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ABSTRACT 

 

The Thesis aim to study the concepts of Privilege and immunities history of 
privileges, immunity and person under the Constitution. This is the important of the 
Constitution in this study, the authors ideas legal theory on privilege and immunities according 
to Thai Law and foreign law. The Countries where the law in Common law and Civil law. This 
concept has influenced the Thai law. 

Situation in Thailand, the debate in parliament by the transmission of radio or 
television. Some Senator havenmt respect for the rules of speaker of the House as they should. 
Council has the power to control the meeting to public order. Serious debate on the conflict, 
including the punch of the parliament. The resolution of the council are to provide protection to 
members of parliament by arguing that it is an usage and protect the dignity of parliament 
regardless of the spirit of the constitution. 

As the result of this research, the concept of privilege and immunity in Common 
law, including England, America, India, Canada and New Zealand. Council has the power to 
control the operation of the Assembly and punish member of parliament offending privilege 
and immunities or contempt. The committee has the power to review and make 
recommendation to the council by a report prepared. 

The concept of privilege and immunities in Civil law has the power to control the 
protection to members of parliament, including Germany, France, Italy, Belgium and Spain. 
Revocation of parliamentary immunity has been defined as a system example; regulations of 
the Bundestag council by the special committee considered the case. In addition, Greece has the 
constitutional of immunity of its members in parliament during the election. Thai Constitution 
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should be given immunity its because members of council can be political without persecution 
from others. As a result, the elections run smoothly and efficiently. 

The Privilege and immunities under Thai constitution need to be revised, take 
measures to revoke the immunity of the system. The council the power to punish members of 
breach of privilege or contempt and take measures to control the abuse of power of parliament 
to make use of parliamentary privilege, as the spirit of the constitution. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

หลักเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเป็นหลักส าคัญประการหน่ึงของรัฐธรรมนูญ โดย
รัฐธรรมนูญทุกฉบบัจะตอ้งมีบทบญัญติัรับรองไวเ้สมอ ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัประกนัในเร่ืองเสรีภาพ
และความปลอดภยัของสมาชิกรัฐสภาที่จะปฏิบตัิหน้าที่แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และ
ควบคุมการบริหารของฝ่ายบริหาร รวมทั้งออกกฎหมายในรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบญัญตัิ และเป็น
ตวัแทนของประชาชนไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงการเปิดโอกาสดงักล่าวถือวา่เป็นสาระส าคญัประการหน่ึงของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญยงับญัญัติหลักเอกสิทธ์ิและความคุม้กัน
ดงักล่าวใหก้บับรรดากรรมาธิการ และกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ความคุม้กนัการปฏิบติัหน้าที่
และใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ท  าไดต้่อเน่ืองและไม่ถูกกแทรกแซงจากทางการเมืองอีกดว้ย 

ในปัจจุบนัประเทศไทยเกิดวกิฤตการณ์การทางเมืองมาหลายคร้ังไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์
วนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 และไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของ
กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย จนมาถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ ตั้งแต่วนัที่ 3 เมษายน ถึง วนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 
2553 อันเป็นการชุมนุมที่ละเมิดต่อกฎหมายเพราะตามกรอบกติการัฐธรรมนูญที่ก  าหนดให้การ
ชุมนุมตอ้งเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ควบคู่กบัการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
บุคคลอ่ืนที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมชุมนุมและการที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการ (นปช.)
ออกมาใช้สิทธิทางการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมทาง
การเมืองที่บริเวณส่ีแยกราชประสงคบ์ริเวณศูนยก์ลางเศรษฐกิจแหล่งใหญ่ของประเทศ โดยมีแกน
น าผลัดเปล่ียนขึ้นเวทีพูดปราศรัยโจมตีการท างานของรัฐบาลที่มีนายกอภิสิทธ์ิ เวชาชีวะเป็น
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงการปราศรัยของบรรดากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการหรือ นปช. 
นั้นหน่ึงในนั้นมีบุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภารวมอยูด่ว้ยประชุม ซ่ึงเป็นการใชสิ้ทธิโดย
ไม่สุจริตและเป็นการใชสิ้ทธิโดยมิชอบ และเม่ือบุคคลดงักล่าวถูกด าเนินคดีก็มกัจะอา้งว่าตนเองมี
เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการใช้เอกสิทธ์ิและความคุม้กันของบรรดาเหล่า
สมาชิกรัฐสภายงัก่อให้เกิดปัญหาและความสับสนอยูม่าก จนประชาชนเขา้ใจไปว่าถา้เป็นสมาชิก
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สภาผุแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา ก็จะไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงกรณีดงักล่าวเป็นความ
เขา้ใจที่ผดิ 

หลกัเร่ืองเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาที่นั้นไดมี้การบญัญติัขึ้นใชค้ร้ัง
แรกใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 และหลกัน้ียงัคงอยูใ่นรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบบัตลอดมาจนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัโดยเร่ืองเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัสมาชิกรัฐสภา
ของไทยนั้นไดมี้การบญัญติัรับรองไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 130 ถึง 131 โดย
สมาชิกรัฐสภามีเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด (absolute privilege) ในการกล่าวถ้อยค าใดในทางแถลง
ขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้อง
มิได ้ตลอดไปไม่ว่าเม่ือใด ซ่ึงการคุม้ครองน้ีจะคุม้ครองสมาชิกจากรัฐสภาจากการด าเนินคดีทุก
กรณี ทั้งในคดีแพง่ คดีอาญา หรือ ความผดิทางวนิยั ซ่ึงการคุม้ครองน้ีจ ากดัเฉพาะ การกล่าวถอ้ยค า 
การแถลงขอ้เทจ็จริง การแสดงความคิดเห็น และการออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงเป็นการปฏิบตัิหน้าที่
ในที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร หรือที่ประชุมวุฒิสภา และที่ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา เท่านั้น ไม่
รวมถึงการที่สมาชิกกระท าความผิดในกรณีอ่ืน ๆ ถึงแมเ้อกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้นจะ
บัญญัติเป็นเอกสิทธ์ิเด็ดขาด (absolute privilege) ก็ตาม แต่ก็ยงัมีข้อยกเวน้หรือข้อจ ากัด ทั้ งน้ี
สืบเน่ืองมากจากแนวความคิดที่วา่ การใชเ้อกสิทธ์ิหรือสิทธิพิเศษ หรือใชสิ้ทธิเสรีภาพของสมาชิก
สภาในการกล่าวถอ้ยค า หรือแสดงความเห็น แมจ้ะใชใ้นสภาในขณะปฏิบติัหน้าที่ก็ตาม เอกสิทธ์ิ
หรือเสรีภาพที่ใชน้ั้นตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย อนัเป็นลกัษณะของการให้
เอกสิทธ์ิแก่สมาชิกสภาอยา่งมีขอบเขตพร้อมกบัค านึงถึงเสรีภาพของบุคคลอ่ืนควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงจะ
เห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  มาตรา 130 ซ่ึงแมใ้นวรรคแรกจะ
บญัญตัิให้เป็นเอกสิทธ์ิเด็ดขาด แต่ก็ยงัมีขอ้ยกเวน้ในมาตรา 130 วรรคสองว่า เอกสิทธ์ิตามวรรค
หน่ึงไม่คุม้ครองสมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ หากถอ้ยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถอ้ยค านั้นมี
ลกัษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืน เช่น สมาชิกสภาด้วยกัน 
ฝ่ายบริหาร หรือแมก้ระทัง่บุคคลภายนอก หรือประชาชนทัว่ไปก็ตาม ซ่ึงเร่ืองเอกสิทธ์ิน้ีเป็นเร่ืองที่
ควรปรับปรุงแกไ้ขและสร้างความเขา้ใจ  เพราะเท่าที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ส่วนหน่ึงเกิดจากการมอง
ปัญหาคนละด้าน กล่าวคือ สมาชิกรัฐภาของไทยนั้นยงัมีแนวความคิดว่าตนมีเอกสิทธ์ิ ในขณะที่
สมาชิกตามหลกัสากลของระบบรัฐสภาของประเทศองักฤษที่เป็นตน้แบบ รวมทั้งประเทศที่เคยเป็น
อาณานิคมของอังกฤษนั้ นถือว่าเอกสิทธ์ิเป็นของรัฐสภาและเป็นเอกสิทธ์ิเด็ดขาด (absolute 
privilege) โดยรัฐสภาจึงคุ ้มครองสมาชิกได้โดยรัฐสภามีอ านาจในการออกหมายจบั จบักุม สั่ง
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ลงโทษสมาชิกรัฐสภา ตลอดจนบุคคลที่ละเมิดเอกสิทธ์ิหรือหมิ่นประมาทรัฐสภาได ้ซ่ึงหากเม่ือใด
ที่สมาชิกรัฐสภาใชเ้อกสิทธ์ิไปในทางที่ท  าใหบุ้คคลอ่ืนเสียหาย เช่น การกล่าวถอ้ยค าที่เป็นเท็จ ก็จะ
ถูกคณะกรรมการเอกสิทธ์ิของสภาที่จัดตั้งขึ้ น (Committee of Privilege) เพื่อควบคุมดูแลความ
ประพฤติของสมาชิกรัฐสภาโดยจะเป็นผูด้  าเนินการไต่สวน และส่งผลการไต่สวนนั้นต่อรัฐสภา แต่
อ านาจในการวนิิจฉยัลงโทษในกรณีละเมิดเอกสิทธ์ิเป็นของรัฐสภา ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวน้ีเป็น
ท านองเดียวกนักบัศาลที่มีอ  านาจลงโทษบุคคลที่หม่ินประมาทศาลนัน่เอง 

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นเร่ืองที่ตอ้งค  านึงว่า ควรให้รัฐสภาของไทยมี
อ านาจที่จะบงัคบัใชเ้อกสิทธ์ิไดเ้องหรือไม่นั้น หากรัฐสภาไทยมีอ านาจดงักล่าวก็จะท ามีอ านาจใน
การลงโทษผูท้ี่ละเมิดเอกสิทธ์ิของรัฐสภาได้ โดยไม่ให้อ านาจบริหารมาครอบง าอันถือว่าเป็น
ศกัด์ิศรีแก่รัฐสภา พร้อมทั้งเป็นการแสดงว่ารัฐสภาหรือฝ่ายนิติบญัญติั มีอ านาจและความเท่าเทียม
กบัฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ือง
หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) ที่แบ่งแยกอ านาจอธิบไตยออกเป็นสาม
ส่วน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกันและกัน อันได้แก่ อ านาจของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ และเม่ือใดก็ตามที่รัฐสภาไทยมีอ านาจที่จะบังคบัใช้เอกสิทธ์ิ
ดงักล่าวน้ีแลว้ ก็ควรจะตอ้งระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายที่บญัญติัไวเ้ป็นพเิศษชดัเจน เช่น 
บญัญติัว่ารัฐสภามีเอกสิทธ์ิในเร่ืองใด ถ้าบุคคลใดละเมิดเอกสิทธ์ิของรัฐสภา รัฐสภามีอ านาจจะ
ด าเนินการไดโ้ดยอยา่งมีเอกภาพ  

นอกจากน้ี ส่วนในเร่ืองของความคุ้มกันนั้ น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2550  มาตรา 131 ไดบ้ญัญติัหลกัการเร่ือง ความคุม้กนัสมาชิกรัฐสภาในระหว่างสมยั
ประชุม โดยปัญหาเร่ืองความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภามกัมีคดีอาญาของสมาชิกรัฐสภาเกิดขึ้น  และ 
สมาชิกรัฐสภามกัยกความคุม้กนัตามรัฐธรรมนูญเพือ่ปกป้องตนเอง และธรรมเนียมปฏิบตัิของสภา
มักให้ความคุม้กันกับสมาชิกรัฐสภาเพราะค านึงถึงแต่ศกัด์ิศรีเกียรติภูมิของสมาชิกรัฐสภาจน
กลายเป็นวา่สมาชิกรัฐสภามกัไดรั้บความคุม้กนัมากโดยไม่พจิารณาวา่ สมาชิกรัฐสภาถูกกลัน่แกลง้
หรือมีแรงจูงใจทางการเมืองใด ที่จะขดัขวางการปฏิบติัหน้าที่ของสมาชิกในสภาหรือไม่ และไม่
พจิารณาถึงขอ้เทจ็จริงที่เกิดขึ้นใหอ้ยา่งถ่องแทว้า่ สมาชิกรัฐสภานั้นกระท าผิดร้ายแรงหรือเล็กน้อย
เพียงใด ซ่ึงในประเทศต่างประเทศมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้ นมาเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงการกระท าความผิดของสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะ และจดัท ารายงานเสนอไปยงัสภา
เพือ่ใหส้ภาพจิารณาและลงมติวา่จะใหห้รือไม่ใหค้วามคุม้กนักบัสมาชิกรัฐสภา นอกจากน้ีในมาตรา 
135 วรรค 4 ยงัไดก้  าหนดเพิม่เติมใหค้ณะกรรมาธิการ ทั้งที่เป็น กรรมาธิการสามญั และกรรมาธิการ
วสิามญั รวมถึงผูท้ี่คณะกรรมาธิการเรียกใหม้าช้ีแจงแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นในสภา
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ไดรั้บเอกสิทธ์ิ ตามมาตรา 130 ในการคุม้ครองดว้ยเช่นกนั ซ่ึงความคุม้กนัดงักล่าวนั้น จะเห็นไดว้่า
รัฐธรรมนูญให้ความคุม้ครองแก่สมาชิกรัฐสภาที่จะมาประชุมรัฐสภาตามหน้าที่โดยไม่ถูกจบักุม 
คุมขงั หรือด าเนินคดีใด ๆ ในลักษณะที่จะขดัขวางต่อการมาประชุมดังกล่าว ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้ว
ความคุม้กนัสมาชิกรัฐสภาจะครอบคลุมเฉพาะในระหวา่งสมยัประชุม ทั้งน้ี เพื่อตอ้งการให้สมาชิก
รัฐสภาปลอดพน้จากภยัหรือการติดพนัคดีต่างๆ และสามารถมาท าหน้าที่ในรัฐสภาไดอ้ยา่งเต็มที่ 
ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่ เป็นการใหค้วามคุม้กนัแก่สมาชิกรัฐสภาอยา่งแคบ ซ่ึงในรัฐธรรมนูญบางประเทศ
ที่ใหค้วามคุม้กนัแก่สมาชิกรัฐสภาอยา่งกวา้งโดยบางประเทศให้ความคุม้กนัในระหว่างที่มีการยบุ
สภาจนถึงการเลือกตั้งใหม่ดว้ย เช่น ประเทศกรีซ เม่ือพจิารณารัฐธรรมนูญของประเทศไทยในเร่ือง
ความคุม้กนัน้ี ควรให้ความคุม้กนัในระหว่างปิดสมยัประชุมหรือในระหว่างที่มีการยบุสภาจนถึง
การเลือกตั้งใหม่ดว้ย 

ส่วนกรณีปัญหาประธานรัฐสภา หรือประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา 
แลว้แต่กรณี ตกเป็นผูก้ระท าผดิอาญาเสียเองในกรณีการจบักุมในขณะกระท าความผิดหรือกระท า
ความผิดซ่ึงหน้า ซ่ึงบทบญัญตัิรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 131 
วรรคสองยงัมิไดบ้ญัญตัิ ถึงกรณีเป็นประธานรัฐสภา หรือประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธาน
วฒิุสภา แลว้แต่กรณี เป็นผูก้ระท าผดิเสียเองไว ้โดยก าหนดไวเ้พียงว่า ประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็น
สมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผูถู้กจบัได ้กล่าวคือ ให้เป็นอ านาจของประธานสภาโดยเฉพาะ ซ่ึงเม่ือเกิด
ปัญหาดงักล่าวขึ้นก็จะไม่มีบทบญัญตัิมาตราใดใชบ้งัคบัได ้โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ยงัมีบทบญัญตัิก  าหนดความคุม้กนัของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวเ้ป็นกรณี
พิเศษ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 241 ที่ก  าหนดในท านอง
เดียวกนักับมาตรา 131 แต่ในมาตรา 241 มีการก าหนดถึงกรณีของประธานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกระท าผิดไว ้ซ่ึงแตกต่างจากมาตรา 131 ที่ไม่ได้ก าหนดถึงกรณีประธานรัฐสภาหรือ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แลว้แต่กรณีตกเป็นผูก้ระท าผิดเสียเองไวแ้ต่อยา่ง
ใด ตลอดจนปัญหาการใชอ้  านาจของประธานสภาโดยการให้อ านาจอยา่งเด็ดขาดในกรณีที่มีการ
จบักุมในขณะกระท าความผิดตามมาตรา 131 วรรคสองโดยไม่มีช้ีแจงเหตุผลหรือการให้สมาชิก
รัฐสภาสอบถามเหตุผลในการปล่อยตวัเพราะการใชอ้  านาจดุลยพินิจของประธานสภาเกิดความไม่
เป็นธรรมแก่สมาชิกรัฐสภา นอกจากน้ี ยงัมีกรณีปัญหาเก่ียวกบัอ านาจในการไต่สวนมูลฟ้องและ
การประทบัรับฟ้องซ่ึงสมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีอาญาระหว่างสมยัประชุมสภาว่า ใน
คดีที่พนักงานอยัการเป็นโจทก์ฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แลว้แต่กรณี ซ่ึง
ในทางปฏิบติัศาลจะไม่ไต่สวนมูลฟ้องก่อน โดยศาลจะมีค  าสัง่ประทบัรับฟ้องไดห้รือไม่ หรือในคดี
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ที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ศาลมีอ านาจไต่สวนมูลฟ้อง
ได ้หากศาลเห็นวา่ค  าฟ้องมีมูล ศาลจะมีค  าสัง่ประทบัรับฟ้องไดห้รือไม่ 

ส าหรับกรณีของส่ือมวลชนก็มีเอกสิทธ์ิในการเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างอิสระตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว  ้ โดยส่ือมวลชนมีบทบาทอยา่งยิ่งในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล 
รวมทั้งการเสนอข่าวการประชุมสภาซ่ึงข่าวที่มีน าเสนอนั้นตอ้งกระท าภายใตก้รอบของกฎหมาย 
และเม่ือการน าเสนอข่าวสารของส่ือมวลชนไปกระทบกบัช่ือเสียง เกียรติยศ ของบุคคลใด ก็ยอ่มถูก
ถูกฟ้องร้องเอาผดิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา และตามกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามฐานความผดิ เม่ือส่ือมวลชนถูกตดัสินวา่ท าผดิก็ตอ้งรับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกนั แต่
การเสนอข่าวการประชุมสภาซ่ึงมีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายก็มีปัญหาเก่ียวกบัการใชเ้สรีภาพของส่ือ
ในการน าเสนอข่าวการประชุมสภาอนัไม่ถูกตอ้งตามกระบวนการของรัฐสภาหรือมีผลกระทบต่อ
กระบวนการของรัฐสภา ดังนั้ นจึงควรมีการก าหนดถึงขอบเขตการใช้เสรีภาพของส่ือในการ
น าเสนอข่าวการประชุมสภาไวด้ว้ย โดยปัญหาน้ีผูเ้ขียนจะท าการศึกษาในประเด็นน้ีต่อไป 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่ควรท าการศึกษาถึงใชเ้อก
สิทธ์ิและความคุม้กนัตามรัฐธรรมนูญของบรรดาบุคคลที่รัฐธรรมนูญบญัญตัิให้เอกสิทธ์ิและความ
คุม้กนัไว ้ฉะนั้นเพือ่ไม่ใหบุ้คคลดงักล่าวใชสิ้ทธิดงักล่าวที่มีอยูเ่กินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้
โดยผูเ้ขียนตอ้งการจะท าการศึกษาปัญหาการใชเ้อกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามรัฐธรรมนูญไทยและ
กฎหมายไทย โดยจะท าการศึกษาเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศในระบบ Common law เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา อินเดียและ
ประเทศอ่ืนๆ และประเทศในระบบ Civil law เช่น ฝร่ังเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี เบลเยี่ยม และ
ประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงผูเ้ขียนจะวิเคราะห์เปรียบเทียบและหาแนวทางที่ถูกตอ้งและเหมาะสมมาปรับใช้
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ระบบรัฐสภาของไทยต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.2.1  เพือ่ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายที่เก่ียวกบัเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามกฎหมาย
ไทย และเอกสิทธ์ิและความคุม้กันตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งประเทศที่ใชก้ฎหมายในระบบ 
Common law และประเทศที่ใชก้ฎหมายในระบบ Civil law 
 1.2.2  เพือ่ศึกษากฎหมายที่เก่ียวกบัเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามกฎหมายไทย ทั้งประเทศที่ใช้
กฎหมายในระบบ Common law และประเทศที่ใชก้ฎหมายในระบบ Civil law 
 1.2.3  เพือ่ศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบอนัเกิดจากการใชเ้อกสิทธ์ิและความคุม้กนัของบรรดา
สมาชิกรัฐสภาของไทยตลอดจนบุคคลอ่ืนที่รัฐธรรมนูญบญัญตัิใหค้วามคุม้ครอง 
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 1.2.4  เพือ่ศึกษาหามาตรการและแนวทางในการแกปั้ญหาอนัเกิดจากการใชเ้อกสิทธ์ิและความ
คุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาตลอดจนบุคคลอ่ืนที่รัฐธรรมนูญบญัญตัิใหค้วามคุม้ครอง 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัิให้เอกสิทธ์ิ
และความคุม้กนัแก่สมาชิกรัฐสภาเพื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าที่ไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคใดมาขดัขวาง 
แต่ปัจจุบนัมีการใช้เอกสิทธ์ิและความคุม้กันที่ไม่สอดคล้องกับบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญโดย
เขา้ใจไปว่าตนตอ้งได้รับเอกสิทธ์ิและความคุม้กันตามประเพณีปฏิบติักันของสภาเสมอ ซ่ึงใน
ต่างประเทศนั้นมีองค์กรที่จดัตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการใช้เอกสิทธ์ิและความคุม้กันของสมาชิก
รัฐสภา ดงันั้น ประเทศไทยจึงควรมีการตั้งคณะกรรมาธิการคณะหน่ึงขึ้นมาเพื่อดูแลกิจการในสภา
โดยมีหนา้ที่พจิารณาตรวจสอบเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา และความประพฤติของ
สมาชิกรัฐสภา และเพื่อให้การใช้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยใน
เร่ืองเอกสิทธ์ิและความคุม้กนั ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 
2551 และขอ้บงัคบัการประชุมวฒิุสภา พ.ศ. 2551 

 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ  

1.4.1 ท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทั้งแนวคิด ประวติัความเป็นมาของเอกสิทธ์ิและความคุม้กนั
ตลอดจนบุคคลตามรัฐธรรมนูญที่ไดรั้บเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัโดยจะท าการศึกษา วิเคราะห์จาก
บทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญ เอกสารทางวิชาการ รายงานประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร รายงานการ
ประชุมวฒิุสภาในส่วนของเอกสิทธ์ิและความคุม้กนั 

1.4.2 ท าการศึกษาวิเคราะห์บทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญประเทศในกลุ่ม Common law เช่น 
ประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนๆ ส่วนในกลุ่ม Civil law เช่น ประเทศ
ฝร่ังเศส เยอรมนั สเปน อิตาลี เบลเยีย่ม และประเทศอ่ืนๆ เพือ่เปรียบเทียบกบัประเทศไทยเพื่อหาขอ้
แตกต่างของเอกสิทธ์ิและความคุม้กนั 

1.4.3 ท าการศึกษาวเิคราะห์ถึงบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550ที่บญัญัติเร่ืองเอกสิทธ์ิและความคุม้กันว่าเหมาะสม หรือไม่ และจะแก้ไขอย่างไร เพื่อหา
มาตรการทางกฎหมายในปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัเอกสิทธ์ิและความคุม้กนั 
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1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท  าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Research) ทั้ ง

เอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศ ตวับทกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2551 และ วทิยานิพนธ ์รายงานการวจิยั บทความ เอกสารราชการ และส่ิงพิมพฉ์บบัต่างๆ 
ตลอดจนขอ้มูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของรัฐสภาของต่างประเทศ 

 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1.6.1  ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี หลกักฎหมายอนัเก่ียวกบัเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตาม
กฎหมายไทย และเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งประเทศที่ใชก้ฎหมายใน
ระบบ Common law และประเทศที่ใชก้ฎหมายในระบบ Civil law 
 1.6.2  ท าใหท้ราบถึงกฎหมายที่เก่ียวกบัเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามกฎหมายไทย ทั้งประเทศ
ที่ใชก้ฎหมายในระบบ Common law และประเทศที่ใชก้ฎหมายในระบบ Civil law 
 1.6.3  ท  าให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากการใช้เอกสิทธ์ิและความคุม้กันของ
บรรดาสมาชิกรัฐสภาของไทยตลอดจนบุคคลอ่ืนที่รัฐธรรมนูญบญัญตัิใหค้วามคุม้ครอง 
 1.6.4  ท าใหท้ราบถึงหามาตรการและแนวทางในการแกปั้ญหาอนัเกิดจากการใชเ้อกสิทธ์ิและ
ความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาตลอดจนบุคคลอ่ืนที่รัฐธรรมนูญบญัญติัใหค้วามคุม้ครอง 
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2.1  ���กก�#$%& '� �	�#��	��#�(�����)� 

��*
�ก�-�;���&�- !����������$ ��%���)�3�	
�&����ก����-�()�-����ก��/�ก
�>55+��� :�
��&�-��������������(��5ก�&#8���ก?8�&�- !democracy$ ��#8���ก?8:�
��	
�ก��)�3�5ก#8ก�	ก/��2�*� demos :�
�(���-������ (�� !kratein$ :�
�(���- ก�
�ก���� �&�- !demos$ ก���&�- !kratein$ ��%� demokratein :�
����;�� !ก��ก����/��
������$ 

"-����#8��� �&�- !����������$ ���ก�������&�- !����$ :�
����;�� 
!�����$ (�� !�������$ :�
����;�� !�����%���'-$ ��*
����ก��5�����;�� !�����%���'-
4�������$ "-��)5��+ก��4������26���";� ����������- !(��ก��ก�����	
;*����

                                                           

1  ��	��+� ����+M���M�3.  (2553).  ��ก"����7(������+��ก��.  "*������*
� 11 ก�ก<�� 2553, 5ก 
www.thaipoliticsgovernment.org  
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�������%���'-$2 ������� ��*
��&�&����"���&�����4�ก�� �&�- !����������$ 5�����;�� ก�
�ก�����	
��������%���'- ��*� ก��ก�����	
�&�5",�"+���%�4��������  

������4���&�- !����������$�	
�ก��4���#����������5(�-���ก��%� 2 ����#�
��'- V �*� ��������-�ก���(����������-�(�� :�
���5�"���ก����5ก��ก��.�"��3W,��	
�*
��"	������-��������&5&ก����� !����������$ �����%�����- ��.�	.����3�:-�3 (A.D. Lindsay) 
������������4����������������- !������������%��,�(��ก��ก������-����
� (�-���
�����-��%��,�(�����	ก���ก��ก�����	
�������ก�-ก��ก����(���*
� V ����	
��[�/�ก"���
�������&����ก��-��ก�� (�-)����ก�������+���(�-����ก1����	�"�	#)�	
5��&���	����-�����
(�����	
�����;� ��.�������������+-����������"��;��,-�-��ก��(��)������+
(�-����4��(����������$ 

\/���3 �"ก	� (Harold Laski) ก�-��- !$��*��(��4������������ ก1�*� ���
���;�4����+8�3�	
5����������;*�(����ก8���:�
����"&��'4������� �������;�����
�"��#�����-��+����������8.ก�5 "����(��ก���*�� 

(�� ������3 (Maciver) ก�-��- !���������� ��%������,�ก��ก����(����;	�	���:�
�
����"������	�5������&����������ก��$ 

��"3 �	.�����	�� �����- !������������%�(��������(��ก��0������	
�+-���",-
���W"+ก�-��ก��4������� /���	�5����23�-��ก��4����������
������%����*
���&��$
����54������������5����,-�	
 !���W"+ก�-��ก��$ :�
��	4���4�ก����ก �)��������+�;��
�"�	#)��ก���*�� ���.�ก������	)��������	
�	 ก����ก���ก8��,กa>�(�������	

�"���"����+���ก#)4����+8�3 (��ก�ก��5�W�W��������8.ก�5 (�������
���
���",-�+���
/������ก�� 

��.���)���3 ����� ������������4������������ ��.����%��,�(��4��ก�
�ก�����- ������������%��,�(��ก��ก������-����
��	
������กก��-  ��������%�
�5�4���&�5��",�"+���ก��ก���������� �������5�����������
������"&��'4���+�����
����"��#�(���"�	#)4����+8�3 5������	���	ก��*� 4��ก&����ก	
��ก��ก���*�กW,��&ab�   
�-� V ����������	ก�����+�ก�����&�54��W,��&���-�	� /��ก�ก&�������	���0������-� V 

                                                           

2  ��ก�)���	� "��+ก���"�	.  (2553).  ����������.  "*������*
� 1 )?�5�ก�� 2553, 5ก 
http://th.wikipedia.org/wiki/�#�(�����)� 
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��&�5���"���5�ก���5 (��5������	����+-�����)*
�W����/���34��
������"-�����3 

����"��5��3 ��.���5��3 #�	����3 ���������- !����������$ (democracy) 
���;�� ก��ก����/����������%���'- /���&�5",�"+���ก��ก������������*��&�5
������������%�4��������$ (����*
�ก�-�;��ก��ก�������������������(��� ���กก�
)*��.���*�����5�	
�	���5&��%�����)�5�2(���&���;���*� �&�5",�"+���ก��ก����
������������%�4����� 9����� ;��ก�-�&�5",�"+���ก��ก������������%�4��)���5���*�
W,�(��4��)���5���)*��)�#) ��*���%�4��)����ก8�����3 ��*���%�4����ก���ก���*�
��ก���'3(��� ก��ก�������,�(��������-;*��-��%�ก��ก������������������� �)��
ก��ก������������������������&�5",�"+���ก��ก����������������%�4�������� 
���กก��	��*����กก�)*��.����;*�����-��%�"��"&��'��*������	
"����	
"+�4��ก��ก����
��������������� ก�-��*� ���)�5�2��(�-4�����W,��	
��%��5�4���&�5",�"+���ก��ก����
�������-��%����4 �ก�&�5",�"+���ก��ก������������*��&�5���������%�4��
������ก1�5ก�-�����-��%�ก��ก�����	
������������������ 

"-�� ��.ก�� "�����	�� ��������������ก��%� 2 ����#��*� 
����#�(�ก ��(�-��������-�ก���/�������������������ก82�4�� 

!ก�5ก���"��)���#)(������ก	
��4�������-�����������ก82� 3 ���ก��*� ก����)��
"����4��ก��(��ก�� ก��ก��/��"�������	 (������+��������"����$ 

����#��	
"�� ��(�-��������-�(�� /��ก����������������.��4�� 
!����ก���*����*��,�4��ก��ก����$ /���	���ก���ก�"&��' �*� 

1)  ���ก�	
�-W,��ก�����������������������5กW,���,-����ก���� 
2)  W,���,-����ก���� 5������	"�������	
�����W,��ก���������%��������� 
3)  ���ก�	
�- "������+8���4����,�.�4�������� 5�����������ก��ก�e���+������ 
5ก���������ก�-�4����� ��5���1�����- �&�- !����������$ ��(�-������

��-�(�� �������;�� �������	�&�5�ก��������� "-����������-�ก����������5�
�����������;������'4��"������+8�3 ��*���;	�	����	
������ก�+�����(�����กก���
                                                           

3  )���� ��*
��9�	.  (2553).  ก����#�'�## >?����@��� ก�#�%	�.  ��� 103-104. 
4  ���5��3 #�	����3.  !ก�"���)���*��ก��ก�)�M��������������$ ��*
����5����3�	
 11 �+��� 

2553 2 ��������������"��3 �-)��5����3.  "*������*
� 1 ก����� 2554, 5ก  
http://www.enlightened-jurists.com/page/179 
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���ก��	
ก&���(��(W�(�-�)?��ก�����"���� ��ก�5ก���ก���*�� ���8.ก�5 (��
��M�����5 

(�����?8<	��ก���*�� �&�- !����������$ "��;���;�����������ก�
�ก����(������'ก���*�� :�
�;��(���-���>55+����	� ����������5������-�	ก������	
������
ก�������/����
�ก��ก1��(�-ก1�����ก0�����1����กก�"�����กก��	
���ก������&�- 
!����������$ (��� �*� ����"��#�(����"�#)���กก����ก�-�;,ก"����������1�W-���
����"��#���ก<���4��)���*���+ก�� (���	"�����4�;���&�5/����-��	��ก�� "-��
��"�#)����5ก"����(���"�	#)���	
ก<�����''��� :�
�5�������ก��+�������"��ก��/��
��.�����,' ;��(���-���������������5��	5+����
����5กก�	:/��2ก1�� ��-ก��ก����
�������������������	����M�ก�"&��'V ����M������-���� ��� �������	�/��2 
"��2��./���� ��	��+/�� ��	������ก���*�(����	������ก��� �5�;���>55+��� 

���กก�)*��.�4������������ �*� ก����������;*����"&��'(����ก��7��	���
��%���+8�34���+��� ����"��#�(���"�	#)��ก��&�����	��� (��5ก���กก�)*��.�
���ก�-� 5��"��;��������ก82�"&��'4��ก��ก������������������������ ก�-��*� 

1)  ��������%��5�4���&�5������� 5��ก�-�����- ��������%�W,��	
�	�&�5�ก
�	
"+�����.�������+ก������.�	�����-��	��ก����ก<��� ����5��	"�����"�	#)��
ก<�����-���-��	��ก�� 

2)  ก��&����ก�4����.5&��%�����;*�������"	��4���ก��%�������"�� (�-�"	��"-��
��������.5�����������ก��+�����������%�������ก<���������-�ก�� 

3)  ก��ก����(������������ 5&��%�5��������������������)�����55ก
������"-����'-����. 

ก��ก�������������������5����%��,�(��ก��ก�����	
�������������(ก-
ก�����&�54����.ก����������*��5ก�-�����- �������������(ก-ก��ก����4����+8�3
�	
�	�-���+8�3����ก����� ��*
��5ก��%��,�(��ก��ก�����	
������,-��"��+��.��	
�- W,��	
�&����	
��
ก��ก�������� /����*���(���ก1��%��)	��(�-W,��	
�&����5�5&��4����������%�5���4������-���� 
ก�-��*���%�ก��4���&����	
"����������ก�4����������.���	
��������%��5�4��
�&�5�������6 /��ก��ก�����������������������������ก4������"��#� �"�	#)

                                                           

5  )���� ��*
��9�	.  (2553).  ��-�����.  ��� 104-105. 
6  �+'��	  �	���3�+/h8.  (2551).  ก����#�'�## >?.  ��� 318. 
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(����ก��7��	(�-������%���+8�3 ก��ก�������������������;*��-�+ก���	"�����"�	#)��-
��	��ก�� (���&�5������������5ก����� 

ก��ก�������������������������%�ก�������&�5��.����5ก�"	��4���ก
4��)���*�� /��)���*���5����&�54����/�������*�W-�W,�(���	
����*�ก������&�5(��ก1
��� ��*��5;*����&ก�-�4����	����������	(�-�"���.�����ก ����\�� ������3� 
(Abraham Lincoln) �������&����4��ก���*��ก��ก��������������������� (Democracy) 
�	
������ก�������(���&��������ก����-�ก���4���- !ก���*��ก��ก�����������
���������� ���;�� ก��ก����4�������� /�������� (���)*
�������$ ����5�
��%����	ก���ก��&����ก��	���4������ก���,-�-��ก��/��"���� #���������*
��	
�- �����ก��
���-��	��ก�� �	"�����"�	#)��ก��&�����	���#����4���4�4��ก<��������%��,�(��ก�
�ก�����	
�ก��4��� 2 �����.ก�	ก/��2���-�����"�3�����8�	
 5 ก-�����"�ก� /���9)���-�
��
� ��ก�+������"3#�����ก�ก-�5�5���*
� 508 �lก-�����"�ก� 

(�����)*��.�4��������������.���	
��%��,�(��ก��ก�����5ก�����*
�
�	
�- ������������%������ก��ก�����	
�������	�&�5",�"+���ก��ก���������� ก�
�ก���������4���������&����ก�/��W-�W,�(���	
��������*�ก�4����&����	
(����
���	
��''����������.�����,' ������� ���กก�)*��.�4��������������%����กก��	
5������	
���ก�ก263�-� V �	
"&��' ����	�7 

1)  ��������%��5�4���&�5������� 
���������������������;*��-��������%��5�4����.��������%��5�4��

�&�5",�"+�4����. ������5���%�W,����"���>'�(��ก&��������%���4��)�ก�4��� ��%�
�&�5",�"+���ก��ก������������%�4�������� ;*���%����กก�)*��.������%�"��"&��'
4��ก��ก�������������������  

��*
��5ก�������������������;*��-��������%��5�4����. ��%��5�4��ก�
�ก����  ������� �&�5��.��5���5ก�����1����4���8<���
��� �&�5��������������
�����������	� ������5ก�&�5(�����"����7��*�5ก�+������
��+����� ���ก�	�;*��������
4�����"/����� (Aristotle) ��*��������3 (Abraham Lincoln) �	
�- ��������%��	
���*���%�
�5�4���&�5��ก��ก���� W,��ก������������%��)	�����(��4������� �	
������"-��
��'-���������������&����	
�����(������-���� ก�������������4��������(ก-W,��	

5����&����	
�������������*��ก�������������� �5��%�ก�������������/�����	�-� V 
                                                           

7  )���� ��*
��9�	.  (2553).  ��-�����.  ��� 105-109. 
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�*� /��ก���ก�"	����*�ก���(�� :�
��5��%��������*�������ก1��� /�������ก1�*� ก�
��*�ก����W,��	
5���%�������ab������ ���&����	
ab������/����� ��-� ก���*�ก����
���������	4��"���.�����ก ��*�5���%�ก���*�ก����������ab������/�������� /��ก�
��*�กW,�(���8<�(������W,�(���8<��	
�	�"	��4���ก��"#��5������ab������ก1��� ก����
����������5������	�*
� ��-� ก����������ก1��� ��-� ก��������������(���"	���- ��1�
����ก��W,��ก������*��/���4��W,��ก������42�������*���- ;�ก������������1�������� 
ก1("���-W,��ก�������������������5กW,���,-���ก��ก����(���/��������� 

2)  ����������5�������[�/�ก"����	ก���*�ก����W,��&���/���"�	 
��������������������� ก���*�กW,��&���/���"�	�������- �������+ก

���	
�	�+2"��������;������	
ก<���ก&������ �	"�����	
5���"���������*�ก������%�W,��ก����
�����������-�	ก�ก	�ก������*
���+��ก�23 (����������*���*
���*
�������"��� 

ก�����ก���*�4������ก�����:�
�W,��ก������*�W,���������������� 5�����
4�����,-ก��ก��	W,�"��5ก���*������ก��5������)���ก���*�� :�
������������������ 5�����
�������	)���ก���*���กก�-���
�)���4����� �����	� �)*
����������"��;���"������*�ก
"���ก)�����)������
��4�����%���.���*� ��%�W,��&��ก������������ ก���	)���
ก���*��5&��%���-���
������������������ �)��)���ก���*���	����	
(�����/���3
�����ก� ��-� ��%����	("����������1������ก�����ก���*�� �����%�ก�"��������
��1�;���������ก�4����"-�����
� �	ก������%�(��-�anก(�����	�����)*
���%�W,��&��ก���*�� 
ก��������	)���ก���*���กก�-���
�)����-����[�/�ก"����������	/�ก"���"����4����
��ก���*�กW,�(���8<������-��"�	 :�
�W,�(���8<�W,������5��%�W,�������������-���  

�ก����	)���ก���*���)	��)�����	�� �&���"������ก���*�กW,��&/���"�	��%���
����ก��*���-������ :�
���-"�������ก�����ก���������� ��������"��2��.������5	�
��*�"�#)/:��	����-�4�4-�(�-�ก���%����������� �)����+'�����	)���ก���*���	

;,ก������ก<�������)	��)�����	���*�)�����������"�3 ����������"���5��	�ก�������-��%� 
!����������4��������$ ���(�-��-"��;��	�ก�- ��%� !�"�	����������$ ��*�
����������������4��54����"-����'-��� (��ก���[�/�ก"�����*�กW,��&���/���"�	���� 
������������- �8<��+ก��5���������ก�"	������(����ก���*�ก�����"���� ก����������
������(���"	����*�ก������ก;*��-��%�ก�4�����ก���������� ก�ก���&�	
�	�	
"+��*�ก�
��ก���(���	�(5�����8<�������(���"	��(���	
5����ก<��������� 

3)  W,��ก����5������	�����ก��&���&(��-��	
(�-��� 

DPU



 

 

14

W,��ก�����	
������ก���*�ก�����5ก������W,���,-���ก��ก�������� ;*��-��%�W,��	

�����������������&�5�ก�������%�ก���
���� ��*���%����������������
� /���ก��
��.�����,'4������������ V 5�ก&������ก��&���&(��-�4��W,��ก���� ��-� �5������
���������	��,-�����ก��&���&(��-� 4 �l��*�������W,�(���8<��	����&���&(��-� 4 �l
��%���� ��*
�������ก�-� W,��ก����5�������ก5ก�&(��-��-����	ก�-������������
���*���- 
�กW,���,-���ก��ก������-������ W,��ก��������ก15�������ก5ก�&(��-��� ���	ก��	� ��ก5ก
��%�ก�("����ก:�
��&�5����	/����-"���"+�4�������(��� �����%�ก�("�������1�;���&�5
4��W,��ก�����	
"���"+�����	ก���� 

4)  "������+8���4����,�.�4��������5�����������ก��ก�e���+������  
(���-������5��	"������*�กW,��ก����/���	ก���[�/�ก"����	ก���*�ก/���"�	

�	ก����W,��ก�����	���ก��&���&(��-��	
(�-���(���ก1�� (�-;�W,��ก�������������"����
��+8������"&��'4��������(��� (��5���%��)	������������"���ก1�� ก��ก��������ก1��-
�-5�;*��-��%����������� (�-�5��%��W�15ก���
������ "����4����,�.��	
�-�	���%�"�
��	

���3ก�"����������	�ก�- !"������+8���4����,�.�$ (Fundamental Human Rights) :�
����(ก- 
"�������-�ก� �����";� ��ก���*�ก���ก����	) ��ก�),� �4	�� (��)��)3/h82 s�s 
�������	ก��ก������������������� 5������	ก�����ก��e��ก�������W,��ก����������
�4�������&�5������"���� �"�	#)4���)*��.�4����������-��	���"����#)8 "-��
ก�����ก���ก��+������"�����"�	#)4������������������������กก�(�-�(�ก�&�5 
(Separation of Powers)�	���ก���ก�5&ก���&�5W,��ก����/����[�/�ก"����������	"����
��ก���������*�/��(���ก��0������	
��-�������ก<���4����.��(���5�����	
ab��ก����
������	ก��	
ก<���ก&���9 

��ก5ก�	� ก��ก������������������� (democracy) :�
����;�� �����ก�
�ก�����	
��������%���'-����/���������;*��- �&�5���������%�4������� (�-��-���ก1
�� /�����������	
��%�����������5&��%������	��.�����,'�)����.�����,'������%�
ก<������ก��*���%�ก��ก�	
ก&���(����"&����ก��	
��.5�����&�5�ก����������(��
�	���กก�5������	��ก��ก���� (�-��.�����,'ก1�����-��-���*
������	
�-���ก;�������%�
���������� �)�����������	
�ก��������������W�15ก�ก1�	��.�����,'��-���	��ก�� ��

                                                           

8  ก�� "�����	��.  (2520).  �#�(�����)�ก�����
���.  ��� 7-8. 
9  "����� "+������?)+M�.  (2527).  !�����ก��ก����F  �	ก��#ก�#�	 (����(�ก����

��(   � G����� 1-7.  ��� 194-195. 
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ก�)�5�2�-��������5���%�������������*���-����5�������,�-��.�����,'4������������
�����������%��5�4���&�5���������*���- 

ก��ก�����������������������ก5�������ก�)�5�2/����"-����'-�-
��%��,�(��ก��ก�����	
�	�	
"+���/�ก�+��>55+��� ��*
��5ก��%�ก����"����(���"�	#)���ก��
����������กก�-ก��ก������������*
� �&����������������������*
��-��%� !ก�
�ก���������"+����$ (�����(W-4������
�/�ก :�
���ก82�ก��ก����(����������������
����������ก�-�&�5���������*��&�5",�"+���ก��ก������������%�4����������
���� 

ก�-�/��"�+� ก��ก��������������������� ���;�� �,�(��ก��ก�����	

�������	"-���-����ก��ก������*��ก�������5����234��������"-����'- (���	
���ก���ก��"����(���"�	#)4��������/���	���	ก�����+������W,��ก��������&�5������
�	
W�� ��*�ก��ก�����	
�����ก��,-#����ก<�����*�;*�ก<�����%���'- (The Rule of Law) 
������������������������	�5���5��	�ก�-����������#����ก<�����*� !����
����������$��*� !�"�	����������$10 /��ก��ก����������������������	��ก82�
����-����	�11 

1)  �&�5",�"+���ก��ก������,-�	
������ 
2)  ��.���	
��������%��5�4���&�5������� ������5���	"����������.��(��

������ก��.�� 
3)  ���������������ก���ก��"�����"�	#)�- ��.��5���-�-����&"�����"�	#) ��*�

ก�ก���&�������%�ก���ก��"�����"�	#) 
4)  ���������-��	��ก��4����+8�3�+ก�� /���������+��������ก<�����-���-

��	��ก�� 
5)  (������������5���%�ก��ก�����	
��*
�z>��"	��4���ก (�-ก1���z>��"	��4������

���� /��5�������������%�����(ก-ab�4������ 
��-���ก1�	 ��"-����;	�������������������:�
�����ก��4�;���5�5&��4��

������/���������ก�"	��4���ก ก��4�;�����ก�-��5�&���/��ก�������������"���5
����	
��	�ก�- ��%�����������/����� ��*���������*�ก�+����*
��4����&����	
��ก�

                                                           

10  "��� ��*�����.  (2552).  ก������( ��%&	�)� .  ��� 153. 
11  ��82+  ���*��� ก (2530).  ก����#�'�## >?. ��� 247-249. 
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���"���5(�� :�
���	�ก�-��%�����������/������12 :�
�ก��ก��������;	���������
��������������"��;(�-���ก�����%� 2 ����#��	
"&��' ����	� 

2.1.1  ����������/����� (Direct Democracy) 
ก������;	������������/����� �������- �������+ก��5������-��ก��

���"���>'��	
�ก��4����+ก�>'���*
�ab��"	��4���ก���"���5��������ก1������%��������� ��-� 
"�#)/:��	�� 5��	ก�(�-���������ก��%�ก�+-��-�� V (�-��ก�+-��-��ก15�"-�W,�(���4����&
����	
��"#/:��	�� /���	
W,�(�����-�	�����W,ก)��ก��ก����"���5#���ก�+-��-���	
����%�
W,�(�� 

����������/�������%��,�(��ก��ก�����	
������������������� ��%�W,����
�&�5��ก��ก����/����� ����ก�����+��-��ก�� )�5�2 ���"���>'��-��ก�����	
����+�
/����� ���?8<	�&�5���������%�4������� :�
��+"/: (Rousseau) ��%����
���W,��&��"&��'
��ก��W�()�-�������	� /���	���กก��- �������+ก�������	"-���-����ก�ก&���ก<�ก263
��"���� ก�-��*� �����������	"-���-����ก���''���ก<��� �����%�ก��5�5&���-��ก�� 

/��ก��ก����(���	�)���*��5���+��+�ก���)*
�ก&����/�����ก���*�� /���	
��-�	ก�(�-�
ab�������''��� ab������(��ab��+�ก� ��กก����-����(5�� ก����������*
���5������
���W,���W,����
���*�ก�+-�����ก�+-������
����&����ก�(�-"-����'-5���%�ก��������9)�
��*
��/���	�&�5����	
�)	����-�	
ก&���13 (��5���%�W,���*�ก�����5�����	
�0�������4����.
/����� ��5���1��-��������������#��	�5��������������0�����5���V ก1(�-�9)���"������1กV 
��*���������1ก  V �	
�	"���ก5&������� :�
�(�-�����	/�ก"�#���� ��)ก83��5�23 (��
)�5�2�>'��-� V ��-�����	��(���	���+W� (�-;��&����������������#��	�����ก��
"����4����'-�	
�	"���ก5&����ก(���5���%��+�"��� �)��(�-����.�����-����/���-��+ก����	� 
�+ก��5��"��;�ก������������ (�-��%�ก��ก�&�ก�	
������5��������ก�����14 5���&
���ก��	
5��";��	
����+�4����'- �)*
�5�������������������������+����	
��	��ก��
�-����%�������ก��
�  

������������������5�;���>55+����	���%��)	���,�(���	
��-�-��()�-�����ก 
��*
��5ก�,�(��ก��ก�������ก�-�"��;������ก���+����	
�	ก�+-���4����1ก��-���� :�
�/��
�ก��(���5���%������. /��ก��ก������-��	����ก������.�	
�	��ก82���-:��:��� �	)���*��(��

                                                           

12  �+'��	  �	���3�+/h8.  (2551).  ��-�����.  ��� 322. 
13  (��-�����. 
14  ��	 �"ก+�.  (2550).  ���กก������(  (Principles of Public Law).  ��� 81. 
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�2�4�5&ก�� ��-���ก1�� ����������������	���"��;)���1����:�
��>55+��������,-��ก�
�ก����"-������;�
���"����:��3(���315 :�
�W,��	"����7����(��ก�-�������"��;��
������� ����2"��;��"	
������-��l ก��ก����(��������������������"��;������ก��
ก��ก�����	
�	4���4���%�5������ (�-��-��-�	ก��ก����(�������������������
������������	ก�-���(��� 

��*
�����ก���������	�����������/������ก��4������+�����1กV ��"���ก�	ก
/��2:�
�ก��ก����(������������"��������ก���������.�	
�	�*
���	�ก�- �����.�����"3
(Athens) /������������������������.�����"3�ก��4�����*
�����2 508-507 ก-�����"�ก� 
(��"���"+��������l 321 ก-�����"�ก� �����.���ก�-�)*���	
�)	�� 2,500 ���ก�/����� (��
����ก�����2 40,000 �� (���	�,�(��ก��ก����/�����)���*���	"-���-����ก���*��
/�����W-�"#������ �)*
�)�5�2���"��ก�5ก�"��2���������� (�-ก�����+�ก1���
���	ก����)���*��5��9�ก��+���	��ก������+� /�������%�)���*��;,กก&���������)	���- ��%�
W,����	
�	��+��-�
&ก�- 18 �l �	�����%��������"3 (�-��-���W,��'��(���" ��ก5ก�����.
�����"35 ก��ก���������������������/�����4�������. (City-State) �����"3�&����/�� 
�	
����+�)���*��"+-���*�กW,��4����%��5�����	
����� (����(�-���l)���*���� 10 �� 5�;,ก
�����*�ก����&����	
��%�W,���'�ก�ก����)4�������. ก��ก�������ก�-��&����,-��-�����
;�� 200 �l "-�����
���%��)�������.�����"3�	����ก���-�ก��ก16 ก��ก�������ก�-���%�ก�
�ก��������������/����� ก�-��*� �������������4�������.��%�W,�����&�5��ก�
�ก����/����� ก�-��*� �������������4�������.��%�W,�����5��ก��ก����/����� ����
ก�����+��-��ก��)�5�2���"���>'��-�V 4�������.(����*�ก�5�����	
�0�������4�����
��. ������5�W���ก���4��&���&(��-���ก���*��(��ก�������-� V17/��ก�����+�
����������+ก��"��;�����/��ก��,�*� ��-���ก1�� �	��ก���ก����-���1��- �����.
�����"3����	�����" ���	
��-�	.�������� (Citizens) ก�-��*� ��-�	"-���	�"	����ก�

                                                           

15  �+'��	  �	���3�+/h8.  (2551).  ��-�����.  ��� 302. 
16  ���#" �[}���(�-�.  (2553).  ��������������� (Direct Democracy) ��������>'�

����������(�����(��.  "*������*
� 1 )?�5�ก�� 2553, 5ก http://www.polsci.chula.ac.th/prapart/
ก#��� ก�#ก�#�#������N##O���#�(�����)�/�#�(�����)����)#�.pdf 

17  "+/4�����������.  (2534).  �	ก��#ก�#�	 (����(�ก������(  (Public Law) � G����� 1-7.  
��� 185. 
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�ก��������"�������V �	
�����-�	��ก��(�����������. 5����-�5ก�-������1��ก�-ก�	ก/��2
"��������"3�	ก��ก����(���������������������	
�4��5ก�����>55+���18  

��ก��.�"��35����ก("�������1�ก���- 5&�������ก��	
��-�ก�-�����>'�(��
����ก�&�ก��ก�5��ก������(��ก�����ก������������������/����� �&���
�������������������ก82����(����-��	��	�����%������ (����1��- ���������������
�ก��4�������."������-�ก ��*
��5ก��%�����-������������%�5����	
������5�"��;���
�&�5�������/����� 

����������/����� (Direct Democracy) �5ก���������������-����������
���"+���7 (Pure Democracy) :�
���%�(������	
���ก�������,�(��4������������(���?8<	�-
����)���*�� ���กก�"&��'4������������/������*� �&�5������� �	�	
�5ก���3����+�
4�������� :�
���%�ก�+-�������)���*���	
��*�ก(����-����ก��	"-���-����ก��ก���� 

����5"&��'4�����������������5����,-�	
ก����"����4���)*��.�"+������ก�
���"���5�-������1���ก���*����*������1�"��2�/��)���*�� (��#�������ก�����*
�
��*
���&�5���������%�4������� ���������������5����%�ก��	
����������&�5
�������/���������กก<��� ก<����	�� ����5�ก�����&�5��ก����"��)�5�2��	 
(���	
5�������	ก�����(���"	����*�กW,�(��(�������&�5������&����	
��กก<��� 

��������������� (Direct Democracy) 5��(�ก�-�5ก���(������������(��
���(�� (Representative Democracy) :�
���%��,�(��4��ก��ก�����	
������,-�����กก��	
�-
�&�5�������4�������;,ก���/�����(��4�������� W,�(���*� W,��	
������ก����������
�&����	
#����������W������-�W����/���34��������W,���*�ก����:�
��&�5�������;,ก���
/�����(��:�
��5กก���*�ก����/��������W-����ก���*�ก�������
� V W,�(�� �*� W,��	
������
ก���*�ก����5ก�"	��"-����'-19 

2.1.2  ����������/���	W,�(�� (Representative democracy) ��*�����������/������ 
(Indirect Democracy) 

/����
�����ก��	�ก�-��%��,�(�����
�4������������������	
�	��ก82����4��ก��
����������(������� ����������(���	W,�(�� (Representative democracy) ��*�

                                                           

18  ก�� "�����	��.  (2520).  ��-�����.  ��� (ก). 
19  ���#" �[}���(�-�.  (2553).  ��������������� (Direct Democracy) ��������>'�

����������(�����(��.  "*������*
� 1 )?�5�ก�� 2553, 5ก http://www.polsci.chula.ac.th/prapart/
ก#��� ก�#ก�#�#������N##O���#�(�����)�/�#�(�����)����)#�.pdf 
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����������(�������� (Indirect Democracy) ก��ก��������������(���	W,�(���	��	
)*��.����������- �&�5��ก���*����*��&�5�ก���������5ก����������ก82��	�
�������������%�W,������������� (�-�������+���ก�+-����
�:�
���,-��.����%����3ก�4����.��%�
W,�����&�5(�� �+����	
�&����	
��%����3ก�4����.���-�	���,-��.����%�W,�(��4��������20

(��5กก��	
�	���������+����	��%�5&����ก ��%�W���*
���5ก�������-� V 4��/�ก���
4�������ก���ก ������)���*���)�
�4����>'��-� V �ก��4�����ก /�ก"�	
����������
������5����
����ก8��*�ก�� �)*
�(ก��>'�ก��(������������/��������-����%�����-��� 
(����*
��5กก���;	4���������	
����������&��ก���)*
���	����	)4�������(���������� ��
��*
��������-��	#�ก�5�*
� V 5���-"��;�4��-��ก����"���5������������������ ������� 
5������������	��*�ก����W,�(���4����&����	
(��������."# �����-���-� ��"���.�����ก
��������*�ก����+44����.(���&����	
��%���������.����42���	��ก������ /��������
5���*�กW,�(���4�����
���"# 5ก����"#ก15���%�W,�ก&��������������.�� ��������	�&�5��
ก�;��;����������.����ก�����*
���1�"����21 9����� �)*
�(ก��4�+�"����	�(���	
������
�+ก��5����������+��-��ก���)*
�)�5�2���"���>'��� ก15����������������W,�(��
�&����ก�(���	
�,�5�ก���� "���ก��."# �4���",-�	
����+�(�� "-����ก82�(�����	ก���*�ก
"���ก��."#4����������(�-��������5�(�ก�-�ก���� 

���������������/���	W,�(����*�����������/������ (Representative 
Democracy or Indirect Democracy) ���?8<	�&�5���������%�4����� ������5���*�ก
W,�(���&����	
(������"# /���	
���������)�5��	�-������ก�����+�ก���*��ก�
�ก���������� 4���4�4��ก��	���(��4�����������������%�����-�ก���4����
��� 
��������
��������	"�����	
5��	���(�� "������ก�"	����*�ก����5���-��%�4��ก�+-���ก�+-����
� 
��*��	��*
���4ก	�ก��������ก�+-���ก�+-����
� (��"����)*��.� (Basic Rights or Fundamental 
Rights) 4������������������ก������� ��-� "������ก�),� ก��4	�� ก�����,�4���,�4-�"� 
ก����;*��"� (��"�����	
��-��	��ก������ ��%����22 

                                                           

20  "��� ��*�����.  (2552).  ��-�����.  ��� 157. 
21  �+'��	  �	���3�+/h8.  (2551).  ��-�����.  ��� 323. 
22  ���� ���"�.  (2553).  )�M�ก��	"-���-������ก���*��ก������������(���	"-���-��(��

)�+ก���*�� : ก���*��#�������.  "*������*
� 1 )?�5�ก�� 2553, 5ก 
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=1550.0 
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����������/���	W,�(����*������������	
�	ก���*�ก�������(������ �	"������ 
ก�-��*� ����(�ก �*� ������."# (Parliamentary System) :�
��	���������ก?8��%�(�-(�� 
(���������������	 (Presidential System) :�
��	������"���.�����ก��%�(�-(��"&��' /��
����������/���	W,�(�� (Representative democracy) �����	��ก82�"&��'4������������
(����*�ก�������(�� �	����	� 

1)  �	)���ก���*���"���/��������������*�ก 
2)  �	ก���*�ก���� 
3)  �	ก����"������ก�"	��/�������� 
4)  �	��.���	
�5ก�"	��"-����'-4��W,�(���8<� 
����������/���	W,�(��������%�ก��ก����/���	
�������	����	
��*�กW,�(����

�&����	
(��������."# /��ก���*�ก����5������W,��	
�	��(���"	�����*�ก�-��%����.�
��
��� W,�(�����ก�-���ก���*�5ก5�"��;�5กก���*�ก����/�����(��� ����5�4��5กก�
"�������.�����,' ��*��5�5กก�ก&���W,�(��/��)���ก���*�� ��*��5����,�(��
W"�W"�ก�� ก��ก����(���������������������,�(������������ก82�4��
����������������4���ก	
��4������� �*� ก���������� ก��ก����(�����ก�-� ;��(���-
������5���*�กW,�(���4����&����	
(���� (�-W,�(�����-����ก1������	�&�5���"���54��
����� (����*�ก���	ก��&����ก��-� V �����-���1��	
  

ก�-�/��"�+��- ����������(���	W,�(�� (Representative democracy) ��*�
���������������� (Indirect Democracy) 5����%�ก��ก�����	
������5���*�กW,�(�����&
����	
(������ก��-�����"���5��ก���*�� :�
���%��,�(���	
���ก����-�()�-����	
"+���"���
�>55+���  

2.1.3 ������.�� (System of Government) 
�������ก��ก����(���"�	���������� �5�	�,�(����.���������,�(�� 

(�-���,�(��ก1�5ก�-�����- ��%�W�4�����)���5�(����?8<	��������������	W�
�����0�������(����4������� �������+�	�5���&�:�
��,�(����.���	
�	�����ก���23

(�ก�-�ก�� �����กก�(�-�(�ก�&�5 (Separation of Powers)24 ����ก-�����ก���,���.���	
"&��' 

                                                           

23  �+'��	  �	���3�+/h8.  (2551).  ��-�����.  ��� 302. 
24  ���กก�(�-�(�ก�&�5 (Separation of Powers) �*� ก�����&�5����������� 3 ��ก82�ก�-��*� 

�&�5��ก���กก<�������������������� �&�5��ก������ก�5ก������*�� (���&�5)�5�2���"��
��	�-� V /������&�5���ก�-��	
�-�	����(ก-���3ก� 3 ���3ก�4����.�&���0����� /�����3ก��	
�&����	
��ก
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3 �,�(�� �*� ��.����������."# ��.�����������������	 (����.��������W"� ก�
�
���������	-ก�
���."#25 

������.�� (System of Government) �*� ก�5���,�(�� /���"��� (���&�5
����	
4�����3ก���ก���*�� �	
 ��	�ก�-��.����������ก��� �&�5����	
�	����;��
���"��)���34�����3ก��-� V ��ก���*�� ��-� ���"��)���3����-�������ก������+4 
����+4ก����."# ��."#ก���2���.����	26 

�,���.���	
"&��'4�����������������(�-���ก��%� 3 �,�(���*� 
2.1.3.1  ������."# (Parliamentary System) 

ก��ก������������."# ���;�� ก��ก�����	
��.��������ก���*�ก�
5ก"���ก"#W,�(���8<� :�
���%��,�(��ก��ก�����	
���ก��4��ก��ก��ก����������
���������	:�
��	�&�5",�5�����ก��W,��&�W�15ก� #����ก��ก������������."# ��.��
�����������/��ก��������	
���ก����.����	:�
��&����	
����� �����;����."#:�
��	����	

��กก<��� ���5"��ก��&��(��;-���+��&�54����.��������� ก��ก�����,�(��
���ก�-��5�	ก8�����3 ��*����������	 ��%�����+4(�-���.ก1��� (�-����+4(�-���.��-�	�&�5
�����27 (������������(����."#���� �5�	"#��	����*��5�	 2 "#ก1��� �*� �	����"#
W,�(���8<� :�
����(����*�"���ก"#W,�(���8<��	
��������%�W,�����(���"	����*�ก���� :�
�
�5กก���*�ก���� (���+M�"#:�
���%�"#4��W,�����+2�+M� "-���ก"���ก����5กก�(�-����� 
(�-"���ก�+M�"#����������ก1�5กก���*�ก���� �*
�"#�5��	�ก�-�ก����� ��-� �����ก?8
��	�ก"#W,�(���8<��- "#�-� (����	�ก�+M�"#�- "#",���*�"#4+��� (�-/�����กก�"#
����"����������+��-��ก�����ก����%� ��."# W,�����&�5������''���(���&������� �*��	�&�5
��ก���กก<����)*
�����ก���������� (���	�&�5�������ก���������1������*�5������
��.�� (������+�ก������4����.������ �*� ��.��������������������54����."# 
�����0�����;*�ก����%����ก�ก263�- "���ก"#ก�+-���*�)���ก�����	
�	�"	��4���ก"���"�+�

                                                                                                                                                                      

ก<����*� "#������''��� ���3ก��	
�&����	
����������� �*� ��.�� (�����3ก��	
�&����	
)�5�2���"��
��	�-�V �*� �� �����	� ���3ก�����"�5������&����	
���������%����� �	ก����5"��(��;-���+�:�
�ก��(��
ก�� (Check and Balance) ���+��ก�23���������� 

25  )���� ��*
��9�	.  (2553).  ��-�����.  ��� 115. 
26  ��82+  ���*��� ก (2530).  ��-����� ��� 252. 
27  ��ก�)���	� "��+ก���"�	.  (2553).  ����������.  "*������*
� 1 )?�5�ก�� 2553, 5ก 

http://th.wikipedia.org/wiki/�#�(�����)� 
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5����"������ก�5��������.�� �)*
��&����	
����������*�� (�-��.��5�������,-���������+�
4��"���ก��."# ��ก82����ก�-��	� ��."#(����.���-��&����	
4���� (�-��."#����+�
��.������ก�����ก�����.�����,' (���5�������-������5�)*
������.�����ก��� "-��
��.��ก1�5�+�"#��� �&����ก�����"��+�(�-��&�528 

ก�-�/��"�+� ������."# (Parliamentary System) �	��ก82��	
"&��'����	�29 
1)  ��-������กก�(�-�(�ก�&�5��-����-����� 
2)  ����+44����������%�������ก����������.�� 
3)  ����+44����������-�������W�������ก���*�� 
4)  "#�5กก���*�ก����4��������(����.���5ก���������54��

"# 
5)  "#�	�&�5����+�ก��&��4����.�� 
6)  ��.���"���������+44����.�+�"#��� 
/��ก��ก������������."#�	��	ก����()�-����	
"+� :�
��������	
���

������."# ���(ก- ���ก?8 �����	
�� ����	 "�	��� ��� s�s "&��������������	ก��ก����
�����������������������."#����	)����ก8�����3�����%�����+4 

2.1.3.2  �������������	 (Presidential System) 
ก��ก�������������������	 ���;�� ก��ก�����	
�&�5�����;,ก

(�ก��ก5ก�&�5������''�����-�����5� /��ก��ก������(�����ก�-��	���������	��%�
����+4(�-���. (����%�W,�����&�5����� /�����������	�55��5กก���*�ก����/����� �
5กก���*�ก����/��"#W,�(���8<� ��*��5�5ก���	�*
� V ก1���30 ���������������(��
���������	�	��ก82���������ก��(����."# ก��	��."#���*��ก�� (�-�	��ก82��	
(�ก�-�
ก�� �*� ก��	���������	��%�W,�����&�5����� /�����������	�	"����(������	
��ก�5�
(�-������2���.����	4�����+����
� �)*
������������(�����W������-��ก�� "-���&�5����
��''�������ก1������ก��,-�	
��."# ก��ก�������������������(�����������	�	� ����
���������	(��"���ก"#W,�(���8<��-�ก1��������*�ก5ก������ ����"��ab� 5������

                                                           

28  ���������������.  (2553).  !�,�(��4��ก��ก�������������������$.  "*������*
� 1  

)?�5�ก�� 2553, 5ก http://bp-smakom.org/BP_School/Social/Democracy-System.htm 
29  ��82+  ���*��� ก (2530).  ��-����� ��� 254-264.  
30  ��ก�)���	� "��+ก���"�	.  (2553).  ����������.  "*������*
� 1 )?�5�ก�� 2553, 5ก 

http://th.wikipedia.org/wiki/�#�(�����)� 
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���W�����/������-������ "-���&�5�+�ก��������%���"�� 9������&�5������''��� �&�5
����� (���&�5�+�ก� �-�ก1��%���"��(��(�กก�� ";���W,�����&�5����"�5���%�����	
���
�������(��;-���+�ก��(��ก�� ��-���ab����
�ab�������&�5�ก��4���4� ��-� ก��ก����4��
"���.�����ก ��%���� 

ก�-�/��"�+� �������������	 (Presidential System) �	��ก82��	
"&��' 
����	�31 

1)  ������กก�(�-�(�ก�&��-��4�����-����� 
2)  ����+44����������%�����	��ก����������.�� 
3)  ����+44���������������W�������ก���*�� 
4)  "#�5กก���*�ก����4�������� (����.��ก1�5กก���*�ก����4��

���������� 
5)  "#��-�	�&�5����+�ก��&��4����.�� 
6)  ��-�	ก��+�"# 
�������	
����������������	 ���(ก- "���.�����ก ��3�5���� ��:�� 

/������	� ��%����  
2.1.3.3  ����ก�
���."#-ก�
����������	 (Semi-Parliamentary-Presidential System) 

����ก�
���."#-ก�
����������	 �ก����������a��
���" ���� ).�. 2500-
2501 �)���ก����ก?�ก�23�����8.ก�5"����(��ก���*����-����ก �	ก�5���&��.�����,'���-
/�� ��)����/ก��332 :�
��	����"&��'��ก�5���&��.�����,'��1��-����������."#(��
�������������	 �-��	4����-�(��4������5������&����ก82���-�4������"�������W"�ก��
�)*
����ก��a��
���"33 ก��ก����������ก�
����������	 ��%�ก��ก����(�����
�:�
��	
���������	��%�����+4(�-���. (��W,�����&�5�����W-�����ก��.����	(���2���.����	
/�������ก������������ก��.����	5���%�W,��������ก����ก<��� (���2���.����	ก1
�������%�W,�����&�5����� (�-�������W������-���."# "-����."#���ก1������&����	
"&��' �*� 
��กก<���(������+�ก��������ก�(W-���� ���������	����������������� (��

                                                           

31  ��82+  ���*��� ก (2530).  ��-����� ��� 265-267. 
32  �����ก��7  �+���2/2  (���'���  ("����ก��7.  (2528).  ก�#�Z�#>�ก�#�%	�[#����\� : ��	
��] ก�# 

�Z�#>�ก�#�%	����.  ��� 56 
33  �����3 5+�� ก. (2547).  
̂�	�����ก����#�'�## >?��G�#�(	�_�N�ก#��� ($.\.2540).  ��� 

26. 
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�	���%�W,�ก&����/����-�������(��ก���*��/����
� V ����������&����	
��+'/��+�ก� 
����-���."#ก���2���.����	 ��ก5ก�	�����	�&���+�"#������� 5���	�&�5�ก ��-� �����	� 
a��
���" 5���1�����- ����������(������ก�
����������	�	���%������	
�	ก�W"�W"�ก��
����-���ก82�4��������."#(���������������	 /�����������	��%�W,��	�&�5",�"+� 
���*�ก�-�&�54��"#W,�(���8<�  

����ก�
���."#ก�
����������	 �	"��"&��' ����	�34 
1)  �	����+4:�
��5กก���*�ก������	�ก�- ���������	 ��,-���&(��-� 7 �l 

(���5กก���*�ก����"����� 
2)  ���������	��%�����+44����. ����-��������.�� ��������.�� �*�

���ก��.����	 :�
����������	(�-����� ���������	�5(�-�����W,�����%����ก��.����	(��
�5;��;�����ก��.����	���/����-�����	ก��������"��� 

3)  ���ก��.����	��%���������.��:�
����ก��������.����	�-� V ก�
�&��4���2���.����	��%������*��ก����.����������."# 

4)  ���ก��.����	��%�W,�ก&����/�����ก��ก����������(������
���W������-�"# ��-� �5;,ก����ก���,���� ��*�"#�5��[��#�����)*
��������-������5��.����	
��%����+�����*������2�ก1��� 

5)  ���������	�+�"#W,�(���8<���� "��4���	����*��ก��������
��."# 

6)  ���������	�	�&�5�ก4���ก�-��������."#/����
��� ��-� ��%�
��������	
����+��2���.����	 ����&�5)���8��*����ก��	
5&��%���";�ก�23"&��'��� 
5��,���*�����������	���������������	 

7)  5&ก���&�5��*�����4����."#��ก���กก<�����-��ก ��-� 
��กก<������������#����	
��.�����,'ก&�����-���� ��ก5ก�������ab��������ก��%�
��.ก?8<	ก��� ����ก�2	��.���54��&�55ก��."#�)*
���ก4��ก&���������#���
��������	
ก&����	ก���� 

8)  ��-������กก�(�-�(�ก�&�5��-����������������	 �ก(�-������
ab������(��ab�������''����ก	
��4���ก����� ��-� ��."#�	�&�5����+�ก��������ก�
(W-����4����.����� ��.�����������/�����������54����."#(�-"���ก��."#5��&��
�&(��-���.����	�������	��ก����-��� �9)�4���	����*��ก�����������������	 
                                                           

34  ��82+  ���*��� ก (2530).  ��-�����. ��� 269-270. 
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��ก5ก�	� ���������"�	���������������5(�-��,�(��ก��ก����/��
)�5�25ก���ก����+44�������� "��;(�-��,�(��������������� 2 ��ก82��*� 

1)  �����������	
�	)����ก8�����3��%�����+4 )����ก8�����35�������
�&�5������� :�
���%�4������� /��������3ก�(�กก����%� 3 ���*� 

�������&�5������''���/��W-�����."# �&�5�����/��W-���
�2���.����	 (���&�5�+�ก�/��W-����� "-�����3)����ก8�����35������%�ก��
����ก���*�� ��-� ��� ���ก?8 ��%���� 

2)  �����������	
�	���������	��%�����+4 W,��&���&(��-����������	
�5กก���*�ก����4�������� �&����	
��%�����+44����.�)	������	
��	�� ��-� "���/��3 �����	� 
s�s (�������������������	�&����	
��%�����+44��ab���������� ��-� "���.�����ก 
���/��	�:	� s�s35 

 
2.2  ���ก�#�O�( a����#_� (Interest General) 

���ก���/���3"��2���%����;+���"��34����.��ก��&����ก��)*
����"���
�������ก�4����"-����'-��"���� /��)�5�25ก�&�5���� /��������������	� 

2.2.1  ������4�����ก���/���3"��2� 
�"��5��3��,�3 ���������- !���/���3"��2� ��%����;+���"��3 (but ��*� 

finalite) 4��ก��&����ก�4����.�)*
����"����������ก�4����"-����'- "-���&�5
���� (puissance pubique) ��%����	�&�����	
�����.�	�&�5���*��>5�5ก���)*
��&����ก����
���/���3"��2���������+W�"&��15����e���$36 

������4�����/���3"��2���)5��+ก����)�3ก<������� (a��
���"-
a��
���") 4�� Philippe Foillard �������&5&ก�����4���&�- !���/���3"��2�$ (intérêt 
général) ����- ���(ก- !4��)�",5�34��(�ก4��ก�5ก���4��ab��ก����$ /��������������- ����	

���ก4��ab��ก�����*�ก�5���&ก�5ก����	
�	���;+���"��3�)*
� !���/���3"��2�$ ����-�)*
�
���/���34����ก�������
����� ก�5ก������-�	���	�ก�- ���ก�"��2� ���/���3"��2�
;*���%���*
��"&��'��*
�����
�4��ก<����ก����(����%�"�
��	
�&������ก���ก����&�5
����	
4��ab��ก���� ก�-��*� ก�5ก����	
����&����ก�/����ก����-"��;5������-��%� 

                                                           

35  ���������������.  (2553).  !�,�(��4��ก��ก�������������������$.  "*������*
� 1  
)?�5�ก�� 2553, 5ก http://bp-smakom.org/BP_School/Social/Democracy-System.htm 

36  #,���' ��M��+-�.  (2544).  ���กก������( .  ��� 365. 
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!���ก�"��2�$ (service public) �ก�����5���&4����)*
�"��2����
��� ��ก-�"����-�V��-
5���-��%���/��"��2��ก������&4����)*
����/���3"��2� ��*
�ก�5ก�������%���*
��
���/���3"��2�ก15���,-#����ก����������ก<����	
�	��ก82�)���8�	
��%�"�
��	
��,-���&�5
����	
4��ab��ก���� ��
��*��&�5ab���	��4��ab��ก������ก��������ก���ab���	���	
�	W�
������ก���+������+������
���*��+�����
��� ��������&�5��ก�(ก��4"�''ab���	�� ��*�ก�
����*� ��%����37 

��-���ก1�	 ก����������4�� !���/���3"��2�$����ก<��������5�&���
�4��5����ก (�-;��ก��*
������*
�����
�4������%������-���ก15���1�#)(���4��5����-�4��� ���
��-� ก��e��ก�������� ��%���� ������� ����54��ก<�������5����,-�	
 ���;+���"��3 (but ��*� 
finalite) 4��ก�5ก���4����.�	
������%����)*
����"����������ก�4����"-����'- :�
��-�5ก
ก�5ก���4����ก���	
�+-����"����������ก�"-�����4������� 5�����,-(���-ก<�����ก��
���ก1��4����)*
����/���3"��2� (�-��ก<�����ก�����/���"��2�ก1��%�������+ 
������+ �*� ก�������*
���*�(ก-��ก��(�-�����	
5����"����������ก�"-���������	�	
"+�38 

2.2.2  ��ก82�4�����/���3"��2�  
/����ก82�4�����/���3"��2�"��;(�ก)�5�2��� ����-����	� 
1)  )�5�2��������4�� !���/���3"��2�$ �*� ก��&����ก�4����.�)*
�

���"����������ก�4����"-����'-��"��������- �)*
����"����������ก�4��
W,��&����ก�������� ��*��5ก�-�����- ���/���3"��2���%��������ก�4���+���(�-�����	

���ก��(���	5&����ก5���%�����,-�ก��*���%���"-����'-4��"����5��������ก����� ;,ก
�ก����������%����/���3"��2� (��5���	���(�ก�-�ก�����/���3"-���+��� 

!���/���3"��2�$ ��%����3���ก���	
"&��'�	
���3ก�ab��ก���������&���;��
�"����ก��&����ก����ก����������%����)*
����/���3"��2� (��ก�ก���&�������
4�����3ก�4����.5�������%����)*
������� �)*
�"����"+4 (������	���-��ก��39 

2)  ก�)�5�2�-��*
������%��������ก�4����"-����'-��*���%����/���3
"��2���*���- ��*
��5ก�������ก�4��(�-���+���������%�#������,�"�ก�����5���5 

                                                           

37  ������M�3 �������3.  (2554).   ������4�����/���3"��2�. "*������*
�����	
 7 �ก��� 
2554, 5ก http://www.pub-law.net/Publaw/view.aspx?ID=461 

38  #,���' ��M��+-�.  (2544).  ��-�����.  ��� 365. 
39  ���5��3  #�	����3.  (2549).  ���กก�#$%& '� �	�ก�����ก
#	����ก�#ก#��̂�����ก
#	�.  

��� 40-41. 
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������� 5��5&��%������	���3ก������3ก����
���%�W,�ก&����-��*
������%����/���3"��2� 
/����
���;*��-���(ก-��."# ��*
��5ก���+W��-��."#��%��,��3���4��W,�(���	
�5กก���*�ก����
4����������
������� �������+�	�5��;*��- ��*
�����	
��."#)�5�2(��� �-��;*���%����
����ก�4������������ ก�-��*� W,�(��4�����������("���5����23�-��ก��4��
��������ก�2	����V (��� ��������ก��."#�����ก<��������.��*���-����4����.�	�&�5
�&����ก�����*
���� ��*
������ก1�*��������ก�4����"-����'-��*���%����/���3"��2�
��
���� 

"&�����-�����"��5��3 ��.#,���' ��M��+-� �����������1��- ก�5ก�������%�
���/���3"��2���*���- 5�����)�5�2�	
����''���4��ก<����	
��."#��4���(��
�5����234��W,��-�ก<������� �	
"&��'���ก����
�ก1�*� ;����&�	
���������''���4��ก<���
ก1�55�(�ก�-�ก����� ��-� �������ก<�������&�- ���/���34����� �����������&�- ���
��
���4�������� ��%���� ��;����&ก1�5ก����� ���ก����ก��*���%�ก�����&�5���
��-�ก����ก   

"-���5��3"+#��2	 5���3"+���23 ��1��- ���/���3"��2��	
("����ก����."# 
��%����/���3"��2��	
("����ก�����,�(����-���� /��(��5���(��� ก��	"-���-��4��
��������ก��&����ก�5ก��-�V ����ก	
��4���ก��"��2����/���3 ���5���- ��%�ก��4�;��
���/���3"��2���-�(��5��� 

��-���ก1�	 ก��	
5�)�5�2�- ��%����/���3"��2���*���-����������ก����
��%�W,��	�4��- ก�5ก������ก��������%���*���-��%����/���3"��2�/���,�	
���;+���"��3 :�
�
��5�)�5�2����''���4��ก<��� �5����234��W,��-�ก<��� (�����	����	����ก82�4��
ก�5ก���(�����;+���"��34��ก�5ก�����"#)4��"������������� 

3)  ���/���3"��2���%���*
���	
ab��ก�����	����	
�����&����ก��)*
����"���
�������ก�4��"���� ������� ab��ก����5����-�55���*�ก����+�)���5����-5��&����ก���*���-
�&����ก�����*
���	
��%����/���3"��2� (��;���%�ก<����	
 ��."#�������ก�����&�5
(ก-ab��ก�����)*
��&����ก�(����กab��ก������-�&����ก��-����%�ก���������:�
�ab�
�ก�����55��������W����*
���-�"	��� �	ก�����ก�	��ก������������"	���5กก���-
�&����ก����� ��ก82����ก�-���%����(�ก�-�����-� �&�5��ก<������� ก�� "���� ��
ก<�����ก�� ก�-��*� "������ก<�����ก�� �����5�4��"�����55���������-���"����4����ก1
��� (�-�&�5��ก<���������-��-"���� �������+�	�����*
���	
ก<���ก&������ab��ก�����	
�&�5�&����ก�ab��ก����5����-�55��������-��%�"����4��ab��ก�����	
5������*�5���-���
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�&�5����40 ก�-��	ก������
��- �&�5��ก<���������-��-"�����)��ab��ก����5�����-�	
ก<���ก&�������	�&�5���5����%�"����4��ab��ก�����	
5��&����ก���*���-�&����ก���*�
5������*���-����&�5������-��� �)���-���+�	
ก<�������&�5ab��ก����ก1�)��ab��ก����
�	#������	
�	
5������&����ก��)*
����"������/���3"��2� ab��ก����5����������&�5
�)*
�ก���&���#������	
��������+W�"&��15 

4)  4���4�4�����/���3"��2� /��(�-������."#���ก&��������.�����	����	

�&����ก��)*
����"������/���3"��2���,-�-��4��5&ก�� /��5������.�	����	
��ก�5ก����	

��ก����-�55��&��� ��*���-ก1�	
 ��ก����-�& ��-� ก�5ก���"��2"+4 ก������ ก�
/������� ก�W���(��ก�5&��-�)����� s�s ��*
�"�������	
��(����� �������8.ก�5
4��������,�(���-� V ��.5&��%������4��(��ก(:�������8.ก�5�ก4��� 5�������	ก<���
������ก��&����ก��)*
����/���3"��2����- V �ก4��� ��-� ก��0��,��	
����)*
�ก��ก8�� 
ก���ก8"�
�(������ ก�W����*�� ก��+������W,����(���� ��%���� 

��ก5ก�	� ����*
��4���4�4�����/���3"��2��������)�5�2;��������� 
ก�-��*� ���+����
�ก�5ก������
����-;*��-��%����/���3"��2� (�-�-���	ก�+�"������
�
ก�5ก�����	��ก������ก1ก�����%����/���3"��2�4������� �)���������ก�4����"-����'-
��%���-����� ��-� ก��	
������	����	
��ก�5������	ก�)�กW-����-���5 �����5��5������	
"��"��2��ก4��� ก��	"��"��2�4�������  �-����%����/���3"��2�  (�-ก��	
�����
���5������	ก�("������	 ��*�����	ก�("������/���	ก��ก1�������1ก����)���%�������	����-
5���-��%����/���3"��2� �-����*
���1��- ก�5������	����	��*�����	������"����%����
����ก��ก	
��ก��ก�"����ก�4����"-����'- 5����1��-��%����/���3"��2� ��%���� 

����*
��4���4�4�����/���3"��2����ก�"+���� �*� ��*
��";��	
(��W,��&����
ก�5ก����)*
����/���3"��2� "&����W,��&����ก�5ก������� �ก��%�ก�ก���&4��ab��ก����
����������*������#,��#�(��� ���ก����5���-���-������ก��ก��ก��4�������+��- ��%���
�)*
����/���3"��2���*���- �)��ab��ก������������	�5��	��."#(��"*
�������-�V 
�������,-(���  (�-"&����ก��&����ก�4����ก�"-������;�
� ���ก����5����5"����-�
����	��(���-��4��5����-������- ��%�ก��&����ก��)*
����/���3"��2�/��(��5�����*���- 

                                                           

40  #,���' ��M��+-�.  (2551).  ��ก82���ก<�������4�����/���3"��2�.  "*������*
�����	
 7 
�ก��� 2554, 5ก http://www.archanpoo.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=2%3 
Aanswer &id=26%3Aquestion-8&Itemid=4 
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�)���- �����������;�
�������-�	ก�����+�/����."# "*
������ก1�	����(������;�
���ก5��	
�����)���,-�ก41  

2.2.3  ���ก���/���3"��2�ก�����3ก��	
�	���;+���"��3�)*
����/���3"��2� 
��*
�)�5�25ก������4�����ก���/���3"��2��-���;�� ก����"���

�������ก�4����"-����'-����-ก����"����������ก�4�����������
� (����-��-ก�
���"����������ก�4��W,��	
�&����ก�������� ������� ���/���3"��2�ก1�*� �������ก�
4��(�-�����	
���ก�� (���	5&����ก5���%�����,-�ก ��*���%����/���34����"-����'-��
"���� �������ก�4����"-����'-������%����/���3"��2�(���	���(�ก�-�ก�����/���3
"-���+���4����ก��(�-���� /�����3ก��	
("��;�����/���3"��2� ���(ก- ���3ก�4����.ab�
����� ���3ก�4����.ab�������''��� (�����3ก�4����.ab��+�ก� /�����3ก�4����.���� 3 ���3ก�
�	���%����3ก��	
�	���;+���"��3�)*
����/���3"��2� ���������-  

1)  ���3ก�4����.ab������ (�ก��ก��%� 2 "-�� �*� ��.�� (���5�����	
4����.ab�
�ก���� /���5�����	
4����.ab��ก����;*��-�	
��,-����������'���*���ก&ก���,(���.�����
;*���%����3ก�4����.ab��ก���� :�
���"-��4����.�������	ก�ก&����/���4����.����
ก������������ :�
��/���4����.��5���&�)*
����/���3"��2� ��ก5ก�������/���3
"��2���%�"�
��	
ab��ก�����	����	
�����&����ก� ;���%�ก�5ก����	
��."#�������%�ก<���
��ก�(����กab��ก������-�&����ก��-����%�ก���-��� �)���-���+�	
���ab��ก�����	
�&�5ก1�)��ab��ก�����	#������	
�	
5������&����ก��)*
����"����������ก�4����
"-����'-��"���� ab��ก����5����������&�5�������#������	
��������+W�"&��15�����;+ 
���"��34��ก<��� 

2)  ���3ก�4����.ab��+�ก� ���;�� �� ��-�-5���%����+������ ���ก���� ��
��� ����.�����,' ��%�W,��&����	
)�5�2���;��	�-�V ���&�5����	
4��(�-���� (�-ก1
�)*
��+������"�����"�	#)4���������+ก�� (���)*
����/���3"��2����� 

3)  ���3ก�4����.ab�������''��� ���(ก- ��."#�&����	
���3ก���''��� 5���&ก<���
�)*
��&ก<�������������ก�������� (������+�ก��������ก�(W-����4����.�� :�
�ก1
�)*
����/���3"��2�  

��*
���."#��%�";���������''���:�
���%��,��3���4������"���ก��."#:�
���%�
W,�(��4���������	
����5กก���*�ก����4����������
������� �������+�	�5��;*��- ��*
�����	

��."#)�5�2��1����(����-��;*�����-��%��������ก�4��������/��"-��������������%�
                                                           

41  #,���' ��M��+-�.  (2544).  ��-�����.  ��� 323-325. 
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�����ก���/���3"��2� ��*
�"���ก��."#��%�"-�����
�4����."#(��"���ก��."#(�-��
���	����	
��ก�����ก�������''���4����."# 9����� "���ก��."#(�-����5�����������ก�-
ก���กก<�������5�������%����)*
����/���3"��2� ����-��กก<����)*
����/���3(ก-
ก�+-��+������+������
���-���� 
 
2.3  ��	
��
�����ก�����������ก����ก���	ก���������
��
��ก�  

2.3.1  ������4��"����(���"�	#) (Right and Freedom) 
"���� (Right) �*� ���/���3�	
������ก��+������(��������/��ก<��� ��*����;��

���/���3����+����	��,-(���+����*
��	����	
�������)42 
"���� (Right) ���;�� �&�5��*����/���3����	ก<��������� (���+���������(�-

�������	� ��%�������/����
���4��"���� "&����ก�+-��������"�	 �ก���� ก�+-�������
��������"�3 :�
�����	����&�- "���� ���;�� ก��	
�+���ก���&ก��� V �������"����)*
����/���3
4��������ก����	) �&�- "���� �	�����%� 2 ��� �*� "������ก<��� (Positive Rights) ���(ก- 
�&�5 ��*����/���3ก<���"��;������(���+������ ��-� ������ก<���()-�(��)2���3
��''���������"���������)�3"��4���+��������%�"�����	
�+����*
��	����	
�������)�-�"����4����
�ก�	�+����*
�������)�3�������"	�5กก���������4���5�4��ก���"����7�5�4�����)�3"��
�����	"����ze�����)*
�����+������"����4�������ก�� "�������	����� (Moral Rights) ���(ก- "����
�	
�ก��5ก����,�"�ก��ก���4������
����- ��;	���	
;,ก���� (����%�������ก�2	���
�ก�2	�����
��%���-�������-��	� (�-��;	�	
;,ก����(����%�������ก�2	���� V �5�����-�	�������+������ ��*�
���������ก���%�����"�������ก�-����� 

"���� (Right) �*� ���/���3��*��&�54���+����	
ก<���������(���+������������	
ก������� �������������ก������%�����"������ก�2	�	
�	ก����������� ��-� "�������������� 
"���������%���,-"-����� "�������ก	������ �*
��"	�� "������ก���*�ก��	) ;�
��	
��,- ก������� 
"���������)�3"�� ��%����  

"���� (Right) ���;�� �&�5��*����/���3�	
ก<����������+��������� ��-� �ก
���	"������ก�:*��"����5ก�����*
��&���������(�-�� �ก����&������(��� W,���5��������������
:*�������- �ก������ ก<����-���+������ ก�������"������ก<��������-����-ก-�����ก�����
�+������ก��W,��	"-������"	����� V ���������"��3(��ก<��� "���� ���;�� "������ก<���

                                                           

42  �&)�)ก8<	ก�	
 124/2487 
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��*��	����� �	
5��&��*���-�&����-� ��*��	
5���������*���-����������-���"�������� 
(civil society) "�����&����	
���*��ก<��ก��0�"��)���3����-��+���43 

"���� (Right) �*� ���/���3�	
ก<���������(���+��������� :�
��������-��%�
���/���3�	
ก<��� !������$ �-�	��,-(����%����/���3�	
ก<��� !�+������$ �*� �+������������	
ก�������"���� ������������������%�����"������ก�2	�	
�	ก����������� ��-� "�������������� 
"���������%���,-"-����� "�������ก	�������*
��"	�� "������ก���*�ก��	) ;�
��	
��,- ก������� 
"���������)�3"�� ��%���� 

"���� (Right) ���;�� �&�5�	
ก<���������(���+���������(ก-�+���������	
5�
ก���&ก���*�������ก���&ก���-�����-����
��)*
����/���3���)���	)�����4���� (��/�����+
�	
�+���W,����"����"��;��	�ก��������+����*
�ก���&ก���*�������ก���&ก���-�����-����
�
�)*
������%�����"����4������� "����5��ก-�����ก������	
(ก-�+����*
������"�� "-��ก<����	

��''������ก�������(������+������"����4���+��������5��%�ก<���������*�ก<���
��ก��ก1���44 

"���� (Right) �*� �&�5��*����/���3�	
ก<���������(���+���������(ก-�+�����
����	
5�ก���&ก��ก	
��4���ก�����)�3��*��+����*
� /����%��&�5�	
ก<�����������*��������-
�	��,-5���������+������+������
�������	
5���	�ก��������+����*
��ก���&ก���*�������ก���&
ก���-�����-����
�����-������ก�����ก�����/���3(ก-��45 

"���� (Right) �*� �&�5��*����/���3�	
ก<����������+������(����������� ��-� 
"������ก�������ก ��%���� ��%�"�����	
�+����*
��	����	
�������)"����4���� ������"����
���ก�-� ��%�������"&����ก�+-��������"�	��
��� (�-��ก�+-���������������"�3���� ���
�	������4���&�- !"����$ �-���;�� ก��	
�+�����*�กก���&ก��� V �������"��� �)*
�
���/���34����ก����	) ��-� ��� 18 4����.�����,'"�#)/:��	�� ��''����- ������
"�#)/:��	���	"�����&�� �*� �	"�����	
5��	���&(���������-5����ก��&�����+2#) 
(������24����46  

                                                           

43  ��ก�)���	� "��+ก���"�	. (2552).  "����.  "*������*
� 14 "����� 2553, 5ก 
http://th.wikipedia.org/wiki/����� 

44  ����5�� "�������� ก (2552).  ���ก$%& '� �ก����ก���������#�k�$���\�ก���\#�
����l  �m�a.  ��� 
49. 

