒๗ วรรคสอง)
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