45  ��)5�3 ����+�)��'3.  (2538).  ����������#�k�$)�#�'�## >?.  ��� 21. 
46  ��82+  ���*��� 4  (2523).  ก����#�'�## >?.  ��� 327. 
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"����(������	
��%�4���,-ก�� ��*
��5ก !"����$ ��%� !�&�5$ �	
ก<������(ก-�+����	

�	�5�5&����*���%� !���/���3�	
ก<���������(���+���������$ 9����� 5����%��	
��1��������- ��*
�
�+������
��	 !�&�5$ �+����	ก�����
���*��	ก������-���	 !����	
$ �	
5��0����������%�����
�&�54���4 ��*� ;�5�)�5�2��(�- !���/���3$ ��*
��+������
��	
�	���/���3�	
ก<���
������(���+���������(��� �+����	ก�����
���*��	ก�����ก1�	 !����	
$ �	
5��0����������%���
�����/���3���� V ��-� ��ก��.����	��*���#)����3�	"�������	��������%���,-"-������-��
������ก��+��������ก<�����.�����,' W,���5���������*�ก����;��"����4���+�����
�������� �ก	������ �*
��"	����*������%���,-"-����� ����ก�ก�-���*��44-�()�-�����-�-����
4�������*�#)��*����	�������"��2��������- ����(�-5���%����/���3(ก-"��2��
��-���� (��� 35) 

�&�- "���� ��)5��+ก��9�������26���";� ).�. 2542 ����������� 
!"����$ ����- !���"&��15 ��*��&�5�	
5�ก���&ก���V �����-���"�� /��������ก�������5ก
ก<���$47  (�-���������"��3�	���������"����-� �*� "������������� (��"������
ก<��� "������ก<�����%�"�������	
���+����������ก<��� �*� ก<���������
������(�-�"������������ 

�&�- "���� (Right) ��%�;����&�	
����ก������''���4��ก<��� ก�-�����- ��%�
4������	
5&��%��������������''���4��ก<��� ;*�����-��%�4������ก.�4��ก<�����*�
��%�4�����)*��.� (basic concept) 4��ก<���48 �)��ก<�����%�ก<�ก263�	
ก&���"����
(������	
���(ก-�+�������ก82���
��� ��*
��5กก<�����%�ก<�ก263�	
ก&���"����(������	

���(ก-�+��� "���������5)�5�2���"��(�- �*���(�-�&�5��*���(�-���/���3  

������� "���� 5�����;�� �&�5������������*������������	
�+���"��;���
���ก��W,��*
��)*
��+��������*���ก8���/���3�����%�"-���	
)���	)�����4���+������� ก�-��	ก���
���
� "���� �*� ���/���3�	
�+����	�����������	
5������� :�
�ก<���������(���+���������49 
��"��;(�ก)�5�2�ก	
��ก��"���������%�4��V ����	� �*�50 

                                                           

47  ����26���";�.  (2546).  $N � �ก#n���#�(��_o�)��@�  $.\. 2542.  ��� 254. 
48   K. Larenz.  (1983).  Allgemeiner Teil des deutschen Burergerlichen Rechts 6-Auflage.  ���;��

�� "��� ��*�����.  (2550).  
̂�	�������(�ก�����$G� : ���ก������ ��G 1 
��#>�ก����������.  ��� 131 

49  ��+� ("��+���.  (2548).  
��#>���%&	�)� �ก����ก��ก����������.  ��� 220. 
50  ��	�	 �ก8����)�3.  (2525).  ก�����$G� : ���ก������.  ��� 83-85. 
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1)  "����5�������%����������� 
�*�;*��-��%���*
��4�����;,ก���� ก<���������%�ก<�ก263�ก	
��ก��ก�(�-�

4���4���*�(�-�"-����"�����-"-������%�4����� ��*
��,��-��%�"-��4�����(���5���-�ก��4��
4��(���ก�� (��"-�����	
ก<���(�-���*�ก&������(ก-��� ������ก1�	�����������	
5���� ��*�
ก�ก���&��V#���4���4��	
��%�"-��4���4 "-���	
�4���5���� ����	��4�	�����������	

5����#���4���4��	
ก<���ก&������ "-���	�����	
��	�ก�- !"����$ �������+�	� "����5����%�
���������� 

"���� #8���ก?8��	�ก�- !Right$ #8������� !Recht$ (�� !jus$ ��#8���� 
:�
����;��������W����� ��*����;,ก���� ;������ก?8��ก�- It is right �������-��%�
���;,ก�����	
5��& �&�-"����4���4ก�����;,ก������%��&��	��ก�� 

ก�-�/����
���(���"������-��-��%��)	���&�5 (�-5������	"-�����;,ก������
����������5��5���	�ก�-"������� ����4��ก<����ก*������������5ก�-�����-"�����*�
������������*����;,ก���� ��ก5ก����ก�2	��-���� ก�-��*���ก�2	�5��-��-
����������(�-ก<��������� ��-� ��*
��ก�4���+��� �)��ก<���������&����	
�9)�
��ก8����+��������-���� (�-�	����	
��ก8���"����	���������"�������� 

2)  "����5������	�+�����%�W,�;*�"����  
"����5������	�+�����%�W,�;*�"���� ��*��	
��	�ก�- !W,����"����$ :�
�W,����"�����5��%�

�+����������*������+���ก1��� 
3)  "����5�������%�"�
��	
���ก���+����*
����  

�)��9�����5�������	�+����	กab����
� :�
����4��ก��W,�;*�"���� �*� !W,��	����	
$ 
��-� ;���%�"����4���5���	����� V ก1�	"������	�ก��������,ก��	��&����	� �5���	�ก1�*�W,�;*�"���� "-��W,��	

;,ก���"�����*��,ก��	�  

4)  "����5������	��*���  
�*�5������	4������	
 ��%����/���3�	
5��*���� �+��������ก8 �55���%�

W����/���3�����)�3"���	
��%�"�
��	
�	�,��-� ��*�W����/���3����5���5:�
���%�"�
��	
��-�	
�,��-�ก1���  ��-� ��*���"����4���5���	� �*� �5���	��	"�����	
5���	�ก��������,ก��	��&����	� ;���%���	�
���������&���������(����ก��	�� ��%���� 

��-���ก1��������4���&�- !"����$ �	�����1���,- 2 �����1��*� 
�����1����ก��	
 1 ��1��- !"����$ ���;�� !�&�5�	
ก<������(ก-�+���������	


5��	�5��5&��$ ��-� ��ก�2	�+������	ก���"����7���*����)�3�+��������-���	�&�5�	
5��	 
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�5�5&���	
5������������"����*�5&��-����)�3���� /����5�����&�5������*���-ก1��� ��*�5�
����&�5���ก�-�(�-�)	�������ก�ก1���(���(�-�5�5&��4���� W,��	
�	�����1����ก��	
 1 �	�
��1��-���"&��'��,-�	
 !�&�5$ 

�����1����ก��	
 2 ��1��- "���� �*� ���/���3�	
ก<����+��������� W,��	
�	�����1�
���ก��	
 2 5��������ก���	
 !���;+���"��3$ 4��"���� ก�-��*� ก��	
ก<�������&�5(ก-�+���
�	
5��	�5�5&�� ก1�)*
����/���3��-�����-����
�:�
��+����+-����"��3 �������5�����;*��- !"����$ 
��%� !���/���3$ �	
ก<����+�������กก�-5���%� !�&�5$ "-���+����	
��-��1�����ก��
�����1��	
 2 ��1��-ก��	
5�;*��-  !"����$ ��%����/���3�	
ก<������(ก-�+��� �)*
����/���3��
ก��+���������(ก-�+��� �)*
����/���3��ก��+���������(ก-�+��� ก��	
�5�4��"����5����"����
�����)*
����/���3��-�����-����
������;+���"��3  

"��������.�����,'��%�"������ก<��������	
��.�����,'�����''������ก�
������(���+������(ก-�+�����ก��	
5�ก���&ก���*�������ก���&ก���-�����-����
� ก�
������"�������ก�-����ก-�����ก��"������	�ก�����	
5���-����+����*
��4��(��ก(:���4���4�(�-�
"��������.�����,'4����/���9)���-���
����3ก�4����. (������ก�2	���ก-�����ก��"����
��	�ก���������.�����&����ก���-�����-����
��)*
����ก����"��������.�����,'4���+�������
����+W� "��������.�����,'5����%����"��)���3����-��+���ก����. (��"��������.�����,'
��%�"�����	
W,ก)�����3ก�W,�����&�5��������	
5��������������)(���+������"������
��.�����,'���ก�-� �)*
����"��������.�����,'�	W������0�����51 

"-���"�	#) (Freedom) ��%��&�	
;,ก�����	���,-ก���&�- !"����$ �"���- !"�����"�	#)$ 
5��4��5�-�	��������-���	��ก�� (��5���(��� �&�- !�"�	#)$ ���;�� �&�5���"���5����
�����4����+8�3�	
5���*�ก�&����)?��ก���4������� /����-�	�+����*
��������*�����&�5
(��ก(:��ก	
��4���ก��ก����"���5���� (����%�ก����"���5����������	
5�ก���&��*���-ก���&
ก�"�
����
�"�
��������-��%�ก�aba���-�ก<��� :�
�ก1��%�������4���"�	#)��������'
��-���� (�-ก��	
��+8�3�&���	�����,-��"����(���(�-����5����"���5ก���&ก���*���-ก���&ก�
"�
�����ก���*� ��ก5ก�����0�������ก<���(��� �-�������&���;��ก<�ก263�-� V 4��"���� 
4��������	�� (����M�����52 ������� !�"�	#)$ ������������ก<��� 5��������
;�� �&�54�������	
5����"���5����������	
5�ก���&ก���*���-ก���&ก�"�
����
�"�
��������-

                                                           

51   ����5�� "�������� ก (2552).  ��-�����.  ��� 49.  
52  ";���)���ก�ก��.  (2553).  "����(���"�	#)4���������.  "*������*
� 1 "����� 2553, 5ก 

www.thaipoliticsgovernment.org. 
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��%�ก�aba���-�ก<��� ����''����	
�������"�	#)����������� 5ก���ก���5��ก)-�4+�
���&(������ ������
�5��ก����- !�5���*���-��5ก�����)�-�,-�� �)*
��5,�������� 4	
����
4� ���5�ก���-����� �� ���5�ก���-���� �� ���5����-����*������� �� �$ 

�"�	#) (Freedom) ���;�� ";�#)4����+8�3�	
5���-�ก��,-#����ก���������'�
4����� ��%��&�5�	
5�ก���&ก���-����
���-�����*��	
5���-ก���&ก���-����
���-��� 
�"�	#)�������	���/����-5&��%��	
���*
�5������	����	
�����0������-�����*����)"�
����� V ��
ก<��� ��%�"�
��	
��"��;�&����ก1���/����-�	�����e���>�4��4�� ��*���-���-��������
���*
���� 

�"�	#) (Freedom) ���;�� #�������%��"�	�	
��+8�3��*��+���"��;�&����ก1
������	
�5 ���;��;������-�	
��-��%�ก�aba��ก<���4�������*����*�ก���� 
ก����*���-�"����(���"�	#)4��W,��*
� ��.�����,'9����	������''����"�	#)(ก-�+�������ก��
������ �����	��)*
���%����ก���ก���-)���*��W,�����*��+�����"��;�&���	)(������	���
��-��ก��"+4#����ก��ก�����	
��%�����(��ก<����	
�	W����������/���"��#���-��	��ก�� 
ก�����"�	#)4���+���ก1���*��ก��ก����"��������(��� ก�-��*� ��������-�	
��-������"����(��
�"�	#)4���+����*
� ��-��%��0��>ก83�-���.�����,' ��*���-4���-��	���������	4�������� 

!�"�	#)$ ���;�� !#��4����+8�3�	
��-��,-#����ก������&4��W,��*
�$ ��*� !#��
�	
���5กก�;,ก��-�����	
��4��4��$53 �+������+������
��-���	�"�	#)��,-�����-�	
�4��-
;,ก���������ก���&��"�
��	
�4��-���"��35�ก���&54 �"�	#)��%���*
���44���+����	
��-4����-�W,�
���
�W,���(����%��&�5��*��	�&�5�	
5�ก���&��*���-ก���&ก1���55 �"�	#)��%��&�5��ก�
ก&��������/����"��4���+����	
5�ก���&ก�����*���-ก���&ก��������%��&�5�	
�	���*�
�����56 

(�-��*
���ก1���	
�+����,�"�ก����-;,ก�������"�	#)�	
��.�����,'���������ก1"��;�ก
����''���4����.�����,'�	�����"����������*��ก��%�4���-�",���	�����������	 ��-���ก1�	
ก�5&ก���"�	#)4���+����	
��.�����,'��������� ก1�5�&�������ก�2	 �9)��	
�	���5&��%�

                                                           

53  D.D. Raphael.  (1976).  Problem of Political Philosophy.  p. 115. 
54  ��)5�3 ����+�)��'3.  (2538).  ��-�����.  ��� 22. 
55  �ก�	���ก� �5��'����M�3.  (2547). ��-�����.  ��� 24. 
56  ����5��  "�������� 4  (2547).  ���ก$%& '� �	��������#�k�$���\�ก���\#�
����l  �m�a)�

#�'�## >? $.\. 2540.  ��� 61. 
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(��"����+"�W���-���� :�
�ก1������%������	
ก<�����''��������%�ก��9)� (�-ก���ก
ก<���5&ก���"�	#)��-��-���� ������-ก����ก����*��"��"&��'(�-��"�	���ก�-�  

��.�����,'9����	������''�������"�	#)(ก-�+�������ก���������"�	#)���	���
(���-�ก� �"�	#)������";� �"�	#)��ก�������(���"�	#)��ก���*�ก;�
��	
��,-#���
���25�ก� �"�	#)��ก�"*
�"�;��ก�������	
�������ก<��� �"�	#)��ก�;*��"�(��
ก��0��������"���''�����*�)��	ก����������*
�;*�4���� �"�	#)��ก�("�����
�����1� ก�),� ก��4	�� ก�)��)3 ก�/h82 (��ก�"*
�������/�����	�*
� s�s ��%���� 

"-�� !�"�	#)����,�23$ (Freedom Absolute) �������;�� �"�	#)�����-�	4��5&ก�� 
�)����%��"�	#)��5���5�	
5������
�(�����)��*
���"������-��"� ��ก��"� ��*������
���������"� ��+8�3�+ก���	
�ก����-���	�������ก�"�
�������	
�������5���5:�
���%���*
��
����	���-�� ��ก:���;,ก�����	�� (���	���",�"-� /�����+�	
�����*
���*���������
����;*�
�"� ��ก�4���"� ��*���������������"� ��%���*
��5���5/��(�� ������� ��.�����,':�
�
��%�ก<���",�"+�4���ก*���+ก��������
�/�ก 5����''������)���*��4�����	�"�	#)����,�23��
ก�;*��"�),��-� V �*� �+���5�;*��"���ก1��� /����-�	4��5&ก����*�ก<������������
;*��"����"����
���� ),����&���	 �&�- !�"�	����,�23��ก�;*��"�$ ����5���ก�-��-;*�
�"�����*�����-�	�"�ก1������ �)	��(�-�- ;����ก��������-����� ก1���*����,-����	����
/�ก ��*���-ก1ก����%�����-�	��*����������"��4���"��ก����
���57 

"����(���"�	#)����5���	���(�ก�-�ก����,-�	
 "������%����/���3����*
���	
�+������
�	
5���	�ก������5ก�+����*
� �กก���	�ก����������%�ก���	�ก������(ก-�+�����
�����*�   
�>5�5ก�� ก1��%�"����������ก����-�"������()-� ;�ก���	�ก�������/���3������%�ก���	�ก����
��5ก��. "��������ก1��%�"������ก<���������*�"��������.�����,'��*��ก)�5�2;��
���	ก� "����������%�"�
��	
���� !���$ ��-� ก����"������	�ก�������W,��*
��&����	���()-� ��*�"������
ก���*�ก����("���5����23��ก���*�� ��%���*
���	
5���1��-W,����"��������5������&����ก���
���ก��)*
����"�������� "-���"�	#) �*����/���3����ก82��	
�+���5�ก���&ก��� V /����-;,ก
��������*���,-#�����2��� �����%�"�
��	
��-������	�ก���� ��*��&����ก��)*
���� (�-�"�	#)����5�
"-�W��+���W,�����"�	#)��������5กก�;,ก���������ก���&��*���-ก���&ก���,-(��� 
��������	
����	�"�	#)�����+��������,- 

                                                           

57  �2�� �+'"+���2.  (2553).  ���+ก����)�3��."#(��ก���*�����. !�"�	#)$  "*������*
� 1 
"����� 2553, 5ก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 

DPU



 

 

37

��-���ก1�� "&����������"����(���"�	#)�	
��.�����,'������ �	�)	���"�	#)
��ก����;*��"� (Freedom of religion) ��-�����	
��%��"�	#)��-�"��,�23��1�4� (absolute 
right) �������- ��.5���ก<�����ก�5&ก���"�	#)��ก����;*��"�4��������
��-��� "-���"�	#)��ก�("����������1�4���+���(��"*
�������������%��"�	#)�	
��1�4� 
(non-absolute right) ��-��"�	#)��ก����;*��"� 9����� ��.5����ก<����)*
�5&ก���"�	#)
4����������� "-������"�����"�	#)�-� V �	
��.�����,'��������������(��(�-��%�"�����	

��-��1�4��������- ��.�5��ก<����)*
�5&ก��"������-��-������� �)	��(�-��.�����,'�����
��*
���4ก�5&ก��"����(���"�	#)�-������%�����ก<���(����-�	
 5&  ��%�(��5�
ก����ก����*��"��"&��'(�-�"����(���"�	#)��������� (��� 29 �������
�) ��ก5ก�	�(��� 
��.�����,'(�-����25�ก���� ).�. 2550 ��� 28 �����''����	ก�����- �+����-�������ก��7��	
�����%���+8�3��*����"����(���"�	#)4���������-�	
��-������"����(���"�	#)4���+����*
� 
9����� ก����"����(���"�	#)4���������&���;��"�����"�	#)4���+����*
� V �	
��,-�-��ก����
"�����	ก����58 
 2.3.2  �����%��4����ก"����7(������+��ก�� 

��ก"����7���ก&�����ก��4��������������ก?8 /�����-�������8�	
W-���	
"#"��'
4�����ก?8 ������
��-�",��)*
��������:�
�"����4���)*��.�(������������+��ก��5กก8�����3 ���+ก�23
�����(�ก�ก��4����������8�	
 14 (�� 15 ��*
�����"���ก"#(���������."#������/�85&�+ก
5กก8�����3:�
���W��5กก��0���������	
����."# (���-"#5��������-ก�5��ก+����-�	
4���-�
�"�	#)4��"#ก1�� ��"��������3������3(��"5��������� (���-�����������."#5���-
"��;������-��5�����(��ก��4���&�5���������� (�-ก1������	�����*
���,-�-��."#(��
"#"��'�����	������"��������-� �-�/���" \1�� (Thomas Hobbes) W,�:�
���%������"#�	

��������*�ก���l �.�.1523 ก1��%��������."#��(�ก�	
����4����ก8�����3������;����ก"����7
����-�4��"# /������������8�	
 16 �&����4���������."#�	
�	�-�ก8�����3ก1���
ก����%�(�����0�����4��� 

/����"���4�������3������3 (Tudor) ���-�� �.�. 1485-1603 ���ก����4��(41�4����	ก 
)���5��\��	
�	
 8 (��)�������:����	
 1 �������&�5��5ก��."#5�ก8�����3�������3������3
�	����������&�5�ก (Authoritrian) /��#����ก��ก����4��)���5��\��	
�	
 8 (��)����
�5����:����	
 1 ";�����."#�	�����)�(�����������ก ก8�����35����	�ก����+���."#�-���*
�
                                                           

58  ���"����7 �[���M�)���.  (2553).  4��"���ก��ก	
��ก���"�	#)��ก��+��+�����ก���"�����
�����1�����.�����,'.  "*������*
� 11 ก�ก<�� 2553, 5ก www.prachathai.com 
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����ก������."#���������������������"��34��ก8�����3��-���� (�-��-���ก1�� ��*
����	

��."#"��;���)���ก�������-��4��(41� )���5��\��	
�	
 8 (��)�����5����:����	���
�9�	��9��)��	
5��,(��/���4��"����(��ก���*�� (���������4��"���ก��."#��42�����
ก-��5���	�ก����+���."#(�����/���-��W-����:�
��&����/�����*�ก����"���5��ก�
�����(W-������ก0���,�������W��������ก��4����."#(��ก8�����3  

�-�� ";�����."#ก1�	���"&��'�ก4��� :�
��2��������	�-��ก1����M�3��%�
�2���.����	ก1�	"�����4��-������+�����."#(���	"������ก��#������ก�����1�����*
�� 
�-� V ������� :�
����+��	���� "���ก��."#�������#�"����7��42��0���������	
�����ก� ��-��	�
����+�������e��ก�������;,ก5��ก+��+�4����"�������+� "�����"�	#)��ก��#���� "����4��
��."#��ก�ก&��������"&����"���ก ��ก5ก�	� ��."#�����กก<����	
"&��'V ���9��� 
:�
�5&ก��ก�����&�5/��)�ก�(���#�"����4��ก8�����3�� /���	"��"&��'�- ก�ก���&��V 
4��ก8�����3(���������	 (��*���.����	) 4��)�����35�������,-#���4���4����กก<��� :�
�
��%����กก�"&��'4������ก8�����3#������.�����,'59 

���+������3"5��� (�.�. 1603-1689) /��)���5��5�"3�	
 1 :�
��������3����-��l 
�.�. 1603-1623 :�
�)�����3��%�ก8�����3�	
�����&�5(����*
���
�����������"����7 :�
���&;���&�5���
��ก��7"����74��ก8�����3 )�����3������"&��'(ก-�2��������	�กก�-"#"��' 5���ก�����
4��(���ก��"#"��' /��W,��&��"&��'"#"��' �*� �:��3�������3� /��ก (Sir Edward coke) ����&
ก��������&�54��ก8�����3��-���1��	
(����	�ก�������ก8�����3���)��"����(���"�	#)4��
"���ก"#"��'60 (��5��	ก���	�ก����4��W,��&"#���ก�-� (�-ก8�����3ก1��-�����ก�-�"#"��'
�- ��ก"����74��"���ก"#/���9)���-���
��"�	#)��ก�),������&����,-/�����4�4*
�4��
)�����3 :�
�)���5��5�"3��-������z>�(�����ก���&ก��������4������l�.�. 1621 /����ก�
������� "#"��'���/��)�����3�- !"���ก"#"��'�+ก�����5������	�"�	#)��ก�),� ... 
(�� ...��-���	��ก�� �"�	#)5ก;��;�� ก�5&�+ก (��ก��&��� (�����"	�(�-��*
���	
"#��-
��1����) "&������*��	
�ก	
��4���ก�� ก�),���V ก�������+W� ��*�ก����ก���*
����V ��*���
��*
���	
�ก	
��ก����."#��*�ก�5ก�4����."#$/����ก��-��- )���5��5�"3���"�
����"-�����ก�
����+�4��"#(ก-)�����3 (�����9	ก����	
�	ก���������-)�����3��������� (���)�����3ก1
����+�"#��-������� :�
���1�����- ก��	
ก8�����3��1��-"����(���"�	#)5�)���	)�����4�����,-ก��

                                                           

59  "��,�23 "+4"&�'.  (2527).  ก�#�%	�ก�#�ก
#	���#�(	�_�N�ก#.  ��� 8-9. 
60  "+/4�����������.  (2530).  �	ก��#ก�#�	 (����(� ก�#�%	�ก�#�ก
#	�] ��O#����	�#�ก� 

� G����� 7-9.  ��� 170. 
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�#��&�54��)�����3 /������0��"�4����	�ก�����"	� /����"#"��'ก1�	ก�/�����ก8�����3
����ก���-��+����������2��5-� (�-ก8�����3����������"��5��- (;������	�ก�ก1�#8	/��
)�ก� /������-ก8�����3�	�#�"�����	
5��&��-����������*
�"#"��'������ก1;,ก�+� 

��*
�)���5��5�"3�	
 1 "����� )���5���3�"3�	
 1 ����������3(�� (�.�. 1623-1649) 
ก8�����3���3�	����"��>'���-���	��ก��)���5��5�"3�	
 1 ��."#�������	�ก��������	���ก�
�e��ก��"����(���"�	#)��ก��#����/��������	ก�5��ก+��+�4���-��� (�-��ก"����74��"���ก
"#����ก1��-"��;�e��ก����-����ก��ก�����+������*�5��ก+�4��"���ก5ก�&"�
�4��ก8�����3��� 
/�������������-����������8�	
 17 �	
"���ก"#;,ก5&�+ก/����-�	ก�)�5�2���-���	
��-�	ก�
����+�"# (��ก"�������+�) ��*�����5ก�	
�+�"#W,�(���8<���(��� ���l �.�. 1626 )���5�
��3��	
 1 ���5��ก+�"��"���ก"#42��	
��,-��"�������+�"# (�����l �.�. 1629 ����	ก�
���"����/�8"���ก�����.�ก�5�5� ก�ก���&�	
���ก5���-�	�4��ก8�����3���;,ก��ก���ก
����5ก"����ก����*�� (�����l �.�. 1667 "#����"��ก1��1�)���ก���-ก����"����/�8(ก-
"���ก�	
;,ก5��ก+�����W��ก<���(��4���-���ก"����74����."#  

ก8�����3���3�-��(����"+����4�������3"5��� �*� )���5��5�"3�	
 2 ����ก�5�
�ก����(��"��,�2'"�������3��-���1�4� /����-�&���;���,�(��ก��ก��������
��ก5ก�	� )�����3�������ก�5�������������ก?8��%������ก :�
�ก-�����ก�������-)��5(ก-
������"-���ก ก�+-�ก���*�����	
(����กก���������ก���-����ก8�����3���3�	� ��-���ก1�	 )��
�5��5�"3�	
 2 ��������������	ก���*�ก������."# :�
�"#�+��	���-��1�����ก��)���5��5�"3��-�
�+�(���������1��ก	
��ก���"�5��;,ก�+����l �.�. 1687 �>'���*
���"��	����ก-����4��(���
��-��+�(������-�ก8�����3ก����������
���61 5+�(�ก��ก�;�����l �.�. 1688 ก��0��������l 
�.�. 1688-1689 ����W,��&4��ก�+-�ก���*���	
"&��' �*� ��กก�����	
 (��W,��&���"� )�����5ก��
��'���')���5������	��(�-������53 /��)���5������	�� ��z �����53����&ก������������ก?8
������	
 5 )?�5�ก�� �.�. 1688 (�-)���5��5�"3�	
 2 ��������	��ก��ก�������"	�ก-�� ��*
�
�&(��-�ก8�����3�-���/��������	���0�����4����."#�������+�ก��)�5�2�ก	
��ก���&(��-�
ก8�����3�	
�-���(���	���������')���5������	�� ��z �����53 (��)������	(��	
(�-�\��(���34���
��%�ก8�����3 ����-��%������(�ก�	
��."#�	�&�5��*�ก(��(�-�����ก8�����362 (������*��ก+�#)���+3 
�.�. 1689 ��."#������ก��-)���5��5�"3���"����"����� (��)���5������	
��(��(��	
5�
�&���&(��-��	
�-��� ก8�����3���3���-���������ก<����-����"���� (Bill of Right 1689) 4��
                                                           

61  "��,�23 "+4"&�'.  (2527).  ��-�����.  ��� 14. 
62  (��-�����. 
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��."#:�
���-ก��(�ก� ��3�� 4���.�. 1215 ��
���� /�����ก�������l �.�. 1689 :�
�����	ก�
��ก<����-����"����/���� Bill of Right 1689 ������+;��/������;��"�����-� V 4��������
�	
������ก���''��������������(�ก���3�� (Magna Carta) Petition of Right �l�.�.1628 (�� 
Habeas Corpus �l �.�.1679 :�
�ก<������ก�-����������&�54��)����ก8�����3�� (�-��
42���	��ก��ก1�)�
��&�5�����."#�ก4���  

��ก5ก�	� Bill of Right ������+;���"�	#)��*������4�������ก?8 (�����ก��-
�&�5"��,�2'"�������34��)����ก8�����3�����3"5������3"+�����	
�&�����%�"�
��	
��-
;,ก������ก<������ก?8�4�",-����ก��ก����(��ก8�����3#������.�����,' :�
���ก0��,-�� 
ก<����-����"���� Bill of Rights 1689 /����*
�����	
 13 ก+�#)���3 �.�. 1689 "#4+���(��
"#"��':�
���%����(��/���������ก<��� /��"��,�23(��/����"��4�����)�3"���������
4���25�ก� ��������+��-��ก�� 2 /�";3��"�������3 (Westminster) /������&�"���&���ก�
��%�����ก823��ก8��-��5��������	��(���5��'��(��	:�
��"�15���-�;,ก����(�	"��"���>''��	) 

42��	
)���5��5�"3�	
 2 ��ก-��/������-�����*�4���2��	
���ก8, �2�W,�)�)ก8 
(�����-)���	
��
����5&����ก(��;,ก�-5��/��)�����3 ���)���������(��4+��ก;��/�-�
�"����"�3��ก�/����"(���3 (Protestantism) (��ก<���(����"�#)(�-����25�ก�63 

/��ก�;*����&�5(������&�5������กก<���(���������ก<���(�����������
ก<���/�����5ก���������4����."# 

/��ก���ก(��ก-��������)*
�)�5�2��	�ก	
��ก���"� (Court of Commissioners 
for Ecclesiastical Causes) ����5��&"�
�(��ก�5������������	��ก82��&�����	��ก������ ��%�
�&"�
��	
��-�������ก<��� 

/��ก�5���ก1�����#8	�)*
������ก�5ก�"-��)�����3#����)�����&�5/����-���
������������5ก��."# 

/��ก������+���5กW,����;*��"���ก�/����"(���3�	
�	5&����ก ��42��	

��/���������ก�	������+�(��������ก��-5��/��4���-�ก<��� 

/���������-������%���"��4��ก�W,��	
5���&���&(��-���"# 
/��ก��&������	�-����� (Court of King�s Bench) "&������*
����(���&�����%��	


����,��9)�����."#(��/�����	���*
�V �ก���	
4���-�ก<���(�����&�#��5 

                                                           

63  Bill of Right 1689. 
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(��42��	
���l�	
W-�� W,��	
��-�	�+2"������)	��)�(���+5�����"-�����ก����(��
�&����	
��%��2��,ก4+� /���9)���-���
��&����	
��%��2��,ก4+�5&����ก����	ก�0 :�
�
���-�	���-��-W,��	
�	ก���"����7���	
�����-���"�� 

(���	ก�ก&����������ก���ก�ก���ก��5กW,��&W����	�'�)*
���	ก)��5กก<���
�	
;,ก��4����)*
���"�#)4������ก� 

(���	ก�ก&����-�����	
�ก�ก����� 
(���	ก���/�8��-���+2/�����(��W��ก<��� 
(��ก�ก&����-����(��ก�������)�3"��ก-��ก���/�8��*�)�)ก8�-��+���:�
�

���*��ก��5�����;,ก5���ก1�#8	  
:�
���������	
ก�-�����-�	�����4���-�ก<���, 4�������� (����"�#)(�-��25�ก�

��-���
����(��;-��(�� 
(��42��	
�5��������	
��(�-������53ก1����	ก�"-�5�������'(ก-"#4+���4��/�

���"(���3 (��"-�5������;����������� �����*�� �����*�� ������������ ���
�4� s�s �)*
���*�ก���(��4����(����������ก�� 2 /�";3��"�������3 ��%����(���������4��
��� �)*
�)�5�2���	ก��	
�	�	
"+�"&����5��ก�ก������������ก�-��)*
��e��ก��(���*����"����
�"�	#)�	
�	�(�-������� )���5������	
��(�-�����"3����5�35����ก<����-����"���� �.�.1689 
����-����	�64 

1)  ก��	
ก8�����3�������&�5��ก��������ก<���ก1�	��*��&�5���������ก<���ก1�	
/�����5ก���������4����."#���� ��%�ก�ก���&�	
��-�������ก<��� 

2)  ก��	
ก8�����3�����-�0�������ก<���ก1�	 ��*��&ก<����	
�ก���ก(�������
������ก1�	 ��%�ก���&�	
��-�������ก<��� 

3)  �&"�
�5���������)*
�)�5�2��	�ก	
��ก�����"� (Court of Commissioners for 
Ecclesiastical Causes) ����5��&"�
�(��ก�5������������	��ก82��&�����	��ก������ ��%��&"�
��	

��-�������ก<��� 

4)  ก��	
ก8�����3������)�����&�5��ก���	�ก�ก1�#8	�)*
������ก�5ก�4��
)�����3 /����-���������������5ก��."#ก1�	 ��*���	�ก�ก1������ก����������	
��."#��+����ก1�	 
��*���	�ก�ก1�����/�����	�*
���ก5ก�	
��������+���� ��*�5���������+����5ก��."#ก1�	 ��%�ก�
ก���&�����-�������ก<��� 

                                                           

64  ��82+  ���*��� ก (2530).  ��-�����.  ��� 112-113. 
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5)  �������	"�����	
5��*
�<	ก�����+ก43�-�ก8�����3��� "-��ก�5&ก���"�	#)��-��-�	�ก1
�	 (��ก��&������	.������+ก43��*��*
�<	กก1�	���� ��%�ก�ก���&�	
���������ก<��� 

6)  ก�5����������	ก����)(����ก8���:�
�ก��ก&��������#������25�ก���
�-�����"�� /�����5ก���������4����."#���� ��%�ก�ก���&�	
W��ก<��� 

7)  ������:�
����;*��"���ก�/����"�����3 )���	��+�"&����ก��e��ก��������
��-�����"�(ก-";��(�����	
ก<�����''��� 

8)  ก���*�ก����"���ก��."#)�������%�ก�ก���&/��"�����5 
9)  �"�	#)��ก�),� ก��#���� ��)ก83��5�23 ��*�ก��&����ก��� V����."#

5�������-)���&��ze��������%���	������ V 
10)  ก���	�ก���ก�����5&����ก��ก1�	 ก�ก&����-�����	
�ก�ก����ก1�	 �������

ก���/�8�	
��+2/����(��W�������ก1�	 ��%�"�
��	
��-)��ก���& 
11)  W,��	
��%��,ก4+�����������	�� (�����ก���%���ก�/��;,ก���� (������	

���W��.�ก�0 W,��	
��%��,ก4+�������%�W,��	
�	ก���"����7���	
�����-���"�� 
12)  ก�����(��ก�������)�3"��4���+���ก-���	�&)�)ก8 ��%�ก�ก���&�	
��-

�������ก<���(����%�/�h�  
13)  ��."#�����	ก�����+��-�������(���)*
�(ก��4���4����5�������(���)*
����� 

��+� "��� �)�
����"����#) (���&�����:�
�ก<���  
"�+�����- �&�54��)����ก8�����3  �� Bill of Rights 1689 ���ก���&ก�

����-����	� 
1)  ก��	
ก8�����3�������&�5��ก��������ก<���ก1�	��*��&�5���������ก<���ก1�	

/�����5ก���������4����."#���� ��%�ก�ก���&�	
��-�������ก<��� 
2)  ก��	
ก8�����3�����-�0�������ก<���ก1�	 ��*��&ก<����	
�ก���ก(�������

������ก1�	 ��%�ก���&�	
��-�������ก<��� 
3)  �&"�
�5���������)*
�)�5�2��	�ก	
��ก�����"� (Court of Commissioners for 

Ecclesiastical Causes) ����5��&"�
�(��ก�5������������	��ก82��&�����	��ก������ ��%��&"�
��	

��-�������ก<��� 

4)  ก��	
ก8�����3������)�����&�5��ก���	�ก�ก1�#8	�)*
������ก�5ก�4��
)�����3 /����-���������������5ก��."#ก1�	 ��*���	�ก�ก1������ก����������	
��."#��+����ก1�	 
��*���	�ก�ก1�����/�����	�*
���ก5ก�	
��������+���� ��*�5���������+����5ก��."#ก1�	 ��%�ก�
ก���&�����-�������ก<��� 
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5)  ก�5����������	ก����)(����ก8���:�
�ก��ก&��������#������25�ก���
�-�����"�� /�����5ก���������4����."#���� ��%�ก�ก���&�	
W��ก<��� 

ก<����-����"���� �.�. 1689 (Bill of Rights �.�. 1689) ��*�����1��- !An Act 
Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown$ 
ก<����-�������ก�"����(���"�	#)4��)"ก��ก�(�����ก�ก�"*���"��������3 ��%�
ก<����	
��."#(�-����ก?8���ก������*
� �.� 1689 ;*�ก���-��%�ก<������
������%��ก.�
ก<�����.�����,'4�����������ก?8 ��ก���*���5ก��ก<���� ก<����-����ก�"*���
"��������3 �.�. 1701 (��ก<����*
� V �	
���ก����/����."#(�-����ก?8  

���
� ก<����-����"���� �.�. 1689 (Bill of Rights 1689) �����%��ก.�4��ก<���
"&��'���9���4�����������������*�5�ก�#) ��-� ก<����-����ก����ก�"���� �.�. 
1689 (Claim of Right Act 1689) 4�����������:	(���3(��������(��� �	ก���� 

"��"&��'4��ก<������ก�-���%�ก�������"���������ก��	
W,��-�;*��-
������(��W,���,-#����ก��ก�����������������#������.�����,'���������*
� V ���
5��	/�����ก�������)"ก��ก�(�-����������ก?8�	"�����	
5��,��ก��s ;��<	ก�-�
)����ก8�����3 (���	"�����	
5���ก��+��)*
��e��ก������� ��ก5ก�	� �����''�������	ก�-)����
ก�54��)����ก8�����3������	
�ก	
��4���ก����ก������*��/���9)���"-��4��ก�5���ก1�#8	
�)*
�����������ก�#����)�����&�5������������+����5ก��."#(�-����ก?8ก-��5��5��	W�
����,�23 

ก<����-����"���� �.�.1689 (Bill of Rights 1689) �������������ก	
��ก����ก"����7(��
����+��ก��4��"���ก��."#����:�
�ก<����-����"���� �.�. 1689 ����*����;����ก"����4���
)*��.�4����."#�"�	#)��ก�),�  

!Article 9 that the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought 
not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament$ 

!4�� 9 /�����+�	
�"�	#)��ก�("����������1� ��*��#������*��&����ก�#���
��."#��-�����%����+�������;,กก�-���/�8 ��*�;,ก���������1�"��;�������*� 2 ";��	

�*
�����ก5ก��."#$ 

��ก"����74��"���ก��."#����*
��ก��	�"�	#)��ก�),� ก�("����������1�   
�-�V ����."#���(����%�"�
�"&��'�	
5��&���"���ก��."#�	"������ก��#������*�ก�-�
;����&�� V ����."#��� /��"���ก��."#����ก�������ก��e��ก��5กก�(��ก(:�����5ก
�&�54��ก8�����3��*��� ��*�ab������ 
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:�
����.�. 1689 ก��	W����������4��ก<����-����"���� (Bill of Rights) ����*����
��-�;��;����ก"����4���)*��.�4����."#�"�	#)��ก�),� /��4�� 9 �"�	#)��ก�("�����
�����1���"#5��;,กก-�����4������	
"+�(���ก�e�������;,ก(��ก(:�����5กก8�����3��*��� 

���-����������8�	
 17 (�����
�(�ก4�������8�	
 18, ก���	�ก����4��"#
����-��ก	
��ก��"�
��	
���ก��4�����%���ก"����7�����&��������-�����;�� ��ก"����7�������%�
��"��5กก�5��ก+�����*
����()-����������-�)	��(�-���������ก��"���ก"#��-���� (�-���������
���ก�������4��"���ก���� ��ก5ก�	�"���ก"#���4����4����ก"����74��"���ก"#5ก"�
�
ก	�4����*�ก���ก��(��ก(:��-����)�3"��4��"���ก"# /������-��%�ก���������ก"����7 
��-� ก��+ก�+ก(��ก��+ก��& (�-���	
"+���*
�����ก�-�ก1;,ก5&ก��/��)������''��� �)����ก"����
���ก�-����ก����%��+�"������(����-�����5��-�ก�����ก��+������ ������� ��ก"����75��;,ก
����������	����9)�(�-"�
��	
�	���5&��%���-���
�"&����"#����&�������-��	���"����#)
(��"&����"���ก�	
5��0���������	
��������W��.���.���	
��%�"���ก"#��-���� 

�-�ก��ก��	�ก�ก����4����ก"����7 ����"#4+��� (House of Lords) (��"#
"��' (House of Commons) �-�������ก�-5������	���"��+�����-����5&��%��	
����
�ก�e����ก"����7�	
"&��'4����."#(�����5&��%��	
5�������	ก��	
������"	
���	
5��&��
W����/���34������������	��ก�� ��ก��	�ก1�ก���� �.�. 1704 �- "#W,�(���8<���-�	
�&�5��V ����/��ก�����(����*�ก����ก� �	
5�"�����ก"����7���-"&���������/��
���5กก<���(������)2	4����."#. ����(�-����� "#ก1��-����	
5��&ก��)*
��������:�
���ก
"����7���-��ก���*�5กก���	�ก����4�������"#��*��	
���ก-������ก-��(���(���	
ก-�����/��
ก<���  

�����8�	
 19 ����ก����	�-�V �ก	
��ก����ก"����7�����	 �	
�-����ก�ก&���4���4�
����-���ก"����74����."#(��������W�����4���� . ��	�	
�	�*
��"	���ก�	
"+��*� Stockdale v. 
Hansard  �� �.�. 1836, �5�4��"&��ก)��)3, John Joseph Stockdale, ze�� Hansard, W,���	��)��)34��
"#"��'House of Commons, .�ก�-�/�8�"-����������	
5��)��)3���&"�
�4��"# (��5�
�	ก����*
�����4��"#�	
�������ก�)�5�24����(����/�85&�+ก Stockdale, ���0��"��	

5�������4����	�ก����4��"#�)����-���)�",5�3�����1��-��ก"����7�	
��������	��,-5��� 

Lord Denman... �0��"��- Parliamenti lex (ก<���4����."#) ��%�ก<����	
(�ก
��ก��-��-� ��-��%��	
�,�5�ก4��W,�)�)ก84������ Common law ����"��"#;*���%��)	��"-��
���
�4����",�4����."# (������"��"#��-"��;�&�>'��4��#�����4��&�5)���8 /��
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�����)	��ก����ก��-��%���*
��4����ก"����7  "-����*
���*
�V ����4���-����กก�(�ก4��
��.�����,'  

���	
"+� ";�ก�23������ก�(ก��4��"-��/��ก���ก<���4����."#�l �.�. 
1840 :�
��������+��������ก<����-���ก"��	
�W�()�-���&"�
�4��"#����"�� 

��������8�	
  18-19 (����� ��%����� �(�ก�	
�	ก���ก8��-� ��%�����4��
��������"��34����ก"����7(��ก��,���
�/���	ก��	)��)3�,-�*��ก���ก	
��ก��4������4����."# 
W�",�"+�4�����)������-�	��	
5��&����4��5(���&����ก���������5��ก4���4���������
��.�����,'4����."#�������+W�"&��15���l �.�. 1946 /��ก��	)��)39����	
 14 ����*��
)?8#�� /��9����	����("�������1�(��)�5�2��-�����	��;����ก"����74����."# /������
ก����5"������ก�����+�"#��-�����	��(�����กก�4��ก<���4����."# 

��ก5ก�	�������;��ก�2	ก�ก���&W��4���+���#���ก��*�)���	
aba��ก<��*�
�&"�
�4��2�ก���ก���*�"# /��)���4-�4,-��*����"����(��ก��+ก��4��"���ก"#
��*��5�����	
�*
�4��"# �����%���	�	
�ก	
��ก��ก��,���
�4����."#�กก�- ก���������ก"����7�	

;,กก-�����4��� 

"#"��'4�����ก?8 ���>55+��������ก"����7����������-�(���กก�-(�-ก-��
/���������	
ก�����ก���."# ������	
��(����ก��4�������5����l �.�.1967 ��*
��2� 
ก���ก���ก"����74����."#�	
;,ก��*�ก� ��1�;�����5&��%��	
�����	ก��0��,���-��ก4��
ก<���(�����	�0������ก	
��ก����ก"����(��/���9)�ก��,���
� /����1��-ก<���(�����	�0�����
���-�	������4��5�-�(������5�(��"�������ก���������-��"��� �2�ก���ก�ก1���("�����
��*
���
��-"�����	
������ก�������(������+��ก��4��"# !5��������������/������.����%�
"-�����
�4��ก<���4��(W-����$ "#����������4���2�ก���ก����� (�-ก�����-���;,ก
�&���� (�����l �.�. 1977 �2�ก���ก���ก"����7 ��������������4��"����(���,���
� 
(���&�5��
���(��4��"�+�4�������l �.�. 1967 ���;,ก������������	� �2�ก���ก�
(���&�-ก������ก"����75�����;,ก5&ก�� �������5��9)�ก�2	�	
5&��%��)*
��ก�e��"# "���ก 
(���5�����	
 5กก�;,กก	�4����*�(��ก(:���ก��0���������	
4����  

20 �l�-�� �2�ก���ก��-��ก��4����."#���ก?8���;,ก����4�����ก��������ก
"����74����."# �2�ก���ก��-���ก	
��ก����ก"����74����."# ����&�����"��(��5&���
���
� /����	�ก��������	ก���������ก"����7�-�V��%�����ก823��ก8� (���-����5�;,ก��)ก83
������#������ The Commons ��������
� (�-ก1��-���;,ก�&����(����-�	ก���''���ก<�����
�����"��(������  
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ก�-�/��"�+��- ��ก"����74����."#���ก&���������ก?8���/��;,ก�����%������(�ก��*
�
�����8�	
W-�� /����."#4�����ก?8���)����-�",��)*
�"��������	
(�ก�-�4����4���
#�����."#  /����"���ก-������ ��."#�	ก��&����	
��.����-����กก�-��.���	
��%�
ab�������''���(��ก���	�ก��������	��ก"����7����������
�(�ก����ก1�ก��4�����������	����� ������ก
"����7���-�	���%�"�
�5&��%��	
�����ก��ก�e��"#(��"���ก4����."# ��-��-�ก�e��5ก
��������
��� (�-�ก�e��5ก�&�5(��ก�(��ก(:�4��ก8�����3(��"#4+��� (House of 
Lords) ��*
����W-��� ��*
�"#"��'������ก��ก�����(���&�5��.���	
��%��	
����+�"# 
��ก"����7���-�	�ก1������ก���''�����%�"-�����
�4��ก<�����
���4�����������ก?8��
����65 
 2.3.3  ������4����ก"����7 (Privilege)  

�&�- ��ก"����7 "��;��������������ก� :�
�)�"�+�����������	� 
!��ก"����7$ ���ก��#8���ก?8�- !Privilege$ :�
� ��ก"���3 ���;�� "����)���8�9)�

�+���������*�������#��	
�	�+2��ก82�)���8�����ก� �&����	������������ก����
"�������ก�-����*��+����*
� ��-� ��ก"����7ก��,� ��ก"����74��"���ก��."#��
����66 

��ก5ก�	� ���)��	ก�- �&����4�� ��ก"����7 (Privilege) /��(�-���ก��%�(�-�����:�
�
"��;������������-����	� 

/����)5��+ก����ก<��������-������;������+��ก�� ��ก"����7 (Privilege) 
�������	� 

��ก"����7 ���;�� "����)���8/���9)���*�"�������/���3��*�����+��ก��/�����
4���+������
���*��+�����5&)�ก:�
�"����)���8�	
5���-�&�����ก���+���ก�+-��*
� ��*����;��
�&�5�	
ก<����ก���������*���%��&�5���*�ก<��� ��*����;����ก"����7��-��-"���� (�-��%�
4���ก�������ก���+���5&)�ก���
�5กก��0���������	
��*�#��W,ก)����*�������W��67  

                                                           

65  Privilege in the United Kingdom.  Retrieved August 11, 2010, form 
http://www2.parl.gc.ca/procedure-book-livre/Document.aspx?sbdid=ABBC077A-6DD8-4FBE-A29A-
3F7355 4E63AA&sbpidx= 1&Language=E& Mode=1 
 66  ��ก�)���	� "��+ก���"�	.  (2553).  ��ก"����7.  "*������*
� 1 )?�5�ก�� 2553, 5ก
th.wikipedia.org/wiki/�	ก������ 

67  West's Encyclopedia of American Law (edition 2) Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights 
reserved. Privilege.  Retrieved August 1, 2010, form http://legal-dictionary. thefreedictionary.com/privilege 
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��ก"����7 ���;�� "�������/���3)���8�ก��������	
��*�����+��ก��5กก�;,ก��  
 /�8:�
����ก���9)��+��� ��*�ก�+-�����*��+���������#�68  

��ก"����7 ก��+�������	
ก<���ก&����������ก�2	 ��ก"����7��1�4� :�
����;�� 
��ก"����7:�
�5��ก�e����5กก�;,กze�����������W��.����
������ (��-� ก�),�4��"���ก
"#����."# W,�)�)ก8��*�������������-�ก�����)�5�24��4����)69 

��ก"����7  (Privilege) ���;�� "����)���8��*�����+��ก���	
 �ก	
��4���ก��ก�����
)�5�2�-�V ����ก<���:�
����(ก-�+������&(��-������3ก���*���-���� (���(ก-�+���
��*
��5ก�4�	�&(��-����������3ก�) ��-� "���ก"#W,�(���8<���������ก"����7����-��ก	
��ก��
ก�5��ก+� (�-��ก"����7�	���-���4����;��ก�5��ก+��	
�ก	
��ก�����W���	
����)�5�2/���2��,ก4+� 
(Jury) 70 

��ก"����7 (Privilege) ���;�� "����)���8 ����+��ก����*��ก����:�
���%�4���+���/��
�����&�5��";����*���-����4���4 ��-� ����+��ก��5กก�5��ก+���ก��,���*�
"���ก4����."#  

��ก"����7 (Privilege) ��(�-4����."# (In Parliamentary) �������;�� "����(�����
�+��ก��ก�5��ก+�5กก<����	
ก&���4������4����."#:�
�5�;,ก�ก/��"#W,�(���8<�(��
"���ก�)*
����ก��&���&����ก�����-��	���"����#)(���)*
��ก�e��"���ก5กก���ก��
5ก#���ก :�
����;����ก"����74��"���ก"#�	
),���"# "����4����."#��ก�ก&���
���3���ก��4�������(������+�ก��&������#���4���� �&�54����."#��ก���/�8
"&����������71 

��ก"����7  (Privilege) ���;�� "�������/���3�	
��-������(ก-�+ก�� ��*���%�"����
���/���3�9)���*�"�������/���3)���8�	
���(ก-�+��� ���8�� ��*�������:�
��	"�������/���3
���*���������
��� ��*���%�4���ก����)���8��*���"��'��*�����+��ก���	
�ก�����กก��ก��4��
ก<��� (����%�"�
��	
�	ก�ก&��������%�4���ก����5ก#����"-�� ��*���-�	�&"�
���V 4����.
��*�W�ก������V �	
5��&�����������ก��"����)���84���+������-�	�:�
��45������0���������	


                                                           

68  Gerald N. Hill and Kathleen T. Hill. !Privilege$.  Retrieved August 1, 2010, form http://legal-
dictionary. thefreedictionary.com/privilege 

69  Peter Hodgson Collin.  (2004).  Dictionary of law.  p. 234. 
70  Jonathan Law, Elizabeth A. Martin.  (2009).  A Dictionary of law A.  p. 382. 
71  Leslie. Rutherford and Sheila  Bone.  (1993).  Dictionary.  p. 261. 

DPU



 

 

48

"��2� ��-� ก�������(�����ก��ก�e��ก���+������� /�������	ก���-������+������-�	� 
��9���������	
���ก�-�5���-"��;�&����ก��)*
����/���3�	
�	4��������72 

��ก"����7��������/����
��� �	W,������ !��ก"����7$ �������	� 
��ก"����7 �*� "����)���8�	
���(ก-�+������+������
���*�ก�+-��+�����ก�+-����
��ก��%�

)���8ก�-�	
���ก�������������
���73 
��ก"����7 (Privilege) �������- ��%�"�
��	
�	��,-������������(����%�4����+8�3

(�-���� �กW,�������-�����ก"����7�	� ก1��-�	W,���5�������ก"����7����	���� ��*�(��ก����
�";���
�����ก1��-"��;�4���+-��ก	
��ก����ก"����7�	������-�ก��74 

��ก"����7 (Privilege) ���;�� "����)���8��ก<���, ก��������ก������*�ก�������
����+��ก��:�
��	���(ก-�9)��+�����*����(ก-�+����9)�ก�+-� ��ก"����7�������(ก-�+�������
�)*
�����	�"�	#)��ก<�����ก��	
5�ก���&ก���*���-ก���&ก���-����
���-��� :�
���ก
"����7�������������ก��ก����5กก�ก���&/����
���:�
�W,�ก���&�������W��75 

��ก"����7 (Privilege) �ก���������������"��3��ก<�����ก����*�ก<����	

�ก	
��4���ก���+����9)�ก�+-� �*� "����)���8��*�����+��ก���	
���(ก-�+����9)�ก�+-� :�
�������
5ก��.����*��&�5�*
� ��-�-/��ก��ก����*�/����*
���4 ��ก"����7"��;;,ก�ก���ก����ก�2	 
������������"������- ��ก"����7�	4���#������*
���4(��������#�����ก��ก�� �������ก��
4�� !"����$ �	4���/��ก��ก��(����-�5�)�ก;����� :�
��������+ก����*���+8�3�+ก���	�
����(�-(�ก�ก�� "-����ก"����7�*
�V �ก�����-���-� ��ก"����7��ก<������������3�ก- (The Old 
Common Law) ����*
��/9���	
��� :�
�������	��,-(�-��-�-��"&��'(������>55+���   

����������-�ก��� ��ก"����7 ���;���&�5)���8��*�����+��ก��/��)?�����:�
�
��%�W�4���&�5��ก���*����*������
���
� ��ก"��������#��	��55�"-��-�/��ก��ก������
������ก"������*�������W-�ก�ก���&4��W,�����76 

��ก"����7��-������;��"�������/���3)���8��*���%�"�����	
���ก��"���ก"#W,�(��
�8<���*�W,���''���ก<�����-���� (�-�����%�����+��ก��5กก<���"��' :�
�����������-��ก��

                                                           

72  Steven H. Gifis.  (1991). Law Dictionary.  p. 168. 
73  Horace Maybray King.  (1966).  Parliament And Freedom.  p.136.  
74
 
 Langan.  (1970).  Civil Procedure and Evidence. p. 211.  

75  Garner, Bryan A., Black, Henry Campbell.  (2009).  Black's law dictionary.  p. 1316. 
76  Privilege encyclopedia topics/reference.com.  (2010).  !privilege$.  Retrieved August 1, 2010, form 

http://www.reference.com/browse/privilege 
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ก��&�����������-��	��ก�#)4���&�5��."#�	
5��&���"# ((��ab�������''���) "��;
�&����ก���ก�����	
���ก��ก���''���ก<���, ก��#����(��"��;������-��	
���"����#)�	���"����W�(����%���"��77 

)���	)���5������3��� ก����*
������)��3���)���3 ���������- !Privilege$ 
���;�� "�����	
��%�4���9)��+�����*��9)���,-�9)����-����-����
��� (�-��ก"����7��
�ก	
����*
��ก��.����%�)���8 ��ก"����7��������	�ก�- �#�"����7 (Prerogative) "-��"�����	
5���-;,ก
��������*���-��,-��4-��	
5�;,ก������ ��	�ก�- ����+��ก�� (Immunity) ��-� W,�(����ก��,�4��
�-�����������������+��ก��5ก�&�5�� (��#8	�ก��	
����������	
��%�W,�(����ก��,�
��%����78 

��ก"����7  (Privilege) ���� )5��+ก��9�������26���";�)+����ก�� 2542 
���;�� !"����)���8, "�����9)��+���, ��*��2�$  

��ก"����7  (Privilege) ���;�� "����)���8�9)��+���������*�ก�+-��+�����
����#��	
�	�+2��ก82�)���8�����ก� �&���W,������ก��������������ก����"�����)*
��*����
W����/���3�����ก���%�)���8�	
���*��+����*
�79 ก�-��*� �5�����	
��*���-����4����.5��	
��ก"����7��*�"����)���8�	
5���-;,กze������ก�-��������V �����*
���5กก��0���������	
 ��-� 
��ก"����7��ก��,� (�� ��ก"����7����.�����,'4��"���ก��."# ��%����  

��ก"����7��ก<�����.�����,' (�� ��ก"����74����."# �	W,�����&�����������	� 
������.�����,'����;*��- ��ก"����7 �*� "������1�4�4��"���ก�	
5�("�����

�����1���*�ก�ก���&��-��*
�/��������+����*
�"���4���ก	
��4��� /���ก1���ze�������-ก�-�
������ V80 

�&�- !��ก"����7$ (Privilege) �-����5��3��+� ("��+��� ����������������-   
��ก"����7 �*� "�����	
5��&ก������.�����,'��*�ก<���ก&���������5��� /����-��-���W,��*
�
�4���ก	
��4��� ก�-��*�5��ก1��ze����%���	()-� ��	�'��*�4������/�8���������-����
�
��-�������� 

                                                           

77  Parveen Qamar.  (2010).  Privileges Of Parliament Now & Then.  Retrieved August 1, 2010, form 
http://www.iosworld.org/PRIVILEGES%20OF%20PARLIAMENT%20NOW%20&%20THEN.htm 

78  )���	)���5������3��� ก����*
������)��3���)���3.  (2521).  \�$�aก�#�%	����ก�#�>).  ���  
39 - 41. 

79  ��	�	 �ก8����)�3.  (2525).  ��-�����.  ��� 88.  
80  ก�	  ��������2.  (2529).  �#��##\ a#�'�## >?���.  ��� 339. 

DPU



 

 

50

��ก"����7 (Privilege) ������;�� ����+��ก���-�V �	
"���ก������������''���
4����.�����,' �	�5����23���"���ก�	�"�	#)��ก��0���������	
���	
����+� /��������ก�
�+�������e��ก���-�ก�;,กze������ ก�;,ก5��(���+�4��/����.����*���ก��81 

��ก"����7����������ก<�����.�����,' 5�����;�� "���������%�)���8(ก-
"���ก��."#��ก��0���������	
4��"���ก��."# :�
��	�����������	
5�����)*
����
W����/���3�����ก����)���8��
�ก�-�+����*
�V (�����;�� "���������%�)���84����."#���
��%�";�����������''���82 

�����������ก?8��ก"����74����."# �*� "����������)2	 �"�	#) (����"�#)
4��"���ก��."#5กก�ก���&����-���ก<��� ���(ก- ����+��ก��5กก�ก���&�	
��%�
���
������ (���+�������"�	#)��ก�),����	
����+�"#4��"���ก��."#83 

��ก"����74����."# (��ก"����7��1�4�) ��%�����+��ก����ก<���/�����4��
"���ก"#������''��� :�
�"���ก"#������''�������5�������ก��ก�e��5ก������W����()-�
��*����'"&����ก�ก���&��V ��*��&"�
���V �	
�ก	
��4���ก��ก��&����	
"���ก"#����
��''��� :�
���ก"����7���ก�-���%���*
�������"&�������������	
�	��.�����,'�����%�����
������."#4�����ก?8 (Westminster)  :�
���%�ก��ก�	
��������ก��ก������+��ก��4����."#
��
����84  

�&�- !��ก"����74����."#$ "*
�;�� (�	������;��) ���"&��'4��ก<����	
�ก	
��ก��
��."#��� 2 �� ����	
���
�"*
�;�� !��ก"����7��*�����+��ก��4����."#$ ����	
"��"*
�;�� !�&�5
4����."#$ ��ก��ก�e���,�2#) (�����
���) 4��ก�����ก���������''���/���9)�
�&�5��ก���/�8ก�2	��������ก"����74����."# ����+��ก��(���&�5���ก�-��	��	��,-��-�
ก���4���ก(�-ก1�&�:�
�������W�������-��ก �	ก���������%�"�
��	
a>���ก����������"��34�� 
";����	
��%���"�� :�
� (";����	
��%���"��) 5���-"��;5�����,-����ก��-�	����+��ก��(��
�&�5���ก�-��	�  

                                                           

81  "&��ก����4��ก���."#.  (�.�.�.).  �	ก�������	���(�ก�k�.  ��� 1. 
82  5	�)��3 ��M������3.  (2539).  �|?���	ก�������	���(�ก#�'�k�] ก#_�ก�#@G���	�ก�#�#�(����

��������O�#��\ a.  ��� 12. 
83  Julius Gould  and William L. Kolb.  (1964).  Dictionary of the Social Sciences.  p. 537. 
84  Wikipedia, the free encyclopedia.  !Parliamentary privilege$.  Retrieved August 1, 2010, form  

http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_privilege 
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��ก"����74����."#�	4����)*
����;+���"��35��&���ก��&������4����."#��%���
��-��	���"����#) /��5��-��"���"�+�(���ก�e��ก��&����	
���ก4����."#:�
����(ก- ก�
"��;� ก��#����(��ก���''���ก<���  

�&�- !��ก"����7$ (��"-���	
�ก	
��4���ก����ก"����74����."#) ���;�� ����+��ก��5ก
ก<���"��' :�
�������ก�������/��ก<����-��%���ก"����74����."#(��"���ก��."# ��ก
"����7���������9)�(��)���8�	���ก5�;,ก�4��5"��"�ก����ก"����7����������#8),�
�	
�������-���/���3��*�4���ก��)���8 �&�- !����+��ก��$ �����������	�	
"+��������4����ก
"����7�	
�	�������-����+��ก����ก<��� ���������- �&�- !����+��ก��$ ���"*
��������	
�	
"+��������4���&�- !��ก"����7$ ���������	� 

5ก�	
ก�-���- ��ก"����74����."# �	������ 2 ��� /�����(�ก �*� !���ก����+��
ก��$ ก1�*��"�	#)��ก�����ก�(��ก��#����4����."#5กก������&;�(��ก�ze��������
�� :�
�W�"&��'�	
"+�ก1�*� "���ก��."#��-"��;;,กze��������*�;,ก�&������	"&����"�
��	

"���ก"#���ก�-�;����&��*��#���������"# (���	ก����*� !���ก�&�5$ :�
�ก1�*��&�5��
ก�����������4��-����%�)�� ก��*
���ก"�(��)�����ก.� (���&�5��ก����"��(��
��/�8ก�2	ก���������ก"����74����."#85 

��ก"����74����."# ��%�����+��ก����ก�2	�	
�	ก�����+��-���)*
�����ก�������
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�-ก��&����	
"���ก��."#"��;�0���������	
��� /�����5กก�;,ก�&������ก��� ก�
4-�4,-��*�ก���/�8(��ก�(��ก(:��	
��-����"� (���&�- !��ก"����7$ (Privilege) ��*
�ก�-�;��
��(�-���"��)���3ก����."# ��ก"����7�������;�� ����+��ก����ก<���"��'�	
������ก�
��������ก<���:�
���%�"����4����."#(��4��"���ก��."# :�
���ก"����7�	��������%�5���
������%����ก�	
�ก����ก<�����
��� �ก���5ก��ก"����74����."#(��� "���ก"#5���-
"��;�0������� �&��4���������-��	���"����#) ��ก"����7�������;,ก)�M��)*
������."#���
�&����	
��''���ก<�����*��&����	
���5"��ab������ ��ก�� (������	W��&��� "���ก
��."# )�� (�� �+����*
� ��-"��;;,กze��������*��&������	 "&����"�
��	
�+������ก�-� ),�
��*��&������-�ก��0���������	
����."# "���ก4����."#5���-;,ก�&������	 5��ก+� 5&�+ก

                                                           

85  Harry Evans (ed.), Odgers� Australian Senate Practice, 12th edn, Chapter 2, Department of the 
Senate, Canberra, 2008.  !Parliamentary privilege$.  Retrieved August 1, 2010, form 
http://www.aph.gov.au/senate/pubs/briefs/brief11.htm 
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(��;,ก���ก��*
� V ���� ����(�-��������+'�(����%���+'�4����."# �)��ก<���
)���84����."#���ก&�����-����&������	ก��"���ก��."# )�� (���+����*
�86

 

��:�� \: ��3:	�z (Sub hash Kashyap) :�
���%���กก<����������	� ���ก�-��- 
��ก"����74����."# ���;�� "����)���8��*�"�����	
��%�4���ก���� ��*��"�	#)��*�����+��ก���	
�	
���(ก-�9)�ก�+-��+�����*��+���������#� (���	�����%�)���8��(�-�	
�-��%�"������*�
�"�	#)�	
��-������(ก-��5&)�ก�*
� :�
���-����	���(ก-�+ก��87

 

��ก"����7������."# ���;�� "����)���8������	
5�������ก��ก���������ก�
�ก	
��ก��ก��0���������	
 ��*�ก��&�������������."#�����%��&�5)���8�	
5����ก�����
"���ก��."#"��;�0���������	
4��������."#�����-���%���"�� �������������(��
�-�ก�88 

��ก"����74��"���ก��."# (Privilege) ���;�� "������1�4�4��"���ก��."#�	
5�
("����������1���*�ก���&ก���-��*
� /���	
�+����*
�5�"���4���ก	
��4��� /���&��
ze�������-ก�-�������V ��-���89 

��ก"����74��"���ก��."# ���;�� "������1�4� 4��"���ก��."#�	
5�ก�-�(;��
4����155���("����������1� ��ก�"	������(�� ��*�ก�ก���&��-��*
����	
����+�"# /����
����+����*
���ก	
��4��� 5���ze�������-ก�-���������-���90 �������'(����()-� (����-
�5�&��*
��������ze����������	ก��-�-���5��-�����������-��ก1��  

!��ก"����74��"���ก��."#$ ���;�� "����)���8��ก<��� �	
�����"����ก�),�
ก��#���� ��*�ก��&����ก���V ����."#����-�ก��0���������	
 ;*���%���ก"����7��1�4�
/���+����*
����5�&��ze�������-ก�-�������V �)*
���%�ก����ก����*��+������ก��0�����
                                                           

86  Mohammad Ja�far Habibzadeh and Seyed Doraid mousavi Modjab.  (2006).  A review of 
parliamentary privilege with an approach to Iranian legal system.  Retrieved August 1, 2010, form 
http://www.academicjournals.org/ERR/PDF/Pdf2006/Oct/Habibzadeh%20and%20Modjab.pdf 

87  Indian Parliamentary Privileges.  Retrieved August 1, 2010, form 
http://www.bestarticleworld.com/2009/11/indian-parliamentary-privileges.html 

88  ก�+-���W�����ก"� "&��ก����"��)���3 "&��ก��4��ก�"#W,�(���8<�.  (2549).  #����� 
#�'�k�.  ��� 111. 

89  ����� ����+#,��.  (2549).  !���ก<�����.�����,' ������	
 5/49 ��ก"����7(������+��ก��$.  "*����
��*
�����	
 1 ก�ก<�� 2552, 5ก http://www.sittigorn.net/documents/con_atikom_59_p_5.pdf 

90  �����3 5+�� 4.  (2544).  ��#� �ก##�'�## >?��G�#�(	�_�N�ก#��� ($.\. 2540) ���	�
aก#
���ก�#�%	� �#%�	� �	ก���������
��
��ก� .  ��� 2.  
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"���ก��."#ก�-�;����&��ก�����+��	
�	ก�
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�:�
�����-��.����	��*�"���ก(�-�"#����91 
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����	
����+�"# /����-;,ก������5ก�����*����3ก���
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�&�ze��������-��� �����	��)*
���%����ก���ก����ก��0���������	
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���������� 
 2.3.4  ������4������+��ก�� (Immunity) 

!����+��ก��$ ���ก��#8���ก?8�-  !Immunity$ /���	�ก��)�3�5ก#8�����- 
Immunitas ���;����"�#)5กก����ก�"��2� )5��+ก��4�� Webster ก�-��- Immunity 
���;�� �"�	#)��*�����5ก#������	
���W,ก)�� ��*�"�
����
�"�
��� :�
�ก<���ก&���(ก-
�+����*
�/����
����ก��92 

/����)5��+ก����ก<��������-������;������+��ก�� (Immunity) �������	� 
����+��ก�� (Immunity) ��*��	
�,�5�ก���*
�4�� !����+��ก��(�ก���	
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immunity ) ���;�� ���";���	
���*�ก<���(ก-�+�����*����3ก� (���&����+�����*����3ก�
��������5ก#����*�4��W,ก�����ก<��� ��-� ������W��.���������*��-�"	�����*�ก�
ze������ก��&W����ก<������'93 

                                                           

91  �ก�1�����,��ก	
��ก����."# (Thai Parliament Museum).  (�.�.�.).  ��ก"����7(������+��ก��. "*����
��*
� 1 "����� 2553, 5ก http://library2.parliament.go.th/museum/know.html 

92  Encyclopaedia Britanica.  (1976).  Webster~s third new international dictionary: unabridged 
and seven language dictionary.  p. 1130-1131. 

93  Encyclopedia.  ! Immunity (legal)$.  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.statemaster.com/ encyclopedia/Immunity-(legal) 
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����+��ก�� (Immunity) ���;�� ก��e��ก��5กก�5��ก+���*�ก��&������	 ��*
��4
�"���	
5����4���,�ก���&��5 �4����������+��ก��5กก�ze������ �4������(5���-5���-;,ก
�&������	 

�����1� (Comment) ����+��ก��5กก��&������	������(ก-W,�)�)ก8, ������
(����) (��)����"-��4��;����&������-�ก�����)�5�24��4���� �+�����
��������(����������4���,��5����������+������5ก����+��ก����ก��,����� ��������
"���.�����ก ����+��ก�� �*� ����+������"���ก"#",�5กก�;,กze�������&������	.����
�
�������-�-/��4�������*�ก�-������5 "&����;����&�	
���ก�-������"# (�����ก?8
��	�ก�- !��ก"����7$)94

 

����+��ก�� (Immunity) ���;�� �"�	#)��*�ก��ก����5กก��&������	��
ก<��� ��-� �	����+��ก��4��ก8�����3/��"-�����5ก�&������	��ก<��� ���	ก������
� ���
�+��ก�� ���;�� ����+��ก��4��"���ก4��"#"��'(��"#4+��� 5กก��&������	��"-��
4��;����&�	
���),���ก��#����95

 

����+��ก�� (Immunity) ���;�� ก��ก����5กก�;,ก�&������	��ก<�����-�
"���ก��."#�	����+��ก����"-��4���&),���ก��#����96

 

����+��ก�� (Immunity) ���;�� "����4��ก��������ก����������	
�	
5�;,ก/�8 ��*� 
ก�������"�������/���3�	
������ก����
�(����%�"�
�4���-����กก���
��� ��*� ����+��ก��5ก
ก�ze������ ��-� ���������)������&;�:�
��5)��5��0��"���-���97

  
����+��ก�� (Immunity) ���;�� ก��ก������%�5ก���ก���"&��ก����*�ก�

�ก����ก��0���������	
�	
ก<���ก&��������������
����*
� V ����0����� ��-� �ก����ก�5-�
#8	 �"�	#)��*�4���ก����/�8#����*�����	
 "����)���898 

����+��ก�� (Immunity) ���;�� ก��ก������*�ก���%���"��5ก#������	
 :�
�
ก<���ก&�������+����*
����� ��-� ก��������ก����5ก����	
�����"	�#8	 ก���%���"��5ก
ก��������/�899 

                                                           

94  Peter Hodgson Collin.  (2004).  Dictionary of law.  p. 148.  
95  Jonathan Law, Elizabeth A. Martin.  (2009).  A Dictionary of law A.  p. 242. 
96  Leslie.Rutherford and Sheila  Bone.  (1993).  Osborn's concise law dictionary.  p. 170. 
97  Steven H. Gifis.  (1991).  Law Dictionary (3rd ed.).  p. 107. 
98  Garner, Bryan A., Black, Henry Campbell   (2009).  Black's law dictionary.  p. 751. 
99  Black, Henry Campbell .  (1990).  Black �s Law Dictionary with Pronunciations.  p. 751. 
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����+��ก�� (Immunity) ���� )5��+ก��9�������26���";�)+����ก�� 2542 
���;�� ก��	
����e��ก���������#��, �+���������)��5ก��"�
�����-� ��-� �+��ก��/�� �+��ก��
��-���;,กze������100  

����+��ก�� (Immunity) (���- ����)��5ก#����*�ก����)�� :�
�������.�����,' 
����+��ก�� �*� ����+�������	
��.�����,'���(ก-"���ก��."#�	
5�����+���."#������	
 
/����-;,ก5��ก+� �+�4����*��&������	��V ����ก82��	
5�4��4���-�ก������+����ก�-�101 

����ก<�����.�����,' ����+��ก�� (Immunity) �*� ����+�������	
��.�����,'
���(ก-"���ก��."#�	
5������+�"#������	
 /����-�5;,ก5��ก+��+�4����*��&������	�� V 
����ก82��	
5�4��4���-�ก������+����ก�-�102 

����+��ก��4��"���ก��."# ���;�� ����+��ก���	
��.�����,'���(ก-"���ก��."#
�	
5�������+�������	
 /����-�5;,ก5��ก+� �+�4�� ��*��&������	��V ����ก82��	
5�4��4��
�-�ก������+����-�������������
�103 ��*�������-�"�������+� ����(�-5���������+'�
5ก"#�	
W,�������%�"���ก��,-�"	�ก-�� ����+��ก���	���-������������(ก-ก�)�5�2��	4����<	ก
(W�ก��	�'4��W,��&���&(��-���ก���*��104 �����	���*
�)��������ก�-�����+��ก��5������
(���5�&������	�-������  

����+��ก��4��"���ก��."# ���;�� ก��������ก������ก<����	
5���-;,ก5��ก+� 
�+�4�� ��*��&������	�����W����	�' ����-��0���������	
��� (�-�ก"���ก��-�0���������	

��*���ก"�������+� ��*�)��5ก�&(��-�(��� 5��"��;�&������	�-������ �ก������%�ก�5��
��42�ก���&���W��  

�����	� "���ก��."# 5���-����������+��ก����ก�2	ก�)�5�2��	4����<	ก(W�ก
��	�'4��W,��&���&(��-���ก���*�� ��*���	�	
�ก	
��ก��ก<�����*�ก����105  
                                                           

100  ����26���";�.  (2546).  ��-�����.  ��� 254. 
101  �����  �������#���2.  (2537, ��8��-��;+���).  !��ก"����7(������+��ก�����	����	��$. #�Z'�k�

#�กma, 37, 2.  ��� 1. 
102  ��82+ ���*��� (�������ก��7 �+���2/2. �## >?ก�#�ก
#	� $���\�ก#�( 2520.  ��� 109. 
103  ����� ����+#,��.  (2549).  !���ก<�����.�����,' ������	
 5/49 ��ก"����7(������+��ก��$.  "*����

��*
�����	
 1 ก�ก<�� 2552, 5ก http://www.sittigorn.net/documents/con_atikom_59_p_5.pdf  
104  ��/� "�����3.  (2545).  !����+��ก��������-�"�������+�$ �� $N � �ก#\�$�aก�#�%	�.  

��� 85.  
105  �ก�1�����,��ก	
��ก����."# (Thai Parliament Museum). (�.�.�.).  ��ก"����7(������+��ก��. "*����

��*
� 1 "����� 2553, 5ก http://library2.parliament.go.th/museum/know.html 
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"�+�����- !����+��ก��$ ���;�� ก��������ก������ก<������(ก-"���ก��."#�	

5���-;,ก5��ก+� �+�4�� ��*��&������	��V ����ก82��	
5���%�ก�4��4���-�ก������+� �)*
����
"���ก��."#"��;�0���������	
���������-�"�������+� (�-�ก"���ก��."#��-����0�����
����	
��*���,-��ก"�������+� ��*�)��5ก�&(��-�(��� ����+��ก����-��-�	��-�������(��
"���ก��."#"��;;,ก�&������	�-��� �ก������ก�2	��%�ก�5����42�ก���&���W�� 
 2.3.5  ����#�4����ก"����7 

��ก"����74��"���ก��."# ��%��"�	#)��ก��#���� (Freedom of Speech) (��ก�
("����������1��-�V (Freedom of Expression) �)*
�ก��0���������	
�����-���"��(���	
���"����#) "���ก��."#"��;("����������1� (���#���������-��	�����
��5��-����
���ก����-���������V ����5�ก�����ก���,�;� ��*�ก���[��#������-������5��.�� 

��ก"����7"��;(�-���ก�����%� 2 ����#� �*� 
1)  ��ก"����7��1�4� (absolute privilege) 

��ก"����7�	
������ก��ก����5กก�;,กze�������&������	 ��-�-�55���%�ก�ก���&
�	
W��ก<��� (��(���-ก�ก���&���ก�-�����5�ก���&��/���	(��5,��5�	
��-����"� 
(Improper motive)106 "���ก��."#5���������ก"����7�+��������ก��0���������	
���	
����+�"#
��-�"��,�23 ��������	()-�(����	�' /��"���ก��."#��-�������W������-�ก�ก���&��V 
4���� (��"���ก��."#5�����������+������������ ;��(���-";�#)ก���%�"���ก
��."#5�"���"+���(���ก1�� 

2)  ��ก"����7(���	��*
���4 (conditional privilege or qualified privilege)  
��ก"����7�	
������ก��ก����5กก�;,กze�������&������	 ��*
���������ก"����7�	
�	��

ก��0���������	
��ก<�����*���5������� (Moral duty)107  
��ก"����7�	�5��������+��ก��"���ก��."#ก�2	ก��#���� ก�("����������1�

���	
����+�"#5กก�;,กze������ก�2	ก����
������ /��"���ก��."#5�����ก��0�����
����	
��ก<�����*���5�������(�������&����	
��-�;,ก����(�����5ก�5����� �ก
"���ก��."#ก��#���� ก�("����������1�/���	ก�("���5�����, ��ก"����7�	�5���-���
����+������5กก�2	ก����
������108 

                                                           

106  Black, Henry Cambell.  (2009).  Black~s Law Dictionary. p. 1316. 
107  Ibid. 
108  Jean Murray.  !qualified privilege$.  Retrieved August 1, 2010, form 

http://biztaxlaw.about.com/od/glossaryq/g/qualifiedprivilege.htm 
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 2.3.6  ��ก82�4����ก"����7(������+��ก�� 
��ก"����7 ���	
�	�����9)�(�-��ก"����7�	
���(ก-"���ก��."#��ก<�����.�����,'

��ก�),��#��������."#���;*��-��%���ก"����7��1�4� (Absolute privilege) :�
�W,�),� �5),�
��*�("��4����������/����-�����&����- 4���������5�5�����*���155��	�5�����ก��� :�
�
;*��-��%�ก������ก"����7��1�4�109 

����.�����,'������ก"����7�	��ก82�����	� �*�110 
1)  ��%�"����4��"���ก��."#�	
5���-�������W�������ก<�����ก�ก�-�;����&

��*�("�������1�4������ก��0���������	
 
2)  ��ก"����74��"���ก��."#5��	������-��0���������	
"���ก��."#�*�����-�

ก�����+�4����."# ��*�4��ก�����ก���-���� 
3)  ��ก"����7�	��	��,-������ (��"���ก5�)��"���ก#)(���ก15��&�ze��������-��� 
4)  ��ก"����7�	�4����;��ก�/h82����ก�����+�/����[��W�   
(�-��-���ก1�	 ��ก"����7�	�5���-�+������"���กW,�ก�-�;����&��ก�����+��	
�	ก�

;-����������+ก��5��"	����*�����+/������3 �กก�ก�-����	
����+�����ก0�����2��ก
��."# (��ก�ก�-�;����&�����	��ก82���%����W�����'��*�������"��������()-��-�
�+����*
� "���ก��."#5��������W���-��+���#���ก 5���1�����- ก�2	�	�5���+-��+�������9)�
�+���#���ก��-�����	
�	�&�5ze������ "���ก��."#��-�	�&�5ze�� 

"-������+��ก���	��ก82�����	� �*�111 
1)  ����+��ก���	
��.�����,'���(ก-"���ก��."#���� ��%�����+��ก��42��0�����

����	
�*�����-�"�������+�"# 
2)  ������-�"�������+� 5�5��ก+��+�4����*��&������	�'��V �����%��+�"����-�

ก��0���������	
4��"���ก"#W,����������  �ก5��&������	������4���+'�"#�	
W,�����"��ก��
��,-ก-�� ;�"#��-��+'���5��&������	��-��� 

3)  ����+��ก���	���."#��-�����	
5���%�W,���+'� ��*���-��+'�����&������	 ��*�5�
;���&��+'��	
���(���ก1��� /��"���ก��-�	"�����	
5�"������+��ก���	�������&)�� 

 

                                                           

109  �&��� �4	��4&.  (2531).  ��� �#�������$G� : \�กm��n$����)�����̂�]���G)�	�#�����(	�.  ��� 
105. 

110  ก�	  ��������2.  (2529).  ��-�����.  ��� 340. 
111   ��82+ ���*��� (�������ก��7 �+���2/2.  (2520).  ��-�����.  ��� 110. 
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 2.3.7  ���;+���"��34��ก�ก&������ก��*
����ก"����7(������+��ก��4��"���ก��."# 
���ก��*
����ก"����7(������+��ก���	
��.�����,'������(ก-����"���ก��."#���� 

"-�W����"���ก��."#�	";��#) !)���8$ (�ก�-���5ก�+�������� (�-��42���	��ก��
���ก��*
����ก"����7(������+��ก������;*��-��%�4���ก����)���85ก���ก����"��#�/����
��� 
�������"������*�";��#))���8��-��	� 5������	���+W�(���5����23�	
5&��%���-���
� 

���ก��ก"����7 (Privilege) �	� 5��&���"���ก��."#�	"����)���8���*��+����*
� ������� 
ก������ก"����7(ก-"���ก��."#���� 5�����)������3��-���ก:���(������������+W� :�
�)��	
5�
(�ก���;+���"��3(�����5&��%���ก��	��ก"����7�������	� 

1)  �)*
����"���ก��."#ก��("����������1���*�ก�ก���&�*
�������."#��� ��1�
���#�#,�� 

���������������������;*��- !"���ก��."#$ ��%����(��4����������%�
�ก��%��"	��(�������� ����5�)���ก83��ก8W����/���34�������� �������+�	�5���������
���ก���ก��(ก-"���ก��."# ����	��"����ก��0���������	
4���������-���1�#�#,�� �������
:*
�"���3"+5��� ����������&�ก��W,��� ��-�-5���%���ก����*���.��ก1�� �����	��)��ก�("��
��������1���*��#�������� �55��	ก�/��(�����-��+�(���)*
���ก������+W�:�
�ก��(��ก�� ก�
�#��������5�����)�)����*���ก����ก����
��+����	
"� :�
�ก�ก�������� �55���%���*
��
"-�������*�"-�����ก1��� 9����� ;��ก������	
"���ก��."#�ก��ก����-���55�;,กze������
�&������	�-�V (��� 5��&�������"���ก��."#��-ก���#������*�("����������1� ����V �	

������- 4����155�����%����5�����*���%���������1�4����/��"+5��� �������+W����ก�-�5��
�����	��ก"����7�)����%�ก�����������+W�(����%����5&��%���-���
��	
5�����������ก���ก��
(ก-"���ก��."#����	��"��"�	#)��-�"��,�23��ก�("����������1� /���9)���-���
����	

����+�4����."#���� 5�������%�";��	
:�
�"���ก��."#"��;ก�-�4�����:�
���%����/���3
(ก-�����*�������-���1��	
 (��4���������5�4���-�W����/���34���+�����*��2��+���ก1�� 
��ก��5������+������/���3"-������)*
����/���3"-�����4����������� ��9�����(��� ���	

����+���."#5���-�	"���ก��."#W,���ก��("����������1�4������� 5��	ก1(�-�&ก�-�
"���"��'������ ;����	;�������:�
�ก��(��ก�� ���	
"+�"#ก15���-"��;����+�ก��ก����
��*������������������ :�
�5��	"#)��-W��ก��ก�("����������1���*�ก�����+���
ก���*����
�V ����-���� ��-"��;�	
5���*���&����-����/���34�������������-�(��5��� 

2)  �)*
��e��ก�������ab���.��ก��
�(ก���"���ก��."#ab���� 
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���;+���"��34�����ก��ก"����7��ก�2	�	��)*
���%��ก���e��ก����*����*
���+������
"���ก��."#������	
5���-;,กab���.����ก����(ก���/��ก�5��ก+� ��*��&������	�'�-�V 
9����� �)*
����"���ก��."#�	/�ก"�	
5�("����������1�������� ��*�����	�� ����5�������
�/���4����.�� /���9)���-���
���ก���"���ก��."#ab����5�������ก���
��.�����,'��ก��	
5�����+�ab������ ��-� ก�����ก���,�;� ก���[��#������-������5
��.����	��%����+��� ��*������2� :�
�5���1�����- ���ก��-�V 4��"���ก��."#ab�����	

ก�-������������� 5�"-�W�ก����ก����*��"�
������";	��#)(�������
���4����.�����  

9����� �)*
��e��ก�������"���ก��."#���������(����*��ก��ก���#�������-�V 
:�
��55��ก��5กก�(ก�(�����*�W,ก)���5ก��.�� 5���	���5&��%���-���
��	
5��������
"���ก��."#�	�"�	#)��ก�("����������1� (Freedom of Expression) (���	��"��"�	#)��
ก��0���������	
4������������-���1��	
 ���>55+���(����.����"��� �55���-�	/�ก"ก��
�
(ก���"���ก��."#����	กก1�� (�-���;+���"��3����	�ก1������&����,- /��;*��-��%���*
��4����ก��7��	
��ก�("����������1������%���"��4��"���ก��."# (Independence of parliament) 

"-�����ก����+��ก�� (Immunity) ���� �	4����)*
����;+���"��35����"���ก��."#
"��;�0���������	
���������-�"�������+� /�������ก<������	)�5�2����'��%�ก�
��
���� �&���ก�)�5�2/��ก�����ก��+����������4������ :�
��55��ก���;+���"��3
��*����5&��%���ก��	����+��ก���������	� 

1)  �e��ก�������ab������ก��
�(ก���5��ก+�"���กab�����)*
�ก	�ก�������"���ก
��."#�����+�"#��� 

����+��ก����4���	� �	���;+���"��3�)*
����"���ก�	��"��"�	#)������-�"���
����+� �)��;��ก��.��5�ก��
�(ก���"���ก��."#ab����(��� ��.��ก1���	������[�"���
����+� )����ก�����
�ze������"���ก��."#ab��������	 ����+��ก���	��	���5&��%��	
"���ก
��."#5���������������+�������e��ก�� �)*
��������.����*���ก��(ก���ze������ ��*�5��ก+��+�
4���)*
����/���3����ก���*��������-�"�������+� 

���>55+������;+���"��34��ก��������+��ก��ก�2	�����-��4���������ก
�)��/�ก"�	
5�ก���&ก����ก�-��	��������ก �����	��)���������(��ก��W�()�-4-�"�
��%�����-��	���"����#) �&�����.���	
5�������ก�ก��
�(ก�����."#ab����(��5���-�	
/�ก"ก���&ก����ก�-������� �)���ก4���ก���&ก���V �)*
�ก	�ก�������"���ก��."#ab�
�����-������+�"#��� ��.������5�����;,ก�&���(���5�&��",-ก��#������-������5����
/�ก"�	
)�����.��5���������*�ก������ก���*�ก����"��������*�����ก 
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2)  �)*
����"���ก��."#�	/�ก"��0���������	
��"�������+���� 
����+-������ก��	
5��+��ก��"���ก��."#�����;,ก5&ก����"�#)������-�

"�������+� ก�-��*� ��%�ก��+���������"���ก��."#��������+��+ก��������-�"�������+� 
�)��;*��- ก�����+�"#�	���%�ก�5ก��	
������"&��'��-���
�(���ก	
��)��ก��W����/���3���
�"	�4����������*
���-�	���5&��%���-���(��� ก1������"���ก��."#����4������+�"#;��(��
5���%�ก�4���-�W����/���34���+�����*�4���2��+�����ก1�� 9�����"���ก��."#���5�
����������+��ก����"-���	
�ก	
��ก��ก�;,ก5&ก����"�#) ����5��%��+�"���(ก-ก��0���������	

������-�����+���."# 

ก�����+���."#���� 5��	�-����������)	��5&ก��������������
���-���� 
42���	��ก��ก1;*��-ก�����+���."#��%����3���ก��"&��'��
�4��ab�������''���������	
5�
����+�ab���������ก����
�ก�)�5�2�-�ก<����-�V ������� 5����%����5&��%���-���
���
ก��	
5����"���ก��."#�	/�ก"��0���������	
����-�"�������+�"#��� 

5���1�����- ���;+���"��3(�����5&��%���ก������ก"����7(������+��ก��(ก-
����"���ก��."#���� ��.�����,'�&���;��W����/���34��"-�������%�"&��' ���������
�55��	�+������+������
�������W�ก����ก����*���-�W����/���34������� ก1�����	���
������ก���� �����-�W�ก������� �����	��)*
���[�/�ก"���"���ก��."#����0���������	
4��
����"#�����1�#�#,�� ��
��5(���*������-�W����/���3"-����� ������.��(����ก��5�����
�"	�"�� �"	�W����/���3�����ก������ก1�)*
����"���ก��."#���0���������	
��"#���
"���ก��7��	 "��5����234����.�����,'��
����112 

������� "&�������;+���"��34��ก�ก&������ก��*
�� ��ก"����7(������+��ก��4��
"���ก��."#�	�4���ก1�)*
�����+������"���ก��."#��42��&����	
W,�(������������ �)*
�
���/���3"+44�����������(��������113 �)*
����"��;�0���������	
���	
���	
����0�'2
������-����)�����"��"��ก8234��)����"���15)���5���,-������	
����+�"# ��-���"�� 
"���ก"�� (������#�� �������"+5����5 ���5ก���ก����(��ก��+ก�� �e��ก��������	
ก�ก��
�(ก��� ��-�����	
�� ก�ก4�� ��*��&���114 ������-�ก�����+� (����*
��5ก���ก�	���%�
���ก�������ก����"��#� 5��5&��%������	ก�5&ก��4���4�4��"����)���8�	��������5��)*
�

                                                           

112  �+��� "+���2����M�3.  (2525).  �	ก���������
��
��ก� )�ก����#�'�## >?.  ��� 41-45.  
113  �2�� �+'"+���2.  (2548).  !��ก"����7$ �� ��� �ก#\�$�a#�'�k����ก�#�%	����.  ��� 1090. 
114  (��-�����. 
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��-��������"���������	
W�������	���+����*
�V 5�ก����%��#�"����7 ��*�ก������ก"����7/����
��� (misuse)  
 2.3.8  ���(�ก�-�����-�"���� (Rights) ก����ก"����7 (Privilege)  

��ก"����7�	��ก82����4��ก������	
��
��*���*
���ก�-��-�+������
��	��ก"����7��ก�
�&"�
����
��������- �+���������-�	����	
��*�4��W,ก���ก��W,��*
��	
5�������-�&��"�
�����:�
��4�	
��ก"����7��,- (����ก"����74���+������
� ��-� ก. ����	����ก	
��)��ก��ก���-�	"����4���+����*
� 
��-� 4. ก�-��*�ก��	
 ก. �	��ก"����7�	
5��&"�
����
��&��� 4. ���5ก"�����	
5���	�ก��������� ก. 
��-ก���&"�
�����   

�����-���-� ก�ก�-��- ก. �	��ก"����7�	
5�����������	
"��2� �������- ก. 
��-�	����	
��*�4��W,ก���ก��W,��*
��	
5�������-����������	
"��2� (��("��;������ก	
��)��
ก��ก���+����*
� ��-� 4. �	
��-�	"������� ก. ����������	
"��2�  

���(�ก�-��	
"&��'����-��&�- "���� (�� ��ก"����7�	
/\�3�z��3�������3����*� 
��42��	
"�����	�������	
"*
�;��ก��	����	
4��W,��*
��-��+����	
�	"�������� (�-��ก"����7��-�	���
�ก	
��)��ก��ก��	����	
4��W,��*
��-��+����	
�	��ก"����7 ก�-��*� ก��	
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"������� ก. ��ก��&"�
����� (�- 4. 5����"��;��ก����*�(��ก(:� ก. 42��&"�
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"-������&�"	������)*
�ก���"	��4�� ก. ��42��	
�4ก&����&ก���)ก83��5�23 4. ��,-���	

"��2� �����	� ก�(��ก(:����ก�-�4�� 4. 5�������-��������"�����*
�4�� ก. ���� 

��ก5ก�	� ���(�ก�-��	ก���ก����
��*� ก��	
 ก. �	��ก"����7�	
5��&"�
����
���-
5&��%������������- ก. 5���%�W,���	���	
�	��ก"����7��ก��&"�
����� �+����*
� ��-� 4. "��;�	
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�	
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��ก"����7��%�"�����������
�(�-�	���)���8�*� "���ก��."#�	��"����ก�),� ��*� 
ก��#���� ��*�ก��&����ก���V ����."# :�
�"���ก��."#�	�&�5�	
5�ก���&���/����-
�������W������-��+����*
� 5����%�"������1�4� W,���5���ก��ก������ก"����7�	���-��� ��������
���ก?8W,��	
��ก��5��	���W��.��������&�5��."#116 

��ก"����7(������+��ก���	��ก82���%�ก����"����)���8�����ก����(ก-W,��&��
�&(��-�"���ก��."# ��ก���*�5ก�+�����
��� :�
���ก"����7(������+��ก��������%�4���ก����
4�����ก����"��#�/����.�����,'�����	���;+���"��3����ก����"���ก��."#"��;
�0���������	
��.��ab�������''��������-���1��	
 (����.��W,�(��4������� 5��5&��%��������
���ก���ก��(ก-"���ก��."#��ก��0���������	
/����-���������(���ก��ก����-5�;,ก
ze�������&������	 ��*���,-#�����2���4�����ก������V 5กก��0���������	
���ก�-�  
 2.3.9  ���(�ก�-�����-��#�"����7 (Prerogative) ก����ก"����7 (Rights) 

�&�- �#�"����7 (Prerogative) ��)5��+ก��9�������26���";�)+����ก�� 2542 
�������- "������ก���*�4���4� "�������*�ก<��*�����	���	
����� "�����	
��������ก���*� 
��5กก<��*�����	���	
�����  

�&�- �#�"����7 (Prerogative) �����	������"����ก�117 �*� 
���ก��	
���
� ก�-��*� �&�5������ก��������� ��*��5�)�����	��W,��	
�&W��

ก<���(�����-;,ก��/�8, ��	, �	W,��4��5�-�	"�������*����*
� :�
����5���(�����-��- 
���ก��	
"�� ก�-��*� ��%�"�����	
"*������(�-"���/���� 5,000 �l �*�W,��	.�����",�

ก�-�-���	"����",�ก�-W,���-�	.����� 
���ก��	
"� ก�-��*� �#�"����7 ��%��&�	
�	������;�� "����4���+�������

ก���*�� ��-�"����4����ก�������,� �+����	
��%����(��4����.�� ��*���ก��.����	4��(�-
���������	
����������*
��"��)�������	 �-���	"����)���8��ก��4�������/�����������5��
����"*���������-�)�;	)�;�����*��ก������"*�������4���+��������  ��*�(��(�-���;+"�
�4��
�	
W,��	�#�"����7;*���ก15�������ก��ก�������� ��ก5ก�	�����	"����)���8��-��*
�V �	
ก&��������
ก<�������-��������	ก���� 

"-����ก"����7�����	����9)�����."#��-���� :�
���ก"����74��"���ก��."#���� 
���;�� "������1�4� 4��"���ก��."#�	
5�ก�-�(;��4����155���("����������1� ��ก�"	��

                                                           

116  "�#) /����ก���3.  (2523).  !�&�5��/�8�+���4����."#$ �� � ���%		 ��#_a] �� 
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����(�� ��*�ก�ก���&��-��*
����	
����+�"# /�� ������+����*
���ก	
��4��� 5���ze������
�-ก�-���������-���118 �������'(����()-� (����-�5�&��*
��������ze����������	ก��-�-
���5��-�����������-��ก1��  
 2.3.10  ���(�ก�-�����-���ก"����7 (Privilege) (������+��ก�� (Immunity) 

��*
�)������3;��������4����ก"����7(������+��ก�����������	
���ก�-�
4�����5���1�����- 4��(�ก�-��	
"&��'��,-����	
 �กก�2	����%���ก"����7 (Privilege)  ก�2	����ก1��-
W��ก<��� W,���5�ze������ก�-�����V ����� (�-����+��ก�� (Immunity) ���� ก�2	��%����W��
��ก<�����,-������� (�-5�;,ก5��ก+��+�4����*��&������	�����W����������-�ก��0���������	

4��"���ก��-��� �-���*
�"���ก��-�0���������	
��*�)��5ก�&(��-�(���5��5��&������	�-���
���119 

��ก"����7(������+��ก����%�"����)���8�	
��.�����,'������(ก-"���ก��."# �)*
�
���/���3��ก��0���������	
��ก�����+�"# ก�-��*� �)*
�����ก����"���ก��."#����
"��;��0���������	
����+�"#/����-;,กก	�ก��4��4�� (��������ก���ก����ก�ก�-�
�#����(;��4����155��� ("����������1� ����5���������	
����+������-���1��	
 ��-����
�����(���ก��ก����-5�;,กze�������&������	5กก��0���������	
���ก�-�  

��ก"����7(������+��ก���-�ก1��%�"����)���8�	
��.�����,'������"���ก��."#�)*
�
���/���3��ก��0���������	
��.��W,�(��4������������-���1��	
 (�-)�����������-��ก"����
(������+��ก������-"�
���	��ก�� �	���;+���"��3 4���4� ����5����ก�ก263��ก��+�������	

(�ก�-�ก�����ก�2	 ก�-��*�120 

1)  ���;+���"��3 
���;+���"��34��ก������ก"����7 �*� ����ก��+������"���ก��."#��ก�ก�-�

;����& ����("����������1��-�V ���	
����+�"#�����-��	��"����1��	
/����-����
�����(����*��ก��ก����-5�;,กze�������&������	5กก��0���������	
���ก�-� 

"-�����;+���"��34������+��ก�������)*
��	
5����"���ก��."#"��;����+�
"#������ก�� ��-�	���+4��4��ก��0���������	
����+�"# 5�������	ก������ก��&������	
�' ก�5��ก+� �+�4�� ��*�)�5�2��	4���������
����5�ก�-5����"�������+� �)*
���-���
��%��+�"����-�ก�����+�"#�����%�����	
�	
�	���"&��'��
��-����/���34�������� 
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2)  4���4� 
���ก��ก"����7�����+-��+�������9)�ก�5ก����	
��%� !����	
$ 4��"���ก��."# 

ก�-��*� �+������ก��#���� ก�("����������1����	
����+�"#�)*
���''���ก<�����*�
����+�ก��������ก�(W-���� 9����� ;��ก"���ก��."#ก�-�;����&�)*
��0���������	

���ก�-�(���ก15�����������+������ ��-�5;,กze�������&������	��� (�-�ก��ก���*�5กก�
�0���������	
 ��-� �ก��ก��ก�-�����	
����+�"# ก�2	���ก�-�5�������������+������ "���ก
��."#W,�����ก1����;,กze�������&������	���ก�� 

"-�����ก4������+��ก������������+-��9)�ก�ก���&�	
��%�����	
4��"���ก
��."# "���ก��."#5�����������+��5กก�5��ก+� �+�4�� ��*�ก�)�5�2��	�'����"��� ��-�-
ก�ze����������	�'����5��	"-��"��)���3ก��ก��0���������	
��*���- ��-� "���ก"#W,�(��
�8<� ก.;,กze����	�'4���h-����/���5�� ��-��-ก�;,กze���ก	
��ก���0���������	

"���ก"#W,�(���8<� (�-�� ก. ก1�������������+��ก����ก�2	���ก�-������	��)�����;+���"��3
4������+��ก�� �+-��	
5����"���ก��."#������+�"#���/����-;,ก4��4����-����  

3)  �+����	
�+������ 
��ก5ก��ก"����75����"���ก��."#(��� �������+�������+����	
�ก	
��4���ก��ก�

����+��	ก���� �*� W,�)��)3(��/h82����ก�����+�/���&"�
�4����."# �+���:�
�
�����"#���'�("����������1����	
����+�W,��&����ก�;-����ก�����+�"#������+  
/������3�	
�����"#��+'�����5�ก�����+�ก�����ก� W,���%�ก�����ก�"��'(��
��"��' �������W,��	
ก�����ก����'�("����������1� �+�����������	
ก�-���	��-�ก1������    
��ก"����7��-���	��ก��"���ก��."# 

(�-����+��ก������ 5��+�������9)��+����	
�&���&(��-�"���ก��."#��-���� 
�+����*
�V 5���-����������+���������� ;��(���-�+����*
�V ����5��	������*����"&��'
������."#ก1�� ��-� :�
���-����5กก���*�ก���� �-����-����������+��ก������.�����,' 

4)  W���ก<��� 
��ก"����7��%�ก��������+������"���ก��."#�	
�0���������	
���	
����+�"#�+ก

���ก� �+�����ก1��-�5�	
5��&��ze����������-5���-��%���	()-� ��	�' ��*�(��(�-���W��
������� ก�-�����- "���ก��."#��-�������W������-�ก�ก�-�;����& ("����������1� ��*�
�����4�������	
����+�"#����"��� 

"-�����ก����+��ก��������%��)	��ก��+������"���ก��."#�9)�ก��&���� 
!��	�'$ ��-����5���-�+��������;����	()-����� �����	� �)���-ก�����ก����'�	��ก82��	
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5&ก����"�#) �ก"���ก��."#;,ก5��ก+� �+�4�� ��*�������-�ก�)�5�2��	4����(��� 
"���กW,�����5���-�5�0���������	
����+�"#������ 

5)  ������� 
��ก"����75��������+������������ ��-�	ก&��� ก�-��*� "���ก��."#5�������

����+������5กก�ก�-�;����&4��"���ก��."#��ze�������&������	��� ;��(���-W,�ก�-�5�
"���"+�5กก���%�"���ก��."#(���ก1�� 

"&��������+��ก������ "���ก��."#5�����������+������5กก�5��ก+� �+�4�� 
��*�)�5�2��	�'�9)����-��������
� �*�����-�"��������-���� ��*
����	
)��"�������+�ก1
"��;5��ก+� �+�4�� ��*�)�5�2��	�-���������ก�� ����+��ก��5���-�+��������;�������ก
"�������+����� 

6)  �����1�4� 
��ก"����75���%�ก��+������"���ก��."#5กก�ze��������	/����1�4� ก�-��*� 

��-�-5���%���	()-� ��	�' ��-�-5���,-����-�"�������+���*�(��(�-W,�ก�-�)��";�#)5ก
ก���%�"���ก��."#��(���ก1�� ��ก"����75��������+��������-�;�� (����1�4������� 
��-�-W,���5��&��ze�������������-�������"��� (�-����+��ก���������%�ก��+��������-���1�4�
"���ก��."#����5;,กze������(���&������	����()-������,-������� (��������-�"���
����+� �)������+��ก�������������+���;����	()-����� ��-���ก1�� (������+��ก��5�
�+������"���ก5กก��&������	�' (�-ก1�������+�������9)���"-���*� 5กก�5��ก+�   
�+�4�� (��ก�)�5�2��	4������-���� ��-���;��ก�ze��������	�'���� ������� ก�ze������
��	�'�-�"���ก��."#"��;�&���������� (���-5���,-������-�"�������+�ก1�� 

(���-��ก"����7(������+��ก��5��	���(�ก�-�ก����-���-����������ก�
���ก�-� (�-������ก"����7(������+��ก��ก1����	��ก82��	
��������ก����-�ก�� ก�-��*� �-�ก1�	
���;+���"��3�)*
����"���ก��."#�0���������	
W,�(�������������-���1��	
 ��-;,ก4��4����*��	
�+�"�����ก�������+�"#(��������-�����+�"#ก1��-�����ก��ก��� ��*������(���-5�
;,กze�������&������	5กก��0���������	
���ก�-� �����	� 5���1�����- ��ก"����7(������+��ก���	
���;+���"��3�)*
����/���3"-����� ����-�)*
����/���34��"���ก��."#���������
���-����
(����*
��&��ก"����7(������+��ก������	����	��ก��)����(�ก�-�����	�121 
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����	
 2.1 ������	����	����ก"����7(������+��ก�� 
4��(�ก�-� ��ก"����7 ����+��ก�� 

1.5+����"��3         �+� �����ก �ก�-  �;��� �& ก �
("����������1� ��*�ก���ก"	��
����(�� ���	
����+�"#4��"���ก
��."#W,���5��&����%����+ze�������-
ก�-������������ 

        �+� � � � � � ก  � � 0� �� �� � ��  �	

����+�"#4��"���ก ก�5��ก+� 
�+�4�� ��� ��	�ก�����*�ก�)�5�2
��	�'�-�"���ก��."# ������-�
"�������+�5��&����� 

2.4���4�        �+� ������9)�ก�5ก ����	
 ��% �
����	
4��"���ก��."#�*�ก�ก�-�
;����&�)*
��0���������	
���	
����+�
��-���� �ก"���กก���&���W����
ก�2	�*
�(�����-�5�ก���ก��ก"����74���
�+��������� 

        �+������"���ก��."#5กก�
5��ก+� �+�4�� )�5�2��	�'���+ก
ก�2	����-�"�������+�/����-�&���
�-��	�'����5��ก	
��4���ก��ก�
� 0� �� �� ���  �	
 4 �� " �  �� ก �� ." # 
��*���- 

3. �+����	

�+������ 

       �+������"���ก��."#����5�
�+� � � ��� �+ � � � �	
 � ก	
 � �4� �� ก� � ก  �
����+��	ก���� ���(ก- W,�)��)3(�/h82
����ก�����+���4��������4��
"#  W,��&����ก�;-����ก�����+�
"#������+/������3:�
������"#
��+ ' �(� � ก ��� �� ก  �4 �� " # 
����5��+����	
�����"#��*�
� 2 � ก � � �  �� ก  � � �� ' �  ( ; � �
4����155������� 

       �+������(�- �9)��+���W,��	
�	
" ;  � #  ) � �% �  ! " �  �� ก �� . " # 
��-����$ 

4. W��� 
ก<��� 
 

        �+������"���ก��."#5กก�
�&������	�+กก�2	��-�-��	�'  ��	
()-� ��*����W��������� 

        �+�������9)�����	�'��-���
����+����������	()-����� 

5.�������         �+��������������(�-�	ก�ก�-�
;����&��%������ ��-�	ก&������ 

        �+�������9)�������-�"���
����+���-���� "�������+�)���� 
����+������ก1��������� 
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����	
 2.1 (�-�) 
4��(�ก�-� ��ก"����7 ����+��ก�� 

6.���
��1�4� 

        ;��(����1�4� ก�-��*� ��ก"����7
5��+������5กก�;,กze�������-ก�-�
��V ����"���(���+������������ 

        ��-;����1�4� ก�-��*� ���
�+��ก����-�+������ก��&������	()-�
�-�"���ก��."#(��ก��+��������
��	�'ก1�9)���"-���*� �)	��
ก�5��ก+� �+�4�� �����	�ก (��ก�
)�5�2��	 ��- ������-���;��ก�
ze��������	(���������+��ก���)	��
����-�"�������+���-���� 

 
 2.3.11  ��ก"����7��ก<�������ก����ก"����7��ก<�����ก�� 

"&������ก"����7��ก<������� ����"��5��3 ��.#,���' ��M��+-� ���
���������- ��*
��5กก<���������%�ก<����	
ก�-�ก&���;��ก<�ก263��ก<���
��������ก	
��ก�� ";��(���&�54����.(��W,��ก���� ���������%�ก<�ก263��ก<����	

ก&������"��)���3����-���.(��W,��ก����ก��)���*��W,���,-����ก������.���	
��.(��
W,��ก�����	��ก"����7���ก�������*�)���*��:�
���,-��.����%���ก�� 5ก������ก<���
����4����� 5���1�����- ก<������������,-ก�2	ab����
�������(ก-��. ��*���-����4����.
�	5+��+-������ก��&����ก��)*
����/���3"��2���-����122 (��ก<������������%�
ก<����	
��-�"��#� "��;����������� ก�-��*� ����ก<��������������"��)���3
����-���.:�
�����������3ก�(���5�����	
4����.ก��)���*��:�
���%���ก�� �	";���	
��-��-��	��
ก�� ��-�"��#�ก�� :�
������-�"��#��	�("�������1�;����ก"����74��ab��ก�����	
�	��,-���*�
�8<� �)��;��ก���ab���.��*�ab��ก�����	"������-��	��ก����ก��(��� ก���������-� 
V 4����.5������	�+�"�����-��ก����-"��;�&����ก��� V ��� (���ก5�;�;�����
"�����54����ก���+ก���-����%�����-��� "-���	
�-��%�ก<����	
�	��ก82������������*� ก��	

ab��ก�����	��ก"����7���*� ��ก�� �&����&"�
����ก�����	"#)�������-���ก��/������	 (��
���+W��	
"&��'ก1�*� ��.���	
��.��%�ab��ก����123 �����	#�ก�5��ก���ก8���"����	������

                                                           

122  #,���' ��M��+-�.  (2544).  ��-�����.  ��� 312. 
123  (��-�����. 
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��-����
�����5��	#�ก�5��ก�5���&���ก�"��2� (public service) :�
�#�ก�5����"��
���ก��	�;*��-��%� ���/���3"��2� 

������� ��.��.���	
��%�ab��ก����5�������	��ก"����7����������*�"����
)���8���*��8<���*��	
��	�ก�- ��%��&�5���� (uissance public) ����&���ab��ก����
"��;���������ab���	���)*
��������+W�"&��15��ก��&����ก����ก�-� (�-����-�-ก��	�&�5
�&����ก����ab���	������5���%�ก������-��%����� (�-ก��&����ก�4��ab��ก��������5�����
��,-#�������ก����������ก<�������124 

(�-��ก"����7��ก<�����ก������ ���������- ��*
��5ก����"��)���3����-�
��ก������ก���-��+-��)*
����/���3"-���+���4����ก��(�-��ab� ก<�����ก��5��������,-��
���ก(�-�����"��#���-��	��ก����ก<��� (��������� !ก�"�����54���,-ก�2	����"��ab�$ 
��ก��4�W,ก����"��)���3�-�ก����*��5ก�-�����	ก��-����
��- ก<�����ก�� !"�''$ 5����%�
�	
�4������"��)���3�ก*���������(���ก�	ก�/��(���"���� ��*��	ก���-�0�������4��"�''�	
�-�
����ก��ก����� ��ก�������&��	4���",-���)*
������)�5�2)�)ก8(����������	��� ��ก��5�
������ก�������-��� ��*
�ก<�����ก��:�
�������,-�����ก(�-�����"��#���-��	��ก��(��������� 
ก�"�����54���,-ก�2	����"��ab�(��� ������� ��ก������ก�����5����-�	��ก"����7��V ���*���ก��
�	กab����
������
���� 

!��ก"����7��ก<�������$ )�5�2��(�-4������+����	
��������ก"����7����
���;�� �+������	
ก<���ก&����	"�����	
5�ก���&ก��� V ���/����-W��ก<��������%�
"����)���8�9)��+���������*�������#��	
�	�+2��ก82�)���8�����ก� ��-� ��ก"����74��
�5�����	
��*���-����4����. �*� "����)���8�	
5���-;,กze������ก�-�������� V �-��5�����	

��ก<����-����������W����������4���5�����	
��*� ��-����4����.�����*
���5กก�
�0���������	
 ��*���ก"����7����.�����,'4��W,��&���&(��-���ก���*�� ��%����125 ��*��	ก���
���
� �*� ก�ก���&���	
�	��ก"����7��-ก����%�ก�ก���&�	
�������ก<�����
���� (�����ก��*
��
��ก"����7��%����กก<����ก����������W����ก<���"����''��� �����-���-� ��� 130 
4����.�����,'(�-����25�ก���� )+����ก�� 2550 
 

                                                           

124  #,���' ��M��+-�.  (2553).  ��ก"�"�+���������ก<�������."*������*
� 1 )?�5�ก�� 2553, 
5ก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=380400 

125  �����>''���.  (2553).  !��ก"����7$ "*������*
� 1 )?�5�ก�� 2553, 5ก 
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/�	ก������ 
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2.4  ���ก
��
��ก� �	�#�'�k�126 (Parliamentary immunity) 
/����
���(���"��;����&5&ก�����4������+��ก��4����."#�-��%�ก�+-�4����ก

"�����	
���(ก-��."#��.���	
��%�";���(�����(ก-"���ก��."#��%����+��� :�
���%���ก"�����	

�	�กก�-"����4�����3ก���*��+����*
� (���ก���5ก��ก"�������-�	� ��."#(��"���ก"# 
W,�(���8<�ก15���-"��;�0���������	
��� /�����ก����+��ก���	�5�����;������+��ก��4��
��."#��"-��4������+��ก���	
���(ก-"���ก"#W,�(���8<� (��ก�-�;����ก"����4����."#
���� /��5�ก�-�;���5����23����+��ก�� ����#�4������+��ก�� (��������������%�����
�+��ก�� 

1)  �5����234������+��ก��4��"���ก��."# (The Purpose of immunity for 
members of parliament) 

(��������4������+��ก��4����."#�ก��4����)*
���%����ก���ก���-�-��."#5�
"��;�0���������	
�����-�;,ก��������"� /��������"�����9)�(����ก"����(ก-"���ก��.
"#) :�
�/��"-����'-��%���ก"�����ก	
��ก���"�	#)��ก�),� 

(��5���(����"�	#)��ก�("����ก��%����*
���*����	
�-�����"���ก��."#
"��;�&����.��4��W,�(��4������� ��กก<��� ��+����������2 (������+�
ก�5ก���4����.����� �ก"���ก��."#��-"��;("�������1� ��)ก83��5�23��.�� 
���5"��(������	��ก�ก���&�	
��-�������)���ก��ก���ก�;,ก/�����ab��������*�W,��	
�&�5�*
�V ก1��-ก���-�&����	
�����-��%������	
;,ก��������� ��������"�	#)��ก�),�5���-��
���)�ก�4�����&;��	
�	W��-����/���3"��2�:�
��55��ก�	
5���),����	
�*
�V��*
��5ก�"	
��
�-�ก�;,กze������ "���ก��."#5�5&��%������	���#,���+��ก�����	
5�("����ก�����-���"��
/�����5กก�4��4��(�����5ก����ก��ก����-5�;,กze��������*�;,ก�+ก�����,�(��
��V 

����+��ก��4����."#��-�����%���ก"����4��"���ก��."#�)*
����/���3"-��
�+��� (�-��%���ก"�����)*
����/���34��������(�����";���:�
�ก1�*���."# W����/���3
�-�V�	
"���ก��."#(�-�����	��,-��������-�	����)*
�ก�"-����� (�-�	�ก.��5ก����+��ก���	

������-��ก�&�ก:�
�W,��-�ก<�������	���1��-��%�"�
�5&��%�"&����ก��0���������	
4����
����4��W,�(������� �����������+��ก��4����."#5����%���*
��4���&"�
���*��&�5�)*
�

                                                           

126 Hélène Ponceau.  (2006).  Parliamentary Immunity Background Paper prepared by the Inter -
Parliamentary Union.  Retrieved August 13, 2010, form 
http://www.gopacnetwork.org/Docs/Global/IPU%20-%20UNDP%20Immunity%20Paper.pdf 
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"��2����/���3�	
"���ก��."#��-�5�	
5�"����� (5&��%������	) ����+��ก����.4��"#
��."#�-���&����ก�������
��5�-��."#5�"��;���"�����(���&��/����-�	�+�"���
�� V5ก�+ก#�"-�� ��1��������-��."#5�"��;�&�������-��ก�9)���-�	
"���ก��."#
�	��"���	
5��&����	
 :�
�"�
��	������ก0��-�����5���4�� 6 ���� 1 4��ก<4�����������	�0�����4��
��."#�+/���	
ก&����- !ก�����&�5��"-���	
�ก	
��ก����ก"����(������+��ก������ ��."#
5�����)���"-��"��������%���ก#)��.��4��"#������''�������������������� 
(����ก8�����%���"��4��"���ก��ก��0���������	
4������%��&���(�ก$ ����+��ก��5����%�
"�
�5&��%��)*
������
��5�-��."#5�"��;�&����	
��%�";�����"��(��ก,���ก��7��	(���&�54��
�����������-�(��5��� 

��-���ก1�� (���	
 ��1������-����	�) ก1����	�����1��	
(�ก�-�ก����-�
ก���4���ก	
��ก��"�����9)�(����ก"����4����."#:�
�"���ก��."#5&��%������	�)*
��&����
#�ก�5/�����5กก��ก��ก�����*�ก��4�4�� 

2)  ����4������+��ก��4����."# (Kind of parliamentary immunity) 
(1)  ����+��ก���	��,- 2 �������ก (Two major systems of immunity) 

���>55+�����."#�����������+��ก���	
"&��'��,- 2 ���� �*� �����	
���
���,-
��)*��.�4���,�(��4�����ก?8 (Westminster) (����%��	
�,�5�กก����
������,�4���"�	#)��
ก�),���*� ���ก�����-�������W��4����."# "-�������	
"���	�ก.��5ก�,�(��4��
a��
���"�������+��ก��(ก-"���ก��."#��-�ก���4��ก�- ��*
��5ก��-�)	��(�-���ก���������ก
�����-�������W��4����."#(��� (�-����	���ก�����������-���4����."# ก�-�/��"�+�ก1�*��- 
���ก�����-�������W��4����.���ก��ก�e����-�)���8(ก-�"�	#)��ก�("����ก4��"���ก
��."# (��"�������),���"�
��	
)�ก�4�,�"�ก (�"�	#)��ก�),�) (���#������"�
��	
����ก� 
(�"�	#)��ก��#����) �������-"���ก��."#��-�������W������� V (�ก�������������
�-���."#���(��������W������	
�-������5�����(���"	������4��ก���*�ก�����	ก��*���-) 
�-��+ก"�
��	
),���ก��&���4����."#(��ก�����(��/����� V����."# "-�����ก���
�-�������������4����."#�-���ก�e��"���ก��."#�����-�ก��,-#����ก�����ก��+��������
�' ���ก���� (����()-� "&����"�
��	
"���ก��."#���),���*�ก���&��(��5���-�ก	
��4���
ก��ก�5ก���4����."# ก�-�/����
���ก1�*� "���ก��."#5�;,ก5����*��&������	���ก1�9)�
��*
�������������4����."# 

(2)  #,����������������"��3 (Historical background) 
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�������ก��	
5�ก��ก�e���"�	#)��ก�),�4��W,��	
��������*�ก�����%�
ก����ก�"	��(����ก8W����/���34����������%��	
���5�ก83����(�-��+�(�ก����������"��3 
/����
��� ��1�ก���-��ก82�(�-������ก��7"���3(����-�5�-�����������4��W,�)���ก83"����4��
��������"���/����/��2��%���ก82����ก&����4������+��ก�� W,�)���ก83"����4�������� 
("&��ก��5������4����� 494 �lก-�����"�ก�) /���	#�ก�5��ก��ก�e����������/����) ;,ก
���ก�����	�����ก��7"���3(����-�5�-�������� (��ก<��� Lex Horatia (449 �lก-�� �.�.) ���
�+��ก�����W,�)���ก83"����4������������#��5กก�/5��	/���	����/�8������	��� 

��%��	
�-"��5��-��ก�	
5�����)�5�2;��#,����������������"��34��
�������+��ก��4����."#���� 2 ����#� ��*
��5ก5��-��("�������1��-����+������4��
�"�	#)��ก�("����ก4��"���ก��."#(��4��"������+8���/����
���"-����'-4�����,-ก��
4���4��	
:�
�"���ก4��"�����	"������"������+8��� 

�����ก?8 ���
�5กก<����(�ก� ��3�� Magna Carta ���l �.�. 1215 "����
4���>5�5ก�+����	
�ก	
��ก��W,��	�&�5������ก�������(��)�M��������l /��������ก���ก��
�- ก����)�����&�5�����	
W�� /���9)���-���
�ก���%���"��5กก�;,ก5��ก+�(��ก�;,ก
5&�+ก 5���-�ก��4��� �-��ก1�	 The Petition of Rights (1628), The Habeas Corpus Act (1679) (��
����	
"+��*� The Bill of Rights (1689) :�
�����(�����������;��ก<���5�	�����)2	��
��� 
(common law) 4��"����4���>5�5ก�+����	
������ก��*������*�ก�)�M��-���*
��� (�����   
4��(��/ก(:ก:���ก	
��ก������+��ก��5���	�ก.��5กก�)�M����ก�����4��
4��������	������)2	5�	� :�
�(���-5�)�M���-���V (�-ก1�-���*
��5���
���(41�(ก�-� (�����
������ก���+ก��/����-5&ก���-�>5�5ก�+�������5���%�"���ก��."#��*���- �������"���ก��."#
���ก?85����-�,�"�ก����ก�����	ก�)�M�����+������(ก-����%�)���8��*
��5ก ��1��-ก<���
��
��������)	��)��	
5��ก�e��)�ก�45กก�ก���&ก�/���&�#��5��*����5ก��1�W�4��
ก8�����3��*���.��(��� 

(�-ก�2	��-����ก?8ก�����-����ก��4�����a��
���" :�
�ก��0���������-������>5�5ก
�+���������"�����ก	
��ก���&�5��. �0�''�-����"������+8���(��)���*���l�.�. 1789 ��-����	
�ก.��5ก4���ก���-��ก�����+2�-)*��.���ก���*��)*��.��	
���)�M�4�������l �������
���ก�)���85���	���5&��%������)*
������������%���"��4��"���ก4��"����(�-���� 
/���9)���-���
��"�	#)��ก�("����ก "��������"�#)(���"�	#)��ก����*
����� :�
�
���	
 Marc van der Hulst ���ก�-����ก1�*�a��
���"���ก��ก��ก�-���ก?8�"	��	ก ��*
��5ก�������
4��ก��0��������� "����(�-������������&(��-��	
���*�ก�-�&(��-��*
���4�����3ก�����. 
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������	
 25 ��;+��� 1789 ��*
�ก8�����3��ก�&"�
�4����-"���ก4�� the Estates 
General (ก�����+������(�ก���ก5ก�l �.�. 1614 ��*
������������"��3) ��ก5ก����	
)�ก
�4����+� "����(�-����5������&ก����*
�����(�����ก��-"���ก4��"#"��'��-�5
�-����������� (��������ก��-����	ก�-�+ก�>5�5ก�+���, ���8��, ����*��2�ก���ก��	

�&����ก��)*
�ze����	/5��ก+���*�)���5��ก+�(������+����"���ก4��"#"��'������-�
��*�����"�������+� ��ก��	
������4���"�� ���� �&(;�� ��*������1��������������	
 The 
Estates General !��%�ก�ก���&�	
�-����ก	�5 ��%�ก�ก�0�-������� (����-ก��ก&���ก-�
��'ก����+ก9ก��53$ (��������-4��ก��-�������������;,ก�������3�-��%����ก����&"�
�
"��2��)*
��������:�
�����+������4���&�5������''���5กก��-��������/��ab������
(�� ��-��1��-��%���ก"�����	
"���4����)*
����/���34����������*��+������
��+����� 4���4�
(�������ก<���(�����0�����ก1)�M��(���ก��������(�ก�-���-�����5�4�������-�
ก�ก���&�	
���&(��-�����	
(��ก�ก���&����*
��"-�����4��"���ก��."# �,�(��4��
a��
���"5�����ก��������ก"������4���"�	#)��ก�),�(��ก��-�������������4����."# (��
��ก"���������	W���-��ก���+/��(���2����a��
���"����(��(�-����-�����;���,�(��4��
���ก?8 (Westminster) �������������*�5�ก�#) (Commonwealth) ���� 

(3)  )*��.���ก<���4������+��ก��4����."# (Legal basis for parliamentary 
immunity) 

"&����������"-����'-���� ����+��ก��4����."#;,ก����������.�����,' 
������������ก"����74����."#��ก0��,-����กก<����9)� ��-� ก<����-������."#��
������(��� ก<����-������ก"��������."#����"�����	� (��ก<����-�����&�5(��
��ก"�������/���3����������	���ก "-�����������*
�V ����''����ก	
��ก������+��ก��5���,-
��ก<����9)��ก	
��ก��";�#)4�� ��.����	��*� ��*�ก<����9)��ก	
��ก��4��������ก�
����+���."# 

"&���������ก?8���� 4�� 9 4��ก<����-����"���� �.�. 1689 :�
�ก&����- 
!�"�	#)��ก�),�(���#������*��&����ก���"#��-���5�;,กze������ ก�-�/�8 ��*�;,ก����
4��"�"����������*�";��	
�*
���ก5ก��."#$ �������%����ก���ก����ก<�������ก"����7
4���"�	#)��ก�),� (����%���-��	�"&�������������*�5�ก�#)���� ��ก5ก�	�����,�(��(��
����)2	�*
�V ������."#�	ก�ก���	
�	���"&��'��-��ก���������	
�������ก<��� 
Common law 
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"&�����������	
��,-#����ก���4��"&��ก��/���ก�)�M�(�-�
"�������� (UNDP) ���� ��ก���*�5ก��	���ก :�������(�����/��	�:	�(��� �������*
�V 
�������������ก&������ก����+��ก��4����."#�������.�����,' ����	���ก(��:�������
����''������ก�-���,-��ก<����-�����&�5(����ก"����7 :�
���4���#����ก�ก&���4��
��.�����,' "-�����������/��	�:	��	ก<����-����/���"���(�����3���ก��4�����3ก�ab�
������''���:�
����ก&���"����������+��ก����� 

��%��-"���ก��-;�"���ก��."#��-"��;��	�ก��������+��ก������.�*
���� 
(�-��-���ก1�� �ก"���ก��."#;*���ก"����(������+��ก����ก��,�(��� ก1�5���"����
���ก�-�#����ก<�������-������������
���� 

5ก�	
ก�-��4����� ��*
��-����;���5����23����+��ก�� ����#�4������+��
ก�� ������������%������+��ก�� ก15�4������;�����ก����+��ก���	
�	��,- 2 ���ก�	
"&��' �*� 
���ก�����-�������W�����4����."# (Parliamentary non-accountability or Privilege) (�����ก
�����������-���4����."# (Parliamentary inviolability or Immunity) /��5��������������
;���� 
 2.4.1  ���ก�����-�������W�����4����."# 127 (Parliamentary non-accountability or 
Privilege)  

���ก�����-�������W��4����."#����5�ก�-�;��4���4�4���"�	#)��ก�),� /��
4������;���������4���"�	#)��ก�),�����."#�����	ก���*
��/����-��ก�����ก��
��������"��3����.�����,'4�����ก?8(��ก��-�",�����-�"#"��'ก��ab�ก8�����3 ����+��
ก��4����."#���"�	#)��ก�),��	�����(�-�l 1396-1397 ��*
�ab�������''���������� (����"#
"��' "#4+��� (��ก8�����3) ��1��-ก����"����/�8������	���"&�������W��.�ก�0 
(5กก�2	�	
����"���-�ก<����-���."#�)*
����;+���"��3��ก����-���5-��	
�ก�ก����4��
)�������) ��%�ก��&�������ก"����74����."#��"-�� (�� !5�����;,ก�ก���ก...(����-�	W�
���������$ ก��0���������+-�/�5�3(��ก�������4��)������''���(�-�"�������l 1689 ��%�W�
"+�����	
�ก��4���5กก���	�ก����4����."#����ก"�������"�	#)��ก�),� ��*
��5ก4�� 9 4��
)������''���(�-�"�������	
ก�-��ก-������	��������%��	
�4��ก<������ก����*
���ก	
��ก��
ก�����"�	#)��ก�),������ก?8(���	ก��������������*�5�ก�#) 
                                                           

127  Hélène Ponceau.  (2006).  Parliamentary Immunity Background Paper prepared by the Inter -
Parliamentary Union.  Retrieved August 13, 2010, form 
http://www.gopacnetwork.org/Docs/Global/IPU%20-%20UNDP%20Immunity%20Paper.pdf 
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�"�	#)��ก�),���.���	
��%�"����4���)*��.��	
"+�4��"���ก��."# ��-���5&ก��
�9)�(�-��."#4�������������*�5�ก�#) (�ก�������������	
��-�	 ��-� ����(������+"��%�
���) �����-�������W��4����."#��%����ก���ก���	
�	��,-���������-�V��-�-5�ก&�����
��.�����,'��*�ก<����9)� :�
��������-�����-�������W��4����."#��%��+2��ก82��	

"&��'4��������."#���������ก��0�����#�ก�5��%����(�������-���%���"�� ���	
 Marc van 
der Hulst ก�-�����*� �����-�������W��4����."# ��%����ก�	
�-��4�����*��ก�� (����%����ก�	

�	�����
�����,-��
�/�ก (��ก<����	
�ก	
��4���ก1�	ก�(ก��4��-���-�ก���-������	
ab�� 

��-���ก1�� 4���4�4������+��ก�����"�	#)4��ก�),�����(�ก�-�ก������(�-
����������%���-��ก "-���-����	�5�("�����#)���4�����ก�	
"&��'(��4���4�4�����	
�0����� /������ก�����&;��-����	� 1) ���������ก��+������ 2) ����+���������
����(��
"���"+���*
��� 3) ����+����������������	
������ 4) ก�ก���&������	
������ก��+������ 

1)  ���������ก��+������ (Who is protected?) 
W,���������ก"����7���"�	#)��ก�),�(�-����-/��"-����'-(������(ก-"���ก

��."# ���������.����	 2 �������	
�	"&��ก����,- �����������/���9)��������	
�����
�,�(�� Westminster ((�-ก1���;����a��
���"����) ��ก"����7�	�������ก�4��������+ก���	
�	����	

�	"-����ก��#����(���&����ก�4����."# ��-� �5�����	
4����."# )���	
��ก0�-����
�2���+ก���ก�4����."# ������-�ก�"��;�4���,� )��5����ก�����ก"����7)���8��-�
��1�4��-5���-;,ก�&������	"&�����&),�������-�ก�����+����ก�-�  

��-���ก1�� ��-��-�-�+ก�������	
)��5�����������+��ก��/�����/����� ��
������"���.�����ก )���0��"��	
���ก��-����"���ก"#����ก�"���� �ก��ก"����7����5�
��%�ก�ก�-�������� "���ก"#����ก�"�5����4��-����)*
������ก����+��ก���)*
�5������-
"��;�&������	�-�"�
���ก1���	
���ก�-�������&���ก� ����(�-5�������ก���15��*����4�����
��15  

��������z[����[�"3 )����ก����5"������������''����55��4�",-
ก�����ก��+������)����4���"��(��4���2�ก���ก����5"��(����1����4��
������+M�"#��*������"#W,�(���8<���*
� (��ก����"��4���2�ก���ก�) �	���
5&��%���������������+��ก����-��ก ��������:������� ����+��ก��4��)��4�����,-ก������"*�
������4���+���:�
���%������ab�������''���ก-���	
5��������&)��  
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��%��-"���ก��-����+��ก��4��)���	���"&��'�-����"��;4����."#��
ก��&����	
ก&ก���,(� ��
���ก�-������ก"����7��-���1�4� (ก��������ก����5กก�;,ก�&������	
�� V ����) /����
���(���������(ก-W,��W�()�-(��W,�)��)34��"�
�)��)3�-� V 4����."# 

2)  ����+���������
����(��"���"+���*
��� (When does the protection begin and end?) 
4�����,-ก�������� "���ก��."#����������+����������������	
��������*�ก����

��*�ก����4���� (/����
������(ก-�������	
�	������."#��-�a��
���") ������	
������ก�������
W�ก���*�ก���� (��*
�ก���*�ก�����	W�"��,�23) ��*�������	
���ก�-�"���3�0�'2 (��-� 
��3�5����, �������� z[����[�"3 ��	���ก)  

���������	
�	������."#��-����ก?8 ((�-������;���������*
�V ��-� Former 
Yugoslav Republic of Macedonia) ����+��ก�����"�	#)��ก�),����
�4����9)���*
���,-��ก�
����+���."#��-���� "-������+��ก���*
� V �	��,-���+ก";�ก�23��-�-5���%����-��"�������+�
��."#��*���- (��	���ก, ���) ����+��ก��5�"���"+�����*
�"���ก#)"���"+�����*���*
��	ก��+�
"# ��-���ก1����%��	4��"���ก��- ����+��ก�����"�	#)��ก�),������	��,-��-�;��"&���� 
!;����&�	
���ก�-���$ ����-�ก��&����	
 ��ก5ก�	�����+��ก���-�"�
�)��)34��ก�����ก�
��*�4�������-�V ����."#����	��,-�"�� (����+�������������+��ก�����"�	#)��ก�),��9)�
��ก�),���"# (�-����&),��	
���),���(���������*�"�
�)��)34����."#��������������+������
��-���-�	4	�5&ก��) 

3)  ����+�������	W��+ก�	
��*���- (Does the protection apply everywhere?) 
��������"-����'- ��ก"�������"�	#)��ก�),��	���"��)���3ก��ก��0�����

����	
#�ก�54����."#�กก�-���";��	
���ก�-���*�),��� (�������ก	
��)��ก������	
��%�
���ก�กก�-���";��	
�	
���ก�-���*�),���) �������(���-/����
���(����&),�����."#5�������
����+��ก�� (�-ก1�5��-����������+��ก��;���%�ก�5ก����	
��-�ก	
��4�����*���-5&��%���ก��0�����
����	
4����."# ��-� ��ก�(;��4-�����."# ��%���� �������ก��4�� ����+��ก���5������
��;��";���ก��."# �ก��%�"�
��	
�ก	
��4���ก��ก��0���������	
#�ก�54����."# ��-� ก�
ก�-�:�&;���&),��	
������ก�-��������."# 2 �	
��V ��ก��."# 

������� �ก263"&��'5����,-�	
ก��	����&�- !ก��0���������	
#�ก�54����."#$
ก��	����&���ก�-�����(�ก�-�ก����-��ก��(�-�������� (������	����M�ก���,-��*
��� 
��*
��5ก��."#(��ก������������-�V�������+ก�3/����ก��	�����������4�";�ก�23
���-V 
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4)  ก��0���������	
#�ก�54����."# �	�������-��-��� (Exercise of the 
parliamentary mandate: what does it mean?) 

(1)  ก�5ก����	
�&����ก��������4��ก�����ก���."# (Activities undertaken 
in the context of parliamentary proceedings) 

(ก����ก4����ก"�������"�	#)��ก�),�ก1�*� �&),��	
���ก�-�����."#��*�
��ก�����+��2�ก�����ก� ��ก�)�5�2�-�ก<��� ก��"��'����(��ก�������'���� 
ก���,�;�"� ก���,�;���
��� (��ก���[��#������
��� ����ก�����+�4����."# (�� ก�
������-�V ���-�	���������ก"������-�"��,�23���"�	#)��ก�),� �����;����ก"��
���:�
�(��
���� ��-� �-�4��ก���,�;���*������ก�-�V ���	
ก�-��ก-������	�(����- ��ก"����7��-�
"��,�23 �������- �&ก�-���*�ก�ก���&���-�	�5���-;,กze���������� �������"���ก
��."#5����-;,กze������.����
��������*�.��� V �	
5���%����W�����'��� ��-� ��[��W�
4���,��	
����������+������������''����	
�����[��W�4���,� ��-� 4���,�#8	"-���+���  

��-���ก1�� �)*
��	
5�5��ก�ก������,�"�ก��-�+�������	
�ก��4�����-���-�5
��	ก��	
�����4���������	
��-������ก���	
���5กก�;,กก�-�4��������
����������."# 
(���)*
��	
5�("�������1�;������+������4��ก�����ก�����."# ��."#4����"�����	�(��
���:	(���3������"�������/��"&�����+����	
�,�"�ก��-)��5�	
"���ก��."#���ก�-�)�)����
����-�ก��#��������."# /������"�����	������+���"��;��	�ก��������	ก������
����ก��#������"#��� "-�������������ก?8����	(ก��4)������''���ก����
������ 
�.�. 1996 (The Defamation Act of 1996) /������)�ก;������+��ก��4��"���ก"#W,�(��
�8<������W��.����
������ :�
�"�
��	
�ก��4���5���ก1�*�����+��������-���1�4����"�	#)
��ก��#��������."#�e��ก�������"���ก��."#ze������"*
������ (����"*�)��)3) .����
�
����� ����5ก�	
"*
���������(ก�4����-��5�"&��15�-����-"��;)�",5�3;��"�
��	
"���ก
��."#���ก�-���*��&�������."# ก�-��*������ก?8������*
�"���ก"#W,�(���8<�ก�-�#���
�&��-����������."#ก15�����������+��ก��(���-5���%���*
���	
��
���*���15 :�
�"*
������ก1�55�
�&���4	��)�)ก83��5�23 :�
��&���"���ก"#W,�(���8<�ze��"*
������.���4������
�
�������� :�
�ก<������ก?8ก1)���(ก��4�)*
�����ก������+������4���/��ก��+������
"*
�������	
�4	��4-�������"*�)��)3�- �ก"*
������"��;)�",5�3�������1�����-"���ก
"#ก�-�;����&��-���������."#5���V ���	
"*
�������"��4-�(��� ก15���-;,ก�&������	 (�-
ก�(ก��4ก<������ก�-����;,ก��)ก83��5�235ก"���ก��."#���ก?8 :�
��������-��ก"����7
��"-������������5&����*����()����ก���>5�5ก�+���  
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�����������������ก"����7���"�	#)��ก�),� ��;��ก�ก�-�;����&
����-�ก�����+�4��ก�+-�ก���*����"# (��-� �,/ก"/���ก�ก	� "��2��.�:�/���	�) :�
�
�������	
���������."#��-����ก?8��-4����ก"����7���"�	#)��ก�),���;��ก�ก�-�;����&
���ก�-� 

(2)  ก�ก�-�;����&��ก��."#:�
����),�����."# (Repeating outside parliament 
words spoken in parliament) 

��������"-����'-/���9)���(������)2	��."#���ก?8, "���ก4��
��."#��-�5�+���23��ก"����7����*
��4���"�	#)��ก��#���� ��*
�"���ก"#W,�(���8<�
ก�-�:�&����."#��*������2�*
� V :�
�;����&�	
"���ก"#���),�����."#(���5�&���;,ก
ze�����������ก<��� (�-������������ (��-� 5��3�5	�, /�:����ก, /����	�, �+�+ก���, �,�3ก�
�z/:) ����+���������4��/����-5&ก�� /��4����;��ก�),�:�&��ก�����2"# 

(3)  ก�5ก���(�������	
��%�"-�����
�ก���*�ก����(��ก��&����ก���*��
��
��� (Activities and statements made as part of constituency and general political work) 

���������	
�	������."#(�����ก?8 ก���*�ก����4��"���ก"#W,�(��
�8<���
���������ก���������ก"����7#����ก<���"��':�
��	ก��������ก"����7����)*
����
"���ก��."#5���-�������W����ก�ก���&���W��.����
������ /���9)������	
��-���
�&4���/���	�5����� �����������ก?8 ��-� ก�/�������5��������-�"���ก��."# (��
ก�/�������5����ก����.����	��*�"���ก4����."#�	ก����:�
�"#����&����ก����ก�-�
/�����:�
�ก�ก���&���ก�-��	�5�����������+������5ก��ก"����7 �	
��	�ก�- ����+��ก�� 

��������a��
���"ก�ก���&��V ��ก���*��/��"���ก4����."#��ก;,ก
����-��%�"-�����
�4��ก�ก��&������#�����&�54����."# ��-���ก1�� ก��	����	����
�4������ก4���/���9)�ก�ก���&�	
��%�ก��0���������	
4��"���ก��."#����*
����ก"����74��
�"�	#)��ก�),� /�����	ก����;,ก������/��"#��.�����,'���l �.�. 1989 ��*
�"#���"���-
�����	
"���ก4����."#�&4���������	
�	
���������/����.�� (/����-���������/��
��."#) ��-"��;��������ก"����74���"�	#)��ก�),�  

��5��3�5	�;����&4����� 52 (1, 2) 4����.�����,':�
����+�- "���ก     
"#W,�(���8<��5��-;,ก�&������	����'�	������(����������1�����#���(��#���ก
��."#, ("�������1��-ก��&����ก���*��4��"���ก"#W,�(���8<��	
��ก1���	

"���ก"#W,�(���8<����ก���&��5�������ก��e��ก�� 
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�	4���ก��������-� (��-� �,�3ก��z/:, ����, /����	�(���+�+ก���), ����
ก�����+��	
�&4���������-�ก��#����������+��*�/������35���-�������+���������"�	#)��
ก�),� ���������*
� V (��-� �����	�, /�(���3(������	) ก1�	ก&������"���ก��."#��������ก
"����7�����ก"���ก��."#����<���������	
�����	
�ก	
��4���ก��ก�5ก�4����."# ��������
����	/���9)���-���
�"���ก4����."#�5����4�(�-��"#����	����- �&),�4��"���ก
��."#��������������+������ (�-������ก�-�5�����;,ก���5"��/������.�����,':�
���-
�)	��(�-ก�����ก����5"��ก�;,ก������ก<�����-���� (�-������5"��������	����-�-5�
�	ก�/��(����-������������&������ก�5ก�4����."#��*���- 

��������"����:��3(���3, "#(�-�"�)���3��. �5�	�&���"���-���-���	
�	
ก�;-����ก��#����������+��*�/������3���;��ก��	)��)3(���*
� V 4��"���ก�����ก"����7
4���"�	#)��ก�),�:�
���:�
��������-ก��&������	�'�� V5��������ก���+'�5ก"#
(�-�"�)���3��.��-���� 

(4)  ก��&"&������ก�����+���ก�����ก���."# (Reproduction of 
parliamentary proceedings) 

��ก�5���&"&������ก�����+�"#�	
��-�	ก�������5����������
�+������/��;*���%���ก"����7��1�4� �������W,��W�()�-/h82����ก�����+�(��W,�)��)3
�������ก�-�ก1��������ก"����7��1�4�������-�ก�� /���+������ก�-���-�������W���-���ก�
ก���&���ก�-� �����ก?8 �l  �.�.  1840 ������ก����ก<���)���89������
� :�
�ก1�*� 
)������''��� ��ก"���."# (The Parliamentary Papers Act) :�
 ������&���ก�-�����-
!)������''����	��	���"&��'�-�ก��&������4����."#(���	W�������ก��ก�5ก�4����."#
����������	
4����."# (���)*
���%�ก�"-��"������ก�����ก���''���ก<�����%�����-�
�	���"����W� :�
�5���-�	�+�"�����ก��W�()�-���� ,��ก"�, ก�����(����*�ก�)�5�2
4������"# ��-� ก�2	�	
"#W,�(���8<��5��1��-����"�(��5&��%�����������ก��W�()�-��
"�
�)��)3���ก�-�$ )������''����	�ก&����- ก��&����ก��� V 4��W,�)��)3�� 5�����ก���&
���&"�
���*�#�����&�54��"# "�
�)��)3�	
��������ก�5กก�ก��#������
���/��"+5���5�
��������ก"����7 ��ก5ก�	�;����& ���;,ก���� ����5������	
"+5����-����������ก"����7���� 

��ก"����7��1�4��	���ก��"�
�)��)3�	
ก���&#�����&�54����."#(��4����
;��"*
�����+ /������3 (���������3��1���ก��&����ก�4����."#:�
��	ก�����+��)*
�����	���
/��-��", :�
������������ "���ก��."#�5;,กze�������ก�+���#���ก����������"	���
5กก��	
"���ก��."#ก�-�;����&�����	��ก82���%����W�����'��*�������"��������
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()-��-��+����*
�:�
�����-��.����	��*�"���ก(�-�"#���� /�����ก�-�������-�ก��#����4��
��."#:�
��	ก���ก�ก���/������3��*�����+��*��������3��1� /���+����	
����������"	���
�5���4����"���ก"#W,�����/h82�	�(5�����/���������&����ก�ก��"#�	
�����������
�"	���  

5)  4��5&ก��4�����,-ก����ก82�4���&),� (Restrictions based on the nature of the words 
spoken) 

��ก"����7��1�4���-����������-"���ก��."#�	"������-���-5&ก��(����-;,ก
5&ก��"������ก�),�4��"���ก�	
5�),� (�-�&),�4��"���ก"#������,-#����4��5&ก�� (��
���ก�������������ก� (��-� ก���ก�&"�
�,ก��&���, ก��&�������	
��-��-�����-5��4��
��."# (��ก�"�
��������
������*�(��ก����
�ก�4����-) :�
�ก<����	���	
�ก	
��4���5����+�����
4��������4����."#��*�����	���0�����:�
�������ก���''�������)*
������
��5�-�&����ก���-��	
���� ก<����	�����ก�-��5;,ก��''����������.�����,' �����-���-� ����� 97 4��
��.�����,':	� ��/�� (Constitution of Sierra Leone) ก&������ "���ก"#W,�(���8<�5�
�����:�
���ก��7��	(��#)��ก823 (������)?���	) 4����."#����������-�ก�����+���."# (��
��ก��0���������	
��ก�5ก���ก��."# (����� 99 ก&��� ����&�5(ก-�����"#��ก�
���;���2�ก���ก���ก"����7����*
���ก	
��ก���&ก�-�4��"���ก"#:�
�;��5�����	
��1��-)���
��*�������-��%����
���������5��&����+����*
��"*
���"	��*
��"	�� ��*
��2�ก���ก���ก"����7
)��-��%�ก����
������5������&���ก����������&����ก� 

4��5&ก��"-����'-��ก�	
�ก	
��4���ก��ก����
�������-�����+44����.(����
�������	
�	������."#������)2	4�����ก?8���� ก�2	��	�	
"���กก�-�;����&�����%�ก�
���
������:�
���,-����-�ก�)�5�2��	����:�
������������	
���������."# W,�)�)ก8
"��;;,ก��)ก83��5�23���&����	
4���4��� /��;*��-��%�ก�ก���&�	
��,-��ก���*�5ก4��
��."# ��ก5ก�	�ก��W�()�-4���,��ก	
��ก��ก��[�����+�"#(���5���-����������+������
�)����,-��ก4���4�4����ก"����74���"�	#)ก�),� (����4�� 13 4��4��������ก�����+�
"#W,�(���8<�4�����������/��	�:	� (The Standing Orders of the Indonesian House of 
Representatives) �����''����������	W���4�� 198 ������ 2 �	
ก&���������&�����	��ก���-
��-����������+������ (����ก5ก�	�����+������5���-�����;��ก��W�()�-��*
���	
��.ก&���
�����%��������	ก���� 

���������,����(�������������, "���ก"#W,�(���8<���-�5��	�ก����"����7
4���"�	#)��ก�),���ก�2	�	
�	ก��,;,ก�"-�����*��&����"*
���"	��*
��"	�� (��� 80 ������"��
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ก�2	) ��ก5ก�	�  ����&�����-� ��-� ���������, /�(���3, ��	, /�:����ก(���+�+ก��� :�
�
��.�����,'(�-�ก����������� 161 4�� (ก) ก&������"���ก"#W,�(���8<�5��������
��ก"����74��"���ก"#/�����5ก����&�#��5��*����5ก������/��"-������ก�ก����
(���ก�-"���ก������	
����	
ก�����+��55�ก&�������	ก���/�8���������-�	
5&��%� 

(���-5�)�5�2/����
�����%���ก"����7"��2� :�
�����������"���ก"# 
W,�(���8<��5;,ก�)�ก;������+��ก����� (��-� ���ก?8) ���������	
�	��ก"����7�	
"���ก"#5�
;,ก�+�4��/��"#��� (��-� :�������, ���	��	�, �:	��3��	/��, ��������) "���ก��."#5�����ก�
ก�-�;����&:�&#���ก"# "���ก"#ก15���-����������+��ก���� V 

6)  �&�54����."#��%�ก���/�8 (The punitive powers of parliament) 
"�
��	
"&��'�	
"+�4����ก"����74����."#�	
�ก	
��ก��";���������''��� (��."#) ��

.���	
��%����3ก��	
"��;�	
5�ก&���ก<����	��4�������(��ก����������ก��"���ก"#����
���	ก���/�8�������:�
��5���ก������ก������ก���%�"���ก�����
����(��ก�4����- 
��."#��(��4����."#���ก?8�������%�5���ก�)�5�24�����	
�	ก������ก(����/�8
.���������ก"����7 :�
�ก1�*�ก�ก���&�� V ��*�ก��+ก��/����-�&���;����ก"����74����."#) 
��*��,���
��-���."# (���W���-��&�5����	
4����."#), ���������*
� V ��ก���*�5ก
���ก��*
�/��ก&����-����(��ก�ก���&:�
�W,�ก���&W��5�;,ก5&�+ก ��42��	
�������8�	
 20 
ก�2	4����."#�	
���"�������/�85&�+ก �&�54����."#:������� ��-� ��*
��+��� �l �.�. 2003 
��."#�������&�5��/�8"���ก"#W,�(���8<�/����/�85&�+ก��-�ก�����
��lก�2	�	
"���กW,�
����ก�-�/5��	��.����	�-ก�ก���������
� ((���)*
��"���ก4����."#) ��-��+�(�� ��
����-�ก��#����4����."# ���	
ก&��������)������''����-����"���� �&�5(�����
�+��ก���������ก&����&�54���2�ก���ก���ก"����7����5�ก��&4���"��(���	
5��"��
���(ก-"#�)*
����"#�	����-��� /������*
��ก�4������ก��+���23��-���ก&������"���ก4��
��."# :�
���"�#)��."# (The  Inter-Parliamentary Union) /�����������	
��."#�	�&�5�	

5�)�5�2��%��� :�
�ก�����������������������ก���������%�������ก�����ก�
��5�����������ก�������(��5�����;,ก�&���� /���9)���-���
�"������ก��+���23�-��� 
(��5���%��	
�-"�"���- ��."#5�"��;)�5�2��	�����-���%���"��(����	
������#����
����''������ 14 4��ก��ก"ก��-����������ก<���()-�(��"������ก���*�� (The 
International Covenant on Civil and Political Rights) ��*���- 
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2.4.2  ���ก�����������-���4����."#128(Parliamentary inviolability or Immunity)  
���	
���+���4��������� �����������-���4����."# ���;�� ก��ก�e��4��"���ก

��."#ก��ก��&������	()-� ��*�ก��&������	�'"&����ก�ก���&��ก���*�5ก�	
�&����ก�
������	
4����."# �����%��	
�4��ก�ก�����",-ก��0�����4��a��
���" :�
���1�ก�;*�ก&����
4��(�����4�������������-���4����."# �+2��ก82�"&��'4�������������-���4����."# 
�	��,-(�������.�����,'a��
���" 1791 :�
�ก&����-����	� "���ก"#(�-�����5;,ก5����ก�
ก���&���'.����
������ ��*�/�������&�5�����5�� (�-ก<���ก&������
5�����(5��ก�5��ก+����ก�-�/����1� (����-�5�&����ก��-����5�ก�-5�����	ก�(5��4��ก�-��
���	
ก<���ก&������$ 

/�����ก�����������-���4����."# �	��*���"��:�
�"��;5��������� ก�-��*�  
�����ก?8, "���ก"#��."#�	
��-����	����+��ก��5กก��&������	��ก<���

�' :�
�"����/��2 (��������) 4�� !�"�	#)5กก�5��ก+�$ :�
��	�ก-���"�	#)��ก�),� /��
ก��e��ก��(�-��"���������������������&���"���ก"#��-�	������*�����4���ก�;,ก������)�3 
(��/�8) ;,กze�������&������	����"&������	()-� (�-���>55+����	ก��������+��ก��"���ก
"#5กก�;,ก5&�+ก5ก���W����()-����� ��-���ก1�� ����(�-�	ก�5&�+ก"&�������W��
���ก�-����������"����ก ��������������1�4����ก"����7����:�
���,-�����������ก?8(��������
�*
� V �	
���������."#������)2	��."#4�����ก?8 (���;�� ��������, ���	��	�, �:	��3��	
/��(��:�������) ก1�*� ��."#���5�(5��W-��������"#��ก�2	4��ก�5��ก+�(����/�8
"���ก"#/��"��;���"����*�)�)ก8��� ((�-ก�2	�	���-"��;������ก��ก�2	�����-�4��
������(����	
�����-�����ก0�	���+ก�23��-��	�) "-�����������������"#5�����(5��
ก���-����� (�	���ก���ก����*��*
� V) 4��"���ก"# ��ก5ก�	� ก��&����ก���()-���*�
�'4����."#�	
��-��������+'��-�����5ก�5�����	
��."#;*���%�ก���������ก"����74��
��."# (�-��ก"����7������	����ก	
��4�����������"-����'-�-����	��	
�������)2	��."#���ก?8 
ก�-��*� �"�	#)��ก��4��-���-��� :�
���-�-5���%�����*
�����'��*�ก<���()-� "���ก
4����."#��-�5;,ก�������������%�)������ (������	�"�	#)�	
5���	ก��	
����ก�����	
��%�
�2��,ก4+� 5��"��;ก�-�����- �������	
���������."#������)2	��."#4�����ก?8�	

                                                           

128  Hélène Ponceau.  (2006).  Parliamentary Immunity Background Paper prepared by the Inter -
Parliamentary Union.  Retrieved August 13, 2010, form 
http://www.gopacnetwork.org/Docs/Global/IPU%20-%20UNDP%20Immunity%20Paper.pdf 
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(����������*
������+��ก������ ��-� �����������ก����(��:������� (�-��������
���:������3��*�������3(���3��."#�	���ก�����������-���4����."#�����ก 

���������� (���	��	�, �:	��3��	/��, ���3���3) �����������-���;,ก��ก(���
�9)��)	���)*
��e��ก��ก�5��ก+�4��"���ก��."# ก��4��-������."#(������;	��4����
(��5ก��."#�)*
������*
���
��-�	"�����	
��
���'-4����."#�	
�4��-������+�4��"���ก �����	��	�
(�����3���3 ��ก"����7�	���-��������������ก�2	�	
���W������-��	
���+�������.�����,' 
�����-���-� ก�2	ก�ก-�ก�0��*�ก��������-�"����#) "-����"���ก��."#4������5���-
;,ก5��ก+��&������	 (�ก���������W�����') ����-�����	
�	ก���[�"�������+�"#(���[�
"�������+�"# (��� 62 ก, 4�� ���� 6 4����.�����,') :�
�5���1�����-ก��e��ก��5�����
���-����������������4������-�"�������+�"#��
���� 

������������ก"����74�������������-����&�,�(���5ก��ก"����7���� :�
���ก
���;��"���ก��."#5�;,ก���5"��/����)���8��*���",� ��-� ��������ก������
(Guatemala), /������	� (Colombia) �����-���-� ��<	ก�	�&�5�	
���"��"���ก4����."#���  
:�
���������/������	�"���ก��."#������-�	"�����+���23��� (�-�>55+���"���ก��."#�	"����
�+���23��� ��ก�2	�	
�ก��4�����������/������	� "���ก��."#/������	��-����
�:�
���%�"���ก
4��"�#)��."# (The Inter-Parliamentary Union) ���ก���&ก��������&�5��ก�)�5�2
��-���%�����:�
�����������������+"�''�-����"������+8���(�-������ก (The American 
Convention on Human Rights) /������''����>55+��� (��� 186 4����.�����,') �����''���
���ก��ก��+���23�����(W�ก��	�'����<	ก/����%��&�5��1�4�4����<	ก 

��-���ก1�� ���������*
� V/��"-����'- �����-����	ก�5��ก+���*�ก�ze������
�+กก�2	 �ก��-��������+'�5ก��."#:�
�"���กW,�����"��ก����,- ����������ก�����������-���4��
��."#"��;�	
5����������-��%�ก���������������
��	
�)	��(�-��*
��ก�5��ก+���*�ก�ze������
�����
������-�����)���ก�����"���-W��ก1����;,ก��/�8 /��(�����)*��.�ก1�*� ��."#(:�
�
��%����(��4���&�5�������) ���5����W�����ก��&����-�- ก�����ก�5���%�����(���	
���+W� (����-����ก��4���5ก�����1���ก���*����*������1��	
��-�	���+W��*
� ��*���-ก1�� 
(��"�
��	
"����������1������-��	ก1�*� 4��������ก�����+�4����."#4�������������� (The 
Standing Orders of the National Assembly of Lebanon) ��4�� 98 :�
����+�-�	
��ก�)�5�2�)�ก
;������+��ก��4����."# ��."#(���2�ก���ก��-��5������������������(��4��ก�
ze������(������������
��5�- �������ก�����������-�	(��5,��5��ก���*�� (����-��-��%�ก��
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�����	
5�4��4��"���ก��."#�	
�ก	
��4���5กก��&����ก�5ก�����ก���*��4��"���ก
��."#���� 

1)  4���4�4��ก��ก�e�� (The scope of protection) 
(1)  �ก�e����� (Who is protected?) 

���ก�����������-���4����."#�����	W��9)�ก��"���ก"#W,�(���8<�
��-���ก1�����ก���ก�-����������+���ก�+-�������/��"&��ก��/���ก�)�M�(�-�
"�������� (UNDP) ��"��2��.���/���	4���ก�������ก����
��	
"&��'�*���� 13 4��
ก<����ก	
��ก��";��4��ก��&����	
��%�"���ก��."# (The Law on the Status of Deputies 
in the Republic of Moldova stipulates) :�
�ก&����- ���"���ก"#W,�(���8<��	��ก"����7��ก�
�0���������	
����5��+����	
�2���4���4���� (��ก��+ก���� V �-�"���ก"#;*��-��%�ก�
�,���
� (ก�����) :�
�5�����;,ก��/�8��ก<��� ����5�ก�ก���&�-�"���ก���������� 
(��-� "�	 #��� �+��(��W,��ก����) ;�ก��+ก�����ก�-��+-��	
5�ก���&�-�"���ก4����."#�	

�ก	
��4�����ก��0���������	
4��"���กW,����� 5���1�����- ������"��2��.���/���	ก�
4��4���4����ก�����������-�����;���+�������������4��"���ก��."# (�*� "�	#��� 
�+��(��������4��"���ก��."#)���� 

(2)  ���������ก���������� (Time frame) 
���������ก�������������ก�����������-���4����."#����������

��-���	��ก�����ก�"�	#)��ก�),� (Freedom of speech) (�-4��(�ก�-��	
"&��'5ก���ก�"�	#)
��ก�),���
�ก1�*� ���ก��ก"����74�����ก�"�	#)��ก�),� (Privilege of freedom of speech) ���ก
��-���(�-���."# (Inviolability) ���������������(�-�9)�����	
����	ก�����+�"#) �ก�������
���ก�-�����"���"+��� "���ก��."#�5;,ก�&������	"&�������W������/�����5�ก���ก����+��
ก��(�-���."#������������� 

��4��������ก�����+�"#4�������������3 ��"��(����������3�5����
����+��ก����*����ก�����������-���(�-���."#ก&����������9)���,-����������	
����	ก�
����+�"# ก�-��*� ก�2	��	�	
"���ก��."#�ก��4��� "���ก��."#��-�5�ก���ก��*
������+��ก��
��������������ก)�������������+������(��� (:�
������''�������� ��� 8 ���� 5 (�� 
��� 5 (�-� Law 25.320 ��������ก"����7(�-�"���ก��."#) (�-��-���ก1�� ���ก�	��-���	4���
�ก��������	
����	ก���ก0����� 60 C (�-���.�����,'����ก �	
ก&�������- "���ก��."#���5
;,ก5��������-�"�������+�"# (legislative term) /�����5ก���������4���������."# 
����(�-"���ก(�-���."#���ก�-����ก���&���W���':�
������-����(��  
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��������"-����'- ก�2	�	
��	��,-������-�ก��&����ก�"-�ze�� ��������
�5ze����	����ก�����-������ก���+'�5ก���"#/�����(5���"	�ก-�� 

(3)  4��5&ก������ก	
����*
��ก������#�4�����W��/��ก82�ก�ก���&4�����W�� 
(Restrictions based on the nature of the offence) 

4��5&ก����ก�������������ก�����������-���(�-���."# ����	���+�5ก
����#���*���ก82�4��ก�ก���&���W�� ก1����	ก��<������	
(�ก�-�ก������������
������ ���������� ��-� /�����	�, �,�,�	, /������	� (�� ���������� ���ก�����������-���
4����."#���� ���5���������ก��ก�ก���&���W����-����(�� (�-���������� ��-� 
"��2��.��������������''�������- "���ก(�-���."#������ก�����������-���(�-���."#
�9)�ก�ก���&���W�����(����-���� (�����5�������+��ก�����ก�-�ก�����W����1กV ����V 
��� 

4)  4��5&ก������ก	
��ก��ก�����ก�)�5�2��	�' (Restrictions concerning 
criminal procedural acts)  

��������"-����'- ��ก�������������ก�����������-���(�-���."# 
���������;��  ก��	
"���ก��."#��������������+�������-5���;,กก��&������	��
ก<��� (��;,ก5�� (��ก�ก4�� /�����5ก���������(�-�"���ก��."#�"	�ก-�� (:�
�����	�
����) ����	(���������	
���������+��ก��"���ก��."#/�����"��;5��(��ก�ก4��/��"���ก
��."#��-�5�����ก"�������ก�-���� (���ก����ก�������ก���ก�-�ก��ก�����ก�)�5�2
��	�' 

��������"-����'-:�
�������+�;��ก�+-�������/��"&��ก��/���ก�
)�M�(�-�"�������� (UNDP) ��-� ��zก��";�, ����ก, z[����[�"3, �,/ก"���	�(�������3
��"�� "��;������ก�����������-���(�-���."#�)	��(�-ก��e��ก�������"���ก��."#;,ก
5��ก+���-���� :�
��ก5��	ก�5��ก+�ก1�������������������5ก��."#��-���� 

����������3�5���� ก�5��ก+�"���ก��."#�)*
��&������	���� ���
������4����."#��-5&�����	ก�����4� �)	��(�-"#������������ (��ก����������������
�����;��ก���������"# ��*� ";��	
�&��4��"#�	
�ก	
��4��� �	ก����ก����5���5����
(��ก���กz>���/����)�34��"���ก��."#�	ก����  

(����ก�2	�	�����	��	�ก��4����	
��.5��3�5	�������"���.�����ก (��W��&
���"��4����	���ก�-��*� ��ก�5��ก+�, ก�ก4��, ก�������, �;, ";��	
�&�� (���	
��,-"-�����
4��"���ก��."#����"��;�&���/���)	��(�-(5�������."#����,���-���� (�����ก�ก263���ก�-�
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�����''����������� 52 4����.�����,'"���.�����ก (�-������������ก�������������ก?8 
��ก�5��ก+� (���&������	"���ก��."#�������������������5ก��."#�"	�ก-�� :�
���
�������������"���ก��."#���5;,ก5��ก+�,ก�ก4��(��(�-;,กก�-������	�' /�����5ก
���������5ก��."#�"	�ก-�� (�-"���ก���ก�-��5;,ก�&������	�'����ก��	�	
;,กก�-��
����;,ก������/��ก<���)���8 ��-� ก<�����*�ก����, ก<���)���ก���*�� /�����5�ก��ก
"����74����+����������� 

(5)  ���ก�����������-���(�-���."# ก��ก�ก���&���W��:�
���� (Inviolability 
and flagrante delicto) 

/�����ก��
��� ���ก�����������-���(�-���."# �����������(ก-ก�2	�	
"���ก
��."#�	
���ก���&���W���' (�-�ก;,ก5��ก+�5กก�ก���&���W��:�
���� �-��;,ก��/�8
���*�����*
�V :�
�4���ก�����	� )�5�25ก������(��4��ก�ก���&���W��  

�����-���-� ������������ก (�� ������ "���ก��."#5�;,ก5��/����-�	����
���������������5ก��."# �ก"���ก��."#���ก�-�ก���&���W���'���(�� 

"-�����:��3��	�, �������"/ก, ����"3��"��(���,/ก"���	� �ก"���ก
��."#����	ก�ก���&���W���':�
��	/�85&�+ก�กก�- 5 �l "���ก��."#4��������
���ก�-��5;,ก5��/��������4����������5ก��."#  (������������3�5�����ก"���ก
��."#�5;,ก5��/��������4�����������5ก��."#ก1�-���*
�����	ก�ก���&���W��:�
��	/�8
������	��� ��*�ก���&ก�����-�������*��&����"	��*
��"	�� (infamante or aflictivo) ����
������ ��."#5�����������(5��ก�5��ก+�"���ก��."#:�
����ก���&���W��:�
���� �����-���-� 
��������5��3�5	�, ������, ��� ;��(���-"���ก��."#5�ก���&���W���' �ก5�5��ก+� 
��*� ��ก�2	�	
�	ก�����4������-�� (��
����) 4��"���ก4����."#����5������	ก�(5����."#
ก-�� ((�-��-����4����������) "-����"��2��.���/�� ���� ;��(���-"���ก��."#5�
ก���&���W���' "���ก��."#ก1�)	��(�-;,กก�ก��,-�������2��� ��%���� 24 ��
�/�� /��ก�
ก�กก����������W-���������� 4�����ก�:�
�����	ก�(5������������."#������(���  (��
�������."#�����	�&�5�	
"�
���-��"���ก��."#���)��5ก�5��ก+����  

(���-��*
��ก�ก���&���W��:�
���� (flagrante delicto) 5���%�4��5&ก��
���ก����
��	
��-���"���ก��."#"��;�ก�����ก����+��ก���������������ก1�� :�
���%�
���+W�4��W,��-�ก<����	
��-����ก�����+�����
����4��5�-"���ก��."#�	�#�"����7�����*�ก�-
�+����*
� �)����*
��	ก�ก���&���W��:�
�����ก��4��� �ก������"���ก��."#"��;�ก���ก
����+��ก����ก�2	�	
"���ก��."#ก���&���W��:�
������� ก15���%�ก����"����(ก-"���ก
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��."#�ก5��ก���� (�-��-���ก1��5กก���ก84���2�ก���ก�4��"�#)��."# (The 
Inter-Parliamentary Union) ��"-��4���2�ก���ก�"������+8���4��"���ก��."# ���("��
�����-������1�;��ก�ก���&���W��:�
���� (flagrante delicto) ��- ����	"���ก��."#�	
���4�
�-��ก��+��+�/��"��(�����5ก��+� (�-)��+��+���ก1ก����%�ก��+��+��	
�	����+�(��
4���:�
�"���ก��."#�����ก�-�ก1��ก��5ก";��	
�+��+�(����-����-���+��+�(��� �-��"���ก
��."#�����ก�-�ก1���;,ก����4����- "���ก��."#����4��-��ก��+��+��	
ก-�����ก������+�(�� 
(��"���ก��."#����-�ก1��-�5�ก���ก����+��ก��4����."#������������� �)����%�ก�
ก���&���W��:�
���� ก�2	��-��	�5��;*�����-��%��-��/�-�ก�2	ก�ก���&���W��:�
���� �����%�
ก��	���(��ก���4��ก�2	ก�ก���&���W��:�
����(���	
5��&���;���������	
(��5�����
���ก4��ก�ก���&���W��:�
���� 

2)  ก�����ก���ก��	
"���ก��."#5��ก���ก�����������-���(�-���."#4���
��������� (The procedure of lifting parliamentary inviolability) 

����	
���ก�-���-���ก�����������-���(�-���."#����-"������1�4��	
5��+������
"���ก��."#5กก���-����;,ก���/�8(�-��%����ก�	
5��&���"���ก��."#��
��5�-�����5���-
;,ก5��ก+� ��*� ;,ก�&������	5ก4����	
��-�	�,����5��� �ก"���ก��."#��
��5�-4������ก�-�
��-�	�,� ก1"��;�ก���ก�����������-���(�-���."#��+����������� 

(1)  ก�����ก���ก��0�����/����
��� (Procedure generally observed)  
/�����ก(��� �5�����	
��ก�����ก��+���������� (���������;�� 

�5�����	
���ก�, ��, ก�������+������) 5��	ก�"-��&�������ก�-��-��5�����	
��."# ����5ก
�����&�������ก�-�ก15�"-�W-������2�ก�����ก�4����."# :�
����2�ก�����ก����ก�-�
���ก���������2�ก�����ก�"��'��*��2�ก�����ก���"��'�	
����4�����)*
�)�5�2��*
��
��ก"����74��"���ก��."#/���9)� (�� �2�ก������ก���"��' :�
���*
��������&����(�����
�2�ก�����ก����ก�-�ก1)�5�2�&�����-�4����ก�ก263��*���- (����ก�"	�����"�� :�
���*
��ก�
����(���"	������(�ก�-�ก������(�-��������  ��-� ������������ก5�������ก����(���"	��
/����1�4� 

���������� ��-�  �����3 ��"�� (�����/��- ��ก���ก�"	�����ก�-� ���
���	ก�����(���"	��/����� "-��������������+"���� ������-��	
�[�����+�"# 
�2�ก�����ก�"#����+"5��&ก�)�5�2(�����"���&�������ก�-� (�-��ก�2	:�
���%�ก�2	�	

��กW,��	
)�5�2 �����5���%�W,����"���5����*
�����ก�-� ��-� ������������ก �����"#
W,�(���8<� �	�&�5�	
���"���-5�5��ก+�"���ก��."#��*���- ����5ก�	
�[�����+�"# (��
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��� 92 4����.�����,':,�� (Constitution of Sudan) ����&�5���������"��"# �*� 
�����"#W,�(���8<���*�������+M�"#ก1����	
�	�&�5���"���-5����
�ก�����ก��&���� 
��	�'��*��	���ก����	
��ก�5&ก��"����"-���+�����*���-  

ก��ก���ก����+��ก����%�"�
��	
"&��'�	
�����e��ก��������	ก��ก���ก����+��
ก��(�-���."#������ก����5��ก���5����23�	
ก<���ก&������ (�����ก����+��ก��(�-�
��."#��������-��%����ก�	
"���4�����)*
��&������4�4��ab����
�ab���(�-"���4�����)*
��+������
";�����."# �����-����+ก�23�	
)�",5�3���ก����+��ก�����ก�-��*� ��������z[����[�"3  ��*
��l 
�.� .2006 ���� ����	���)����	
5��ก+�"���ก��."#ab����4��ก����.�� (ab����) 5&��� 5 
�-� (�-"���ก��."#ก1������ก���ก�-���ก��+������������ ���-������-�����	
 27 ก+�#)���3 
;������	
 8 )?8#�� �.�. 2006 �	
������4����&����	
��"# (�-������	
 28 ก+�#)���3 �.�. 2006 
"#W,�(���8<�ก1����	�&���"���	
��%�ก��*�������ก����+��ก���-��%�"����4��"���ก"#�	
5�
������ก��ก�e��5กก�;,ก��ก���5��:�
���%�W��5กก����
�;,ก"��"����*�;,ก����ze������
�&������	 

(2)  �&���"����ก������ก"����7�+������"���ก��."#�	
)�5�2/���� ����-
��."# (Decision taken by courts and not by parliament) 

����ก�2	:�
���-�ก���-����ก�	
��5���%������"���-"���ก��."#"��;
�ก��ก"����74����+�������������*���- �����*
���5ก���4��ก�����กก�(�-�(�ก�&�5 :�
�ก�2	�	

�����"�������ก��4����	
������ก������ �	
:�
���.�����,' ��� 161 a ��������&�5��",� ��
ก����"���-5��&������	ก��"���ก��."#��*���- (:�
���%�ก�2	�	
"���ก��."#���55��ก���ก��
����+��ก��4����e��ก�������) 

�����������	 ����&�5���+���23��ก����"���-"���ก��."#"��;�ก
��ก"����74����+�������������*���- (��"���ก��."#"�"��;�+��23�&���"�����ก�-�4�
�����-�
��",����  

"-���������*
�V ��-� ����������"�������� ���
�(�ก������."#��%�W,����"��
ก-���-5��&�"���ก��."#"��;�&���ก�����������-���(�-���."#�����+�����������
��*���-(�-�ก��-)��5�&���"�����ก�-� ��",�(�-���. (��<	ก) ��%�W,��+���23�&���"��4��
��."# ������� �&���"��4����."#ก1"��;;,กก������/���� 

��	�	
�ก	
��4���ก��"���ก"#W,�(���8<�4����"���� ("# Knesset) :�
�;,ก
����4���ก-�ก���� (������&����ก����+��ก��(�-���."# (Parliamentary immunity) �4��
�ก	
��4��� :�
�������	
 1 ก+�#)���3 �.�.2006 ��",�����	ก�ก����&���"��4����������� (������	
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ก�ก&���4���4� ���ก����+��ก��(�-���."#�- ���ก�	��	�5����23�	
�+������ก��"�����
�����1���ก���*��4��ก�+-�����������"���� 

(3)  "������ก��ก�e������� (The right to defence) 
"�
��	
"&��'�	ก��-����
�4�����ก�����������-���(�-���."#  �*�  ก��	


"���ก��."#�	"�����-�",� ��*� �ก�e������� 
���������� "������ก��ก�e�������4��"���ก��."# ���ก&������/��

���(5������.�����,' ��-� ��������/�����	� ���ก&�������� ��� 27 b (�-�4��������ก�
����+�"#4��"���ก��."# (The Standing Orders of the Chamber of Deputies) ��*���������
"�)���3��.���/��- ��� 10 ���� 2 (�-�ก<����-����";��4��"���ก��."# (The Law 
on the Status of Deputies)  (�-��-���ก1������-�+ก������ �	
5�"����"���ก��."#����	ก��-�",� 
��*� �ก�e�������ก-�� 5����"#5��	�&���"��  �����-��	
��1��������5��	
"+��ก��4��� ��������
ก��),� ��*
� �.�. 2005 ��*
�"#ก��),�����	�&���"��/��������	ก����z>�"���ก��."# ���� 3 ���	�
(5��4����155���ก-�� 

(4)  ก�����+�ก��&������	���� (Monitoring of judicial proceedings ) 
ก�����+�ก��&������	ก��"���ก��."#�����&����ก���-���%����� :�
����

��-�	����''���ก<�����''������/���9)�"&������."#��ก����5"��ก��&������	ก��
"���ก�	
�ก����+��ก�� (�-;��ก������ก1��ก1���5�0��"�����- ก�����+�ก��&������	ก��
"���ก��."#��%�"�
�5&��%������*
���5ก�)*
����"���ก��."#������ก��&������	�	
��%����� 
(����%����	ก��	
��%�ก�������ก��&������	�	
(�%������	ก���� ��ก5ก�	� ก��&������	
/����
�����-�-W,�����5���%�"���ก��."#��*���- ก1����������ก��&������	��-���%����� :�
�����	
�����-������	�	
("�������1�;�����ก���ก�-� ��-� ���������+�+��	 (Burundi) ����*��
ก�ก<�� �l �.�. 2004 "���ก��."#W,��	
��%�W,����"�����ก��4��-��ก��+��+��-�������;,ก
5��ก+���%���	�' (��"#�+�+��	 (Burundi) ����ก���ก����+��ก��4����)*
��ก�e��"���ก��."#
���ก�-� /���ก���ก����+��ก���)*
��&���"���ก��."#������ก��&������	ก���	
��%����� "�� 
(�����5ก���� (������*��ก����� �l �.�. 2004 ���;,ก��-�������ก�5กก�����+���� 
(��ก���*�ก��������*��ก�ก<�� �l �.�. 2005 ก1������ก���*�ก������%�"���ก��."#�	ก��������
� 
(�-��-���ก1��"���ก��."#���ก�-����;,ก4����	
�- !�	�4�"-���-����ก�����+8����-��+���
(�����)�3"��$ ก1�������,- (���-����*
��	ก�����"#�+�+��	 (Burundi) /��"#����	ก��ก����	�	

"���ก��."#;,ก����4����	
�- !�	�4�"-���-����ก�����+8����-��+���(�����)�3"��$ 4����
)�5�2���-�	ก��������
� /����*
��	ก�)�5�2(���)��-"���ก��."#�����ก�-���-�	���W�� 
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(�����)��-4�������	�'���ก�-�������-�	�,� �����*
���ก5ก�����ก�����W��)����ก�
("��4����155����-"���ก��."#���ก�-��������5�������"������ก��	�(5��4����155��� ("������ก�
������(5��4���) ก-����ก�)�5�2 (��������ก��&������	�	
��%�����*
���4���	
ก&��� 

(5)  ก��)�ก;�����ก�����������-���4����."# (Waiving parliamentary 
inviolability) 

�����������;*��-���ก�����������-���4����."#���� (Parliamentary 
inviolability) ��%��/���(�-���.(����%����ก����ก	
��4���ก�����ก���"����	������(��
�	���������	4���������������+�	� ���ก��������������4����."#5���5;,ก�ก4����)*
���-���
;,ก�&������	 (�-��-���ก1�� ���ก���ก�-�ก1�����	���+�ก��������ก�2	 ก�2	�	
���ก���������
�����4����."#���5;,ก��������� ��-� ��������z[����[�"3"��;"������+��ก�� (���ก���
��������-���) ���ก�-����/�����(5����*����"���5�	
5���-�ก����+��ก�� (���ก�����������-���) 
4�����+��������ก1��� 

(6)  ก��ก���ก�����������-���4����."#4����)*
�����4�����	ก���-�����
"���ก��."#��
����5กก�;,ก�+�4�� (Lifting of inviolability conditionally and right to request 
suspension of detention)  

/����
���(��� �����กก�(�-�(�ก�&�5���� "#��-�55�ก���-��ก�
�&������	������� (�-���������� ��-� �����	
�� a��
���" "��;�ก���ก����+��ก���)*
�
��-���;,ก�&������	��� /����������"-����'-���� "#����	�&�5��ก�����4�����	ก���-�����
"���ก��."#��
����5กก��+�4�� ก�ก4�� ก���+�ก��&������	��*�ก�)�5�2��	ก��"���ก
��."#�����
������-� a��
���" ������� ��"���	� �����	
�� (�-��������������*
��ก�4���-��
���"���ก��."#��
�����	�ก1��-;,ก��''����������.�����,'(�-��%�����)2	�0�����4������."# 
��-� a��
���" (�-���������(����"���	�����5������	ก������
�4�"#�����*��	ก�����4�/��
"���ก��."#�	
�ก	
��4��� "-������������	ก���''����������.�����,'(�-����25�ก���� 
)+����ก�� 2550 ����� 131 ��ก0ก�2	�&�54�������"#��ก�����4������-�����
"���ก��."#��
������,- 2 ก�2	ก�-��*� ���ก��	
���
��*���ก�2	�	
�	ก�5��"���ก"#W,�(��
�8<���*�"���ก�+M�"#��42�ก���&���W�� �����������������(�-�"#�	
W,�������%�
"���ก/��)��� (�������(�-�"#�	
W,�������%�"���ก�5"�
������-��W,�;,ก5�����129 (�����ก�
�	
"���*���ก�2	;�"���ก"#W,�(���8<���*�"���ก�+M�"#;,ก�+�4��������-�"��"����*�
)�5�2��,-ก-��"�������+� ��*
�;��"�������+� )��ก��"��"����*��� (���(�-ก�2	 ����"�
�
                                                           

129 ��.�����,'(�-����25�ก���� )+����ก�� 2550 ��� 131 ����"��. 
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��-������	;������(�-�"#�	
W,�������%�"���ก�������4�130 5���1�����- ���������������
�&�54�������"#��ก�4���-�����"���ก��."#��
��������-��	
"���กW,�����;,ก
"��"����*�;,ก�&������	ก-���	
5��	ก���	�ก����+�"# 

(7)  "����4��"���ก��."#�	
;,ก5��ก+���ก��4��-������+�"# (Right of 
detained members to attend parliamentary sittings) 

"����4��"���ก��."#�	
;,กก�ก4���	
5�"��;�4��-������+�"#��������	��-ก	

�������	
5����"����(ก-"���ก��."#�4��-������+�"#��� ���������ก�-����(ก- ก�	:, ���, 
���, �ก	";� ���+�	
���������ก�-����"����(ก-"���ก��."#�	
;,กก�ก4���	
5�"��;�4��-��
����+�"#��� �)�����������-�����&���;������ก�	
�- ���"����8.����ก-���-W,�;,กก�-����%�
W+����"+���7(��"���ก��."#�	����	
������������5��������"����(ก-"���ก��."#��ก��4��-��
����+�"# (��"���ก��."#�����%����(��4����������ก��&����	
��ก8W����/���3
����������	ก���� (�-��-���ก1�������������ก1�����-������"���ก��."#�	
;,กก�ก4���	
5�
"��;�4��-������+�"#��� 

3)  ���ก�����������-���: ";�����."#�	
;,ก/��(�����-��+�(�� (Parliamentary 
inviolability: an increasingly controversial institution) 

���>55+������ก�����������-���4����."#���;,ก��)ก83��5�23��-��ก�-��%�
���ก�	
��"��� (���	(��/����	
5�������+������"���ก��."#�� ��*
��5ก"���ก��."#������
���ก�	��)*
��ก�e�������5กก�;,ก�&������	��*�;+ก5��ก+���4���ก��+5����������
�(���)*
�
�ก�e����-������&������	(ก-����� �-����*
����ก5ก�	
"�����	ก����	
��(����� (���	���
��%������������ก4��� 5������ก��	��."#�	
�4��(41��)*
��	
5����&�5ab������ �����ab�
���������&�5����������� (�����ก�����������-����	4����)*
��+������ab�������''��� (�-
���ก�"&��'ก1�*�5��&��-����	
5��&������ก�����������-����ก�����"��+�����*
��ก���
�&�54��ab�������''��� (��."#) ก��ab������ (��.��) (�������."#"��;�����������%�
��"��(������������+��ก�� 

�������ก��4�� ���ก�����������-����5"�������4��5ก����������
���
�- "���ก��."#�	�#�"����7�� ��,-���*�ก<��� (������&����������������*
�;*� ���
��*
���
��-�";�����."#�����(�����"-�W��&��������������-��(��� 5���&����ก���>'��	
�- 
���ก�����������-����	4���4� ������ก����)	���� ��ก�������ก���ก�-��	� �����-���-� 
�����������3�������ก "���ก��."#���������ก�����������-����)*
������	ก�5��ก+���
                                                           

130 ��.�����,'(�-����25�ก���� )+����ก�� 2550 ��� 131 ������. 
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4���ก��������+�(��#��������� (���>55+�����	���ก�-������-;,ก�ก4���)�5�2��	����
��*�����."#��� "-������������ ��-� "��2��.�:	��3��	/�� ��*� ��zก��";�ก1�	���
ก�����- "���ก��."#�5������ก���ก�����������-������ก�-��)*
���-�����;,ก�&������	5�
ก����%��-"���ก��."#������ก�����������-�����%�"�
�"���"�+���ก�ก-���'ก��ก��4���
��."# 
 2.4.3  ���ก����+��ก��ก�����ก����"��#�131 (Immunity and the right to equality) 

1)  ����+��ก��: ���"����+"�W�(��5+����"��3�	
(�ก�-� 
���ก����+��ก��(�-���."#"������(�ก�-���-�"����+"�W� (�-���ก����+��

ก��(�-���."#����;*��-��%�ก���*�ก�0������	
��������� ;��(��5��,���*���-�	���4��(���ก��
����-����ก����+��ก��(�-���."#ก�����ก����"��#� (�����-��	��ก��) ก�-��*� �ก�����
4��(���ก������-�ก��������+��ก��ก��"���ก��."#ก�����ก����"��#� /��ก��������+��
ก��(ก-"���ก��."#������%�ก����"����(ก-�+������+������
��กก�-�+������+������
� 5���	
�>'��- ก����"�������ก�-�(ก-"���ก��."#����;*��-��%�ก���*�ก�0�����(ก-�����������W,�
�	
�����"�������ก�-���*���- (�-�����กก�)���.�4��ก<���"������+8�������-������� (A 
basic principle of international human rights law) ����;*��-���กก���*�ก�0��������ก�-�����
"��;ก���&��� ������	
���ก���ก�-�����	���+W�(����%��	
���������  

���+W��	
�����ก"����7(������+��ก�����ก�-�(ก-"���ก��."#ก1�)��"���ก
��."#�	������W����������%�)���8��
�ก1�*� ��.���	
"���ก��."#��%�W,�(��4�������� 
�������5��5&��%����������ก"����7(������+��ก��(ก-"���ก��."#���ก�-� �������+W��	
W��	
ก�-�
�(���4������	�;*��-��%����+W��	
��������� ������� 5��;*�����-ก������ก"����7(������+��ก��(ก-
"���ก��."#;*��-��%�ก���*�ก�0�����(ก-"���ก��."#�	
"��;��������� (����-4���-����ก
����"��#� 

2)  ก�)�",5�3���ก����+��ก��(�-���."#�-�ก�;,ก����+����4�����3ก����*���. 
(Testing parliamentary immunity before a supranational judicial body)  

�&;��	�������ก�)�",5�3�-���"������+8���(�-��+/�� (The European Court of 
Human Rights (ECHR)) �ก	
��ก�������1�4�� "������ก��4�;���� :�
���''����������� 6 (�-�

                                                           

131  Hélène Ponceau.  (2006).  Parliamentary Immunity Background Paper prepared by the Inter -
Parliamentary Union.  Retrieved August 13, 2010, form 
http://www.gopacnetwork.org/Docs/Global/IPU%20-%20UNDP%20Immunity%20Paper.pdf 
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��+"�''�+/���-����"������+8���(���"�	#)4���)*��.� �.�.1950 (The European Convention 
on Human Rights) ������ ���ก���ก���-��ก�;,ก�&������	��-���%�����  

����	�	
;,ก���"���l �.�. 2002 /5�ก3:�
���%��+�����������;,กก�-�)�)��/��
"���ก"#������-�ก��#������"# �l �.�.1996 /��/5�ก3���ก�-�����-/5�ก3;,ก"���ก
"#���
��������-����(�� /5�ก3 (��%��'��) ze���- ���ก����+��ก��(�-���."#�	
���(ก- 
"���ก"#���� �&��������-������"���������� (���"	����/���3��*
����	����	���-"���ก"#
5�������"������ก��+������5ก���ก����+��ก��(�-���."#(�-/5�ก3��%��+��������5����-���
���"�������ก�-� :�
��&���/5�ก3��-�55��&������	(ก-"���ก"#W,��������(������-���ก����+��
ก��(�-���."#��%�ก��������-����ก����"��#���*���%�ก���*�ก�0����� ����� 14132 (�-�
��+"�''�+/���-����"������+8���(���"�	#)4���)*��.� 

(�-��-���ก1�� ��"������+8���(�-��+/�� (The European Court of Human 
Rights (ECHR)) �	�����1��- ก��	
"���ก"#),����
�������+����� V������-��	
�	
�#������"#"��;ก���&��� ��*
��5ก�5����234�����ก�"�	#)��ก�),��#������"#
:�
��	5+��+-�����	
5��ก�e��"���ก"#�	
�#��������."# /��"���ก"#��%�W,��&����	
��ก8
W����/���34��������/��"-�����(����%�ก�(�ก�&�5����-�ab�������''���ก��ab��+�
ก� �������1��- ����+��ก���	
�������+������(ก-���;����&:�
����ก�-���ก��#����4��"#
����."#(�������ก(����)*
��ก�e��W����/���34����."#����ก82�4�����3��� (�กก�-
�	
5���%�����+��ก��4��"���ก"#(�-����) �����	���"�������ก����+"�''�+/���-����"����
��+8���(���"�	#)4���)*��.� (������59���-��-����	ก���������� 14 (�-���+"�''�+/���-
����"������+8���(���"�	#)4���)*��.� /����ก����"���l�-�� ��"������+8���(�-��+/�� 
(The European Court of Human Rights (ECHR)) �����������1��*������������5�23ก��&��
4�����ก��	
�&����ก���ก�����ก�4��"#���;��ก�2	�	
�+����	
;,ก���
������(���"-���*
��
���)��ก�����ก� (�-)��ก����ก���-����	����-ก�2	ก����
������������%�ก�2	�	
��,-��
4���4�4��ก�����ก���."# ;��(���-)��ก�����ก�����&����ก�"��"��(���)��-ก�2	
���
���������ก�-���%��>'���,-��4���4�ก�����ก�4����."#ก1�� (�-ก�����ก�
"��"�����ก�-�����;*��-��%�ก��������-���� 14 (��;*��-��%�ก���*�ก�0������	
�)����-���

                                                           

132  ��+"�''�+/���-����"������+8���(���"�	#)4���)*��.� (The European Convention on Human 
Rights) 4�� 14 �	4������- !�+����-���	"����(���"�	#)���	
���+�������+"�''�	� �����	� /����-�	ก���*�ก
�0�����:�
����ก.���V ��� �)�, "	W��, #8 ,�"�, ��������1���ก���*����*���������1��*
���, 
�W-)���+3(�-������*���"���� �����"-������, ���)�3"��, ก&������*�";���*
�V 
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(�กก�)�5�2��ก5กก�� ก�-��*� �	�+���;,ก���
������5กก��	
"���ก"#���ก�-�
)�)����"# (����+�������ก1�����+ก43�����)��ก�����ก� (�-)��ก�����ก�ก�����1��-ก�
���
������������-��,-��4���4�4��ก�����ก���."# /����1��-��%���	���
���������*��
��	��
��� �����	
ก�����ก�"��"��4��)��ก�����ก�����&����ก�(���)��- ก�2	ก����
�
��������ก�-���,-��4���4�4��ก�����ก���."#:�
�)��ก�����ก�5������&����ก�
)�5�2��	���
��������"#(�ก��ก5ก��	���
��������
��� :�
�ก�2	�	�)��ก�����ก���-
�&������	(�ก�-��ก ��"������+8���(�-��+/�� 5����1��- ก�ก���&4��)��ก�����ก�
���ก�-�5����%�ก�ก���&�	
�������-���� 14 /��;*��-��%�ก���*�ก�0����� 

�����-���	�	
�ก��4��� ����	 Cordova v. Italy, no. 40877/98 ��%���*
���ก	
��ก�����
�+��ก��4����."#: ก�2	�ก	
��ก��4��)�)�����-���	�)��ก�����ก� (W,�����) ก����	�
���������	4������	, Mr. Cossiga "���ก�+M�"# (W,�;,ก����) ก�2	�	
W,�;,ก����ก���&ก����
�
�����W,����� /����	�	��+M�"#��1��- ก�("����������1�4��"���ก�+M�"#���ก���&��,-��
ก�5ก���"# �+M�"#5�����"�������-�����W,�;,กก�-���� (�-W,�����������*�����-4��)�)�
���ก�-���%�"-�����(��ก�������	�����ก�-�4��W,�������-�����������%����� ��*
��5ก�+M�"#
��-�����W,�;,กก�-������5กก�)�5�24���+M�"# ��������ก	
��ก��ก���*�ก�0������-�W,����� �&
���W,����������������*��������*
��5ก�-W,�;,ก������������+'��������"�	#)��ก�("�������� 
��1�5��ก��4���4�ก�-)���*�����*
� V  

����	 Cordova v. Italy (no. 2), no. 45649/99 ��%���*
���ก	
��ก������+��ก��4��
��."#: ��	�)��ก�����ก� (W,�����) ก���� Sgarbi :�
�"���ก"#W,�(���8<�4������	 (W,�;,ก
����) /����%�ก�2	�	
"���ก"#W,�(���8<�4������	���ก�-��&�������-�"��2�����ก82�
�	
��%�ก����
�����������%�ก��&���*
��"	��(���ก	�����-�W,����� ����5ก����"#�������4��-�
����������/�85&�+ก"����*�������
���� (�-���l������",�"+� (Court of Cassation) ����"��
��*
�����ก�-����"#��%�W,�)�5�2���"����*
�����ก�-�:�
���."#���)�5�2�- �&ก�-�������4��
"���ก��."# (W,�;,ก����) ������%�ก�ก�-�;����&�	
�ก��4�����ก�����ก�4��"# (��"#���;*�
�-�&)�)ก84�����	
������"������� Sgarbi (W,�;,ก����) ;,ก5&�+ก 2 ��*�������-���ก��%�/�h� 

/��W,��������ze���-������+ก43�-���"������+8���(�-��+/��/������4�� 6 ����
(�ก ("������ก�)�5�2�	
��%�����) (����� 13 ("�����	
5�������ก���	�����-�5���5��), /��
W,�������������+ก43�-��ก�)�5�2��	4��W,�)�)ก8 Messina (����",�"+�������%�ก�)�5�2
��	�	
��-��%����� ��ก5ก�	� W,�������������+ก43��4�� 14 (���ก���*�ก�0�����) �����4���"�	#)
��ก�("����ก��ก��#����4���� Cossiga (���� Sgarbi 
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��-���ก1�� ��"������+8���(�-��+/�����)�5�2��4�� 6133,4�� 13134(��4�� 
14135 4����+"�''�+/���-����"������+8���(���"�	#)4���)*��.� (The European Convention 
on Human Rights) (��������	�&)�)ก8 ��*
�����	
 30 �ก��� �.�. 2003 �-ก�ก���&���	

�� Cordova (W,�����) ���ก�-������������ 2 ��	 ��%�ก�������"����4��W,������	
5�������ก�)�5�2

                                                           

133  ��+"�''�+/���-����"������+8���(���"�	#)4���)*��.� (The European Convention on Human 
Rights)  4�� 6 �	4������- !��ก�)�5�2��	()-��ก	
��ก��"����(������	
��*�ก�)�5�2��	�':�
�������
��-ก���&W�� �+����+ก���-���	"����������ก�)�5�2��-���[��W�(����%�������������"���� /���2�
�+�ก�:�
�5������4�����ก<����	�����%���"��(����%�ก�� "*
������(��"��2���5;,ก����4�z>�ก�
)�5�2��	���������*���"-��ก1�������+W����	��������"����	������4�������� ��*������
���4��
�����"����������������*��)*
����/���34����1ก(���������*��)*
��+�������ก	
��ก��"-������"	�����*
��
�	���"-�����4���,-ก�2	 ��*���"#)ก�23)���8:�
�����1��-5&��%���-���
� ��*
�ก�)�5�2/����[��W������5
��%�ก��"*
���"	��-����/���3(�-�����+������  
 �+����+ก��:�
�������-ก���&W���' �����	"����������ก�"����8.��-��%�W,����"+���75�ก�-5�
)�",5�3��ก<�������-�	���W�� 
 ��ก�)�5�2��	�' �+����+ก��:�
�������-ก���&W���-���	"����4����
&����-����	� 
 a)  "�����	
5�������(5��/��9��)���:�
�������	���ก	
��ก��"#)(�����+(�-����W���	
;,กก�-�� ��
#8:�
��+��������4��5��� 
 b)  "�����	
5��	��� (�����������"���ก�)	��)�(ก-ก����	��ก��)*
��-�",���	  
 c)  "�����	
5��-�",���	��������� ��*�/��W-�W,��-�����*���ก<����	
����*�ก "�����	
�+���5�������
(5��������;��"������ก��	W,��-�����*���ก<��� �ก�+���������-�	W,��-�����*���ก<����)����-
"��;���#����ก�5-��-���(����� �+�������5������	W,��-�����*���ก<���:�
��	ก�(�-��������/��
���5ก�-���(�� �����	� �)*
����/���3(�-�����+������ 
 d)  "�����	
5�:�ก;�)��:�
���%����>ก83�-��� (��4������	�ก)��ab����:�ก;�#������*
���4
��	��ก��)��:�
����>ก83�-��� 

e)  "�����	
5�����������-�����*�5ก�-�/����-����,��- �ก��-"��;�4��5��*�),�#8�	
�����
�����$ 

134  ��+"�''�+/���-����"������+8���(���"�	#)4���)*��.� (The European Convention on Human 
Rights) 4�� 13 �	4������- !�+����+ก���-���	"����(���"�	#)4����:�
��������������+"�''�	�/���+����	

;,ก����������������ก���	�����-���%�W�5���5��5ก�&�5��. /����-�&����-ก��������&�5����5�ก���&/��
�+���W,��0�����ก�������	
$ 

135  ��+"�''�+/���-����"������+8���(���"�	#)4���)*��.� (The European Convention on Human 
Rights) 4�� 14 
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��	��-���[��W�(����%�������4�� 6136 ����(�ก 4����+"�''�+/���-����"������+8���(��
�"�	#)4���)*��.� (The European Convention on Human Rights)  

3)  ก�)�",5�3���ก����+��ก��(�-���."#ก-���	
5��	ก�4�����(�-���� (Testing 
parliamentary immunity before national courts) 

��������a��
���" "#�-���.�����,'(�-��������	ก��&���ก����"��#��
�-���	�������&�- !��ก"����7(������+��ก��4����."#$ ���(������*�5&ก���� ���&���"��
9����	
 7 )?�5�ก�� �.�. 1989 (No. 89-262) ���&���"�����ก�-�ก&����- ก<����	
�&����
������ �กก<����	
�&����������4��(����-���.�����,'(��� ก<�������ก1�������������� :�
���
ก��&�&��������&4���/����.��:�
������5���&4���/����."# :�
�4��(����-�ก<���4����."#�	

ก&��������."#��%�W,�5���&�&������� 5����%�ก�����&�54����."#����-�&�54����.�� ����	� 
�ก��.��5���&����ก1��-�5�������������)��4��(����-���.�����,'����ก	
��ก�����ก����"��
#� 

��ก5ก�	���(�-���� (National court) ����	�&���"���*����"����4��"���ก
��."#/��"���ก��."#�	�"�	#)��ก�),�:�& (���-"���ก��."#5���-�����,-��"#ก1�� (�-
���������������5��	ก�(�-��&�5����	
4����."#ก�����������ก	
��ก��4���4�ก������ก
"����7 �����-���-� ��	 Roman Corpn v. Hudson�s Nay Oil and Gas Ltd :�
����+���23��./��\/�
4��������(��� (Court of Appeal of Ontario (Canada))����	�&���"���- W,�����:�
�ก1�*�"���ก
��."#����"����-����������W����*�����(ก��-������W������� ���&),�:�
������),�����"#
"��' (House of common) /��;*��-��������������ก�"�	#)��ก�),� (����%����ก�- 100 
�l(����	
��������������ก�"�	#)��ก�),�4��"���ก��."#/������-"��;5���W��(ก-
"���ก��."#�	
���ก�-�;����&��"#��� �)�����+�	
"���ก��."#��������ก"����7�	
��1�4� 
(Absolute privilege) (���ก5���W��(ก-"���ก��."#ก1��%�����	
4����."#��� ����-�	�&�5 
(�-��-���ก1��ก1����	��	�	
�����"���	
��-�(�ก�-�:�
���%��&���"��4�����+���23ก�+����:
�:�"3 (Brussels Appeals Court) �����������	
�� /��������"����� ��*
�����	
 28 ��;+��� �.�. 2005 
:�
��ก	
��ก���&����4��ก�+-����"��- ���ze���ก	
��ก��ก�2	�	
"���ก��."#���ก�-��&),���"# 
/��"���ก��."#���ก�-��&),����������"����(ก-ก�+-����"���"# /����.ก1����&����
ก�����+�4��"#�	
�	�&),��	
���������"����(ก-ก�+-����"���ก��	)��)3�W�()�-�-�
"��2����l �.�. 1997 /�����	�����1��- ����ก�����+����ก�-�������-��������ก"����7
                                                           

136  ��+"�''�+/���-����"������+8���(���"�	#)4���)*��.� (The European Convention on Human 
Rights)  4�� 6. 
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���"�	#)��ก�),������ก�����-�������W�����(�-���."# (Privilege of freedom of speech 
(non-accountability)) (�-��-���ก1��������	
 1 ��;+��� �.�. 2006 ��",�"+�4�������	
�� 
(Cassation Court) ก1����	�&���"��/������*�������ก�����-�������W�����(�-���."# /����''���
�������� 58 (�-���.�����,'�����	
�� /��������''������ 58 ก1����������- ����ก�
����+�4�"#ก1��������ก"����7���"�	#)��ก�),����� 

4)  ก�;-����ก�"�ก��#������"#(ก-"��2��� (Public broadcasting of 
debates) 

ก�;-����ก�"�ก��#������"#(ก-"��2���W-�������+ /������3 
�������3��1� /���	5+����"��3�)*
�����ก�����/��-��"ก��ก���������	
�	4����."# (�-��-���
ก1��ก1�&����ก���>'���-�ก���4����ก������ก"����7����*
���"�	#)��ก�),�4��"���ก
��."#�����-�5����+���� :�
�ก-�����ก��4��;��;	���ก	
��ก����*
����ก"����7(������+��ก��4��
"���ก��."#�)���5�&�����."#�ก��#)��ก823��(�-���ก"���ก��."#�ก���ก����+��
ก��4�����)*
��ก�e������������;,ก�&������	 (�-��-���ก1�� ��"#W,�(���8<����������� 
��-� �������������	���)����	
5�(ก��4��	
����>'����ก�-� /��5���-�&����ก�ก�
;-����ก�"�ก��#������"#�)*
�����+�ก������ก"����74��"���ก��."#����*
��ก�),�
�#������"# (�-���	ก����ก�-���-�5(ก��4�>'��������"	��	��	�� (�-����	���	ก��	
5��&���
"���ก��."#������ก�- "���ก��."#��-��������ก"����7�����������5��&����ก�����
�"	��� :�
���ก�2	�	������"#"��'4��������(��� (The Speaker of the Canadian  
House of Commons) ����	ก�ก�-���ก��*��"���ก"#���������	
 30 ก����� �.�. 1994 (!My 
colleagues, paramount to our political and parliamentary systems is the principle of freedom of 
speech, a member�s right to stand in this House unhindered to speak his or her mind. However,  
when the debate in the House centres on sensitive issues, as it often does, I would expect that 
members would always bear in mind the possible effects of their statements and hence be prudent 
in their tone and choice of words$) �- !��ก��-����ก������ก���*��"�
��	
"&��'��-���
���
����ก���*��(��������."#ก1�*�ก��	���ก�"�	#)��ก�),��#������"#�����%����ก
)*��.����ก����
� /��"���ก"#�	"����),��#������"#�����-���-5&ก����ก�("��
������4���4��*���� (�-ก�),��#�����������1�ก����ก����*��5���54���+����*
� (��
��������������&),�4���������ก�),��#������"#����$ ��ก5ก����5กก��	
����	ก�
"����4��"�#)��."# (The Inter-Parliamentary Union) 5������	4��"�+��ก	
��ก��ก�������ก
�"�	#)��ก�),���"#���ก�-� :�
����5��"����4�����*
� 1 )?8#�� �.�. 2005 /��;,ก��''���
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�������� 19 4��ก��2���3�����/�ก"&�����"�	#)��ก�("����ก�- !�"�	#)��ก�),�
��"#, ��."#���"-��"������"���ก"#�	������� �*� ก��	
"���ก"#"��;("�����
��ก�����กก�-ก��	
5���%���	���ก�� (���&���;,ก��"����)ก83��5�23$137  
 2.4.4  ����+��ก��(�-���."#ก�����ก"������+8���138 (Parliamentary immunity and the 
general human rights) 

��������+��ก��(�-���."#�	
�	����5&��%���-���
�"&����ก�ก���ก��&��4��
��."# (����%�"�
�"&��'��ก��&����	
4����."# �	ก�����&����ก�����"����#)(�����"����W�
��ก��#������"# ����+��ก��(�-���."#��%����ก�	
("�������1���-�����5��- ก�������
�e��ก��5ก���ก�	���%�"�
��	
5&��%��ก"&����ก��&����������."##����"#)(�������	

�ก�&�ก����5�ก����	
��(���4��"���� (�-���-���	
��."#��-����&����ก��� V /��"-��
��'-4�����,-ก��";�ก�23��ก���*�� ��."#5��������)�-������%�����������(�����ก
"������+8��� ������� 5����%��	
����5��-����	����+��ก��4����."#�����-�	)*���	
)��	
5�"���
�"�	#)(�������%���"����� 

���������	
�	ab�������4��(41�/���"	��4���ก��,-����."#��������+��ก��(�-�
��."#�55���-�	���"����#)�ก��ก ��*
���5ก"���ก"#W,�(���8<��"	��4���ก��*�
ab���.��5��&������ก����+��ก��(�-���."#�����������-���/��"���ก��."#ab���.���5���
�"	��4���ก�&���ab����4������������"	����)*
��ก�[�������ก��ก���)ก83��5�23��.����*�
(��(�-5�4����-"���ก��."#������ก5ก��."#"���ก��."#�����55�����"	��4���ก4����
"�������"	���(ก-"���ก��."#ab����4����� ��ก5ก������-��������	
)��- �����%������
�ก�	
��(�-��ab��	
5���������������1�4��ab����4�� :�
��	��� V ��	�	
("�������1�;��
���������ก�-� �����-���	 ��-� ��������"���/��3�	
 Mr. Joshua B. Jeyaretnam ;,ก4����-��ก
5ก"#���l �.�. 2001 (������5ก����"���ก��."#�����ก�-�ก1()���	 ����	�	
;,ก��.����	
ก������ก��-����������ze����	 ��4������
������ (��ก����%��+�������������
��*
���5กก�;,กze���������ก�-� :�
��2�ก���ก�"�#)��."# (The Inter-Parliamentary 

                                                           

137 Article 19 of Global Campaign for Freedom of Expression !Freedom of speech, parliaments and 
the promotion of tolerance$, was that parliamentarians should show self-restraint and, rather than bring 
lawsuits, respond publicly to criticism$. 

138  Hélène Ponceau.  (2006).  Parliamentary Immunity Background Paper prepared by the Inter -
Parliamentary Union.  Retrieved August 13, 2010, form 
http://www.gopacnetwork.org/Docs/Global/IPU%20-%20UNDP%20Immunity%20Paper.pdf 
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Union) (�����3ก�"������+8��� (Human rights organizations) ���V ���3ก�����	ก�("��
��������1�;��ก�2	���ก�-��- ก��	
 Mr. Joshua B. Jeyaretnam ���;,กze���������(��;,กze��
���
�����������	
�+������ก�-����("���������1�4����/��������ก�"�	#)��ก�),� (��
�ก"���ก��."#ab���.���������&����4�����	ก������ก"����7(������+��ก��4����."#5ก
"���ก��."#ab�4����ก15�������������5กก������� (������ก�2	"���ก��."#(�-���
��ก"����7(������+��ก��4����."#�)*
�����������;,ก5����*��)*
����������	����	
5������	��ก
��ก������ /��ก�2	���ก�-��ก��4�����������ก��),� W,��&ab���� Mr. Sam Rainsy ����	ก����
���/���35ก���ก����+��ก��(�-���."#���ก�-��)*
��	�#����*
�������ก��#��/�8(��� ��*
��l �.�. 
2006 ���ก����+��ก��(�-���."#�5;,ก�����������-���-�	���"����#) �ก�5�����	
�	
���������
ก<�����-������)�-��5����234�����กก<������ก�-� (���55�ก-�����ก��ก�ก���&�	
�	
ก��&��	��(���4�4��ab���ab����
� ��-� ���+ก�23�	
�ก��4�����������:��������3 ������-�ก�
��*�ก�����	
��(���"	��4��ab�����	��(��",� �-��"���ก��."#ab����ก1;,ก5����-���-�	
���+W� ��-���-������� (��;,กก�ก4�� ;,ก���� ;,ก�+��	�����%�ก��&�	
W��ก<��� ��ก5ก�	�
�������%��	ก���3ก����
��	
�����������ก;�����ก����+��ก��(�-���."# �)���ก������	ก��ก
���ก����+��ก��(�-���."#4������&ze��"���ก��."#���ก�-�ก15���-������"�������ก�-� �����	

���ก����+��ก��(�-���."#������%����ก�	
�ก	
��ก�����"����	������4�������� (����%�
ก<������� �����������ก���ก���ก�-�4�������;��(��5���-�	ก�ก�-�������&ze��ก1�� 
���	
���ก�-��4����� ก�-�/��"�+��- ก��	
5�)�5�2�-�������������	ก����)�����ก
"������+8�����*���-ก15�����)�5�25ก���"��;4��"���ก��."#�"	��4��������ก�
("����������1�4�����-"���ก��."#�"	��4������"��;("����������1�4���������-�
��1��	
��*���- 5ก�	
��1�����- ���ก����+��ก��(�-���."#�����5��%���+��������
��	
�&���
"���ก��."#�"	��4������"��;("����������1�4������������-���1��	
 

(�-��-���ก1�� ���ก����+��ก��(�-���."#ก1�&������ก"������+8��������4��(41�
4���/��ก���กก<���4�����)*
��+���������ก"������+8��� )��������ก�"���"#)(������
���"-�W��&���ก����������ก<������W� /�����>55+�����ก&����W��'�>'�ก��	
"#�-��(�
��*
���5กก��&�����ก����+��ก��(�-���."#����W�����;+���"��3W���5����23/���&���
��."#��-"��;�&����	
���5"�������-���1��	
 ��ก5ก�������"-�W��-�ก����)�-����ก"����
��+8������������ /����-�55��ก�e��"���ก��."#�"	��4������5กW,��	
�	�&�5�กก�-��� 
���	ก��	
"#���(ก��4������%����	ก��	
��-�)	��(�-����"	��"���ก��."#�"	��4����������4��(41�
4�����-���� (�-5������&���"���ก��."#�"	��"-����'-�,�5�ก�&����	
4���������-�����"�����
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/��"������ก����+��ก���	
�4��(41� (����-����&���ก�������+��ก������������	
W��(��W��
�5����23 

2.4.5  ���(�ก�-�(���������ก��4�����ก�����������-���  (Inviolability or Immunity) 
(�����ก�����-�������W����� (Non-accountability) 

����+��ก���	
5�ก�-��-�����%���ก"����7:�
��	���;+���"��3�	
5����"���ก"#W,�(��
�8<�����	�"�	#)��ก��0���������	
4����/������������+�������e��ก���-�ก�ze������  
(��ก�5��ก+�4����.����*���ก��  

���ก����+��ก����ก0��,-����.�����,'4�����V ������:�
����ก����+��ก��
���ก�-�����(�-���ก�����%� 2 ���� �*� �����������-��� (Inviolability) (�������-����
���W����� (Non-accountability)   

���(�ก�-�����-�����+��ก������ 2 ����139 ก�-��*� 
1)  ���4� �����-�������W������+-��9)�ก�5ก�������	
4��"���ก"#��-���� (�-

�����������-��������+��������;��ก�5ก���ก����	
���� 
2)  W� �����-�������W������e��ก��ก�ze������������()-�(�������' (�-

�����������-��������e��ก���9)�����'��-���� 
3)  ����+-���� �����-�������W������	5+����"��3�)*
����"���ก��."#�&����	


4�������/����"�� ��-� ก�-�4������	
��1��-��%����/���3���	
����+����/����-�����ก���-5�
;,ก��.����*���ก��ze�������� "-�������������-����	5+����"��3�)	�����"���ก��."#��&
����	
���������-�/��"�������+�/����-;,กก	�4�� 

4)  ������� �����-�������W������	��,-�"������-"���"+�(����*
�����	
W,�(���8<�
)��5ก�&(��-�(���ก1�	 W,������"	�����*
��5กก��0�����������	
4��W,�(���8<���"#5�
ze��������(ก-�4��-��� ���ก��4�������������-����	��,-�-��"�������+����
�V ��-���� ��*
����
"�������+�(��� W,�(���8<��5;,ก5����*�;,กze��������� 

���������������+��ก������ 2 ����140 ก�-��*�  
����+��ก������ 2 �����	� ��%�����''����ก	
������ก�����"����	������4��������

����-�-5����(ก-"���ก(�-�"#W,�(���8<� �)*
����/���3"-����� (�-�)*
����/���3��
����)*
�5�
����&����	
���&(��-����/����"�� 9�����5��0��"���-�����-��� 

                                                           

139  "&��ก����4��ก���."#.  ��-�����.  ��� 1-2. 
140  (��-�����. 
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����� 3 

��ก
���������������ก�����
����ก���
������������� !����"��#����$ 
 

��ก������	
��������ก����������ก�����������
�ก��ก
������������ ��ก�����!"�
#�  �$�%�������������	ก&�����ก������'��()�������
�ก���ก��%�ก���*�#�$��������%�����
+��	���������"�$������������%�����,-�.��$�#�  �$� 0����1��()��%�������ก�����������2�*�#�$�
�������$�����$�����'0�%�������������'0��.&����������!"�ก���ก00��	
�ก����ก��� 	
��()��
�3��ก����%����ก��ก
���	ก
�� ��&������. ก�ก��� ��)��4����.%����&��ก�������� "5�"4�����$�����
�
�ก��ก������	
��������ก����������ก���������ก*�.�&%���������� ����������.�����! 

 
3.1  ��ก
���������������ก������������� !�"��#����$���'������ Common law 

%�ก
�&������!���%����## Common law ��1���������� 	$&
������!ก=��ก��ก��
#�  �$���ก������	
��������ก��'� >0.�&�%� &��������� ��ก"�ก4���0%������'�$��ก?���.
�@(��%���)�����1A5���
�.�����!ก='0���#�����(
��"�ก��##ก?���.��������!���กBC A5��
+�����.�'0��4�ก��!5กC���)�����ก������	
��������ก����������!���%����## Common law ��
0��$&�'���1 

3.1.1  �����!���กBC 
      3.1.1.1  ��ก������	
��������ก����������ก���������กBC   

�����!���กBC���������!�������$��	##ก���ก������#�#��������'$.%�
��##������ A5����	���0��)�����ก������	
��������ก�����ก*�.�&%�ก?���.&�0�.����� �.!.1689 
(Bill of Rights �.!. 1689) '0���#���'��ก��.ก�#��ก������	
��������ก����������ก��������1�A5��
ก?���.&�0�.����� �.!.1689 '0�.)�.��25���ก�������1�()1�������������������(%�ก��(�0  

TArticle 9 that the freedom of speech and debates or proceedings in parliament 
ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament` 

T��� 9 >0.��$����������(%�ก��	�0������0��=� ��)�������.��)�04�����ก��
��.%�������'�&��������$�%��$���2�กก
&�
�>�C ��)�2�ก$�1�����0=���#2��%�!�
��)� a 
�2������)��%0��ก"�ก������` 
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��ก��������������ก������%���)���ก����������(%�ก��(�0 ก��	�0����
��0��=�$&�� c %�������'0�	
����������4��� ���"��4�%�������ก�������������%�ก��������.��)�
ก
&�2��.�4�%0 c %�������'0� >0.�����ก������$���ก��'0���#ก���3��ก��"�กก��	��ก	A���1�
"�ก�4���"���กC�$��.d��)�!�
 ��)�,-�.#����� 

"�กก?���.&�0�.����� �.!.1689 (Bill of Rights �.!.1689) '0���#���'�
�ก��.ก�#��ก������	
��������ก����������ก��������1� �����!���กBC2)�����$��ก4����0���"���$
����(a����ก��%����ก������	
��������ก��	ก&�����ก������ A5��"�กก��ก4����0�����ก������	
�
�������ก����������ก��������"5�	���0 ��=���%�����������4���"��������$����"�กก��
ก���4��������ก��	��ก	A�ก�"ก�������������)������ก������>0.'�&���� ����1�ก4���0
��#��$���ก��	��ก	A�0��ก
&�&���1�%0"5�"��������+�0	
����4���"
�>�C	ก&+��ก���4�
���+�0'0�  

��ก��������������ก���������กBC%��e""�#��  ���+��	����C?�������กBC��
��ก������ (Privilege) 	
��������ก�� (Immunity) 0����1 

(1)  ���4���"���"�����%��#���
%0'����ก*$�%���� (Bar of the House) ��)��
(�"��a��ก��.ก�#��)�����ก������ 

(2)  ���4���"���"�����"�#ก�� 	
�����"4���ก#���
%0��������+�0�������������� 
��)�
����0��ก������ 

(3)  ���4���"���"�"�#ก�� %������
����0��ก������$�����."�#������ 
(4)  ���4���"���"���ก���."�#	
�����"4���ก ก�a��������������)�
����0    

��ก������>0.'�&$���	�0��
�ก�����)�����$� 
(5)  ���4���"���"�"�0���#�.#ก�����������$�>0.ก����ก���#����#$&�� c 	
�

�4����������+
���ก?���. 
(6)  ���4���"���"�����(�ก��%�������ก������(B$�$�'�&���.#���.���������� 
(7)  ���4���"��#'
&�����ก��������+�0������(B$�$�'�&��!�ก0��!����)���)���

���.�)�����.���ก"�ก�����ก��( 
(8)  ��������"�(�0'0��.&������%�������>0.��$����0%���&����.��.��)�m3������

%���)���%0c ����4���(�0$�������'�%���$�� 9 	�&����ก�!��������C.d �.!. 1688 
(9)  ��������	$&
������������&������"���������($&�ก�������,3����d����e$.d

�()��ก��##������
���������=���)��3��ก��"�0.)�	�&������� 
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(10)  �����������	ก&�����ก"�กก��04������0�"�กก��(�0��)���%0 c ���$�%�
���&��ก��������.%������� 

(11)  �����������	ก&�����ก"�กก��04������0�"�กก��"�#ก�� 	
�"�#���%�
ก�a��0��� � %����&������������������� 	
� 40 ���
��"�ก�n0������	
� 40 ��ก&����
ก4���0�����.���������� ���1�$&�'� 

(12)  ก����������	ก&�����ก"�ก���ก�"���"�$���'����������ก����a�
�ก���
%�!�
$&��c ((
��)�����'�%���##
�ก���$���+
�0ก��'��4��������
�ก��� A5����""�%���
���ก "5�
%����ก������	ก&�����ก������'�&$���'��4����������1) 

(13)  ก����������	ก&(.�����2�ก��� ������������������%0�����5��"�กก��
"�#ก��%��0��� � 

(14)  ก����������	ก&(.����������� "�กก��2�ก��#����ก�4���)�
�>�C
"�กก��%���
�ก���$&�������%0�����5�� ��)��a�ก������ก�����������ก����������	ก&
�"������������	$&
����%�ก���*�#�$����� 	
�ก��#�����$&�������"�กก��2�ก"�#ก��%��0��� �1 

3.1.1.2  ก��#�ก��(�"��a��ก��.ก�#��ก������2 
>0.�ก$�	
��4�������ก�d�ก��.ก�#��ก������"�2�ก�4���(�"��a�	
����"@�.��1��0

%���� 	$&%��o �.!. 1978 ���'0����ก�!&��4�������ก�d0��ก
&� (.ก��� ก��ก���4�����ก�0�51�%�
���A5��$�����ก��(�"��a�%������ ��&� ก���#ก������ก���%�������#���) ���4����������)�
.)������$&����������>0.��=�����0 �
��"�ก��ก��
����0��ก��������)�0������ (Breach of privilege 
or contempt)  

��)�����������'0���#�4�����0��ก
&����������)�	
���ก������ ����
(.���
�ก���"�ก�����ก "�$���(�"��a�ก&��&��4�����0��ก
&���1�������)����ก��.ก�#��ก������
��)�'�& 2����������=�&�������)����ก��.ก�#��ก��������)�ก��0��������� ������$���(�"��a�0�.
&� ��
�กCa�����ก������'��4�ก���#ก� 	��ก	A��.&�����.	�� ��)�
�กCa��)��%��4����
�0�.ก����)�������)����
=ก���.��)�'�& 2�������������=���#ก="�04�����ก��$���4�����0��ก
&�
$&�'� 

                                                           

1  ��� ��กC���$.d.  (2539).  #������#/�0��1�ก��23 4��กก�� �������0"��ก��#ก����4��0
#����$.  ���� 384-387. 

2  Robert Blackburn. (2003). Griffith & Ryle on parliament functions, practice and procedures. Edition 
2 Sweet & Maxwell: London.  p 140-141. 
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2�������������=�&� '�&��04�����ก��$���4�����0��ก
&���)���"�ก��$�+
%0
��$�+
��5�� ������������.����#�.�����=����$�$&������ก���+��A5���4��4�������ก�d�51���
(�"��a� >0.�ก$�	
����������"�'�&���"@�.��1��0>0.��n0�+. (
�#) ���	$&%�ก�a����
�����������=�&���)�����ก��������1���������0=�%��&������4�'���1	"�%���� ������"��4�      
�4�	2
� �����ก���'�&�����2>{Ca��4����"@�.�&�$����������'0� '�&&�%����%0 c 	
�'�&
�����2�4���%����'0� �.&��'�ก=0�2������������*�����4�����0�.��$�+
%0��$�+
��5�� �4�����
��ก�dก=�������$ก'� (25�	��&������ก���.��>{Ca��4�������ก�d>0.����)��'0�>0.'�&$����������
�����=���������� ��&� ก��ก4���0'�%� �$$�) 

	$&%����$��ก������ 2�������������=�&� ��ก��
����0��ก����d��)�0������
�.&�����.	�� (a serious breach of privilege or contempt) ���������"��������)�25�+��������ก�d&� 
������"���� �$%��+��������ก�d���� �$$�����ก��.ก�#�4�������ก�d 	
�������"����"@�.��1��0>0.
��n0�+.%���� >0. �$$���1�ก="�2�ก#���5ก'��()���4���������.�
��"�ก��������������'0����"@�.
��1��0	
� 	
���)���"�ก������)����ก��.ก�#��ก������  �$$���1�"��4���������.�������0�#	�ก 

 �$$���)�����ก���������ก�#0�. ก����1	"���)������ก��.ก�#ก��
����0��ก������
��)���)�ก��0��������� A5��"��&�'�.���a�ก������ก����$�����	
���ก������ (Committee of 
Standards and Privileges) �()��(�"��a� 	
� �$$���1"���ก��������.	
�ก��
���	�����.� A5��
�ก)�#��1���0�����)�����ก������"�����)��������#���ก����)�����ก��.���� �.&��'�ก=$�� $�1�	$&�o 
�.!. 1945  �$$���
&���1�&�%� &"�'0���#���'���%" #�����1�2����ก��$ก
�ก��'0�  �$$�ก="�2�ก
2����)�'�&��ก������ �$$���1� 

3.1.1.3  �a�ก������ก��&�0�.��$����	
���ก������ (Committee of Standards and 
Privileges )3 

�a�ก������ก��&�0�.��$�����	
���ก������ (Committee of Standards and 
Privileges ) 2�ก	$&�$�1�>0.���#����#������  149 >0.�������ก��1���0 11 �� %��0�$��1��a� 
ก������ก����ก�������������ก�@
��. 17 �� A5������������� (the leader of the house) ���������� 
	
���.ก�������0 ������������ (the shadow leader of the house) �����ก���>����(�������
��.� �����ก���>�,-�.���� (senior back-bencher) ��1����,-�. 	
������$�� "�ก��.������>�

��%��o  � .! .  1995-1996 �a�ก������ก����ก������  (Committee of Privileges )	
��a � 
ก������ก��&�0�.+
���>.��d��������ก��� (Committee of Privileges and Member|s Interest)
'0���ก������ �a�ก������ก��&�0�.��$�����	
���ก������ (Committee of Standards and 
                                                           

3 Ibid.  p 141-143. 
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Privileges) ��#$�1�	$&��1�����$��������&�%� &����a�ก������ก��&�0�.��$����	
�         
��ก������"�������)����ก��.ก�#��$������������ก��กก&�"�������)�����ก������ 

�
��"�กก���
)�ก$�1�%��o �.!. 1997 +���4�,-�.���#�
 (leader) +���4�,-�.������)�
+���4���� (shadow leader) �����ก���>����(���������.� �����ก���>�,-�.���� (senior back-
bencher) ��1����,-�. 	
������$�� ก='�&'0���#	$&�$�1������a�ก������ก����ก��������ก$&�'� %��o 
�.!. 1997-2001 �a�ก������ก����ก�������������ก 11 ��>0.#���&�����+��04���$4�	��&����.�
�����0%���� 	
�#���&���"�กก���
)�ก$�1����1�
&���0%��o �.!. 1997 	
�'0���#ก��	$&�$�1�>0.
�����ก���>�,-�.���#�
 (senior government back-bencher) %��o �.!. 2001 $4�	��&�������
�a�ก������ก����ก������'0���
��.�����,-�.$������A5������������A��d "��d� .�� (Sir George 
Young) �0�$�����$��	
��0�$+���4�,-�.������)�+���4���� (the shadow leader of the house) ��.%$�
���#����#��� �a�ก������ก����ก���������4���"�
)�กก���ก�� >0.�@(���4���"%�ก�����.ก$�
#���
 #���5ก 	
�����4��� �a�ก������ก����ก���������4���"%�ก��#����#%�������ก��������ก*
$�$&��a�ก������ก����)������ก*$�$&������a�>0.'�&��ก��#���5ก��( 

�
��"�ก������4�������ก�d2�ก�&�'�����a�ก������ก����ก������	
� �
�ก���   
$&�� c "���"�ก+��������ก�d	
�+�����ก
&�2��.�4���)�"�กก��ก���4����2�ก�������.� �a�ก������ก��
��ก������"�'0���#�
�ก�������ก��.��������&���)��2)�$��ก?���.��ก������	
�	�#����0���"�ก
�
����ก�������� �a�ก������ก����ก������'�&'0��4�����������)��!�
 �
�กก?���.���%��%�!�

"�'�&2�ก�4���%��ก�#ก��(�"��a�����a�ก������ก����ก������ >0.�a�ก������ก��"�'�&��#me�
���.��� 	
�+�����2�ก��#��'�&��"��$�	��>0.��#0�.ก?���. A5���a�ก������ก��"��4�
�������%�
�กCa�ก5��$�
�ก�� �������a�ก������ก���)�$�0���&���ก��
����0��ก��������)�0������
�ก�0�51���)�'�& %�ก�a����"�$���04�����ก��$&�'� �a�ก������ก��"�	"��%�����# 

2���a�ก������ก����ก������(#&� '�&��ก��
����0��ก��������)�0�������ก�0�51� 
��)�%�ก�a����'�&$���04�����ก��%0 c $&�'� ��)���ก=��1���0'� 

�.&��'�ก=$�� %�ก�a�����a�ก������ก����ก������(#&�ก��
����0��ก��������)�
0�������.&�����.	�� (a serious breach of privilege or contempt) 	
���=�&�$�����ก��04�����ก�� 
>0.�@(���.&��.���ก�a�ก��
�>�C+��ก���4�+�0 ���"���n0>�ก��%����ก��������.��.������
�a�ก������ก����ก������'0� >0.���������"����� �$$������=�(���0�.ก�#�a�ก������ก��
��$����	
���ก������ 	
������&���1�������4���"%�ก������
�>�C 	$&%�#�����1����ก='�&��=�0�.
ก�#�4�	���4�����a�ก������ก������ 
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�e ��������กBC��1���ก"���ก��ก
&������0���)�����ก�������
=ก���.�51���%��
�a�ก������ก����ก������(�"��a���)�����"�ก �����ก��ก���� �$$�	
�%���4�&� T��ก������` �()��%��
��������%"	
��()��%�� �$$���1�'0���#ก��(�"��a���1����'�&�ก��.ก�#��ก������ >0.�����������ก
'�&(�025���)�����������ก�.�#.ก��)�����ก�������51� $&����0���ก������"5�
0���.
� 	
�'�&�&�.���0����
�ก��.ก�#ก��������������������ก��ก
&��4�(�0�.�#��.��)���)�����)������.'���&�a�ก������ก��
��ก������$�1�	$&�o �.!. 1978 

$��.&���0������ก�����)�(��(d�
�ก
������ก������ก���4����+�0$&����4 
�0�	�ก��)���o �.!. 1994 �����)�(��(dA���0.d'��d'0��4��"��������&� �����ก

���"��4��e ����%�������������ก4���0'�%����#�.#���ก���������()��	
กก�#���� >0.
��ก�����)�(��(d'0��
��$�������ก���ก�"�()�������������ก������ 20 ��	
���������%���()��2��
�4�2��#���.&�� >0.�������ก������ 3 �����.����#������
� 1,000 ���0d %�ก��.���4�	
�
�����ก��������ก 17 ���*���� �
��"�กก��$�"��#�
�ก���	
��a�ก���ก����ก������(#&� 
ก��ก���4� "��.������������ก������ 2 ��$�4�ก&���$�����������ก4���0'� 	
�.��(#��ก&�
ก��ก���4���������ก����������� 3 (����+���4��������'0���#'�'�#��"��%��ก�#ก��ก�!
	�����"��ก=#
'����) ����ก��ก���4����'�&@
�0 >0.��1������2�ก%��(�ก��� 10 �� 	
� 20 ��$��
4�0�# >0.
�����ก�����������2�ก(�ก������.ก&���)�����"�ก���'0�.����#&�����4�+�0	
��4���=����)� 
�a�ก������ก����ก������'0�$�0$��ก��ก���4������ก�����)�(��(d%�ก��%��ก
����()����ก"��%"%��
�����ก������ก���4����+�0���1���1 >0.�a�ก������ก����ก�������������d����0=���)���ก���
�ก
�����ก������%��$ก�
��(��� 	$&�a�ก������ก����ก������'�&'0�����&���ก��
����0��ก���������
���	
�'�&��ก��
�>�C 

�0������������0�����ก��.ก�#ก����"��$��������ก������ >0.����ก����#��
"��.��������0�$�a��a������$���)�� >"����� '��d��� %����������ก��.ก�#ก������'�(�ก%�
>��	������d (Ritz Hotel) ��������%��o �.!.1993 >0.#��a���ก����������)�(��(dก��d�0�.�'0��&�
	m�กAd'����>��	������d>0.ก��%��ก��0�C������	
�	�#����&���"�ก��. >"����� '��d��� 
�()�����4����%#���="��#���� ($��@#�#) �a�ก������ก����ก����������&�ก�a���1����ก��
����0
�4���"��� (Contempt of House) 	$&��)���"�ก#��a���ก��'0���>�C$&��a�ก������ก��	
� "5�
'�&'0�04�����ก��%0 c $&�'� 

3.1.1.4  ก��
�>�Cก��ก���4�+�0���
����0��ก������������ (Punishment Offenders  of 
Breach of Privileges)  
                                                           

4 Ibid.  p.152-153. 
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"�ก	���0�����=���%�����������4���"��������$����"�กก��ก���4��������
ก��	��ก	A�ก�"ก�������������)������ก������>0.'�&��������1�ก4���0��#��$���ก��
	��ก	A�0��ก
&� &���1�%0"5�"��������+�0	
����4���"
�>�C	ก&+��ก���4����+�0'0� ก
&��)� 
%����.ก
�������������1��� ������'0�����������"�กก��%�����!�
.�$�����0�1��0��������.กก��&� T!�

������������` %�!�
��1"����ก�#'�0�.���������A5�����������ก0�1��0��	
�#��0�+��(�(�กC� 
0����1� ���������"5������"������4���"ก��
�>�C �&�������� A5���(�������.�
����1�%�
��.�	�ก�����(�.�+��������ก�d (Petitioners) 	$&�(�.���&���1�  

$&���"5�'0�(#&���ก��.����#�����%�ก��
�>�C+��ก���4����+�0������
���� ��&��0�.ก�#��������� ก��ก���4�����������+�0$&����A5�����"����4���"
�>�C+��ก���4�
+�0���������� ��&��0�.ก�#������ >0.ก��ก���4�����������+�0$&����"����4���"%�ก��

�>�C��ก��!	.ก"�กก����1 ���.ก&� ����ก��
����0��ก��������)�
����0�4���"��� (Breach of  
Privileges or Contempt) 

1)  �4���"
�>�C+��ก���4�+�0 (Power to Punish Offenders) 
$������$2�������d���ก�����������"4�����$������4���"
�>�C+��ก���4� 

���+�0���
����0�4���"��������1ก=�()������ก���3��ก��ก��#�ก��������%���
�0��."�กก��
2�ก�#ก���ก���	## '�&&��4���""�ก,-�.#�������)������a��>0.���'� 	
��()������ก��
#����# �4��#�ก���%�ก�a������ก����0�)�$&��4����������������)��a�ก������ก�� "5��4�%���ก�0
	���0 �ก��.ก�#�4���"
�>�C+��ก���4����+�0���
����0�4���"���'�A5��	#&���ก���� 2 
���	##5 �)� �4���"
�>�C���������	
��4���"
�>�C>0.!�
 

(1)  �4���"
�>�C������ (Power of House to Punish Offenders) 
�4���"
�>�C+��ก���4����+�0	
�
����0�4���"����������������

���	##���ก��#�ก��������	##���กBC ก
&��)� 	$&
����"����4���"
�>�C���+�0���

����0�4���"���%���������+���)#��0�4���"���!�
������������ �4���"0��ก
&������
�ก
�4��� �����ก���������������	
����.#'0�ก�#�4���"�0=0��0���!�
%�ก��
�>�C+��
����0�4���"
!�
 

(2) �4���"
�>�C>0.!�
 (Punishment of Offenders by Courts) 

                                                           

5  Beck, Carl.  (1974).  Contempt of Congress : A Study of the Prosecutions Initiated by the 
Committee on US-American Activities.  p. 2. ����25�%� ��0� ��"(��>�"�d.  (2550).  ก��K�L��
�2�ก������ก����L�
�� (��.���ก���"�.).  ���� 90. 
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%��a����ก��ก���4��.&����5��2)��������+�0���
����0�4���"������
0�.	
����������4���"%��
�>�C'0�	
�ก��ก���4�0��ก
&�2)�����ก��
����0ก?���.A5��!�
��
�4���"
�>�C'0�0�. ��������������������"�$�0���%"&�"�%���4���"���$������)��&�+��ก���4�
���+�0'�%��!�
����+��(�"��a� >0.�ก$�ก�a���&���1 ��������ก�&�$�+��ก���4�+�0'�%��!�

(�"��a�
�>�C 	$&%�ก��$�0���%" ���"�.50���
�กCa�������+�0	
��4���"
�>�C���������
���.�&�����
�ก 	
���)��������$�0���%"�&���)���%��!�
���"@�. ������ก='�&���4���"(�"�a��#���4�
���"@�.��)�	ก�'�>�C���!�

�	ก&+��ก���4�+�0'0���ก6 

2)  ���04�����ก���ก��.ก�#���+�0���%��%�	$&
���� (Procedure in House 
indealing with Offence) 

%����กBC �4���"
�>�C���+�0���
����0��ก������������ �����4���"
���	$&
�������%���������+���)#��0�4���"���!�
��������� (High Court of Parliament) >0.
�4���"���ก?���.	
�����(a���������� �4���"0��ก
&�����.#���.#'0�ก�#�4���"�0=0��0���
!�
%�ก��
�>�C+��
����0�4���"!�
 ก
&��)� +��ก���4�'�&������������ad�4����"@�.������������
���"@�.
�>�C$� +�����2�ก
�>�C"4���ก>0.�4����������������"������%��!�
�
&�. >0.��!�.��$�
���&�ก��"4���ก���$�����'�>0.����# (Writ of Habeas Corpus) �.&��'�ก=$�� !�
'�&���4���"
(�"��a��e �������=""���&� ก��ก���4���1�����ก��
����0��ก��������)�'�& ����1�'�&���4���"
���"@�.%��e ��&�����������������"�%����ก������������ %�ก��
�>�Cก��ก���4����2)�&�����ก��

����0�4���"�����������)�'�& ���	$&�4���"������"�'0���1	"������=""�������������d���ก�#
������+�0���
����0�4���"������7 

$��.&���0� Stockdale v Hansard (1839) ����ก�a����������������กBC'�&
����#����4���="%�ก����
��.�	�
�ก?���.���'������ก������������������"��4�'���&ก��
�*����ก?���.>0.��ก����กก?���. The Parliamentary Paper Act 1840 �51� 

��.����A
������5��%�+��$�"��#%���)��"4�	
�$�"��#(#&���.
�
�
��.� ���dm��d0 (William Crawford) �������)��)�� Diseases of the Generative System (1811) 
�����)��ก��.ก�#>�������##�)#(����dA5������+
������.������."��d� >��#��d$�� (John 

                                                           

6  ����. ��{���ก.  (2546).  �N���O�2�ก������ก�����
��
���'4��������'4�P��0�N� ���ก��0Q��
K0��4��ก���.  ���� 126-127. 

7   ���( >�$��ก�$.d.  (2523).  �N���O'�ก����R�S�����������
��'�4���
Q����
��3���K�����
����K���$K��24!����!O���3 R4���ก��03.  ���� 86. 
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Roberton) >0.����. Stockdale ����+��(��(d�����)�0��ก
&�������������)������
�กCa�
��ก 
���"���.&����0�"� >0.�����)���12�ก�+.	(�&�.&��@�>@&%���)��"4����ก$ (Newgate)  

>0.��. Hansard A5�������"������������������'0�(��(d��.��������� 
'0���ก"4���&�.>0.�������������������#���
��.��ก ก
&��)� ��. Hansard '0�(��(d��.���
�+.	(�&+
ก��$�"��#�����)��"4����ก$ (Newgate) �����#�&���. Stockdale ����+��(��(d 
�����)��ก��.ก�#>�������##�)#(����d������������)�
��ก���"������+.	(�&%���)��"4����ก$ 
(Newgate) 	
�$&�����. Stockdale m3������������� >0.��. Stockdale m3�����.ก�&����.��.%�
ก�a����2�ก�����������"4��� 500 ���0d ��. Stockdale .����#&����'0�$�(��(d�����)�0��ก
&� 
	$&'�&�*����������"��
��ก�����(��1� ��. Stockdale m3���0��.&�������2�	
�����.
"��$�ก ���d� (Justice Park) ����+��%���4���5กC� $&�����."��d�	�����#
 (Sir John Campbell)
��.ก�������0'0������ad�0���� Hansard �ก�0�51�>0.�0�2�ก(�"��a��0����1�	�ก%��o �.!. 1837 
ก&������&�� Lord Denman 	
��a�
�ก��� Denman (�"��a�	
� ���4�����.กm3�� >0.ก��(��(d
�����)���ก�+.	(�&�����. Stockdale "4��
.'0���#��ก������	
��a�
�ก���(�"��a�	
�&� ��. 
Stockdale "4��
.'0�(��(d������$���������"���	
�	�����������)������
�กCa�
��ก���"��
�.&����0	"��ก=$�� ��)���a�
�ก���(�"��a����=" >0.�������a�
�ก���'0�ก
&�&�!�
(#&�
�����)���
�กCa�
��ก���"��	$&'�&'0�.����#&������)�0��ก
&�������������&�����ก�."	
�������d
���"�%����. Stockdale �0%���&����.��.�(�.��
=ก���. 	
�!�
�������#=�Ad (The court of Queen's 
Bench) A5���4�>0. Lord Denman ���$�������ก@���d&���. Hansard '�&'0���#ก����������$����ก
��������1	
�"�$���"&�.�&����.��.%��ก�#��. Stockdale >0.%��ก�����ก���
�� (HM Treasury) 
����+��"&�.�&����.��.	����. Hansard ก
&�>0.����&� �4�(�(�กC����������� $�0���&�  

1)  ������� A5������!�
���4���"���)�!�
.�$�����%0 c 
2)  	$&
���� (������� 	
����������) �������4���"+��$�0��� 	$&�(�.�+��

�0�.%���)��������ก��������������� 
3)  ������� ���$�&��������ก������"�'�&2�ก2��"�ก!�
.�$�����%0c 
����&� !�
����#=�Ad (The court of Queen's Bench) '0��*������ก���������

"���������	ก&+��(��(d	
�+���+.	(�&��ก������������� %��(��+�0�������������� 
�
��"�ก��1��&�� Lord Denman '0���ก��$4����&�����ก��%����$�+
%�ก��

ก?���.���+�0(
�0����a�
�ก���'0�$�0���'�%��0� Hansard >0. Lord Denman C.J. %�������=�
&� $&����������&�ก��ก���4�%0c $���4��������������� '�&��"2�ก�4�'�m3������04������0� ��)�
'$&��%�!�
'0���1� ���"������
�ก&� '�&��25����>$�	.�����������)������ก��%��	����� �&�ก��
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�����
�ก���!�ก0�������������������1��������$ก'��(���������� ��%�&������ 	$&�����(�.��&�
��5����������� 	
��4���"����'$. (sovereign) ������������"�%������)�'�&%����ก?���.%0c 
��1� �����.�$��0=0��0&��2�#����$�#�  �$�'�&�����20�0	�
� ��)��#��.��#�ก?���.�����ก���)�
�4���"ก���#������$� A5�������
�กก��	�ก������������ ���กBC 	$&�.&��'�ก=$�� 
	��!�
.�$�����"����4�����%����. Hansard $���	(��0� 	$&���������� ก=.��%��ก���ก�3���������� 
��. Hansard �.�&  

$&������0� Sheriff of Middlesex (.�.�����"�#����#%���4�$�0������!�

$�� �0� Hansard A5��%��0� Sheriff of Middlesex ���.�����0	
�������� ����+�����4���"$�0���%" 
	
������2�4�%���4�(�(�กC�����>�{�'0� ��ก�4�(�(�กC���1���0	.��$&���ก������%������=����
��� ���.&�����4���"�0=0��0%�ก��#����#%����ก������ �()��ก�#ก��!�ก0��!��	
��4���"���$�'0�  

��.�
��ก��$&�������&��������� 	
�!�
.�$����� A5��������� �����2
ก�#ก��!�ก0��!��	
���ก���������$����)�!�
.�$�����'0�	
� ������� ก='0���กก?���.�.�.
����������������ก������'�25�+��(��(d 	
�+��>{Ca���.���ก�������� 	
���ก�������(��(d$&�� 
c>0.��กก?���.��ก������������ �.!. 1840 (The Parliamentary Paper Act 1840) �()�����
��0 �"�	
�.502)� �����
�ก�*�#�$���� 2�ก$���  	
��()� �"� �����
�ก%�ก��04 � �����0�	(&� 
	
��0��� �ก�##���
����4�����(��(d��.%$��4������������51� 	
�����	##�.&������4���%��%�
�����!$&��c "�25��e""�#����1 

3.1.2  �����!����������ก� 
3.1.2.1  ��ก������	
��������ก����������ก����������������ก� 

>0.	���0��)�����ก������	
��������ก����������ก���������ก*��%�
��������� ����������ก� A5����������� ����������ก� '0��4����	##����ก�0�51�%����กBC��%��ก�#
����������������ก� >0.���������A5�������2�#����$�#�  �$������2���"����.ก�������������������1
	
��4���%���*�#�$�'0� A5����������� 	�&�����������ก� (	ก�'��(����$�� @#�#��� 1 25� 27) ��$�� 1 
��� 6 �&�$�#	�������ก������ ��ก������	
��������ก����������ก������ ก�����������ก
������'������"����������)���������� 	
�ก�������"����������)�������������������ก������ 

��$�� 1  
T��� 6 �����ก������	
������ก���+��	����C?�'0���#�&�$�#	��%�ก��

�*�#�$��������A5��ก4���0'�>0.ก?���. 	
�"&�."�ก�
��	�&������ %���กก�a�.ก������+�0���
ก#* ���+�0�� ����.	�� 	
�ก��,-�,�������#���.#���.$&��c �����ก������"�'0���#��ก������
"�กก��2�ก"�#ก��%����&�����.��������� 	
�%����&���0�����'�	
�ก
�#�()��������%�
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���.������ ����ก������"�กก��(�0��)�>$��2�.�%���� >0."�'�&2�กก
&���%0c %��������'0��4�'�
'�&&�%����%0c 

�����ก��������)������ก���+��	����C?�%��a����04���$4�	��&��.�&%����
��1�'�&��"2�ก	$&�$�1�%��04���$4�	��&��"�������������)�� ��)�'0���#�&�$�#	���(����51�%����&��
04���$4�	��&� 	
�#���
��������"�����������������'�&��"���"����������ก��������)������ก   
���+��	����C?�%��a����.����04���$4�	��&������"�����������������` 

��ก������	
��������ก����������ก������  
>0.%���������� %���������ก��	ก&�����ก������"�กก��2�ก"�#ก��%�

���&���.�&%����.������	$&�������ก����1'�&�0=0��0 �(���'�&����ก��'�25�ก�a����ก���4����+�0
���ก#* ���+�0�� ����.	�� (felony �)� ���+�0�� ������>�C"4���ก$�1�	$& 1 �o�51�'�) 	
�ก��
,-�,�������#���.#���. 0����1� 	��0����)��&� #�#�  �$�"�%���������ก�� 	$&	�����"���	
� 
�����ก��������'0�	$&�(�.��������ก��"�กก��2�ก"�#ก��%��0�	(&� A5����ก��%���.�&%��a�.ก�&��
���������  	$&%��e""�#��'�&��ก��"�#ก�����	(&���ก	
� �4����#%������ ���1� �������ก����1
��)��(�"��a�"�ก���.ก������ก4���0'�%���������� ���&�'�&����ก��'�25�ก��ก���4����+�0�� �
%0c �
.'�&&�"��������+�0�� ����.	����)�'�&���.	�� ก
&���ก��.��5�� �)� �������ก��'�&����
ก��25�ก��2�ก"�#%������ � 	$&����ก���@(��%�ก��2�ก"�#���	(&� 	$&ก��2�ก"�#���	(&�%�
�e""�#��'�&���.�&��ก$&�'� "5�'�&��
)��������ก��%0 c ��������ก������"�'0���#��ก$&�'� 

�&���ก��������1� ��������� %��'�	ก&�����ก���������'0�(�0��)�>$��2�.�%�
���%�ก���4��������,-�.��$�#�  �$����"�'�&2�ก04������0���1����	(&�	
������ � ��ก���������%��'���1 
�����ก"�'0�$&���)��(�0��)�>$��2�.�%�ก����������������&���1� ��ก�4���ก����������.&��
'�&'0���#��ก������A5�����.���&� ��"2�ก+�����'0���#������.��."�กก��(�0��1�m3������'0���1�%��0�
	(&�	
��0��� � 

$��.&���0��ก��.ก�#��ก������	
��������ก������4���  �)� �0� Hutchinson v. 
Proxmire, 443 U.S. 111 (1979) 

�����=""���>0..&� Hutchinson m3����������ก Proxmire ���.ก�&����.��.%�ก��
�������������� Proxmire (�0"��4�%�����.��.%���)������&� ����ก����1���
)���#�����a�����#%�� 
Hutchinson �"�.�ก��.ก�#
�� ��������ก Proxmire .ก���$�����&� ก��(�0��1����ก��(�0$&������� %�ก��
	2
��&�	
��)���4�����$&������a� "5�'0���#��ก���������ก4���0'�%���������� ���"�'�&2�ก
m3������ 

�4�(�(�กC�!�
?�ก�	�&������>0.���� 
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����0=��4��� ���!�
(�"��a� �)� ��ก������������������ ก4���0'�"���������
'�25�ก��2&�.��0�������()���&�+&��$&�'�.�������a���)�'�& !�
?�ก���=�&� ��ก���������
��������� ��������%���)���ก��(�0%���������������1� ����ก����������ก�"ก�����1��'�25�ก��
(�0	
�>$��2�.� ��'�25�ก����5กC����)�	
�ก������������a�ก������ก�� 	
���.���
��.%� 	$&'�&��������'�25�ก��(�0��ก���)�"�ก��1 0����1� ก�a� Proxmire '�&'0���#��ก������
�������� �(���'�&'0�(�0%�������������8 

3.1.2.2  ก��
�>�Cก��ก���4�+�0���
����0��ก��������������� (Punishment 
Offenders of Breach of Privileges) 

�4����#�����!����������ก� �4���"���"�
�>�C%����+�0���
����0 
�4���"�����1�����ก�����"�กก��#�ก��������	##���กBC ก
&��)� �4���"���������%�ก��

�>�C+�����ก���4�+�0���
����0�4���"���'0�2�ก(�"��a�%�!$��C���ก��0�1���$&�������&��
กC�$��.dก�#������ A5��������'0�2�ก$�1��51����)������!�
�����0��������a�"�ก� 

$������$2�������d���ก�����������"4�����$������4���"
�>�C+��ก���4�
���+�0���
����0�4���"��������1ก=�()������ก���3��ก��ก��#�ก��������%���
�0��."�กก��
2�ก�#ก���ก���	## "�ก�e""�.��.��ก'�&&��4���""�ก,-�.#�������)��������>0.���'� 	
�
�()������ก��#����#�4��#�ก���%�ก�a������ก����0�)�$&��4����������������)��a�ก������ก��"5��4�
%���ก�0	���0�ก��.ก�#�4���"
�>�C+��ก���4����+�0���
����0�4���"���'�A5��	#&���ก���� 2 
���	## �)� �4���"
�>�C���������	
��4���"
�>�C>0.!�
9  

1)  �4���"
�>�C������ (Power of House to Punish Offenders) 
�4����#����������ก� ��#��$�4���"��������1����.��'�&��0�"��.&��'�ก=

$�� ��"ก
&�'0�&�%��0����!�
.)�.���4���"
�>�C��������1� ����������ก�'0���#	������0
��"�ก��#�ก��������������กBC0�.��$�+
���&� �����1���������4���"
�>�C+��ก���4�
���+�0���
����0�4���"���'0�>0.$��$��#��&���������"4��������"�$�����กC�	
�%���4���"��$�
#�  �$� ก
&��)� �����(�.��4���"���"��3��ก��ก��ก���4���������������%�ก���*�#�$����������$�
#�  �$���������� 0����1� %��o �.!. 1837 ���"5�'0��*�������"���กก?���.�ก��.ก�#ก��ก4���0

                                                           

8  ����$.d "����.  (2552).  �������� !
4��������ก� �N������0���0������K�����N�K�K�กS�$��T�ก�.  
���� 60- 61.  

9  Beck, Carl.  (1974). Contempt of Congress : A Study of the Prosecutions Initiated by the 
Committee on US-American Activities.  p. 2. ����25�%� ��0� ��"(��>�"�d.  (2550).  ก��K�L��
�2�ก������ก����L�
�� (��.���ก���"�.).  ���� 90. 
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�กCa�	
���.
����.0���ก��ก���4����+�0����� ����ก��
����0�4���"���	
�#�
�>�C
'� �.&��'�ก=$�� ������'0�#�  �$�ก?���.(��!C�ก��.ก�#ก�a�(.�����2�ก���.ก%��'�	�0�$�$&�
���%0�����5����)��a�ก������ก��������%0�����5�� 	$&(.��+����1�'�&'0�'���)�(.��
�*�������"�$�#�4�2������ก��.����ก�#��)������ก4�
���4�ก����#��%�������+�0����� �%�
���+�0
��>�C (Misdemeanor) '� 0�.��$�+
���&���������"��กก?���.��&���������"4�����
	
��������%�ก���&������%��������'0�%���4���"������.�&'0� "5��4�'0��@(��ก�a����+�0��1��&���1�
����������+��%���4���"
�>�C	$&�(�.�ก�a��0�.10 

2)  �4���"
�>�C>0.!�
 (Punishment of Offenders by Courts) 
%��a����ก��ก���4��.&����5��2)��������+�0���
����0�4���"������0�.

	
����������4���"%��
�>�C'0�	
�ก��ก���4�0��ก
&�2)�����ก��
����0ก?���.A5��!�
���4���"

�>�C'0�0�. ��������������������"�$�0���%"&�"�%���4���"���$������)��&�+��ก���4����+�0'�
%��!�
����+��(�"��a� >0.�ก$�ก�a���&���1 ��������ก�&�$�+��ก���4�+�0'�%��!�
(�"��a�
�>�C 
	$&%�ก��$�0���%" ���"�.50���
�กCa�������+�0	
��4���"
�>�C������������.�&�����
�ก 
	
���)��������$�0���%"�&���)���%��!�
���"@�. ������ก='�&���4���"(�"�a��#���4����"@�.��)�
	ก�'�>�C���!�

�	ก&+��ก���4�+�0'0���ก11  

3.1.3  �����!	���0�  
3.1.3.1  ����$���������������ก������	
��������ก�� 

������	
������ก������"�'0���#�����	
��������ก��$�����������  A5��
���.ก&� ��ก��������������� ��)����.ก&� T��ก������` >0.��ก���������������'0����ก*�51����1�	�ก
��)��!$��C���+&���� ��ก������A5��ก4����0�51��������
���� >0.��ก������2)��������d���ก�#�4��� 
������������ ��1��ก�3��>0.!�
	
�ก?���.���'� A5��	���0�����ก������������������51�%�
�����!���กBC %��
����,-�.#�����������#�
'0�	.ก��ก"�ก������	
���0	.��$&�������%�
#�����1�������������กBC��#���"�'0���#ก����������"�กก��	��ก	A� ก���&���& 	������ก��
ก���4����ก�.��(���ก���4�>0.กC�$��.d	
������$��   

%������!	0��0���1�������� ���	���0�'�&'0���ก����0	.��$&�กC�$��.d 
+��#�������)������� %�
�กCa��0�.ก��ก�#������� ������กBC ��ก���������������� ���

                                                           

10  Beck, Carl.  (1974).  Contempt of Congress : A Study of the Prosecutions Initiated by the 
Committee on US-American Activities.  p. 126. ����25�%���0� ��"(��>�"�d.  (2550).  ก��K�L��
�2�ก������ก����L�
�� (��.���ก���"�.).  ���� 91. 

11  ����. ��{���ก.  (2546).  �
&��0��  ���� 149-151. 
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���กBC'0��������	##�4��� ���%��ก�#������	���0�0�. ��ก���������������	���0�����ก����� 
2 �&��)���ก������������ก*�.�&%����������  �.!. 1867 >0.��������� ��� �$%��������	
�
������� ��กก?���.���ก4���0%����ก������	ก&�����ก������ >0.'�&#�  �$�%����ก������0��ก
&�
��ก'�ก&���ก����������.�&%����)�"�ก��( 	
�.�������ก*�.&����0	"��%�(�����#�  �$�������"�กก��
$����1�)�(�����#�  �$����������	���0� (Parliament of Canada Act) A5��#�  �$�ก��%����ก
������'� ��&� ก4���0%�������ก����������ก���������>0.�����2�*�#�$�����������$�>0.���!"�ก
ก��	��ก	A�"�ก!�
��)�,-�.#����� �.&��'�ก=0� ��ก������������51�%����	
������ก�����������
����4��� �����0��1������ก������������4��� �.&��.����4����#ก���4�����������������
��������1 A5�����"��������ก��������1.�������)���0��$�1�	$&!$��C���+&���� ��)��������� ���
���กBC A5��	$&�0��'0�$&�����()����กC���ก������	
��������
&���112 

3.1.3.2  ��ก������	
��������ก����������ก��� 
��ก���������������� ������กBC'0��������	##�4��� ���%��ก�#������

	���0�0�. A5���
�������ก*����ก�������&�ก�����	���0���1���%����������  �.!. 1867 	
�.��
�����ก?�.&����0	"��%�(�����#�  �$�������"�กก��$����1�)�(�����#�  �$����������	���0� 
(Parliament of Canada Act)  

��������� ���	���0� �.!. 1867 ��$�� 1813 #�  �$�&� T��ก������, �������
ก��, 	
��4���"���51� A5��������	
�������� ����ก������	
��������ก��0��ก
&�%�ก���*�#�$�
������� , >0.�����ก�������������ก������	
��������ก��%��&��
���5��A5��2�กก4���0>0.
ก?���.������������	���0� 	$&ก?���.���������	���0����ก4���0��ก������ �������ก��
	
��4���"0��ก
&�'� '�&��".ก��ก������ �������ก��	
��4���"0��ก
&���1��ก��'�ก&� ก?���.&�
0�.����� �.!. 1689 ���%����ก������%�ก���*�#�$����������������ก���������กBC	
�'�Ad	
�0d'0�` 

                                                           

12  Privilege in the United Kingdom.  �)#�����)�� 11 ������� 2553, "�ก http://www2.parl.gc.ca/ 
procedure-book-livre/Document.aspx?sbdid=ABBC077A-6DD8-4FBE-A29A-3F73554E63AA&sbpidx= 
1&Language=E& Mode=1 

13  Constitution Act, 1867 Article 18. The privileges, immunities, and powers held, enjoyed, and 
exercised by the Senate and House of Commons, and by the Members thereof, shall be such as are from Time to 
Time defined by Act of the Parliament of Canada, but so that any Act of the Parliament of Canada defining 
such privileges, immunities, or powers shall not confer and privileges, immunities, or powers exceeding those 
at the passing of the Act held, enjoyed and excercised by the Commons House of Parliament of the United 
Kingdom of Great Britain and Ireland, and by the members thereof. 
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1)  ������&�#���
	
�������&�������ก��.ก�#��ก������������ (Individual 
and Collective Rights Related to Parliamentary Privilege)14 

��������4���  2 ���ก���4����#��ก�������)� �4���"������%�ก��04�����ก��
������.	
������%�ก��ก4�ก�#0�	
ก�"ก����.%���� >0.��ก�����������������������4��� �.&��.���
	
�������������%���������������ก������� %�ก���*�#�$��������%���� >0.�������
&���1���������
>0.��#��������ก��	$&
���� �(������'�&�����2�4�����������'0�>0.���!"�ก�����ก 	
�
������%���(�� ก������������������ก�����1�.����25��4���"������	
�!�ก0��!��������
��ก0�. >0.�����	
��������ก������ก��.����ก�#�����ก	$&
�#���
 '0�	ก& ������(%�ก��(�0 
(Freedom of speech) ������("�กก��"�#ก��%�ก��04�����ก��ก��	(&� (Freedom from arrest in 
civil actions) ก��.ก���"�ก������������a�
�ก���	
� (Exemption from jury duty) ก��.ก���"�ก
ก��2�ก���.!�
%��'������&�%�!�
 (Exemption from being subpoenaed to attend court) >0.����
����4��� �����0������ก�� �)� ��ก��������)��4���"���������� .&�����4���"%�ก��04�����ก�����
���.	
����4���"%�ก��ก4�ก�#0�	
ก��04�����ก����.%�ก�"ก�������� 

2)  ก��%��#����#��ก������	ก&�����ก���������	$&
�#���
����������  
(Application of Parliamentary Privilege to Individual Members of the House of Commons) 15 

(1)  ������(%�ก��(�0 (Freedom of Speech) 
��ก���������������%���)���������(%�ก��(�0 ������.��)�ก��

ก��#�ก��(�"��a�>0.���'�"�2)�&������&��4��� �����ก��������������ก���+��	����C?�
	
�(.��>0.��#������ก*ก&������a�ก������ก����������� 

�������������ก���������"���������(%�ก��(�0A5��'0���#ก����������
$�����������  �.!. 1867 (Constitution Act, 1867) 	
�(�����#�  �$����������	���0� �.!. 
1985 (Parliament of Canada Act, 1985) ��$�� 4 	�&�(�����#�  �$����������	���0�.)�.��&�
������	
����+��	����C?����	$&
��������ก������������������กBC%��a�����.�&%�
���)�"�ก��( A5����ก��������1��25�������(%�ก��(�0%�������A5�����ก��>0.��$�� 9 ������กBC 
ก?���.&�0�.����� �.!. 1689 (Bill of Rights of 1689) 

                                                           

14  Parliament of Canada.  TParliamentary Privilege`.  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.parl.gc.ca/compendium/web-content/c_g_parliamentaryprivilege-e.htm#2 

15  Parliament of Canada.  TParliamentary Privilege`.  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.parl.gc.ca/compendium/web-content/c_g_parliamentaryprivilege-e.htm#2 
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������(%�ก��(�0��1���� �$%�������ก������"�(�0'0��.&�������%�
���&��ก����������� �����ก���	
�(.�������2�4���&���1�'0��.&�������%�ก�����������
�a�ก������ก����ก0�. 	
�ก����������(0��ก
&���1�.��'0���#���������.&���0=0��0"�กก��2�ก
m3��������)������#+�0���	(&���)�%�ก�a����(.��A5��'0�>$�$�#A5������ก��	�0������0��=�
%0 c ���(.�� �����ก�����2ก
&�2��.�4���)�ก
&�����$&�ก
�&�#���
��)�#���
��.��ก A5��
#���
0��ก
&�'�&'0���#��ก�������������� 	
�	��&�%�ก���"��ad��������ก���$&�#���
"�����
ก��ก
&�$�����"���	$&ก��%��������(%�ก��������.ก=����()1���������ก��������������ก���
��ก�� 	
�ก��04��������������"�'�&�����204�����ก��'0��.&��������������( ��ก�����ก
���	
�(.�����2�ก���.ก'����ก*$�$&��a�ก������ก�������������2(�0	
��(�กCd�"��ad
'0��.&���$=����>0.'�&2�ก�#���"�ก>0.���dก���.��ก 

	��&���ก���������������%���)���������(%�ก��(�0�4�'�%��ก�#ก��
ก
&�������.��������ก%����	
�%�ก��04�����ก���)�� c ������, ����1�ก��������
�a�ก������ก����1���"'�&��#��ad%�ก���4�'�%��ก�#��.���ก��#�(�"��a���)�ก��������.
�+.	(�&>0.�����)�(��(d��)����)�� c ����.�&��ก��� ��ก��������1�'�&��""���������'�.�������ก
���A5������+�����"�0(��(d��� �������ก��"�0(��(d	.ก��ก"�กก��"�0(��(d#���5กก��������������
��)�#���5กก������������a�ก������ก�� A5��ก��"�0(��(d��������ก��1�"�$���'0���#	$&�$�1�����
$�	��"�ก���ก&��  �&�ก��ก���4���������ก���ก���4���ก��� �����กก="�'�&'0���#ก��
��������"�ก��ก��������1 	��&������ก'0�����"�กก��ก
&�2��.�4�(�0$��������ก�0�51�%�ก���*�#�$�
�������%����ก=$�� 

(2)  ������("�กก��2�ก"�#ก�� (Freedom from Arrest) 
��ก������%���)���������("�กก��2�ก"�#ก����04�����ก�����	(&���1�%��

ก�#��1�������	
�������� A5�������ก���.&��'0���#��ก�������.&���0=0��0 >0.��ก��������������
�4��� ������A5�����$���%������4��� 	ก&�����ก %�ก�a�������กBC �����ก���.&��'0���#��ก
������%��&����&�� 40 ��ก&��	
��
��"�ก���.��������� 	
�'0���#��ก������ 40 �� �
��"�ก���
��ก��.�#�����)�%����&����ก���
)�ก$�1������ก��� 

��ก�������ก��.ก�#������("�กก��2�ก"�#ก���.�.�@(��ก�#��)������	(&�
A5��.��'�&��.�4���%��ก�#�����ก�����1���������)�������� %��&�����ก��.ก�#��������+�0���
�� ���)�%���)���A5����25����d���ก�#������+�0����� � ��&� ���+�0���
����0�4���"
!�
 ��ก�����ก2�กก
&���&�
����0$&�ก?���.	
������ก�&����1�"�$����*�#�$�$��
ก��#�ก��.�$��������ก?���.��&��0�.ก�#(
��)�����)�� c 
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�(���������� '�&%�&���dก���������������"�กก?���. �������+
�4�%��
ก��"�#ก�������ก�����2ก���4�'0�	����.%�#���a��� $��#%0������.��'�&'0������� >0.
�����ก��.%02�ก"�#ก��%���������+�0����� ���)�2�ก$�0���������+�0����� �	
�2�ก
(�(�กC�%��"4���ก, �����1�"�'0���#	"��"�ก��������� 

(3)  ������("�กก����0��� 	��ก	A� �&���& (Freedom from Obstruction, 
Interference and Intimidation) 

�����ก���$���'0���#ก����������"�ก�����(
��)�ก���#ก�%�����
��������ก����+���4��������#�  �$�ก?���.	
��4���������()�����>.��d�����$� ก���������������ก
���'0���#�'�%��&����ก?���.����� � ��&� ก������'�&%�����#�	
�����	��ก	A�
ก��#�ก���
)�ก$�1� 	��%��2��ก��ad���ก?���.�� �A5��'�&��ก��%��#����# ��&� ก�a���������ก
������.ก����$&����������&�$�2�ก��0��� 	��ก	A���)��&���&%�ก���*�#�$��������A5�������0�
�ก��.ก�#��ก������ 

ก��#����#%����ก��������1���.�.'�25�ก��#�ก�������������1�%����
���������	
�%��������������a�ก������ก�� A5��ก������������1.���.�.'�%��#��0��"���������
��������ก (Members| staff) 	
��"�������������������  (staff of the House of Commons) ��&� 
ก������"����������&.�4�$������ก��ก'�%��(��"�ก����������ก��ก���4�$��������� 	
�#���
���
2�ก���.ก������(.��$&��a�ก������ก����������� 

ก��ก���4�%0 c �������ก����0��������ก������"�����'�.�������)�
ก���n0ก�1�ก��04����������������ก%����������A5��%�����*�#�$�������2)�&�ก��ก���4�
0��ก
&�����ก��
����0��ก������ �e �������ก�����������ก��ก
&�����25�ก=�)� ก����0���ก��
$�0$&��)�����, ก��"��"� ,ก����กC�����
�0��. 	
�	��	$&ก����ก
�&�ก���()�������n0
���
�����ก ����$�� 

���������"����25�ก�a��������������� ก���#ก� ก���&���&$&������ก
������
�ก�
�.���	## ��&� ก���4����$��.$&��)�����.����0���������ก ��)�ก���4�
�.�)�����.� 	
�
ก���(�กCd�"��ad$&������a�25��������ก
����������� ����$�� A5�����������"�$���
$�"��#&����ก
&���ก��
����0��ก�������ก��.����>0.$��ก�#ก���*�#�$����������������ก���
��)�'�& 

(4)  ก��.ก���"�กก��2�ก���.ก$�%�������ก*$&�!�
 (Exemption from 
Court Attendance) 
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���.ก�����������ก������'0���#.ก���"�กก��2�ก���.ก'�!�
����.�&
#�()1��������
�กก����������&���������������ก%����A5��"����)�ก&�����+�ก(��%0 c 	
�
�������ก��������������2���.ก����%�������ก���$������&�������'0�ก&�� 	
�.������%�����
��0กก�#�����ก%�ก�����������������ก0�. ��25�	
�#���
���2�ก���.ก%�����ก*$�$&����
��)�$&��a�ก������ก��ก=.����'0���#��ก������'�&$���2�ก���.ก%�������ก*%�!�
%��
��0�.ก��
0�. 

ก��'0���#.ก���"�กก��'�&$�������(.��%�!�
%��ก�#��1�ก�a����	(&�
	
������ � ��25�����������0�. �.&��'�ก=$��%�ก��#�ก��0��ก
&���1���ก��ก��.ก���
>0.�@(���.&��.����0��� � 

�����ก���A5���.�&��.%�#���a������"�'�&2�ก���.ก$�%��'�!�
��)�
2�ก04������0�%0 c >0.'�&'0���#��� �$"�ก���������ก&�� >0.�����ก���������d"���#��ก���
��1�ก="���,-�.����&.��#'�A5���.�&#���a��.��ก��� 

�4����#���������������ก������	
��"������������>���������
������������4��� %�ก�"ก��������	
�"�$�����กC�+
���>.��d�����$� 0����1� �����ก���"5�
'0���#.ก���"�กก���4�������������a�
�ก��� 

3)  ก��#����#%����ก������������%��������  (Application of Parliamentary 
Privilege to the House of Commons as a Whole)16 

������� ����ก������ 	$&������� '�&�����2���"�ก4���0	
������"4�ก�0
%�
�กCa��0�.ก��ก�#��ก��������������ก	$&
���'0� ��1���1�����(���������� "�$������4���"
�(�.�(����"��3��ก��ก���#ก���.��ก �4���"������.	
�ก?���#�.#����4��� %�ก�����"��ก�3��
��ก������������	
��()����กC��ก�.�$�!�ก0��!��, �4���"	
������������������� 

������� .&������������"�ก
&�������ก��������)����4���"#����#%������'�
$��ก?���. A5����25�ก�a�0��$&�'���1 

(1)  �4���"%�ก��04�����ก��������.; 
(2)  ก���#������ก�"ก�������.%����A5�������&���5�����ก���#���

ก��������.	
�ก��04�����ก��%������� 
(3)  �4���"%�ก���#�����กC������#���.#���.%����������	
�0�	


��������ก; 
                                                           

16  Parliament of Canada.  TParliamentary Privilege`.  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.parl.gc.ca/compendium/web-content/c_g_parliamentaryprivilege-e.htm#2 
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(4)  ��������"�%����ก����#2��	
����.ก(.��	
�(.����ก���$�����
������d; 

(5)  ��������"�0�	
%��(.����#��; 
(6)  �����%�ก��"�0(��(d��ก����������)1��������������	
� 
(7)  ��������"���#'
&#���
��.��ก (#���
A5��'�&���������ก) 
����������)��4���"����4��� �����0���������� ก=�)��4���"%�ก����

���#�.#���.	
���ก������������%�ก���#���ก�"ก����.%����A5���ก��.ก�#ก���#���ก��
������.	
�ก��#�ก����.%���� 

4)  ���ก��04�����ก��%���)��������ก������ (Procedure in Matters of Privilege)17 
ก�����.ก����%0 c �������ก��
����0��ก��������)�0��������� "�$����4�������&

��������%�>�ก��	�ก ��)�����������(�"��a�25���)��������ก��������������ก"�$����&���4��������
��1�	
�ก����# �
��"�ก��1������������"�
)�ก���"���#me�"�ก�����ก������)�� c ก&�����"�
$�0���&�����ก�a������ก��������)�'�&ก='0� ��กก�a�&�����ก�a���ก������ ก
&��)����ก*&���
���."�#�.�&��)���)���ก��(�"��a��0��.�& 	$&2�����������(#&���ก��
����0��ก������%��#)1��$��, 
�����ก�����2ก
&������e ����ก���������2�กก
&�����%��04�����ก��%� �$$���1�'0� 	
������ก
��ก"���%���e �������ก������2�ก$�"��#>0.�a�ก������ก������ &�0�.ก��#�(�"��a�
	
�ก�"ก�������� ��ก�����=�0�.ก�# �$$���1� (A5�������2������.'0�) '�&&�"�$�"��#>0.
�a�ก������ก��A5����"�
)�ก���"����.ก(.��+������.�� ก='0� ��.�������a�ก������ก��A5��'0�
$�"��#	
����4�	���4�"�2�ก����'�.����� 	$&��.���0��ก
&������"��
��$���=���#
��)�'�&��=���#ก='0� 

(1)  ก��04�����ก��%���)��������ก������%��������  (In the House of 
Commons) 

ก�����.ก����&���ก��������������ก'0���#��1�2�ก
����0��)�2�ก0��������1� 
�����2���.ก����'0�>0.ก��ก
&����������e �������ก������ A5�����ก����� �e �������ก������` ��
��1�$��ก��ก
&������e �������ก�������������'�$�����#����#������ 

�����ก�&��%0���������d"�ก
&������e �������ก��������1�"�$���	"��
%�����������'0���#���#>0.��=�����0 �
��"�ก���2�กก
&���&�
����0������'0���)�0�2�ก�ก�0�51� 

                                                           

17  Parliament of Canada.  TParliamentary Privilege`.  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.parl.gc.ca/compendium/web-content/c_g_parliamentaryprivilege-e.htm#2 
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��กก��ก
&�����1��ก�0�51�#���a��ก���#��� �����ก"�ก
&������e �������ก������'0�$&���)��
'0�	"��$&��������������
�.
�กCad��กC�ก&����5�����>�� 

	��&�"������"4�ก�0#�����ก�� ��)�������ก��"ก
&������e �����   
��ก������ ��)���������(�%"������������&��e �������ก��������1�������4��� 	
�����'0���#
ก��(�"��a� %��a���������������#�#���4��� %�(�"��a��#��%�ก��#�ก����1 �&����
�����204�����ก��%���)��������ก������'0�	$&$���.����#$�� �$$���1� 

(2)  �
�ก()1��������4��� ����e �������ก������ (Key Elements Required 
for a Question of Privilege) 

���
�ก()1�����4��� ����e �������ก�������� 4 ���ก����)�������ก��
ก��ก
&������e �������ก�������51� �)� 

���ก�������5�� �4�������%���4����#�.ก����# ��0ก�� �����$�ก��ad���
"�ก
&������e ���ก��.ก�#��ก������	
���$�+
���ก�#ก��(�"��a�&���%������4��� ��กก&�
ก�a�ก�"ก���)�� c ������ 

���ก�������� ก������������#����#ก���������������ก��.����	
�	�
#����0����)�� c 	
��������25�ก��#�ก�����%���4���" 

���ก�������� ����ก��%���
�ก���ก�����&��e ���ก��.ก�#��ก���������
$����4��5�25�%��������0�#	�ก	
� 

���ก�������� ก��#�ก��	ก�$&�����'0���ก�������� %�������ก04�����ก��
�()��	$&$&��$������	ก&ก����1� 

(3)  ������������������� (Speaker's Role) 
�
��"�ก'0���#me������กก
&�����%��e �������ก�������51�, ������ 

�����"��� �$%�������ก�&���)��%�������
 >0.�@(�������ก���+��������&��&�%���)�����1� >0.
��������������������)��4��������$�"��#%��#)1��$��&�������)���ก��ก
&������e �������ก
��������)�'�& (ก
&��)���)�����e �������ก�������ก�0�51����ก="���� �$%��(�"��a�'0������) >0.
�����ก��"2�ก(�"��a�%��������)���""��4��e �������ก������'�!5กC��()�����"����4�	���4�����
%�����$&�'� 	
��e �������ก������"�2�ก�4�ก
�#��%�����(�"��a�$�0���$&�'� 

��)��(�"��a�ก��$�0����e ����ก��������������ก���	
� ������ 
���"�(�"��a�&� �����ก���ก
&������e �������ก��������1�����ก�a�ก��2�ก��0���, ก�0�����)�
2�กก���4�ก���.&���������ก��	��ก	A�ก���*�#�$����������������ก%������� ��)�����ก��0������
�4���" 	
�!�ก0��!�������� 
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(4)  ก��(�"��a� �$$��ก��.ก�#��ก����������������  (House of Commons 
Consideration of a Privilege Motion) 

��)�����������(#&�%��#)1��$��&�����ก�a��e ����ก������	
� 
���������"�$���(�"��a� �$$���������ก���'0�ก
&�����>0.����� >0. �$$���1� (A5����""���ก��
>$�	.��	
�	ก�'�'0�) A5��>0.�ก$�"�(.�.���&���)���'�.���a�ก������ก������ &�0�.ก��#�
(�"��a�	
�ก�"ก���������()���4�ก��!5กC�%��e �������ก������ �e �������ก������"�'0���#
����4��� ��กก&�ก�"ก���)��c ������%�����1� (.ก���ก���*�#�$�������'������� ก��	2
� 
ก�����2�� ���.��.����������)�ก���
)���ก��(�"��a�������) 	
�������.�e �������ก
������%����A5��'0���ก��
��$�	
�	(�%�����0=���1�	
�ก=%��.�$���)�����1� 

2�� �$$�2�ก�4���%��>0.���a�ก������ก������ &�0�.ก��#�
(�"��a�	
�ก�"ก��������"��4�ก��!5กC��e �������ก������ ��1���1 �a�ก������ก����1.������������
"���ก�4�������ก��ก����()�����.ก#���
	
�(.����$�#�4�2���a�ก������ก��$���"�0�4�
��.������'0�!5กC�	
��4�	���4� >0.�������a�ก������ก��"�����+��������.���0��ก
&�����
'�.����������� ��ก�����=�0�.$����.���0��ก
&�	
����"�$�����#�����.���	
�
�4�	���4�����a�ก�����ก����������� 	
����$�������$�ก���.&��%0�.&����5��$&�'� 

(5)  �a�ก������ก��ก����ก������  
�a�ก������ก������ &�0�.ก��#�(�"��a�	
�ก�"ก��������

���ก�# 0�.�����ก 12 �� �����������#+�0��#%���)���ก��#�ก��	
�ก��#������ก��.ก�#���
���� ���	���0� ��25���)����ก��.ก�#�������������ก��� �e ���ก��.ก�#��ก������������ 	
���
ก��$�"��#�ก��.ก�#���#����#������ 

�a�ก������ก������ &�0�.ก��#�(�"��a�	
�ก�"ก�������� A5��
���.ก&� �a�ก������ก��ก����ก������ >0.�a�ก������ก��ก����ก������'�&���4���"%�ก��(�"��a�
$�0���ก�a�ก��
����0��ก��������)�0�������������ก�0�51�%��������  	
�'�&���4���"���"�
�>�C
�����ก���ก���4����+�0 >0.�a�ก������ก��ก����ก�����������������.���ก��ก���4���1�'�.����� 

2�������ก���ก
&������e ���ก��.ก�#��ก������$&��a�ก������ก�� %�

4�0�#	�ก�������a�ก������ก����ก������"�(�"��a�&�����0=���������ก���ก
&�������1�
����'�$���4�����	
����������. ��)�����0=����������.��1��a�ก������ก��'�&�����2(�"��a�%�
�e ���ก��.ก�#��ก������'0���)�'�&  2����������=�0�.&���������0=���� �ก��.ก�#��ก������ 
�a�ก������ก����"(�"��a�	
���.����e ���ก��.ก�#��ก��������1�'�.���������  A5��
�a�ก������ก����ก�������������(�"��a�ก&���a�ก������ก���)�� c 

DPU



 121

2����.�������a�ก������ก����ก�������4���%��  �������a� 
ก������ก����ก������"�������.���0��ก
&�'�.�����%����&��ก��(�"��a�>0.���'� A5��$��
����*�#�$�	
�"��4���.���%�����	
������ก��� �
��"�ก��1�ก="�	"��%�����	
������ก���
���#$&�'�%�����0=�����ก��.ก�#�e ����ก������ 

���������(�"��a�$�����#����#ก�����������%��#)1��$����1�&�
����ก�a������ก��������)�'�& 	
�2������ก�a���ก������	
�$���%�����4��� ��กก&�ก�"ก���)��c 
�&������ก������ก
&������e �������ก��������".ก�
�ก��"����'�$���4������������������%��
ก���4�ก���.&����5���.&��%0 2�����������(#&���1�	�ก'�&���e �������ก������, ก����=�(���
ก��%���.�������a�ก������ก����".����2�ก�4���ก"�กก��#�ก��%����&��ก��04�����ก��
������ 

%�ก�a� ��)���ก�0�e ���ก�� .ก�#��ก�������51� %�ก�����������
�a�ก������ก��ก=%��ก��#�ก��%��4�����0�.ก��0�����ก
&�������$�� A5��ก��(�"��a�$�0���	
�
ก����.����ก��.ก�#�e �������ก������%����"�$���04�����ก��%����������a�ก������ก��'0��.�#
.ก�51� 	
����������'0���#	"��"�ก�������a�ก������ก��0��ก
&�	
� 

3.1.4  �����!����$��
�. 
3.1.4.1  ��##����������$��
�.18 

����������$��
�.������##�����& ���ก�#0�.���+��	����C?� (House of 
Representatives) 	
������� (Senate) A5�����������ก�#0�. 3 ���d���ก�#�
�ก �)� 1) ������
��������! 2) ������ 	
� 3) ���+��	����C?� ���)��������$��
�.��ก���ก������#�#
��������'$.�����(�����กC�$��.d����������$���4�	���4������.ก�����$�� กC�$��.d	�&� 
�������a�"�ก�"����	$&�$�1�+���4���="���ก��	+&�0�� (Governor-General) �*�#�$��������	��
(�����d%�������(���$&�� c ���4���"%�ก��	$&�$�1���.ก�����$�� �a������$�� .�#��� ����1�
ก�����.ก������������ �e""�#�����0="(��#����������2 ��
�A��#���� 2 	�&��������a�"�ก����
����(��������������)��������$��
�.$�����������  

������	�&���(���d����$��
�. (Australian Federal Parliament) A5�����ก�# 
0�.���+��	����C?� (House of Representatives) 	
������� (Senate) >0.���+��	����C?���
�����ก 150 �� �&�������������5��%����������������	�&���(���d ���ก�#0�.�����ก

                                                           

18  �����
������$&�������! �4���ก��C�$&�������! �4���ก����
����ก��������.  (2553).  ��##
���������)��������$��
�.�)#�����)�� 11 ������� 2553, "�ก  http://www.senate.go.th/index-of-
parliament/Infoes/australia0003.pdf 
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"4��� 76 ��	#&����� 2 �&� �&�	�ก��"�กก���
)�ก$�1�%� 6 ��� ���
� 12 �� �����ก��04���
$4�	��&� 6 �o 	$&��������ก"4���ก5����5��"���0��� 	
��
)�ก$�1������ก%��&%���ก c 3 �o �&�
��������"4��� 4 �� ��"�กก���
)�ก$�1�A5��"�0�51�(����ก�#ก���
)�ก$�1������ก���+��	����C?�
"�ก0��	0�����
� (Australia Capital Territory) 	
�0��	0���$������)�  (Northern 
Territory) ��$
� 2 �� A5�������ก��04���$4�	��&������0 3 �o ��)���0�����)�����+��	����C?�
��1���0
� 

�a�ก������ก��������+��	����C?� '0�	ก&  �a�ก������ก������  
(Standing Committee), �a�ก������ก�������  (Select Committee) 	
��a�ก������ก���&� 
(Joint Committees) �.&��'�ก=0� �a�ก������ก��������+��	����C?� '0���#ก����ก	##%����
��##���ก
�&�ก������ก�����������������( ���ก�#0�. 

1)  ก
�&��a�ก������ก��$�"��# (Investigative Committees) ���4���"
�������(�"��a���#�� !5กC���)����>.#�.�����a� 	
�ก��#��������ก��	+&�0��  

2)  ก
�&��a�ก������ก��ก�"ก����.%� (Domestic or Internal Committees) ��
�����#+�0��#����ก��.����ก�#ก��04��������������+��	����C?� A5����25����#�.# ���#����# 
��ก������ 	
�+
���>.��d$&�� c ��������ก�e""�#�� ((.!. 2550) �a�ก������ก��������
+��	����C?� ���ก�#0�. 18 �a� '0�	ก& �a�ก������ก��&�0�.��ก��������������ก���+��	��
��C?� (House Committee on Privileges) 

 

�&��a�ก������ก������������� 2 ������ '0�	ก& �a�ก������ก������  
(Standing Committees) 	
��a�ก������ก�������  (Select Committees)  

>0.�a�ก������ก������ ���"4������� (Standing Committees) �����2
"�0���� 3 ก
�&�%� & �)� 

1 )   ก 
�& � � a � ก ��� � �� ก � �ก� "ก � ��� . % � (Domestic Committees) >0.
ก������ก����.%�"�0ก���ก��.ก�#ก���4������.%������� ��&� �a�ก������ก��&�0�.
+
���>.��d��������ก������ (Senators| Pecuniary and Other Interests) �a�ก������ก��&�
0�.��ก��������������ก (Privileges Committee) ����$�� 

2)  ก
�&��a�ก������ก��$�"��#0�����$�#�  �$� (Legislative Scrutiny 
Committees) �����a�ก������ก��������������$�"��#�&��ก?���.���+&��������&�������()������
�
�ก���ก��&�"�����'�$��#�#�  �$�������������  	
�'�&
����0������&�#���
	
�������( 
��&� �a�ก������ก��&�0�.���#����#	
�ก����กC����#�.#ก�������� (Regulations and 
Ordinances Committee) 
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3)  ก
�&��a�ก������ก��0�����$�#�  �$�	
��$2�������d���'� (Legislative 
and General Purpose Standing Committees) �a�ก������ก��ก
�&�"�(�"��a�$�1��51�$������&��
ก?���.	
��>.#�.ก��#��������������#�
 ��&� �a�ก������ก��ก�"ก������� (Community 
Affairs Committee) �a�ก������ก���!�C�ก�" (Economics Committee) ����$�� 

�&��a�ก������ก�������  (Select Committees) 2�ก"�0$�1 ��51����()��
�$2�������d%0>0.�@(�� �()��$�#����$&����$���ก��'0��0��= ����
� $�����$���ก��
��������� �����������"���1���0
���)��'0�������.�����)�����1�$&������� "4��������ก������
%��a�ก������ก������� �.�&���&�� 5-9 �� 

��ก"�ก�a�ก������ก�����ก
&�����$�� ������.�����a�ก������ก���&�A5��
���ก�#0�.�����กA5��	$&�$�1�"�ก��1� 2 ��� �()��(�"��a�%���)��������(�"��a��&�ก�� 

3.1.6.2  ��ก������	
��������ก����������ก������ 
�
�ก��ก��������������ก������#�  �$�'�%���������� �������
�d

����$��
�. (Commonwealth of Australia Constitution Act or The Constitution) #���� 1 &�0�.
������%���0#����%��#����#��1������� (Chapter I�The Parliament in Part IV-Both Houses of 
the Parliament) ��$�� 49 #�  �$�&�  T�4���" ��ก������	
��������ก����������� ���
+��	����C?� 	
������ก���	
��a�ก������ก�����	$&
����"����ก�!��#���'�&
��ก���)�'�"�ก�4���"��ก������ 	
��������ก����������� 	
�������� 	�&������a�"�ก�
���กBC 	
������ก��� 	
��a�ก������ก��%�ก���2�����������
�d`19 

	
���$�� 50 #�  �$�&� T�����1����ก4���0���#����#����ก��.ก�# 
(i)  ���������"�%�����������4���" ��ก������ �������ก�� 
(ii)  ���#�##���	
�ก���*�#�$�������	$&
����	.กก�� ��)�>0.ก��

�������&�`20 
1)  ������.�����ก��������������� (What is Parliamentary Privilege?) 

��ก��������������� �)� �����(��!C	
��������ก��$��ก?���.A5��%��ก�#
	$&
���� >0.�a�ก������ก��	
������ก���"�'0���#��ก������0��ก
&� A5��#�#�  �$�0��ก
&�
�����&���5�����ก?���.�������
 (Law of the Commonwealth)  

%��������������
 	
�������� �)�� c "�'0���#�2������ก?���.
����(��!C��)���"�ก���ก�"��������ก������"�$����*�#�$���1�"�$���'0���#����������� ��ก������
                                                           

19  Commonwealth of Australia Constitution Act Section 49 Privileges etc. of Houses. 
20  Commonwealth of Australia Constitution Act Section 50 Rules and orders. 
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��������ก�� "5������"4�����%�ก��#�ก�������� .ก$��.&����&� �����ก�����2������.
'0��.&�������$
�0"�ก���4��������%�ก����#��'0��.&��������������(>0.���!"�กก��
	��ก	A�21 

2)  
�กCa��4��� ���ก?���.	
�ก���*�#�$� (Main features of the law and 
practice) 

��$�� 49 ������������ �������
ก4���0&� "�ก&�"�'0���ก��
���ก�!%�������� ก?���.&�0�.�4���"��ก������	
��������ก�����������	
���+��	����C?� 
�����ก��� �a�ก������ก��	$&
����"�$�������'�$������������ ���กBCก4���0 "�ก������
%��o �.!. 1987 "5�'0���ก��ก4���0
�กCa��4��� ����4���"�������������
'�0��$&�'���1 

(1)  	$&
���� �a�ก������ก�� �����ก��� ����ก������	
��������ก�� 
(.ก���ก?���.���'�) ��&� ������(%�ก��(�0%������� �����ก�����2(�0'0��.&�������>0.'�&
$���ก
�&�$�"�2�กm3������04������0�  

(2)  	$&
�������4���"%�ก��04�������)���ก��0��������� (Contempts)  
(3)  	$&
���� ���4���"$�ก�$)�� "4���ก ���# �4����#ก��ก���4�+�0 
(4)  ก���������.���.%���� >0.�a�ก������ก����ก������	
����>.��d

��������ก (Committee of Privilege and Interest|s member) "�(�"��a�ก��ก���4����+�0
�ก��.ก�#��ก������	
��������ก�� 	
�"��&���.���0��ก
&�'�.����� 

(5)  %�ก��$�0���
�>�C������#���
%0 c ������"�2�ก$�#��>0.!�
 
(6)  ก?���.��ก������������ �o �.!. 1987 (Parliamentary Privileges Act 

1987) ก4���0��0�����#+�0����� �'��()��%�������������(.��%�ก��.)���
�ก���$&�
�a�ก������ก�����'0� 

3)  ��ก���������������(%�ก��(�0 (The privilege of freedom of speech) 
��ก���������������(%�ก��(�0��ก"�(�025�%���)���ก��������.��������ก

A5��ก
&�'0�&���������4��� �����ก������ >0.������(0��ก
&��ก�0�51�"�กก?���.&�0�.����� Bill 
of Right 1689 ��$�� 9 #�  �$�&� 

Article 9 T That the freedom of speech and debates or proceedings in 
Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament` 

                                                           

21  Department of the House of Representatives.   (2008).  Parliamentary Privilege.  Retrieved August 
1, 2010, form  http://www.aph.gov.au/house/info/infosheets/is05.pdf 
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T>0.��$����������(%�ก��	�0������0��=� ��)�������.��)�04�����ก��
��.%�������'�&��������$�%��$���2�กก
&�
�>�C ��)�2�ก$�1�����0=���#2��%�!�
��)� a 
�2������)��%0��ก"�ก������` 

"�ก#�#�  �$�0��ก
&������&���5�������ก����������������  %��o�.!. 
1901 ������(%�ก��(�00��ก
&��)#��0��"�ก���+��	����C?�	
�������$����������� ���
����
 ก?���.��ก��������������$�� 16 .����%��#����#�ก��.ก�#��ก�������.�& A5����.
����.0���
#�#�  �$�0��ก
&�.�����#�
��'�25�ก��#�ก��%�������0�. 

�����ก�����&���5�����ก��#�ก��%�������"5�'0���#��ก�������.&��
�0=0��0 (Absolute Privilege) �����ก���"�'�&2�กm3������04������0���)����������กก
&�������.
%���������
�กCa�����ก������������� ��&� �����ก"�'0���#�����������"�กก��2�กm3������
04������0� ����$�� �&�ก��������.�����
�กCa��������+�0����� � ��&� ก����������ก��n0�+.
��)�������������
�#$��ก?���. '0�	ก& �����
��C��&�#���
  

��ก���������������(%�ก��(�0�����"4����� >0.��ก������0��ก
&���1�
�����ก�����2������ก�������()��%��'0���#�����������$��ก?���. 	
���ก������.���&.%��
�����2�*�#�$��������%����>0.'�&$���ก
�&�"�'0���#���ก00��"�ก�)��	
������ %���)���
������(%�ก��(�0��1� '�&"4�ก�0�@(�������ก������	$&.����25�ก�a��)��A5�������&���5�����
������0�. ��&� ก�a����#���
'0���#��ก������%�ก������(.��A5��"�$���%��(.���
�ก���$&�
�a�ก������ก�� 	$&�
�ก�����1�"�$������������=""������2�ก$��� 

���	$ก$&�����&����ก�������.&���0=0��0 ก�#��ก�������������)���'� �)�   
��ก�������������)���'���1� ก
&��)� #���
"�'�&$�����#+�0$&�ก��ก���4������
�กCa�����ก�������
������ ��ก�*�#�$�$����)���'�0��ก
&��4���=" ��&� ก��������.��������ก���'�&'0����"$�����. %�
ก�a���������)�(��(d�4�������.���ก��������.��.%���� ก�a�0��ก
&�2)�&�������ก�����������
��)���'� �&���ก�������.&���0=0��0 ก
&��)� ��������ก��ก���4���1���0 	��&������ก"�ก
&�
������.%����>0.�"$��ก=$�� ก=2)�������ก�������0=0��0 $
�0"�ก��04�����ก��%�������ก=����
��ก�������0=0��0��&�ก��22  

                                                           

22  Department of the House of Representatives.  (2008).  Parliamentary Privilege.  Retrieved August 
1, 2010, form  http://www.aph.gov.au/house/info/infosheets/is05.pdf 
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��ก"�ก��1�4����#�����!����$��
�.A5�����������!%����)�"�ก��(���
���กBC���'0�.����#�
�ก��ก������������������กBC'�%����&��0�.ก�� 	
�.�����
�ก�)��c ���
�4��� 23 �)� 

 (1)  �
�ก���"4�����$������ (Reason of Necessity, or Reasonably 
Necessity) �����
�ก���������$����4��������%���4���="
�
&� "5����4���"#����#����ก��.���� ��&� 2��
�����ก������.ก����� ���������$�������%��2���4�(�0 ��)�2�������ก������ก������.&��
���	�� ���������$���%��.�$�ก��������. ��)��.�&%����������$&�'� "�ก&�"�.����# ��)�.��
��>�C 0����1� ���"5����4���"�����ก%��(��"�ก�����ก��( ��)�����'�&%�������ก������. 	$&
��1���1"�$�������$�+
������� 

 �&�ก�a���������ก��������������(B$����.��. ��&� 2�กก
&���&�
��"��$ ��������2����%��'�&%�������&������� ��)�'
&��ก"�ก�����ก��( 

 (2)  �
�ก��ก������%�ก?���.&�0�.�����%���.�&%����������$��d 
(Westminster) ������กBC��&���1� 	
������!$&��c '0��4��
�ก��1'�ก4���0�����&���5�����
��������� ���	$&
������! ��&� �����ก� ,�����!� �����a����.����� ����$��
�. ����1�
�����!'�.'0�#�  �$���������� .����#�
�ก��ก������������กBC 

 (3)  �
�กก��$��ก?���.&�0�.ก���4�%����)������.�)�����.� (Defamation 
Act 1914) ����ก?���.&�0�.ก���4�%����)������.�)�����.�%���$�� 17 '0��.�.��ก���������������
�(����51� >0.��ก������"���������'�25� 

ก)  ก��(��(d�+.	(�&��ก���%0c $���4���"����������	$&
���� 
��)���1������� 

�)  ก��(��(d�+.	(�&>0.>��(��(d���#�
��)��(��(d�4�������. ��)�
ก��04�����ก�������� 

�)  ก��(��(d�+.	(�& ��)��4��4������ก������(��(d'�	
� $����� ก. 
��)�ก��(��(d�+.	(�& ��)��4��4�����4�������. 	
�ก��04�����ก�����������(��(d'�	
�$����� �. 

4)  ��ก�������)�� c (Other Privileges) 
�����ก'�&$���'�����(.��%�!�
 ��)�2�ก"�#ก��������%��0�	(&�%��������

ก����������� 	
� 5 ��ก&��	
��
����������� 	
���ก������0��ก
&�.��%��'�ก�#�����กA5��'0�

                                                           

23  "��(�!d ������$�d.  (2539).  #j!4���ก
�������
����ก���
��'�ก�2�ก��P"�0��1ก��#��������
���0����R����$�3.   ���� 40-41. 
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������%��a�ก������ก��0�. 	$&��ก'�&��ก����������������ก"�'0�'�&��#�������ก��%0 c 
%������ � 

5)  �4���"%�ก��
�>�C (Power of Penalties)  
$����������� �������
�d����$��
�. (Commonwealth of Australia 

Constitution Act or The Constitution) ��$�� 49 ���'0�#�  �$�25� �4���", ��ก������ 	
��������ก��
��������ก������ >0.%���4���"0��ก
&�+&��ก?���.&�0�.��ก������ �.!. 1987 (Parliamentary 
Privileges Act 1987) 	
�(�����กBC?�ก� 	$&�.&��'�ก=$�� ก?���.0��ก
&���1���$��ก4����0��
"�ก 2 �4�$�0������!�
������������A��d�
�d (%��0� The Murphy �s trail) ���A5���4�$�0���0��ก
&�
'0�%��ก��$�����.&��	�#$����$�� 9 ���ก?���.&�0�.����� �.!. 1689 >0.ก?���.&�0�.��ก
������	�&������� �.!. 1987 (Parliamentary Privileges Act 1987) ��1�'0���ก��ก4���025���ก������
��������ก������ ���.�& 11 ������ A5��������%�������=���# ��)������� 25 ก����(���d �.!. 1988 
	
��4����#�.25�������.	$&
���ก��������1� ��#��.�&%���.�����#��# 76 �o ����a��4����
0�����ก������	�&�������   

ก?���.&�0�.��ก������	�&������� �.!. 1987 (Parliamentary Privileges 
Act 1987) ����������1������ก������	
������ก���������2�ก
����0�����>0.��#�#�  �$��ก��.ก�#
ก��
�>�Cก��ก���4�0��ก
&����'� (25�	��&�"�.��'�&��ก��#����#%��ก?���.��1%�ก��
�>�C+�����

����0�������������ก��1��������
.ก=$��) A5��ก?���.0��ก
&���1����"$����ad�����&���������
�����ก��1������� ��1����$��	
���������()��%�������ก�����2�4�����������$�>0.'�&$���2�ก

����0�����  

ก��
�>�C+�����
����0�4���"��������1�$����$�� 7 	�&�ก?���.&�0�.
��ก�����	�&������� 1987 (Parliamentary Privileges Act 1987) '0����
�ก'�&� +�����
����0�4���"
������$�������>�C"4���ก'�&�ก�� 6 �0)����)����#'�&�ก�� $ 5000 ����.  	$&
�#���
��)�'�&�ก�� 
$ 25000 ����.  �4����#ก�a�������$�#���
  

(1)  �����"
�>�C"4���ก�ก��'�&�ก�� 6 �0)���4����#ก��ก���4����+�0���
#���
��1����ก���4�$&���� 

(2)  ก��
�>�C%��"4���ก$����$����1"�ก���4�'�&'0���ก�.�&%����&���n0
���.�����������������)����&��ก��.�#�����)����&����.������������1���0
� 

(3)  ������%��������
�>�C"4���ก�ก��ก&����'0���#�'�%�ก?���.��1 
(4)  �4�(�(�กC�'�&&�$�0�������>�C"4���ก ��)� ���# $���2�ก$�0���>0.

������������ ��)� ���������+��	����C?� 	
�	$&ก�a� 
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(5)  ������$���ก4���0>�C���#+��ก���4����+�0 
       (a) '�&�ก�� $ 5000 ����. $&�+��ก���4����+�0	$&
�#���
 
       (b) '�&�ก�� $ 25,000 ����. $&�ก��ก���4����+�0>0.ก
�&���)��a� 
(6)  �&����#$����� (5)��1� �������(.d��������(���d�������$��
�. 
(7)  ��ก#���
%02�ก����>�C"4���ก	
� ������%������>�C���#	ก&

#���
0��ก
&���ก 
(8)  ���������4���"%�ก����ก���."�#	ก&#���
+��
����0�4���"������'0� 
�������������
�>�C+��
����0�4���"������0�.ก��
�>�C0�.���ก���)��

��ก"�ก>�C"4���ก��)����# ��&� ก��$�ก�$)�� , ����#ก�����������ก��� ����$�� 
��ก�����	�&������� �.!. 1987 (Parliamentary Privileges Act 1987) '�&%��

�4���"������
�>�C+��ก���4����+�0>0.ก���
0��ก"�กก�����������ก������%��o �.!. 1971 
(ก&�����"����&��ก?���.&�0�.��ก�����	�&������� 1987) ������'0�ก��
�>�C#��a���ก��	
�
+��+
�$�����)�(��(d (Publisher) >0.ก��&�ก
&�$�ก�$)�������)�����"�กก��(��(d�&����.���
�a�ก������ก��������>0.��'0���#��� �$ >0.���������4���"%�ก��"4���ก, ���#, &�ก
&�
$�ก�$)�� A5���4���"%�ก��
�>�C���#�����������1�'0�2�ก��#���>0.#�#�  �$����ก?���. >0.
%�ก��
�>�C"4���ก+�����
����0�4���"�����������1��ก�0�51��(�.����1��0�. ��)���o �.!. 1955 ��)�����
+��	����C?�'0���ก��
�>�C+��ก���4����+�0 2 �� (%��0� Browne/Fitzpatrick)24 

"���=�'0�&� ������4���"
�>�C�����ก���'�&�*�#�$�$���4�����������
$
�0"�ก��ก���4������
�กCa�����ก����0���ก��#�ก��%���� >0.������4���"
�>�C
�����ก��)��"���������������'0� A5���4���"ก��
�>�C0��ก
&� �
��.�
5�ก�#�4���"���!�
%�ก��

�>�C��)���ก��
����0�4���"!�
������� 

6)  �a�ก������ก����ก������	
�+
���>.��d��������ก (Committee 
Interest of Privilege and Interest|s member) 

>0.��ก��"�0$�1��a�ก������ก����ก�������51�%��o �.!. 1944 	
���)���0)��
ก����(���d �.!. 2008 '0���ก����
��.��)��"�ก�a�ก������ก����ก�����������a�ก������ก����ก
������	
����>.��d��������ก >0.�a�ก������ก��0��ก
&����ก�#0�.�����ก��1���0 11 �� 
�����ก�&�%� &����,-�.���#�
 	
��a�ก������ก����1���4���"%�ก��$�"��#	
��4��4�	���4�

                                                           

24  The Parliament of the Commonwealth of Australia.   (2000).   Penalties for Contempt.   Retrieved 
August 11,  2010, form  http://www.aph.gov.au/senate/committee/priv_ctte/completed_inquiries/1999-02/ 
report_95/report.pdf 
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����$&����>0."�"�0�4�������.�������$&����25�ก��ก���4�%���)�������ก��.ก�#��ก������ 	$&'�&��
�4���"%�ก��
�>�C �a�ก������ก��"�$���$�"��#�����=""���&� ��ก��ก���4��������ก��

����0��ก�����������)�0�����������)�'�& >0.�a�ก������ก��"�����	��'�.�����25�ก��
ก���4�0��ก
&� ����1�$�"��#����������.�ก�a�
����0��ก����������a�ก������ก��0�. ����1�
(�"��a��4������#���
��.��ก���2�ก(�0(���()��%�������ก+��(�0(��$�# 

ก��(�"��a���������)���a�ก������ก��������.���'�.�����	
� 
ก&�����"���ก��
��$��a�ก������ก��"���1	"���.���0��ก
&�$&������ก �()��%�������ก'0�!5กC�
��.�����1� 	$&���'�&"4�����$����*�#�$�$���������	�������.�����1�ก='0�25 

3.1.5  �����!��A�	
�0d 
     3.1.5.1  ��ก������	
��������ก�����������26  

��ก��ก������%"+�0�ก��.ก�#��ก���������������&� ��กก����)��"�'0���#��ก������
�����&�$�������)��'0���#ก���
)�ก$�1�����'����������ก%������� 	$&%��������"���	
�        
��ก���������������"�%��ก�#��������1���0��กก&����"�%��ก�#�����ก����������ก���&�$� 	
�
��ก��������1'0�%���4���"������%�ก���*�#�$��������>0.'�&2�ก	��ก	A�"�ก��.��ก ��&� %�
ก��#�ก��#�  �$�ก?���. ก��(������������'$.	##���กBC A5���
�.�!��C���+&����
���กBC>0.��ก��������1�2)��������.ก���ก?���.���'� >0.����ก��(�"��a�25�������4���"
�����0������������)�กC�$��.d 

1)  ()1�������ก?���.��)�����ก���������������  
()1�������ก?���.��)�����ก�����������������"�ก Legislature Act 1908 

(��$�� 242) A5��2)�&���ก���������������� ������กBC�o �.!. 1865 �����2#����#%��'0�%�
��A�	
�0d ��25���$�� 9 ���ก?���.&�0�.����� �o�.!. 1689 (The Bill Of Rights 1688) 
A5��#�  �$4�%���)���������(%�ก��(�0%������� ก?���.�����A�	
�0d#���&�'0������"�ก
ก?���.&�0�.����� �o�.!. 1689 (The Bill Of Rights 1689) 0�. >0.��!�.�4���"��� Imperial 
Laws Application Act 1988 	
������$&�'�"�ก
&�25��������ก��	
��4���"������.ก&� T��ก������
���������` 

                                                           

25  Department of the House of Representatives.   (2008).   Parliamentary Privilege.   Retrieved August 
1, 2010, form  http://www.aph.gov.au/house/info/infosheets/is05.pdf 

26  New Zealands Parliamentary.  (2007).  Parliamentary Privilege.  Retrieved August 1, 2010, form   
http://www.parliament.nz/en-NZ/AboutParl/HowPWorks/Privilege/ 
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2)  ������(%�ก��(�0%�������	##�0=0��0 (Absolute freedom of speech in 
Parliament) 

%��a����������(%�ก��(�0��������.����#ก���.&��ก������%���##
��������'$. 	$&ก?���.��A�	
�0d�����"4�ก�0���������(��1� ��&� (�����#�  �$������
���C.�� �.!. 1993 (Human Rights Act 1993) 	
�%�(�����#�  �$������������ �.!. 1992 
(Defamation Act 1992) ������(%�ก��(�0�0=0��0�)� 2��.�4����ก
&�%�ก����������� ��$�� 9 
���ก?���.&�0�.����� �o�.!. 1689 ก4���0&� T������(%�ก��	�0������0��=� ��)�������.
��)�04�����ก����.%�������'�&��������$�%��$���2�กก
&�
�>�C ��)�2�ก$�1�����0=���#2��%�
!�
��)� a �2������)��%0��ก"�ก������` A5��#�#�  �$���1'�&�(�.�	$&�������������ก�����&���1� 
	$&.����������(.��	
������5กC�%�ก���������a�ก������ก�������'�&%��2�กm3��%����+�0
�������������� 2��'�&��#�#�  �$���1�����ก���"������+�0$��ก?���.%��������'0�ก
&�'�%�
ก����������� 

��ก��ก���4�2��.�4����ก
&�%�ก����������� (���	
������ก) '��+.	(�&
����)�� ��ก���������������"�'�&�4���%�� 

ก��(�"��a�'0��ก�0�51���1�%����	
��a�ก������ก������� (House and 
select committees) �()��%��	�&%"&����.�$�����%�ก��#�ก�� (Fairness of process) '0�2�ก
�4���%�� A5���4�%��+�����2�ก�4�%�����.�)�����.���1��������%�ก��$�#>$�>0.�4������4�	2
� A5��%�ก��
>$�	.����0����&� ��ก���3��ก��ก��ก
&���>0.'�&���������(�.�(���)�'�&.����04�����ก��$&�'� 
A5��$�����ก�������14����ก%���)������$���ก��������	
��a�ก������ก����������2��#me���)���$&�� 
c �����"ก���#$&���)������$�ก4�
��(�"��a��.�&'0��.&������� >0.�����ก��������"�กก���
)�ก$�1�"�
����+��$�0��� �(��������ก�����1������2��n0�+.	
�	�0������0��=�>0.'�&$����4��5�25�+

���ก?���. ��ก��ก��.ก�
�ก�����������������(%�ก��(�0%�������%��&��������ก��������.
���'�&����('�ก="��4�%��ก��������.��1�'�&�ก�0��������+
$&������ 

ก��%����ก����d%�ก��(�0�.&������$���%���.&���������#+�0��# A5�������
�4���"%�ก��
�>�C%����+�0���
����0��� ��&� ก��"�%"�4�%�������)��a�ก������ก���
�
+�0 

3)  ก��#�ก��(�"��a����!�
$���'�&��0���ก����������� (Court 
proceedings not to hinder parliamentary proceedings) 

�����ก���"�$��������%�ก������������>0.���!"�กก���#���$�"�ก
!�
�()��%��ก���4��������������'��.&��������������( (��25�ก��2�ก"�#ก�� ก��2�ก���.���.ก
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%��'�����(.����)������a�
�ก��� ��)�ก���&���ก����0�	(&�'�%�������ก�����)��"���������
�����.%�#���a������) 	$&�������ก����1'�&��������25�ก��"�#ก����)�2�ก$�1������%��0��� � 
����1�ก�����"@�.&������กก���4�+�0?���. ��&� �����ก�����"$�����#>�C%����	(&� ��ก
#���a������	
���"2�ก���.ก%��'�����(.��%�!�
�a��n0���.������ 

4)  ก�������&����(.��	
�ก���4��4����0� (Attendance of witnesses and 
the production of records) 

ก���������a�ก������ก�������ก=���4���"%�ก�����.ก$�#���
 ��ก��� 
	
��4����0���&�ก�� ��กก�����()��%��ก��'�&'0�����ก��#����#��"�4�%���a�ก������ก��'�&
�����2�ก�#�$��������'0��.&��������������( ��&� %��������dก���$�#�  �$� ���'�&�����2��ก��
$��ก?���.�������a��('0� ��ก'�&��ก����n0�+.�����
$&��c 	
�ก�������&����(.�� 	$&�4���"��1
'�&�&�.��ก��%���(���+�����2�ก��� %�����&���)����4���ก����&�%� &"��*�#�$�$����)���ก��$ก
�
ก��'0� 	$&�4���"��1ก=�����2�4���%�'0�2�������"4����� 

��)���a�ก������ก������ก��.���������.���.ก ������"�%���4���"%�ก��
���.ก$�#���
 ��ก��� ��)��4����0� A5�������4���"������'0�ก4���0�51��()��%��ก��(�"��a�����'�
�.&��2�ก$��� >0.�&�%� &������"�$���(�"��a�ก&��&� "4�����"�$��������.���.ก	
�
�a�ก������ก��'0�(.���
�ก���%�ก�a�'�&�����.���.ก2�ก$�����)�'�& 

5)  �4���"%�ก��
�>�Cก��0������ (Power to punish for contempt) 
ก��
����0��ก������ก=���.25�ก��0���������>0.������(���d���&��ก��0�

��������ก�#��ก���������������ก=2)�������ก�������.&����5����������� ก
&���ก��.��5���)� ���
�
��.�
5�ก������4���"%�ก��
����0��ก������ (Breach of privilege) ก�#ก��0��������� (contempt 
of the House) 2)�������ก���������������0�. >0.������4���"%�ก��
�>�Cก��ก���4��������ก��
0���������	
�ก��
����0��ก������ $��.&��ก��0��������� �)� ก��'0���#���.���.ก	
�'�&'�$��
���.���.ก ก��"�%"�4�%�������)��a�ก������ก���
�+�0 ��)���0���(.��%�ก��'����ก*$�
$&������a�ก������ก�� ������
&���1'�&'0�����ก��
����0��ก������ (Breach of privilege) �(���'�&'0�
��ก��
����0��ก������%0 c ���ก4���0'�%�ก?���. 	$&ก��ก���4�0��ก
&�����ก����0���ก��
�*�#�$�������������� A5����"2�ก
�>�C'0���&��0�.ก�#ก��
����0�4���"!�
 

	��&�������4���"%�ก��
�>�C"4���ก 	$&��)�����1'�&�4���%��%���A�	
�0d 
ก��
�>�C$�������'�$��ก?���.&�0�.����������A�	
�0d �.!. 1990 (The New Zealand Bill 
of Rights Act 1990) >0.�&�%� &"�����ก�����# ก��$4���� ก��ก
&��4���>�C ��)�ก����������
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��%�#���a������ %�ก�a���������ก������0���������>�C��1����.	�� �)� ก��(�ก�����)�ก��'
&
��ก"�ก��� 	$&ก��'
&��ก.��'�&��.�ก�0�51�%���A�	
�0d"�25��e""�#�� 


�กCa����ก��0��������� (Contempt of House) A5�������ก*�.�&%���� 339 
	
���� 400 ������#����#ก�����������+��	����C?���������!��A�	
�0d (Standing orders of 
the House of Representatives)27 >0.
�กCa�ก��ก���4��������ก��0��������� '0�	ก& 

1)  �����"2)�&�ก��ก���4���&��0�.ก����1����0������0�.ก��ก���4���)�
�
���ก��ก���4�%0 c A5������ก����0�����)���&������.ก���*�#�$��������%���� ��)�����ก��
��0�����)���&������.�����ก��)��"���������������%�ก���*�#�$����������������ก ��)�
�"���������+�������������)���"�0������d>0.$����)�>0.�������"��4�%���ก�0+
��&���1� 

2)  ก��
����0��ก�������.&��%0�.&����5��$&���� 
3)  ก��(.�.��>0.�"$�����"��4�%����ก���ก�0�������%"+�0$&���� ��)�

�a�ก���ก�� (>0.ก���4��4�	2
� (.���
�ก��� ��)�.)���4�����) 
4)  ก��04�����ก��%�ก��#�ก�����ก?���.��)�ก��#�ก�����

ก?���.����ก�0�51�%�������������!"�ก�4���"�������$��ก?���.��������)���������� %�
�������ก�������������)�ก���������a�ก�����ก�� 

5)  $�0��� 	ก�'� ��ก�����)�#���5กA5������������>0.���!"�ก�4���"
$��ก?���. 

6)  #�0�#)����)� ��
��.�	�
� 	ก�'���ก�����)�#���5กA5������������ 
7)  �����ก'�&�����2	"��&�$����&�'0����.���%�ก�"ก����1� ก&�����"�����

�&�������(�"��a�%�ก�"ก����1� 
8)  �����ก�"$����#�&�$�#	�����#ก(�&�������ก4���0�
�'�  
9)  �����ก�"$��%�������
���������="��)��4�%������%"+�0%������
�()��%��$�

'0��&�$�#	��   
10)  �����ก��#���#���)���ก��%����#���#��()��"��%"�����กก���4�ก��

�.&��%0�.&����5��%������)�%��a�ก������ก��   
11)  ���������ก.����#�&�$�#	���4����#ก��'�����+������.��  >0.

�����ก������ก��.����%�ก��#�ก����������)�����a�ก������ก��  

                                                           

27  House of Representatives  New Zealand .  (2005).  Standing orders of the House of 
Representatives.  p. 116 -117. 
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11)  ������)�(.�.��%�����#������ก�()����ก"��%�������กก���4�ก���.&��
%0�.&����5��%������)�%��a�ก������ก��  

12)  >"�$� ��&��=  ��ก��������ก�����)��"���������������%�ก���4��������
%�ก���
&�.$������ก��)��"������������  

13)  ��0�����)��#ก�ก���*�#�$����������������ก��)��"��������������� 
14)  ก��	�0�%����=�������(B$���)�(B$�ก���$&���� ��)�$&������ก 

%�ก��%����������2���$����������ก������ 
15)  	�0�������(B$�'�&�������$&������)�$&��a�ก������ก�� 
16)  ��n0�+.ก��#�(�"��a���)���.�������a�ก���ก�� �a���� 

ก���ก�������0$&����#����#ก��������  
17)  �+.	(�&��.���ก�������������)��a�ก������ก�����������=" ��)�

�+.	(�&��.���ก�������������)��a�ก������ก�����#�0�#)�� 
18)  '�&�*�#�$�$���4����������� ��)�'�&�?�#�$�$�����.���.ก$����.ก$�

$���4�������������)����������  
19)  ��&��=  ��0��� ก�0ก��(.�����%���
�ก���, %���
�ก����.&���$=����$&�

�����)�$&��a�ก������ก��  
20)  �*����'�&$�#�4�2��$���4�������������)��a�ก������ก�� 
21)  >"�$� ��&��=  ��ก�����)�ก&�%���ก�0������.��.ก�#�����กA5��'0�ก���4�

$&������ก%�������  
22)  >"�$� ��&��=  ��ก�����)�ก&�%���ก�0������.��.ก�##���
+��%���
�ก���

$&������)�$&��a�ก������ก�� 
6)  ���ก���&���)�����ก������'�.���a�ก������ก����ก������ (Matters of privilege 

referred to the Privileges Committee) 
�����ก������"����+��.)���4�������)�����ก������	
�ก��0���������'�.��

���������>0.��=�����0 ���������"�����+��(�"��a�&� ��������0=��e ������ก��.����ก�#��ก
��������)�'�& 2�������������"�$�0�����)�����1�%����	
�"��&���)���'�.���a�ก������ก����ก
������A5�������a�ก������ก������������� �a�ก������ก����ก������"���ก����#��	
���
�4�	���4�$&���� A5��$&���"���ก��(�"��a�&�"�.����#�4�	���4���1���)�'�&  

7)  �a�ก������ก����ก������ (Privilege committee)28 
                                                           

28 McGee, David G.  (2005).  Parliamentary practice in New Zealand.  p. 666 - 668. 
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�a�ก������ก����ก������2�ก"�0$�1��51�>0.�����)����ก�������$�����#�
%��& ��
�������%�ก��(�"��a���)�������ก��.ก�#��ก���������������	
���.���$&���� �a�ก������ก����ก
������'�&���4���"%�ก���������ก����#��0�.$���� ���(�.��4���"(�"��a���)����������&���%��
��&���1� 

�a�ก ���� ��ก� ���ก ������ "����ก�# '�0�.�� ���ก���>�  ��&� 
��.ก�����$�� +���4�,-�.���� 	
�+���4���� A5�������ก���������.ก��)�����ก�������51�(�"��a� 	
�
��������=�&� ����ก��
����0��ก������ (Breach of privilege) ��)�����ก��0��������� (contempt) 
"�'�&'0�����'�����������0�.%��a�����a�ก������ก����ก������ก4�
��(�"��a��4��4�m3�� 	$&'�&$�0
����������ก���'�&'0�.ก��)���ก��
����0��ก��������)�����ก��0���������"�กก����#�����
�a�ก������ก����ก������%���)�����1� >0.ก����#��"�%����.ก������������ ��.������
�a�ก������ก����ก������������.���$&�������14����ก �a�ก������ก�����#����#������ (The 
standing order committee) �������=�&� ������������ก����a�ก������ก����ก�����������.�&
$
�0ก����#���()�����&������ก���'0���#me�(.���
�ก���$&��c %��4�m3��A5��"�'0�����+��
(�"��a�ก����#��0��ก
&�0�. 

>0.�a�ก������ก����ก������  (Privilege committee) �4���"	
��������
0��$&�'���1 

(1)  �4���" (Power) 
�a�ก������ก����ก���������4���"	
����
�ก�กa�d%�ก��(�"��a�

���)��ก�#�a�ก������ก���)�� c A5���a�ก������ก����ก���������4���"%�ก�����.ก$�#���
 
��ก��� 	
�#���5ก A5�����.���&��4���"0��ก
&�'�&�4�'�%��ก�#��������� >0.���������
��1����4���"�������'�$�����#����#ก����������� 

�a�ก������ก����ก������"���#me�(.���
�ก���>0.��n0�+. >0.
���������������a�ก������ก����ก������%�ก��04�����ก��������"��&������	$ก$&��'�"�กก��
����������a�ก������ก���)�� c �a�ก������ก����ก������.��'0���#���.ก���"�ก����������%��ก�#
�a�ก������ก���)��cก
&��)� �a�ก������ก����ก������"�'�&2�ก��#����)�2�ก���"@�.%���)���
ก��ก���4��&�$���������ก��� %��������"���	
����ก�"����a�ก������ก����ก��������ก2�ก
���.ก����%���4��(�.���)�����ก��������&���1� A5����
�กCa��������ก��ก
&��������ก���	
�#���
�)�����

����0��ก��������)�ก���4�ก��0��������� 2��'�&��ก��ก
&���#���
%0>0.$��%�ก�a������ก��

����0��ก��������)�ก���4�ก��0�������������ก�0�51���1� +��ก���4�+�0"�$�����$�$�	
�2�ก
�>�CA5��
%�ก�a���&���1�a�ก������ก����ก������"�����+��04�����ก��(�"��a�	
��4��4����"@�. 0����1� %�ก��
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����a�ก������ก����ก������"�04�����ก��(�"��a����"@�.��1��0%���)�����ก������$�����ก��(�"��a�
ก&��&���ก��0�����������)�'�& 

#���
���"�$���'����ก*$�$&��a�ก������ก����ก���������������5กC�
ก�#���.��� ��ก#���
��1�$���ก�� A5��$���������"���	
��a�ก������ก����ก������"�$���
����+��2��#���
��1�&�$���ก�����.�����)�'�& >0.���.��������22������(.��#���

�)��c ��������ก*$&������a�ก������ก����ก������'0� 

(2)  ��#��$ก����#�� (Scope of inquiry) 
ก� �� �# � �� �� � a � ก ��� � �� ก � � ��ก �� � ��� �� 
� กC a � �@ ( � � 

ก��#�ก����#������a�ก������ก����ก������'�&"�0�.�&%�ก����#�����'� 
��)������0=���)�����ก������2�ก�&���25��a�ก������ก����ก������ 

�a�ก������ก����ก������"�(�"��a�&�"���#��'�%����%0	
�"������%0�()��%��'0�$�
+��ก���4�+�0 ��)���a�ก������ก����ก������'0���#��)�����ก������	
� %�ก���4��4�$�0����a� 
ก������ก����ก������"�'�&"4�ก�0$�����.�&�@(���(�.�����0=�����������&���)�����%����&���1� 2��
�a�ก������ก����ก��������=�&���ก��
����0��ก��������)�0����������ก�0�51� ��)�������0=��)�����2�ก
�&���	
���+
ก���#$&���ก��������������� �a�ก������ก����ก������"��4��������%�ก��
��#�������=""�������ก�0�51�	
���.���ก����#��'�.�����$&�'� %�ก���4��4�$�0������
�a�ก������ก����ก������'�&'0�2�ก"4�ก�0>0.������ �.&��'�ก=$�� ก&�����"���ก���+.	(�&ก��
��#��0��ก
&� ��ก%���.����ก����#�����&�����ก��'�"�ก��.������'0�����'�.��
��������� �a�ก������ก����ก������"�$���	"��'�.�������ก���'0���#+
ก���#���# 

(3)  �4����"@�. (Finding) 
%�ก���4��4����"@�.&���ก��
����0��ก��������)�0����������ก�0�51�

��)�'�& �a�ก������ก����ก������"�2�ก#����#$���
�ก.�$�����%�ก���4��4����"@�.�����"��
+
ก���#$&��)�����.����)��ก�#�a�ก������ก���)��c 	
�$���	"���4����"@�.������	ก&#���
���
2�ก�4�
�.�)�����.� 	
�%��>�ก��#���
��1�%�ก��	�0������0��=� �a�ก������ก����ก��������
�����=�&� �����"4��������"�$�������$����ก��(���"�d(.���
�ก����4����#ก�����"@�.�e ��
��)�����ก������  >0.���'�	
� �a�ก������ก����ก������'0�.����#&���$����%�ก��(���"�d
(.���
�ก���0���ก�������14����ก(.��%��0�	(&���������"��4���%��%�ก�����"@�.����0=�
�����=""�����)�%�ก���&���������"�ก����0=�	�&��0� 	$&%�ก���4��4����"@�.%��0�ก��
����0��ก
��������)�0��������� �a�ก������ก����ก������"�$���(�"��a�"�ก�
�ก�����1���0 	
�(�"��a�
&�	�&%"%�(.���
�ก�����)�'�& 2��(�%"ก=���4����"@�.0��ก
&� 

DPU



 136

(4)  ��.��� (report) 
�a�ก������ก����ก������"�����+���4�������.����e ����)�����ก���������

�&�'�.����� >0.�a�ก������ก����ก������"�'�&��"	�0�$�&�'�&��=�0�.ก�#�����0��=����
�ก�0�51�%�ก��#�ก��������'0� 	��&����"��������dก���0���.���"�$�0���&� ��ก��
����0��ก
��������)�0����������ก�0�51���)�'�& 2����"���#�
�>�C�.&��'� 	$&�e""�.����4��� �����0 �)� �4�
���"@�.����a�ก������ก����ก������ "�ก���ก
&�����1 "���=�'0�&� �a�ก������ก����ก��������
����ก��.�����.&��.���%�ก���������ก%��%��4�������1� ��&� ��ก���"�"�%��#���
�������+��
����0
��ก������ก
&��4���>�C ��)�ก�a�����a�ก������ก����ก������	���4�%�����
�>�C%�ก�a����
"4����� ����$�� 

�a�ก������ก����ก������'�&'0�"4�ก�0$����%�ก����.������"���
�ก��.ก�#�4�����$&���� A5��ก��ก4���0���ก��04�����ก��$&�'�"��51��.�&ก�#��� �a�ก������ก����ก
�������������%�ก���4������4����"@�.������#�
��	
������4�	���4� �()��%����������2(�"��a�
'0�(����ก��%����1��0�. 

(5)  ก��(�"��a���.��� (Consideration of report) 
��.�������a�ก������ก����ก��������1�"�2�กก4���0%��(�"��a�ก&��

��.����)��c >0.ก��(�"��a���.�������a�ก������ก����ก��������1�"��4��51�%������������"�ก
���'0�������.���0��ก
&�'� A5��"�(�"��a��
��"�กก��$�1�ก�����2��	
�ก��������.>0.0&�
��)�ก��������.���'� 

ก��������.��.�������a�ก������ก����ก������  ���������
�a�ก������ก����ก������"�����+������ �$$�'�.����� %�ก��(�"��a� �$$�>0.���'�"���ก��
(�"��a���)���$�� �$$�����a�ก������ก������  	$&2������ �$$�����������a�ก������ก����ก
������A5��������.����ก��.ก�#�e ����ก������������������	��  �$$�0��ก
&�"�2�ก�4��51���(�"��a�
ก&�� 	
�ก��������.'�&�.�&��.%$����"4�ก�0����
����ก4���0>0.���#����#ก����������� �����ก
	$&
�������2(�0'0���
� 10 ���� 

3.1.6  �����!����0�. 
3.1.6.1  ��##����������0�. 

����������0�. ����������	##��##�����& (Bicameral System) A5�����ก�# 
0�.>
ก�����)����+��	����C?� (Lok Sabha or House of the People) 	
����.�����)������� 
(Rajya Sabha or Council of States) 0����1 

DPU



 137

1)  >
ก��� (Lok Sabha) ��)����+��	����C?� ��������� #�  �$�%��>
ก
����������ก'0�'�&�ก�� 552 �� �e""�#���������ก"4��� 545 �� ���ก�#0�.�����ก���'0���#ก��
�
)�ก$�1�>0.$��"�ก�������%�	$&
���� (States) "4��� 530 �� 	
������ก���'0���#ก���
)�ก$�1�
"�ก����(��a���$������#�
ก
�� 7 ��$ (Union Territories) "4��� 13 �� 	
������ก"�ก
ก
�&����>0-���.�� (Anglo-Indians) ���'0���#ก��	$&�$�1�"�ก���������#0� "4��� 2 �� 

2)  ���.��� (Rajya Sabha) ��)������� ��������� #�  �$�%�����.�����
�����ก'0�'�&�ก�� 250 �� �e""�#���������ก"4��� 245 �� ���ก�#0�.�����ก�����"�กก��
�
)�ก$�1�>0.���� A5��	$&
������)�����(��a���$������#�
ก
����1� 7 ��$�
)�ก����$�	�����
$� "4��� 233 �� 	
������ก�����"�กก��	$&�$�1�������������#0� A5������+�������a���%�����
��a�0� !�
�!��$�d��.�!��$�d	
��������������d!��$�d "4��� 12 �� 

��##�a�ก������ก�����>
ก�����)����+��	����C?�"4�	�ก'0����� 4 
������ �)� �a�ก������ก��0���ก������ (Financial Committees) �a�ก������ก�����"4�������
"4�	�ก$�����ก�"���ก�����  �#� ก�� (Department�related Parliamentary Standing 
Committees) �a�ก������ก������ �)��  c  (Other Standing Committees) A5� ����ก�#0�. 
�a�ก������ก��(�"��a���ก������ (Committee of Privileges) 	
��a�ก������ก�������  (Ad 
Hoc Committee) 

�&���##����a�ก������ก��������.�����)�������>0.�a� 
ก������ก��������.���"4�	�ก'0����� 2 ������ �)� 

1)  �a�ก������ก������  (Standing Committee) ���.������ก�#0�.
�a�ก������ก������  A5��ก������ก�����"4��a�$&�� c "�'0���#ก��	$&�$�1�>0.���������.
���A5�����a�ก������ก��(�"��a���ก������ (Committee of Privileges) ���������%�ก��(�"��a�
ก������ก��.ก�#ก��
����0��ก������������.��� �����ก���.��� ��)�ก������ก�� 

2)  �a�ก������ก������ ���"4�������"4�	�ก$�����ก�"���ก����� 
�#� ก�� (Department-related Parliamentary Standing Committees)29 

3.1.6.2  ��ก������	
��������ก����������ก������ 
�����!����0�.������a�����������กBC�������
����"5�'0���#�����(


���	##ก���ก����%���#�#��������'$.��>0.%����##��������&��0�.ก�#�����!���กBC 
A5��	���0�ก��.ก�#��ก������	
��������ก��"5����
�.�	##��"�ก������� ������กBC (House of 
                                                           

29 �����
������$&�������! �4���ก��C�$&�������! �4���ก����
����ก��������. �����������a���
����0�.. �)#�����)�� 11 ������� 2553, "�ก http://www.senate.go.th/index-of-parliament/Infoes/india0003.pdf 
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common) ��)����+��	����C?�>0.	���0��)�����ก������	
��������ก���������0�.��1ก4���0'�
%��	ก&�a�ก������ก��	
������ก��������1�"5����)��ก�#�4���" ��ก������ 	
��������ก�����
������� ���กBC>0.�����	���0��1��$�1�	$&����� 26 �ก���� �.!. 1950 ����$�����
��"�กก&� 50 
�o�
��"�ก �������ก��#�  �$���)�����ก�������.�&%���������� 	$&ก='�&.��'�&��0�"���ก��ก >0.�����ก
������'�&�.�&��.%$����+�ก(��%0 c $��ก?���.��&��0�.ก�#����������'� A5����ก������������ �)� 
�����ก�������$�	������������"�$���'�&2�ก	��ก	A�%�ก���*�#�$�����������������	
�
�����2���"�	�0������0��=�'0��.&�������	
�'�&�ก��ก
���.%�#���	
��a�ก���ก�����
������>0.'�&$���04�����ก�����ก?���.%0 c ����ก�0�51� ��ก���������$2�������d�()���4��.���
��0ก%�������ก����*�#�$�����������$�()��+
���>.��d����������>0.�&��� 	$&'�&'0�
���.���&������ก������������� 

�������������0�.�����2�#����$�#�  �$�����������ก"�กก���
)�ก$�1� A5��������
��1��������2�#��+��	�����	�0���ก25��"$"4������������� >0.������"�$���04�����������
�4��� ���ก���4��������#�  �$�ก?���.$�����	##()1���������#�#��������'$. �()��%��
�����ก����������4��������>0.'�&����$���)����0�� �����ก������"�$���'0���#�����(��!C
#���.&��	
�ก���ก�3������(��!CA5������������"�กก��&����� ��ก��������������� $���
�กก?���.
()1���� ���������ก����25������ก�������������&����.�$��ก*���. �����ก���������������&�
���.�	
�����������)������������'� 	$&�����ก������"�'0���#ก��.ก�����)�������ก������
$����*�#�$��������%������� 	$&��ก������0��ก
&���1'�&'0���#ก��.ก���"�ก����+�ก(��$���ก$�%�
����� ก���*�#�$����������������ก������A5��"�$���ก��04�����ก��%���������$���������	
�
�����#+�0��#��1� �����ก������"5�$���ก��������(	
��������ก��%�#�����ก���()�����"��&.
%��ก���*�#�$��������%�����$�	���������"�'�&2�ก"4�ก�0'�&&�"�����	��0��"�ก��.��ก	
�
��.%�A5�����.ก&� ��ก���������������  

��ก������'�&'0����.25���������>.��d(��!C��)�������������%��ก�#�����ก��� 
+��	����C?���)�+��#�  �$�ก?���.��&���1� 	$&.�������������ก��"�กก?���.����  A5��%��'�%��
�&�ก�#ก��04��������'0��.&����!�ก.��(����4���"���������"��4�%����� (	
�,-�.��$�#�  �$�) 
�����204�����ก��%�ก����������
�ก%�ก��#�  �$�ก?���., ก��������.	
���#2��'0��.&����
����������(����������+
	
����������30 

                                                           

30 Parveen Qamar.  (2010).  Privileges Of Parliament Now & Then  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.iosworld.org/PRIVILEGES%20OF%20PARLIAMENT%20NOW%20&%20THEN.htm 
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��ก��������)������(��!C�����������%����1�������	ก&#��0������ก������	
�
�a�ก������ก�� 	��&�����������"������&���5����������� 	$&��ก��������
&���1'�&���#�
��
%��	ก&��������� �.&��'�ก=$�� ������ก=.��'0���#�������ก��%���)�������� �	
����	(&�
#���.&�������#�'�%����������  ��$�+
�#)1���
�����'0���#��ก������%����1������������&.%�������ก
���������	
��a�ก������ก��%�ก�������������������������ก��ก���4�	
�!�ก0��!�����
�����ก������%��a��*�#�$����������)�ก���*�#�$��������%������#+�0��#���$�  

�����������ก$&� ��ก��%����ก������0��ก
&�	ก&�����ก���������	
�
�a�ก������ก����&���1�A5��%��%��&��
�%0�
���5��	
�%���#��$��������ก���������	
�
�a�ก������ก��'0��*�#�$����������&���1� >0.�����ก������"�$�����#+�0��#%����������ก���
������  

1)  ��ก������$��#�#�  �$����������   
�����!����0�.���������!%����)�"�ก��(������กBCA5�������	##ก��

�ก������#�#��������'$.A5��'0�#�  �$�ก?���.�ก��.ก�#��ก�������()��%������4��� 	ก&������
���&�� �.!. 1950 25� �.!. 1967 	
���ก������ �4���"	
��������ก��'�&��"%����ก���)�'�"�ก���
������� 	�&������!���กBC'0�ก4���0%��	ก&�����ก������$�  

>0.��ก��������������ก��������������!����0�.�������"�ก ก
&��)� 
���ก��	�ก����ก������2�ก�����#�'�%���������� ���'0� ���ก�������������ก�����������#�'�%�
ก?���.�� �	
�ก?�����1�$��	
�ก��04��������ก�"%�>
ก�����)����+��	����C?� ���ก��
������ ��ก������"�'0���"�ก�����#	
�ก�����������%��&��
������ก��������������ก������
�����#�'�%���$�� 105 ������������ %��a������ก��������������ก�����������#�'�%���$�� 
194 ������������ ��$�� 105 ��0��$&�'���1  

(1)  ��.%$�#�#�  �$������������� ��1  ก?	
����#����#%�ก��
ก��#�ก�������������1�$�����������(%�ก��(�0%�������  

(2)  �����ก���+��	����C?�'�&$���2�กm3������%����#+�0$&�ก��04�����ก��
%0 c %��&�����ก��.ก�#�������'0�(�0��)���ก���.�
��$�%���������)�%��a�ก������ก�� 	
�'�&��
#���
%0$���2�กm3������%����#+�0%�ก��(��(d	+.	(�&��ก�����.���ก�����������������
��.%$��4���"����������'0���#��#���.���	$&
���� 

(3)  %�ก?���$�������(���ก����5�� �4���" ��ก������ 	
��������ก�����
	$&
����	
������ก	
�����a�ก������ก�� ���	$&
�����������1������1� "�ก4���0'�%�
	$&������ก?���.������� 	�&����กBC 	
�"�ก&�"���#�  �$�ก?���.��&�&���1� %�����, 

DPU



 140

�����ก	
��a�ก������ก�����4���" ��ก������ 	
��������ก�������"�ก&�"���#�#�  �$���$�� 
15 ������������  (	ก�'��(����$�����1���� 44) �.!.1978 ��%��#����# 

(4 )  # � #�   � $� � � �  ( 1 ), (2 ) 	
 �  (3 ) .� � �4 � ' � % �� #� � ��# �ก�� . ก� #
������(���d$&�#���
���.�4���"$����������� ��1���"��������"�(�0	
�ก�a��)�� c ������&�%�
ก��04�����ก�������������)�����a�ก������ก��%0 c A5�������������(���d�ก��.ก�#�����ก
������ ������ก$&�ก&�� 44 	ก�'��(����$��, 1978, %���� (3) �����$�� 105 ���%����ก���������
�����ก������'0�%�����)��ก�� (�ก��.ก�#��)������'�&��#�'�%���������� ) �����������������  
�����ก	
��a�ก���ก������������������������� "�ก&����������ก4���0%��$��ก?���.��� 44 
	ก�'�'0��4�ก����
��.�	�
��4�(�0�@(��%�$4�	��&������ก���������	��$����1'�&��ก������������
������������กBC �����ก������%�����0�.'0����0�0�.ก����ก������������&%��������a�"�ก�
�(�����ก���������������.��'�&'0�ก4���0 $��ก?���.>0.������"�25� 0����1��
��"�ก��� 44 ก��
	ก�'�ก="�'�&ก
&�25����������������กBC ��$�� 10531   

2)  ����4��� �����ก������ 
��ก���������������	
������ก�����ก��ก
&�25���ก�������.&����0	"��%�

��$�� 105 '0���#ก��(�025� #�()1�������ก�������� ก��ก&�$�1������  � #�#�  �$����ก?���.
	
������=����+������.�� 0������������  >0.��ก���������������	
���������ก�����2���.�&
0��$&�'���1  

(1)  ������(%�ก��(�0%���� ��$�� 105 (1) ������������  
(2)  �������ก��"�กก��#�ก��!�
�����2%��'0�ก�#�����ก������

�ก��.ก�#�������(�0��)���ก���.�%0 c >0.�����ก��)�����$�(��(d��.%$��4���"��������� ��$�� 105 
(2) ������������  

(3)  ��ก"�ก��1$��#�#�  �$������$�� 122, ����!�
��#2��'�.��
ก��#�ก��(�"��a�%���������� %�ก�a��)�� c A5��!�
'�&�����22�����2�ก$���$��ก?���.
%�ก��#�ก��(�"��a����������'0�  

(4)  �������ก��%���$�� 135 $������
ก?���.���(�"��a����	(&�
��������ก������"�$���'�&2�ก"�#ก��	
�ก��"�#��� %����&������������� 	
� 40 ��ก&����
ก4���0�����������.���� 	
� 40 ���
��"�ก�n0���.������  

                                                           

31 Indian Parliamentary Privileges.  (2009).  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.bestarticleworld.com/2009/11/indian-parliamentary-privileges.html 
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(5)  �����ก������'0���#ก��.ก���"�ก�����������%��()��ก��'������a�

�ก��� 

(6)  $��ก?������ 232 	
� 233 ���ก?ก��������������>
ก (Rules of 
procedure of the Lok Sabha) ��)���"�������������ก��.�����ก��.ก�#ก��"�#ก����)���ก��������ก���
	"����.����� �����ก���>
ก���"�'�&2�ก"�#��.%���� ���	$&>0.'0���#��� �$
&�����"�ก
���������	
� 

(7)  $��ก?������ 252 ก?ก��������������>
ก (Rules of procedure of 
the Lok Sabha) ���'�&��#+�0$&�ก����n0�+.ก��#�ก�������������)��4�$�0�������������
�#
���
�#���������������  

(8)  �����ก	
��"����������)�� c ������ (>
ก���) '�&�����22�ก#����#
%�����ก*����(.��%0 c ก&�������� 	$&�����ก	
��"����������)�� c �����������2�4������������
(.��0�.���.��.�����$���� 

(9)  �"���������	
������ก���>
ก���'�&�����22�ก#����#%���#�ก���$&�
����!�
 >0.'�&'0���#��� �$"�ก�������ก��.ก�#��)���%0 c �ก��.ก�#ก��(�"��a������� 

(10)  �a�ก������ก����������� ���4���"���.ก%��#���
 ��ก���	
� 
#���5ก����ก��.����ก�#ก����#��'0� 

(11)  ������4���"%���)�����ก������ ��&� +��2�กก���4�ก��
����0��������� 
#���
���������.ก������(.��, ���4���"�#�����1�$��ก��������. ����$�� 

��""�ก
&�'0�&���ก����������4��� �����0>0.��#�����ก����������������(
%�ก��(�0%������� 	��&������%�������(%�ก��(�0�����2%��'0�ก�#�������.��"��.�&��.%$�
���"4�ก�0#�����ก��  

�0��4��� �����ก��������1���	�0�%����=�25�ก��%��������(%�ก��(�0���
�����กก=�)� %�ก�a� Searchlight 	��&�ก��(�0�����.��������ก����ก��0������!�
 	$&'�&�����2
04�����0��4�ก�#�����ก%�!�
%0 c '0� �(���%���)���0��ก
&�������4���"���"�04�����ก��������.���
�������ก�#�����ก��1� A5���������$�+
���ก=�)� �����ก��������(%�ก��(�0�()��%�������ก��1��*�#�$�
�������'0��.&���$=���� 

3.1.6.3  ก��
����0��ก���������������	
�ก��0������������ (Breach of privilege and 
contempt of parliament)32 

                                                           

32  Rajya Sabha Secretariat.  (2010).  Parliamentary Privilege.   p. 6-7. 
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$�������#�'���. Sub hash Kashyap +������.�� ก?���.��������� ���
����0�.���#�.&� ก��
����0��ก������ (Breach of privilege) �)�ก���4�ก�����>"�$���)�,-�,��$&���ก
������, ������, �������ก��$&���������)�$&��a�ก������ก����)�$&��()��������ก %��a����ก��0�
�������� (Contempt of the House) ��������1����.25�ก��ก���4����ก��
��
.�����0�����)�
�����ก������"�ก�*�#�$���������.&��������������(��)������+
$&�ก��
0!�ก0��!�������������)�
�����ก������33 

��)����#���
%0��)�+�����4���"ก���4�ก��,-�,����)��4����.��ก������ ����� 	
�
�������ก��$&������ก	$&
�����)�$&���� A5�����.ก&� Tก��
����0��ก������	
�ก��
�>�C>0.
���` ��ก"�ก��1.��2)�&�����ก��ก���4�%�
�กCa�������+�0$&��4���"��)��ก�.$�$�����!�ก0��!��
������ ��&� ก��'�&�?�#�$�$���4����������� ����1�ก��ก
���	ก
�� #��0���
&������ก���
�a�ก������ก�� ��)��"���������������A5��2)�&�����ก��
����0��ก��������������ก0�. 

�&�ก��0��������������1���"���#�.>0.���'�&�����ก��ก���4�%0 c ��)�
ก��
����%0 c A5������ก����)�$&�$���%�ก���?�#�$�����������	$&
���� ��)�����ก����0���ก��
�*�#�$����������������ก �"��������� ��)�ก��ก���4��)��%0��1�%����$��	
�������� ก��0������
������ก4���0'���1�'�&��""�	"ก	"���.
����.0'0�%���กก��ก���4�A5��"�$�����!�.ก��$����
������&�ก��ก��ก���4���1�����ก��0�����������)�'�& A5��
�กCa�ก��0��������� (#���&�) A5����
0��$&�'���1 

(1)  ก��(�0��)�ก�����.�%0��� ����ก��0���������'0�	�0���ก$&����, 
�a�ก������ก����)������ก��� 

(2)  ก��	�0�%����=�&������������)��������a�ก������ก��"�$���
�*�#�$�����������$�0�.�������ก
��	
�.�$����� 

(3)  ก���+.	(�&��.���ก�����������������="��)���.���ก�����������
#�0�#)�� 

(4)  ก��>{Ca��+.	(�&ก��#�ก���������������ก��$�0$&� 
(5)  ก��>{Ca��+.	(�&ก��04�����ก������������������
�# 
(6)  ก��>{Ca��+.	(�&ก��#�ก����������)��
�ก��� ��)���.������

�a�ก������ก��������.��'�&���="��#��ad 
(7)  ก��	�0�%����=�25���.�������a�ก������ก�������� 

                                                           

33  Indian Parliamentary Privileges.  (2009).  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.bestarticleworld.com/2009/11/indian-parliamentary-privileges.html 
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(8)  ก���4�ก���������ก���#ก� ��0���$&�ก���*�#�$����������������ก%�
�����)�ก����0��������ก����a�����0�����'�	
�ก
�#"�กก�������������)�������
�a�ก������ก�� 

(9)  ก��%�����#�	ก&�����ก����()��"��%"%�������ก�����1�ก���4�ก���.&��
%0�.&����5��%���� 

(10)  ก���&���& ��ก�����������กA5�������ก���&��ก��.���ก�#ก��ก���4���1�
$&���� 

(11)  ก�����(B$�+�0��)���(B$�ก���'�&���ก�.�$�$&�ก�����������ก��� 
��&� ก��ก���4������"��$$&�ก���*�#�$�����������ก�����������ก ก��ก&�����&��. ก����������ก
���(B$�$�'�&���ก�.�$�$&�����(a������� ��)� ���(B$���0$&#����0��������� 

(12)  ก���4�ก����0�����)��#ก�ก���*�#�$������������"��������������� 
(13)  ก����������ก�����)�(.��%�������
���������="���)��
�ก�����="$&�

�����)�$&��a�ก������ก�� 
(14)  ก��ก���4��������ก����0�����)�����ก���#ก�(.�����%����ก�4�$&�

�a�ก������ก�������� 
�4���"������%�ก��
�>�Cก�a�ก��
����0��ก������	
�ก��0������������34 
>0.���'�	
�	$&
������1�
������+���ก����>0.�����"�������ก������ !�


�������0�.���ก=.����#&� ��������1�����+�����4���"%�ก��$�0���	$&�(�.�+���0�.&� ก��ก���4���1�
����ก��ก��
����0��ก������	
�ก��0��������������)�'�& >0.���"�
�>�C#���
��������+�0���

����0��ก������	
�0������������ '0�	ก& ก�����a�� ก��$�ก�$)�� ��)�ก��"4���ก�����ก��1�%�
���.������ ��)�ก��'
&��ก A5��	$&
�������4���"
�>�C#���
%0 c ��25������ก������
$���� ��ก(#&������+�0���ก��
����0��ก��������)�0��������� ก��
�>�C��""�%����	##
���ก��$4������)�$�ก�$)����)�"4���ก	��%����.	��>0.��""�2�ก"4���ก$&���)���'�"�25����.
��������������)������$�#�  �$�	�&���� ��ก"�ก��1�����"
�>�C�)�� c >0.$�0���%�������ก
��&� ก��2�ก(�ก���%�����������������ก4���0��.��
�	�&�����)�	��ก������'
&��ก"�ก��� 

��$�4���"������%�ก��
�>�Cก�a�ก��
����0��ก������	
�ก��0������
��������1�'�&"4�ก�0�(�.�	�&ก��ก���4����+�0��������ก���
����0��ก��������)�0���������A5��
�ก�0�51�%��a���1���&���1� 	$&.����'�ก��0�����������กก�a� '�&&�"�����ก��ก���4���������ก

                                                           

34  Rajya Sabha Secretariat.  (2010).  Parliamentary Privilege.   P. 8. 
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��)����#���
A5��'�&���������ก 	
�'�&&�"�'0�ก���4�%������)���ก��� �4���"%�ก��
�>�C
��1������4���"�����0A5��%��������ก��������������� >0.�4���"ก��
�>�Cก�a�
����0��ก���������
��������4���"%�
�กCa���5��������A5��������4��� >0.�����4���"%�ก��ก���3��ก��$����
"�ก,-�.#����� 0����1� �4���"ก��
�>�Cก�a�
����0��ก������"5�2�ก%��%�ก��#�ก��������0�.
�������  

3.1.6.4  �a�ก������ก����ก������ (Committee of privilege) 
��ก�������������������������(��!C���%��ก�#	$&
���� >0.��ก�����������&�

��5����������� 	
�ก����������ก	$&
������'�&�����2�*�#�$��������'0�A5�������(��������ก2�ก

����0'�&&�"�$&��&��ก�.��)��ก�0"�ก#���
%0 A5�������	
��������ก����������ก��1�������,
��������ก, ��������1�ก=�)� T��ก������` A5��ก����������ก �����1�2�ก�#ก� ��ก���ก���*#�$�
�������%������1�  A5�����.กก&� Tก��
����0��ก���������������` >0.ก��
�>�C��1�����'�$��
ก?���.��������� ��$�� 105  	
���������� ��$�� 194 A5��ก4���0%���4���" ��ก������ 	
�
�������ก����������ก������ ���	$&
���� ��������ก 	
�����a�ก������ก��'� ��ก"�ก��1
	$&
����.�������2���.ก���������%�ก��
�>�Cก��ก���4���1�'0� A5���a���1�.��'�&��ก��
����0
��ก��������)�ก���4����+�0$&��4���"�����)��ก�.�$����������� ��&� ก��'�&��)��me��4����������� 
��)�ก��ก���4�ก��ก
���	ก
�� 0�����������ก ��)��"��������������� 

�a�ก������ก����ก������������5��%��a�ก������ก�����������4��� %�ก��
04��������������.��� (Rajya Sabha) >0.�a�ก������ก����ก�������1�'0�2�ก	$&�$�1��51���)������� 
22 (BC���� �.!. 1952 >0.�a�ก������ก����ก������'0�2�กก4���0%�����������$�"��#ก��
�e ���ก��.ก�#��ก����������ก�0�51����	$&
����	
����	$&
��a�ก������ก�� >0.����������#��
�����=""�������ก�0�51� %�	$&
�ก�a�&��ก��.����ก�#ก��
����0��ก��������)�'�& $
�0"��2��ก�ad
	0
�������ก��.����0�. 	
����������"�0�4��������	�������=�&�������� >0.�a�ก������ก��  
��ก���������ก�#'�0�.�����ก 10 ��>0."�'0���#ก�������)��"�ก��������� >0.������
�a�ก������ก����ก��������1�"�2�ก�
)�ก"�ก�����ก����a�ก������ก����ก������ 	
����������
�a�ก������ก����ก������"�2�ก�
)�ก>0.������ 	
����ก��04���$4�	��&� 1 �o 	
�"�04���
$4�	��&�$&�'�"�ก&�"����a�ก������ก����0%��&�51����4�������� 

�������a�ก������ก����ก����������+��������.���'�.����� ��)�2��
������'�&�.�&ก=%�������ก����a�ก������ก������+������ �
��"�ก�����.���2�ก����'�.�����
	
�  �$$��()��(�"��a���.���#�#0��ก
&���1���"2�ก��
��.�'0�>0.�������a�ก������ก����)�
�����ก���)�� c ����a�ก������ก�� �����ก�����2��������	���()������	����	ก�'�%�
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��.�����1�'0� A5��%�ก�a���&�&���1 ��������"(�"��a�%���������'0� �
��"�ก�����ก��(�"��a�
��.���	
� ��������)������ก����a�ก������ก����)������ก���)�� 	
�	$&ก�a� "�$����&�
��.���0��ก
&�'�.����� >0.�����1���"��=�0�. ��)�'�&��=�0�. ��)���=�0�.���"�$���	ก�'�
�e ����ก������$����.������������ >0.�e""�#���a�ก������ก����ก������04�����ก���4���="'�
	
� 46 ��.��� 

�&��a�ก���ก����ก���������>
ก.��� (Lok Sabha) ��1���ก�#0�.
�����ก 15 ��>0."�'0���#ก�������)��"�ก��������� >0.���4���"�������$�"��#�e �����
�ก��.����ก�#ก��
����0��������������)���������ก��)�����a�ก���ก�� >0.�a�ก������ก��
��ก������"�����ก4���0A5��"��������25������=""���%�	$&
��0�&�����ก�a�����ก��.����ก�#ก���
����0
��ก������	
���ก���4��4�	���4�����������%���.����������$&���� 

3.1.6.5  ��ก���������������ก�#�)���
�� (Parliamentary Privileges And The Press) 
�)���
����ก2�ก���.ก&�����+��$�"��#������>0.�)������+���4���������4�����

�����
%�ก��#�ก��$��ก?���.��������� $
�0"�ก��������.%���� ����1��������'�
$&�� c %����%�����������#���# 

	��&������
����)���4�����$&��������"��������+
$&������ก������ 	$&�����

0��ก
&���1'�&'0�ก&�%���ก�0����&���)��2)���ก��ก >0.����&���)��2)�0��ก
&�'�&�����22�ก
$�"��#>0.�����ก������ 0����1� ���������"5�'0���กก?&� �4�2��  �$$� ��)�ก��	�0����
��0��=�%0 c �����"�กก����.�������)��"�'�&'0���#ก��.����# �����ก���"�$�����(.��      
�
�ก�������ก��.����ก�#ก��	�0������0��=����$�"�ก	�
&��)�� 

�)���
�
��#�#���4��� %�ก��#�ก�������������'$. %��������"���
�)���
�
��ก������ก
�����&��+����	
���&.�������)� ������(����)���
�
�����������1�
()1����$�������%�������(%�ก��(�0 	$&������(����)��'�&'0�2�ก#�  �$�'�>0.��0	"��%�
���������  	$&'����ก*�.�&%���0�������1�()1����%���)��� T������(%�ก��(�0	
�ก��
	�0���ก` %���$�� 19 (1) (a) %���������� A5���������=�%����ก?���.��1��0'�	
�&� 
������(%�ก��(�0	
�ก��	�0���ก��25�������(����)���
��0�. 

��.%$��4���"������ ��ก�����ก��(�"��a���� �$%����ก��>{Ca��+. 
	(�&ก�����������%������)�(��(d #���
+������ก��.����ก='�&$�����#+�0$��ก?���.���'� 	
�%�
�e""�#��ก=.��'�&�����"4�ก�0�ก��.ก�#ก��>{Ca���)�ก��$�(��(d ก���+.	(�&ก��������������ก���4�
>0.��#��)�2�ก$���$��ก��#�ก���������
. 	$&�.&��'�ก=$�� ก��>{Ca� ก���+.	(�&ก��
���������%������)�(��(d 0��$&�'���1 2)�����ก��
����0��ก��������� : 
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(a)  2�������)�(��(d��.%0ก���4�ก��>{Ca� �+.	(�&��.���ก�����������
>0.'�&��"��$	
�>0.�"$��#�0�#)�����"���"�ก�����=""��� 

(b)  2�������)�(��(d��.%0ก���4�ก���+.	(�&ก������������a�ก������ก��
ก&�����"��&���.���'�.����� 

(c)  2�������)�(��(d��.%0ก���4�ก��>{Ca� �+.	(�&ก��#�ก��������
�#
������  	
� 

(d)  2�������)�(��(d��.%0ก���4�ก��>{Ca� �+.	(�&ก�����������%��&�
���.����ก��2ก�2�.�ก���.�& ��)�ก���4�ก��>{Ca� �+.	(�&ก��������������'�&%��%�ก��(�"��a����
���	
� 

�.&��'�ก=0� ��ก���)�"�กก��ก���4�0��ก
&�����$�� 2�������)�(��(d��.%0
ก���4�0�.�����������	
��"��ad>0.��#0�.ก?���.��)��ก�0"�ก���#ก(�&����������� 
ก��$�(��(d
������)�(��(dก=0� 
������)�%0ก=0�'�&"4�$�����#>�C �&�ก���"��ad�.&����������
	
���"��$'�&2)�&�����ก��ก���4����
����0��ก������������35 

"���=�'0�&� ก���+.	(�&ก��������������2�ก$�0��ก��1�����ก��
����0��ก
������	
�0��������� ��)�����12�ก�4���(�"��a�%�!�
?�ก�%��0� Searchlight A5��!�
'0�$�0���&�
��.���ก��������.ก�������������1���0 ��25���.���ก��������������2�ก$�0��ก >0.�&����
2�ก$�0��ก��1�2)�&�����ก��#�0�#)��ก����������� 	��&�"����������=""������2�ก$��� @���1� ก��
>{Ca���.���0��ก
&�2)�&�����ก��
����0��ก������������ 

2��ก��>{Ca�ก����������������1���0���'0�"�0�4���)�'0���#��� �$"�ก
��� ก��>{Ca���1�"�'0���#�������ก���.&���0=0��0"�กก��04������0�%�!�
 $�����ก4���0'�%�
���������  (��$�� 105 (2)) �.&��'�ก=$���������ก��'�&�
�#�
��25�ก��>{Ca���.���ก��
���������%������)�(��(d '�&&�"�����ก��>{Ca�>0.�����ก�����)�>0.#���
�)�� ���	$&"�
'0���#��� �$>0.	"����0"�ก��1�������	
� �����������$����������� ��1"���������ก��
>{Ca�%������)�(��(d ���ก����������1�������A5����.���0��ก
&���1��������4��� $�����
����"�����)�ก��>{Ca�ก���.�����������������ก��2&�.��0�����.�>����!�d ��1���1$���ก��'�
�()�����>.��d�����a�	
�'�&ก���4�>0.�"$�����. 

���������  ��$�� 361 A #�  �$�&�  

                                                           

35 Indian Parliamentary Privileges.  (2009).  Retrieved August 1, 2010, form  

http://www.bestarticleworld.com/2009/11/indian-parliamentary-privileges.html 
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(1)  #���
"�'�&$�����#+�0%0c ��1�%����	(&�	
������ � %�ก��>{Ca�
��.��������������������4��� $���������"���%�ก�������������1������� ��)���������$�
#�  �$� ���	$&ก��>{Ca���1�"�ก���4�>0.�"$�����. 

��1���1  #�#�  �$�%���$����1'�&�4���%��#����#ก�#ก��>{Ca���.���ก��
������
�#�����1������� ��)������$�#�  �$� 

(2)  ���%� (1) %���4���%��%�ก�a����ก����.���ก����������������ก��
�+.	(�&>0.ก��2&�.��0�����.�>����!�d%�������������&���5�����#��ก�����������"�0$�1��51�
��&��0�. ก�#����4���%��%�ก�a������.�����1�'0�$�(��(d%������)�(��(d 

%���$����1 T�����)�(��(d` ���.��25� �4���ก�&������.����&�A5��'0�
>{Ca��+.	(�&%������)�(��(d0�. 

ก���������������������� 0��ก
&�����$����1���0�
���ก�#���"4�ก�0��1���0
������A5�����4���"%�ก���#���	
�����ก��>{Ca�ก��������.ก����������� 	
����4���"

�>�C+�����,-�,���4�����'0� >0.�ก$�	
�"�'�&��ก��ก4���0�������%�ก����.���ก����������� %�
ก�a����ก��������.����ก����������������)���������ก'0�ก���4�>0.��"��$ ��)����"$������
�����=""������+�0��)��ก�n0A&������2��.�4���������ก��� 2)�&�����ก��
����0��ก��������)�0������
��� >0.+�����ก���4�ก��0��ก
&�"�$���2�ก
�>�C ��ก"�ก��1�)���
��.��2�ก������%���+.	(�&�&�
%0�&���5�����ก����������)�(.���
�ก������$�����)���ก���%0 c ���'0��4�����$&�
�a�ก������ก�����ก&�����ก����������)�(.���
�ก�����
&���1�"�'0���.���$&����	
� 
(��ก"�ก��1 .����ก��
����0��ก������������ �ก�0"�กก��>{Ca���.���ก������������
�a�ก������ก��ก&�����"���ก����.���$&���� >0.ก��ก���4���������)�(��(d#��@#�#��1�
�a�ก������ก��'0�%�������=�&� ก������������a�ก������ก������������
�# 	
�'�&��
�4�����n0�+.��)��4�'��+.	(�& ���	$&ก�a����'0�������.���$&����	
� ��)�(�"��a�	
�&�'�&
�������
�# ��@���1�"�2)�&�����ก��
����0��ก������	
�0����������a�ก������ก��'0�$�ก�$)��
�)���
��&� ก��>{Ca���)�ก����n0�+.��.���ก��������ก&�����"�25�ก4���0�
���"�ก�0
�e ���51�'0���ก%�����$ 0����1� �)��ก=$���������������"�'�&��n0�+.ก����������)�ก��	�0����
��0��=�%�ก��������
�# ��@���1�ก="�����ก��ก���4����ก��
����0��ก������	
�0���������36 
 3.1.7  ก
�&������!�)�� c  

3.1.7.1  �����!����>��d 

                                                           

36  Rajya Sabha Secretariat.  (2010).  Parliamentary Privilege.  p. 10-12. 
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	���0��)�����ก������	
��������ก�����ก?%���������� 	�&������a���
����>��d (Constitution of the Republic of Singapore) ��$�� 63 #�  �$�&� T��ก���������������
"�$�������'�$��ก?���.���,-�.��$�#�  �$�A5��"�ก4���0	
��#�����ก������ �������ก����)�
�4���"���������`37 A5��$��ก?���.��������� (��ก������ �������ก��	
��4���"���������) 
��)��� ������(%�ก��(�0	
�ก��������.	
�04�����ก�� >0.��$�� 538 #�  �$�&� T�����ก��������
������(%�ก��(�0	
�ก��������.	
�04�����ก��%�������	
�������(%�ก��(�00��ก
&�	
�
04�����ก��������.	
�'�&$�����#+�0 �4����#ก��2�ก
�>�Cก=0� 2�ก��#��%�!�
%0 c ��)�2�ก
�a�ก���ก����#�� 2�ก�a�ก���ก����#��, �a�ก������ก��ก����#����)��2�����
�)��%0��.��ก������`  

�&�%���)����������ก�����ก*�.�&%�ก?���.��������� ��&��0�.ก�� ��)��� 
ก����������ก������'0���#.ก������+�0%�#��ก�a� ��$�� 639 #�  �$�&�  

1)  �����ก������'�&$�����#+�0ก��04������0����	(&���)������ � "�#ก��, 
"4���ก��)�������.��.>0.��$�+
�����)���%0 c ��������ก��1�'0��4 ���$&���������)�
�a�ก������ก��>0.���#����#, ก?, �$�,  �$$���)��)��c ��)� ��"��ก��ก
&�%���������)�%�
�a�ก������ก��  

2)  #���
'�&$�����#+�0%0 c 04������0����	(&���)������ �"�#ก��, "4���ก��)�
������.��.>0.��$����ก���4���1�ก���4�
���.%$��4���"�����������)���������� 	
�$���
ก���4���.%���#�4���"$��ก?���.�����������)���.%$�ก��'0���#��� �$"�ก��������� 

3.1.7.2  �����!!��
��ก� 
	���0��)�����ก������	
��������ก�����ก*%���������� 	�&�!��
��ก� (The 

Constitution of the republic of Srilanka) %���)�����ก������ ��$�� 6740�ก��.ก�#��ก������	
��4���"
���������	
������ก A5��#�  �$�&� T��ก������ �������ก�� �4���"���������	
���������ก2�ก
ก4���0	
�#�  �$��51�>0.ก?���.��������� 	
�"�ก&�"���#�  �$�ก?���.����������51� %��
%��#�#�  �$����ก?���.��������� (�4���"	
���ก������) >0.���>
�` ��ก"�ก"����ก?%�
��������� !��
��ก���$�� 67 	
�.�����ก*�.�&%�ก?���.��������� (�4���"	
���ก������) 
Parliament (Power And Privilege Act) ��$�� 3, 4 	
� 7 �.!. 1953 	ก�'���)�� �.!. 2006 A5����

                                                           

37  Constitution of the Republic of Singapore, Article 63  
38  Parliament (Privilege ,Immunity and Powers) Act, Article 5.  
39  Parliament (Privilege ,Immunity and Powers) Act, Article 6. 
40  The Constitution of the republic of Srilanka, Article, 67  
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�����4���  �)� �����ก��������������(%�ก��(�0ก��������.	
�ก��04�����ก��%�������	
�
������(%�ก��(�0ก��������.0��ก
&���)�04�����ก��'�&$�����#+�0���"�2�กm3��������)���#2��
%�!�
��)��2�������ก"�ก������41 	
������ก������'�&$���2�ก����>�C%0 c ก�a�ก��
04������0�	(&���)��0��� �"�#ก��"4���ก, ������.��.��)�>0.��$�+
�����ก������������ก��1�
��""�(�0%���������)�>0.��$�+
�����)���%0c A5�������ก��1�'0�ก���4�ก&�����������"���
���#����#, ก?, �$�,  �$$���)��.&���)��42 ��ก������ 	
��������ก�����'0���#"�กก?���.��1�������
����ก���0�.ก��ก�#�������ก��	
�ก���*�#�$������������������ ������กBC43 

�&��� ���� �ก����1�'0�� �� ก*�.�& % ����������  	�&�! ��
� �ก�  (The 
Constitution of the republic of Srilanka) %�#�#�  �$���$�� 67 A5������'�$��#�#�  �$�	�&�
ก?���.��������� (�4���"	
���ก������) >0.'0�ก
&���	
�����$�� ��ก"�ก��1$��ก?���.���
���������!��
��ก� %���$�� 5 ��)��� �����ก������'�&$�����#+�0ก�#ก��ก���4�%�#��ก�a� >0.
��$�� 5 ���	�ก #�  �$�&� T���.ก����4����#ก�a�ก��,-�,��ก?���.��1 '�&�������ก������
"�$���2�ก"�#ก�� ��������)�2�ก�&����%��&�����ก��.ก�#(����ก�a�%0 c ��)�������)������ก��
04�����ก�����	(&��a���������ก������ก4�
��ก�������&���������)�ก
�#��"�ก�����������)�ก��
������%0 c ���������`  

ก��
�>�Cก��ก���4�+�0���
����0��ก������������ (Punishment Offenders of 
Breach of Privileges) ���ก*�.�&%���������� 	�&�!��
��ก� ��$�� 11844 &�0�.��)�����$�4���"
���'����!�
?�ก� (General jurisdiction of Supreme Court) >0.ก4���0%��!�
?�ก���������a���
!��
��ก�����!�
�����0	
�����!�
��0���.���!�
������ก��(�"��a��0�%��&�����ก��.ก�#ก��

����0���������������%0 c 	
�%���)����)�� c A5����������ก?���.#�  �$�'� 	
�.��ก4���0��ก&�
�4���" ��ก������ �������ก��������������a���!��
��ก�` ��ก"�ก��1 �&���$�� 13145ก4���0&� 
!�
?�ก����4���"%�ก��(�"��a�$�0���	
�
�>�C#���
%0���
����0��ก��������������� "���=�'0�
&� ก��
����0��ก������ (Breaches of privilege) %�ก�a����,-�,��ก?��)��4�����������'0�#�  �$�'�
%���0 2 ���ก?���.��������� (�4���"	
���ก������) A5��ก?���.0��ก
&�'0���ก����#�&� ก��

                                                           

41  Parliament (Power And Privilege Act), Article 3. 
42  Parliament (Power And Privilege Act), Article 4. 
43  Parliament (Power And Privilege Act), Article 7. 
44  The Constitution of the republic of Srilanka, Aticle 118.  
45  The Constitution of the republic of Srilanka, Article 131. 
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ก���4����2)�����ก��
����0��ก��������������� 	
�ก��(�"��a�>�C���
����0��ก���������
��������1�%��!�
?�ก�����+��(�"��a�
�>�C 

3.1.7.3  �����!	A��#�. 
	���0��)�����ก������	
��������ก����������ก���������	A��#�.��1�

���ก*�.�&%���������� 	�&������a���	A��#�. ��$�� 8746 A5��#�  �$�&� T���	�&���$�	
�
�����ก�������ก������	
��������ก��A5��"�2�กก4���0>0.(�����#�  �$�������` 

��� Doris Katai Katebe Mwinga �
����ก��������	A��#�. '0�ก
&�25� ก��
������4���"������&� ��������. �)� ����ก��	�0�ก����0������%�ก��0��������������)�
ก����0��������ก������%�ก���*�#�$��������$&�� c >0.ก�����������"���������	A��#�.'0���
ก����#��.�&%�(�����#�  �$�&�0�.�4���"	
���ก��������������� 	
���)���"�กก��������4���"
������"��&�+
$&���������2%�ก���*�#�$��������������0�. "5������"4�����������"�$���
�#�����ก������������%���ก��)��� �()��%������%"&�"�'�&��ก���4�'�%��%�������+�0��)�ก���*�#�$�
���'�&0������""�ก&�%���ก�0���
����
������#�.#	
����#����#����������4���%��ก�#�����ก
������	
�#���
��.��ก �.&��'�ก=$�� ���+&���������ก������"�'0���#ก����0������"�%��
�*�#�$�$��ก?�กa�d���.������������a������������� >0.���.�����������'0���ก����#�'�
%����#�.#����*�#�$�	
���&�)����������	A��#�. 	
�.������'�$���������.��*�#�$����������
	�&����)�"�ก��(	
�ก���#���0�	
������������  

$��.&�����ก��������4���"���������	A��#�. >0.���+&���� �����ก������
	A��#�.'0���ก��
����0�4���"	
���ก�������������������.�&%����ก?���.%���0 12 >0.���'0�
��ก������������ก������>0.ก��%�����#�.#����*�#�$���������� 	
����'0�%��(�����#�  �$����
���&�0�.�4���"	
���ก������ ���ก?���.%���0 12 ���#�.#����*�#�$���������� ��&�)����
������ 	
������)�����ก��.ก�#�4���"���������$&�� c ��&� �����)���� Erskine May �����)���� 
Kaul M.N. 	
� Shakdher S.L. %��������)��� T����*�#�$�	
����#�.#���������` >0.��ก�a�
$��.&�����	�0�%����=�25�ก�����������"��������� ��&� ก�����"@�.�ก��.ก�#ก���������.�$&�(��
$�� Robbie M. Chizhyuka �����ก��������$�
)�ก$�1� Namwala  

�a����(��$�� Robbie M. Chizhyuka ���������%������ 11 ก����(���d 2552 
	
���� Catherine Namugala �����$��&�ก��ก�����ก���&������. ����	0
���	
����(.�ก� 
������$� '0���1	"��ก��.ก�#�2��ก��ad���+��$�1�2������%�()1���� Sichifulo Game Management >0.
%��&����ก����1	"� (��$�� Chizhyuka '0�$�>ก���0	��ก���.�0��	
���)�����4�����%��2���4�(�0 
                                                           

46  The Constitution of Republic of Zambia, Article 87. 
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���.����$�>ก����.�0�� 	
��0����ก"�ก�������������A5������ก��+�0���.����������� >0.
�a�ก������ก��0�����ก������'0�(�"��a�%���)�����1	
�(#&�(��$�� Chizhyuka '0�ก���4�ก��+�0
���.�����������	
����#����#%���)���ก��������.$�����'0���#��.�&%���&�)���������ก������ 
��ก"�ก��1.�����(B$�$�+�0���#�.#>0.ก��	�0����'�&����($&�������	
��#ก�+��������.
>0.ก��$�>ก� 0����1��a�ก������ก��"5�'0����$�%��(��$�� Chizhyuka (�กก���4������������
��.��
� 60 �� $��(�����#�  �$�&�0�.�4���"	
���ก���������������47 

3.1.7.4  �����!mn
���n��d 
��ก������	
��������ก��"�กก��2�ก"�#ก�����ก*�.�&%���������� 	�&�

�����a���mn
���n��d �o 1987 ��$�� 11 #�  �$�&� T�����ก��������)������ก��� +��	����C?�
"�'0���#��ก����������ก��"�กก��2�ก
�>�C"4���ก��)���"�ก���+�0���"�"4���ก'�&�ก���ก�o ��ก�.�&%�
���.ก����������������� �����ก"�'�&2�ก$�1�ก�����2����)�2�ก���.ก����%����#+�0��#%��������'0�
ก
&���)�������.%���������)��a�ก������ก��`48 

%���������� 	�&�mn
���n��d ก4���0&� �����ก������	
������ก��� 
+��	����C?�"�2�ก������'�&�ก����.��
� 6 �o %���ก�0� 	
�"�'0���#�����"�กก��������%�
���&�������ก�������� ก��������.%������������������ก������ �����ก���+��	����C?� ��)�
�a�ก������ก�� '�&�����2�4�'�������$�m3������'0� 

>0.�������ก����1'0�ก4���0'��()��������������%"%��	ก&�����ก������ $��
�
�ก Vera vs. Avelino A5��!�
�����0'0���0
�ก��"�ก�$�������������!�
�����0%�����������ก�
�������ก����1��%�&&�%������������������ก������%�ก��'�&2�กm3������ �&�����ก�����#����
���������������>0.ก��%��>�ก��+��	�����$�'0��*�#�$��������>0.���!"�ก�����0ก
�
"�กก��2�กm3������ ���ก00����)�ก����ก���%0 c 

                                                           

47   ��.���ก�����������������
����ก�������� ���"4� B0�%#'���&� �o 2552 ���&������� 17-24
$�
��� 2552 a ����"��� ���(���������.  �)#�����)������� 1 (B!"�ก�.� 2553, "�ก http://www.parliament. 
go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20100429094637.pdf 

48  �����
������$&�������! �4���ก��C�$&�������! �4���ก����
����ก��������.  (2553).  ��##
�����������a���mn
���n��d.  �)#�����)�� 11 ������� 2553, "�ก http://www.senate.go.th/index-of-
parliament/Infoes/philippines0004.pdf 
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>0.�����ก�����22�ก����#ก��04���$4�	��&�������'0�%�������$�����
�����ก�.�&��1��"�0������d�()������ก����กC�	
�ก����������$�����()������ก���3��ก�������ก���
"�กก��2�ก#�##����# $�������ก��ก4���0'�%����������  �o �.!. 1935 	
� �o �.!. 1 98749 

3.1.7.5  �����!�����#�. 
�
�กก����)�����ก������	
��������ก����������ก�����������a��������#�. 

���ก*�.�&%���������� 	�&������a��������#�. (The Constitution of The Republic of Namibia) 
��$�� 60 #�  �$�&� ���������ก������	
��������ก����������ก���	�&���$� 

1)  ���������������ก���	�&���$�"�$�����25�ก�a�0��$&�'���1 
(1)  �����ก��1���0��������$�#�  �$�	�&���$�"���'�A5���ก�.�$�!�ก0��!��

	
���(
�กCad�����������1�%����&��ก���������������������1�%�ก��ก���4�	
��*�#�$�
���������ก������ 

(2)  �����ก��1���0���������"�$����4��5�&�$�����+����#%������������
��������#�.	
�"�$���'�&04�����ก��%0 c %�ก��	����+
���>.��d>0.����#�()�������4��.
��)��4�%�������ก���	�&���$��ก�0���	$ก	.ก"�ก������� 

2)  �����ก���	�&���$������2�����&��ก?���.0�.$����>0.�4�	���4�
��������1���1 $����������ก���	�&���$�"4�����5��%������������ก��1���0��������$�#�  �$�
	�&���$���=���# 

3)  ก?�กa�d���%����ก������	
��������ก����������ก���	�&���$�$���#�  �$�
�51�>0.ก?���.���������	
������ก��ก���������%�ก��'0���#��ก������	
��������ก���������� 

"�ก#�#�  �$����������  ��$�� 60 (3) 0��ก
&���1����.25� ก?���.&�0�.
�4���" ��ก������ 	
��������ก����������� �.!. 1996 (Powers, Privleges And Immunities Of 
Parliament Act 1996) A5��ก?���.0��ก
&�'0�ก4���0&� �����ก������������ก�����"�'�&$�����#+�0
���	(&���)�ก��04������0��� � ก��2�ก"�#ก�� "4���ก A5������ก����������ก�������%�ก����������(%�
ก��(�0%������� 	
�ก?���..��%���������ก��%�ก�a���������ก���'0�04�����ก��  $&�� c %���� 
��&� ก���&��ก?���. 
��$� ���� �$$�	
���'�25�ก��(�0%����������#���
���������(.�� A5��
'0�(�0%��a�'0���������&�%�ก��#�ก��(�"��a�%0 c %�������50 	
�#���
'�&��#+�0$&�ก��

                                                           

49 �����
������$&�������! �4���ก��C�$&�������! �4���ก����
����ก��������.  ���+��	����C?� 
	�&������a���mn
���n��d.  �)#�����)�� 11 ������� 2553, "�ก  
http://www.senate.go.th/index-of-parliament/Infoes/philippines0003.pdf 

50  Powers, Privleges And Immunities Of Parliament Act 1996, Articles 2. 
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ก���4����ก���4���.%$��4���"���������������� ก4���0&� ������%��+��%0$�����#+�0��#$&����
���.��.��)�ก�a��)��%0�4����#ก��ก���4����ก���4���.%$��4���"����������������51 

��ก"�ก��1 ���.�����4���"�.&���$=����%�ก���#���ก�"ก����. %����$����52 
	
�.����ก��ก4���0#�
�>�C�4����#+��2�ก$�0���&������+�0$��ก?���.��1>0."�$�������>�C
���#'�&�ก�� 20,000 0�

&������#�.��)�%��"4���ก������.��
�'�&�ก������o��)���1�"4���1����#53 

�&��a�ก������ก����ก������������	�&���$� A5�����ก�#0�.���������
	�&���$�����������ก������ก�� 	
������ก���	�&���$�"4�����������	$&�$�1�>0.���	�&���$� 
���������(�"��a�04�����ก���ก��.ก�#��ก������	
��������ก����������ก���54 

 
3.2  ��ก
���������������ก������������� !�"��#����$���'������ Civil law  

3.2.1  �����!,�����!� 
  3.2.1.1  ����$���������������ก������	
��������ก�����,�����!� 

�����!,�����!�'0���#	������0�
�ก��ก��������������ก��������"�ก
�����!���กBC %�,�����!� ��)���o �.!.1789 �
��"�ก���'0���ก���ก�0�?��$�,�����!� ก='0���ก��
���.ก�������"�%����ก����#�������������ก���������"�����2	�0������0��=�	
��4�����������
$� '0�>0.'�&$�����#+�0 >0.����&����������� '0�#�  �$���#����
�ก��ก������	
��������ก��
������ A5�����.ก&� �������ก����������� $&�������&����������� '0�"�0%���� TกBC?�ก����
����&����������� ` 
������ 26 ��2���.� �.!. 1790 '0����ก�!��#�����)����������ก����)����

����0��'0��������1�	�ก 0����1�"5�2)�'0�&�กBC?�ก��&�����������  
������ 23 ��2���.� �.!. 1789 
	
�กBC?�ก��������&�����������  
������ 26 ��2���.� �.!. 1790 ����ก��.)�.����#���
�
�กก��
����0��'0���������ก������ A5��'0���#�����ก������	
��������ก����������ก���������
"�'�&2�ก04������0�>0.���!"�ก���.��.��������	�&���� A5���
�ก0��ก
&�ก='0���#�����(
"�ก
�����!���กBC�&���5�� 

$&��������!,���� �!�'0����ก�!%����������� ����& ���51�>0.����&��
���������  ��)������� 3 ก��.�.� �.!. 1791 2)�&�������������� �������
�.
�กCad��กC�@#�#	�ก55 

                                                           

51  Powers, Privleges And Immunities Of Parliament Act 1996, Articles 5. 
52  Powers, Privleges And Immunities Of Parliament Act 1996, Articles 21. 
53  Powers, Privleges And Immunities Of Parliament Act 1996, Articles 25. 
54  Powers, Privleges And Immunities Of Parliament Act 1996, Articles 7. 
55 '(>�"�d ��.���.  (2524).  
P����ก����Q�����กT4��0�������� !.  ���� 86. 
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��������!,�����!�%���������� @#�#��1'0�#�  �$��ก��.ก�#�
�ก��ก������	
��������ก��'�%� 
��$�� 7 ���#�  �$�&� T�����ก������2)�&�����$�	�������$� .&��'�&��"2�ก
����0'0� >0.'�&��"
2�ก"�#ก�� ������ ��)�2�กก
&���%��
�%0 c >0.������$���"�กก����������ก������+����1�'0�ก
&� 
���.� �*�#�$�ก�� �����)�����"�กก���*�#�$��������%���������$�	������������` 

��)����������� @#�# �.!. 1791 '0�.ก�
�ก'� 	
����ก�!%�����������  @#�#
������%� �.!. 1793 ��������� @#�#��1'0���#�����ก������  	
��������ก��'���&��0�.ก�#
��������� @#�#	�ก%���$�� 43 ��#�  �$�&� T�����ก������.&��'�&��"2�ก"�# ��)�ก
&��� ��)�
$����4�(�(�กC�%0 c >0.������$���"�กก����������ก+����1�'0�	�0������0��=�%����` 

"���=�'0�&� #�#�  �$�0��ก
&��4�%���
�ก��ก������	
��������ก��$��
��������� ���,�����!�@#�#	�ก	
�@#�#��� 2 ���
�กก���
��.�
5�ก�� $&������������ @#�#��� 3 
�)� ��������� @#�# �.!. 1849 '0�#�  �$��
�ก��ก������ 	
��������ก��'�%���$�� 36 A5����
�
�กก���
��.ก�#��������� @#�#	�ก	
�@#�#������ �
��"�ก��1�������������� @#�# �.!. 1853 
'�&'0���#�#�  �$���)�����ก������ 	
��������ก�� 	$&'0��� Tก?���.&�0�.ก��(��(d �.!. 1819` %�
��$�� 41 A5��#�  �$���������&� Tก��������.���ก�������������n0�+.��������1������1�	
�
ก����.���>0.#��������%"��������)�(��(d.&��'�&��"ก&�%���ก�0ก��m3������%0 c '0�` 	
� 
T#�#�  �$����������` 
������ 2 ก����(���d �.!. 1852 ��$�� 9 #�  �$�'�	��A5����������
�
��.�
5�ก��ก�#��ก������ 	
��������ก��$�����'0�#�  �$�'�%����������  ��#	$&��1���'0���ก��
#�  �$���#�����ก������ 	
��������ก��'�%���������� ��������!,�����!�$
�0�� 

3.2.1.2  ��ก������	
��������ก����������ก������ 
��������� ��������!,�����!�'0���#	������0��)�����ก��������"�ก

�����!���กBC	$&��ก������%�������.������������ ,�����!������
�ก���'�&$�����#+�0��# 
(Irresponsabilité) �&��
�ก�������ก�������
�ก���
����0'�&'0� (Inviolabilité) A5�����#�.��)���
��ก������	
��������ก�� (Immunité parlementaire)56'0� 0����1 

(1)  �
�ก���'�&$�����#+�0��# (Irresponsabilité) ��)���ก������ (Privilege) 
���.25� ก��m3������ ก��$�0$�� ก��"�#ก�� ��&������. ก�ก�����)�ก��(�"��a��0������ก������ 
��)�����"�กก��	�0������0��=���)���ก���.�
���	��%�ก���*�#�$����������������ก+����1�"�
ก���4�'�&'0� 

                                                           

56 �ก�(��0�. ������ก������.  (2553).  ������,�����!�.  �)#�����)�� 1 (B!"�ก�.� 2553,  "�ก 
th.wikipedia.org/wiki/���
��w�����$
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(2)  �
�ก���
����0'�&'0�  (Inviolabilité) ��)��������ก�� (Immunity) 
���.25� �����ก������"�2�ก"�#ก����)�2�ก04�������$�ก������#��)�"4�ก�0������(%��0��� � ก=
$&���)��'0���#��� �$"�ก�a�ก���ก��#��������������+����1����������ก .ก���%�ก�a����+�0
��กBC>�C (Crime : �������+�0�����>�C"4���ก$�1�	$& 5 �o�51�'�"�25�$
�0���$) ��)����+�0A5��
���� ��)�ก��(�"��a�
�>�C�.&���0=0��0 ��1���1 %����&�����.������ ������+����1����������ก
�����2��������%�������� ก���4�ก������4�%���� ��1���)�"4�ก�0������( ��)�04������0�ก�#�����ก
������+����1� 

��������� 	�&������a���,�����!�@#�#�e""�#��������������� @#�#
������ 
4 $�
��� �.!. 1958 A5�������!,�����!��ก������#�#��������'$. >0.������������,-�.��$�
#�  �$� #�#�  �$���)����
�ก���'�&$�����#+�0��# (Irresponsabilité) 	
��
�ก���
����0��'0� 
(Inviolabilité) ���ก*�.�&%���$�� 26 	ก�'��(����$��>0.��������� @#�#	�ก	ก�'��(����$�� 
������ 
4 ������� �.!. 1995 >0.��������� 	�&������a���,�����!� ��$�� 2657 #�  �$�&�  

�����ก������'�&��"2�กm3������$�0$�� "�#ก�� ������ ��)�(�"��a�(�(�กC�
�0������)�����"�กก��	�0������0��=���)�ก����ก���.�
���	��%�ก���*�#�$�����������$� 

�����ก������"�2�ก"�#ก����)�ก���4�0�.���ก��%0%���� ��1���)�2�ก"4�ก�0
������(%��0��� �'0�ก=$&���)��'0���#��� �$"�ก�a�ก���ก��	�&������������ก��1����ก�0�.�& ก��
��� �$0��ก
&�'�&"4�����$�������ก����ก��ก���4����+�0A5��������)�%�ก�a����'0����4�(�(�กC�
25������0%��
�>�C	
� 

ก�������� ก��ก���4�%0 c ����4�%���� ��1���)�2�ก"4�ก�0������( ��)�ก��04�����
�0��� �$&������ก������ "�$�������#'�%����&�����.��������ก�����������ก��1����ก�0�.�&
������ 

%���������ก��.������n0������(��!C�()��%����ก��04�����ก��%������'�$�����
ก&�� 

"���=�'0�&� #�#�  �$�%���$�� 26 ������������ ,�����!�@#�#�e""�#�� ��
�
�ก��ก�������.�&%����	�ก��&���1� ���.)�.��25��������������������ก������ %�ก���*�#�$��������
	�0������0��=���)���ก���.�
���	�� �����ก������'�&$�����#+�0��#ก�#�4�(�0���'0�ก
&� 
>0.'�&2�กm3������ $�0$�� "�#ก�� ��)�(�"��a�(�(�กC� 

�&����
����0��'0���)��������ก�� (Inviolabilité) $����$�� 26 ���
��������� 	�&������a���,�����!�@#�#�e""�#��������������� @#�#
������ 4 $�
��� �.!. 1958 
                                                           

57  �������d #�������d.  (2549).  �N��#��������� !�4"�
����2���w�����$
 �.$. 1985.  ���� 44-46. 
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��������0����1 T�����ก������"�2�ก"�#ก����)�ก���4�0�.���ก��%0%���� ��1���)�2�ก"4�ก�0
������(%��0��� �'0�ก=$&���)��'0���#��� �$"�ก�a�ก���ก��	�&������������ก��1����ก�0�.�& 
��)�����ก��ก���4�+�0A5��������)�%�ก�a����'0����4�(�(�กC�25������0%��
�>�C	
�` 

�
�ก���
����0��'0���)��������ก�� (Inviolabilité) $����$�� 26 ���
��������� 	�&������a���,�����!� �����ก���+��	����C?� 	
������ก��������+
0����1 

(1)  %��#����#%��a����.������ ���
����0��'0�"�'�&�.�.'�"�25�ก��
��1���0��������ก��( 0����&�������ก*%����������  �.!. 1954 0����1�2�������&��
���ก���.
ก�������� ก��"�#ก�� ������ $���'0���#��� �$"�ก�����1� c ���	$&�����0�����4�(�(�กC�25������0 
��)����+�0A5������ ��)�2�ก�(�ก2���������1'�ก&��������1� 

'0����4�(�(�กC����!�
�����ad���"@�.&� ก����������ก��04������0�%���1�!�

'0�ก���4�'�2�ก$���%��a����&�����.������������. ก��04������0���&���1�'�&'0������$����"�ก
ก��ก
&����������>0.$��$&�+��ก���4����+�0 	$&��"�กก��'$&��%��#)1��$�� ��)�ก��'$&��
�(����$�������$&�#���
���2�กก
&��� ก��04������0���""���ก��04�����$&�'�'0���.�
��"�ก���ก�"ก���
��������ก+����1�������51� ���	$&���4����"@�.������ A5�������0+����1����ก�0�����.&���)���������ก��
�0 ��)�(�กก���*�#�$����������1� c 

(2)  %��#����#ก�#ก�a��0��� � �����ก���+��	����C?� �����ก������'�&��"
2�ก04������0��� � %����$��ก������ก�#�
�ก��1"�'�&���#�
��25��0�	(&����'� ����1�'�&
���#�
��25�ก�a���������ก������'�&���ก*$�$&������"���������$4��"#��2���$4��" %�ก�a�
��
&���1ก��"�#ก�� ������ "����51�'�&'0�2���ก�0�51�"�����ก��"4�ก�0ก��%���4���"���������������ก
������ 

(3)  �����ก������'�&�����22�ก04������0�'0� ���	$&"�����ก�a������0A5��
���� �
�ก���
����0��'0���1 $���ก���������'�&%��ก���*�#�$����������������ก���+��	����C?� 
	
������ก��������0$�� %�ก�a� �.!. 1894 ��ก��$���� A5�����%��	�������&� 2��ก��ก���4�
���+�0A5������'���&ก��"�#ก�� ������ �����ก+����1�"�$���2�ก�
&�. 	$&ก�����"�$����
&�.��1�'�&'0�
�4�%��ก��04������0�����#'� 	
�"�04�����ก��'0�ก=$&���)����ก���(�ก2���������1 ก��������%�
�a���1�$������&���1����ก����0$&���$�� 26 ������������ @#�#�e""�#�� .���'�ก&���1� ��)�����
%�$�����.��������a��#��� 4 ���"@�.&����+�0A5��������""��������+�0���$&���)��� 

�
�ก������������'0�%��0��� ���+
�@(��%��
���n0���.���������
��&���1� "5�����'�$�����������  �.!. 1875 $&���%����������  �.!. 1946 �����ก����&��
��������� '0��.�.�
�ก���
����0��'0���������ก������ '�"�25��a���������ก������+����1� 
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(��"�ก�����ก��( ก���.�.��&���1�����ก���.�."��������1�ก&�%���ก�0������.��. ��&� %�ก�a����
��ก���
)�ก$�1����1�%��& �����ก������+����1�'0���#�
)�ก$�1�ก
�#������ �����ก������+����1�'0���#���
��������"�ก�
�ก��1 ����ก��'0���#���>.��dก
�#��������ก"�'�&2�ก04������0� 

$&������������ 
������ 7 ������ �.!. 1954 ก
�#'�.)��
�กก���0�� �)�
�
�ก���
����0��'0�%���@(��%����.�����������&���1� 

%�ก�a�����.�&%����.��กก����������� �����ก�����������2'0���#
���>.��d"�ก�������ก������ก�a�(��!C A5�����������  �.!. 1875 '�&'0�ก
&�25� 	$&%���$�� 26 
������ ������������ @#�#�e""�#��'0�ก4���0'� T����	$&"�'0���#��� �$"�ก�4���ก���	�&�
�����������ก��1����������ก�.�& ก����� �$0��ก
&�'�&"4�����$�����%�ก�a��������ก��ก���4�
���+�0A5������ ��)�%�ก�a����'0����4�(�(�กC�25������0%��
�>�C	
�...` ก�����ก?���.ก4���0'�
��0�"���&���1����ก��.)�.��&��
�ก���
����0��'0� '�&��+
��������25�ก��ก���4����+�0A5������ 
ก��ก���4����+�0 A5��������������.ก��������ก '0����4�$�0������!�
������"@�.ก��ก���4�
���+�0$&���)���%� �.!. 1947 �4�(�(�กC����"@�.&� Tก��ก&�"
�"
A5��'0���#ก��.����#&�����
���+�0$&���)��� �����ก������+��%0����'����&��4�%��ก��"
�"
 .&��$ก�.�&%�������.���ก��
ก���4����+�0A5������ $��#��&����ก��"
�"
.�����.�&58` 

(4)  �
�ก���
����0��'0�"�'�&%��#����# 2�������������ก+����1����ก�0���4�
��� �$%��04������0� %�ก���*�#�$�>0.�
�ก	
�"���ก��$�1��a�ก������ก��(�"��a� 	
�"�0�4�
��.������"��*����'�&��� �$%��04������0� 2����
��$����ก��04������0�'�&����
��$�������ก	�&�
�(�.�(� 

��)��(�"��a�	
����"�'�&'0�(�"��a�%�	�&���ก?���. ก��'$&�������� 
0�����ก
&���1�'�&'0�ก���4��.&����ก��.��ก 	
���'�25�������'�&������������"@�.ก��ก���4�
���+�0��������ก��1�c &�2�ก��)�+�0�.&��'� 	$&"�(�"��a�$���2��ก��ad���ก����)��	
�
�����������(�.�%0���"������ �$%����ก��04������0�	ก&�����ก������+����1�59 

ก�a�ก��"�#ก�������ก������'�	
���%����ก���
&�.$� %�ก�a���1 ��$�� 26 
$����������� @#�#�e""�#��ก4���0&� ก�������� ก��ก���4�%0 c ����4�%���� ��1���)�2�ก"4�ก�0
������( ��)�ก��04������0��� �$&������ก������ "�$�������#'�%����&�����.��������ก���
��������ก��1����ก�0�.�&������ ������ก��������%���(�ก2���������ก��	ก&�����ก������>0.

                                                           

58 Georges Burdeau .  (1968).  Droit Constitutionne et Institutions Politiques.  p. 518-519. ����25�
%� ����.d �"�� ��&�.  (2542).  �����������ก
���������������ก�����
����ก���
��.  ���� 60. 

59  ����.d �"�� ��&�.  (2542).  �����������ก
���������������ก�����
����ก���
��.  ���� 59-61. 
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,-�.���#�
 ก�a���1"�$&��"�กก��������%���
&�.$������ก A5���51��.�&ก�#ก������������������ ก��
���������������$���$�1��a�ก������ก���51����a���5�� >0.$�1��a�ก������ก��$�����#����#
ก�����������+��	����C?� ������ 80 �()����#me������=""��� $�"��#$�1�+�����'$&�������=""��� 	
�
"�0�4���.�������#��"�%����ก��������%����1�$&�'� A5��$�������$&����%��&������ก��$�1�
ก�����2�� >0.���"�����+��ก4���0 	
��#���ก��������'0���ก�����0 %�ก�a����,-�.���#�
"�2�ก
"4�ก�0#�#�� $�����#����#ก�����������,�����!� ����ก��%���4���"	ก&���%�������"�������%��
����'�$����$�� 26 ������������  ��)���ก���
&�.$������� ��)�ก���0ก��(�"��a������� 
�4�������&���1"�$���'0���#ก��#��"��.&���������ก��%�ก�������� ��#$�1�	$&�a������ก���+.	(�&
��.�������a�ก������ก�������ก��'$&����&���1� >0.ก�����"@�.%����ก���
&�.$�������"�%��
��ก���
&�. ��)�'�&�
&�.����ก����������1�'�&'0�����'�>0.��������%0 	$&"�$���'0���#���
��=���#"�ก���60 

3.2.1.3  ก��#�ก���ก��.ก�#ก���(�ก2���������ก����������ก������61 
1)  �$2�������d����������ก�� (Propose of the immunity) 

�������ก�����$2�������d�()���������������ก������"�กก��m3���������'�&
.�$����� ��&� %�ก�a���������ก���������������*�#�$��������'0���)���"�ก$���2�ก04������0��� � 

2)  ��#��$����������ก�� (Scope of protection provided by the immunity) 
��������� 	�&������a���,�����!�ก4���0&� %����&�����.������ 

�����ก������"�'�&2�ก�#���$���)�2�ก"4���ก%��0��� �>0.'�&'0���#ก����� �$"�ก��� %�
���&���n0���.�����������ก���"�2�ก"�#ก��$&���)��'0���#��� �$"�ก��� 	$&���"4�ก�0��1'�&
�4���%��%�ก�a������ก��"�#ก��%��a�ก���4����+�0 (���+�0A5������) ��� �ก��� ��)�%�ก�a�
��������ก���$����4�(�(�กC�25������0%��
�>�C 

���������ก$&� �������ก����1'�&��������ก�����#���(�ก��������ก��� 
	
�ก��2�ก���.ก$�'��#�ก���%�!�
 ��ก"�ก��1�������ก����1'�&�4�'�%��%�ก��#�ก��
��#�� 	$&�.&��'�ก=$�������ก�����"������%������
)�����ก'�"�ก&�"��n0���.������ 

3)  ก���(�ก2���������ก�� (Immunity Lifting) 

                                                           

60  ����.d �"�� ��&�.  (2542).  �
&��0��  ���� 62. 
61  Yehudit Galili and Dan Lahav.  (2003).  Background Document on : Parliamentary Immunity - 

Members of Parliament Inviolability Comparative View.  Retrieved August 13, 2010, form  
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me00585.pdf 
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+��������4���"%�ก��������%���(�ก2���������ก�� : (��ก�����.ก�� (The 
public Prosecutor) 

+��������4���"%�ก���(�ก2�� : ��� (The Bureau of the assembly) 
ก��#�ก��%�ก���(�ก2�� : (��ก�����.ก��"�������'����!�
���

�ก��.���� "�ก��1�!�
"��&��4�����'�.�������$��&�ก��ก�����.�$����� �����$��&�ก��ก�����
.�$�����ก="��&��4�����'�.����a�ก������ก�������� 	
����"��&��4�����'�.���a�ก������ก��
������  

��#��$����4���"����a�ก������ก��"4�ก�0�.�&���ก��	�0������0��=�
&��4�������1�������)���"���	
��4�>0.�"$����"��$ $4�	��&�����a�ก������ก����"�ก���A5���4�
�������(�"��a���)���ก���(�ก2���������ก�� >0.%�,�����!����
�ก�กa�d0����1 

1)  ก��#�ก��%�ก���(�ก2���������
�# 	$&�����0��=�"�����'�>0.
��n0�+. 

2)  �����ก������ก4�
��2�ก(�"��a���)����������ก������������"��4�������)���
������$&������a�ก������ก�� 

3)  '�&&��a�ก������ก��"���=�0�.��)�'�&��=�0�.ก�#ก���(�ก2�����
����ก�� �4�	���4�����a�ก������ก��"�2�ก�&�'�.����� �a�ก������ก��'�&���4���"%�ก������#
ก���(�ก2���������ก�� 

4)  ��)���a�ก������ก���&���.�����.�����	
� ���"���ก��"�0%����ก��
������.%�����0=���)���ก���(�ก2���������ก�� A5��������4���"%�ก���(�ก2���������ก�� 
0����1� #�#��������"5����4���"���"�%���������ก����)�'�&%���������ก�� >0..���"�����+��
�
�$�&�"�%���������ก��	ก&�����ก�����)�'�& 

4)  ก��#�ก��%�ก������#ก����#��'������� (The procedure for 
suspending an investigation) 

+��������4���"%�ก����%���0ก����#��'������� : �����ก������ (A 
member of the assembly) 

+��������4���"%�ก������#ก����#�� : ��� (The Plenum of the assembly) 
ก��#�ก��%�ก���
)���ก����#�� : �����ก����.&�����. 1 �� ��"

������%����ก������#ก����#��'�������%����&�����.��������� >0.�4���������1�"�2�ก
�4�����$&������������� 	
�"�2�ก(�"��a�>0.�a�ก������ก��(��!C �a�ก������ก��(��!C
"�����+��$�0���ก��(�"��a�A5�������ก��� %������������ก������������%����ก������#ก��
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��#��'������� ��)������ก�)��%������������$�	����������ก���+�������������2����
�4���0�����ก��.ก�#�4�������'0� ก��#�ก��(�"��a���25�����������.ก&� ���"4�ก�0%�ก��(�"��a� 
(limited deliberation) 0�. %����.�����0��.���"�2�ก�&�'�.����� ���ก="����$� 

���������ก$&� %����&�������ก���4������4�������%���0ก����#��'�
������"�ก&����"�'0����4�$�0�����ก����1� "�'�&��ก��04�����ก����#�������ก��� 

3.2.1  �����!�.����� 
3.2.1.1  ��##����.����� 

��(���d�����a����.����� (The Federal Republic of Germany) ���������!
����ก����%����	##��(���d�����a�����������'$.	##������ ��������� 	�&���(���d
�����a����.����� ��)�������.ก&� ก?���.()1���� (Basic Law) 
������ 23 (BC���� �.!.1949 
'0�ก4���0>��������ก��#��������ก����������!0�.�
�กก���#)1��$�� 3 ���ก���)� ���ก�����
��5�� �)� �
�กก���ก������0�#�
��� (Federal state) ������&.ก���ก���������#+�0��#	
���
�4���"�������%���$()1�����
��� ���ก�������� �)� �
�กก���ก����$����������dก��ก�����&�
����2��� (Self-Government for local authorities) �)� ���dก��ก�����&�����2���'0���#ก����#���
�4���"�����%�ก��#�����"�0ก����.%�����2��� ���ก�������� �)� �
�กก��	#&�	.ก�4���" 
(Separation of powers) �)� ก��	#&�	.ก���&��,-�.��$�#�  �$� ,-�.#����� 	
�,-�.$�
�ก�� 0�.
�
�กก��0��ก
&� �4�%��ก���ก������������!��(�������.�����	#&���ก���������0�#�)� ก��
�ก������0�#��(������ ก���ก������0�#�
��� 	
�ก���ก�����&�����  

ก?���.(�1����	�&���(���d��������a����.����� (Basic Law) @#�#
������ 
23 (BC���� �.!. 1949 '0�ก4���0���	##%�ก���ก�����.�����%�������	##�����(���d��� 
��&��0�.ก�#�����!����������ก� ��)���"�ก�.��������������!������
�.�
�������'�0�.ก��
��&��0�.ก�#����������ก� 	
��ก����%����	##��������'$. >0.�4���"��������"�ก���� 
	
�ก4���0%�����������#0����������������(���d�����a����.����� 

��������� @#�#��1'0�%���4���"ก�#������ >0.������$����������� @#�#��1
���ก�#0�. 2 ��� �)� ���+��	����C?� (Bundestag) 	
���������)����#���0���� 
(Bundesrat) ���+��	����C?���"�กก���
)�ก$�1�>0.$��"�ก������� >0.%����##ก���
)�ก$�1�
	##��$���&�+��	
���##ก���
)�ก$�1���.#���
 �&������(���d���A5��ก=���.25� ������ 
���ก�#0�.�����ก������#�
�
�������
���$&��c	$&�$�1�	$&
��
�����������&�+��	�����&�� 3-5 
�� �51��.�&ก�#���0�����ก�����
��� >0.���������4���"��$�#�  �$� ��)����4���"%�ก����ก
(�����#�  �$�$&�� c >0.�
�กก��%�ก��	#&�	.ก�4���"��$�#�  �$����&����(���d�����a���
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ก�#�
���$&��c >0.ก4���0&� �
������4���"��$�#�  �$�%���)���$&��c������������ @#�#��1��'0�
#�  �$�&�������)��������(���d�����a��� 

3.2.1.2  ��ก������	
��������ก����������ก������ 
	���0��)�����ก������	
��������ก����������ก���������ก*�.�& %�

��������� 	�&���(���d��������a����.����� >0.��������� @#�#	�ก��������!�.����� 
���ก�!%����)�� �.! 1849 $&���%� �.! 1867 "5�'0�"�0���	##����������	##���(������ 
(Confederation) 	
�%��o �.!. 1821 '0���ก�����ก�!%����������� @#�#��a�"�ก��.����� 
(Constitution of the German Reich) ���(�������	�dA�.�d,�����!� �
��"�ก������>
ก���1���� 1 
��1���0
� '0���ก���*��$����1�%� &%��.����� 	
�%� �.!. 1919 ��ก���2���������!�.���������
�����a����.������51�	����#�#��#��a� ���������.d 	
�'0���ก���
)�ก$�1����'��51��()��"�0$�1�
������	�&���$��4���������&�����������  A5��'0���ก�������������)��'�&��d (Weimar) 	
�$&���
������	�&���$�ก='0���ก��"�0�4���������� ���="'0����ก�!%����������� %������ 11 ������ �.!.
1919 A5�����.ก&���������� '�&��d (Weimar Constitution) A5��ก4���0%�������a����.������
���	##ก���ก����	##��(������ (Federation) �����������ก�#0�.������ �)� ������ 
(Reichstag) 	
����
&����)����+��	����C?� (Landtag) 62>0.��$�� 36 	
���$�� 3763'0�
#�  �$��ก��.ก�#��ก������	
��������ก����������ก������'�0����1 

��$�� 36 #�  �$�&� T'�&&�%��
�%0 ��1������ก������ (Reichstag) 	
�
�����ก���
&�� (Landtag) '�&(5�$ก�.�&��.%$�ก��#�(�"��a����!�
����ก��#ก�#ก����ก���.�

���	�� ก��	2
���)�ก��������.%���� '�&&�"��.�&%����.�����������)���ก���.������
���` 

��$�� 37 #�  �$�&�  T�����ก������ (Reichstag) 	
������ก���
&�� 
(Landtag) '�&��"2�ก"�#ก��%����+�0�����#�
�>�C>0.'�&'0���#��� �$"�ก���+��	����C?� 
���	$&�����ก���+����1�2�ก"�#ก��%��a�ก���4����+�0��)�%���2�0'� 

ก��"4�ก�0������(�&�#���
A5����"�������$��.$&������ก���$���'0���#
��� �$"�ก���A5��+����1����������ก0�. 

                                                           

62  ��>���.����������.  (2530).  ��ก���ก�������0���ก����)��ก���ก����%�.�>��	
������ก� 
��&.��� 12-15.  ���� 25. 

63  The Reich Constitution of August 11th 1919 (Weimar Constitution) with Modifications.  Retrieved 
August 13, 2010,  form http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php 
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ก��04������0��� �$&������ก������ (Reichstag) 	
������ก���
&�� 
(Landtag) ����1�ก����������)�ก��"4�ก�0������(#���
�)��%0��������ก���0��ก
&�%������#
'���������)�����������` 

%���$�� 36  #�  �$��ก��.ก�#��ก��������������ก������&� �����ก������
�����2���"�ก
&�2��.�4� �()���*�#�$��������%�����������������ก������ 	��"�����ก��ก
&�2��.�4�
��ก���������������ก=$�� .&��'0���#����������� ��ก��1��.�.��#��$ก��(��(d>{Ca���.���
ก�����������&�ก��>{Ca�2��.�4�%��������.&��$��'�$���� .&��'�&�4�%��+��>{Ca���
���+�0����� �'0�64 

>0."���=�'0�&� $����������� '���d (Weimar Constitution) #�  �$��
�ก
��ก������	
��������ก��	.ก"�กก�� >0.%���������������1������ก������ (Reichstag) 	
�
�����ก���
&�� (Landtag) 

��)���o �.!. 1934 �����!�.�����$���$ก�.�&��.%$������(
���ก���ก����%�
��##�+0="ก�����(�����A���.%$�ก���4������$�
��d 	
��o �.!. 1939 �ก�0������>
ก���1���� 2 
�51�"�กก�������$�
��d'�&�*�#�$�$��������  �	�dA�.
d>0.'�&.���4����&��*�ก���������	
�
.�����.ก����0��	0������ ���.'�ก
�#�)�>0.ก���&�ก4�
������.50�)� 	$&������>
ก���1���� 2 ก=
��1���0
� A5���.�����'0�.��	(�������$&�,-�.���(�����$� >0.�����!����4���"���'0�	ก& 
����������ก� ���กBC ,�����!� 	
�����A�.'0�����.50����ก����#��d
�� 	
�	#&���$ก��.50����
��ก���� 4 ��$ 	$&�������0	.��ก�����&������A�.	
�ก�#��������!����4���"$���$ก%�
����0=�ก��ก4���0����$��������!�.����� >0.��������!����4���"$���$ก'0���=���#%�
�
�กก���&�ก�����"�%���.�������ก���ก������#�#��������'$.	##������ (Parliamentary 
Democracy) �&�����A�.�.�ก%���.�������ก���ก����	##�������.� A5�����	$ก$&��%�
	������0��1�����&���5����������0	.�����&���.�����$���$ก	
��.�����$�����ก65 "�
�4�'���&ก��	#&��.�������ก������������! "������!����4���"$���$ก'0�"�0$�1������!
�.�����$���$ก�51��� 

$&���'0���ก����)������� 1 ก��.�.� �.!. 1948 '0���ก��"�0�&��ก?���.()1����
��(���d����.����� (Basic Law)66��)� ��������� @#�#%��&�51� ��)������� 8 (BC���� �.!. 1949 

                                                           

64  �.�0 	������..  �N������0�������� !ก��#ก���������2�O�ก�/�0 K.$. 2515.  ���� 118. 
65  ��>���.����������.  (2530).  �
&��0��.  ���� 29. 
66 ก��%���4�&� Tก?���.()1���� (Basic Law)` 	���4�&� T���������  (Constitution)` ก=�()����%������

ก���n0ก�1����������.����$���$ก	
��.�����$�����ก"������������!�0�.ก��%�����$ 
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>0.��������5กC�	�&������� (Parliamentary Council) A5�����ก�#0�.�����ก���'0���#�
)�ก"�ก
���	�&��
���$&�� c >0.%����ก�
�������.�������#���A5�����"�กก��%��)��&� Tก?���.()1���� 
(Basic Law)` A5���������+
%��#����#���1�	�ก��)������� 23 (BC���� �.!. 1949 A5���������4��� 
��ก���)�"�กก��ก4���0���ก�"��)���ก�����.��������������!�0�.	
� .����&�$�#����$&�
������������5������0�.	
������������(%�ก��ก4���0�2����$0�.$�����.&������ ก?���.
(�1����	�&���(���d����.�����'0���ก��(������)��.��"�#��
��"$����ad%��o �.!. 1993 	
��4�
%��ก?���.(�1����@#�#��1����ก?���.�����#��ad ������ก�#'�0�.#�#�  �$�����ก��.ก�#ก��
��������������(()1���� ก����#���������(����e"�"ก�����.����� 	
�ก���ก������#�#
��������'$.#��
�ก�����$���� $
�0"�ก��(�����
�กก����������������51�()1��������ก��
�@(�� >0.ก4���0%���������1�()1������+
����ก?���.���#����#%��>0.$�� A5��������������2
������ก�d$&�!�
��������� 	�&���(�����������a����.�����'0� 	
�2)����������4��� %�ก��
�����������
�ก���ก��0���ก���������������������($��ก?���.%�����ก*�����������%�
�e""�#��67 

��������� @#�#��1'0�ก4���0%���������� >0.���������ก�#0�. 2 ��� �)� 
���+��	����C?���)����#���0�$�ก (Bundestag) 	
���������)����#���0���� (Bundesrat) 
>0.��������� #�  �$��
�ก��ก������	
��������ก����������ก���+��	����C?�
�%���$�� 46 

��������� 	�&���(��������a����.����� ��$�� 4668 ��)��� �������ก�� 
#�  �$�&�  

T(1)  '�&&�%��
�%0 �������� '�&(5�$ก�.�&��.%$�ก��#�(�"��a����!�

��)�ก��04�����ก��������.��)�ก���)��%0������.ก����%����#+�0��#��ก���+��	����C?����
�ก��.ก�#ก����ก���.�
���	�� ก��	2
���)�ก��������.%����+��	����C?���)�%�
�a�ก������ก����0%0������ #�#�  �$���1'�&%��#����#ก�#ก��������������4�%�����.�)�����.�
���.��. 

(2)  �����ก���'�&(5�2�ก���.ก����%����#+�0��#��)�2�ก"�#ก��%����+�0�����
#�
�>�C>0.'�&'0���#��� �$"�ก���+��	����C?� ���	$&�����ก���+����1�2�ก"�#ก��%��a�
ก���4����+�0��)�%����&����2�0'����ก��ก���4����+�0 

                                                           

67  �4���ก���!�
��������� .  (2551).  กT4��0K�x���� (Basic Law) 
4K���3
����2����0�����.  
���� ii. 

68  	�
&��0��.  ���� 31.  
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(3)  ก��"4�ก�0������(#���
��������ก�����)�ก�������ก��#�(�"��a�%0 c 
$&������ก���$���$�� 18 $���'0���#��� �$"�ก���+��	����C?�0�. 

(4)  ก��04�����ก��#�(�"��a������ ���)�ก��#�(�"��a��)��%0$��
��$�� 18 $&������ก���	
�ก��ก�ก�����)�ก��"4�ก�0������(#���
�)��%0��������ก���%������#
��)�����+��	����C?����.ก����` 

��������� 	�&���(���d�����a����.����� ��$�� 18 ��)��� ก���� ���.�����
()1���� #�  �$�&� T+��%0%��������(%�ก��	�0������0��=�%�������+�0 >0.�@(���.&��.���������(
����)���
�� (��$�� 5 (1)) ������(%�ก����� (��$�� 5(3)) ������(%�ก�������� (��$�� 8) 
������(%�ก������� (��$�� 9) ������&�#���
%�ก��$�0$&����"0���. '��Ca�.d 	
�
>�������� (��$�� 10) �����%����(.d��� (��$�� 14) ��)������%�ก��
�1��. (��$�� 16ก) �()��
$&�$�����#�#()1����������������'$. $����� ���.�����()1������
&���1� ��1���1  %��!�

��������� 	�&���(���d����+�����ก�!ก���� ���.	
���#��$	�&�ก���� ���.�������1�` 

"�ก#�#�  �$���$�� 46 ������������ 	�&���(���d�����a����.����� "�
��=�'0�&� $����$�� 46 (1) #���
���'0���#��ก��������������ก=	$&�@(�������ก���#���0�$�ก
��&���1� >0.�����ก���#��0�$�ก"�'0���#��ก����������������)��'0�ก���4�%������������.%����
#���0�$�ก ��1�ก�����������%� &	
�ก������������a�ก������ก�� >0.ก��ก���4����'0���#ก��
��������$����$�� 46 '0�	ก& ก��
���	�����.� 	
�������.%����#���0�$�ก��)�%����������
�a� ก������ก��������  

	$&��1���1��������� 	�&���(���d�����a����.����� ��$�� 46 (1) #�  �$�&� 
T#�#�  �$���1'�&%��#����#ก�#ก��������������4�%�����.�)�����.����.��.` A5�������ก�����ก���#��
�0�$�ก"�'�&'0���#��ก��������������ก�a������������ ��ก�4�������.��������ก���#���0�$�ก��

�กCa�����ก�������������ก="�'�&'0���#��ก��������������	$&�.&��%0 A5����)���ก�0�e ��ก��%����ก
����������������������ก���#���0�$�ก '�&&�"�����ก�a�ก��2&�.��0ก��������������
��.�ก��"�.���.���)�'�& ��กก�������������#���
��.��ก��)�#���
��.��ก���'0���#���
���.��.��ก.&�������2m3������%������ �'0� �(��������ก���"�'�&'0���#�����������%�
���+�0����������������กก�a�$��#�#�  �$����������  	��"�������.�@(��	$&%����������
���#���0�$�กก=$�� 

�&���������� 	�&���(���d�����a����.�������$�� 46 (2) ��1�$���
�ก
	�&�#�#�  �$���$����1  �����ก���#���0�$�ก'0���#�����������"�กก��2�ก���.ก����%��
��#+�0��#��)�ก��2�ก"�#ก��%����+�0�����#�
�>�C ���	$&���"���� �$%��"�#ก�� A5�����"�
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����+�����4���"(�"��a�&�"���� �$%��"�#ก�������ก�&����1���)�'�& 	$&�.&��'�ก=0� %�ก�a����
�����ก���#���0�$�ก2�ก"�#ก��%��a�ก���4����+�0 (ก���4����+�0A5������) ��)�%����&��
��2�0'����ก��ก���4����+�0 �����ก���#���0�$�กก="�'�&'0���#�����������%0 c $��
#�#�  �$����������  

��������� 	�&���(���d�����a����.����� ��$�� 46 (3) .��%�����
��������	ก&�����ก���#���0�$�ก%�ก�a���ก2�ก"4�ก�0������(���'0�	ก& ������(����)���
�� 
(��$�� 5 (1)) ������(%�ก����� (��$�� 5(3)) ������(%�ก�������� (��$�� 8) ������(%�ก��
����� (��$�� 9) ������&�#���
%�ก��$�0$&����"0���. '��Ca�.d 	
�>�������� (��$�� 
10) �����%����(.d��� (��$�� 14) ��)������%�ก��
�1��. (��$�� 16 ก) �()��$&�$�����#�#()1����
������������'$."�$���'0���#��� �$"�ก���+��	����C?�0�. 	
�.����'�25�ก�������ก��#�
(�"��a�%0 c $&������ก���ก="�$���'0���#��� �$"�ก���+��	����C?�0�.��&�ก�� 

��������� 	�&���(���d�����a����.����� ��$�� 46 (4) %�������������
ก�#�����ก���#���0�$�ก��ก2�ก04������0� 2�กก�ก�����)�2�ก"4�ก�0������(���#���
�)��%0 A5�����
����+�����4���"%�ก��������%������#'�������'0� >0.+�����.��������=�&� #�#�  �$���$�� 46 
(4) ก��������"�������%������#������'0���1� "�$�������ก�a����"4������()��%�������ก���'0�
�*�#�$�����������$�%��&������ก�����������'0��.&���$=���� 	$&��ก'�&�����"4������.&��%0 ���ก=
"�'�&������%������#  

3.2.1.5  ก��#�ก���ก��.ก�#ก���(�ก2���������ก����������ก������69 
1)  �$2�������d����������ก�� (Propose of the immunity) 

�������ก�����51��()����������'�&%�����dก��)��������	��ก	A�ก��
04��������������#���0�$�ก 	
�2)�&����������������#���0�$�ก %�������������2�#����$
#�  �$���กก&����"��������%����ก�������&�#���
��������ก���#���0�$�ก 

2)  ��#��$����������ก�� (Scope of protection provided by the immunity) 
�
�ก���
����0'�&'0����������2�ก�4���%��ก�#ก��04������0�	(&�	
��0�

�ก��.ก�#ก��04�����ก��������. 	
���25�ก����������"�กก��2�ก��#�� ก����� ก�������� 
	
�ก��2�ก04������0� �.&��'�ก=$�� %��o �.!.1969 ���#���0�$�ก"����$�%�ก��������%��&��ก
���1�%�ก��"���� �$%����ก����#���#)1��$�� 	
�%�ก��(�"��a��(�ก2���������ก��%�

                                                           

69  Yehudit Galili and Dan Lahav.  (2003).  Background Document on : Parliamentary Immunity - 
Members of Parliament Inviolability Comparative View.  Retrieved August 13, 2010, form  
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me00585.pdf 
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���+�0���"��"�	
����+�0�)�� c �()��%����
��.����������+�0
��>�C 0����1� ���#���0�$�ก
"�+��04�����ก��#���.&��ก�#�����ก��� 	$&"�����'�&%����ก����������)�m3���0���)�ก���4�>0.���
�)��%0���"�����ก��"4�ก�0����������������ก 

�������ก��"��4���%��%��0�	(&�0�. %�ก�a����������)����ก��.ก�#ก��"4�ก�0
�����������(��������ก���#���0�$�ก �������ก��"�'�&�4���%��%�ก�a���������ก���#���0�$�ก
2�ก"�#%��a�ก���4����+�0��)�%����&����2�0'����ก��ก���4����+�0 

�����+
#����#%���
�ก���
����0'�&'0����������.���51��.�&ก�#���ก��
04���$4�	��&���������ก���#���0�$�ก 

���#���0�$�ก���4���"%�ก���
)���ก��#�(�"��a����'0�04�����ก��'�
	
� 	$&$���'�&ก&�%���ก�0������.��.$&�ก��#�(�"��a� 

������ก$&� ���#���0�$�ก���4���"%�ก���0ก��#�(�"��a����'0��ก�0
�51�ก�#�����ก 

	����%�ก��(�"��a��(�ก2���������ก��'0�2�กก4���0�51����()�������
�����&����.�ก��%����ก�����0���&�������#+�0����� �����������	
���������ก���#��
�0�$�ก 0����1� ���#���0�$�ก"�$���04�����ก��$&������ก25�	��&�"���+
ก���#$&��)�����.����
�����ก 
�ก��� Suzie Navot '0���1%����=�&� ���#���0�$�ก����������ก��%����������(�.�
�������%�ก��04�����ก�������� 	
�'�&���0��ก��.ก�#ก��%���������ก��%��������#��)��0����
�ก��.ก�#ก���*�������'�&2�ก$���%�ก���(�ก2���������ก�� 

3)  ก���(�ก2���������ก�� (Immunity Lifting) 
+��������4���"%�ก��������%���(�ก2���������ก�� : (��ก�����.ก�� (The 

public Prosecutor) ��)�!�
����ก��.ก�#"��.�#��a%�ก�����ก�#�����( (a court; professional 
disciplinary courts) ��.%$�ก?���.����� ��)� ����������(������4���"%�ก��ก4�ก�#0�	
ก��
�*�#�$��������>0.��!�.�4���"���ก?���. (professional associations exercising supervision by 
virtue of law) ��)��a�ก���ก��$�"��#ก���
)�ก$�1�, �������ก��	
����#����##����#ก��
������ (The Committee for Scrutiny of Elections mmunity and the Rules of Procedure) ��)� 
�"�����1+���*�#�$�$��ก?���. (The creditor in executor proceedings.) 

+��������4���"%�ก���(�ก2�� : �����4���"������#���0�$�ก (The plenum of 
the Bundestag) 

ก��#�ก��%�ก���(�ก2�� : ������������4���"%�ก��04������0�"�   
�&��4���%���(�ก2���������ก��'�.���a�ก���ก��$�"��#ก���
)�ก$�1�, �������ก��	
�  
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���#����##����#ก�������� (The Committee for Scrutiny of Elections mmunity and the Rules of 
Procedure) A5��"����$��(�ก2���������ก�� ��.%$���#��$���ก��'$&���4�������%���(�ก2��
�������ก�� ���#���0�$�ก���(�.��4���"%�ก��(�"��a�25��������%"�������� 	$&'�&���4���"%�
ก��(�"��a���)������
�ก��� ก
&���ก��.��5�� ���#���0�$�ก"�%��0�
.(���"%�ก��$�"��#�4�
������%���(�ก2���������ก��>0.����'�������2�ก$�����#��ad����4������()���4�%��ก��04������0�
%�����$����'�>0.�&�. 

���������ก$&� %���)�������ก��.ก�#ก���(�ก2���������ก�� ���#����#ก��
���������#���0�$�ก (The Bundestag Rules of Procedure) ก4���0'�&� �����ก���#���0�$�ก���
�ก��.����ก�#ก���(�ก2���������ก��'�&�������	�0������0��=�%�����0� 	
��4�������������ก���
�ก��.�������%���(�ก2���������ก�����$����"�'�&'0���#ก��(�"��a� �.&��'�ก=$�� �����ก
�����2�����ad%�����0=�����ก��.����ก�#�4�$�0�������(�ก2���������ก��������'�.��!�

��������� 	�&���(������ (Federal Constitutional Court) '0� 

�4����#���#����#ก�����������#���0�$�ก (Rules of Procedure of the 
German Bundestag) ��� 107 �������ก��70 ��������&� 0����1 

(1)  �4����ก��.ก�#��)����������ก��"�2�ก�&�>0.$��"�ก���������'�.��
�a�ก������ก��$�"��#ก���
)�ก$�1�, �������ก��	
����#����#ก�������� 

(2)  �a�ก������ก����1"�$������
�ก�กa�d ก���*�#�$�����ก��.ก�#�4��������
��%���(�ก2���������ก����������ก���#���0�$�ก	
��a�ก������ก��"�$���%���
�ก�กa�d
0��ก
&�"�0�4��4�	���4�����ก��.ก�#�4�������1��()������'�.�����#���0�$�ก%�ก�a����	$&
�
�����ก 

(3)  ก��(�"��a��4���.���	
��4�	���4�����a�ก������ก��"�'�&"4�ก�0
�
� 	$&�a�ก������ก��$�������>0.�������.%� 3 ���
��"�ก���'0���ก��#��"�%����#�.#���
����ก��.ก�#�������	��	
���.����ก��.ก�#��)�������ก��.ก�#ก��(�"��a�$�"��#ก���
)�ก$�1�, 
�������ก��	
����#����#ก��������$�� (ก?��� 75 ��� (1), ������ (h)) 	
� ��ก�4�	���4�.��
'�&'0�#��"�%����#�.#���ก��������ก=%���a�ก������ก���&��%�������ก���me� 

(4)  2���a�ก������ก��$�"��#ก���
)�ก$�1�, �������ก��	
����#����#
#����#ก��������.��'�&'0���ก��"�0$�1�$�1��51� %����������������2�&��4�	���4�����ก��.ก�#�4�����
��%���(�ก2���������ก��'�.�����#���0�$�ก'0�>0.$�� 

                                                           

70  Rules of Procedure of the German Bundestag Rule 107 Immunity. 
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�4����#������a�ก������ก��$�"��#ก���
)�ก$�1�, �������ก��	
�
���#����#ก�������� ��� 12871 ��������&� �a�ก������ก��$�"��#ก���
)�ก$�1�, �������ก��
	
����#����#ก�������������2(�"��a�	
������$ก
�ก����.%�	
��&��4�	���4���1�'�.�����
#���0�$�ก'0� (ก?��� 75 ��� (1) ������ (h)) 

3.2.3  �����!���� 
3.2.3.1  ��ก������	
��������ก����������ก������ 

�
�กก����)�����ก������	
��������ก����������ก����������������ก*�.�&
%���������� 	�&������a�"�ก����� (Constitution of the Kingdom of Spain) ���ก�!%����)�� 
�.!.1987 	ก�'�
&���0 27 ������� 1992 ��$�� 7172 &�0�.��)��� ก���3��ก�� �������ก��	
�
�&�$�#	�� (Indemnity, Immunity, Remuneration) 

��������� 	�&������a�"�ก����� ��$�� 7173 #�  �$�&� 
(1)�����ก���+��	����C?�	
������ก������"�$���'0���#������(%�ก��(�0

�()��	�0������0��=�%�ก���*�#�$��������%������� 
(2)  %��&���n0��������� �����ก���+��	����C?�	
������ก������"�'�&

2�ก"�#ก�� ���	$&����ก�a�ก��"�#ก��%��a�ก���4����+�0 (���+�0A5������) ก��m3������
04������0�"�$���'0���#��� �$"�ก�����������ก���ก�0  

(3)  %�ก��04������0��� �	ก&�����ก������+��	����C?�	
������ก������
%�������4���"���!�
��� (The Criminal Section of the Supreme Court)  

(4)  �����ก���	
������ก������'0���#�&�$�#	�����"�ก4���0>0.	$&
�
���  

"���=�'0�&� #�#�  �$�%���)�����ก��������������ก������ ���ก*�.�&%���� (1) 
�&��������ก����������ก���������ก*�.�&%���� (2) 	
���� (3) �&��4���"%�ก��
�>�Cก�a�
��������ก������ก���4����+�0%��0��� �ก4���0%��!�
?�ก� (The Criminal Section of the 
Supreme Court) ����+��(�"��a� 

 

                                                           

71 Rules of Procedure of the German Bundestag Rule 128 Rights of the Committee for the Scrutiny of 
Elections, Immunity and the Rules of Procedure. 

72  Constitution of the Kingdom of Spain.  Retrieved August 11, 2010, form 
http://www.servat.unibe.ch/icl/sp00000_.html 

73  Constitution of the Kingdom of Spain, Article 71. 
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3.2.3.2  ก��#�ก���ก��.ก�#ก���(�ก2���������ก����������ก������74 
1)  �$2�������d����������ก�� (Propose of the immunity) 

�()���ก�3�������ก���ก�a���������ก���2�ก
����0��������&�$� ก�a�
ก��"�#ก�������ก����������ก����0���ก�������������������ก����������ก	
�ก���*�#�$�$��
���������������ก+����1��.&���������ก�����(ก��� �������ก����1��"�0������d.���()���3��ก��ก��
�#ก�ก���4������������������������ก�� 

2)  ��#��$����������ก�� (Scope of protection provided by the immunity) 
�4����#ก?���.�� � �������ก���������������ก����@(��ก��2�ก������ 

ก�ก���	
�ก��2�ก04������0��� � >0.�������ก����1%��ก�#���+�0����� ���กก�a� 	$&'�&�����2
%��%�ก�a�ก��"�#�����ก����������ก��%��a�ก���4����+�0�� � ��)����+�0A5������ 
(flagrante delicto) 	
�ก�a�ก�����%�#���(�ก��������ก��� ��)�ก�a�2�ก���.���.ก%��'�����
(.�� �����ก�������ก��.��'0���#�������ก��"�กก��04������0�	(&��ก��.ก�#ก��
����0�������
�&�$���)��)�����.���������ก��� 

�������ก��%��#����#$�1�	$&�����#���
��1�'0���#ก���
)�ก$�1�%�����������ก
���"�25��������1���0ก�����������ก��� 	
��������ก��.��"��4�'�%��%�ก�a������ก�����ก�!%��
��ก���
)�ก$�1������ก������%��&$�1�	$&��n0��#������
)�ก$�1�"�25������#���
��1�'0���#�
)�ก$�1�����
�����ก��� 

3)  ก���(�ก2���������ก�� (Immunity Lifting) 
+��������4���"%�ก��������%���(�ก2���������ก��: !�
���4���"�.&����0	"��

ก�#ก�a������ก�������ก�� (apparently the Court that is dealing with the case of the Member of 
Congress) 

+��������4���"%�ก���(�ก2�� : �����4���"����������ก�� (The plenum of 
the Congress) 

ก��#�ก��%�ก���(�ก2�� : �4�����"�2�ก����'�%��������������    
�ก�� A5������+��������4���"�����0%����dก� >0.���������"��&��4�����0��ก
&�'�.���a�ก������
ก�&�0�.�2�����������ก��� (%����+��	����C?�) ��)�%��ก�#�a�ก������ก��������4���" (%�
������) ��.%� 5 �� 	
���.%� 30 ���a�ก������ก��"�$����&��4���1��0A5���ก��.ก�#ก��        

                                                           

74  Yehudit Galili and Dan Lahav.  (2003).  Background Document on : Parliamentary Immunity - 
Members of Parliament Inviolability Comparative View.  Retrieved August 13, 2010, form  
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me00585.pdf 
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�(�ก2���������ก����������ก >0.�4���1��0��&�&���1�"�$���2�ก������.%�ก�����������
��.%��
������1� "�ก��1��������������ก��"������4�$�0���������'�.��������!�
?�ก� 
>0.ก��������.	
�
��$�"�$���(�"��a��������
�# 2���a�ก������ก��0��ก
&�'�&(�"��a�
$�0�����1��0�4�������)���ก���(�ก2���������ก����������ก�����.%�ก4���0 60 ��2)�&��4�����
�������$ก'� �a�ก������ก��0��ก
&�'�&�����2�.�#.ก�4�������)���ก���(�ก2���������ก����
(�"��a�'0���ก 

!�
?�ก��������'0����
�ก��)����������ก��&� �������ก����1�2�ก
��ก	##���()���3��ก��ก����ก������ก����)����)�ก�����#��0 	
���#��$���0�
.(���"���
ก��#�ก���(�ก2���������ก�� A5���������ก��"�$���2�ก"4�ก�0�()��$�"��#&� ��.��ก���
���ก����)����)�ก�����#��0ก�����.�&"�����)�'�&  

!�
��������� �������'0���1	"��&� !�
?�ก�.&�����4���"%�ก���#�� 
$�"��#%�ก��#�ก���(�ก2���������ก����������ก��������������� '0� 

��)���o �.!.1979-1999 �����������������)���ก��������%���(�ก2�����
����ก����������ก��1���0 38 ��)��� >0.�� 16 ��)������2�ก�*���� 	
��� 22 ��)������'0���#ก�������$�"�ก
��� �&�%����+��	����C?���ก��������%���(�ก2���������ก����������ก��1���0 29 ��)��� 
>0.�� 11 ��)������2�ก�*���� 	
��� 16 ��)������'0���#ก�������$�"�ก��� 

3.2.4  �����!��$�
� 
3.2.4.1  ��##��������$�
� 

>0.��������� ��$�
�ก4���0%����$�
������	##ก���ก���������#�#
�����a���	##��������'$.>0.�����������#0�04���$4�	��&���������������! ��
��.ก�����$���4��������������,-�.#����� 	
���,-�.$�
�ก��	.ก��������� 

��������$�
����ก�#0�. 2 ��� �)� ���+��	����C?�	
������� >0.���
+��	����C?� (Camera dei Deputati) ���ก�#0�.�����ก 630 �� >0. 475 �� ��"�กก���
)�ก$�1�
>0.$�� 	
���ก 155 �� ��"�กก���
)�ก$�1�	##��0�&�"�ก	���$&�� c (regional proportion 
representation) 	
������� (Senato della Repubblica) ���ก�#0�.�����ก"4��� 326 �� >0. 
315 �� ��"�กก���
)�ก$�1����'� "�ก	��� (regions) $&��c ��������! 	
�����������ก$
�0��(
��ก"4�����5�� (�e""�#���� 11 ��) A5��"�	$&�$�1�"�ก#���
��1��4��������� 

3.2.4.2  ��ก������	
��������ก����������� 
	���0��)�����ก������	
��������ก����������ก��������������!��$�
�

���ก?�.�&��������� 	�&���$�
�A5��	ก�'���)�� 12 ��2�.�.� 2003 (The Constitution of the Italian 
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Republic 1948) ��0��� 2 &�0�.���dก����������a��� ��)��� ������ (Part II Organization of the 
republic-Title I The Parliament) >0.��������� 	�&���$�
� ��$�� 68 ��)��� ����������� �������
ก�� #�  �$�&� T�����ก������'�&��"2�ก���.ก��%��$�#����ก��.ก�#ก��	�0������0��=���)�ก��
��ก���.�
���	��A5��'0��*�#�$��������%���� 

�����ก������'�&��"2�ก���$���)����%�����>������)�2�ก"�#ก����������)�
2�ก
�0���������(����&�#���
>0.'�&'0���#��� �$"�ก��������1����������ก ���	$&ก�a����$���
�4�(�(�กC�%��
�>�C ��)�2�������ก������'0�ก���4����+�0, ก���4����+�0A5������A5��
"4�����$���"�#ก�� 

ก����0��������ก������%����	##%0 c '�&&�"�����ก��0�กme�ก������� 
��)�ก����0���ก��$�0$&��)�������������ก������ ��)�ก��"�.50"0���.��)�(��0�'��Ca�.d
��������ก������$���'0���#��� �$"�ก���0�.`75 

3.2.4.3  ก��#�ก���ก��.ก�#ก���(�ก2���������ก����������ก������76 
1)  ��#��$����������ก�� (Scope of protection provided by the immunity) 

�
�ก���
����0'�&'0����������%���$�
�'0�2�ก�4���%����1�%��0�	(&�	
�
�0��� � >0.�������ก��"�����'����ก����������ก��2�ก"4���ก ก��ก�ก��� ��)�ก��"4�ก�0�����
������(�)��c ��������ก��� 	$&�������ก��'�&'0���������25�ก����#��ก�4���)�ก�������$���0�
$&������ก���  A5��ก����#��ก=�����"4�ก�0�)� ก���������$���)�������(.d�����������ก��� 
����0�กme�>��!�(�d 	
�����.50"0���.��)�(��0�'��Ca�.d��������ก��� 

                                                           

75  The Constitution of the Italian Republic 1948 Article 68 �The members of Parliament may not be 
made to answer for opinions expressed or votes given in the exercise of their functions. 

Without the authorization of the Chamber to which he belongs, no member of Parliament may be 
subjected to search of his person or domicile, nor may he be arrested or otherwise deprived of his personal 
freedom, or held in detention, save (in the case of) the execution of a final (irrevocable) sentence of conviction, 
or if he be caught in the act of committing an offense, in flagrante, for which arrest is mandatory. 

An analogous authorization is required [in order to] subject members of Parliament to the 
interception, in any form, of [their] conversations or communications or to the sequestering of ( their) 
correspondence. (2000).  Retrieved August 11, 2010, form  
http://www.constitutionnet.org/files/Italy.Constitution.pdf 

76  Yehudit Galili and Dan Lahav.  (2003).  Background Document on : Parliamentary Immunity - 
Members of Parliament Inviolability Comparative View.  Retrieved August 13, 2010, form  
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me00585.pdf 
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���������ก$�&� ���"4�ก�0����$����1���������(���dก�#���"4�ก�0���%��%���$�
� 
%��0�$���"4�ก�0��
&���1�ก�0�51�"�ก�
�.c �0���������ก���%���������ก��%�������+�0 ��ก"�ก��1
�������ก��'�&�4���%��%�ก�a���������ก���2�ก"�#ก���4����#���+�0���"4�����$�����ก��ก�ก��� 	
�
%�ก�a����$����*�#�$�$���4�(�(�กC�%���4���="
�
&� �������ก��'�&'0���������ก��2�ก���.ก$�'�
�#�ก���$&�!�
 

2)  ก���(�ก2���������ก�� (Immunity Lifting) 
+��������4���"%�ก��������%���(�ก2���������ก�� : (��ก�����.ก�� (The 

public Prosecutor) 
+��������4���"%�ก���(�ก2�� : ��� (The plenum of the Chamber of 

deputies) 
ก��#�ก��%�ก���(�ก2�� : (��ก�����.ก��"�������'�.�������� 

����()��%�� �(�ก2���������ก��A5�������ก��1����ก�0�.�&  ���������"��&��4�����'�.���
�a�ก������ก�� >0.�a�ก������ก��"����
� 30 �� %�ก��(�"��a��4�����0��ก
&� "�ก��1�"�
���������=�&�����ก���(�ก2���������ก����)�'�& �����=�����a�ก������ก��"�2�ก�&�'�
��� >0.%����"���ก��
��$�%���)����������ก��0��ก
&� A5��ก���$�"��������
�# 

ก��#�ก��%�ก���(�ก2���������ก���51��.�&ก�#ก��(�"��a����!�
   
+��(�(�กC���������&��4�$�0����������*����ก���(�ก2���������ก��'�.��!�
���������  !�

��������� �����2.ก�
�ก�����=���������)�������'0� 

�������ก$���&� 	��&�ก��0�กme����>��!�(�d ก�����	
�ก��.50"0���.
�����ก���A5�����������4��� %�ก��#�ก���(�ก2���������ก�������2ก���4�'0� 	$&�����ก
����0����$� A5�������
&���1"�'�&�ก�0���>.��d	$&�.&��%0 

3.2.5  �����!�#
�.��.� 
3.2.5.1  ��ก��������������� (Parliamentary Privilege) 	
��������ก����������� 

(Parliamentary Immunity�Parliamentary inviolability) 
�����ก������.&���� ��ก������	
��������ก���()��%�������2�*�#�$�

�����������'0��.&������������(%�ก��������.0�.�"� (Freedom of speech in debate) >0.��
	
� ก��������.0�.�"� ก�#�������ก�������������1�������)�����������	$ก$&��ก�� 0��$&�'���1 

��������� ��$�� 58 '0�#�  �$�%���)���������(%�ก��������.0�.�"�'�
0����1�)� ������%��m3������04������0������ก���+��	����C?�	
������ก������%�ก��	�0�  
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�����0��=�	
�ก��%���������ก���.�
���	��%��a��*�#�$�������� ��ก��������1��+
��������'�
"���1���0���.������ ��)�"�ก&�+����1�"���0���ก��04���$4�	��&������ก������ 

��������� ��$�� 59 '0�%���4�"4�ก�0���	
����#�.��.
����.0����
�ก
�������ก�����������'�&� �������ก����1�"��&.�������������ก������%��(��"�กก��2�ก
m3�������0��� �%���)�������ก��.ก�#ก����ก���.�
���	��	
�ก��	�0������0��=�$���4���"
���������������� �������ก����1"�%��'0��@(��%����&�����.��������&���1� ��1���1�(�����)����1���0
���.��������)��&����&���������n0���.���������1�$&�'� �����ก������'�&�����2%�����������
ก����1'0� >0.%�����*�#�$� ��)���"�ก(�����กC�$��.d"�����n0���.������ก&���������"���ก����n0
���.���������1�$&�'��(�.���5����)������ A5��"�$��ก�#������������������0)��$�
��� 0����1� 
�����ก������"5�'0���#�������ก���()��%��ก���*�#�$�������������$&���)���'�"���#������
������ .ก����(�.� 2-3 ��%����&�����.������ 	
���)����ก��.�#��� 

�&��������ก����������� 	
��
�ก���
����0'�&'0���������� 
(Parliamentary Immunity�Parliamentary inviolability) ก��m3������ ก��$�0$�� ��)�ก����&�
�����.ก�ก��� ��)�ก��(�"��a��0������ก��������)���"�กก��	�0������0��=���)�ก����ก���.�

���	��%��a��*�#�$����������1�ก���4�'�&'0� 

��������� ก4���0ก?���#�.#��1�$��#���.&���(����$��'�>0.%�����
�����2%�������=���#%�������.ก����%��.ก�
�กก��%���������ก�������� 	
�ก������
����0
������'0� �.&��'�ก=$�� �������ก����������)�ก������
����0��������1�'�&'0��ก�3��
�������������ก������%��(��"�กก��2�ก���.ก$�'�����(.�� '����ก*$�$&�����+��(�(�กC���)�
!�
.�$����� �������ก��������"�%�������������%��&����.������ �.&��'�ก=$�� ������
�����������2.ก�
�ก�������ก��������'0�>0.'�&"4�����$���	"��
&����� 	
�"������ad'�&'0� 

��5�� ������'�&�����2����+��m3��������)�����"��"4������ก������'0�
��������� '0�ก4���0ก?���#�.#��1�$��#���.&���(����51� >0.%�������������2��=���#%����
���.ก����%��.ก�
�กก��%��������������ก��������'0� (Parliamentary immunity) ��1�.�������2����
����#ก��04������0�$��ก?���. ��)�ก��ก�ก�����&������. �����ก���+��	����C?�'0�0�. 

%�ก�a���������ก�������.�&%��&����'0���#������ก�3����������%��(��"�ก
ก��2�ก"��"4���)�2�ก��������1� �.&��'�ก=$��'�&�����ก4���0�����0�"�&������ก���+��	����C?�+�����
�ก��.����+����1�"�.���������&����������'0���ก��)�'�& 

�������ก��������������ก�#0�.�
�กก��0��$&�'���1 
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1)  �@(����.ก����&���1���������2�������ก��04������0��� �ก�#�����ก       
���+��	����C?�	
������ก������'0� #���
���'�'�&�����204�����ก����&���1�'0� 

2)  %����&��ก����#�� ก��04�����ก��#����)����()�������
�ก���ก��$��
ก��#�ก�����$����*�#�$�$����$�ก��#����#����� � A5��>0.�ก$� ������!�
�����ad"�����+��
���"@�. 	
�	"��%���������������ก��.�������# �����������)�+��	��"�$������ก*$���)����
ก����#����)������.���.ก�����ก'���#�� 

��5�� %����&��ก��(�"��a��0� �����ก������+����1������2.)���4�������$&�
������$����������ก�()��%���.�0ก��(�"��a��0�'�ก&��'0� �4������������ad��1�����2�&.�3��ก��
ก��m3������04������0��������
��$�"��%"���ก����)��'0� 

3)  ���+��	����C?���)���������1�"����4���"�ก��.ก��#�ก��04������0�
#���.&��'� ��&� !�
"�(�"��a��0���)����.ก�����ก������'��4�ก����#��>0.$�����'�&'0���
ก����#���#)1��$��ก&����)�"�"�#ก�������ก������ >0.'�&'0���#��� �$"�ก�����������ก+����1�
���������ก�.�&'�&'0� �&�ก����#���)�� c ��1�'�&"4�����$���'0���#ก����� �$ก&�� ��&� �����ก
��������"2�กA�ก2��$&�����(.�� 2�ก0�กme�>��!�(�d 2�ก$�"��� 	
�.50������� ��)�2�ก���$�'0�
>0.'�&"4������(�ก2���������ก��������	$&�.&��%0 

(��ก�����.ก�������2������%��!�
�����ad.ก�
�ก�������ก��������
��������ก������'0�>0.%���a�ก������ก��.�$�������������� ��)��a�ก������ก��(��!C
�4����#ก��m3������������+��	����C?�$�"��#&�����$�+
�(�.�(����"��*�����4�������
0��ก
&���)�'�& 	
��
�����="��1�ก��04�����ก��	
�%���a�ก������ก����.��������=�$&����
�()��%��������"@�.��1��0 

��ก�����ก������2�ก"�#ก���a�ก���4����+�0"�'�&'0���#�������ก�����
��� 	
�%����&�����.������ ������%�������� ��)�04������0�ก�#�����ก������ ��ก������+����1�
���������ก������ 

3.2.5.2  �������ก�������������������� 
�������ก��������	
�ก��'�&$�����#+�0��#��������������ก������ 

(Parliamentary immunity-Parliamentary non-accountability) �)� ก��'�&$�����#+�0��#������
��������ก������%�ก��������.0�.�"� ��)�0�.
�.
�กCad��กC� ����1�ก����ก���.�

���	����.%���������&���1� 

��5�� ก��(�0#�0�#)��'�"�ก���"��� ก��%�&���.+���)��>0.�"$�� ก��(�0"�

����0>0.ก��ก
&�(�0(��25���)����&�$���1�"�'�&'0���#�������ก�������� 
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�����ก�����������$��'0���#���������ก��'�&$�����#+�0��#$&���� ��#$�1�	$&
'0���#��#���.�4���"���������&���1� �
��"�ก��1�'�&��+
$&�ก���ก�3�������ก������%��(��"�ก
ก��2�กm3������04������0� %�ก�a����	�0������0��=� %��&����.�����4���" 

�������ก�������� ���
����0��'0���������1�"�%���������ก��%��(��
"�กก��ก���4�+�0ก?���.	
�%���3��ก����������ก������%��(��"�กก��2�ก'
&��ก 	
�%��(��
"�กก��2�ก���.ก$�%��'����ก*$�$&�����!�
 ��)�!�
.�$����� ����1�ก���&.%��(��"�กก��2�ก
"�#ก��$� 	$&'�&�����2�ก�3��%��(��"�กก��2�ก$�"������(.d���%����(�ก��!�. 

���
����0��'0���������1� '�&'0��&.�3��ก��%�������ก��������0(��"�ก
ก��2�ก���.ก%�����(.�� 	
�'����ก*$�$&�����!�
 ��)�!�
.�$������������ก�������ก
������$�����ก
&���	
���1� "�%���������ก���@(���&�ก�������������&���1� 	$&$���
�กก�� 
'0������%���������ก�������ก������'�&%��2�กm3������04������0�$�1�	$&ก&�����"���ก���
)�ก$�1�
�.&��'�ก=$�� �������ก����������)����
����0��'0���������1������2.ก�
�ก'0� 

�4���"���������������� %���)����ก��.ก�#�������ก����������)����

����0��'0� (Parliamentary immunity-Parliamentary non-accountability) ��������1� A5��%�#��
���(ก��ad ������'�&�����2m3������04������0� 	
���)���&������.ก�ก��� 	$&��������� '0�
#��"��
�ก�กa�d#���.&���(����$��'�����ก��
&����� "5��4�%������������������(�.�����+���&�%��
�����=���#������.ก����%��.ก�
�ก�������ก����������&���1� �����������2.�#.�1�ก��m3������
04������0� 	
���)�ก��"��"4������ก������+����5��+��%0ก='0� %�ก�a���������ก������'0���#ก������
ก��%��(��"�กก��2�กก�กก����)�2�ก������ ��1� .��'�&��.��ก��ก4���0'��.&����0�"�&������ก������
����ก��.����+����1�.����������'0������&���������������)�'�& 

3.2.5.3  ก��
�>�C+�����
����0��ก������������ 
�4����##���
������4���"$�0�����1��0��)�ก4���0>�C�� 0����1 
1)  ������������ �����2$�0���%"��ก�4�����
�>�C'0�%��ก)�#��กก�a� 

.ก��� ก�a�ก����n0�+.�����
����������
�# 
2)  ������ ���4���"��ก�4�����
�>�C +�������n0�+.�����
%�ก��������
�#���

�a�ก������ก����#�� 
�.&��'�ก=$�� '0�"�0%������1�$��'��4����#+�����2�ก
�>�CA5�������2"���

����&.��
)� '0�"�ก�4���ก��������� .ก���%�ก�a�����4����
�#����n0�+. 
���#����# ก��
�>�C (Discipline) �����������2
�>�C�����ก������ 

'0�	ก& 
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ก����0"����	
�ก��������%������������� ก��2�ก�(�ก2������d%�ก��������. ก�����.ก�)��
�����ก�()��%���.�&%������# ก�����.ก�)�������ก�()��%���.�&%������# 	
��4�#���5ก'� ก��2�ก
��0��ก"�กก�������&����������%�������.���������.�& 	
�ก��2�ก����������������� 2�ก$�0
��ก"�กก�����������"����51��� 10 ���1�  

�&�ก��
�>�C�@(��ก�a� '0�	ก& ก��(�0#�0�#)��'�"�ก���"��� ก��%�&
���.+���)��>0.�"$�� ก��(�0"�
����0 >0.ก��(�0(�0(��25���)����&�$����+���)�� "�$���2�ก���.ก�)��
�()��%���.�&%������# ก�����������&��.%���� "�$���2�ก�����0������������� 	
�ก��
��n0�+.�����
%�ก��������
�#����a�ก������ก����#��A5��"�$���2�ก$�ก�$)����)�&�ก
&� 
����1�2�ก'
&��ก"�กก�������a�ก������ก����#��0�. 

����
"��.���� (Code (rules) of conduct) A5����##ก?���.����#
�.��.�
'�&��.���ก*	������0%���)��� ����
"��.����'� 

�.&��'�ก=$�� '0���ก��#�  �$���)�������ก��.����ก�#ก��
�>�C+�����
����0
����
"��.����'� '0�	ก& ก
&�$�ก�$)�� ��)� $4���� 	
�ก��%��(��"�กก�������a�ก������ก��
��#�� 

�a�#���
������4���"����+��$�0���&������+�0ก�a���&�&���1 	
�����+��
ก4���0>�C%�ก�a�0��ก
&� '0�	ก& 

1)  �a�ก������ก����#�� ���������$�ก�$)�� ��)�&�ก
&� 
2)  ����������+������%��+�����
����0ก?���#�.#0��ก
&� $���(��"�กก��04���

$4�	��&� �a�ก������ก����#�����(�����(���&�� �����ก������ก�#ก
�&�ก00�� (Relations 
between MPs and pressure group) 

��5�� ���(�����(���&�������ก������ก�#ก
�&�ก00����1� .��'�&��$�#�
ก?���.ก4���0'�	$&�.&��%077 

3.2.6  �����!ก��A 
�
�กก����)�����ก������	
��������ก����������ก���������ก*�.�&%���������� 	�&�

ก��A78 (The Constitution Of Greece) %���0 3 �������	
��������������ก���+��	����C?� ��$�� 
60 ��$�� 61	
���$�� 62 �4����##�#�  �$�%���)�����ก��������������ก������ ��0����1  

                                                           

77  �����
������$&�������! �4���ก��C�$&�������! �4���ก����
����ก����##�����������a�"�ก�
�#
�.��.�.  �)#�����)�� 11 ������� 2553, "�ก  
http://www.senate.go.th/index-of-parliament/Infoes/Belgium 0001.pdf{ 
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��������� 	�&�ก��A ��$�� 60 #�  �$�&�  
1)  �����ก���+��	����C?�"�'�&2�ก"4�ก�0������(%�ก��	�0������0��=�	
������

%�ก��
����.�
���	��$���������5ก�5ก��0���$� 
2)  ก��
���ก"�ก�����������������������ก������	
���+
�������������ก�������&�

�4�	2
�ก��ad%�������������� A5���4�	2
�ก��ad��1�'�&��".ก�
�ก'0�  
��������� 	�&�ก��A ��$�� 61 #�  �$�&� 
1)  �����ก������"�'�&2�กm3��������)�04�����ก��%0c ��)�2�ก��#��%���)���

�ก��.ก�#ก��	�0������=�%0 c ��)�ก��
��$�%�ก���*�#�$��������%�������  
2)  �@(��%�ก�a������������'0� �����ก��������"2�กm3������04������0�'0�$&���)��

'0���#��� �$"�ก��� >0.%��!�
�����ad (The Court of Appeals) ���4���"%�ก��(�"��a��0� 	
�
��ก���'�&��� �$%��m3��������)�(��ก4���0�
������#�������#	$&�����'0�.)����)���'�.��
��������� 	$&���'�&$�#��#��)��*���� %��2)�&��4�m3�����������ก+����1��������$ก'� 

#�#�  �$�%������1%��%��#����#%����.��������� 
3)  �����ก������'�&"4�����$�����(.����)��
�ก�����(���"�d��)�.)�.��%��������$�

'0�ก
&���ก'�%��a��*�#�$�������� 
�&�#�#�  �$�%���)����������ก����������ก������ ��0����1 
��������� 	�&�ก��A ��$�� 62 #�  �$�&� T%����&�����.��������������ก������

"�'�&2�กm3������ "�#ก�� �#���$���)�������%���)���%0 ���	$&"�'0���#��� �$"�ก��� %��4����
��&��0�.ก�� %��&���.��
������ก����ก��.�#�����)�%��&������0�����������ก������"�25�
%��&������ก�����ก�!%����ก���
)�ก$�1������ก������%��& �����ก������"�'�&2�กm3������
04������0�%����+�0���ก����)��%0 c ��&�ก�� 	
���ก�4�m3��������������ก������'�&'0���#ก��
$�#��#��)��*����"�ก�����.%��
� 3 �0)����#	$&�������.ก��.)���4�m3��$&���������� %��2)�
&��4�m3����1��������$ก'� 

%��&��
� 3 �0)��0��ก
&�'�&��#��'�25���.��
��������n0���.������ 
%�ก�a���������ก������2�ก"�#%��a����+�0A5������ ก��"�#��1������2ก���4�'0�

>0.'�&$�������� �$"�ก����0)��` 
"���=�'0�&� �����ก������"�'0���#�������ก��%����&�������ก��.�#���"�25���ก�� 

�
)�ก$�1�%��&A5������ก��%���������ก��	ก&�����ก������%����&���&������ก���
)�ก$�1�>0.�()��$��� 
                                                                                                                                                                      

78  ��������� 	�&�ก��A (The Contitution Of Greece).  Retrieved August 11, 2010, form 
http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl80.html#A62 
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ก��%�������ก�����������204�����ก�"ก������ก����)�����$�>0.'�&2�ก �#ก� 	��ก	A�"�ก 
#���
�)�� c 	
�.������+
%��ก���
)�ก$�1�04�����'��.&����#�)��	
�������������( 

3.2.7  �����!'��d	
�0d 
�
�กก����)��� ��ก������	
��������ก����������ก���������ก*�.�& %�

��������� '��d	
�0d ��$�� 15 (13)79 ���ก4���0%�������ก���	$&
����"�'0���#��ก������"�กก��
"�#ก��%�ก���0�����'�	
�ก
�#�()����������� 	
�'0���#��ก������%��a�����.�&%�#���a��� 
	
������ก���"�$���'�&2�ก04�����ก��%0 c �ก��.ก�#ก����������ก'0�ก��������.%���� 	
�
�����ก���"�'�&2�กm3������$&�!�
��)���&.����)�����'�&%�&������$� .ก���%�ก�a����+�0
���ก#* (Treason) ���2�กก4���0'�%���������� ��1 ���+�0�� ����.	�� (Felony) ��)�ก��

����0��������#���.#�������������� (Breach of the peace)  

>0.���'� ���	##����������ก����1 ก=�)� ����"�#ก��04������0�ก�#�����ก���A5��
'0�ก���*�#�$�$������������$� ���	$&������"�%�����.��.�� >0.ก��ก���4���.%$��
�ก���

����0'�&'0� (�������ก��) 0��ก
&���&���1����"�������)������ก��2�ก04������0������ � A5��#��
��##ก?���.�
�ก���
����0'�&'0�'�&���#�
��'�25����+�0#���.&��2)��������+�0���.	�� 
�&���������� >��$��ก�'�&��25����+�0A5��'$�&$���'�
&�����'�&�����>�C"4���ก�ก������o 
��������� ���0�.��'�&��25����+�0����� �>�C��������>�C"4���ก'�&���.ก&�����o80 

3.2.8  �����!�)�� c 
3.2.8.1  �����!���d�.d 

�
�กก����)�����ก������	
��������ก����������ก���������ก*�.�&%�
��������� 	�&������a�"�ก����d�.d'0���#ก�����ก�!%����)������� 17 (BC���� �.!. 1814 A5��
	ก�'����1�
&���0��)�� ����� 2 ก����(���d �.!. 2006 �������4��� %���)�����ก������	
��������ก��A5��
���ก*�.�&%���0 C >0.��$�� 66 #�  �$�&� T�����ก����������.�&���&��ก���0�����'�������
��)��0�������ก"�ก������ ��25�%����&�����ก4�
�������&����������"�'0���#ก��.ก���"�ก
ก��2�ก"�#ก�� ������ ���	$&"�'0�ก&���� �ก�����)�2�ก�#���$�%��a�	�0������0��=���ก
��� �����ก��������ก��"�$����*�#�$�$�����#����#ก�����������$�����'0�#�  �$�'�` 

                                                           

79  Irish Constitution, Article 15 (13). 
80  Simon McGee.  (2001).  Rules on Parliamentary Immunity in the European Parliament and the  

Member States of the European Union.  Retrieved January 11, 2011, form http://www.agora-parl.org/sites/ 
default/files/Rules%20on%20Parliamentary%20Immunity%20in%20the%20European%20Parliament
%20and%20the%20 Member%20States%20of%20the%20European%20Union.pdf 
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3.2.8.2  �����!������d	
�0d 
�
�กก����)�����ก������	
��������ก����������ก���������ก*�.�&%�

��������� 	�&������a�"�ก�������d	
�0d �.!. 2008 (The Constitution of the Kingdom of the 
Netherlands 2008) ��0 3 ��$�� 7181 #�  �$�&� T�����ก��������� �����$�� �
����ก�������� 
����1�#���
�)��A5�����&��&�%���5กC���)�(�"��a����)���)���%0 c "�'�&2�กm3������04������0�
���ก?���.A5��#���
0��ก
&�'0�ก���4��a��.�&%����&��ก����������������)�ก�����������
�a�ก������ก����)�%�ก��ก���4�%0 c ���#���
0��ก
&����'0���������
�.
�กCad��กC�` 

3.2.8.3  �����!mn�	
�0d  
�
�ก��ก������	
��������ก�����ก*�.�&%���������� mn�	
�0d 11 ��2���.� 

2542 A5���.�&%���0 3 &�0�. ������	
������ก������ 0����182 
��$�� 29 ��������������������ก������ #�  �$�&� T�����ก������$���

�*�#�$��������0�.���.�$����� 	
����2�ก$��� �����ก������$����*�#�$�$����������� >0.
���!"�ก��)���'��)��%0` 

��$�� 30 �������ก�������� #�  �$�&� T�����ก������"�'�&2�ก��0���%�
ก���*�#�$��������%����������ก������%��
�
&� �����ก������"�'�&2�กm3������%�!�
.�$�����
��)�2�ก
�0���������(��)���"�กก��	�0������0��=�>0.�����ก������%������� ��)���)���"�ก
ก��ก���4���� �����&�.0��ก
&� .ก����������������=���#0�.�4�$�0���A5������	�����.�
���#�����.&�����. 5 %� 6 ���ก��
��$� 

2�������ก������2�ก"�#ก����)�ก�ก$� ������������"�'0���#	"��%���)���
0��ก
&������ 

�����ก������"�'�&2�ก"�#ก����)�ก�ก$�ก&�����"������ก��'$&�� >0.'�&'0���#
���.��.��"�ก������ ���	$&#���
��1�����$�+
�(�.�(�$&��������.%�ก��ก���4���� �ก���
A5����ก��
�>�C��1�$�4��)�"4���ก�.&�����. 6 �0)��` 

������(%�ก��(�0	
��*�#�$�������������ก������ ��$�� 31 #�  �$�&� 
T�����ก������	$&
����������%�ก��(�0A5���.�&%�0�
.(���"��ก��)����.&������%�����������1������

                                                           

81  Constitution of the Kingdom of the Netherlands.  Retrieved Octorber 1, 2010, form 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5730.html [accessed 9 September 2010] 

82  �����
������$&�������! �4���ก��C�$&�������! �4���ก����
����ก��������. ��������� 	�&�
�����a���mn�	
�0d (11 ��2���.� 2542).  �)#�����)�� 11 ������� 2553, "�ก http://www.senate.go.th/index-
of-parliament/Infoes/finland0003.pdf 
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%�ก��04�����ก���.&��������.%$�0�
.(���"�����������ก��.ก�#��)���0��ก
&� �����ก������"�$���
�*�#�$�$��.&�����ก�.�$�	
����.�� '�&���(B$�
&�
����0#���
�)�� 

2�������ก������'�&�*�#�$�$��ก��ก���4�0��ก
&� ��������������""�	"��
%�����#��)����������ก������(�0$&� ��������""��$)�������ก���������
&�
����0�4�����
#&�.���1� ��)�'�&��� �$%��#���
0��ก
&������&�������'0� ก��'�&��� �$0��ก
&�$�������.� 
�
�'�&�ก�� 2 ���0��d` 

"�ก#�#�  $�%���������� 0��ก
&���1� ก��#�ก���(�ก2���������ก��
��������ก������"�ก���4�'0�>0.������A5��������"�$����������=���#0�.�4�$�0���A5����
��	�����.����#�����.&�����. 5 %� 6 ���ก��
��$� >0.�����)�#���
�)�� c �������������"�m3��
�0���)�$���ก��04������0� "�$����4������)�����&�'�.����������)����������	
�2�ก�&�$&�'�.��
�4���ก��������� ���������"���$�"��#&� #���
����4��4�������������"�m3���0���)�$���ก��
04������0�	
����"$��m3���0�$&������ก+��ก���4���)�'�& ก��%�����.��.��������%�ก��
04������0�$&������ก'�&+�ก(��$&�ก?���#�.#������ ��)��������"�$���%�����.��.��%�ก��
m3��������������ก ���"�$���$�0�����1��0&� ก��04������0���1�����'��()�����>.��d�����a�
��)��()�����>.��d�&�$� ��)�����%�����.��.��	
�ก="��&���)���'�.��!�
 >0.�������ก����1�
"�2�ก�(�ก2��'0�$&���)�����.��.�����������>0.���.�������ก (5 %� 6 ���ก��
��$�) >0.���
����+������4���"%�ก�������� �)� �"���������$4��"���>� (��ก�����.ก����)�!�
����+�����4���"  
������ %�ก�a���������ก2�ก���ก���#���$� 2�ก������83 

3.2.8.4  �����!��=� 
��ก��������������ก������ ��ก������0��ก
&�"��������)����)���#���ก�����

������������+��#�  �$�ก?���.	
��������)����3��ก��ก��	��ก	A�"�ก��ก���dก� ��������� '0�
	#&���ก��������ก���� 2 ������ �)� 

1)  ������	�ก"���������%�ก�a���������ก������,-�,���$����+��	����C?�
��)���������)��a�ก������ก����ก���3��ก����%��+��%0�4�ก��m3������04������0��� �'0� "�
ก���4�'0��(�.��4������ก+����1� ������&ก��#�ก����#�����.���(���  

                                                           

83  Simon McGee.  (2001).  Rules on Parliamentary Immunity in the European Parliament and the 
Member States of the European Union.  Retrieved January 11, 2011, form http://www.agora-parl.org/sites/ 
default/files/Rules%20on%20Parliamentary%20Immunity%20in%20the%20European%20Parliament
%20and%20the%20Member%20States%20of%20the%20European%20Union.pdf 
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2)  �����������������ก��������1�"�����04������0��� � �����ก������>0.
'�&'0���#�����=���#"�ก�����������ก���+����1����ก�0�.�&  

ก��"�04������0�ก�#�����ก��1� "�$���	"�����ก
&���#��.�.25����+�0A5��
�����ก+����1�ก���4�%��&���������ก���+��	����C?�2��������$�%��04������0��� �ก�#�����ก
+��ก���4�+�0�a�ก������ก���4���"	
���ก�������������������"�������	
��#�������
���
�ก��.���� 	
����.ก�����ก+����1� ������1	"� �a�ก������ก��"�"�0�4���.������ก�#�����0��=�
%��ก�#���+��	����C?��()�����ก�#ก��$�0���%"	
�
��$�&�"��&�$������ก+����1� 04�����
�0��� ���)�'�& 2�����$�&�%���&�$� ��ก����������ก����������ก��0��ก
&�"�2�ก.ก�
�ก ���dก����
#����#%��ก?���.�����2"�#ก��04������0��� �'0������ �.&��'�ก=$�� 2�����$��*����ก���&�$�     
�4�������������dก�+��#����#%��ก?���."�2�ก.ก�
�ก����� (	��&������ก+����1�"�(��"�ก$4�	��&�'�
	
�ก=$��) 

ก���������ก����������ก����1�()���3��ก����%��ก��"�#ก�������������ก������>0.
'�&'0���#�����=���#"�ก������ 2����ก��"�#ก�������ก������ ���dก�+��#����#%��ก?���."�$���
	"��$&������������������ก+����1����ก�0 2�����������'�&��=�0�.��.%� 2 ���>��%�ก���&�$�
+��$�����'�,�ก������!�
 +��#����#%��ก?���."�$����
&�.$������ก+����1������ 	$&2�����������
��=�����ก�#ก�������������ก >0.�a�ก������ก���4���"	
���ก������$���"�0�4���.�������
$&�����()�����ก�#ก��
��$�.��.��%��04������0��� �ก�#�����ก+����1� 	
���ก��������1����
���ก����1"����#�
���@(��ก����������ก2�ก04������0��� �'�&���#�
��'�25�ก����������ก2�ก
04������0�	(&� 

���#�  �$����.�
���� 78/2002 '0���#�&� ก��#�ก�����"�"�0ก��ก�#�����ก
+��ก���4����+�0�
=ก c ���. c &� 2����ก�����ก������ �����2%�����#�.#���. (Disciplinary 
Proceedings) ��������ก���+��	����C?�%�ก��"�0ก��ก�#���+�0'0� 	$&2��'�&��ก��������>0.
�����ก���+��	����C?� (��&��0�.ก�#ก�a���������ก������	
�+��(�(�กC�) ���dก�����ก��.����
"�"�0ก��ก�#���+�0
��>�C��1� 0����1� �����ก������+��ก���4����+�0�
=ก���."5�������
)�ก&�"�
%���������+��'$&�����+�0��)�%�����dก�"�ก��.��ก����+��'$&�����+�0 %�ก�a����������� 
�a�ก������ก���4���"	
���ก������"�����+��'$&��	
�04������#�ก����1���0 ���"���#�#��
$&���)�������ก +����1�������%���������+��$�0�����1��0���+�0	���a�ก������ก�� 

��ก"�ก��1 �����ก������.����������?����ก��%�������
�ก��.ก�#ก��%���4���" 
A5���������1.�����#�
��'�25��"���������+��04�����ก��������0�. �����ก���������$���.)����ก���ก��
��#��������.$&������������� $�����#����#�����������1� "�04�����ก��ก�#�����ก A5��ก
&�
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2��.�4�'�&�������%���������� ���+��	����C?���)������� ��ก"�ก��1.��#����#%��ก�#�����ก+��
ก
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ก������ก���4���"	
���ก���������������"�����+��#����#%�����#����#ก��������$���4������� 
���+�����.��.��)�$�������0��=�������������+��	����C?� 	
��
��"�ก���'$&�����="
���.#���.	
� �a�ก������ก��"�(�"��a�25���$�ก��
�>�C��)�$�0���&������ก+����1�#��������
��)�'�& �4����#ก�a��������ก��	2
�ก��ad�������)1���>"�$���)�����������������ก���)�� 
�a�ก������ก�������2����%�������ก��0��ก
&���>�C��)�"&�.�&����.��. ('�&�ก�������0)�����
�����ก) �4����#%�ก�a����ก���4�+�0�
=ก c ���. c �a�ก������ก����""�	�&$�ก�$)����)��������#
$��0�
(���">0.'�&�ก��"4���$�����ก?���.ก4���0 �.&��'�ก=$�� �����ก��0��ก
&������2����
��0��������a�ก������ก��$&����������%� &'0�84 

3.2.8.5  �����!>�	
�0d 
�
�กก����)�����ก������	
��������ก����������ก���������ก*�.�&%�

��������� �����a���>�	
�0d (The Constitution of the Republic of Poland) ��$�� 105 (1)85���
#�  �$�&� T�����ก������"�'�&��#+�0%�ก��04�����ก��A5��'0�ก���4�'���.%���#��$����������
���$�%����&�����.������ 	$&��ก'0�ก���4�ก��0��ก
&���.�
���n0��������� �����ก
������$�����#+�0��#$&���� (Sejm) 	
�%�ก�a���������ก�������4�ก��
����0��������#���
���
��� ก��04������0�$&������ก������"�$���'0���#���.��.��"�ก��� (Sejm)`  

��$�� 105 (5)86 #�  �$�&� T�����ก������"�'�&��"2�ก"�#ก��������>0.'�&'0�
��#���.��.�������� (Sejm) .ก���ก�a���������ก������'0�2�ก"�#ก��%��a�ก���4����+�0
	
�%������������������ก�����������������"4������()��ก����กC�����
�0��.���$��	�������
�������%�ก��(�"��a���� %�ก��������0��ก
&�"�$���	"��'�.����������� (Marshal of the 
Sejm) ����� A5�������������"���4�����%���
&�.�����ก��1������ 

                                                           

84  �����
������$&�������! �4���ก��C�$&�������! �4���ก����
����ก��������.  (2553).  ��##
�����������a�����=ก.  �)#�����)�� 11 ������� 2553, "�ก  
http://www.senate.go.th/index-of-parliament/ Infoes/czech0001.pdf 

85  The Constitution of the Republic of Poland, Article 105 (1) and The Constitution Of The Republic 
Of Poland, Article 105 (1). 

86  The Constitution of the Republic of Poland, Article 105 (1) and The Constitution Of The Republic 
Of Poland, Article 105 (5). 
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3.2.8.6  �����! ����-� 
�
�กก����)�����ก������	
��������ก����������ก���������ก*�.�&%�

���������  ����-� A5��'0����ก�!%����)������� 3 (B!"�ก�.� �.!. 1946 >0.��+
%��#����#$�1�	$&����� 
3 (BC���� �.!. 194787  

>0.��)��� ��ก��������������ก������'0�#�  �$�'�%� ��$�� 51 ���#�  �$�&� 
T�����ก��������1����'�&$�����#+�0��ก����4����#ก��(�0 ก��ก
&�������.	
�ก����ก���.�

���	��A5��'0�ก���4�%����` 

���#�.'0�&� �����ก������"�'0���#��ก��������)�������ก'0�ก��ก
&�������.
	
�ก����ก���.�
���	��A5��'0�ก���4�%���� >0.��������� #�  �$����������4����#ก��
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������ก������ ��1���1�()�������
�ก���ก��%�������ก
����������2�*�#�$��������'0��.&���$=���� >0.'�&$�����0��	���)��ก��ก
����"�2�กm3������
04������0������)�����"�กก��	�0������0��=�%�������������  

�&���)����������ก����������ก������'0�#�  �$�'�%���$�� 50 ���#�  �$�&� 
T���	$&"���ก?���.#�  �$�'������.&���)�� �����ก��������1����'0���#.ก���"�กก���#���$�
%����&�����.������ %�ก�a����ก���#���$��ก�0�51�ก&�����.������ ��ก������+����1����ก�0    
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&�.$�'�%����&�����.������` 

"�ก#�#�  �$�0��ก
&������2���#�.'0����� 2 ก�a� �)� 
1)  �������ก����&��������������ก������%����&�����.������ ��)���"�ก

�������ก�����$2�������d�()��%�������ก�����������2'����������'0�>0.'�&2�ก��0��� ���
����ก��"5�%��ก���������������ก�������@(��%����&�����.��������&���1� 

2)  �������ก����&��������������ก������ก&�����.������ ����ก�a���������ก
��� +��	����C?���)������ก������2�ก�#���$�ก&�����.������ A5����)��25����.������ 2�����
���+����1����ก�0���������ก'0�������%���
&�.�����ก+����1� ก
&��)� ��)�������ก������2�ก�#���$�
ก&�����.������ก="��4�%�������ก������'�&�����2'����������'0� ��������� "5�ก4���0%��
������+����1����ก�0$���04�����ก��������'�.�����dก�����#���$������ก������+����1� 	
���)�����+��
��1����ก�0'0�������%���
&�.$���	
� ���dก�0��ก
&�ก=$���04�����ก���
&�.$��()��%�������ก
������+����1�'�%����&�����.������ 	$&��)���n0���������	
���)���0���.���������	
� 
���dก������#+�0��#�#���$������ก������+����1�ก=�����2�4�$������ก������+����1�'�04������0�
$&�'�'0�  
                                                           

87  ���ก�.�$� ��e  �����$d.  (+��	�
).  (2549).  �������� !���#����$!��#�~�.  ���� 12. 
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บทที่ 4 

เอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญไทย 
 

เอกสิทธ์ิและความคุม้กนันั้นเป็นหลกัการที่ส าคญัประการหน่ึงในการท าหน้าที่ของฝ่าย
นิติบญัญติัซ่ึงหลกัการเร่ืองน้ีมีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญเพือ่เป็นหลกัประกนัในเร่ืองเสรีภาพในการ
พดูรวมถึงการปฏิบตัิหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ในการที่จะแสดงความคิดเห็น วิพากษว์ิจารณ์ และ
การควบคุมการบริหารของฝ่ายบริหารรวมทั้งการออกกฎหมายของรัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติ
บญัญติั และการเป็นตวัแทนของประชาชนที่ท  าหน้าที่ในรัฐสภาได้อย่างเสรี ซ่ึงการให้เสรีภาพ
ดงักล่าวนั้นถือวา่เป็นสาระส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
4.1  วิวัฒนาการเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของรัฐสภาไทย 

วตัถุประสงคข์องการก าหนดหลกัเร่ือง เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาน้ี
ขึ้นก็เพื่อใชคุ้ม้ครองสมาชิกรัฐสภาในขณะท าหน้าที่ผูแ้ทนปวงชนชาวไทย เพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชน1 เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ตามที่ไดป้ฏิญาณตนไวต้่อหน้าพระ
บรมสาทิสลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในที่ประชุมสภา อยา่งอิสระ สะดวกสบาย และ
ปลอดภยั ด้วยความสุจริตใจ ปราศจากความกดดนัและการคุกคาม ป้องกันมิให้มีการกลั่นแกล้ง 
หน่วงเหน่ียว กกัขงั หรือท าร้าย2 ในระหว่างการประชุม และเน่ืองจากหลกัน้ีเป็นบทยกเวน้หลัก
ความเสมอภาค จึงจ าเป็นตอ้งมีการจ ากดัขอบเขตของสิทธิพิเศษน้ีให้ชดัเจนเพื่อไม่ให้ใชใ้นสิทธิ
ในทางที่ผดิเอาเปรียบบุคคลอ่ืน ๆ จนกลายเป็นอภิสิทธ์ิ หรือการใชเ้อกสิทธ์ิโดยมิชอบ (Misuse)  

ความเป็นมาของหลกัเร่ืองเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัน้ีมีจุดก าเนิดมาจากประเทศองักฤษ 
ดว้ยแนวความคิดที่ตอ้งการคุม้กนัสมาชิกสภาสามญัซ่ึงเป็นตวัแทนของประชาชนในการใชอ้  านาจ
ของรัฐบาลที่พระมหากษติัยแ์ต่งตั้งขึ้น ทั้งน้ีเพราะในคริสตศวรรษที่ 14 และ 15 สมาชิกรัฐสภาของ
องักฤษสามญัมกัจะถูกจบักุม และฟ้องร้องในขอ้หากล่าวค าใส่ร้าย ป้ายสีหรือหม่ินพระบรมเดชานุ
ภาพพระมหากษตัริย ์โดยในสมยัของพระเจา้ริชาร์ดที่ 2 (พ.ศ. 1939-1940) ไดมี้คดีประวตัิศาสตร์ 
คือ คดีฮกัซ่ีส์ (Hexey) ซ่ึงมีขอ้เทจ็จริงอยูว่า่ นายฮกัซ่ีส์ (Hexey) ผูแ้ทนราษฎรไดเ้สนอร่างกฎหมาย

                                                             
1  คณิน บุญสุวรรณ.  (2548).  “เอกสิทธ์ิ” ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมอืงไทย.  หนา้ 1090-1091. 
2  แหล่งเดิม.    
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เก่ียวกบัการลดค่าใชจ่้ายในราชส านกัของพระเจา้ริชาร์ดที่ 2 ต่อสภา ท าใหถู้กจบักุม และฟ้องร้องให้
ลงโทษในขอ้หาวา่ทรยศต่อกษตัริย ์กระท าความผดิฐานกบฏ ทั้งน้ีพระมหากษตัริยอ์า้งว่า “เสรีภาพ
ในการพดูซ่ึงไดใ้หไ้วแ้ก่พวกท่าน ไม่ไดห้มายความวา่จะให้ท่านพูดตามที่ท่านประสงคท์่านมีสิทธิ
แต่เพียงกล่าวถ้อยค าว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเท่านั้ น” แม้สมาชิกรัฐสภาจะทดัทานอย่างไร 
พระมหากษตัริยก์็ทรงเพิกเฉยไม่น าพา ในเวลาต่อมานายฮกัซ่ีส์ (Hexey)ไดย้ืน่ค  าร้องถวายฎีกาต่อ
พระเจา้เฮนร่ีที่ 4 โดยอา้งวา่ที่ตนถูกจ าคุกเช่นนั้นเป็นการขดัต่อกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบติัของ
รัฐสภา ตนควรไดรั้บเอกสิทธ์ิในการกระท าดงักล่าว ซ่ึงพระเจา้เฮนร่ีที่ 4และสภาขุนนางไดล้งมติว่า
นายฮกัซ่ีส์ (Hexey) ไม่มีความผดิเป็นคดีแรก3 

ต่อมาหลกัเร่ืองเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัไดมี้การก าหนดขึ้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรคร้ัง
แรก ใน “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิ” (Bill of Rights) ปี ค.ศ. 1689 มาตรา 9 โดยก าหนดหลกัเร่ือง
น้ีไวว้่า “การพูดและการอภิปรายหรือด าเนินการใดๆ ในรัฐสภานั้ นเป็นเสรีภาพไม่อาจน าไป
ฟ้องร้องเป็นคดีในศาลใดศาลหน่ึง” ซ่ึงหลกัการดงักล่าวน้ีจึงกลายเป็นแบบอยา่งให้ประเทศอ่ืนๆ  
น าหลกัเร่ืองเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัน้ีไปบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศตน โดยอาจมีการ
ดดัแปลงแกไ้ขหรือเพิม่เติมตามความเหมาะสม4  ตวัอยา่งประเทศที่มีการน าหลกัเร่ืองเอกสิทธ์ิและ
ความคุม้กนัไปใช ้ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ เยอรมนั5 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าหลักเอกสิทธ์ิมาใช้เป็นคร้ังแรกในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ตั้งแต่ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
คือ ในพระราชบญัญตัิองคมนตรี พทุธศกัราช 2470 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวไดท้รง
พระราชทานเอกสิทธ์ิเพือ่เป็นหลกัประกนัใหแ้ก่กรรมการองคมนตรี และบุคคลที่สภาเชิญมาช้ีแจง
วา่ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภาองคมนตรีไดอ้ยา่งเต็มที่ ไม่
ตอ้งหวาดเกรงภยัใดๆ ไม่สามารถน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องได ้ส่ิงน้ีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษตัริยไ์ทยที่ทรงบญัญตัิกฎหมายที่จ  ากดัอ านาจพระองคเ์อง เพือ่ประโยชน์ของปวงชน6 

โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริว่า พระราชบัญญัติ
องคมนตรี จุลศกัราช 1236 ซ่ึงเรียกว่า พระราชบญัญติัปรีวรเคาน์ซิล “ที่ปรึกษาในพระองค์”เป็น
บทบญัญติัและระเบียบการที่ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้กบัปัจจุบนั จึงทรงแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัการ

                                                             
3  มานิตย ์จุมปา  ก  (2547).  ค าอธบิายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.  หนา้ 264. 
4  มานิตย ์จุมปา  ข  (2544).  สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กร

ทางการเมอืง เร่ือง เอกสิทธิ์และความคุ้มกนั.  หนา้ 3-4. 
5  ภิรมย ์เจริญรุ่ง.  (2542).  ขอบเขตและเอกสิทธิและความคุ้มกนัของสมาชิกรัฐสภา.  หนา้ 2-3. 
6  มานิตย ์จุมปา  ข  เล่มเดิม.  หนา้เดิม.   
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เร่ืองที่ปรึกษาในพระองคต์ามพระราชบญัญติัปรีวรเคาน์ซิลเดิมให้ดีขึ้น ในการน้ีทรงเห็นว่า เหตุที่
พระราชบญัญติัปรีวรเคาน์ซิลไม่ไดผ้ลเท่าใดนัก เพราะสมาชิกสภานั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ไดไ้ม่เตม็ที่ จึงทรงพระราชด าริที่จะใหห้ลกัประกนัแสมาชิกสภาองคมนตรีไดแ้สดงความคิดเห็นได้
เต็มที่ไม่ตอ้งหวาดกลัวภยัใด ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราบทบญัญตัิ
มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัน้ีวา่  

“กรรมการองคมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบในถ้อยค าใดๆ ที่ได้กล่าวหรือแสดงความ
คิดเห็น หรือในการออกเสียงในที่ประชุมสภาองคมนตรี ผูห้น่ึงผูใ้ดจะว่ากล่าว ฟ้องร้องกรรมการ
องคมนตรีเพราะเหตุนั้นหาไดไ้ม่ 

อน่ึง บุคคลที่สภาไดเ้ชิญมาช้ีแจงหรืออกความเห็นนั้นก็ใหไ้ดรั้บความคุม้กนัดุจกนั” 
กรณีน้ีตอ้งถือวา่เป็นคร้ังแรกที่ประเทศไทยไดรั้บหลกัการเร่ืองเอกสิทธ์ิมาบญัญติัไวใ้น

กฎหมายเป็นท านองวา่ พระมหากษตัริยจ์  ากดัอ านาจของพระองค ์และของบุคคลอ่ืนทั้งหมด คร้ัน
ต่อมามีการเปล่ียนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475 พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชัว่คราว พุทธศกัราช 2475 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกที่ “คณะราษฎร” จดัร่างขึ้นเพื่อใชเ้ป็น
หลกัในการปกครองประเทศภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 มีการปกครองสภา
เดียว คือ สภาผูแ้ทนราษฎรไดบ้ญัญตัิเร่ืองเอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภาไวใ้นมาตรา 24 วา่ 

“สมาชิกไม่ตอ้งรับผิดชอบในถอ้ยค าใดๆ ที่ได้กล่าวหรือแสดงความเห็นในการออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูใ้ดผูห้น่ึงจะวา่กล่าวฟ้องร้องเพราะเหตุนั้นหาไดไ้ม่” 7 

หลกัการทั้งในพระราชบญัญติัองคมนตรี และพระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครอง
แผน่ดินสยามชัว่คราว เป็นหลกัการเร่ือง “เอกสิทธ์ิ” (Privilege) เท่านั้น หาไดมี้เร่ืองความคุม้กนัไม่ 
จนกระทัง่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม (พ.ศ. 2475) ไดบ้ญัญตัิหลกัการเร่ืองเอกสิทธ์ิไวใ้น
มาตรา 27 และความคุม้กนั (Immunity) ที่จะไม่ถูกฟ้องร้องหรือจบักุมคุมขงัไวใ้นมาตรา 33 และ 
มาตรา 348 

ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองในปีพุทธศกัราช 2475 แลว้ก็ยงัคงน าหลกัการ
เร่ือง เอกสิทธ์ิมาบญัญติัในรัฐธรรมนูญทุกฉบบั ส่วนหลกัเร่ืองความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาที่จะ
ไม่ถูกจบักุม คุมขงั หรือด าเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมนั้นได้มีการบญัญติัขึ้นใช้คร้ังแรกใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 24759 และหลกัน้ียงัคงอยูใ่นรัฐธรรมนูญของไทย
ฉบบัต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบนั  

                                                             
7  วิษณุ  เครืองาม  ก  (2521).  ขอบเขตกฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 157-158. 
8  วิษณุ  เครืองาม  ข  (2530).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 465. 
9  มานิตย ์จุมปา  ข  เล่มเดิม.  หนา้ 5-6. 
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หลกัเร่ืองเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามรัฐธรรมนูญฉบบัแรกจนถึงฉบบัปัจจุบนั ปรากฏ
อยูใ่นรัฐธรรมนูญซ่ึงมีดงัน้ี 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 1: พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว 
พุทธศักราช 2475  

บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา  24 บญัญติัว่า สมาชิกไม่ตอ้งรับผิดในถ้อยค าใดๆ ที่ได้กล่าวหรือแสดงเป็น

ความเห็นหรือในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูห้น่ึงผูใ้ดจะว่ากล่าวฟ้องร้องเพราะเหตุนั้น
หาไดไ้ม่ 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 2: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช 2475  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 27 บญัญติัว่า “ในที่ประชุมแห่งสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ ในทาง

แสดงขอ้ความหรือแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ท่านว่าเป็นเอกสิทธ์ิอนัเด็ดขาด ผูใ้ดจะ
น าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใด ๆ มิได ้ 

เอกสิทธ์ิน้ีคุม้ครองไปถึงผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมโดยค าสั่งของสภา และ
คุม้ครองไปถึงบุคคลที่สภาเชิญมาแสดงขอ้ความหรือออกความเห็นในที่ประชุมดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 34 บญัญติัวา่ “ในระหวา่งสมยัประชุม หา้มมิใหจ้บัหรือหมายเรียกตวัสมาชิกไป

กกัขงั เวน้ไวแ้ต่จบัในขณะกระท าผิด แต่ตอ้งรีบรายงานไปยงัประธานแห่งสภา และประธานแห่ง
สภาอาจสัง่ปล่อยผูถู้กจบัใหพ้น้จากการกกัขงัได”้ 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 42 บญัญติัว่า “ในที่ประชุมแห่งสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถ้อยค าใดๆ ในทาง

แถลงขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธิอนัเด็ดขาด ผูใ้ดจะ
น าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใด ๆ มิได ้

เอกสิทธิน้ีคุม้ครองไปถึงผูพ้มิพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมโดยค าสัง่ของสภาและ
คุม้ครองไปถึงบุคคลที่สภาเชิญมาแถลงขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความเห็นในที่ประชุมดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 50 บญัญติัว่า “ในระหว่างสมยัประชุม ห้ามมิให้จบัหรือหมายเรียกตวัสมาชิก

พฤฒสภา หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนไปกกัขงั เวน้ไวแ้ต่จบัในขณะกระท าผิด แต่ตอ้งรีบรายงานไปยงั
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ประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก ประธานแห่งสภานั้นอาจสั่งปล่อยผูถู้กจบัให้พน้จากการกกัขงั
ได ้

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่  4: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2490  
มาตรา 50 บญัญติัว่า “ในที่ประชุมแห่งสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ ในทาง

แถลงขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธิโดยเด็ดขาด ผูใ้ด
จะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธิน้ีคุม้ครองไปถึงผูพ้ิมพโ์ฆษณารายงานการประชุมโดยค าสั่งของสภา และ
คุม้ครองไปถึงผูท้ี่สภาเชิญมาแถลงขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 58 บญัญติัว่า “ในระหว่างสมยัประชุม ห้ามไม่ให้จบัหรือหมายเรียกตวัสมาชิก

วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนไปกักขงัเวน้แต่จับในขณะที่กระท าผิด แต่ตอ้งรีบรายงานไปยงั
ประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก ประธานแห่งสภานั้นอาจสั่งปล่อยผูถู้กจบัให้พน้จากการกกัขงั
ได”้ 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 5: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 109 บญัญติัวา่ “ในที่ประชุมวฒิุสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแ้ทนก็ดีที่ประชุมร่วมกนั

ของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ ในทางแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือ
ออกเสียงลงคะแนนยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาดผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้น
ในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิน้ียอ่มคุม้ครองไปถึงผูพ้มิพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมโดยค าสัง่ของสภา 
และคุม้ครองไปถึงบุคคลที่สภาเชิญมาแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดว้ย 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั” 
มาตรา 118 บญัญติัวา่ “ในระหว่างสมยัประชุม ห้ามมิให้จบั หรือคุมขงัหรือหมายเรียก

ตวัสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนไปท าการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหา
ในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จบัในขณะ
กระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนในขณะกระท าความผิด ให้
รายงานไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยด่วน และประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก
อาจสัง่ปล่อยผูถู้กจบัใหพ้น้จากการคุมขงัได”้ 
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รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 6: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495    

บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 56 บญัญติัว่า “ในที่ประชุมแห่งสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ ในทาง

แสดงขอ้ความหรือแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ท่านว่าเป็นเอกสิทธ์ิอนัเด็ดขาด ผูใ้ดจะ
น าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดๆ มิได ้

เอกสิทธ์ิน้ีคุม้ครองไปถึงผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมโดยค าสั่งของสภา และ
คุม้ครองไปถึงบุคคลที่สภาเชิญมาแสดงขอ้ความหรือออกความเห็นในที่ประชุมดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 62 บญัญติัวา่ “ในระหวา่งสมยัประชุม หา้มมิใหจ้บั หรือคุมขงัหรือหมายเรียกตวั

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญาเวน้แต่
ในกรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากสภา หรือในกรณีที่จบัในขณะกระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกในขณะกระท าความผิดให้รายงานไปยงัประธานสภาโดย
ด่วน และประธานสภาอาจสัง่ปล่อยผูถู้กจบัใหพ้น้จากการคุมขงัได”้ 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7: ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 12 บญัญติัว่า “ในการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผูใ้ดจะกล่าวถ้อยค าใดๆ 

ในทางแถลงขอ้เท็จจริง หรือ แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดย
เด็ดขาด ไม่เป็นกรณีที่จะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวผูน้ั้นในทางใด 

ความคุม้ครองดงักล่าวในวรรคก่อน ให้ใชแ้ก่ผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุม
โดยค าสัง่ของสภาดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 13 บญัญติัวา่ “ในกรณีที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญถูกควบคุมหรือขงั หรือถูก

ฟ้องในคดีอาญา ใหส้ัง่ปล่อยหรืองดการพจิารณา ในเม่ือประธานสภาร้องขอ” 
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 105 บญัญติัวา่ “ในที่ประชุมวฒิุสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแ้ทนก็ดี ที่ประชุมรัฐสภา

ก็ดี สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ ในทางแถลงขอ้เท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทาง
ใดมิได ้
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เอกสิทธิน้ียอ่มคุม้ครองไปถึงผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณา รายงานการประชุมโดยค าสั่งของ
สภา และคุม้ครองไปถึงบุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 114 บญัญติัวา่ “ในระหว่างสมยัประชุม ห้ามมิให้จบั หรือคุมขงัหรือหมายเรียก

ตวัสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนไปท าการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหา
ในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จบัในขณะ
กระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนในขณะกระท าความผิด ให้
รายงานไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยด่วน และประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก
อาจสัง่ปล่อยผูถู้กจบัใหพ้น้จากการคุมขงัได”้ 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9: ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 13 บญัญติัว่า “ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ผูใ้ดจะกล่าวถ้อยค าใดๆ 

ในทางแถลงขอ้เท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิโดย
เด็ดขาด จะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธิที่บญัญตัิไวใ้นวรรคหน่ึง ให้คุม้ครองถึงกรรมาธิการของสภา ผูพ้ิมพแ์ละผู ้
โฆษณารายงานการประชุมโดยค าสัง่ของสภาดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 13 วรรคทา้ย บญัญติัว่า “ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติถูกควบคุม

หรือขงัหรือถูกฟ้องในคดีอาญา ใหส้ัง่ปล่อยหรืองดการพจิารณาในเม่ือประธานสภาร้องขอ” 
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 10: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 135 บญัญติัวา่ “ในที่ประชุมวฒิุสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรก็ดี ที่ประชุม

ร่วมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ ในทางแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่า
กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิน้ียอ่มคุม้ครองไปถึงผูพ้มิพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมโดยค าสัง่ของสภา 
และคุม้ครองไปถึงบุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแ้ถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมดว้ย” 
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บทบญัญตัิในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 142 บญัญติัว่า “ในระหว่างสมยัประชุม ห้ามมิให้จบัหรือคุมขงัหรือหมายเรียก

ตวัสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้นเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกหรือในกรณีที่จบั
ในขณะกระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะกระท าความผิด 
ให้รายงานไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยด่วน และประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็น
สมาชิกอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได”้ 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 13 บญัญติัวา่ “ในการประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผน่ดินผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค า

ใดๆ ในทางแถลงขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดย
เด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นวรรคหน่ึง ให้คุม้ครองถึงการประชุมของกรรมาธิการและผู ้
พมิพ ์และผูโ้ฆษณารายงานการประชุมโดยค าสัง่ของสภาดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 14 บญัญติัวา่ “ในระหวา่งสมยัประชุมถา้สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ผูใ้ดถูกควบคุมหรือขงั หรือถูกฟ้องในคดีอาญา ให้สั่งปล่อยหรืองดการไต่สวนมูลฟ้องหรือการ
พจิารณาในเม่ือประธานสภาร้องขอ” 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 12: ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 14 บญัญติัว่า “ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใด ๆ 

ในทางแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดย
เด็ดขาดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิที่บัญญตัิไวใ้นวรรคหน่ึง ให้คุม้ครองถึงกรรมาธิการของสภาผูพ้ิมพแ์ละผู ้
โฆษณารายงานการประชุมโดยค าสัง่ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 14 วรรคทา้ย บญัญติัว่า “ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติถูกควบคุม

หรือขงัหรือถูกฟ้องในคดีอาญา ให้สั่งปล่อยหรืองดการพิจารณาในเม่ือประธานสภานิติบญัญติั
แห่งชาติร้องขอ” 
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รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 13: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 114 บญัญติัวา่ “ในที่ประชุมวฒิุสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรก็ดี ที่ประชุม

ร่วมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ ในทางแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว
สมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิน้ียอ่มคุม้ครองไปถึงผูพ้มิพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของ
วุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎร แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุม
อนุญาตใหแ้ถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดว้ย” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 121 บญัญติัว่า “ในระหว่างสมยัประชุม ห้ามมิให้จบัหรือคุมขงัหรือหมายเรียก

ตวัสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้นเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกหรือในกรณีที่จบั
ในขณะกระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะกระท าความผิด 
ให้รายงานไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยด่วน และประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็น
สมาชิกอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได”้ 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 14: ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
มาตรา 15 บญัญติัว่า “ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ 

ในทางแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดย
เด็ดขาด บุคคลใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิที่บัญญตัิไวใ้นวรรคหน่ึง ให้คุม้ครองถึงกรรมาธิการของสภาผูพ้ิมพแ์ละผู ้
โฆษณารายงานการประชุมโดยค าสัง่ของประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติดว้ย” 

บทบญัญตัิในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 15 วรรคทา้ย บญัญติัว่า “ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติถูกควบคุม

หรือขงัหรือถูกฟ้องร้องในคดีอาญา ใหส้ัง่ปล่อยหรืองดการพิจารณาในเม่ือประธานสภานิติบญัญติั
แห่งชาติร้องขอ” 

รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 15: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
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มาตรา 131 บญัญติัวา่ “ในที่ประชุมวฒิุสภาก็ดี ที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรก็ดี ที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ ในทางแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว
สมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม่คุม้ครองสมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอด
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์  หากถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณ
รัฐสภาและการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อ
บุคคลอ่ืน” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 139 บญัญติัว่า “ในระหว่างสมยัประชุม ห้ามมิให้จบัหรือคุมขงัหรือหมายเรียก

ตวัสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการสอบสวน ในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้นเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกหรือในกรณีที่จบั
ในขณะกระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะกระท าความผิด 
ให้รายงานไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยด่วน และประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็น
สมาชิกอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได”้ 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
ประกาศใชเ้ม่ือวนัที่ 11 ตุลาคม 2540 มีจ  านวน 336 มาตรา แต่รัฐธรรมนูญที่ประชาชน

ร่วมกนัร่าง รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีถูกยกเลิกเน่ืองจากการรัฐประหารภายใตก้ารน าของ พล.อ.สนธิ 
บุญยรัตกลิน เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 2549  

บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
1)  สมาชิกรัฐสภา 
มาตรา 157 บญัญติัวา่ “ในที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุม

ร่วมกนัของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดในทางแถลงขอ้เทจ็จริงแสดงความคิดเห็น หรืออก
เสียงลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผูน้ั้น
ในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม่คุม้ครองสมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอด
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์  หากถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณ
รัฐสภา และการกล่าวถอ้ยค านั้นมีลกัษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อ
บุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 
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ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นไดรั้บความเสียหาย ใหป้ระธานแห่งสภานั้นจดัใหมี้การโฆษณาค า
ช้ีแจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวธีิการและภายในระยะเวลาที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัการประชุมของ
สภานั้น ทั้งน้ี โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล” 

มาตรา 158 บญัญติัว่า “เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา 157 ยอ่มคุม้ครองไปถึงผูพ้ิมพ์
และผูโ้ฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภา แลว้แต่
กรณี และคุม้ครองไปถึงบุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงขอ้เท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมตลอดจนผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ที่ไดรั้บอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นดว้ย โดยอนุโลม” 

2)  กรรมาธิการ 
มาตรา 189 บญัญติัว่า “เอกสิทธ์ิที่บัญญตัิไวใ้นมาตรา 157 และมาตรา 158 นั้ น ให้

คุม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหนา้ที่ตามมาตราน้ีดว้ย”  
บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
1)  สมาชิกรัฐสภา 
มาตรา 165 บญัญติัว่า “ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวั

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้ นเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จบั
ในขณะกระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาในขณะกระท าความผิด 
ให้รายงานไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็น
สมาชิกอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได”้ 

มาตรา 166 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิก
วฒิุสภาในคดีอาญา ไม่วา่จะไดฟ้้องนอกหรือในสมยัประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมยั
ประชุมมิได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเก่ียวกับกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
พรรคการเมืองแต่การพจิารณาคดีตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อการที่สมาชิกผูน้ั้นจะมาประชุมสภา 

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดก้ระท าก่อนมีค าอา้งว่าจ  าเลยเป็นสมาชิกของสภาใด
สภาหน่ึง ยอ่มเป็นอนัใชไ้ด”้ 
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มาตรา 167 บญัญติัว่า “ถา้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขงั ใน
ระหวา่งสอบสวนหรือพจิารณาอยูก่่อนสมยัประชุม เม่ือถึงสมยัประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล 
แลว้แต่กรณี ตอ้งสัง่ปล่อยทนัทีถา้ประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกไดร้้องขอ 

ค าสั่งปล่อยตามวรรคหน่ึงให้มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัสั่งปล่อยจนถึงวนัสุดทา้ยแห่งสมัย
ประชุมในส่วนของกรรมการการเลือกตั้ง” 

2)  กรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา 148 บญัญัติว่า “ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา หรือประกาศใหมี้การออกเสียงประชามติ มีผลใชบ้งัคบั ห้ามมิให้
จบั คุมขัง หรือหมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวน เวน้แต่ในกรณีที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จบัในขณะกระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบักรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจบั หรือคุมขงั
กรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้รายงานไปยงัประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได”้ 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 17: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2549 

เป็นรัฐธรรมนูญที่คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข (คปค.) น าโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน น ามาใชเ้ป็นหลกัในการปกครองประเทศ
ชัว่คราว ประกาศใชเ้ม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีจ านวน 39 มาตรา โดยไดย้กเลิกไปเม่ือวนัที่ 24 
สิงหาคม 2550 ทนัทีที่รัฐธรรมนูญฉบบัที่ 18 มีผลบงัคบัใช ้  

บทบญัญตัิในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 13 บญัญติัว่า “ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ผูใ้ดจะกล่าวถ้อยค าใดๆ 

ในทางแถลงขอ้เท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดย
เด็ดขาด จะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นวรรคหน่ึง ใหคุ้ม้ครองถึงกรรมาธิการของสภา ผูพ้ิมพ ์ผูโ้ฆษณา
รายงานการประชุมโดยค าสัง่ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติหรือคณะกรรมาธิการบุคคลซ่ึงประธานใน
ที่ประชุมอนุญาตให้แถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
ตลอดจนผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ที่ไดรั้บอนุญาตจากประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติด้วย แต่ไม่คุม้ครองสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติผูก้ล่าวถ้อยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ หากถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบญัญติัแห่งชาติและการ
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กล่าวถ้อยค านั้ นมีลักษณะเป็นความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ” 

บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
มาตรา 13 วรรคทา้ย บญัญติัว่า “ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติถูกควบคุม

หรือขงั ใหส้ัง่ปล่อยในเม่ือประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติร้องขอ หรือในกรณีถูกฟ้องในคดีอาญา 
ใหศ้าลพจิารณาคดีต่อไปได ้เวน้แต่ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติร้องขอใหง้ดการพจิารณาคดี” 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ประกาศใชเ้ม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2550 มีจ  านวนมาตรา 

309 มาตรา และจดัใหมี้การออกเสียง “ประชามติ” เม่ือวนัที่ 19 สิงหาคม 2550 
บทบญัญตัิในเร่ืองเอกสิทธ์ิ 
1)  สมาชิกรัฐสภา 
มาตรา 130 บญัญติัวา่ “ในที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุม

ร่วมกนัของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดในทางแถลงขอ้เท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือ
ออกเสียงลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู ้
นั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม่คุม้ครองสมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอด
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์  หากถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณ
รัฐสภา และการกล่าวถอ้ยค านั้นมีลกัษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อ
บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง ถา้สมาชิกกล่าวถอ้ยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นไดรั้บความเสียหาย ใหป้ระธานแห่งสภานั้นจดัใหมี้การโฆษณาค า
ช้ีแจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวธีิการและภายในระยะเวลาที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัการประชุมของ
สภานั้น ทั้งน้ี โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 

เอกสิทธ์ิที่บญัญติัไวใ้นมาตราน้ี ยอ่มคุม้ครองไปถึงผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการ
ประชุมตามขอ้บงัคบัของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลว้แต่กรณี และคุม้ครองไปถึง
บุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงขอ้เท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
ตลอดจนผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์ที่ได้รับ
อนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นดว้ยโดยอนุโลม” 
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2)  กรรมาธิการ 
มาตรา 135 วรรคส่ี บญัญติัว่า “เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา 130 นั้น ให้คุม้ครองถึง

บุคคลผูก้ระท าหนา้ที่ตามมาตราน้ีดว้ย” 
บทบญัญติัในเร่ืองความคุม้กนั 
1)  สมาชิกรัฐสภา 
มาตรา 131 บญัญติัว่า “ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวั

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้ นเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จบั
ในขณะกระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาในขณะกระท าความผิด 
ให้รายงานไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็น
สมาชิกอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได ้

ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะ
ไดฟ้้องนอกหรือในสมยัประชุม ศาลจะพจิารณาคดีนั้นในระหวา่งสมยัประชุมมิได ้เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอนัเก่ียวกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อการที่สมาชิกผูน้ั้นจะมาประชุมสภา
การพจิารณาพพิากษาคดีที่ศาลไดก้ระท าก่อนมีค  าอา้งวา่จ  าเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหน่ึง ยอ่ม
เป็นอนัใชไ้ด ้

ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขงัในระหว่างสอบสวนหรือ
พจิารณาอยูก่่อนสมยัประชุม เม่ือถึงสมยัประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณี ตอ้งสั่ง
ปล่อยทนัทีถา้ประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกไดร้้องขอ 

ค าสัง่ปล่อยใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่วนัสัง่ปล่อยจนถึงวนัสุดทา้ยแห่งสมยัประชุม” 
2)  กรรมการการเลือกตั้ง 
มาตรา 241 บญัญัติว่า “ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการ
ออกเสียงประชามติ มีผลใชบ้งัคบั หา้มมิใหจ้บั คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้งไปท า
การสอบสวน เวน้แต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระท าความผดิ 
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ในกรณีที่มีการจบักรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจบั หรือคุมขงั
กรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้รายงานไปยงัประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได ้แต่ถา้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู ้
ถูกจบัหรือคุมขงั ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยูเ่ป็นผูด้  าเนินการ” 
 
4.2  หลักเกณฑ์ของเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญไทย 

4.2.1  บุคคลที่ไดรั้บเอกสิทธ์ิ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญตัิให้บุคคลบางประเภท

เท่านั้นที่จะไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งน้ีเพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการ
อภิปรายทั้ งในที่ประชุมสภาและที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้โดยไม่ตอ้งหวัน่เกรงว่าหากไป
กระทบกระเทือนต่อบุคคลอ่ืนแลว้ ตนจะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี  และคุม้ครองจากการถูกขดัขวาง
รบกวน จากบุคคลอ่ืนใด บุคคลที่จะไดรั้บเอกสิทธ์ิน้ีสามารถแยกประเภทของบุคคลที่สมควรไดรั้บ
เอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญไดด้งัต่อไปน้ี คือ 

1)  สมาชิกวฒิุสภา 
ประเทศไทยมีระบบรัฐสภาเป็นระบบสองสภาซ่ึงรัฐสภาประกอบด้วยสภา

ผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา10และวุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนรวมหน่ึงร้อยห้าสิบคนซ่ึงมา
จากการเลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึงคน และมาจากการสรรหาเท่ากบัจ านวนรวมขา้งตน้ 
หกัดว้ยจ านวนสมาชิกวฒิุสภาที่มาจากการเลือกตั้ง11  

แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา วุฒิสภา (สภาผูแ้ทนมลรัฐหรือสภาซีเนต) ไดรั้บเลือก
โดยประชาชน ซ่ึงสมาชิกสภาซีเนตนั้นจะเป็นผูแ้ทนของมลรัฐละ 2 คน และอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 
6  ปี12ฉะนั้น ไม่ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งยอ่มได้รับเอกสิทธ์ิ
ตามรัฐธรรมนูญซ่ึงของไทยมาจากการเลือกตั้งและการสรรหา (แต่งตั้ง) ก็ยอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิตาม
รัฐธรรมนูญเช่นกนั 

 

                                                             
10  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 84 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “รัฐสภา

ประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา.” 
11  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา มาตรา 111 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า 

“วุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนรวมหน่ึงร้อยห้าสิบคนซ่ึงมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึง
คน และมาจากการสรรหาเท่ากบัจ านวนรวมขา้งตน้ หักดว้ยจ านวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง.” 

12  สมภพ โหตระกิตย.์  (2521).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 64. 
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2)  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
ไม่วา่รัฐสภา จะมีระบบ 2 สภาหรือสภาเดียวก็ตามสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่ไดรั้บ

การเลือกตั้ งย่อมมีเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญเสมอ ดังที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 130 บญัญติัว่า “ในที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่
ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดในทางแถลงขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น 
หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว
สมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได”้ และในกรณีที่สมาชิกสภามาจากการแต่งตั้งจากพระมหากษตัริยใ์ห้เป็น
สมาชอกสภานิติบญัญติัแต่งชาติก็ตอ้งได้รับเอกสิทธ์ิด้วยเช่นกัน เช่น ในวนัที่ 19 กันยายนพ.ศ. 
2549 เกิดการปฏิวติัโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุขและมีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศกัราช 2549 
มาตรา 13บญัญติัว่า “ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใดๆ ในทางแถลง
ขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด จะน าไป
เป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นวรรคหน่ึง ให้คุม้ครองถึงกรรมาธิการของสภา ผูพ้ิมพ ์ผู ้
โฆษณารายงานการประชุมโดยค าสั่งของสภานิติบญัญติัแห่งชาติหรือคณะกรรมาธิการ บุคคลซ่ึง
ประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแ้ถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาติ ตลอดจนผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติทางวิทยกุระจายเสียง
หรือวทิยโุทรทศัน์ที่ไดรั้บอนุญาตจากประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติดว้ย แต่ไม่คุม้ครองสมาชิก
สภานิติบญัญติัแห่งชาติผูก้ล่าวถอ้ยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ หากถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบญัญติัแห่งชาติและการ
กล่าวถ้อยค านั้ นมีลักษณะเป็นความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถูกควบคุมหรือขงั ให้สั่งปล่อยในเม่ือ
ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติร้องขอ หรือในกรณีถูกฟ้องในคดีอาญา ให้ศาลพิจารณาคดีต่อไป
ได ้เวน้แต่ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติร้องขอใหง้ดการพจิารณาคดี” 

ดังนั้ น ถ้าหากสมาชิกรัฐสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้ งเรียกว่า “สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร”หรือสมาชิกรัฐสภาซ่ึงมาจากการแต่งตั้ งจากพระมหากษตัริย ์เรียกว่า “สมาชิกสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ” หรือ “สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” ก็ตามยอ่มได้รับเอกสิทธ์ิเสมอ 
ฉะนั้ น สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้ งหรือมาจากการแต่งตั้ งตามรัฐธรรมนูญและ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง ตลอดจนสมาชิกรัฐสภาอ่ืนๆ ที่ไดรั้บการแต่งตั้งอนั
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เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและมกัมีระบบสภาเดียว และรัฐสภาก็ยอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิ
ตามรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกนั13 

3)  ผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภา 
รัฐสภา เป็นองคก์รที่ท  าหน้าที่ทางด้านนิติบญัญตัิ เพื่อให้การท าหน้าที่ของรัฐสภา

เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว ้การประชุมสภาจึงเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะช่วยให้การท า
หนา้ที่ของรัฐสภาไดส้มบูรณ์เพือ่เป็นการปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ จนน าไปการออกกฎหมาย แสดง
ความเห็นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล เป็นตน้ ภายหลงัการประชุมสภาแลว้จ าเป็นตอ้งจดัท า
รายงานการประชุมสภาไวเ้ป็นหลกัฐาน เพือ่เป็นการบนัทึกเจตนารมณ์ของการประชุม โดยเป็นการ
บนัทึกทุกค าพูดหรือเหตุการณ์ที่มีขึ้นในที่ประชุมสภา14 จึงถือว่ากรายงานการประชุมสภาเป็น
หลักฐานทางเอกสารที่ส าคญัอย่างยิ่งของรัฐสภา ด้วยเหตุน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 มาตรา 130 วรรคส่ี ที่บญัญติัวา่ “เอกสิทธ์ิที่บญัญติัไวใ้นมาตราน้ี ยอ่มคุม้ครองไป
ถึงผูพ้มิพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา 
แลว้แต่กรณี...” ดังนั้น จึงถือว่าผูพ้ิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภายอ่ม
ไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ เพราะหากรัฐธรรมนูญไม่บญัญติัให้ความคุม้ครองแก่บรรดาผูพ้ิมพ์
และโฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคับของสภาแล้ว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่กล้ามาพิมพ์
เอกสารในที่ประชุมสภา 

4)  บุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแ้ถลงขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุม 

การประชุมรัฐสภาถือว่าเป็นงานส าคัญ ฝ่ายคา้นจะควบคุมฝ่ายบริหารก็ต้องมา
ประชุมสภาเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจหรือตั้งกระทูถ้ามในบางคร้ัง การออกพระราชบญัญติั
ต่างๆ จะต้องมีผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้รายละเอียดและแนวทางต่างๆ ดังนั้ น ถ้าหาก
ประธานสภาเชิญบุคคลใดมาแถลงหรือแสดงความคิดเห็นในทีประชุมแลว้ บุคคลนั้นย่อมไดรั้บ 
เอกสิทธ์ิ15 เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 130 วรรคส่ี ที่บญัญตัิ
วา่ “เอกสิทธ์ิที่บญัญติัไวใ้นมาตราน้ี...คุม้ครองไปถึงบุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลง
ขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม...” แต่ถา้หากเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
หรือสมาชิกรัฐสภาคนอ่ืนเชิญบุคคลภายนอกให้มาแถลงขอ้เท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นใน       

                                                             
13  ยทุธนา สุวรรณวิวฒัน์.  (2525).  เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 49 -50. 
14  สถาบนัพระปกเกลา้.  รายงานการประชุมสภา.  สืบคน้เม่ือ 11 กรกฎาคม 2553, จาก 

www.thaipoliticsgovernment.org  
15  ยทุธนา สุวรรณวิวฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 50. 
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ที่ประชุมสภาบุคคลนั้นจะยอ่มไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิเพราะบุคคลภายนอกที่จะไดรั้บเอกสิทธ์ิจะตอ้งเป็น
บุคคลที่ “ประธานในที่ประชุม” เชิญใหม้าแถลงขอ้เท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นโดยตอ้งกระท า 
“ในที่ประชุมสภา”เท่านั้น จึงจะไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ  

5)  ผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ที่ไดรั้บ
อนุญาตจากประธานแห่งสภา 

ในการประชุมสภา ประธานสภาเป็นผูมี้อ  านาจจดัให้มีการถ่ายทอดการประชุมทาง
วทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ได ้แลว้แต่กรณีว่าเป็นการประชุมเปิดเผยหรือประชุมลบั กรณี
ดงักล่าวรัฐธรรมนูญจึงมีบทบญัญติัคุม้ครองเสรีภาพของผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุม เพื่อให้
ผูด้  าเนินการถ่ายทอดที่ไดรั้บอนุญาตจากประธานสภานั้นสามารถด าเนินการไดโ้ดยมิตอ้งกงัวลว่า
จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดี เพราะการถ่ายทอดการประชุมที่มีสมาชิกสภากล่าวถอ้ยค าขอ้เท็จจริงและ
แสดงความเห็นซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งพาดพิงถึงบุคคลอ่ืนอยูเ่สมอนั้น มีลกัษณะเป็นการกระจายภาพ 
กระจายเสียงในการกระท าที่เป็นการหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน ซ่ึงผูท้ี่กระจายภาพและเสียงนั้นยอ่มมี
ความผิดฐานหม่ินประมาทดว้ย ดงันั้น เม่ือรัฐธรรมนูญให้เอกสิทธ์ิแก่สมาชิกรัฐสภาในการกล่าว
อภิปรายแลว้ จึงตอ้งใหเ้อกสิทธ์ิเพือ่คุม้ครองการถ่ายทอดการประชุมที่ผูถ่้ายทอดไดรั้บอนุญาตจาก
ประธานสภาแลว้ดว้ย16 ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 130 วรรคส่ี 
บญัญตัิ “เอกสิทธ์ิที่บญัญติัไวใ้นมาตราน้ี ยอ่มคุม้ครองไปถึง...ตลอดจนผูด้  าเนินการถ่ายทอดการ
ประชุมสภาทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยโุทรทศัน์ที่ไดรั้บอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นดว้ย
โดยอนุโลม” 

6)  ผูก้ระท าหนา้ที่กรรมาธิการของสภา 
คณะกรรมาธิการเป็นองค์กรที่เป็นกลไกส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 

โดยเฉพาะการปฏิบตัิหน้าที่ของสภาผูแ้ทนราษฎร ทั้งในด้านนิติบญัญติัและด้านการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน จ าเป็นตอ้งมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเร่ืองใดๆ ที่สภามอบหมาย ทั้งน้ี เน่ืองจากรัฐสภามีหน้าที่ที่กวา้งขวาง ครอบคลุมใน
กิจกรรมทุกประเภท การปฏิบติัหน้าที่ทั้งในทางนิติบญัญติัและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัคณะกรรมาธิการ โดยคณะกรรมาธิการแต่ละคณะไดถู้กตั้งขึ้นมีวตัถุประสงคเ์พือ่
ศึกษาสอบสวนกรณีใดๆ ที่อยูใ่นอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา หรือของสภาแลว้แต่กรณี หรือหมายถึง
คณะบุคคลที่สภาตั้งขึ้นเพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาเม่ือด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ตอ้งรายงานต่อรัฐสภา ซ่ึงการมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการกระท าการดงักล่าวเป็นการมอบหมายเฉพาะเร่ือง       
                                                             

16  มานิตย ์จุมปา  ข  เล่มเดิม.  หนา้ 42. 
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อยา่งไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช มาตรา 135 ไดใ้ห้เอก
สิทธ์ิแก่บุคคลผูท้  าหน้าที่ “กรรมาธิการ”ของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งที่เป็นกรรมาธิการ
สามัญและกรรมการวิสามัญเท่านั้ น แต่ไม่ได้บัญญัติรวมถึงคณะกรรมาธิการร่วมกันและ
คณะกรรมาธิการเต็มสภา ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า บุคคลที่ท  าหน้าที่กรรมาธิการสมควรได้รับเอกสิทธ์ิ
คุม้ครองด้วย ดังนั้ น ทั้งกรรมาธิการสามัญ กรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการร่วมกันและ
คณะกรรมาธิการเต็มสภาต่างก็ได้รับเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งค านึงว่า เอกสิทธ์ิของ
กรรมาธิการนั้นมีอยูเ่ฉพาะที่ประชุมของกรรมาธิการเท่านั้น 

7)  บุคคลภายนอกที่คณะกรรมาธิการเชิญมาแถลงขอ้เทจ็จริง 
กรณีน้ีก็มีความคล้ายคลึงกับบุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลง

ขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยในกรณีบุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาต
ใหแ้ถลงขอ้เท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้นเป็นกรณีที่ “ประธาน”เชิญมา แต่กรณี
บุคคลภายนอกที่คณะกรรมาธิการเชิญมาแถลงขอ้เทจ็จริงนั้นเป็นกรณีที่ “คณะกรรมาธิการ” เชิญมา 
ซ่ึงบุคคลภายนอกที่คณะกรรมาธิการเชิญมายอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิ ดงัที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 135 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจ
เลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นสมาชิก
หรือมิไดเ้ป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามญั เพื่อกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเร่ืองใด ๆ อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ที่ของสภา แลว้รายงานต่อสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญั
ดังกล่าวตอ้งระบุกิจการหรือเร่ืองให้ชัดเจนและไม่ซ ้ าหรือซ้อนกัน” และมาตรา 135 วรรคสอง 
บญัญติัวา่ “คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงมีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเร่ืองที่พจิารณาสอบสวน
หรือศึกษาอยูน่ั้นได ้ และใหค้  าสัง่เรียกดงักล่าวมีผลบงัคบัตามที่กฎหมายบญัญติั...” และมาตรา 135 
วรรคส่ี บญัญติัวา่ “เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา 130 นั้น ให้คุม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหน้าที่ตาม
มาตราน้ีดว้ย” ดงันั้น บุคคลภายนอกที่ “คณะกรรมาธิการ” เชิญมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นยอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิดว้ยเช่นกนั 

ในการน้ีส าหรับบทบญัญติัมาตรา 135 วรรคส่ีที่บญัญติัว่า “เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้น
มาตรา 130 นั้น ใหคุ้ม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหนา้ที่ตามมาตราน้ีดว้ย” นั้น ค  าว่า “เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิ
ไวใ้นมาตรา 130 นั้น ให้คุม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหน้าที่ตามมาตราน้ีดว้ย”นั้น กล่าวคือ บุคคลที่
กระท าตามมาตราน้ีมิไดห้มายความถึงเฉพาะ “กรรมาธิการ” เท่านั้น แต่ยงัรวมถึง “บุคคลภายนอก
ซ่ึงคณะกรรมาธิการเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น ” ในที่ประชุมของ
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คณะกรรมาธิการอีกด้วย ฉะนั้น บุคคลภายนอกซ่ึงคณะกรรมาธิการเชิญมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นยอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิตามมาตรา 135 วรรคส่ีดว้ย 

8)  ผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
นอกจากบุคคลภายนอกที่คณะกรรมาธิการเชิญมาแถลงขอ้เท็จจริงได้รับเอกสิทธ์ิ

แลว้ ปัญหายงัมีต่อไปอีกวา่ บรรดาผูพ้ิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการจะ
ไดรั้บเอกสิทธ์ิตามมาตรา 134 วรรคส่ีดว้ยหรือไม่ โดยผูเ้ขียนก็มีความเห็นว่า การตีความบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญในมาตราน้ีนั้ นตอ้งตีความให้ครอบคลุมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วย 
กล่าวคือ เม่ือกรณีของผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภายงัไดรั้บเอกสิทธ์ิ 
ฉะนั้น บรรดาผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการก็ยอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิดว้ย
เช่นกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือเป็นการประชุมของคณะกรรมาธิการก็มีความส าคญั
ดว้ยกนัทั้งส้ิน 

9)  รัฐมนตรีที่เขา้ร่วมประชุมสภา 
รัฐมนตรี คือ ผูเ้ป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกบัคณะรัฐมนตรีใน

นโยบายทัว่ไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผน่ดิน ถา้เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงหรือทบวง 
ก็เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในกระทรวงหรือทบวงที่ตนว่าการและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
กระทรวงหรือทบวงนั้นด้วยอีกฐานะหน่ึง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มาตรา 177 ไดใ้ห้เอกสิทธ์ิแก่รัฐมนตรีที่เขา้ร่วมประชุมสภาดว้ย กล่าวคือ มาตรา 177 วรรค
หน่ึง บญัญติัว่า “รัฐมนตรียอ่มมีสิทธิเขา้ประชุมและแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภามีมติใหเ้ขา้ประชุมในเร่ืองใด รัฐมนตรีตอ้ง
เขา้ร่วมประชุม  และให้น าเอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา  130 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” ดังนั้น 
รัฐมนตรีที่เขา้ร่วมประชุมสภา ไม่ว่าสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภารัฐมนตรีที่เขา้ประชุมนั้นก็ยอ่ม
ไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 177 วรรคหน่ึง 

4.2.2  การกระท าที่ท  าใหไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิ 
รัฐธรรมนูญมาตรา 130 จ  ากัดขอบเขตของการที่ให้สมาชิกรัฐสภาไดรั้บเอกสิทธ์ิไว้

เฉพาะการ กล่าวถอ้ยค าใดในทางแถลงขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน อนั
เป็นการกระท าที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น หากเป็นการกระท าอยา่ง
อ่ืน เช่น ชกต่อยตบตีกันในสภา ให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชลทางโทรศพัท์จากห้องประชุมสภา หรือ
เขียนขอ้ความในกระดาษส่งใหเ้พือ่นสมาชิก มีถอ้ยค าหรือขอ้ความหมิ่นประมาทผูอ่ื้น เอกสิทธ์ิยอ่ม
ไม่คุม้ครอง17 
                                                             

17  อธิคม อินทุภูติ  ก  (2552).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ (รวมค าบรรยายภาคหนึ่ง สมยัที ่62).  หนา้ 163. 
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แต่การกล่าวถอ้ยค าในที่ประชุมสภาที่จะไดรั้บเอกสิทธ์ิ ตอ้งเป็นการกล่าวโดยถูกตอ้ง
ตามข้อบังคับและได้รับอนุญาตจากประธานสภาด้วย หากกล่าวโดยผิดข้อบังคับหรือโดยที่
ประธานสภาไม่อนุญาต เช่น สั่งให้หยุดพูดแล้วไม่ยอมหยุด ตอ้งรับผิดชอบเอง18 กล่าวคือ เม่ือ
ประธานสัง่ใหส้มาชิกสภาท่านนั้นหยดุพูดแลว้แต่สมาชิกสภาท่านนั้นไม่ยอมหยดุพูด เม่ือสมาชิก
สภาท่านนั้นกล่าวพาดพงิหรือกระทบถึงบุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความเสียหายกรณีเช่นน้ีสมาชิกสภาท่าน
นั้นไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิคุม้ครองนัน่เอง 

4.2.3  สถานที่ที่ไดรั้บเอกสิทธ์ิ 
ตามบทบญัญตัิมาตรา 130 สถานที่ที่ไดรั้บเอกสิทธ์ิ ไดแ้ก่ ที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ที่

ประชุมวฒิุสภา ที่ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา และที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ 
เอกสิทธ์ิใหค้วามคุม้ครองเฉพาะการกล่าวถอ้ยค าในที่ประชุม ดงันั้น การกล่างถอ้ยค าใน

ที่ที่ไม่ใช่หอ้งประชุม เช่น ที่หอ้งแถลงข่าว หอ้งโถง หอ้งอาหาร หรือบริเวณที่จอดรถของสภา ยอ่ม
ไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิ แมก้ระทั้งการกล่าวถอ้ยค าในที่ประชุมสภาฯแต่มิใช่ในขณะที่มีการประชุมสภา19 
เช่น มีการใชห้อ้งประชุมสภาฯในการสมัมนาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือขณะพกัการประชุม กล่าวก่อน
หรือหลงัการประชุม หรือขณะการพกัการประชุม หรือซุบซิบกนัเองในหมู่สมาชิก การกล่าวถอ้ยค า
ในลกัษณะน้ียอ่มไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิ20 

4.2.4  ผลของเอกสิทธ์ิ 
ผูใ้ดจะน าไปฟ้องร้องว่ากล่าวกันในทางใดมิได้ ซ่ึงหมายถึงในทางอาญา เช่น ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 136, 326, 327, 329 และในทางแพ่ง เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 420, 421, 423 เป็นตน้21 

สมาชิกรัฐสภาที่ได้รับเอกสิทธ์ิจะได้รับความคุ้มครองในการกล่าวถ้อยค าของตน 
กล่าวคือ ถึงแมว้า่ตนจะกล่าวถอ้ยค าในสภาไปพาดพงิถึงบุคคลอ่ืนอนัท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 
อนัเป็นการกระท าละเมิดต่อบุคคลอ่ืนหรืออาจเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทไดน้ั้น แต่ตวั
ผูก้ระท าละเมิดก็จะไดรั้บความคุม้ครอง ผูเ้สียหายไม่อาจด าเนินการฟ้องร้องคดีใดๆ ต่อผูไ้ดรั้บเอก
สิทธ์ิได้เลย นอกจากน้ีหากน าไปเปรียบเทียบกับการยกเวน้โทษ เอกสิทธ์ิก็จะมีผลที่เด็ดขาดกว่า 
กล่าวคือ การยกเวน้โทษจะมีผลต่อเม่ือศาลไดพ้จิารณาในชั้นตน้แลว้ว่ากระท าความผิด แต่มีเหตุให้
ไม่ตอ้งรับโทษ ส่วนเอกสิทธ์ินั้นจะมีผลตั้งแต่แรกเร่ิมวา่ไม่อาจที่จะน าการกระท านั้นไปฟ้องร้องคดี

                                                             
18  อธิคม อินทุภูติ  ข  (2549).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ (รวมค าบรรยายภาคหนึ่ง สมยัที ่59).  หนา้ 159. 
19  แหล่งเดิม.  หนา้ 159. 
20  แหล่งเดิม.  
21  แหล่งเดิม.  หนา้ 163. 
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ต่อศาลได้22 ซ่ึงเอกสิทธ์ิในกรณีน้ี เป็นเอกสิทธ์ิเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว
สมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้ซ่ึงหมายถึง ทั้งในทางอาญาและทางแพง่ 

เช่น ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่พจิารณาญตัติเกี่ยวกบัความไม่ชอบมาพากลใน
การประชุมงานประมูลก่อสร้างของกระทรวงแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่มีการถ่ายทอดทั้งทางวิทยุกระจาย 
เสียงและวทิยโุทรทศัน์ นายแดงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคฝ่ายคา้นกล่าวในที่ประชุมโดย
ไดรั้บอนุญาตจากประธานสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้วา่ ตนมีหลกัฐานชดัเจนว่า นายด ารัฐมนตรีรับเงิน
จากบริษทัที่ชนะการประมูลงานก่อสร้างในกระทรวงแห่งนั้น โดยให้นางเขียวภริยานายด าเดินทาง
ไปดว้ยตนเองที่ฮ่องกง 

กรณีน้ีเป็นกรณีไม่มีการถ่ายทอดการประชุมทั้งทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ 
นายแดงกล่าวถ้อยค าในทางแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรแลว้ และเป็นเร่ืองในวาระที่ก  าลงัแระชุมกนั จึงเป็นการกล่าวโดยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั 
นายแดงยอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิเด็ดขาด ทั้งนายด าและนางเขียวจะฟ้องนายแดง เป็นคดีอาญาขอ้หาหมิ่น
ประมาทหรือเป็นคดีแพง่เรียกค่าเสียหายเพราะเหตุท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงของตนไม่ได้23 

4.2.5 การเร่ิมตน้และการส้ินสุดของเอกสิทธ์ิ 
การเร่ิมตน้ของเอกสิทธ์ิ 
เอกสิทธ์ิเป็นสิทธิพิเศษที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกรัฐสภาแต่มิได้

หมายความว่าสมาชิกรัฐสภาจะมีเอกสิทธ์ิทนัทีที่ตนด ารงต าแหน่ง แม้บุคคลนั้ นจะได้รับการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาแลว้ก็ตาม จะยงัไม่ไดรั้บ
เอกสิทธ์ิ เอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภาจะเร่ิมขึ้นต่อเม่ือมีการอภิปรายในที่ประชุมสภา การให้เอก
สิทธ์ินั้นจะตอ้งมีหลกัเกณฑท์ี่รัดกุมพอสมควร ทั้งน้ีเน่ืองจากเอกสิทธ์ิเป็นส่ิงที่ละเอียดอ่อนและมี
ผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลอ่ืนๆ จึงไม่อาจที่จะใหส้มาชิกรัฐสภามีเอกสิทธ์ิอยา่งกวา้งขวางในทุก
กรณีได ้ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ของการไดรั้บเอกสิทธ์ิจึงเกิดขึ้น เม่ือไดมี้การอภิปรายหรือแสดงความเห็น
ในที่ประชุมสภา (หรือที่ประชุมคณะกรรมาธิการ) เท่านั้น และจะตอ้งเป็นการอภิปรายที่กระท า
ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัการประชุม และตามค าสัง่ของประธานสภา 

กล่าวไดว้่า จุดเร่ิมตน้ของเอกสิทธ์ิยอ่มเก่ียวพนักบัการอภิปรายเสมอการอภิปรายที่จะ
ไดรั้บความคุม้ครองนั้นตอ้งเป็นการกล่าวถอ้ยค า หรือแสดงความคิดเห็นที่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัการ
ประชุมของสภานั้นๆ คือ ถา้หากการอภิปรายในสภาผูแ้ทนราษฎร ก็ตอ้งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการอภิปรายในวฒิุสภาก็ตอ้งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัการประชุมวุฒิสภา 
                                                             

22  มานิตย ์จุมปา  ข  เล่มเดิม. 
23  แหล่งเดิม.  หนา้ 159. 

DPU



 206 

ถา้หากเป็นการอภิปรายในที่ประชุมร่วมกนัทั้ง 2 สภาก็ตอ้งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัการประชุมรัฐสภา
นั้นเอง โดยกรณีที่เรียกวา่เป็นการถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัการประชุมนั้นหมายความว่า จะตอ้งถูกตอ้ง
ในเร่ืองที่เก่ียวกบั เวลา สถานที่ ถอ้ยค  าที่พดู น้ีขึ้นอยูก่บัขอ้บงัคบัการประชุมสภานั้นๆ เอง24 

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาไดก้  าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวธีิการประชุมและการอภิปราย
ของสมาชิกไว ้ดงัน้ี 

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2551 
 “ขอ้ 22 ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยค าต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพน้ศีรษะ เม่ือประธาน

อนุญาตแลว้ จึงยนืขึ้นกล่าวได ้และตอ้งเป็นค ากล่าวกบัประธานเท่านั้น 
ขอ้ 61 การอภิปรายตอ้งอยูใ่นประเด็นหรือเก่ียวกบัประเด็นที่ก  าลงัปรึกษากนัอยู ่ตอ้งไม่

ฟุ่ มเฟือย วนเวยีน ซ ้ าซาก หรือซ ้ ากบัผูอ่ื้น และหา้มไม่ใหน้ าเอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดย
ไม่จ าเป็น และห้ามไม่ให้น าวตัถุใดๆ เขา้มาแสดงในที่ประชุม เวน้แต่ประธานจะอนุญาตห้ามผู ้
อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าวถึง
พระมหากษตัริยห์รือออกช่ือสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ  าเป็น” 

ขอ้บงัคบัการประชุมวฒิุสภา พ.ศ.2551 
 “ขอ้ 23 ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยค าต่อที่ประชุมวุฒิสภา ให้ยกมือขึ้นพน้ศีรษะ เม่ือ

ประธานของที่ประชุมอนุญาตแลว้จึงยนืขึ้นกล่าวได ้และตอ้งเป็นค ากล่าวกบัประธานของที่ประชุม 
ขอ้ 55 การอภิปรายตอ้งอยูใ่นประเด็นหรือเก่ียวกบัประเด็นที่ก  าลงัปรึกษากนัอยูต่อ้งไม่

ฟุ่ มเฟือย วนเวยีน ซ ้ าซาก หรือซ ้ ากบัผูอ่ื้น หรือใชภ้าษาต่างประเทศโดยไม่จ าเป็น และห้ามมิให้น า
เอกสารใดๆ มาอ่าน หรือน าวตัถุใดๆ เขา้มาแสดงในที่ประชุมวฒิุสภา เวน้แต่ประธานของที่ประชุม
จะอนุญาต แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิสมาชิกที่จะเขียนค าอภิปรายของตนและอ่านค าอภิปรายนั้น
ในที่ประชุมวฒิุสภา 

หา้มมิใหผู้อ้ภิปรายแสดงกิริยาหรือใชว้าจาอนัไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และ
หา้มมิใหก้ล่าวถึงสถาบนัพระมหากษตัริย ์หรือออกช่ือสมาชิกหรือบุคคลใด โดยไม่จ าเป็น” 

ขอ้บงัคบัการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 
 “ขอ้ 20 ผูใ้ดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุมรัฐสภา ให้ยกมือขึ้นพน้ศีรษะ เม่ือ

ประธานอนุญาตแลว้ จึงยนืขึ้นกล่าวได ้และตอ้งเป็นค ากล่าวกบัประธานเท่านั้น 
ขอ้ 43 ในการอภิปรายตอ้งอยูใ่นประเด็นหรือเก่ียวกบัประเด็นที่ก  าลงัปรึกษากนัอยูต่อ้ง

ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ ้ าซาก หรือซ ้ ากบัผูอ่ื้น และห้ามน าเอกสารใดๆ มาอ่านในที่ประชุมรัฐสภา
โดยไม่จ าเป็น และหา้มน าวตัถุใดๆ เขา้มาแสดงในที่ประชุมรัฐสภาทั้งน้ี เวน้แต่ประธานจะอนุญาต  
                                                             

24  แหล่งเดิม.  หนา้ 38-39. 
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ห้ามผูอ้ภิปรายแสดงกิริยา หรือใช้วาจาอนัไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด และ
หา้มกล่าวถึงพระมหากษตัริย ์หรือออกช่ือสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลใดโดยไม่จ  าเป็น” 

ดงันั้น ในกรณีที่สมาชิกสภาลุกขึ้นอภิปราย หรือกล่าวถอ้ยค าใด ในที่ประชุมโดยมิได้
รับอนุญาต ยอ่มถือว่าการอภิปรายไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัการประชุมสภานั้นๆ 
กรณีจุเร่ิมตน้ของการไดรั้บเอกสิทธ์ิ จึงยงัไม่เกิดขึ้นแต่อยา่งใด25 

ในการได้รับเอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภาตามความเห็นของท่านศาสตราจารย ์ดร.      
บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ว่า การไดรั้บเอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภาตอ้งเป็นในที่ประชุม ซ่ึงตอ้งตีความ
ไปด้วยซ ้ าว่าตอ้งเป็นการพูดโดยประธานผูอ้นุญาตให้พูด เพราะในประเทศองักฤษนั้นเอกสิทธ์ิ
ท านองน้ีเขาจะคุม้ครองเฉพาะบุคคลซ่ึงพูดอภิปรายตามขอ้บงัคบัสภาทุกอยา่ง ถา้พูดอภิปรายโดย
ไม่อาศยัขอ้บงัคบัสภา เอกสิทธ์ิจะไม่คุม้ครองไปถึง แต่ของประเทศไทยนั้นบางทีไม่พูดอภิปราย
ตามขอ้บงัคบัสภา ขนาดประธานสภาสั่งในนั่งแลว้ก็ยงัพูดก็ยงัไดรั้บเอกสิทธ์ิคุม้ครอง26 ซ่ึงอธิบาย
ไดว้่า ท่านอาจารยบ์วรศกัด์ิ ตอ้งการมีความเห็นว่า การอภิปรายในที่ประชุมสภาของไทย สมาชิก
รัฐสภาตอ้งค านึงถึงเอกสิทธ์ิที่ไดรั้บตามรัฐธรรมนูญ โดยตอ้งใชเ้อกสิทธ์ิตามที่กฎหมายก  าหนดไว ้
โดยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในสภานั้ นต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา และเม่ือ
ประธานสภาสั่งให้หยดุพูดก็ตอ้งหยดุพูด หากสมาชิกรัฐสภายงัอภิปรายต่อไปก็ไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิ
คุม้ครองนัน่เอง ซ่ึงบรรดาสมาชิกรัฐสภาตอ้งตระหนกัถึงจุดน้ีดว้ย  

การส้ินสุดของเอกสิทธ์ิ 
ระยะเวลาการไดรั้บเอกสิทธ์ินั้นจะส้ินสุดลงเม่ือหมดเวลาการอภิปรายที่ไดก้  าหนดไว ้

หรือเม่ือประธานสั่งให้ยุติการอภิปราย หรือเม่ือสมาชิกรัฐสภายุติการอภิปรายด้วยตนเอง กรณีน้ี
รวมถึงการส้ินสุดการไดรั้บเอกสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน27 คือ กรรมาธิการ ผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณารายงาน
การประชุมสภา ผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ รัฐมนตรีที่เขา้ร่วม
ประชุมสภา บุคคลซ่ึงประธานสภาอนุญาตใหแ้ถลงขอ้เทจ็จริง ผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภา
ทางวทิยหุรือโทรทศัน์ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่คณะกรรมาธิการเชิญมาแถลงขอ้เทจ็จริงดว้ย 

การไดรั้บเอกสิทธ์ิน้ีจะตอ้งส้ินสุดเม่ือผูก้ล่าวอภิปรายในสภาไดจ้บการอภิปรายลง การ
กล่าวถอ้ยค าอ่ืน ๆ ที่มิใช่การอภิปรายในสภาอีกก็จะไม่ไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งน้ีในส่วนของผลการ

                                                             
25  แหล่งเดิม.  หนา้ 41. 
26  ส านกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร.  รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังที ่21 (เป็นพิเศษ) 

พ.ศ. 2540.  หนา้ 62. 
27  มานิตย ์จุมปา  ข  เล่มเดิม.  หนา้ 41. 
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คุม้ครองนั้น  การอภิปรายที่ไดรั้บเอกสิทธ์ิยอ่มไดรั้บความคุม้ครองอยูต่ลอดไป ไม่วา่ผูใ้ดก็จะน าไป
ฟ้องร้องในเวลาใดไม่ได้28 

4.2.6  การสละและการเพกิถอนเอกสิทธ์ิ 
เน่ืองจากเอกสิทธ์ิเป็นสิทธิเด็ดขาดที่รัฐธรรมนูญคุม้ครองให้แก่สมาชิกรัฐสภาทุกคน 

เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที่ของตนไดอ้ยา่งเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สมาชิก
รัฐสภาจึงไม่สามารถที่จะสละเอกสิทธ์ิของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไดเ้ลย และบุคคลใดบุคคล
หน่ึงก็ไม่มีอ านาจที่จะมาเพิกถอนเอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภาได้29 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 130 วรรคหน่ึงบัญญัติว่า “ในที่ประชุมสภา
ผูแ้ทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใด
ในทางแถลงขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด 
ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได”้ 
 
4.3  หลักเกณฑ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญไทย 

ความคุม้กนัเป็นความคุม้กนัที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้แก่สมาชิกรัฐสภาเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบติัหนา้ที่เช่นเดียวกบัเอกสิทธ์ิ แต่ลกัษณะของการใหค้วามคุม้กนัจะแตกต่างจากเอกสิทธ์ิ
ตรงที่ความคุ้มกันมิได้ให้ความคุ้มครองอย่างกวา้งขวางและเด็ดขาดดังเช่นเอกสิทธ์ิ เพราะ
วตัถุประสงคข์องความคุม้กนันั้นเพียงเพื่อไม่ให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาถูก
ขดัขวางต่อการไปประชุมสภา ความคุม้กนัไม่ไดเ้ป็นเหตุให้การกระท าของสมาชิกไม่เป็นความผิด  
หากแต่เป็นการคุม้ครองจากการจบั คุมขงั หรือการพิจารณาคดีอาญาต่อสมาชิกในระหว่างสมัย
ประชุมเท่านั้น ดงันั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสน จึงตอ้งท าความเขา้ใจถึงลกัษณะและขอบเขตของ
ความคุม้กนั ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

4.3.1  บุคคลที่ไดรั้บความคุม้กนั 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญตัิให้บุคคลบางประเภท

เท่านั้นที่จะได้รับความคุม้กัน ทั้ งน้ีเพื่อให้บุคคลไม่ต้องตกอยู่ใตอ้  านาจบางอย่างตามกฎหมาย
เช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไปนัน่เอง โดยบุคคลที่จะไดรั้บความคุม้กนัจากการจบักุม คุมขงั หรือพจิารณา
คดีอาญานั้นมีอยู ่3 บุคคลคือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา และ กรรมการเลือกตั้ง โดย
จะไม่ครอบคลุมไปถึงบุคคลอ่ืน กล่าวคือ ไม่คุม้ครองไปถึงคณะกรรมาธิการ ผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณา
รายงานการประชุม บุคคลซ่ึงประธานสภาอนุญาตใหแ้ถลงขอ้เทจ็จริง  รวมทั้งผูด้  าเนินการถ่ายทอด
                                                             

28  แหล่งเดิม.  หนา้ 41. 
29  แหล่งเดิม.  หนา้ 42. 
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การประชุมสภาทางวิทยหุรือโทรทศัน์ เช่นเดียวกบับุคคลที่ไดรั้บเอกสิทธ์ิ ดงันั้น ในระหว่างสมยั
ประชุม แมบุ้คคลดงักล่าวน้ีจะถูกจบักุม คุมขงั หรือด าเนินคดีอาญาอนัเป็นอุปสรรคต่อการมาแถลง
ขอ้ความ ก็ไม่อาจจะส่งผลให้ศาลหยดุการพิจารณาคดีชัว่คราวได ้เพราะบุคคลเหล่าน้ีมิใช่สมาชิก
รัฐสภา จึงไม่มีหน้าที่ในการเขา้ร่วมประชุมสภา เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งบุคคลดงักล่าวก็มิใช่กรรมการเลือกตั้งจึงไม่มีหน้าที่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งอีกดว้ย โดยบุคคลที่จะไดรั้บความคุม้กัน
ตามรัฐธรรมนูญสามารถแยกประเภทของบุคคลไดด้งัต่อไปน้ี คือ 

1)  สมาชิกวฒิุสภา 
สมาชิกวฒิุสภาเป็นบุคคลประเภทหน่ึงในสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภาเป็นผูแ้ทน

ของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยเป็นบุคคลที่จะตอ้งปฏิบตัิหน้าที่ดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย มีหน้าที่ส าคญัในการที่จะรักษา
ผลประโยชน์เพือ่ส่วนรวม โดยวฒิุสภามีอ านาจหนา้ที่ในการกลัน่กรองกฎหมาย ควบคุมการบริหาร
ราชการแผน่ดิน โดยการตั้งกระทูถ้ามรัฐมนตรี หรือเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลง
ขอ้เท็จจริงหรือช้ีแจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ และมีหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐธรรมนูญบญัญติั ดงันั้น
สมาชิกวุฒิสภาจึงจ าเป็นมีสถานะพิเศษกว่าบุคคลอ่ืนๆ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถมาประชุม
สภาตามหน้าที่ในระหว่างสมัยประชุมได้ตามปกติ โดยจะตอ้งไม่ถูกจบักุม คุมขงั หรือด าเนิน
คดีอาญาใดๆ ในลกัษณะที่ขดัขวางต่อการมาประชุม เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นตวัแทนของประชาชนที่เขา้ไปท าหน้าที่ออกกฎหมาย

และตรวจสอบการท างานของรัฐบาลร่วมกบัสมาชิกวฒิุสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 1) พทุธศกัราช 2554 ก าหนดใหมี้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีจ านวน 500 คน 
มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ ได้แก่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต จ านวน 375 คน และ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ จ านวน 125 คน โดยมีหน้าที่ส าคญัในการที่จะรักษา
ผลประโยชน์เพือ่ส่วนรวมเช่นเดียวกนักบัสมาชิกวฒิุสภา ดงันั้น สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจึงจ าเป็น
มีสถานะพเิศษกวา่บุคคลอ่ืนๆ เพือ่ใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดรั้บความคุม้ครองที่จะมาประชุม
สภาตามหนา้ที่ โดยสามารถมาประชุมสภาตามหนา้ที่ในระหวา่งสมยัประชุมไดต้ามปกติ ซ่ึงจะตอ้ง
ไม่ถูกจบักุม คุมขงั หรือด าเนินคดีอาญาใดๆ ในลกัษณะที่จะขดัขวางต่อการมาประชุม เพื่อให้การ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นกลไกส าคญัที่
ช่วยท าใหเ้กิดความมัน่ใจวา่รัฐสภาจะสามารถตอบสนองงานและท างานโดยไม่มีอุปสรรคใด   
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3)  กรรมการการเลือกตั้ง 
รัฐธรรมนูญไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการ

เลือกตั้งอยา่งยติุธรรมในประเทศไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดว้ยคณะกรรมการ
จ านวน 5 คน ซ่ึงเลือกสรรโดยวุฒิสภา ด ารงต าแหน่งได้สมัยเดียวเป็นเวลา 7 ปี โดยบทบญัญตัิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 241 ให้ความคุม้กนัแก่กรรมการการเลือกตั้ง
เพือ่มิใหถู้กกลัน่แกลง้จากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง โดยไดรั้บความคุม้กนัเฉพาะระหว่างที่พระ
ราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา ประกาศใหมี้การสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใชบ้งัคบั และได้รับความคุม้กัน
เฉพาะเร่ืองการสอบสวนเท่านั้น 

4.3.2  กรอบทางกฎหมายที่บญัญตัิใหไ้ดรั้บความคุม้กนั 
โดยช่วงเวลาที่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับความคุ้มกันใน

ระหวา่งสมยัประชุมเท่านั้น หากเป็นช่วงเวลานอกสมยัประชุมหรือปิดสมยัประชุมแลว้ ความคุม้กนั
ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก็จะหมดไป และความคุม้กนัน้ีมิไดเ้ฉพาะในวนั
และเวลาที่มีการประชุมเท่านั้น แต่มีอยูทุ่กวนัในสมยัประชุมนั้น มีอยูต่ลอด 24 ชัว่โมงและไม่เวน้
วนัหยดุราชการ 

“สมยัประชุม” หมายถึง ก าหนดเวลาในรอบหน่ึงปีที่รัฐสภาท าการประชุมพจิารณาเร่ือง
ต่าง ๆ สมยัประชุมตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 มี 2 ประเภท 

1)  สมัยประชุมสามัญ หมายถึง สมัยประชุมตามปกติของรัฐสภา ซ่ึงรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 127 วรรคสอง ก าหนดใหปี้หน่ึงมีสมยัประชุมสามญั 2 สมยั ไดแ้ก่ 

(1)  สมยัประชุมสามญัทัว่ไป รัฐสภาจะพจิารณาเร่ืองใด ๆ ก็ได ้
(2)  สมยัประชุมสามญันิติบญัญตัิ รัฐสภาจะพิจารณาไดแ้ต่เฉพาะการพิจารณาร่าง

กฎหมาย การอนุมติัพระราชก าหนด การให้ความเห็นชอบในประกาศสงคราม การรับฟังค าช้ีแจง
และการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารง
ต าแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง การตั้งกระทูถ้าม และการแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
เวน้แต่รัฐสภาจะมีมติใหพ้จิารณาเร่ืองอ่ืนใดดว้นคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าทีมีอยูข่องทั้งสองสภา ตามมาตรา 127 วรรคส่ี 

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึงมีก าหนด 120 วนัแต่พระมหากษตัริยจ์ะ
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหข้ยายเวลาออกไปก็ได ้ตามมาตรา 127 วรรคหา้ 

2)  สมัยประชุมวิสามัญ หมายถึง การเปิดสมัยประชุมนอกสมัยประชุมสามัญของ
รัฐสภา ซ่ึงกระท าไดใ้น 2 กรณี 
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ก.  พระมหากษตัริยท์รงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมยัวิสามญั เม่ือมี
ความจ าเป็นเพือ่ประโยชน์แห่งรัฐ ตามมาตรา 128 วรรคสาม 

ข.  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้ งสองสภารวมกัน หรือ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยูข่องทั้งสอง
สภา มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอให้น าความกราบบงัคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโอการเรียกประชุมรัญสภา
วสิามญั ตามมาตรา 12930 

ส่วนกรณีของกรรมการการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มาตรา 241 ให้ความคุม้กนัเฉพาะระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการ
ออกเสียงประชามติ มีผลใชบ้งัคบั โดยจะไดรั้บความคุม้กนัเฉพาะเร่ืองการสอบสวนเท่านั้น แต่หาก
มีการจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้งไปเพื่อการพิจารณาคดีของศาลจึงสามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยชอบตามรัฐธรรมนูญ 

4.3.3  ลกัษณะของความคุม้กนัทีไ่ดรั้บ 
กรณีสมาชิกรัฐสภาซ่ึงหมายถึงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 131 ใหค้วามคุม้กนัในกระบวนการทางอาญาไว ้3 
ประการ กล่าวคือ ประการที่หน่ึง คือ ความคุม้กันที่จะไม่ให้ถูกจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัมา
สอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหวา่งสมยัประชุม ประการที่สอง คือ ความคุม้กนัที่จะ
ไม่ถูกพจิารณาคดีอาญาในระหวา่งสมยัประชุม และประการที่สาม คือ ความคุม้กนัที่จะถูกปล่อยตวั
จากการคุมขงัเม่ือถึงสมยัประชุม 

โดยลกัษณะของความคุม้กนัที่ให้แก่บุคคลตามที่รัฐธรรมนูญบญัญติันั้นมีจุดประสงค์
เพยีงเพือ่ไม่ใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา และกรรมการการเลือกตั้ง ถูกขดัขวาง ถูก
รบกวนการปฏิบัติหน้าที่  ทั้ งน้ี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวนั้ นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

ในกรณีของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่จะตอ้งไปประชุมสภาโดย
ตอ้งการใหไ้ดรั้บป้องกนัจากการจบักุม คุมขงั หรือการพิจาณาคดีอาญาใดๆ ต่อสมาชิกในระหว่าง
สมยัประชุมสภาเท่านั้น  

ส่วนกรณีของกรรมการการเลือกตั้งก็เพือ่ตอ้งการใหก้ารปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการการ
เลือกตั้ งในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนการสรรหา
วฒิุสมาชิก และการออกเสียงประชามติเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
                                                             

30  อธิคม อินทุภูติ  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 163. 
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4.3.4  ผลของความคุม้กนั 
ความคุม้กนัมีผลท าใหส้มาชิกรัฐสภา ผูซ่ึ้งกระท าความผิดอาญาไม่ในสมยัประชุมหรือ

ระหวา่งสมยัประชุมไดรั้บงดเวน้จากการใชบ้งัคบักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบางส่วนเป็นการ
ชัว่คราว คือ ไดรั้บการงดเวน้จากการจบักุม คุมขงั หรือพิจารณาคดีโดยศาล จนกว่าจะเสร็จส้ินสมยั
ประชุม ซ่ึงหากพจิารณาเปรียบเทียบกบัเอกสิทธ์ิแลว้ ผลของความคุม้กนัมิไดเ้ป็นการยกเวน้มิให้มี
การฟ้องร้องการกระท าผิดของสมาชิกรัฐสภาเป็นการตลอดไป กล่าวคือ การกระท าความผิดของ
สมาชิกรัฐสภานั้นก็ยงัเป็นความผดิอยู ่และยงัสามารถฟ้องร้องต่อสมาชิกผูน้ั้นไดเ้สมอ เพียงแต่ไม่
อาจที่จะด าเนินการจบักุม คุมขงั หรือไม่อาจที่จะพิจารณาคดีโดยศาลเป็นการชัว่คราวระหว่างสมยั
ประชุมไดเ้ท่านั้น 

นอกจากน้ียงัสามารถยกเวน้การให้ความคุม้กนัแก่สมาชิกรัฐสภาไดใ้นกรณีที่สภาผูน้ั้น
เป็นสมาชิกลงมติอนุญาตให้จบักุม คุมขงั เรียกตวั ตลอดจนพิจารณาคดีอาญาต่อสมาชิกผูก้ระท า
ความผิด ซ่ึงจะเห็นไดถึ้งความแตกต่างชดัเจนระหว่างเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัว่า ความคุม้กนัมี
ขอบเขตของการคุม้ครองที่แคบ และเด็ดขาดนอ้ยกวา่เอกสิทธ์ิ31 

4.3.5  การเร่ิมตน้และการส้ินสุดของความคุม้กนั32 
เน่ืองจากความคุม้กนัเป็นหลกัการที่ยกเวน้ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาต่อสมาชิกสมาชิก

รัฐสภาที่กระท าผิดอาญาเป็นการชัว่คราว ท าให้การพิจารณาคดีของศาลตอ้งหยดุชะงกัลงอนัเป็น
เหตุให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลหลายฝ่าย ดังนั้น จึงตอ้งมีก าหนดเวลาเร่ิมตน้และการ
ส้ินสุดที่แน่นอนเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้ทราบสมาชิกรัฐสภาได้ทราบและอ้างความคุม้กันได้
ถูกต้อง มิใช่ว่าตนจะได้รับการยกเวน้จากการจับกุมหรือพิจารณาคดีตลอดไป สมาชิกรัฐสภา
อภิสิทธ์ิเหนือบุคคลทัว่ไปได ้ยกเวน้แต่เพยีงเพราะความจ าเป็นให้ปฏิบติัหน้าที่ประชุมสภาไดอ้ยา่ง
เตม็ที่เท่านั้น 

จากบทบญัญตัิที่รัฐธรรมนูญมาตรา 131 วรรคหน่ึง บญัญตัิว่า “ในระหว่างสมยัประชุม 
ห้ามมิให้จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการ
สอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากสภาที่ผู ้
นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จบัในขณะกระท าความผิด” ซ่ึงบญัญตัิให้สมาชิกรัฐสภาจะได้รับ
ความคุม้กนัในระหว่างสมยัประชุม อธิบายไดว้่า ความคุม้กันจากการจบักุม คุมขงั หรือพิจารณา
คดีอาญาต่อสมาชิกรัฐสภาจึงเร่ิมตน้ขึ้นพร้อมกบัสมยัประชุมสภา กล่าวคือ ในกรณีการประชุมสภา
สามญั สมัยประชุมทัว่ไปจะเร่ิมตน้ขึ้นภายใน 30 วนั นับแต่วนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
                                                             

31  มานิตย ์จุมปา  ข  เล่มเดิม.  หนา้ 44-45. 
32  แหล่งเดิม.  หนา้ 43-44. 
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โดยใหถื้อวนัประชุมคร้ังแรกเป็นวนัเร่ิมตน้สมยัประชุม ฉะนั้นการเร่ิมตน้ของความคุม้กนัในกรณีน้ี
จึงเร่ิมขึ้นในวนัที่มีการประชุมสภาคร้ังแรก และจะมีอยูจ่นกว่าสมยัประชุมสภานั้นส้ินสุดลง ส่วน
กรณีวนัเร่ิมสมยัประชุมสามญันิติบญัญติัรัฐธรรมนูญก าหนดให้สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ในสมยัประชุมสามญัของรัฐสภาน้ีจะมีก าหนดเวลาประมาณ 120 วนั นอกจากน้ียงัมีสมยัประชุม
วสิามญั ซ่ึงสมาชิกรัฐสภากราบบงัคมทูลต่อพระมหากษตัริยใ์ห้ทรงเรียกประชุมสภาไดใ้นกรณีที่มี
ความจ าเป็น โดยในกรณีน้ีจะถือวา่วนัเร่ิมสมยัประชุม คือ วนัที่พระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมนั่นเอง 
(มิใช่วนัที่ไดมี้การประชุมสภากนัจริง) 

ส่วนการส้ินสุดของความคุม้กนัก็ส้ินสุดลงพร้อมกบัการปิดสมยัประชุม คือ ในเวลาที่ได้
มีการอ่านพระราชกฤษฎีกาปิดสมยัประชุมรัฐสภานั่นเอง ดงันั้น ภายหลงัจากการปิดประชุมสภา
แลว้ สมาชิกรัฐสภาผูท้ี่กระท าความผดิก็จะถูกด าเนินคดีไปตามขั้นตอนปกติของกระบวนยติุธรรม
ทางอาญาต่อไป 

4.3.6  การสละและการเพกิถอนความคุม้กนั 
ความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาเกิดขึ้นไดโ้ดยการก าหนดขององคก์รอ่ืน สมาชิกรัฐสภา

ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ มิไดเ้ป็นสิทธิเด็ดขาดดงัเช่นเอกสิทธ์ิ กล่าวคือ ในทางปฏิบตัิหากปรากฏในสมยั
ประชุมว่าจะมีการจบักุม คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกไปสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาคดีอาญา 
หรือด าเนินการพิจารณาคดีต่อศาล กรณีดังกล่าวจะท าได้ก็ต่อเม่ือสภาได้อนุญาต จะตอ้งให้ที่
ประชุมสภาเป็นองคก์รตดัสินใจในปัญหานั้น หรือในกรณีที่สามารถจบัได้เน่ืองจากเป็นการจบั
ในขณะกระท าความผดิ ประธานรัฐสภาก็เป็นผูมี้อ  านาจสั่งให้ปล่อยผูถู้กจบัได ้จะเห็นไดว้่า ผูเ้ป็น
สมาชิกรัฐสภาที่กระท าผิดอาญานั้นไม่มีอ านาจในการตดัสินใจได้ด้วยตนเอง ตอ้งให้สภาหรือ
ประธานสภาเป็นผูต้ดัสินใจให ้ดงันั้น การสละความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาจึงมิอาจท าได ้รวมไป
ถึงการเพกิถอนความคุม้กนัก็เป็นอ านาจของรัฐสภาวา่จะมีมติไปในทางใดซ่ึงสมาชิกรัฐสภาไม่อาจ
เขา้ไปเก่ียวขอ้งได ้

ในทางปฏิบติั การขอสละความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา แมจ้ะไม่เป็นเหตุให้สภาตอ้ง
อนุญาตใหด้ าเนินคดีอาญาต่อสมาชิกผูน้ั้น แต่ก็สามารถใชเ้ป็นขอ้ประกอบการพิจารณาของสภาว่า
สมควรส่งตวัสมาชิกไปด าเนินคดีหรือไม่ กล่าวคือ ในกรณีที่เจา้หนา้ที่หรือศาลขออนุญาตด าเนินคดี
แก่สมาชิกรัฐสภา สมาชิกผูน้ั้นจะขอสละความคุม้กนัและขอให้สภายอมให้ตนไปสู้คดี โดยอา้งว่า
ถา้ตนไปสู้คดีแล้วจะมีทางชนะและคดีจะยุติไปโดยเร็ว ในกรณีน้ีค  าขอของสมาชิกเป็นเพียงขอ้
ประกอบการพจิารณาซ่ึงสภาอาจใชร่้วมกบัขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น มูลคดีน่าเช่ือถือเพียงใด การด าเนินคดี
ต่อสมาชิกผูน้ั้นจะกระทบต่อการท างานของสภาเพียงใด หรือการส่งหรือไม่ส่งตวัไปด าเนินคดีจะ
เกิดผลอยา่งอ่ืนตามมาหรือไม่ เพยีงใด เท่านั้น 
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4.4  เอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญไทย 
เอกสิทธ์ิ (Privilege) หมายถึง สิทธิซ่ึงให้เป็นพิเศษแก่บุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม

นอกเหนือไปจากสิทธิซ่ึงใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป หรือการยกเวน้ใหบุ้คคลบางคนหรือบางกลุ่มปลอดจาก
หนา้ที่อนัใดอนัหน่ึงซ่ึงบุคคลทัว่ไปมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติั เช่น เอกสิทธ์ิทางการทูต เอกสิทธ์ทางกงสุล 
เอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภา เป็นตน้ ทั้งน้ี เอกสิทธ์ิเป็นหลักสากลที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญของทุก
ประเทศ ซ่ึงรัฐธรรมนูญของไทยไดใ้ห้เอกสิทธ์ิแก่บุคคล 2 ประเภท คือ สมาชิกรัฐสภาและบุคคล
อ่ืนซ่ึงไม่ใช่สมาชิกรัฐสภา33 

4.4.1  เอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภา 
เอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภาเป็นสิทธิเด็ดขาดของสมาชิกรัฐสภาที่จะกล่าวแถลง

ขอ้เท็จจริงแสดงความคิดเห็น ออกเสียงลงคะแนน หรือการกระท าอยา่งอ่ืนในที่ประชุมสภา โดย
บุคคลใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดๆ ไม่ได ้เพื่อเป็นหลกัประกนัให้
สมาชิกรัฐสภาสามารถปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้งหวาดระแวงหรือเกรงกลวัที่จะถูก
ฟ้องร้องด าเนินคดีอนัเน่ืองมาจากการแสดงความคิดเห็นหรือแถลงขอ้เท็จจริงใดในที่ประชุมสภา 
ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแถลงข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติ 

ส าหรับบุคคลที่ไดรั้บเอกสิทธ์ิในกรณีน้ี คือ “สมาชิกรัฐสภา” ซ่ึงไดแ้ก่ สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภานัน่เอง34 

4.4.1.1  ลกัษณะของเอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 130 บญัญตัิ

วา่ “ในที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ด
จะกล่าวถอ้ยค าใดในทางแถลงขอ้เท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็น  
เอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้ 

เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม่คุม้ครองสมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าในการประชุมที่มีการ
ถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยโุทรทศัน์ หากถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณรัฐสภา และการกล่าวถอ้ยค านั้นมีลกัษณะเป็นความผดิทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่ง
ต่อบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง ถา้สมาชิกกล่าวถอ้ยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซ่ึง
มิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการ
                                                             

33  สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์  (2553).  คู่มอืสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 324. 
34  แหล่งเดิม.   
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โฆษณาค าช้ีแจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัการ
ประชุมของสภานั้น ทั้งน้ี โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล 

เอกสิทธ์ิที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ี ย่อมคุ้มครองไปถึงผูพ้ิมพ์และผูโ้ฆษณา
รายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และ
คุม้ครองไปถึงบุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแ้ถลงขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุม ตลอดจนผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยโุทรทศัน์ที่
ไดรั้บอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นดว้ยโดยอนุโลม” 

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นสามารถพิจารณาลักษณะของเอกสิทธ์ิของ
สมาชิกรัฐสภาออกได ้4 ประการ ดงัน้ี 

ประการแรก เอกสิทธ์ิเป็นสิทธิของสมาชิกของรัฐสภาในการกล่าวถ้อยค า
ในทางแถลงขอ้เท็จจริงแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน โดยผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุ
ฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้

เอกสิทธ์ิมุ่งคุ ้มครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะการกล่าวถ้อยค าในทางแถลง
ขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่กระท า
ในฐานะที่เป็นหนา้ที่ของสมาชิกรัฐสภา ฉะนั้น หากเป็นการกระท าอ่ืนที่ไม่เก่ียวกบัการกล่าวถอ้ยค า
ในทางแถลงขอ้เทจ็จริงแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน สมาชิกรัฐสภายอ่มไม่ไดรั้บเอก
สิทธ์ิ เช่น ในระหว่างการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรแดงซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก  าลัง
อภิปรายไม่เห็นด้วยกบัหลักการของ พ.ร.บ.ที่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ขาวเป็นผูเ้สนอ ขาวไม่
พอใจที่แดงอภิปรายไม่เห็นดว้ยอยา่งรุนแรง ขาวจึงเขา้ไปชกต่อยหน้าแดงจนฟกช ้ า กรณีน้ีขาวยอ่ม
ไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิจากการชกต่อยของตน ดงันั้น ขาวจึงมีความผิดทางอาญาฐานใชก้  าลงัท าร้ายผูอ่ื้น
โดยไม่ถึงกบัเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 
และมีความผดิทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420 

เม่ือรัฐธรรมนูญให้เอกสิทธ์ิแก่สมาชิกรัฐสภาในการกล่าวถอ้ยค าในทางแถลง
ขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภาแลว้ มีผลท าให้บุคคลใดจะ
น าการกล่าวถอ้ยค านั้นไปเห็นเหตุฟ้องร้องว่าสมาชิกผูน้ั้นในทางใดไม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นทางอาญา35

ทางแพง่36 หรือแมแ้ต่การด าเนินการทางวนิยั 

                                                             
35  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 มาตรา 326 มาตรา 327 และมาตรา 328. 
36  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 มาตรา 421 และมาตรา 423. 
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ประการที่สอง เอกสิทธ์ิคุม้ครองเฉพาะการกล่าวถอ้ยค าในทางแถลงขอ้เท็จจริง 
แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนซ่ึงไดก้ระท าในที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ที่ประชุม
วฒิุสภา หรือที่ประชุมร่วมกนัของรัฐสภาเท่านั้น 

การกล่าวถ้อยค าในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาที่จะไดรั้บเอกสิทธ์ิตอ้งกระท าในสถานที่ที่จดัไวส้ าหรับการประชุม
เท่านั้น ซ่ึงก็คือ “ที่ประชุมสภา” ไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่
ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา ทั้งน้ี สมาชิกรัฐสภาจะถือว่าตนมีเอกสิทธ์ิที่จะกล่าวถอ้ยค าที่ไหน เวลา
ใด และในสถานการณ์ใดๆ มิได ้ดงันั้น หากเป็นการกล่าวถอ้ยค านอกที่ประชุม แมจ้ะอยูใ่นบริเวณ
รัฐสภา เช่น ห้องแถลงข่าว ห้องโถงของรัฐสภา ห้องอาหาร เป็นตน้ สมาชิกรัฐสภาก็ไม่ได้รับ      
เอกสิทธ์ิตามมาตรา 130 วรรคหน่ึง แมถ้อ้ยค  าที่กล่าวนั้นจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบักิจการของสภาอนัเป็น
หนา้ที่ของตนโดยตรงก็ตาม 

นอกจากสมาชิกรัฐสภาจะตอ้งกล่าวถอ้ยค าในที่ประชุมแลว้ สมาชิกรัฐสภายงั
ตอ้งกล่าวถอ้ยค าในเวลาที่ประชุมอีกดว้ยจึงจะไดรั้บเอกสิทธ์ิ กล่าวคือ จะตอ้งกล่าวถอ้ยค าในขณะที่
มีการประชุมหรืออยูร่ะหว่างการประชุมเท่านั้น หากกล่าวถอ้ยค าก่อนหรือหลังการประชุม หรือ
ขณะหยดุพกัการประชุม สมาชิกรัฐสภาก็ไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิเช่นกนั แมถ้อ้ยค  าที่กล่าวนั้นจะเป็นเร่ือง
เก่ียวกบักิจการของสภาโดยตรงและกล่าวขณะอยูใ่นหอ้งประชุมก็ตาม 

ประการที่สาม การกล่าวถ้อยค าในทางแถลงขอ้เท็จจริง แสดงความคิดเห็น 
หรือออกเสียงลงคะแนนที่จะไดรั้บเอกสิทธ์ิตอ้งเป็นการกล่าวโดยไดรั้บอนุญาตจากประธานสภา
และถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของสภา 

เอกสิทธ์ิคุม้ครองเฉพาะถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมสภาโดยไดรั้บอนุญาตจาก
ประธานสภาและถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของสภาเท่านั้น หากกล่าวถอ้ยค าโดยไม่ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั
ของสภาหรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากประธานสภา เช่น ประธานสภาสั่งให้หยดุพูดแลว้แต่สมาชิก
รัฐสภาผูน้ั้นยงัไม่ยอมหยดุพูดก็ดี หรือสมาชิกรัฐสภาซุบซิบกนัใส่ความผูอ่ื้นโดยที่ตนไม่ไดอ้ยูใ่น
ฐานะเป็นผูอ้ภิปรายก็ดี หรือสมาชิกรัฐสภาเขียนขอ้ความอนัเป็นการหมิ่นประมาทผูอ่ื้นแลว้ส่งให้
อ่านกนัเป็นการส่วนตวัก็ดี กรณีดงักล่าวแมจ้ะไดก้ระท าในที่ประชุมสภาและในขณะที่มีการประชุม
ก็ไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิ สมาชิกรัฐสภาจึงอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีได ้

อยา่งไรก็ตาม หากสมาชิกรัฐสภากล่าวถอ้ยค าในที่ประชุมโดยได้รับอนุญาต
จากประธานสภาและถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของสภาแล้ว แต่ได้กล่าวถ้อยค านอกประเด็นไปและ
ถอ้ยค าที่กล่าวนอกประเด็นนั้นเป็นการหม่ินประมาทผูอ่ื้น สมาชิกผูน้ั้นก็ยงัไดรั้บความคุม้ครองตาม
เอกสิทธ์ิที่รัฐธรรมนูญไดใ้หไ้วอ้ยู ่เพราะถือวา่ประธานสภาอยูใ่นฐานะที่จะสัง่ใหส้มาชิกหยดุพูดได้
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เม่ือเห็นวา่ถอ้ยค าที่สมาชิกกล่าวไม่เก่ียวกบัประเด็น เม่ือประธานสภาไม่ไดส้ั่งให้สมาชิกหยดุพูด ก็
ถือวา่สมาชิกสามารถกล่าวถอ้ยค าต่อไปได ้

ประการที่ส่ี เอกสิทธ์ิเป็นสิทธิที่มีอยูต่ลอดไปแมส้มาชิกรัฐสภาจะพน้สมาชิก
ภาพไปแลว้ ก็ไม่อาจน ามาฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในภายหลงัได ้

เอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภายอ่มมีอยูต่ลอดไปแมส้มาชิกผูน้ั้นจะพน้จากความ
เป็นสมาชิกรัฐสภาไปแลว้37 บุคคลใดก็จะน าถอ้ยค าที่ผูน้ั้นกล่าวในขณะที่อยูใ่นต าแหน่งและไดรั้บ
เอกสิทธ์ิไปฟ้องร้องด าเนินคดีความใดๆ ไม่ได ้กล่าวคือ ไม่ว่าบุคคลใดก็ไม่สามารถน าการกล่าว
ถอ้ยค าในขณะที่ผูก้ล่าวเป็นสมาชิกรัฐสภามาเป็นเหตุฟ้องร้องผูก้ล่าวในภายหลงัที่ผูก้ล่าวไดพ้น้จาก
ความเป็นสมาชิกรัฐสภาไปแลว้ได ้เพราะถือว่าผูน้ั้นไดก้ล่าวถอ้ยค าในที่ประชุมสภาในขณะที่เป็น
สมาชิกรัฐสภาซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามเอกสิทธ์ิที่ไดใ้หไ้วต้ามมาตรา 130 วรรคหน่ึง กล่าวอีกนัย
หน่ึงสมาชิกผูก้ล่าวจะได้รับการคุ้มครองตลอดไปแม้จะพน้จากการเป็นสมาชิกไปแล้วก็ตาม 
แมก้ระทัง่สมาชิกผูน้ั้นถูกฟ้องร้องสมาชิกผูน้ั้นก็ยอ่มยกเอกสิทธ์ิเป็นขอ้ต่อสูไ้ด ้

4.4.1.2  ขอบเขตของเอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภา 
ขอบเขตของเอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแบ่งออกได้เป็น 2 

ลกัษณะ คือ เอกสิทธ์ิในกรณีที่ไม่มีการถ่ายทอดทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยโุทรทศัน์ กบัเอก
สิทธ์ิในกรณีที่มีการถ่ายทอดทางวทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ 

1)  เอกสิทธ์ิในกรณีที่ไม่มีการถ่ายทอดทางวทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ 
เป็นเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 130 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “ในที่

ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ดจะกล่าว
ถอ้ยค าใดในทางแถลงขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดย
เด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได.้..” 

เอกสิทธ์ิในการประชุมในกรณีที่ไม่มีการถ่ายทอดการประชุมสภาทาง
วทิยกุระจายเสียงหรือวิทยโุทรทศัน์ สมาชิกรัฐสภาผูก้ล่าวถอ้ยค าใดในทางแถลงขอ้เท็จจริง แสดง
ความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมได้รับเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุ
ฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดไม่ไดเ้ลย ไม่ว่าจะเป็นทางอาญา ในทางแพ่ง หรือแมแ้ต่ทาง
วนิยั และไม่วา่ผูท้ี่ถูกพาดพงิจะเป็นบุคคลใดก็ตาม ไม่ว่าขอ้ความที่กล่าวจะเป็นความจริงหรือไม่ก็
ตาม ซ่ึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 130 วรรคหน่ึง ทั้ งน้ี เพื่อให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวฒิุสภา กรรมาธิการ หรือรัฐมนตรีที่ไดรั้บเอกสิทธ์ิสามารถท าหนา้ที่ของตนในสภาไดอ้ยา่ง

                                                             
37  สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 325 
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เตม็ที่38 ฉะนั้น ในกรณีที่ไม่มีการถ่ายทอดทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยโุทรทศัน์ สมาชิกรัฐสภาผู ้
กล่าวถอ้ยค ายอ่มไดรั้บการคุม้ครองตามเอกสิทธ์ิที่รัฐธรรมนูญใหไ้วใ้นทุกกรณี 

ตวัอย่าง ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
งบประมาณรายจ่ายซ่ึงไม่มีการถ่ายทอดทั้งทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ นายแดงซ่ึงเป็น
สมาชิกผูแ้ทนราษฎรได้กล่าวอภิปรายโดยได้รับอนุญาตจากประธานสภาผูแ้ทนราษฎรว่า ตนมี
หลกัฐานชดัเจนว่านายด าซ่ึงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงหน่ึงและนางเขียวซ่ึงเป็นภรรยาของนายด าได้
ร่วมกนัหนีภาษีเป็นเงินมูลค่าหน่ึงร้อยลา้นบาท เป็นเหตุใหรั้ฐจดัเก็บภาษีไดน้อ้ยลง นายด ายกมือขอ
ใชสิ้ทธิพาดพงิ เม่ือประธานสภาผูแ้ทนราษฎรอนุญาต นายด าจึงอภิปรายตอบโตว้า่นายแดงน าความ
เทจ็มากล่าว ตนและภริยาไม่เคยหนีภาษีมาก่อน ต่อมานายด าและนางเขียวไดย้ืน่ฟ้องนายแดงเป็น
คดีอาญาขอ้หาหม่ินประมาทและเป็นคดีแพ่งขอให้ชดใชค้่าเสียหายแก่ช่ือเสียงและเกียรติคุณ โดย
อา้งเหตุจากการกล่าวถอ้ยค าในที่ประชุมขา้งตน้ 

ตามปัญหาเป็นการประชุมที่ไม่มีการถ่ายทอดทางวทิยกุระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์  เม่ือนายแดงกล่าวถ้อยค าในทางแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจาก
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร จึงเป็นการกล่าวถอ้ยค าโดยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของสภา นายแดงยอ่ม
ได้รับเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด มาตรา 130 วรรคหน่ึง นายด าและนางเขียวจึงฟ้องร้องนายแดงเป็น
คดีอาญาและเป็นคดีแพง่ไม่ได ้ศาลตอ้งมีค  าสัง่ไม่รับค าฟ้องของนายด าและนางเขียวไวรั้บพจิารณา 

2)  เอกสิทธ์ิที่มีการถ่ายทอดทางวทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 130 วรรคสอง บญัญติัว่า “...เอกสิทธ์ิตามวรรค

หน่ึงไม่คุม้ครองสมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ หากถอ้ยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถอ้ยค านั้นมี
ลกัษณะเป็นความผดิทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพง่ต่อบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิก
แห่งสภานั้น...” 

ในกรณีที่มีการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ สมาชิกรัฐสภาผูก้ล่าวถอ้ยค าใดในทางแถลงขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนน จะไม่ได้รับเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาดเหมือนอยา่งกรณีที่ไม่มีการถ่ายทอด แต่จะได้รับเอก
สิทธ์ิโดยมีเง่ือนไข กล่าวคือ หากถอ้ยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการ
กล่าวถ้อยค านั้นมีลกัษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น สมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค านั้นยอ่มไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิตามมาตรา 130 

                                                             
38  อธิคม อินทุภูติ  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 163. 
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วรรคสอง เน่ืองจากรัฐธรรมนูญมุ่งคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีโอกาสช้ีแจงขอ้
กล่าวหาต่อที่ประชุมสภา39 

ส าหรับค าพพิากษาที่น่าสนใจที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ ค าพิพากษาฎีกาที่ 
5730/2550 ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

คดีน้ีพิพาทเก่ียวกับการอภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 26 
เมษายน 2540 ที่อยูใ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 ใชบ้งัคบัโดยมีประเด็น
เก่ียวกบัเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัในการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญซ่ึงโจทก์อา้งว่าตามรัฐธรรมนูญ
ฉบบัน้ีในการประชุมวฒิุสภา การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร หรือการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา ตาม
บทบญัญตัิมาตรา 131 วรรคสอง เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม่คุม้ครองสมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าในการ
ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวทิยหุรือโทรทศัน์หากถอ้ยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณ
รัฐสภาและการกล่าวถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อ
บุคคลอ่ืน ส่วนจ าเลยอา้งวา่ไดรั้บเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 มาตรา 157 ซ่ึงประกาศใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 11 ตุลาคม 2540 หลงัจากที่จ  าเลยที่ 1 
อภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัของจ าเลยที่ 1 จึงตอ้งน ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2534 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 5)ฯ ในขณะที่จ  าเลยที่ 1 อภิปรายมา
ใชบ้งัคบั ไม่อาจน ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาใชบ้งัคบัยอ้นหลงัแก่
กรณีของจ าเลยที่ 1 ได ้และกรณีก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 แกไ้ข
เพิม่เติม (ฉบบัที่ 5)ฯ มาตรา 131 ขดักบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 
157 อนัจะน ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช มาตรา 157 มาใชบ้งัคบัแก่กรณีของ
จ าเลยที่ 1 แมร้ะหว่างพิจารณาของศาลจะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
ออกมาใชบ้งัคบัแลว้ก็ตาม คดีน้ีขอ้เท็จจริงปรากฏว่าขณะที่จ  าเลยที่ 1 อภิปรายนั้น มีการถ่ายทอด
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)ฯ มาตรา 131 ไม่คุม้ครองจ าเลยที่ 1 หากการกล่าวถ้อยค านั้นมี
ลกัษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอ่ืน เม่ือขอ้เท็จจริงฟังได้ว่า
ขณะที่จ  าเลยที่ 1 อภิปรายมีการถ่ายทอดทางวทิยกุระจายเสียงโทรทศัน์ ถอ้ยค  าดงักล่าวในที่ประชุม
ของจ าเลยที่ 1 ไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภาและมีลกัษณะที่อาจเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิด
สิทธิในทางแพง่ต่อบุคคลอ่ืน จ าเลยที่ 1 จึงไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2534 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 5)ฯ มาตรา 131 โจทกจึ์งมีอ านาจฟ้อง 

                                                             
39  สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 326. 
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แต่คดีน้ีศาลฎีกาวนิิจฉัยต่อไปว่า การอภิปรายของจ าเลยอยูใ่นขอบเขตของ
การปฏิบตัิหนา้ที่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝ่ายคา้นในการตรวจสอบการท างานของนายกรัฐมนตรี
เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอันเป็นวิสัยที่พึงกระท า ค  าอภิปรายของจ าเลย
ไม่ไดเ้ป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซ่ึงขอ้ความอนัฝ่าฝืนต่อความจริงจึงไม่เป็นการละเมิดต่อ
โจทก ์พพิากษายกฟ้อง40 

แต่หากผูไ้ดรั้บความเสียหายเป็นรัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น สมาชิก
รัฐสภาผูก้ล่าวถ้อยค าก็ยงัคงได้รับเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญอยู ่เหตุผลที่รัฐธรรมนูญไม่คุม้ครอง
รัฐมนตรีและสมาชิกแห่งสภาผูไ้ดรั้บความเสียหาย เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิพาดพิง
ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาไดอ้ยูแ่ลว้41 

ในกรณีที่มีการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ ถา้สมาชิกรัฐสภากล่าวถอ้ยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่รัฐมนตรีหรือ
สมาชิกแห่งรัฐสภานั้นได้รับความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการโฆษณาค าช้ีแจง
ตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวธีิการและภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการประชุมของสภา
นั้น โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกในการฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา 130 วรรค
สาม กล่าวคือ บุคคลภายนอกยงัคงมีสิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีกบัสมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าไดท้ั้งในทาง
อาญาและทางแพง่ เน่ืองจากเป็นกรณีที่สมาชิกผูก้ล่าวถอ้ยค าไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิตามมาตรา 130 วรรค
สอง 

ตัวอย่าง ในกรณีตามตัวอย่างข้างต้นหากเป็นการประชุมสภาที่ มีการ
ถ่ายทอดทางวทิยกุระจายเสียงหรือวทิยโุทรทศัน์ นางเขียวยอ่มฟ้องร้องนายแดงเป็นคดีอาญาขอ้หา
หม่ินประมาทและเป็นคดีแพง่ขอใหช้ดใชค้่าเสียหายแก่ช่ือสียงและเกียรติคุณได ้เน่ืองจากเป็นกรณี
ถอ้ยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถอ้ยค านั้นมีลักษณะเป็น
ความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อนางเขียวซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่รัฐมนตรี
หรือสมาชิกแห่งสภานั้นเอกสิทธ์ิตามาตรา 130 วรรคหน่ึง จึงไม่คุม้ครองนายแดงผูก้ล่าวถอ้ยค าตาม
มาตรา 130 วรรคสอง ท าใหน้ายแดงไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิในกรณีน้ี 

ส่วนนายด าฟ้องร้องนายแดงเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งไม่ได ้เน่ืองจากนาย
ด าเป็นรัฐมนตรีที่เขา้ร่วมประชุมในวนันั้นด้วย ซ่ึงสามารถใช้สิทธิพาดพิงช้ีแจงหรืออธิบายต่อที่

                                                             
40  สมหมาย จนัทร์เรือง.  (2552,มีนาคม).  “เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัในการอภิปรายในรัฐสภา”.  ข่าว

เนตบิัณฑิตยสภา, 22,236.  หนา้ 10–11. 
41  ดูค  าพิพากษาฎีกาท่ี 5730/2550 (ประชุมใหญ่). 
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ประชุมสภาไดอ้ยูแ่ลว้เอกสิทธ์ิตามาตรา 130 วรรคหน่ึง จึงยงัคุม้ครองนายแดงตามมาตรา 130 วรรค
สอง ตอนทา้ย ท าใหน้ายแดงยงัคงไดรั้บเอกสิทธ์ิในกรณีน้ี 

4.4.2  เอกสิทธ์ิของบุคคลซ่ึงท าหนา้ที่กรรมาธิการ 
เน่ืองจากกิจกรรมทางรัฐสภานั้นเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ มีวิธีการและกลไกที่

ซับซ้อน ล าพงัแต่สมาชิกรัฐสภาคงไม่สามารถด าเนินการไดส้มบูรณ์ จึงตอ้งมอบหมายให้คณะ
บุคคลที่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ เป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงเรียกว่าคณะกรรมาธิการนั่นเอง42 
โดยจะกล่าวถึงระบบของคณะกรรมาธิการ ประเภทของคณะกรรมาธิการ อ านาจของ
คณะกรรมาธิการ และบุคคลที่รัฐธรรมนูญมาตรา 135 วรรคส่ีให้ความคุม้ครอง อันเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

4.4.2.1  ระบบคณะกรรมาธิการของรัฐสภาไทย  
คณะกรรมาธิการ (Committee) หมายเฉพาะถึงคณะกรรมการที่รัฐสภาหรือสภา

แต่ละสภาแต่งตั้งขึ้นเพื่อศึกษาสอบสวนกรณีใดๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา หรือของสภา
แลว้แต่กรณี หรือ หมายถึง คณะบุคคลที่สภาตั้งขึ้นเพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเร่ืองใดๆ  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภาซ่ึงการมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการกระท าการดงักล่าวเป็นการมอบหมายเฉพาะเร่ือง  

คณะกรรมาธิการเป็นกลไกที่ส าคญัของสภา เพราะสภามีหน้าที่กวา้งขวาง
ครอบคลุมในกิจกรรมทุกประเภท การปฏิบตัิหน้าที่ทั้งในทางนิติบญัญติัและควบคุมการบริหาร
ราชการแผน่ดินจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัคณะกรรมาธิการเป็นหลกั เน่ืองจาก  

1)  สภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนมาก มีระยะเวลาในการประชุมที่จ  ากดั ท า
ใหไ้ม่สามารถตอบสนองปริมาณงานของสภาที่มีจ  านวนมากได ้ 

2)  สมาชิกสภาแต่ละบุคคลมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
สนใจในปัญหาที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันในปัญหาแต่ละด้านรอง
ศาสตราจารยธ์งทอง จันทรางศุ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
คณะกรรมาธิการไว ้4 ประการ ดงัน้ี  

(1)  เพือ่แสวงหาขอ้มูล และกลัน่กรองเร่ืองใหส้ภา  
(2)  ผสมผสานความจ าเป็นทางเทคนิคกบัความตอ้งการของราษฎร  
(3)  ละลายความเป็นพรรคการเมือง  
(4)  การสอบสวนขอ้เทจ็จริง และรับเร่ืองราวร้องทุกข์43  

                                                             
42  มานิตย ์จุมปา  ข  เล่มเดิม.  หนา้ 36. 
43  คณะกรรมาธิการ.  (2553).  สืบคน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2553, จาก http://www.panyathai.or.th 
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ส าหรับประเทศไทยไดรั้บแนวความคิดเก่ียวกบัระบบคณะกรรมาธิการมา
จากประเทศตะวนัตก กล่าวคือ ไดมี้การบญัญติัเก่ียวกบั “คณะกรรมาธิการ” ไวใ้นรัฐธรรมนูญทุก
ฉบบั โดยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือวนัที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นตน้มา รัฐธรรมนูญ
ของไทยก็คือ พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศกัราช 2475 มี
บทบญัญติัเก่ียวกับระบบคณะกรรมาธิการไว ้จึงนับได้ว่าเป็นคร้ังแรกที่มีการน าแนวความคิด
เก่ียวกบัระบบคณะกรรมาธิการของประเทศตะวนัตกมาใชใ้นฝ่ายนิติบญัญติัของไทย โดยก  าหนด
ไวใ้นมาตรา 26 ไวว้า่ “สภามีอ านาจตั้งอนุกรรมการเพื่อท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือให้สอบสวน
พจิารณาท าความเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงขึ้นเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือตกลงอีกขั้น
หน่ึงก็ได”้ ประธานอนุกรรมการเม่ือสภาไม่ไดต้ั้งก็ใหอ้นุกรรมการเลือกกนัเอง ตั้งขึ้นเป็นประธาน
ได ้อนุกรรมการมีอ านาจเชิญบุคคลใดๆ มาช้ีแจง แสดงความเห็นได ้ซ่ึงบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
จากอดีตจนถึงปัจจุบนัต่างได้ก  าหนดบทบาทของคณะกรรมาธิการไวท้ั้งส้ิน เพื่อให้เป็นไปตาม
กลไกของรัฐสภา ครอบคลุมในกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการท างาน อ านาจ
หนา้ที่ในการพจิารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองต่างๆ ที่สภามอบหมาย 

4.4.2.2  ประเภทของคณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการที่รัฐสภาหรือแต่ละสภาแต่งตั้งขึ้นเพื่อศึกษา สอบสวนกรณี 

ใด ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา หรือของสภาแล้วแต่กรณี หรือศึกษาเร่ืองใดๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของรัฐสภา เม่ือด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ตอ้งรายงานต่อรัฐสภานั้น ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 จ าแนกประเภทคณะกรรมาธิการไวด้งัน้ี  

1)  คณะกรรมาธิการสามญัประจ าสภา คือ กรรมาธิการที่สภาแต่งตั้งจากบุคคล
ซ่ึงเป็นสมาชิกของสภาเท่านั้น ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ ในกรณีที่ระบบของรัฐสภาเป็นระบบ
สองสภา แต่ละสภาก็จะตั้งคณะกรรมาธิการสามญัประจ าสภาของตนไว ้คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาจะมีจ านวนคณะตามความจ าเป็นในกิจการของสภาทั้งจ  านวนคณะกรรมาธิการ และ
จ านวนบุคคลซ่ึงเป็นกรรมาธิการสภาจะเป็นผูก้  าหนดโดยค านึงถึงจ านวนสมาชิกของสภา  

กรณีของคณะกรรมาธิการสามญัประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรตามขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2551 นั้น คณะกรรมาธิการสามญัมีจ านวนสามสิบห้าคณะ แต่ละ
คณะประกอบดว้ยกรรมาธิการมีจ านวนสิบหา้คน  

กรณีของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา มีหน้าที่พิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบญัญติั กระท ากิจการ พจิารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเร่ืองใดๆ อนัอยูใ่นอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาหรือตามที่วุฒิสภามอบหมาย คณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าวุฒิสภาตามขอ้บงัคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 นั้น คณะกรรมาธิการสามัญ
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ประจ าวุฒิสภาแต่ละคณะประกอบดว้ยกรรมาธิการจ านวนไม่น้อยกว่าเกา้คนแต่ไม่เกินสิบห้าคน 
และใหมี้จ านวนยีสิ่บสองคณะ44  

2)  คณะกรรมาธิการวิสามญั หมายถึง กรรมาธิการที่สภาแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึง
เป็นสมาชิกหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกแห่งสภานั้น มีจ  านวนตามที่ที่ประชุมสภาก าหนดประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการ สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัขึ้นมาในกรณีที่สภาพิจารณาแล้วเห็นว่า มี
เหตุผลและจ าเป็นในกิจการของสภาซ่ึงไม่อยูใ่นขอบข่ายของคณะกรรมาธิการสามญัคณะใดคณะ
หน่ึง หรือเป็นเร่ืองที่คาบเก่ียวกบัขอบข่ายอ านาจหนา้ที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมาธิการสามญั
หลายคณะและสภาสมควรจะไดรั้บฟังความคิดเห็นจากผูมี้ความรู้ ความสามารถหรือผูเ้ช่ียวชาญ
โดยเฉพาะ หรือจากบุคคลที่เก่ียวขอ้งเม่ือคณะกรรมาธิการวิสามญัปฏิบติัหน้าที่เสร็จส้ินแลว้ก็จะ
สลายตวัหมดหนา้ที่ทนัที 

การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวสิามญัให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายช่ือที่
สมาชิกเสนอ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือไดค้ร้ังละหน่ึงช่ือ การเสนอตอ้งมีสมาชิกรับรองไม่
นอ้ยกวา่หา้คนและอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัการประชุมวฒิุสภาขอ้ 81 และ 78 

จ านวนคณะของคณะกรรมาธิการวิสามัญจะไม่มีการก าหนดไวแ้น่นอน
เหมือนกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา และจะตั้ งขึ้นเม่ือใดขึ้ นอยู่กับมติของสภาที่จะ
พจิารณา ส่วนจ านวนกรรมาธิการในแต่ละคณะก็มิไดมี้การก าหนดไวช้ดัเจน แต่ละสภาจะก าหนด
จ านวนกรรมาธิการเม่ือมีการตั้งคณะกรรมาธิการวสิามญัขึ้น 

3)  คณะกรรมาธิการร่วมกัน หมายถึง กรรมาธิการที่สภาผูแ้ทนราษฎรและ
วุฒิสภาแต่งตั้ งขึ้ นเพื่อพิจารณาปัญหาร่วมกัน อันประกอบด้วยบุคคลที่ เป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา โดยมีจ านวนเท่ากนัตามที่สภาผูแ้ทนราษฎรก าหนด เพื่อท า
หนา้ที่ร่วมกนัพจิารณาร่างพระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญที่วฒิุสภาได้
แกไ้ขเพิม่เติมร่างพระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญที่สภาผูแ้ทนราษฎร
ไดใ้ห้ความเห็นชอบแลว้ เม่ือด าเนินการเสร็จก็สลายตวัไป และตอ้งรายงานผลการพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนั้นต่อสภาทั้งสอง หากสภาทั้งสอง
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะ 
กรรมาธิการร่วมกนัไดพ้จิารณาแลว้ให้นายกรัฐมนตรีน า ขึ้นทูลเกลา้ ฯ ถวาย เพื่อพระมหากษตัริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป แต่หากสภาใดสภาหน่ึงไม่
เห็นชอบดว้ย ก็ใหย้บัย ั้งร่างพระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไวก่้อน 
                                                             

44  สถาบนัพระปกเกลา้.  (2553).  รายงานของคณะกรรมาธิการ.  สืบคน้เม่ือ 11 กรกฎาคม 2553, จาก 
www.thaipoliticsgovernment.org 
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4)  คณะกรรมาธิการเตม็สภา หมายถึง คณะกรรมาธิการที่ประกอบดว้ยสมาชิก
ทุกคนในสภาเป็นกรรมาธิการและประธานในที่ประชุมท าหนา้ที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการดว้ย 

คณะกรรมา ธิการเต็มสภาจะ เ กิ ดขึ้ น ในกรณีของการพิจาณาร่ า ง
พระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง ขั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการซ่ึงจะกระท าไดต้่อเม่ือคณะรัฐมนตรีร้องขอ หรือเม่ือสมาชิกเสนอญตัติโดยมี
สมาชิกรับรองไม่นอ้ยกวา่ 20 คน และที่ประชุมอนุมตัิ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น สภาจะตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหาใดโดยเฉพาะที่
เก่ียวกบัร่างพระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็ได ้และสภาอาจมีมติ
ให้พิจ ารณารวดเ ดียวเ ป็น  3 วาระได้  โดยให้สมา ชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบเป็ น
คณะกรรมาธิการพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น45 

4.4.2.3  อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมาธิการ 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 255046 มาตรา 135 ไดก้  าหนดว่า สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา มีอ านาจเลือกสมาชิก
ของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามญั และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นสมาชิกหรือมิไดเ้ป็น
สมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวสิามญั เพื่อกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใดๆ 
อนัอยูใ่นอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา แลว้รายงานต่อรัฐสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัดงักล่าว
ตอ้งระบุกิจการหรือเร่ืองใหช้ดัเจนและไม่ซ ้ าหรือซอ้นกนั  

คณะกรรมาธิการมีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคล
ใดมาแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเร่ืองที่พิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาอยูน่ั้นได ้และใหค้  าสัง่เรียกดงักล่าวมีผลบงัคบัตามที่กฎหมายบญัญติั แต่ค  าสั่งเรียกเช่นว่านั้น
มิใหใ้ชบ้งัคบักบัผูพ้พิากษาหรือตุลาการที่ปฏิบติัตามอ านาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บงัคบักบัผูต้รวจการแผ่นดินหรือ
กรรมการในองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่ปฏิบติัตามอ านาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองคก์รตาม
รัฐธรรมนูญตามบทบญัญตัิในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญแล้วแต่
กรณี  

                                                             
45  สิฐ์ิวิภา หาญสิริ.  (2549).  บทบาทของคณะกรรมาธิการวุฒสิภาในการสอบสวนการทุจริตและ 

ประพฤตมิชิอบ.  หนา้ 15-16. 
46  ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร.  (2546).  ข้อบังคบัการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544.  หนา้ 170. 
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นอกจากนั้น ตามขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 255147 ขอ้ 96 
ก าหนดไวว้า่ คณะกรรมาธิการไดก้ระท ากิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใดๆ ตามอ านาจ
หนา้ที่หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแลว้ใหร้ายงานต่อสภา โดยในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการ
มีสิทธิแถลง ช้ีแจงแกไ้ขเพิม่เติมเก่ียวกบัการกระท าดงักล่าว และคณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้
บุคคลใดแถลงหรือช้ีแจงแทนก็ได้ เม่ือได้รับอนุญาตจากประธาน และตามข้อบงัคับข้อที่ 97 
ก าหนดไวว้่า ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่า มีขอ้สังเกตที่
คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวขอ้งควรทราบ หรือควรปฏิบติั ก็ให้บนัทึก
ขอ้สังเกตดังกล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภาพิจารณา และในการพิจารณา
ขอ้สังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้สภาลงมติว่าเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยโดยไม่มีการอภิปราย ใน
กรณีที่สภาเห็นดว้ยกบัขอ้สงัเกตของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและขอ้สังเกตไป
ยงัคณะรัฐมนตรี ศาล หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัการประชุม
ของวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ขอ้ 91 วรรคหน่ึง ที่ก  าหนดว่า ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้า
คณะกรรมาธิการเห็นว่า มีขอ้สังเกตที่คณะรัฐมนตรีหรือองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวขอ้ง
ควรทราบหรือควรปฏิบติัให้บนัทึกขอ้สังเกตดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้
วุฒิสภาพิจารณา และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ .ศ. 2551 ก าหนดการรายงานของ
คณะกรรมาธิการไวว้่า เม่ือประธานวุฒิสภาไดรั้บรายงานของคณะกรรมาธิการแลว้ ให้ประธาน
วุฒิสภาบรรจุเขา้ระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน และให้เลขาธิการวุฒิสภาจดัส่งเฉพาะ
ระเบียบวาระการประชุมวฒิุสภาและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งให้สมาชิกโดยไม่ตอ้งจดัส่งรายงานลบัของ
คณะกรรมาธิการดงักล่าวไปดว้ย  

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวได้ว่า รายงานของคณะกรรมาธิการถือเป็นส่ิง
ส าคญัอยา่งหน่ึงในการปฏิบติัหนา้ที่ภายใตร้ะบบรัฐสภา ทั้งน้ีเน่ืองจากการรายงานการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการของสภาจะเก่ียวขอ้งกบัการพจิารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใดๆ ซ่ึงตอ้งรายงาน
ต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ดงันั้น รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและ
ขอ้สงัเกตไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการปฏิบติังานเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน และท าให้การบริหารงานของรัฐสภาสามารถเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามภารกิจที่ก  าหนดไว ้

4.4.2.4  บุคคลที่รัฐธรรมนูญมาตรา 135 วรรคส่ีใหค้วามคุม้ครอง 
 

                                                             
47  ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร.  (2551).  ข้อบังคบัการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2551.  หนา้ 124-

125. 
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1)  บุคคลซ่ึงท าหนา้ที่กรรมาธิการ 
ผู ้ที่กระท าหน้าที่กรรมาธิการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการสามัญหรือ

กรรมาธิการวิสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภา ได้รับเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญตาม 135 
วรรคส่ีที่บญัญติัว่า “...เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา 130 นั้น ให้คุม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหน้าที่
กรรมาธิการดว้ย...”48 กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ มาตรา 135 วรรคส่ี ไดใ้ห้เอกสิทธ์ิแก่บุคคลผูก้ระท า
หน้าที่  “กรรมาธิการ” ของสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้ งที่ เป็นกรรมาธิการสามัญและ
กรรมาธิการวิสามัญ ทั้งน้ีเพื่อให้กรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาสามารถปฏิบติั
หน้าที่ที่สภาของตนมอบหมายได้อยา่งเต็มที่ โดยไม่ตอ้งกงัวลจากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีอัน
เน่ืองมาจากการแสดงความคิดเห็นหรือแถลงขอ้เทจ็จริงใดในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ 

ในการน้ีมีขอ้สังเกตว่ามาตรา 135 วรรคส่ี ก าหนดให้เอกสิทธ์ิที่บญัญติัไว้
ในมาตรา 130 นั้นคุม้ครองถึง “บุคคลผูก้ระท าหน้าที่ตามมาตราน้ี” ด้วย ซ่ึงบุคคลผูก้ระท าหน้าที่
ตามมาตราน้ีไม่ไดมี้เฉพาะ “กรรมาธิการ” เท่านั้น แต่ยงัรวมถึง “บุคคลภายนอกซ่ึงคณะกรรมาธิการ
เรียกมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น” ในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการอีกดว้ย ฉะนั้น 
ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่บุคคลภายนอกซ่ึงคณะกรรมาธิการเรียกมาแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
ยอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิตามาตรา 135 วรรคส่ี ดว้ย 

2)  บุคคลภายนอกที่คณะกรรมาธิการเชิญมาแถลงขอ้เทจ็จริง 
จากที่กล่าวไวใ้นขา้งตน้แลว้ว่ากรณีบุคคลภายนอกที่คณะกรรมาธิการเชิญ

มาแถลงขอ้เทจ็จริงนั้นบุคคลภายนอกที่คณะกรรมาธิการเชิญมายอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 135 วรรคส่ี ที่บญัญติัว่า “เอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้น
มาตรา 130 นั้น ให้คุม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหน้าที่ตามมาตราน้ีดว้ย” ซ่ึงบุคคลที่กระท าตาม  
มาตราน้ีมิได้หมายความถึงเฉพาะ “กรรมาธิการ” เท่านั้ น แต่ยงัรวมถึง “บุคคลภายนอกซ่ึง
คณะกรรมาธิการเชิญมาแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็น” ในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ
อีกดว้ย ดงันั้น บุคคลภายนอกที่ “คณะกรรมาธิการ” เชิญมาแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็น
ยอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิดว้ยเช่นกนั   

3)  ผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
กรณีของผูพ้ิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการจะ

ได้รับเอกสิทธ์ิตามมาตรา 134 วรรคส่ีด้วยหรือไม่นั้ น โดยผูเ้ขียนก็มีความเห็นว่า การตีความ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในมาตราน้ีนั้ นต้องตีความให้ครอบคลุมตามเจตนารมรณ์ของ
รัฐธรรมนูญดว้ย ฉะนั้น เม่ือกรณีของผูพ้ิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภา
                                                             

48  อธิคม อินทุภูติ ก.  เล่มเดิม.  หนา้ 162. 
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ยงัไดรั้บเอกสิทธ์ิ บรรดาผูพ้ิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการก็ยอ่มไดรั้บ
เอกสิทธ์ิด้วยเช่นกัน ฉันใดก็ฉันนั้ น เพราะไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือเป็นการประชุมของ
คณะกรรมาธิการก็มีความส าคญัดว้ยกนัทั้งส้ิน ดังนั้น ผูพ้ิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมของ
คณะกรรมาธิการก็ยอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 135 วรรคส่ี ดว้ย 

4.4.3  เอกสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาและไม่ใช่บุคคลที่ท  าหนา้ที่กรรมาธิการ 
นอกจากรัฐธรรมนูญจะให้เอกสิทธ์ิแก่สมาชิกรัฐสภาแล้ว รัฐธรรมนูญยงัให้เอกสิทธ์ิ

คุม้ครองไปถึงบุคคลบางประเภทซ่ึงไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาอีกด้วย เน่ืองจากบุคคลเหล่านั้นมี
หนา้ที่ตามกฎหมายที่จะตอ้งปฏิบติัเพือ่ใหง้านของรัฐสภาบรรลุผล ซ่ึงไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

4.4.3.1  ผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภา 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 130 วรรคส่ี ได้ให้เอกสิทธ์ิแก่ผูพ้ิมพแ์ละโฆษณารายงาน

การประชุมเช่นเดียวกับสมาชิกรัฐสภา เพื่อให้ผูพ้ิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมซ่ึงได้รับ
อนุญาตตามขอ้บงัคบัของสภาได้รับการคุม้ครองจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนั้น ทั้งน้ี         
ผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมจะไดรั้บเอกสิทธ์ิก็ต่อเม่ือประกอบดว้ยเง่ือนไขสามประการ 
ไดแ้ก่ 

ประการแรก ผูพ้มิพแ์ละโฆษณาตอ้งเป็นผูพ้มิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุม
ของ “สภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา หรือรัฐสภา” เท่านั้น จึงไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ หากเป็นผู ้
พมิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมของ “คณะกรรมาธิการ” หรือของ “คณะรัฐมนตรี” ยอ่มไม่ได้
รับเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ 

ประการที่สอง เอกสิทธ์ินั้นไดแ้ก่ “ผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณา” ที่สามารถพิมพแ์ละ
โฆษณาไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นๆ เท่านั้น มิใช่หมายความว่าบุคคลใดๆ ก็สามารถพิมพแ์ละ
โฆษณารายงานการประชุมได ้ดว้ยเหตุน้ีส่ือมวลชนหรือหนังสือพิมพท์ี่น ารายงานการประชุมมา
พิมพเ์ผยแพร่หรือลงเป็นข่าวจึงไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ส่ือมวลชนหรือ
หนังสือพิมพก์็ยงัไดรั้บความคุม้ครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (4) ที่บญัญติัว่าการ
แสดงความคิดเห็นหรือ ข้อความใด โดยสุจริตในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเร่ืองการ
ด าเนินการอนัเปิดเผยในการประชุม ยอ่มไม่เป็นความผดิฐานหม่ินประมาท 

ประการที่สาม การพมิพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา จึงจะไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ 
ตอ้งเป็นการพิมพแ์ละโฆษณาที่จดัท  าขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากสภา ทั้งน้ีเพียงแต่ประธานสภา
อนุญาตใหพ้มิพห์รือโฆษณารายงานการประชุมสภาก็ไดรั้บความคุม้ครองแลว้ โดยไม่ตอ้งถึงขนาด
ให้สภาลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบในการพิมพ์โฆษณารายงานการประชุมดังกล่าว เพราะ
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ประธานสภามีหนา้ที่รับผดิชอบโดยตรงในงานธุรการของสภา นอกจากน้ี รายงานการประชุมสภา
จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากสภาเสียก่อน จึงจะสามารถพิมพแ์ละโฆษณาเผยแพร่ได ้
หากเป็นการพิมพ์และโฆษณาเผยแพร่ก่อนที่สภาจะตรวจสอบและรับรอง ผูพ้ิมพแ์ละโฆษณา
รายงานการประชุมยอ่มไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิในกรณีน้ี 

4.4.3.2  บุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิด 
เห็นในที่ประชุม 

การประชุมสภาในหลายกรณีจ าเป็นจะตอ้งเชิญบุคคลภายนอกในฐานะเป็นผูมี้
ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงบางเร่ืองให้แก่ที่ประชุม ดงันั้น เพื่อให้บุคคล
ดงักล่าวกลา้ที่จะแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นของตน รัฐธรรมนูญ มาตรา 130 วรรคส่ี 
จึงบญัญติัใหเ้อกสิทธ์ิแก่บุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมสภาอนุญาต ให้แถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมดว้ย ทั้งน้ี บุคคลภายนอกจะไดรั้บเอกสิทธ์ิก็ต่อเม่ือประกอบดว้ยเง่ือนไข
สองประการ ไดแ้ก่ ประการแรก บุคคลภายนอกนั้นตอ้งเป็นบุคคลซ่ึง “ประธานในที่ประชุมสภา” 
อนุญาตให้แถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเท่านั้น หากเป็นบุคคลภายนอกซ่ึงสมาชิกสภา
หรือรัฐมนตรีเชิญมาให้แถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น โดยประธานในที่ประชุมสภายงั
ไม่ไดอ้นุญาต การแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้นยอ่มไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิตาม
รัฐธรรมนูญ และประการที่สอง การแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นของบุคคลซ่ึงประธาน
ในที่ประชุมสภาอนุญาตต้องกระท าใน “ที่ประชุมสภา” เท่านั้ น จึงจะได้รับเอกสิทธ์ิตาม
รัฐธรรมนูญ 

4.4.3.3  ผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยโุทรทศัน์ที่
ไดรั้บอนุญาตจากประธานแห่งสภา 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 130 วรรคส่ี ได้ให้เอกสิทธ์ิแก่ผูด้  าเนินการถ่ายทอดการ
ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์ที่ได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลว้แต่กรณี เพื่อให้
ผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมดงักล่าวไดรั้บความคุม้ครองจากการแพร่ภาพแพร่เสียงการประชุม
สภาดังกล่าว แต่หากผู ้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุมได้รับอนุญาตจากบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่
ประธานสภานั้น เช่น คณะรัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ผูด้  าเนินการถ่ายทอดการ
ประชุมยอ่มไม่ไดรั้บการคุม้ครองเอกสิทธ์ิให้ไวใ้นมาตรา 130 วรรคส่ี ถา้การอภิปรายของสมาชิก
รัฐสภาเป็นการละเมิดหรือหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน49 

                                                             
49  สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 328-329. 
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ในอดีตนั้ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ได้มีบทบัญญัติให้ความ
คุม้ครองผูถ่้ายทอดการประชุมสภา จนกระทัง่รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ดังนั้นการถ่ายทอดการ
ประชุมสภาในอดีตแมผู้ท้  าการถ่ายทอดจะไดรั้บอนุญาตก็ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง ถา้การอภิปราย
ของสมาชิกรัฐสภาเป็นการละเมิดหรือหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืน กรณีดงักล่าวเป็นประเด็นปัญหาที่มี
การถกเถียงกันอย่างมากในช่วง ปี พ.ศ. 2528 และได้มีการให้ความเห็นทางกฎหมายรวมทั้งค  า
พพิากษาศาลฎีกาในเร่ืองน้ีไวด้ว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1)  การใหค้วามเห็นทางกฎหมาย 
“บนัทึกของคณะกรรมการร่างกฎหมาย เร่ืองการถ่ายทอดเสียงการประชุม

สภาผูแ้ทนราษฎรทางวทิยกุระจายเสียง” 
ตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมภพ โหตระกิตย)์ ไดมี้หนังสือ ด่วน

ที่สุด ที่ สร. 0104/7026 ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2522 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้
คณะกรรมกฤษฎีกาพจิารณาใหค้วามเห็นตามค าสัง่ของท่านนายกรัฐมนตรี วา่ 

(1)  ในขณะที่มีการถ่ายทอดการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภาหรือ
การประชุมร่วมทางวิทยกุระจายเสียง ตามมติของสภานั้นๆ หรือตามมติของที่ประชุมร่วมกนัของ
รัฐสภา ถา้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ดไดก้ล่าวถอ้ยค าใดๆ ในที่ประชุมสภา
อนัเป็นการละเมิดหรือหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน สมาชิกผูน้ั้นจะยงัไดรั้บการคุม้ครองตามเอกสิทธ์ิที่
ใหไ้วใ้นมาตรา 114 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2521 หรือไม่ 

(2)  เม่ือคณะรัฐมนตรีสัง่การใหก้รมประชาสมัพนัธ์ด าเนินการถ่ายทอดการ
ประชุมของสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภาหรือการประชุมร่วม ตามมติของสภานั้นๆ หรือตามมติ
ของที่ประชุมร่วมกนัของรัฐสภาแลว้ ถา้การอภิปรายของสมาชิกเป็นการละเมิดหรือหมิ่นประมาท
บุคคลอ่ืน คณะรัฐมนตรีก็ดี อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ก็ดี และเจา้หน้าที่ผูด้  าเนินการถ่ายทอดการ
ประชุมก็ดี จะไดรั้บการคุม้ครองตามเอกสิทธ์ิที่ใหไ้วใ้นมาตรา 114 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2521 หรือไม่ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 6) ได้
พจิารณาปัญหาดงักล่าวแลว้ มีความเห็นว่า เอกสิทธ์ิที่ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรในการกล่าวแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นนั้ น มาตรา 114 วรรคหน่ึง50ของ

                                                             
50  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2521 มาตรา 114 บญัญติัว่า “ในท่ีประชุมวุฒิสภาก็ดี 

ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรก็ดีท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ดี สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถ้อยค าใดๆ ในทางแถลง
ขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุ
ฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2521 ก าหนดวา่ “สมาชิกของแต่ละสภาดงักล่าวจะ
ไดรั้บความคุม้ครองต่อเม่ือการกล่าวแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นนั้นไดก้ระท าใน “ที่
ประชุมวุฒิสภา ที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา” และนอกจากนั้น 
ความในวรรคสองของมาตราดงักล่าวก็ไดมี้บทบญัญติัโดยเฉพาะไวส้ าหรับ 

เอกสิทธ์ิของผูท้ี่โฆษณาการแถลงขอ้เทจ็จริงหรือการแสดงความคิดเห็น ซ่ึง
เป็นการโฆษณานอกที่ประชุมวฒิุสภาที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร หรือที่ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา 
โดยไดบ้ญัญตัิใหค้วามคุม้ครองเฉพาะ “ผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของ
วฒิุสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎร” เท่านั้น ซ่ึงความในวรรคสองน้ีไดก้  าหนดเง่ือนไขที่ส าคญัไวโ้ดยชดั
แจง้สามประการดว้ยกนั คือประการแรก การโฆษณานั้นจะตอ้งเป็นการโฆษณารายงานการประชุม 
ซ่ึงหมายความว่า เป็นรายงานการประชุมสภาที่ไดมี้การตรวจสอบและรับรองตามขอ้บงัคบัของ
วุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรแล้ว และประการที่สอง การคุ้มครองนั้ นให้แก่ “ผูพ้ิมพ์และผู ้
โฆษณา” เท่านั้น ซ่ึงเขา้ใจไดใ้นตวัวา่จะตอ้งเป็นผูท้ี่ท  าการพมิพแ์ละโฆษณาไดต้ามกฎหมายว่าดว้ย
การนั้น ๆ มิใช่หมายความว่าบุคคลใดๆ ก็สามารถท าการพิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมได ้
แมแ้ต่สมาชิกสภานั้นเองถ้ามิใช่ผูท้ี่ท  าการพิมพแ์ละโฆษณาได้ตามกฎหมายแลว้ ก็ไม่อาจท าการ
พมิพห์รือโฆษณาได ้และประการสุดทา้ย การโฆษณารายงานการประชุมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของสภาผูแ้ทนราษฎรหรือของวฒิุสภา 

ดงันั้น ในปัญหาขอ้แรก ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่าง
กฎหมาย กองที่ 6) เห็นว่า เม่ือพิจารณาถอ้ยค าตามที่ปรากฏในวรรคหน่ึงของมาตรา 114 ประกอบ
กบัขอ้ความตามที่บญัญติัไวโ้ดยเฉพาะในวรรคสองของมาตราดงักล่าวแลว้ ยอ่มเป็นที่เขา้ใจไดว้่า 
ถา้สมาชิกกล่าวถอ้ยค า ฯลฯ ในที่ประชุม สมาชิกยอ่มไดรั้บการคุม้ครองตามเอกสิทธ์ิที่ไดใ้ห้ไวต้าม
มาตรา 114 ไม่วา่การประชุมดงักล่าวจะมีการถ่ายทอดทางวทิยกุระจายเสียงหรือไม่ 

ในปัญหาข้อที่สอง การที่สภามีมติให้มีการถ่ายทอดการประชุมทาง
วิทยกุระจายเสียงย่อมไม่มีผลเป็นการขยายเอกสิทธ์ิให้คุม้ครองไปถึงผูท้ี่กระท าการถ่ายทอดทาง
วิทยกุระจายเสียงดว้ย เพราะมาตรา 114 วรรคสอง ได้บญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้จ ากดักรณีไวเ้ฉพาะผู ้
พิมพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัเท่านั้น ดงันั้น คณะรัฐมนตรีก็ดี อธิบดีกรม
ประชาสมัพนัธก์็ดี และเจา้หนา้ที่ผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยกุระจายเสียงก็ดี จึงไม่ได้
รับความคุม้ครองถา้การอภิปรายของสมาชิกเป็นการละเมิดหรือหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืน 

                                                                                                                                                                               

เอกสิทธ์ิน้ียอ่มคุม้ครองไปถึงผูพิ้มพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของวุฒิสภาหรือสภา
ผูแ้ทนราษฎร แลว้แต่กรณี และคุม้ครองไปถึงบุคคลซ่ึงประธานในท่ีประชุมอนุญาตให้แถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมดว้ย” 
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2)  ค  าพพิากษาฎีกาที่ 1927/2528 
จ าเลยที่1เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้กล่าวอภิปรายในการประชุม 

ร่วมกนั ของรัฐสภาในการพจิารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย มีขอ้ความพาดพิงมาถึง
โจทก์ว่าหลีกเล่ียงภาษี อันเป็นขอ้ความฝ่าฝืน ต่อความจริง ซ่ึงจ าเลยที่1ไม่รู้แน่จริงขึ้นมายืนยนั
ฉะนั้นขอ้ความที่จ  าเลยที่1 กล่าวหาโจทกย์อ่มก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อช่ือเสียงเกียรติคุณ และทาง
ท ามาหาได้หรือทางเจริญของโจทก์แต่ค  ากล่าวอภิปราย ของจ าเลยที่ 1 เป็นการกล่าวถ้อยค าไป
ในทางแถลงขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ของ
รัฐโดยตรงจ าเลยที่  1 ย่อมได้รับเอกสิทธ์ิ ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้อง ว่ากล่าวในทางใดมิได ้    
เอกสิทธ์ิ น้ี เป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาดที่ได้รับความคุ้มครอง โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2521 มาตรา 114 วรรคแรก โจทก์จะฟ้องว่าจ  าเลยที่ 1 ท  าละเมิดแก่
โจทกห์าไดไ้ม่ 

กรมประชาสมัพนัธจ์  าเลยที่ 2 ท  าการถ่ายทอดเสียงการอภิปรายในที่ประชุม
รัฐสภาดงักล่าว เป็นการถ่ายทอดเสียงทนัทีทนัใดจากการประชุมจึงมิใช่เป็นการโฆษณา รายงาน
การประชุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2521 มาตรา 114 วรรคสอง ยอ่ม
ไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิคุม้ครองตามบทกฎหมายดงักล่าว แต่การที่จ  าเลยที่ 2 ไดท้  าการถ่ายทอดเสียงการ
อภิปรายดงักล่าว ไดก้ระท าตามค าสั่งของประธานรัฐสภาและตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ตามล าดบัขั้นตอนทุกประการการกระท าของจ าเลยที่ 2 ยอ่มถือไดว้่ากระท าตามค าสั่งอนัชอบดว้ย
กฎหมาย แม้ข้อความที่จ  าเลยที่  1 กล่าวอภิปรายจะเป็นที่ เสียหายแก่โจทก์จ  าเลยที่  2 ก็ได้รับ            
นิรโทษกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 449 วรรคแรกหาตอ้งรับผิดชดใช ้    
ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทกไ์ม่ 

จากการใหค้วามเห็นทางกฎหมายและค าพพิากษาศาลฎีกาขา้งตน้ จะเห็นได้
ว่า ผูท้  าการถ่ายทอดการประชุมสภาแม้จะไดรั้บอนุญาตจากประธานสภาก็ตามก็ไม่ไดรั้บความ
คุม้ครอง เน่ืองจากเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญมิไดบ้ญัญติัคุม้ครองถึงการถ่ายทอดการประชุมไวด้ว้ย 
อยา่งไรก็ดี หากพจิารณาในความเป็นจริงแลว้ จะพบวา่การถ่ายทอดการประชุมโดยไดรั้บอนุญาตมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการพมิพแ์ละการโฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของสภา กล่าวคือ 
ต่างก็เป็นการเผยแพร่การประชุมสภาสู่ภายนอก โดยที่สภานั้นๆ ได้รับรู้ให้ความเห็นชอบแล้ว
เช่นเดียวกัน จึงเป็นเร่ืองที่ค่อนขา้งแปลกที่ผูท้  าการเผยแพร่ซ่ึงได้รับความเห็นชอบผูห้น่ึงได้รับ
ความคุ้มครอง ไม่อาจถูกฟ้องร้องได้ ในขณะที่ผูท้  าการเผยแพร่อีกผูห้น่ึงกลับไม่ได้รับความ
คุม้ครอง ทั้งๆ ที่ไดรั้บอนุญาตเช่นเดียวกนั เพยีงแต่ต่างกนัที่กรณีแรกเป็นการเผยแพร่โดยการพิมพ ์
กรณีหลงัเป็นการเผยแพร่ภาพและเสียง ท าให้ในกรณีหลงัผูท้  าการเผยแพร่ตอ้งมีความผิด หากการ
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อภิปรายของสมาชิกสภานั้นเป็นการหม่ินประมาท หรือการละเมิดต่อบุคคลอ่ืน ทั้งๆ ที่สมาชิกสภา
ผูท้ี่กล่าวหม่ินประมาทหรือละเมิดเองนั้นไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญไม่ตอ้งรับผดิแต่ประการใด 
จากกรณีดงักล่าวจะเห็นไดว้่าศาลฎีกาไดต้ระหนักถึงความแตกต่างน้ีเช่นเดียวกัน ในค าพิพากษา
ฎีกาที่ 1927/2528 จึงได้มีค  าวินิจฉัยว่า แม้การถ่ายทอดการประชุมจะไม่ได้รับเอกสิทธ์ิตาม
รัฐธรรมนูญ แต่เม่ือเป็นการถ่ายทอดโดยค าสัง่ของประธานรัฐสภาจึงถือวา่เป็นการกระท าตามค าสั่ง
อนัชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น การกระท าซ่ึงเป็นการละเมิดต่อบุคคลอ่ืน จึงไดรั้บการนิรโทษกรรม 
กล่าวคือ แมผู้ถ่้ายทอดการประชุมจะมีความผดิ แต่ก็ไม่ตอ้งรับผดิต่อผูเ้สียหายแต่อยา่งใด 

ภายหลังจากการเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้ น รัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา คือ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2538 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มี
บทบัญญัติให้เอกสิทธ์ิแก่ผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทศัน์ที่ไดรั้บอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นตลอดมา51 

4.4.3.4  รัฐมนตรีที่เขา้ร่วมการประชุมสภา 
รัฐมนตรีที่เขา้ร่วมการประชุมสภา ไดรั้บเอกสิทธ์ิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 177 

วรรคหน่ึง ที่บญัญติัว่า “...รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเขา้ประชุมและแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เขา้ประชุมในเร่ืองใด  
รัฐมนตรีตอ้งเขา้ร่วมประชุม  และใหน้ าเอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา 130 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
...”52 กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ มาตรา 177 วรรคหน่ึง ไดใ้ห้เอกสิทธ์ิแก่รัฐมนตรีที่เขา้ร่วมการประชุม
สภาดว้ย กล่าวคือ ในกรณีที่รัฐมนตรีเขา้ประชุมและแถลงขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมสภา รัฐมนตรีก็จะไดรั้บเอกสิทธ์ิเช่นเดียวกบัสมาชิกรัฐสภา ทั้งน้ีให้น าเอกสิทธ์ิที่บญัญติัไว้
ในมาตรา 130 มาบงัคบัโดยอนุโลม 

ตวัอยา่ง ในกรณีตามตวัอยา่งขา้งตน้หากเป็นการประชุมสภาที่มีการถ่ายทอด
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์ ปรากฏว่านายด าซ่ึงเป็นรัฐมนตรีได้เขา้ร่วมการประชุม
ดงักล่าวดว้ยและไดอ้ภิปรายตอบโตน้ายแดงโดยประธานสภาผูแ้ทนราษฎรอนุญาตแลว้ว่า นายแดง
น าความเทจ็มากล่าว ตนและภริยาไม่เคยหนีภาษีมาก่อน แต่ตนมีพยานหลกัฐานชดัเจนว่า นายแดง
และนางฟ้าซ่ึงเป็นภรรยาของนายแดงต่างหากที่ไดร่้วมกนัหนีภาษีเป็นเงินมูลค่าหน่ึงร้อยลา้นบาท 

ตามปัญหานายแดงจะฟ้องร้องนายด าเป็นคดีอาญาและคดีแพ่งไม่ได ้เน่ืองจก
มาตรา 177 วรรคหน่ึง ตอนทา้ย ใหน้ าเอกสิทธ์ิที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา 130 มาใชบ้งัคบักบัรัฐมนตรีที่
เข้าประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรด้วยโดยอนุโลม นายด าซ่ึงเป็นรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมสภา
                                                             

51  มานิตย ์จุมปา  ข  เล่มเดิม.  หนา้ 31-36. 
52  อธิคม อินทุภูติ  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 163. 
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ผูแ้ทนราษฎรจึงได้รับเอกสิทธ์ิตามมาตรา 130 วรรคหน่ึงด้วย และแม้ถ้อยค าที่นายด ากล่าวมี
ลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อนายแดง และเป็นการกล่าวในที่
ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรที่อยูใ่นที่ประชุมแห่งนั้นดว้ย ซ่ึงสามารถใชสิ้ทธิพาดพิงช้ีแจงหรืออธิบาย
ต่อที่ประชุมสภาไดอ้ยูแ่ลว้ เอกสิทธ์ิตามมาตรา 130 วรรคหน่ึง จึงคุม้ครองนายด าตามมาตรา 130 
วรรคสองตอนทา้ย ท าใหน้ายด ายงัคงไดรั้บเอกสิทธ์ิในกรณีน้ี 

ส่วนนางฟ้ายอ่มฟ้องร้องนายด าเป็นคดีอาญาและคดีแพ่งได ้เน่ืองจากเป็นกรณี
ถอ้ยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถอ้ยค านั้นมีลักษณะเป็น
ความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อนางฟ้าซ่ึงบุคคลภายนอกที่มิใช่รัฐมนตรีหรือ
สมาชิกแห่งสภานั้นเอกสิทธ์ิตามมาตรา 130 วรรคหน่ึง จึงไม่คุม้ครองนายด าผูก้ล่าวถ้อยค าตาม
มาตรา 130 วรรคสอง ท าใหน้ายด าไม่ไดรั้บเอกสิทธ์ิในกรณีน้ี53 

 
4.5  ความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญไทย 

ความคุม้กนั (Immunity) หมายถึง สถานะพิเศษของบุคคลบางประเภทที่ไม่ตอ้งตกอยู่
ภายใตอ้  านาจหรือรับเคราะห์กรรมบางอยา่งตามกฎหมายที่บุคคลทัว่ไปจะตอ้งตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ
นั้น เป็นหลกัสากลที่มีอยูใ่นรัฐธรรมนูญทุกประเทศเช่นกนั เช่น สมาชิกรัฐสภาไดรั้บความคุม้กนัที่
จะไม่ถูกจบั หรือคุมขงั หรือหมายเรียกตวัมาสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาในคดีอาญาระหว่างสมัย
ประชุม เป็นตน้ ทั้งน้ี ความคุม้กนัเป็นหลกัสากลที่มีอยูใ่นรัฐธรรมนูญของทุกประเทศเช่นกนั ซ่ึง
รัฐธรรมนูญของไทยได้ให้ความคุ้มกันแก่บุคคล 2 ประเภท คือ (1) สมาชิกรัฐสภา และ (2) 
กรรมการเลือกตั้ง 

4.5.1  ความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา 
ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาเป็นสถานะพิเศษที่รัฐธรรมนูญมีขึ้นเพื่อให้สมาชิก

รัฐสภาสามารถประชุมสภาตามหนา้ที่ในระหว่างสมยัประชุมไดต้ามปกติ โดยไม่อาจถูกจบั คุมขงั 
หรือด าเนินคดีใดๆ ในลกัษณะที่จะขดัขวางต่อการมาประชุมสภา ทั้งน้ี เม่ือพน้สมยัประชุมซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาที่สมาชิกตอ้งมาประชุมแลว้ ความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาก็ยอ่มหมดไป  

4.5.1.1  ลกัษณะของความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 131 บญัญตัิ

ว่า “ในระหว่างสมยัประชุม ห้ามมิให้จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวฒิุสภา ไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณี
ที่ไดรั้บอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จบัในขณะกระท าความผดิ 
                                                             

53  สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 330. 
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ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท า
ความผิด ให้รายงานไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยพลนั และประธานแห่งสภาที่ผู ้
นั้นเป็นสมาชิกอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได ้

ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา  
ไม่วา่จะไดฟ้้องนอกหรือในสมยัประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมยัประชุมมิได ้เวน้แต่
จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก  หรือเป็นคดีอันเก่ียวกับพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อการที่
สมาชิกผูน้ั้นจะมาประชุมสภา 

การพจิารณาพพิากษาคดีที่ศาลไดก้ระท าก่อนมีค าอา้งว่าจ  าเลยเป็นสมาชิกของ
สภาใดสภาหน่ึง ยอ่มเป็นอนัใชไ้ด ้

ถา้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขงัในระหว่างสอบสวน
หรือพจิารณาอยูก่่อนสมยัประชุม เม่ือถึงสมยัประชุม พนกังานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณี ตอ้ง
สัง่ปล่อยทนัทีถา้ประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกไดร้้องขอ 

ค าสัง่ปล่อยใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่วนัสัง่ปล่อยจนถึงวนัสุดทา้ยแห่งสมยัประชุม” 
ความคุม้กันของสมาชิกรัฐสภาถูกบญัญติัอยู่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 131 ซ่ึง

สามารถพจิารณาลกัษณะของความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาออกได ้4 ประการ ดงัน้ี 
ประการแรก ความคุม้กนัไม่ไดคุ้ม้ครองเฉพาะกิจกรรมซ่ึงเก่ียวกบัการปฏิบติั

หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น แต่ยงัคุม้ครองถึงกิจกรรมซ่ึงไม่เก่ียวกับการปฏิบติัหน้าที่ของ
สมาชิกรัฐสภาดว้ย 

ในขณะที่เอกสิทธ์ิมุ่งคุม้ครองเฉพาะการกล่าวถอ้ยค าในทางแถลงขอ้เท็จจริง 
แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าที่ของสมาชิก
รัฐสภาเท่านั้น แต่ความคุม้กนันั้นไม่ไดมุ่้งคุม้ครองเฉพาะกิจกรรมซ่ึงเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าที่ของ
สมาชิกรัฐสภา ดังนั้น แม้กิจกรรมที่กระท าจะไม่เก่ียวกับการปฏิบติัหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกรัฐสภาผู ้นั้ นก็ย ังได้รับความคุ้มกันอยู่  เ ช่น ในระหว่างสมัยประชุม นายแดงเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรถูกฟ้องเป็นคดีอาญาขอ้หาฆ่าคนตายโดยเจตนา ซ่ึงไม่ใช่กิจกรรมที่
เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ที่ของสมาชิกรัฐสภา แต่นายแดงก็ยงัไดรั้บความคุม้กนัในกรณีน้ี เน่ืองจาก
ความคุม้กนัมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหส้มาชิกรัฐสภาสามารถไปประชุมสภาไดโ้ดยไม่ถูกขดัขวาง 
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ประการที่สอง ความคุม้กันนั้นคุม้ครองเฉพาะสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น โดยไม่
คุม้ครองไปถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสมาชิกรัฐสภา 

ความคุม้กนัมุ่งคุม้ครองเฉพาะบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง “สมาชิกรัฐสภา” เท่านั้น 
ซ่ึงได้แก่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ไม่คุม้ครองไปถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกรัฐสภาเหมือนเช่นเอกสิทธ์ิ ดงันั้น บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี
หรือกรรมาธิการวิสามญัที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ผูพ้ิมพแ์ละโฆษณารายงานการประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของสภา บุคคลซ่ึงประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงขอ้เท็จจริงหรือความคิดเห็นในที่
ประชุม ตลอดจนผูด้  าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุแสดง
โทรทศัน์ที่ไดรั้บอนุญาตจากประธานแห่งสภา ยอ่มไม่ไดรั้บความคุม้กันตามรัฐธรรมนูญ แมว้่า
บุคคลดงักล่าวจะมีบทบาทส าคญัในกิจกรรมของรัฐสภาดว้ยก็ตาม 

ประการที่สาม  ความคุม้กนัมุ่งคุม้ครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะในคดีอาญาเท่านั้น 
ความคุม้กนัมุ่งคุม้ครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะใน “คดีอาญา” เท่านั้น ไม่คุม้ครอง

ไปถึงคดีแพ่งด้วย ซ่ึงแตกต่างจากเอกสิทธ์ิที่มุ่งคุม้ครองในทุกกรณี ไม่ว่าจะในคดีอาญา คดีแพ่ง 
หรือทางวินัย เหตุผลที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการด าเนินคดีอาญาเป็นอุปสรรคต่อการไปประชุมสภา
ของสมาชิกรัฐสภา กล่าวคือ ในคดีอาญานั้นผูต้อ้งหาจะถูกควบคุมตวัหรือถูกกกัขงัไวจ้นกว่าการ
พจิารณาคดีจะเสร็จส้ิน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตวัชัว่คราว ฉะนั้น สมาชิกรัฐสภา
ซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญาจึงหมดโอกาสที่จะไปประชุมสภาไดต้ามปกติ ในขณะที่การด าเนินคดี
แพ่งนั้นไม่มีการควบคุมตวัหรือกักขงัจ าเลยไว ้การด าเนินคดีแพ่งจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการไป
ประชุมสภาของสมาชิกรัฐสภา ด้วยเหตุน้ีสมาชิกรัฐสภาจึงได้รับการคุม้กันเฉพาะในคดีอาญา
เท่านั้น โดยไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งไดรั้บความคุม้กนัในคดีแพง่ดว้ยแต่ประการใด 

ส าหรับคดีอาญาที่สมาชิกรัฐสภาได้รับความคุม้กันนั้นหมายถึงคดีอาญาทุก
ประการ ไม่วา่คดีนั้นจะมีโทษทางอาญามากหรือนอ้ยเพียงใดก็ตาม ดงันั้น แมเ้ป็นความผิดลหุโทษ 
สมาชิกรัฐสภาก็ยงัได้รับความคุม้กันอยู ่อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ความคุม้กนัแก่สมาชิก
รัฐสภาจากการด าเนินคดีอาญาในทุกกระบวนการขั้นตอน แต่รัฐธรรมนูญให้ความคุม้กนัไวเ้พียง 3 
ประการเท่านั้น คือ (1) ความคุม้กันที่จะไม่ถูกจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัมาสอบสวนในฐานะ
ผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหวา่งสมยัประชุม (2) ความคุม้กนัที่จะไม่ถูกพจิารณาคดีอาญาในระหว่าง
สมยัประชุม และ (3) ความคุม้กนัที่จะถูกปล่อยตวัจากการคุมขงัเม่ือถึงสมยัประชุม 

ประการที่ส่ี ความคุม้กันมุ่งคุ ้มครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะในระหว่างสมัย
ประชุมเท่านั้น 
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เน่ืองจากความคุม้กนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สมาชิกรัฐสภาสามารถไปประชุม
สภาไดโ้ดยไม่ถูกขดัขวาง ฉะนั้น ความคุม้กนัจึงให้การคุม้ครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะในระหว่าง 
“สมยัประชุม” เท่านั้น ซ่ึงอาจเป็นสมยัประชุมสามญัหรือประชุมวสิามญัก็ได้54 แต่หากเป็นช่วงเวลา
นอกสมยัประชุมหรือพน้สมยัประชุมไปแลว้ ความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาก็ยอ่มหมดไป สมาชิก
รัฐสภาจึงอาจถูกจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัมาสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาในคดีอาญา หรือถูก
พจิารณาคดีอาญาต่อไปไดต้ามปกติ 

อน่ึง มีขอ้พงึสงัเกตวา่ความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภายอ่มมีอยูต่ลอดในระหว่าง 
“สมัยประชุม” ไม่ใช่มีเฉพาะใน “วนัและเวลาที่มีการประชุม” เท่านั้ น ดังนั้ น แม้วนัและเวลา
ดงักล่าวจะไม่มีการประชุมสภา เช่น ช่วงเวลาก่อนหรือหลงัการประชุม วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย ์แต่
หากวันดังกล่าวยงัอยู่ในระหว่างสมัยประชุม สมาชิกรัฐสภาก็ย่อมได้รับความคุ้มกันตาม
รัฐธรรมนูญ 

4.5.1.2  ขอบเขตของความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 131 ไม่ไดใ้ห้ความคุม้กนัแก่สมาชิกรัฐสภาจากการด าเนิน

กระบวนการยติุธรรมทางอาญาในระหวา่งสมยัประชุมอยา่งเด็ดขาดในทุกกระบวนการขั้นตอน แต่
รัฐธรรมนูญไดใ้หค้วามคุม้กนัแก่สมาชิกรัฐสภาไวเ้พียง 3 ประการเท่านั้น ไดแ้ก่ (1) ความคุม้กนัที่
จะไม่ถูกจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัมาสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหว่างสมัย
ประชุม (2) ความคุม้กนัที่จะไม่ถูกพจิารณาคดีอาญาในระหว่างสมยัประชุม และ (3) ความคุม้กนัที่
ถูกปล่อยตวัจากการคุมขงัเม่ือถึงสมยัประชุม ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

1)  ความคุม้กันที่จะไม่ถูกจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัมาสอบสวนในฐานะ
ผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหวา่งสมยัประชุม 

ในระหว่างสมยัประชุม ห้ามมิให้จบั คุมขงั หือหมายเรียกตวัสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูน้ั้ นเป็น “ผูต้อ้งหา” ใน
คดีอาญาตามมาตรา 131 วรรคหน่ึง ทั้งน้ี เพือ่เป็นการใหห้ลกัประกนัแก่สมาชิกรัฐสภาในการปฏิบติั
หน้าที่โดยไม่ถูกกลั่นแกล้งจากฝ่ายบริหารด้วยการจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวั อันเป็นเหตุให้
สมาชิกรัฐสภาไม่อาจไปประชุมสภาได้55 ซ่ึงอาจเป็นเพราะตอ้งการลดทอนคะแนนเสียงของฝ่าย
ตรงขา้มในสภา หรือเพือ่มิใหส้มาชิกผูน้ั้นเสนอขอ้เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นผลดีแก่
ฝ่ายบริหาร56 และถึงแม้สมาชิกจะได้กระท าผิดจริงก็ควรจะได้รับความคุ้มครองในระหว่าง         

                                                             
54  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 127-129. 
55  สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 331-333. 
56  อธิคม อินทุภูติ  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 168. 
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สมยัประชุม เพราะการประชุมสภาเป็นกิจการที่ส าคญัของประเทศควรจะให้สมาชิกมาประชุมโดย
พร้อมเพรียงกนั 57 

แต่หากในระหวา่งสมยัประชุมไดมี้หมายเรียกตวัสมาชิกรัฐสภา ไปท าการ
สอบสวนในฐานะเป็น “พยาน” ในคดีอาญา สมาชิกผูน้ั้นยอ่มไม่ไดรั้บความคุม้กนัตามรัฐธรรมนูญ 

อยา่งไรก็ดี ในระหวา่งสมยัประชุม พนกังานสอบสวนหรือศาลสามารถจบั 
คุมขงั หรือหมายเรียกตัวสมาชิกรัฐสภามาสอบสวนในฐานะผูต้ ้องหาในคดีอาญาได้ หากเข้า
ขอ้ยกเวน้ประการใดประการหน่ึงใน 2 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก โดยมีการเสนอญตัติให้
อนุญาตซ่ึงอาจเสนอโดยรัฐบาลหรือสมาชิกจ านวนที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และมีการลงมติโดย
เสียงขา้งมากของสภา58หากสภาที่ผูต้อ้งหาว่ากระท าความผิดทางอาญาเป็นสมาชิกอยูไ่ดใ้ห้ความ
ยนิยอมแลว้ พนกังานสอบสวนหรือศาลก็สามารถจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัมาสอบสวนในฐานะ
ผูต้อ้งหาในคดีอาญา ไดแ้ม้จะอยูใ่นระหว่างสมยัประชุมสภาก็ตาม อย่างไรก็ตาม โดยหลกัธรรม
เนียมปฏิบติัของรัฐสภาไทยแลว้ สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่มกัจะลงมติไม่อนุญาตให้จบั คุมขงั หรือ
หมายเรียกตวัสมาชิกมาสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหวา่งสมยัประชุม59  

ส าหรับสภาจะพจิารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการจบัสมาชิก
รัฐสภานั้นมีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัการประชุมสภาดงัน้ี 

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2551 
“ขอ้ 179 ในกรณีมีเร่ืองที่สภาจะตอ้งพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาต

หรือไม่อนุญาตให้มีการจบัหรือคุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกไปท าการสอบสวนในฐานะเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหว่างสมยัประชุมตามมาตรา 131 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญ หรือใน
กรณีมีเร่ืองที่สภาจะตอ้งพจิารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหมี้การพจิารณาคดีอาญาที่สมาชิกถูกฟ้อง
ในระหวา่งสมยัประชุมตามมาตรา 131 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ใหป้ระธานสภาบรรจุเขา้ระเบียบ
วาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน 

การขออนุญาตตามวรรคหน่ึง หากประธานสภาเห็นว่าเหตุการณ์ได้
เปล่ียนแปลงไป ประธานสภาอาจสั่งให้น าออกจากระเบียบวาระการประชุมได้ แล้วแจง้ให้ที่
ประชุมทราบ 

                                                             
57  หยดุ แสงอุทยั.  (2512).  ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511.  หนา้ 153. 
58  แหล่งเดิม. 
59  สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 333. 
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ขอ้ 180 “ในกรณีที่ประธานสภาไดด้ าเนินการตามมาตรา 131 วรรค
สองหรือวรรคห้าของรัฐธรรมนูญแลว้ ให้ประธานสภาแจง้ให้สภาทราบในโอกาสแรกที่มีการ
ประชุม” 

ขอ้บงัคบัการประชุมวฒิุสภา พ.ศ. 2551 
“ขอ้ 184 ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีกรณีที่วุฒิสภาจะตอ้งพิจารณา

อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกไปท าการสอบสวนในฐานะ
เป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญาตามมาตรา 131 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญ หรือมีกรณีที่วุฒิสภาจะตอ้ง
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกถูกฟ้องตามมาตรา 131 วรรค
สาม ของรัฐธรรมนูญ ใหป้ระธานวฒิุสภาบรรจุเขา้ระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน 

ขอ้ 185 ในกรณีที่ประธานวุฒิสภาสั่งให้ปล่อยสมาชิกที่ถูกจบัตาม
มาตรา 131 วรรคสองหรือที่ถูกคุมขงัตามมาตรา 131 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ ให้ประธานของที่
ประชุมแจง้ต่อที่ประชุมวฒิุสภาในโอกาสแรกที่มีการประชุมวฒิุสภา” 

มีข้อสังเกตว่า ความคุ้มกันมิได้มีลักษณะเด็ดขาดดังเช่นเอกสิทธ์ิ 
กล่าวคือ สภายงัมีอ านาจอนุญาตใหจ้บั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกไปสอบสวนในขณะที่ เป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญาได ้และความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาน้ีเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญสมาชิกรัฐสภา
ไม่ใช่เจา้ของ การสละความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา จึงไม่มีผลใหค้วามคุม้กนัหมดไป เจา้พนกังาน
ที่ประสงคจ์บั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกไปสอบสวนในฐานะที่เป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา ยงั
ตอ้งไปขออนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกก่อน และการแถลงขอสละความคุม้กนั แมไ้ม่มีผลให้
สภาตอ้งอนุญาตเสมอไปแต่ก็จะเป็นเหตุผลในที่มีน ้ าหนักในการตดัสินใจของสภาที่ผูน้ั้นเป็น
สมาชิกวา่สมควรอนุญาตตามค าขอของเจา้พนกังานหรือไม่60 

(2)  กรณีที่จบัในขณะกระท าความผิด หากในระหว่างสมัยประชุมพนัก 
งานต ารวจพบเห็นสมาชิกรัฐสภาในขณะกระท าความผิด รัฐธรรมนูญบญัญตัิให้สามารถจบักุม
สมาชิกผูน้ั้นในขณะกระท าความผดิได ้เน่ืองจากเห็นว่าการจบัในขณะที่สมาชิกกระท าความผิดอยู่
หรือที่เรียกวา่ “ความผดิซ่ึงหนา้” นั้นไม่มีทางที่ฝ่ายบริหารจะกลัน่แกลง้สมาชิกรัฐสภาเพื่อไม่ให้เขา้
ร่วมการประชุมสภาได ้และหากรัฐธรรมนูญให้ความคุม้กนัในกรณีกระท าความผิดซ่ึงหน้าดว้ยก็
อาจท าใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกวา่สมาชิกรัฐสภามีเอกสิทธ์ิเหนือประชาชนมากจนเกินไป61 และ
ในกรณีกระท าความผดิซ่ึงหนา้ยงัเป็นการท าลายความสงบเรียบร้อยในสังคมเสมือนหน่ึงการปล่อย

                                                             
60  อธิคม อินทุภูติ  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 169. 
61  สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 333. 
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คนชัว่ใหไ้ปท าลายสงัคมจนท าใหป้ระชาชนเขา้ใจผดิคิดไปวา่บรรดาสมาชิกรัฐสภากระท าการใดๆ 
ยอ่มไม่เป็นความผดิ 

การกระท าความผดิซ่ึงหนา้ เช่น สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิก
วฒิุสภาขบัรถชนคนขา้มถนนต่อหนา้เจา้พนักงานต ารวจ เจา้พนักงานต ารวจจบักุมไดท้นัที แต่เม่ือ
จบักุมแลว้เจา้พนกังานต ารวจผูจ้บัจะตอ้งรายงานไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยพลนั
และประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกอาจสัง่ปล่อยผูถู้กจบัได้62 

ในกรณีที่มีการจบัสมาชิกรัฐสภาในขณะกระท าความผิด ให้รายงาน
ไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยพลนั  และประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกอาจสั่ง
ใหป้ล่อยผูถู้กจบัไดต้ามมาตรา 131 วรรคสอง ทั้งน้ีเพราะเม่ือสมาชิกตอ้งถูกคุมขงัอยูแ่ลว้ จึงสมควร
ที่จะพิจารณาโดยด่วนว่าสมควรจะสั่งปล่อยหรือไม่ และน่ีเป็นเหตุผลที่มาตรา 131 วรรคสองน้ี
ก าหนดให้รายงานการจบัตวัสมาชิกรัฐสภาให้ประธานที่ผูน้ั้ นเป็นสมาชิกไปโดยด่วน ซ่ึงขอ้ที่
ประธานสภาจะหยิบยกขึ้นพิจารณาได้ก็คือ ค  าสั่งปล่อยไปแล้วสมาชิกจะหลบหนีหรือท าลาย
พยานหลกัฐานหรือท าใหพ้ยานหลกัฐานเลือนราง เช่น โดยใชอิ้ทธิพลที่จะข่มขู่พยานหรือไม่ ถา้ไม่
เกรงจะหลบหนีหรือท าลายพยานหลักฐานหรือท าให้พยานหลักฐานเลือนราง การจะให้คุมขัง
สมาชิกรัฐสภาต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น สมาชิกรัฐสภาท าความผิดมีโทษเล็กน้อย ถึงจะ
ปล่อยไปก็ไม่หลบหนีและสมาชิกรัฐสภาก็รับสารภาพไปแล้ว ไม่มีข้อน่าคิดว่า จะท าลาย
พยานหลกัฐานหรือท าใหพ้ยานหลกัฐานเลือนรางประธานก็อาจสัง่ปล่อยได้63 

โดยมีขอ้สงัเกตว่ากรณีสั่งให้ปล่อยตวัสมาชิกซ่ึงถูกจบัในขณะกระท า
ความผิดน้ีเป็นอ านาจของ “ประธานสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก” แต่ผูเ้ดียวที่จะสั่งปล่อย ไม่ใช่เป็น
อ านาจของ “สภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก” เหมือนกบัการอนุญาตใหจ้บั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิก
มาสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหวา่งสมยัประชุม นอกจากน้ี ประธานแห่งสภาจะมี
อ านาจสั่งให้ปล่อยสมาชิกผูถู้กจบัตามมาตรา 131 วรรคสอง ได้ตอ้งเป็นการจบัสมาชิกรัฐสภาใน 
“ระหว่างสมัยประชุม” เท่านั้น หากเป็นการจบัสมาชิก “ก่อนสมัยประชุม” เม่ือถึงสมัยประชุม 
ประธานแห่งสภายอ่มไม่มีอ านาจสัง่ใหป้ล่อยสมาชิกผูถู้กจบัตามมาตรา 131 วรรคสอง แต่อยา่งไรก็
ตามประธานแห่งสภาก็สามารถร้องขอไปยงัพนกังานสอบสวนหรือศาลใหป้ล่อยสมาชิกผูถู้กจบัได้
ตามมาตรา 131 วรรคหา้ 

 
 

                                                             
62  อธิคม อินทุภูติ ก.  เล่มเดิม.  หนา้ 169. 
63  หยดุ แสงอุทยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 154. 
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2)  ความคุม้กนัที่จะไม่ถูกพจิารณาคดีอาญาในระหวา่งสมยัประชุม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 131  

วรรคสาม บญัญติัว่า “...ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
คดีอาญา ไม่ว่าจะไดฟ้้องนอกหรือในสมยัประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมยัประชุม
มิได ้ เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกหรือเป็นคดีอันเก่ียวกับพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อการที่
สมาชิกผูน้ั้นจะมาประชุมสภา...” กล่าวคือ ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวฒิุสภาเป็นจ าเลยในคดีอาญา ไม่ว่าจะไดฟ้้องนอกหรือในสมยัประชุม ศาลจะพิจารณาคดี
นั้นในระหวา่งสมยัประชุมไม่ไดต้ามมาตรา 131 วรรคสาม ทั้งน้ี เน่ืองจากการพิจารณาคดีอาญานั้น
ศาลจะตอ้งพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 172 ท าให้จ  าเลยจะตอ้งมานั่งฟังการพิจารณาคดีของศาลดว้ยตนเองตลอดเวลา ดงันั้น หาก
สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ าเลยและให้ศาลสามารถพิจารณาคดีในสมัยประชุมไดแ้ล้ว สมา ชิก
รัฐสภาผูน้ั้นย่อมหมดโอกาสที่จะเขา้ร่วมการประชุมสภาได ้เพราะการพิจารณาคดีอาญาจะเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ด้วยเหตุน้ีรัฐธรรมนูญจึงบญัญติัห้ามมิให้ศาล
พจิารณาคดีอาญาที่สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ าเลยในระหวา่งสมยัประชุม 

อน่ึง มีขอ้สังเกตว่าความคุม้กนัในกรณีน้ีคุม้ครองสมาชิกรัฐสภาเฉพาะใน 
“คดีอาญา” เท่านั้น ไม่ไดคุ้ม้ครองไปถึง “คดีแพ่ง” ด้วย เน่ืองจากการพิจารณาคดีแพ่งนั้นศาลไม่
จ าเป็นตอ้งพจิารณาคดีโดยเปิดเผยต่อหนา้จ าเลยก็ได ้การพจิารณาคดีแพ่งจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ไปประชุมของสมาชิกรัฐสภา ดงันั้น หากสมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งในระหว่าง
สมยัประชุม ศาลยอ่มพจิารณาคดีต่อไปไดต้ามปกติ 

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญก็ห้ามเฉพาะ “การพิจารณาคดี” ของศาลเท่านั้ น 
รัฐธรรมนูญไม่ไดห้า้ม “ฟ้องร้อง” สมาชิกรัฐสภาเป็นคดีอาญาแต่อยา่งใด ทั้งน้ีเพราะหากห้ามมิได้
ฟ้องร้องคดีอาญาดว้ยก็อาจท าใหค้ดีขาดอายคุวามได ้ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมอยา่งมากแก่
ผูเ้สียหาย เพราะฉะนั้นพนกังานอยัการหรือผูเ้สียหายจึงสามารถฟ้องสมาชิกรัฐสภาเป็นคดีอาญาได้
ตลอดเวลา ไม่วา่จะฟ้องก่อนสมยัประชุมหรือระหว่างสมยัประชุม เพียงแต่เม่ือฟ้องร้องแลว้ศาลจะ
พิจารณาคดีอาญานั้นในระหว่างสมยัประชุมไม่ไดเ้ท่านั้น และเม่ือพน้สมัยประชุมไปแล้วศาลก็
สามารถพจิารณาคดีต่อไปไดต้ามปกติ64 
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ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องสมาชิกรัฐสภาเป็นคดีอาญาดว้ยตนเองนั้น 
ศาลมีอ านาจไต่สวนมูลฟ้องได ้เพราะกระบวนการชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นเร่ืองระหวา่งโจทกก์บัศาล 
และในชั้นไต่สวนมูลฟ้องน้ี ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 172 ยงัไม่ไดบ้งัคบัให้
ท  าต่อหน้าจ าเลย จ  าเลยยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งไปศาล65 ซ่ึงรัฐธรรมนูญก็ไม่ไดห้้าม “ไต่สวนมูล
ฟ้อง” ในระหวา่งสมยัประชุมส าหรับคดีอาญาที่มีผูเ้สียหายฟ้องสมาชิกรัฐสภาเป็นจ าเลยดว้ย ทั้งน้ี
เพราะการไต่สวนมูลฟ้องเป็นเร่ืองระหวา่งศาลกบัโจทกเ์ท่านั้น ไม่เก่ียวกบัจ าเลย ฉะนั้น จ  าเลยจึงไม่
มีหนา้ที่ตอ้งมานัง่ฟังการไต่สวนมูลฟ้องของศาลท าใหจ้  าเลยสามารถไปประชุมสภาไดต้ามปกติ 

อยา่งไรก็ดี ในระหวา่งสมยัประชุม ศาลสามารถพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิก
รัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ าเลยได ้หากเขา้ขอ้ยกเวน้ประการใดประการหน่ึงใน 2 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก หากสภาที่จ  าเลยใน
คดีอาญาเป็นสมาชิกอยู่ไดใ้ห้ความยินยอมแลว้ ศาลก็สามารถพิจารณาคดีอาญาในระหว่างสมัย
ประชุมได ้อยา่งไรก็ตาม โดยหลกัธรรมเนียมปฏิบติัของรัฐสภาไทยแลว้ สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่
มกัจะลงมติไม่อนุญาตใหมี้การพจิารณาคดีอาญาในระหวา่งสมยัประชุม 

(2)  กรณีที่เป็นคดีที่เก่ียวกบั พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญสามฉบบั 
อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 
สมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีอาญาอนัเก่ียวกับ พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง
สามฉบบัขา้งตน้ สมาชิกผูน้ั้นยอ่มไม่ไดรั้บความคุม้กนัที่จะใหถู้กพจิารณาคดีอาญาในระหว่างสมยั
ประชุม ศาลสามารถพิจารณาคดีดงักล่าวต่อไปไดต้ามปกติแมจ้ะอยูใ่นระหว่างสมยัประชุมก็ตาม 
ทั้งน้ี เน่ืองจากคดีเก่ียวกับการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และพรรคการเมืองเป็นคดีที่
เก่ียวขอ้งกบัสถานภาพในการด ารงต าแหน่งของสมาชิกรัฐสภาโดยตรง จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาคดี
ดงักล่าวดว้ยความรวดเร็วและไม่อาจหยดุชะงกัได ้

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุมตาม
ขอ้ยกเวน้ทั้งสองจะตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อการที่สมาชิกผูเ้ป็นจ าเลยจะมาประชุมสภาตามมาตรา 
131 วรรคสาม ตอนทา้ย เช่น หากมีการประชุมสภาในวนัจนัทร์ ศาลจะพิจารณาคดีในวนัจนัทร์
ไม่ได ้เพราะเป็นวนัที่ตรงกบัวนัประชุมสภาซ่ึงจะท าให้สมาชิกรัฐสภาไม่สามารถประชุมสภาได ้
ศาลจะตอ้งพจิารณาคดีในวนัที่ไม่มีการประชุมสภา 
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ในการพิจารณาคดีอาญาของศาล ถ้ามีกรณีที่สมาชิกถูกด าเนินคดีต่อ
ศาล แต่สมาชิกผูน้ั้นไม่ไดแ้สดงตวัหรือมีความประสงคท์ี่จะไม่แสดงตวัว่าตนเป็นสมาชิกรัฐสภา 
ศาลก็สามารถพิจารณาคดีอาญาต่อไปได้ตามปกติและการพิจารณาคดีนั้นย่อมมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย แต่ถ้ามีการพิจารณาคดีไปบา้งแลว้ สมาชิกผูน้ั้นเพิ่งจะแสดงตวัต่อศาล ศาลจะตอ้งขอ
อนุญาตจากสภาเสียก่อนวา่จะอนุญาตใหพ้จิารณาคดีในระหว่างสมยัประชุมต่อไปไดห้รือไม่ ส่วน
การพจิารณาคดีที่ไดก้ระท าไปก่อนยอ่มเป็นอนัใชไ้ดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ีตามบทบญัญติัมาตรา 131 
วรรคส่ี 66 

3)  ความคุม้กนัที่ถูกปล่อยตวัจากการคุมขงัเม่ือถึงสมยัประชุม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 131 วรรค

หา้ บญัญติัวา่ “...ถา้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาถูกคุมขงัในระหว่างสอบสวนหรือ
พจิารณาอยูก่่อนสมยัประชุม เม่ือถึงสมยัประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณี ตอ้งสั่ง
ปล่อยทนัทีถา้ประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกไดร้้องขอ...” 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาถูกคุมขงัในระหว่าง
สอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมยัประชุม เม่ือถึงสมัยประชุม ถ้าประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็น
สมาชิกไดร้้องขอใหป้ล่อยสมาชิกผูน้ั้น ซ่ึงก าหนดให้ประธานแห่งสภาเป็นฝ่ายร้องขอก็เพราะเป็น
กรณีที่สมาชิกรัฐสภาถูกคุมขงัอยูก่่อนสมยัประชุม จึงไม่มีทางคิดว่าจะมีการคุมขงัเพื่อกลัน่แกล้ง
โดยอาศยัเหตุผลในทางการเมืองได ้และเม่ือสมาชิกรัฐสภาถูกคุมขงัไวโ้ดยชอบเช่นน้ีแล้ว ผูท้ี่จะ
ร้องขอใหป้ล่อยตวัก็คือ ประธานแห่งสภา เท่านั้นโดยพนกังานสอบสวน (ถา้เป็นกรณีอยูใ่นการคุม
ขงัระหวา่งสอบสวน) หรือศาล (ถา้เป็นกรณีอยูใ่นการคุมขงัระหว่างพิจารณาของศาล) แลว้แต่กรณี 
ตอ้งสั่งปล่อยทนัทีโดยไม่มีเง่ือนไขตามมาตรา 131 วรรคห้า พึงสังเกตว่ าการร้องขอในกรณีน้ี
เพียงแต่ “ประธานแห่งสภา” ที่ผูน้ั้ นเป็นสมาชิกได้ร้องขอก็เพียงพอที่จะปล่อยตัวไปแล้ว ไม่
จ าเป็นตอ้งใช้ “มติของสภา” ดงัเช่น การอนุญาตให้จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัมาสอบสวนใน
ฐานะผูต้อ้งหาในคดีอาญา และการอนุญาตใหพ้จิารณาคดีในระหวา่งสมยัประชุม 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 131 วรรค
ทา้ย บญัญติัวา่ “...ค  าสัง่ปล่อยใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่วนัสัง่ปล่อยจนถึงวนัสุดทา้ยแห่งสมยัประชุม” 

ตวัอยา่งเช่น สัง่ปล่อยวนัที่ 22 พฤษภาคม 2552 วนัสุดทา้ยแห่งสมยัประชุม
วนัที่ 30 กันยายน 2552 ค  าสั่งปล่อยก็จะมีผลบงัคับตั้งแต่วนัที่ 22 พฤษภาคม 2552 ถึงวนัที่ 30 
กนัยายน 2552 
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ค าสั่งปล่อยตวัของพนักงานสอบสวนหรือศาลให้มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัสั่ง
ปล่อยตวัจนถึงวนัสุดทา้ยแห่งสมยัประชุมตามมาตรา 131 วรรคทา้ย ทั้งน้ีเพราะเม่ือประธานแห่ง
สภาร้องขอแล้ว พนักงานสอบสวนหรือศาลตอ้งมีค  าสั่งปล่อยอีกชั้นหน่ึง เพราะเป็นค าสั่งของ
พนกังานสอบสวนหรือตามอ านาจศาล  ทั้งน้ีเพราะศาลไม่ไดคุ้มขงัจ าเลยเอง แต่ไดอ้อกหมายขงัไป
ให้เจา้พนักงานราชทณัฑ์เป็นผูคุ้มขงัแทน ซ่ึงเจา้พนักงานราชทณัฑ์จะสั่งปล่อยต่อเม่ือศาลออก
หมายปล่อย และโดยที่การคุมขงัไดก้ระท าเพือ่ใหส้มาชิกมาประชุมสภาได้67  

จะเห็นได้ว่า ค  าสั่งดังกล่าวนั้ นไม่ได้มีผลเป็นการปล่อยตัวตลอดไป 
เน่ืองจากการปล่อยในกรณีน้ีเป็นเพียงการปล่อยชัว่คราวเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาสามารถไปประชุม
สภาไดต้ามปกติเท่านั้น อยา่งไรก็ดี ค  าสั่งปล่อยจึงมีผลจนถึงวยัสุดทา้ยแห่งสมยัประชุม หากพน้
สมัยประชุมไปแล้วพนักงานสอบสวนหรือศาลสามารถด า เนิ นการเพื่อให้มีการคุมขัง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวฒิุสภา ผูเ้ป็นจ าเลยไดท้นัที  

จากที่กล่าวมาขา้งต้น ในเร่ืองขอบเขตความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภานั้ น 
อย่างไรก็ตาม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 13168 มิได้

                                                             
67  ประณต นนัทิยะกุล.  (2545).  สาระแห่งรัฐธรรมนูญ (ค าอธิบายเรียงมาตรา หมวด 6 รัฐสภา หมวด 7 

คณะรัฐมนตรี).  หนา้ 319. 
68  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 131 บญัญติัว่า “ในระหว่างสมยัประชุม 

ห้ามมิให้จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการสอบสวนในฐานะท่ี
สมาชิกผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจากสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีท่ีจบั
ในขณะกระท าความผดิ 

ในกรณีท่ีมีการจบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระท าความผดิ ให้รายงานไปยงั
ประธานแห่งสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยพลนั และประธานแห่งสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผูถู้กจบัได ้

ในกรณีท่ีมีการฟ้องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา  ไม่ว่าจะไดฟ้้องนอกหรือ
ในสมยัประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมยัประชุมมิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสภาท่ีผูน้ั้นเป็น
สมาชิก หรือเป็นคดีอนัเก่ียวกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง  แต่การพิจารณาคดีตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อการท่ี
สมาชิกผูน้ั้นจะมาประชุมสภา 

การพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลไดก้ระท าก่อนมีค าอา้งว่าจ  าเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหน่ึง  ย่อมเป็น
อนัใชไ้ด ้

ถา้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขงัในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมยั
ประชุม เม่ือถึงสมยัประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณี ตอ้งสั่งปล่อยทนัทีถา้ประธานแห่งสภาท่ีผู ้
นั้นเป็นสมาชิกไดร้้องขอ 
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ก าหนดใหผู้ใ้ดเป็นผูอ้อกหนงัสือถึงประธานสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก ซ่ึงในทางปฏิบติัมกัเกิดปัญหา
เร่ืองการใหผู้บ้งัคบัชาการต ารวจภูธรจงัหวดัเป็นผูพ้ิจารณาออกหนังสือไปยงัประธาน สภาที่ผูน้ั้น
เป็นสมาชิกได้โดยตรง เพื่อขออนุญาตหมายเรียกตวัสมาชิกรัฐสภาไปท าการสอบสวนในฐานะ
ผูต้อ้งหาคดีอาญา 

โดยผูเ้ขียนมีข้อสังเกต ในกรณีดังกล่าวข้างต้น คือ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 131 ก าหนดใหใ้นระหวา่งสมยัประชุม ห้ามมิให้จบั คุม
ขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปท าการสอบสวนในฐานะที่
สมาชิกผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก 
หรือในกรณีที่จบัในขณะกระท าความผิด จากบทบญัญติัดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เม่ือมีการกระท า
ความผดิอาญาของสมาชิกรัฐสภาเกิดขึ้นในระหวา่งสมยัประชุมสภา เจา้หน้าที่ต  ารวจหรือพนักงาน
สอบสวนจะท าการหมายเรียกตวัสมาชิกรัฐสภาไปท าการสอบสวนไดน้ั้นจะตอ้งท าหนังสือเสนอ
ไปยงัสภา เพื่อขออนุญาตหมายเรียกตวัสมาชิกรัฐสภาไปท าการสอบสวน หากสภามีมติอนุญาตก็
สามารถด าเนินการสอบสวนสมาชิกรัฐสภาผูน้ั้นได ้ 

แต่การด าเนินการของทางส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการให้ผูบ้งัคบัชาการ
ต ารวจภูธรจงัหวดัเป็นผูพ้ิจารณาออกหนังสือเอง แลว้ส่งหนังสือไปยงัประธานวุฒิสภาหรือสภา
ผูแ้ทนราษฎรโดยตรง เพื่อขออนุญาตหมายเรียกตวัสมาชิกรัฐสภาไปท าการสอบสวนในฐานะ
ผูต้ ้องหาคดีอาญา จึงมีปัญหาว่า การที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายหัวหน้าหน่วยการ
สอบสวนระดับผูบ้งัคบับญัชา(ผูบ้งัคบัชาการต ารวจภูธรจงัหวดั) เป็นผูพ้ิจารณาออกหนังสือเอง 
แล้วเสนอไปยงัประธานวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรโดยตรง เพื่อขอตวัหมายเรียกตวัสมาชิก
รัฐสภาไปท าการสอบสวนในฐานะผูต้ ้องหาคดีอาญา  สามารถกระท าได้หรือไม่ และมีความ
เหมาะสมหรือไม่ เพยีงใด 

กรณีตามปัญหาดังกล่าวนั้ น เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 131 จะเห็นไดว้า่ รัฐธรรมนูญมิไดก้  าหนดให้ผูใ้ดเป็นผู ้
ออกหนงัสือถึงประธานสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก การที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายหัวหน้า
หน่วยการสอบสวนระดับผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้งัคบัชาการต ารวจภูธรจังหวดั) เป็นผูพ้ิจารณาออก
หนังสือเอง แล้วเสนอไปยงัประธานวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรโดยตรง เพื่อขออนุญาต
หมายเรียกตวัสมาชิกรัฐสภาไปท าการสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาคดีอาญาจึงสามารถกระท าได ้

                                                                                                                                                                               

ค าสั่งปล่อยให้มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัสั่งปล่อยจนถึงวนัสุดทา้ยแห่งสมยัประชุม.” 
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แต่เน่ืองด้วยสมาชิกรัฐสภาเป็นผูมี้หน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการ
แผน่ดินตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญ การที่ส านกังานต ารวจแห่งชาติหมายเรียกตวัสมาชิกรัฐสภา
ไปท าการสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาคดีอาญา ยอ่มส่งผลกระทบถึงการปฏิบติัหน้าที่ของสมาชิก
รัฐสภาได ้ดงันั้น นายกรัฐมนตรีในฐานะผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรพจิารณาก าหนดให้ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
(ผบ.ตร.) หรือรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นผูล้งนามในหนังสือดงักล่าว โดย
ไม่ควรใหห้วัหนา้หน่วยการสอบสวนระดบัผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้งัคบัชาการต ารวจภูธรจงัหวดั) เป็นผู ้
พจิารณาออกหนงัสือเอง แลว้เสนอไปยงัประธานสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก 

ตวัอย่างคดีที่ผูบ้งัคบัชาการต ารวจภูธรจงัหวดัเป็นผูพ้ิจารณาออกหนังสือเอง
สามารถดูรายละเอียดไดใ้นภาคผนวก ข ตารางสถิติกรณีการพิจารณาให้เอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั
แก่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในระหวา่งสมยัประชุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2553 ในล าดบัที่ 34, 72, 83, 
102, 103, 104, 105, 117 และ 124 และภาคผนวก ก ตารางสถิติกรณีการพิจารณาให้เอกสิทธ์ิหรือ
ความคุม้กันแก่สมาชิกวุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2553 (ภาคผนวก) ใน
ล าดบัที่ 26 และ 41 

กรณีหนงัสือที่ส่งมายงัประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เช่น หนังสือของผูก้  ากบัการ
ต ารวจภูธรบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (ล าดบัที่ 124) กรณีของนายวชัระ เพชรทอง ได้ร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ให้ด าเนินคดีนาย    
จตุพร พรหมพนัธุ์ และนายวีระ มุสิกพงษ์ และนายณัฐวุฒิ ไสยเก้ือฯในขอ้กล่าวหาร่วมกันหม่ิน
ประมาทโดยการโฆษณา ซ่ึงพนกังานสอบสวนไดรั้บค าร้องทุกขไ์วแ้ละท าการสอบสวนคดีอาญาที่ 
432/2552 และนายจตุพร พรหมพนัธุ ์เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ระบบสัดส่วน พรรคเพื่อไทย ผู ้
ก  ากบัการต ารวจภูธรบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจึงท าหนังสือมายงัประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
เร่ือง ขอด าเนินคดีกับนายจตุพร พรหมพนัธุ์ ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรโดยผูก้  ากับการ
ต ารวจภูธรบา้นนาสารเป็นผูอ้อกหนังสือถึงประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเอง ซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) หรือรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) เป็นผู ้
ลงนามในหนงัสือดงักล่าว 

กรณีหนังสือที่ส่งมายงัประธานสภาวุฒิสภา เช่น หนังสือของผูก้  ากับการ
ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม (ล าดบัที่ 26) เร่ืองขอให้ส่งตวันายสราวุธ นิยม
ทรัพยซ่ึ์งเป็นสมาชิกวุฒิสภาไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบขอ้กล่าวหาคดีอาญาซ่ึงมีผูร้้อง
ทุกขก์ล่าวโทษไว ้โดยผูก้  ากบัการต ารวจภูธรอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐมเป็นผูท้  าหนังสือ
เสนอมายงัประธานวุฒิสภาเอง ซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 
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หรือรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นผูล้งนามในหนังสือดงักล่าว และหนังสือ
ของผูก้  ากบัการต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี (ล าดบัที่ 41) เร่ืองสมาชิก
วุฒิสภาตอ้งหาคดีอาญา (นายปรีชา ปิตานนท์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวดัจนัทบุรี) โดยผูก้  ากับการ
ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นผูท้  าหนังสือเสนอมายงัประธาน
วฒิุสภาเอง ซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) หรือรองผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) เป็นผูล้งนามในหนงัสือดงักล่าว   

ดังนั้น ผูเ้ขียนเห็นว่า การขออนุญาตหมายเรียกตัวสมาชิกรัฐสภาไปท าการ
สอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาคดีอาญา ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าหนดระเบียบภายในเก่ียวกบั
การขออนุญาตหมายเรียกตวัสมาชิกรัฐสภาไปท าการสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาคดีอาญาโดยควร
ก าหนดให้เฉพาะผูด้  ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) หรือรองผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นผูพ้ิจารณาลงนามออกหนังสือเอง แลว้เสนอต่อประธานสภาที่ผู ้
นั้ นเป็นสมาชิก กล่าวคือ การออกหนังสือขออนุญาตหมายเรียกตัวสมาชิกรัฐสภาไปท าการ
สอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาคดีอาญาเป็นเร่ืองที่ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) หรือรองผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) จะเป็นผูพ้จิารณาออกหนังสือเอง แลว้เสนอไปยงัประธาน
วฒิุสภาหรือประธานสภาผูแ้ทนราษฎร แลว้แต่กรณี 

4.5.1.3  ความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภาในการพจิารณาคดีอาญาทีอ่ยูใ่นอ านาจของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 277 วรรคสาม 
ไม่ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยความคุม้กนัของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 
131 มาบงัคบักบัการพจิารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ดว้ย
เหตุน้ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาที่ถูกด าเนินคดีอาญาซ่ึงอยูใ่นอ านาจของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง จึงไม่สามารถอา้งความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา
ในทั้งสามกรณีไดเ้ลย แมจ้ะอยูใ่นสมัยระหว่างประชุมก็ตาม ดงันั้น หากเป็นการพิจารณาคดีของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พนักงานสอบสวนหรือศาลก็สามารถจบั 
คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกรัฐสภามาสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหว่างสมัย
ประชุมได ้ศาลเองก็สามารถพิจารณาคดีอาญาซ่ึงสมาชิกรัฐสภาถูกฟ้องเป็นจ าเลยในระหว่างสมยั
ประชุมต่อไปไดต้ามปกติ และพนักงานสอบสวนหรือศาลก็ไม่ตอ้งสั่งปล่อยตวัสมาชิกรัฐสภาจาก
การคุมขงัเม่ือถึงสมยัประชุม69 

4.5.2  ความคุม้กนัของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                                                             

69  สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 335. 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ ง เป็นคณะกรรมการที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมและการด าเนินการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมทั้งการออกเสียงลงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
มีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงและวินิจฉัยปัญหา  หรือขอ้โต้แยง้ที่เกิดขึ้ น
เก่ียวกบัการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติและพรรคการเมือง มีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
หรือออกเสียงประชามติใหม่ได ้เม่ือมีหลกัฐานที่เช่ือไดว้่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
ในหน่วยเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ฉะนั้ น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ได้โดย
สมบูรณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งมีอิสระเตม็ที่ในการด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายใหอ้ านาจไว ้จึงตอ้งไดรั้บความคุม้กนัพอสมควร70 

ดงันั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 241 จึงให้ความคุม้
กนัแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยก าหนดว่า ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา ประกาศใหมี้การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศ
ให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใชบ้งัคบั ห้ามมิให้จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการการ
เลือกตั้งไปท าการสอบสวน เวน้แต่ในกรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือใน
กรณีที่จบัในขณะกระท าความผิด ส่วนในกรณีที่มีการจบักรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท า
ความผิด หรือจบั หรือคุมขงักรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้รายงานไปยงัประธานกรรมการ
การเลือกตั้งโดยด่วน และประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผูถู้กจบัได ้แต่ถา้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเป็นผูถู้กจบัหรือคุมขงั ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่
เป็นผูด้  าเนินการ 

จากบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญ มาตรา 241 ดงักล่าวตอ้งการที่จะบญัญติัให้ความคุม้กนั
แก่กรรมการการเลือกตั้งเป็นกรณีพเิศษ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียง
ประชามติเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ71  

โดยผูเ้ขียนมีขอ้สงัเกตในกรณีปัญหาการใหค้วามคุม้กนัคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นดงัน้ี 

1)  ขอบเขตความคุม้กนัของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 241 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

                                                             
70  ประณต นนัทิยะกุล.  เล่มเดิม.  หนา้ 284. 
71 สุริยา ปานแยม้ และอนุวฒัน์ บุญนนัท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 336. 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 241 บญัญัติว่า “ใน
ระหวา่งที่พระราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศ
ใหมี้การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใชบ้งัคบั ห้ามมิให้
จบั คุมขัง หรือหมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวน เวน้แต่ในกรณีที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จบัในขณะกระท าความผดิ 

ในกรณีที่มีการจบักรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจบั หรือคุมขงั
กรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้รายงานไปยงัประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได ้แต่ถา้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู ้
ถูกจบัหรือคุมขงั ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยูเ่ป็นผูด้  าเนินการ” 

จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 241 บญัญติัให้ความคุม้กนัแก่กรรมการการเลือกตั้งเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ งนั้ นเป็นไปด้วยความราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพ และการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะปฏิบตัิหน้าที่ไดโ้ดยสมบูรณ์ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก็ตอ้งมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้
อ านาจไว ้ดงันั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตอ้งไดรั้บความคุม้กนัพอสมควร 

ความคุม้กนัที่กรรมการการเลือกตั้งไดรั้บตามมาตรา 241 วรรคหน่ึง ซ่ึงเคยมีขอ้ถกเถียง
กนัในที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญฉบบั ปี 2540 ว่า ใชบ้งัคบักรณีเป็นคดีในชั้นศาล
แลว้หรือไม่ ซ่ึงมีขอ้สรุปวา่ หากเป็นคดีในชั้นศาลแลว้ กรรมการการเลือกตั้งไม่ไดรั้บความคุม้กนั
ตามมาตรา 241 วรรคหน่ึง เพราะบทบัญญัติมาตราน้ีให้ความคุ้มกันเร่ืองการจับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้ งไปท าการสอบสวนเท่านั้ น หมายความว่า ในคดีอาญาที่
กรรมการการเลือกตั้งตกเป็นจ าเลยในศาลแลว้นั้น แมอ้ยูใ่นช่วงเวลาที่พระราชกฤษฎีกาตามมาตา 
241 วรรคหน่ึง มีผลใชบ้งัคบั ศาลยงัมีอ านาจออกค าสั่งให้จบักรรมการการเลือกตั้งไดทุ้กกรณี เช่น 
ในวนันดัฟังค าพพิากษาคดีอาญาที่กรรมการการเลือกตั้งเป็นจ าเลย หากกรรมการการเลือกตั้งไม่ไป
ศาล ศาลยอ่มมีอ านาจออกหมายจบัมาฟังค าพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 182 วรรคสามได ้และในกรณีดงักล่าว หากถึงวนันัดยงัไม่ไดต้วักรรมการการเลือกตั้งผูน้ั้น
และศาลอ่านค าพพิากษาลบัหลงัให้ลงโทษจ าคุก ศาลยอ่มออกหมายจบักรรมการการเลือกตั้งผูน้ั้น
มาปฏิบติัตามค าพพิากษาศาลได ้หรือหากกรรมการการเลือกตั้งผูน้ั้นมาศาลในวนันดัฟังค  าพิพากษา 
และศาลมีค  าพพิากษาใหล้งโทษจ าคุก ศาลยอ่มออกหมายจ าคุกกรรมการการเลือกตั้งผูน้ั้นได้72 

สรุปไดว้่า บทบญัญตัิมาตรา 241 ให้ความคุม้กนัแก่กรรมการการเลือกตั้งเพื่อมิให้ถูก
กลัน่แกลง้จากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง โดยกรรมการการเลือกตั้งไดรั้บความคุม้กนัเฉพาะใน
                                                             

72  อธิคม อินทุภูติ  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 174. 
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ระหวา่งที่พระราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศ
ใหมี้การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติมีผลใชบ้งัคบั และไดรั้บ
ความคุม้กนัเฉพาะในเร่ืองของการสอบสวนเท่านั้น กล่าวคือ ห้ามมิให้จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวั
กรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวนในช่วงเวลาดงักล่าว มาตรา 241 วรรคหน่ึง ไม่ไดห้้ามมิให้
จบั คุมขงั หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้ งไปเพื่อกรณีอ่ืน ดังนั้น การจับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้งไปเพื่อการพิจารณาคดีของศาล จึงสามารถด าเนินการไดโ้ดย
ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากกรรมการการเลือกตั้งไม่ไดรั้บความคุม้กนัตามมาตรา 241 วรรคหน่ึง 
หากเป็นคดีในชั้นศาลแลว้ กล่าวอีกนัยหน่ึง ความคุม้กนัของกรรมการการเลือกตั้งไม่ใชบ้งัคบักบั
กรณีเป็นคดีในชั้นศาลแลว้ 

แม้มาตรา 241 วรรคหน่ึง จะห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการ
เลือกตั้งไปท าการสอบสวนในช่วงเวลาขา้งตน้ แต่ก็มีขอ้ยกเวน้อยู ่2 กรณีที่เจา้พนักงานสามารถจบั 
คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวนได ้คือ  

(1)  ในกรณีที่ไดรั้บอนุญาตจากกรรมการการเลือกตั้ง หรือ  
(2)  ในกรณีที่จบัในขณะกระท าความผดิ 
ในกรณีที่มีการจบักรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิดหรือจบั หรือคุมขงั

กรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน เช่น เป็นการจบัหรือคุมขงัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง หรือเป็นการจบัตามหมายจบั หรือคุมขงัไวต้ามอ านาจพนักงานสอบสวนหรือตามที่ศาลสั่ง
อนุญาต เป็นตน้ เจา้พนักงานผูจ้บัหรือผูด้  าเนินการคุมขงัตอ้งรายงานไปยงัประธานกรรมการการ
เลือกตั้งโดยด่วน และประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยกรรมการการเลือกตั้งผูถู้กจบั
หรือคุมขงัได ้แต่ถา้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูถู้กจบัหรือคุม้ขงัเสียเอง ก็ใหเ้ป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยูเ่ป็นผูส้ั่งปล่อยประธานกรรมการการเลือกตั้งผูน้ั้น ทั้งน้ีตาม
มาตรา 241 วรรคสอง 

นอกจากน้ี ในกรณีที่มีการคุมขงักรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืนนั้น ไม่รวมไปถึงการ
คุมขงัโดยชอบดว้ยกฎหมายประการอ่ืน เช่น การคุมขงัระหวา่งการพจิารณาของศาล หรือการคุมขงั
ตามหมายจ าคุกคดีที่ยงัไม่ถึงที่สุด ทั้งน้ีเพราะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มาตรา 232 วรรคสามที่ก  าหนด “ใหน้ าบทบญัญตัิ...การขาดคุณสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามมาตรา 230 มาใช้บงัคบักับการพน้จากต าแหน่งของกรรมการการเลือกตั้งด้วย...” กล่าวคือ 
มาตรา 232 วรรคสาม ก าหนดให้กรรมการการเลือกตั้งพน้จากต าแหน่งเม่ือขาดคุณสมบติัหรือมี
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ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23073 ซ่ึงตามมาตรา 230 (3) ก าหนดเร่ืองคุณสมบตัิหรือลักษณะ
ตอ้งห้ามตามมาตรา 205 (4) ไว ้โดยคุณสมบตัิหรือลกัษณะตอ้งห้ามตาม 205 (4)74ก็คือ ตอ้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 100 โดยคุณสมบตัิหรือลกัษณะตอ้งห้ามตามาตรา 100 ประการหน่ึงก็
คือ กรณีตามมาตรา 100 (3)75 ก าหนดว่าตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล หรือโดยค าสั่งที่ชอบดว้ย
กฎหมาย ฉะนั้น หากกรรมการการเลือกตั้งถูกคุมขงัโดยหมายขงัของศาลในระหว่างพิจารณาเพราะ
เหตุไม่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกนัตวั หรือถูกคุมขงัตามหมายจ าคุกคดียงัไม่ถึงที่สุด คณะกรรมการการ
เลือกตั้งผูน้ั้นก็ขาดคุณสมบติั และพน้จากต าแหน่งของการเป็นกรรมการการเลือกตั้งนบัแต่วนัแรกที่
ถูกคุมขงั จึงไม่อยูใ่นสถานะที่จะไดรั้บเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัอีกต่อไป 

จะเห็นไดว้า่ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรั้บความคุม้กนัในขอบเขตที่จ  ากดั และหาก
กรรมการการเลือกตั้งถูกคุมขงัโดยหมายขงัของศาลในระหว่างการพิจารณาคดี หรือถูกจ าคุกโดย
หมายจ าคุกในระหว่างคดียงัไม่ถึงที่สุด กรรมการการเลือกตั้งผูน้ั้นก็ขาดคุณสมบติัตอ้งพน้จาก
ต าแหน่ง โดยไม่ตอ้งรอให้คดีถึงที่สุด แมมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดวนัเลือกตั้ง ก็จะร้อง
ขอใหป้ล่อยตวัไปเพือ่ปฏิบติัหนา้ที่ไม่ได ้
                                                             

73  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 230 บญัญติัว่า “ กรรมการการเลือกตั้ง
ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีอายไุม่ต ่ากว่าส่ีสิบปีบริบรูณ์ 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(3) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 205 (1) (4) (5) และ (6) 
(4) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้น าบทบญัญติัมาตรา 207 มาใชบ้งัคบักบักรรมการการเลือกตั้งดว้ยโดยอนุโลม” 
74 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 205 ประกอบมาตรา 230 (3) บญัญติัว่า 

กรรมการการเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัต่อไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด… 
(4) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 100 หรือมาตรา 102 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) หรือ (14) 
(5) ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมือง ในระยะสามปีก่อนด ารง

ต าแหน่ง 
75  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 100 บญัญติัว่า “ บุคคลผูมี้ลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง… 
(3) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย...” 
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จากที่กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ กรรมการการเลือกตั้งไดรั้บความคุม้กนัในขอบเขตที่
จ  ากดักว่าสมาชิกรัฐสภา กล่าวคือ รัฐธรรมนูญไดใ้ห้ความคุม้กนัแก่กรรมการการเลือกตั้งไวเ้พียง
ประการเดียวเท่านั้น คือ ความคุม้กนัที่จะไม่ถูกจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้ง
ไปท าการสอบสวน โดยไม่ไดใ้หค้วามคุม้กนัในเร่ืองการจบักุม คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการ
การเลือกตั้งในกรณีอ่ืนแต่ประการใด ในขณะที่รัฐธรรมนูญไดใ้ห้ความคุม้กนัแก่สมาชิกรัฐสภาไว้
ถึง 3 ประการดว้ยกัน คือ ความคุม้กันที่ไม่ถูกจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัมาสอบสวนในฐานะ
ผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหว่างสมยัประชุม ความคุม้กันที่จะไม่ถูกพิจารณาคดีอาญาในระหว่าง
สมยัประชุม และความคุม้กนัที่จะถูกปล่อยตวัจากการคุมขงัเม่ือถึงสมยัประชุม 

นอกจากการใหค้วามคุม้กนัแก่กรรมการการเลือกตั้งในระหวา่งที่พระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา หรือในระหวา่งมีประกาศให้มีการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติมีผลใช้บงัคบัแล้ว จากศึกษาพบว่า ใน
ต่างประเทศมีการก าหนดให้สมาชิกรัฐสภาไดรั้บความคุม้กนัในระหว่างช่วงที่มีการยบุสภาหรือ
ระหวา่งมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา เช่น ในประเทศองักฤษ สมาชิกสภายอ่มไดรั้บเอกสิทธ์ิในช่วง
ระหวา่ง 40 วนัก่อนและหลงัจากสมยัประชุมสภา และไดรั้บเอกสิทธ์ิ 40 วนั หลงัจากที่มีการยบุสภา
หรือในระหวา่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ส่วนในประเทศกรีซ โดยรัฐธรรมนูญแห่งกรีซ มาตรา 62 
ที่ก  าหนดว่า “...ในช่วงระยะเวลาที่มีการมีการยบุสภาหรือ ในช่วงที่หมดวาระของสมาชิกรัฐสภา
จนถึงในช่วงที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาใหม่ สมาชิกรัฐสภาจะไม่ถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีในความผิดทางการเมืองใด ๆ ...” และในประเทศสเปนก็ได้ก าหนดให้ความคุม้กนัใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัที่บุคคลนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาจนถึงวนัที่ส้ินสุดการเป็นสมาชิก
สภา และความคุม้กนัยงัจะน าไปใชใ้นกรณีที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาใหม่
ตั้งแต่เปิดรับสมคัรเลือกตั้งจนถึงวนัที่บุคคลนั้นไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา ซ่ึงจะเห็นไดว้่า การ
ให้สมาชิกรัฐสภาได้รับความคุ้มกันในระหว่างที่ มีการยุบสภาจนถึงมีการเลือกตั้ งใหม่
                                                                       เพื่อตอ้งการให้สมาชิก
รัฐสภา สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของตนโดยไม่ถูกรบกวน กลัน่แกลง้ แทรกแซงจาก
บุคคลอ่ืนใด และยงัเป็นผลใหก้ารเลือกตั้งด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูเ้ขียนมี
ความเห็นวา่ ในรัฐธรรมนูญของไทยควรมีการก าหนดให้ความคุม้กนักบัสมาชิกรัฐสภาในระหว่าง
ที่มีการยบุสภาจนถึงมีการเลือกตั้งใหม่ 

2)  การตีความบทบญัญตัิกรณีความคุม้กันของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 
241 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 น้ีมีผลรวมไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนหรือไม่ 
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ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา241
ก าหนดใหก้รรมการการเลือกตั้งไดรั้บความคุม้กนัเฉพาะในช่วงเวลาที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา หรือการประกาศใหมี้การออกเสียงประชามติ
เท่านั้น โดยตามบทบญัญตัิในรัฐธรรมนูญมาตรา 241น้ีมีผลรวมไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนหรือไม่ โดยผูเ้ขียนมีความเห็นว่า  เม่ือแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 241 ก าหนดใหก้รรมการการเลือกตั้งไดรั้บความคุม้กนั
เฉพาะในช่วงเวลาที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา หรือการประกาศให้มีการออกเสียงประชามติเท่านั้น ก็ตอ้งตีความโดยเคร่งครัด ไม่ควร
ตีความขยายไปถึงกรณีการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินดว้ยเหตุผลประการส าคญัก็เพราะเน่ืองจากใน
ปัจจุบนัมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากมายถึง 7,852 องคก์ร76 ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็
ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล รวมไปถึง
เมืองพทัยา และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก ซ่ึงมีการเลือก
ตั้งอยูบ่่อยคร้ัง โดยมีการสบัเปล่ียนเม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่ง และยงัมีการเลือกตั้งซ่อมหากมี
เกิดกรณีถูกเพกิถอนสิทธ์ิจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกดว้ย โดยหากตีความขยายไปถึงกรณีการ
เลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินดว้ยแลว้ยอ่มเกิดปัญหาตามมาอีกมาก เพราะหากมีการให้ความคุม้กนัแก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยรวมถึงสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครอง
ดว้ยแลว้ คณะกรรมการเลือกตั้งก็คงไดรั้บความคุม้กนัตลอดปีซ่ึงมิใช่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ในมาตราน้ี โดยกรรมกาการเลือกตั้งก็มกัจะยกความคุม้กนัต่อสู้ไดต้ลอดเวลา เพราะการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมกัมีขึ้นอยูบ่่อยคร้ัง 

3)  เม่ือกรรมการการเลือกตั้งถูกฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จะอา้ง
ความคุม้กนัตามมาตรา 241 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดห้รือไม่ 

ขอ้เทจ็จริงที่เกิดขึ้นน้ียงัคงใชบ้งัคบัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 กล่าวคือ เม่ือวนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ศาลอาญาไดต้ดัสินตามค าฟ้องของโจทย  ์คือ นาย
ถาวร เสนเนียม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์ในขอ้หาปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง โดยการเอ้ือประโยชน์ใหก้บัพรรคไทยรักไทย ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มีโทษตามมาตรา 42 พระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบบัเดียวกนั (ไม่ไดล้งโทษตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)  ศาล
ไดมี้ค  าตดัสินว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 คน ไดแ้ก่ พลเอกวาสนา เพิ่มลาภ นายปริญญา 
                                                             

76  จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 รวบรวมโดย:ส่วนวิจยัและพฒันา
ระบบ รูปแบบและโครงสร้างส านกัพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
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นาคฉตัรีย ์และนายวรีะชยั แนวบุญเนียร ตอ้งค าพพิากษาศาลอาญา ใหจ้  าคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา 
ส่งผลใหต้อ้งพน้จากต าแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เน่ืองจากขาดคุณสมบตัิตามรัฐธรรมนูญ77 
ต่อมา พล.ต.อ.วาสนาได้มอบหมายให้ทนายน าหลักทรัพยค์ือต าแหน่งหน้าที่ของจ าเลยทั้งสาม 
รวมกนัมีมูลค่า 2.5 ลา้นบาท ขอปล่อยตวัชัว่คราวต่อศาลอาญา ซ่ึงศาลอาญา โดยนายอ านวย ธนัธรา 
อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอาญา ได้พิจารณาค าร้องแล้ว ได้พิจารณาค าร้องแล้ว มีค  าสั่งว่าจ  าเลยเป็น
กรรมการการเลือกตั้งตอ้งมีความเป็นกลางและซ่ือสัตยต์ามรัฐธรรมนูญมาตรา 136 ซ่ึงการจดัการ
เลือกตั้งจะตอ้งเป็นธรรมแก่ทุกพรรค ทุกคน แต่การจดัการเลือกตั้งของจ าเลยกลบัถูกพรรคการเมือง
หลายพรรคต่อตา้น ไม่ส่งผูส้มคัรลงเลือกตั้ง มีหมอ อาจารยป์ระทว้งดว้ยการฉีกบตัรลงคะแนน เห็น
ว่า การเลือกตั้งคร้ังนั้นผิดปกติของสังคม แทนที่จ  าเลยจะใส่ใจแกไ้ขความไม่พอใจ กลบัเดินหน้า
จดัการเลือกตั้งต่อไป และศาลรัฐธรรมนูญก็มีค  าพิพากษามาแลว้ว่าการเลือกตั้งไม่ชอบ ต่อมาไดมี้
ประชาชนเรียกร้องให้พวกจ าเลยลาออกแต่จ  าเลยก็ท  างานต่อไปเสมือนไม่มีความเสียหาย เม่ือ
ประชาชนไม่ไวใ้จในความเป็นกลาง ยอ่มกระทบถึงการเลือกตั้งทุกระดบั ยอ่มเกิดความโตแ้ยง้ใน
สงัคม การที่จ  าเลยยงัปฏิบติัหนา้ที่ต่อไปจะก่อความเสียหายได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวหากศาลปล่อยตวั
จ าเลยไประหว่างอุทธรณ์ เพื่อให้จ  าเลยไปปฏิบติัหน้าที่อีกน่าจะเกิดความไม่เรียบร้อยสุจริต เที่ยง
ธรรมอยา่งคราวก่อน ดงันั้น ศาลอาญาจึงเห็นควรส่งส านวนใหศ้าลอุทธรณ์สัง่ประกนัต่อไป  

ต่อมา ศาลได้ออกหมายขงัจ าเลยทั้ง 3 ซ่ึงค  าสั่งดังกล่าวมีผลเท่ากับศาลอาญาไม่ให้
ประกันตวั ส าหรับหมายขงัมีใจความว่า ที่จ  าเลยไดข้อใชสิ้ทธิตามมาตรา 148 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ขอให้ศาลงดออกหมายจ าคุก เห็นว่า บทบญัญติัดงักล่าวให้
ความคุม้กนักรรมการการเลือกตั้งในระหว่างมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาเฉพาะการขงักรรมการการเลือกตั้งในชั้นสอบสวนเท่านั้น ส่วนมาตรา 148 
วรรคสองว่า ในกรณีที่มีการจบักรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจบั หรือคุมขงั
กรรมการการเลือกตั้ง ในกรณีอ่ืน ให้รายงานไปยงัประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสัง่ใหป้ล่อยผูถู้กจบัได ้เห็นวา่ตอ้งเป็นกรณีกรรมการการเลือกตั้ง
ถูกขงัก่อนมีพระราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้ง ซ่ึงความคุม้กนัของกรรมการการเลือกตั้งกบัความคุม้
กนัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต่างกนั โดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วฒิุสภาไดค้วามคุม้กนัในชั้นศาลดว้ย และกฎหมายบญัญติัใหค้วามคุม้กนัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และสมาชิกวฒิุสภาอยา่งชดัแจง้ ส่วนกรรมการการเลือกตั้งไม่ไดบ้ญัญติัไวว้่าไดค้วามคุม้กนัในชั้น
ศาล จ าเลยที่ 2, 3, 4 จึงไม่มีสิทธิขอให้งดหมายจ าคุกและออกหมายจ าคุก โดยให้จ  าเลยทุกคนมีผล
                                                             

77 สถาบนัพระปกเกลา้.  (2553).  คณะกรรมการการเลือกตั้ง. สืบคน้เม่ือ 11 กรกฎาคม 2553, จาก  
www.thaipoliticsgovernment.org  

DPU



 254 

ต่อค าพพิากษา78 จะเห็นไดว้า่ ศาลไดย้นืยนัหลกัมาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2540 ซ่ึงปัจจุบนัคือมาตรา 241 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
วา่ กรรมการการเลือกตั้งไม่ไดรั้บความคุม้กนัเพราะบทบญัญติัมาตราน้ีให้ความคุม้กนัเร่ืองการจบั 
คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้งไปท าการสอบสวนเท่านั้น แต่กรณีดงักล่าวเป็นการ 
การจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการการเลือกตั้งไปเพื่อการพิจารณาคดีของศาล จึงสามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากความคุม้กนัของกรรมการการเลือกตั้งไม่ใชบ้งัคบั
กบักรณีเป็นคดีในชั้นศาลแลว้ 

ส่วนกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งตกเป็นจ าเลยแลว้ไดรั้บอนุญาตจากศาลในบางคดีไม่
ตอ้งไปฟังการพจิารณานั้น ไม่ใช่กรณีที่กรรมการการเลือกตั้งไดรั้บความคุม้กนัตามมาตรา 148 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 แต่อยา่งใด (เทียบมาตรา 241 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) แต่กรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้ นนั้ นเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ79 กล่าวคือโดยหลกัแลว้การพิจารณาและสืบพยาน
คดีอาญาในศาลยตุิธรรม ตอ้งกระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย แต่คดีที่มีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่
เกินสิบปี จะมีโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตาม หรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว และจ าเลยมีทนายความ 
เม่ือศาลเห็นสมควรเพื่อให้การด าเนินการพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชกัชา้ ศาลมีอ านาจพิจารณาและ
สืบพยานลบัหลงัจ าเลยไดโ้ดยอนุญาตใหจ้  าเลยไม่ตอ้งมาฟังการพจิารณา แต่ตอ้งมาศาลในวนันัดฟัง
ค าพพิากษาหรือวนัอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

                                                             
78  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ. “เพิกถอนสิทธ์ิ 10 ปี 3 กกต.จบ จ าคุกอีกคนละ 4 ปี”.  สืบคน้เม่ือ 11 กรกฎาคม 

2553, จาก http://www.jengsud.com/webboard-1567/ 
79  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ บญัญติัว่า “ภายหลงัท่ีศาลไดด้ าเนินการตาม 

มาตรา 172 วรรค 2 แลว้ เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร เพ่ือให้การด าเนินการ พิจารณาเป็นไปโดยไม่ชกัชา้ ศาลมี
อ านาจพิจารณาและสืบพยานลบั หลงัจ าเลยไดใ้นกรณีดัง่ต่อไปน้ี 

(1)  ในคดีมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่เกินสิบปี จะมีโทษปรับ ดว้ยหรือไม่ก็ตาม หรือในคดีมีโทษปรับ
สถานเดียว เม่ือจ าเลยมีทนาย และจ าเลยไดรั้บอนุญาตจากศาลท่ีจะไม่มาฟังการพิจารณาและการ สืบพยาน 

(2)  ในคดีท่ีมีจ  าเลยหลายคน ถา้ศาลพอใจตามค าแถลงของ โจทกว์่าการพิจารณาและการสืบพยานตามท่ี
โจทกข์อให้กระท าไม่เก่ียวแก่จ าเลยคนใดศาลจะพิจารณาและสืบพยานลบัหลงัจ าเลยคน นั้นก็ได ้

(3)  ในคดีท่ีมีจ  าเลยหลายคน ถา้ศาลเห็นสมควรจะพิจารณา และสืบพยานจ าเลยคนหน่ึง ๆ ลบัหลงัจ าเลย
คนอ่ืนก็ได ้

ในคดีท่ีศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (2) หรือ (3) ลบัหลงั จ  าเลยคนใด ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด 
ห้ามมิให้ศาลรับฟังการ พิจารณาและการสืบพยานท่ีกระท าลบัหลงันั้นเป็นผลเสียหายแก่ จ  าเลยคนนั้น” 
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คดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มีอตัรา
โทษจ าคุกสูงสุดไม่เกินสิบปี อยูใ่นเกณฑท์ี่ศาลอนุญาตให้พิจารณาและสืบพยานลบัหลงัจ าเลยได ้
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ตอ้งไปฟังการพจิารณาเพราะเหตุศาลอนุญาต ไม่ใช่เพราะความคุม้กนั
ของกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 148 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
(เทียบมาตรา 241 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550)   

สรุปวา่ เม่ือกรรมการการเลือกตั้งถูกฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จะ
อา้งความคุม้กนัตามบทบญัญตัิรัฐธรรมนูญมาตรา 241 ไดเ้ฉพาะกรณีที่พนักงานสอบสวนเรียกตวั
กรรมการเลือกตั้งไปท าการสอบส่วนเท่านั้น แต่ถา้เป็นการจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวักรรมการ
การเลือกตั้งไปเพื่อการพิจารณาคดีของศาล จึงสามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
เน่ืองจากความคุม้กนัของกรรมการการเลือกตั้งไม่ใชบ้งัคบักบักรณีเป็นคดีในชั้นศาล 
 

4.6  การด าเนินการกรณใีนการพิจารณาให้เอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
ระหว่างสมยัประชุมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ80 

ในการขออนุญาตด าเนินคดีอาญาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในระหว่างสมัยประชุม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 131 แบ่งเป็น 3 กรณี ดงัน้ี 

1)  การจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ไปท าการสอบสวนใน
ฐานะผูต้อ้งหาคดีอาญา 

2)  กรณีจบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรขณะกระท าความผดิ 
3)  การออกหมายเรียกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อไปด าเนินกระบวนพิจารณา

คดีอาญา ไม่วา่จะไดฟ้้องนอกสมยัประชุมหรือในสมยัประชุม 
การขออนุญาตด าเนินคดีอาญาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกรณีการจบักรณีการจบั คุมขงั 

หรือหมายเรียกตวัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการสอบสวนในฐานะผูต้อ้งหาในคดีอาญา และ
กรณีการออกหมายเรียกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อไปด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา ใน
ระหวา่งสมยัประชุมตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 มาตรา 131 วรรคหน่ึง และวรรคสาม ส่วนกรณีจบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรขณะ
กระท าความผิดประธานสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ านาจสั่งให้ปล่อยผูถู้กจบัได้ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 131 วรรคสอง 

                                                             
80  ส านกัการประชุม ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร.  (2553).  คู่มอืการปฎบิัตงิานส านักการ

ประชุม.  ส านกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 
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กรณีที่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรถูกคุมขงัในระหวา่งสอบสวน นอกสมยัประชุม เม่ือถึง
สมยัประชุม ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถร้องขอให้ปล่อยได ้และแจง้ให้ที่ประชุมทราบใน
โอกาสแรกที่มีการประชุม ตามขอ้บงัคบัการประชุมสภาผุแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2551 ขอ้ 180 

เม่ือได้รับหนังสือขออนุญาตด าเนินคดีอาญาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแล้ว ต้อง
ด าเนินการ ดงัน้ี 

4.6.1  การตรวจสอบ 
(1)  ต้องด าเนินการตรวจสอบว่าผูต้อ้งหา หรือจ าเลยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรหรือไม่ และไม่เป็นกรณีที่ตอ้งเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550 ตามมาตรา 130 และมาตรา 131 หรือไม่ 

(2)  ตรวจสอบว่าอยูใ่นระหว่างสมัยประชุมหรือพน้ระยะเวลาที่ขอด าเนินการ
หรือไม่ 

เม่ือตรวจสอบแลว้ ถา้ปรากฏวา่อยูใ่นระหวา่งสมยัประชุม บนัทึกความเห็นเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นเพื่อน ากราบเรียนประธานสภาผูแ้ทนราษฎร จะพิจารณาอนุญาตบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน 

กรณีที่ เสนอเร่ืองมาเม่ือพ้นระยะเวลาขออนุญาตด าเนินคดีอาญาหรือใน
ระยะเวลากระชั้นชิดไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาผูแ้ทนพิจารณาไดท้นั
ก าหนดเวลาตามที่ก  าหนดในหนงัสือขออนุญาต บนัทึกความเห็นเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น
เพื่อน ากราบเรียนประธานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาว่าไม่มีความจ าเป็นตอ้งเสนอเร่ืองให้สภา
ผูแ้ทนราษฎรพิจารณา เม่ือประธานสภาผูแ้ทนราษฎรอนุญาตแล้ว ท าหนังสือแจง้หน่วยงานที่ขอ
อนุญาตทราบ 

4.6.2  การพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร 
เม่ือสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาแลว้ ท าหนงัสือยนืยนัมติของสภาผูแ้ทนราษฎรไป

ยงัหน่วยงานผูเ้สนอเพือ่ทราบ 
ในกรณีบรรจุระเบียบวาระการประชุมแล้วแต่ละสภาผูแ้ทนราษฎรยงัไม่ได้

พิจารณาจนพน้ระยะเวลาขออนุญาตด าเนินคดีอาญาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร บนัทึกความเห็น
เสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นเพื่อน ากราบเรียนประธานสภาผูแ้ทนราษฎร พิจารณาขออนุญาต
ใหน้ าเร่ืองออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2551 
ขอ้ 179 วรรคสอง เม่ือประธานสภาผูแ้ทนราษฎรอนุญาตแล้ว ท าหนังสือแจง้หน่วยงานผูเ้สนอ
ทราบ 
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4.7  การด าเนินการกรณีในการพิจารณาให้เอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันแก่สมาชิกวุฒิสภาในระหว่าง
สมัยประชุมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ81 

โดยที่รัฐธรรมนูญบญัญติัใหเ้อกสิทธ์ิและความคุม้กนัแก่สมาชิกวฒิุสภาใหร้ะหว่างสมยั
ประชุมเพือ่หา้มมิใหจ้บั คุมขบั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกไปท าการสอบสวนในฐานะที่เป็นผูต้อ้งหา
ในคดีอาญา หรือกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกในคดีอาญา ศาลจะพจิารณาคดีนั้นในระหว่างสมยัประชุม
มิได้ ซ่ึงกรณีทั้ งสองน้ีจะท าได้เม่ือได้รับอนุญาตจากสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก ดังนั้น เม่ือมีกรณี
ดงักล่าวและมีการร้องขอมายงัสภาเพือ่ขอสอบสวนหรือพจิารณาคดีใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1)  การขออนุญาตจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตวัสมาชิกวุฒิสภาไปท าการสอบสวนใน
ฐานะเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา ในระหวา่งสมยัประชุม 

เม่ือส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหนังสือขออนุญาตจบั คุมขงั หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกวุฒิสภาไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหว่างสมยัประชุม ตาม
มาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญ บนัทึกความเห็นเสนอผูบ้ ังคบับญัชาตามล าดับชั้นจนถึงประธาน
วฒิุสภา เพือ่อนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน  

เม่ือที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุญาต (หรือไม่อนุญาต) ให้จับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตวัสมาชิกวุฒิสภาไปท าการสอบสวนในฐานะเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญาในระหว่างสมยั
ประชุม ท าหนงัสือแจง้ไปยงัส านกังานต ารวจแห่งชาติเพือ่ทราบ 

2)  การสัง่ใหป้ล่อยสมาชิกวฒิุสภาที่ถูกจบัไปขณะกระท าความผดิ 
ในกรณีที่สมาชิกวฒิุสภาถูกจบัในขณะกระท าความผดิ ในระหวา่งสมยัประชุม และ

เจา้พนกังานต ารวจไดร้ายงานต่อประธานวฒิุสภาเพือ่ทราบ ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญ บนัทึก
ความเห็นเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นจนถึงประธานวฒิุสภาเพือ่ทราบ 

เม่ือประธานวฒิุสภามีค  าสั่งให้ปล่อยตวัสมาชิกวุฒิสภาผูถู้กจบัดงักล่าว ท าหนังสือ
ถึงส านกังานส านกังานต ารวจแห่งชาติ และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

3)  การขออนุญาตด าเนินคดีอาญาสมาชิกวฒิุสภาในระหวา่งสมยัประชุม 
เม่ือส านักงานศาลยตุิธรรมมีหนังสือขออนุญาตด าเนินคดีอาญาสมาชิกวุฒิสภาใน

ระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญ บันทึกความเห็นเสนอผู ้บังคับบัญชา
ตามล าดบัขั้นจนถึงประธานวฒิุสภา เพือ่อนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน 

เม่ือที่ประชุมพจิารณาแลว้มีมติอนุญาต (หรือไม่อนุญาต) ใหด้ าเนินคดีอาญาสมาชิก
วฒิุสภาในระหวา่งสมยัประชุม ท าหนงัสือแจง้ไปยงัส านกังานศาลยติุธรรมเพือ่ทราบ 
                                                             

81  ส านกัการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา.  (ม.ป.ป.).  คู่มอืการปฎบิัตงิานส านักการประชุม.  
ส านกัเลขาธิการวุฒิสภา. 
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4)  การร้องขอใหป้ล่อยสมาชิกวฒิุสภาที่ถูกคุมขงัในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่
ก่อนสมยัประชุม 

ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขงัในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัย
ประชุม และเม่ือถึงสมยัประชุมประธานวุฒิสภาไดร้้องขอให้พนักงานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่
กรณีปล่อยตัวสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าว ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญท าหนังสือแจ้งไปยงั
พนกังานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณี 

บนัทึกความเห็นเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นจนถึงประธานวฒิุสภาเพื่อน าเร่ือง
ดงักล่าวแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมวฒิุสภา 
 
4.8  กระบวนการยื่นค าร้องต่อประธานแห่งสภาของบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกล่าว
ถ้อยค าของสมาชิกสภาตามมาตรา  130 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 130 วรรคสาม บญัญติัว่า 
“ในกรณีตามวรรคสอง ถา้สมาชิกกล่าวถอ้ยค าใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่รัฐมนตรีหรือ
สมาชิกแห่งสภานั้นไดรั้บความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจดัให้มีการโฆษณาค าช้ีแจงตามที่
บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัการประชุมของสภานั้น 
ทั้งน้ี โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล” จะเห็นไดว้า่ รัฐธรรมนูญได้
ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการที่สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก
รัฐสภา แลว้แต่กรณี กล่าวถอ้ยค าใหต้นเสียหายสามารถยืน่ค  าร้องต่อประธานแห่งสภาเพื่อให้มีการ
การโฆษณาค าช้ีแจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอวิธีการและภายในระยะเวลาที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัการ
ประชุมของสภานั้น ซ่ึงแต่ละสภาก็จะมีขอ้บงัคบัการประชุมสภาที่ใชบ้งัคบัอยู ่ 

กระบวนการยืน่ค  าร้องต่อประธานแห่งสภาของบุคคลที่ไดรั้บความเสียหายจากการ
กล่าวถอ้ยค าของสมาชิกสภาตามมาตรา 130 วรรคสามของรัฐธรรมนูญมีดงัน้ี 

4.8.1  กรณีการยืน่ค  าร้องต่อประธานรัฐสภา  
ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายประสงคจ์ะให้มีการโฆษณาค าช้ีแจงตาม

มาตรา 130 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลนั้นยื่นค  าร้องขอต่อประธานรัฐสภาตามแบบที่
ก  าหนด  

ค าร้องขอดังกล่าวตอ้งมีขอ้ความเป็นขอ้เท็จจริงโดยไม่มีลักษณะเป็นความผิด
อาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพง่ต่อบุคคลอ่ืน 
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ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาค าร้องขอดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวนันับแต่
วนัที่ไดรั้บค าร้องขอ ในกรณีที่ประธานรัฐสภาเห็นสมควรโฆษณาค าช้ีแจงดงักล่าว ให้เลขาธิการ
รัฐสภาด าเนินการโฆษณาค าช้ีแจงดงักล่าวดว้ยวิธีปิดประกาศไว ้ณ บริเวณรัฐสภาที่ประชาชนเขา้
ไปตรวจสอบได ้มีก าหนดระยะเวลาเจด็วนั นบัแต่วนัที่ประธานรัฐสภาเห็นควร จดัให้มีการโฆษณา
ค าช้ีแจง และให้ส่งสมาชิกรัฐสภาเพื่อทราบ ในการน้ีประธานรัฐสภาอาจจดัให้มีการโฆษณาค า
ช้ีแจงนั้นโดยวธีิการอ่ืนดว้ยก็ได้82 

เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีบุคคลใดที่ไดรั้บความเสียหายจากการกล่าวถ้อยค า
ของสมาชิกรัฐสภายื่นค  าร้องต่อประธานรัฐสภาเลย รัฐสภาจึงยงัไม่ได้ก าหนดแบบค าร้องตาม
ขอ้บงัคบัคบัการประชุม พ.ศ. 2553 ขอ้ 119 ขึ้น ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ รัฐสภาควรด าเนินการก าหนดแบบ
ค าร้องดงักล่าวขึ้นโดยเร็ว เพือ่ใหบุ้คคลไดรั้บความเสียหายจากการกล่าวถอ้ยค าของสมาชิกวุฒิสภา
สามารถยืน่ค  าร้องต่อประธานรัฐสภาได ้และท าใหสิ้ทธิของบุคคลดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองตามที่
กฎหมายก าหนดต่อไป 

4.8.2  กรณีการยืน่ค  าร้องต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ในกรณีที่สมาชิกกล่าวถอ้ยค าในที่ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยกุระจายเสียง

หรือวิทยโุทรทศัน์ อนัอาจเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหาย 
บุคคลนั้นมีสิทธิร้องขอต่อประธานสภาภายในก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วนัที่มีการประชุมคร้ัง
นั้นเพือ่ใหมี้การโฆษณาค าช้ีแจง 

โดยการยืน่ค  าร้องกฎหมายก าหนดว่า ค  าร้องตอ้งท าเป็นหนังสือพร้อมค าช้ีแจง
ประกอบขอ้เทจ็จริงอยา่งชดัเจนและอยูใ่นประเด็นที่ผูร้้องอา้งวา่ก่อใหเ้กิดความเสียหายเท่านั้น83 

ประธานสภามีอ านาจที่จะวินิจฉัยว่าค  าร้องและค าช้ีแจงที่ผูร้้องกล่าวอา้งมานั้น
เป็นถูกตอ้งตามแบบที่กฎหมายก าหนด หรือไม่ โดยประธานสภาตอ้งวนิิจฉยัค  าร้องและค าช้ีแจงให้
แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดรั้บค าร้อง และในกรณีที่ประธานสภาวนิิจฉยัวา่ค  าร้องและ
ค าช้ีแจงไม่เป็นถูกต้องตามแบบที่กฎหมายก าหนดก็ให้ยกค าร้องเสียและแจ้งให้ผูร้้องทราบ           
ค  าวนิิจฉยัของประธานสภาใหถื้อเป็นเด็ดขาด84 

ในกรณีที่ประธานสภาได้วินิจฉัยว่าค  าร้องและค าช้ีแจงว่าถูกตอ้งตามแบบที่
กฎหมายก าหนดแลว้ ใหป้ระธานสภาจดัใหมี้การโฆษณาโดยวธีิปิดประกาศค าช้ีแจงไม่น้อยกว่าเจ็ด

                                                             
82  ขอ้บงัคบัการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 ขอ้ 119. 

83  ขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2551 ขอ้ 32. 
84  ขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2551  ขอ้ 33. 

DPU



 260 

วนัไว ้ณ บริเวณสภาที่ประชาชนเขา้ไปตรวจสอบได ้และโฆษณาโดยวิธีการอ่ืนตามที่ประธานสภา
เห็นสมควร85 

เม่ือประธานสภาด าเนินการจดัให้มีการโฆษณาโดยวิธีปิดประกาศค าช้ีแจงและ
โฆษณาโดยวธีิการอ่ืนแลว้ ใหแ้จง้ผูร้้อง ผูก้ล่าวถอ้ยค าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และที่ประชุมสภา
รับทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมดว้ย86 

4.8.3  กรณีการยืน่ค  าร้องต่อประธานวฒิุสภา 
ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรั้บความเสียหายประสงคจ์ะให้มีการโฆษณาค าช้ีแจงตาม

มาตรา 130 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ให้บุคคลนั้นยืน่ค  าร้องขอต่อประธานวุฒิสภาตามแบบที่
ก  าหนด 

ค าร้องขอดังกล่าวตอ้งมีขอ้ความเป็นขอ้เท็จจริงโดยไม่มีลักษณะเป็นความผิด
อาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพง่ต่อบุคคลอ่ืน 

เม่ือประธานวุฒิสภาได้รับค าร้องขอดังกล่าว ให้ส่งค  าร้องขอนั้ นไปยงัคณะ 
กรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภาเป็นการด่วน เพื่อที่คณะกรรมาธิการจะไดพ้ิจารณาค าร้องขอ
ดงักล่าวต่อไป และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นต่อประธานวุฒิสภาให้แลว้
เสร็จภายในเจด็วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บค าร้องขอ เพือ่ประธานวฒิุสภาจะไดด้ าเนินการต่อไป 

ใหเ้ลขาธิการวฒิุสภาด าเนินการโฆษณาค าช้ีแจงดงักล่าวดว้ยวิธีปิดประกาศไว ้ณ 
ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา มีก าหนดระยะเวลาเจด็วนันับแต่วนัที่ประธานวุฒิสภาเห็นควรจดัให้มี
การโฆษณาค าช้ีแจง และใหส่้งสมาชิกเพือ่ทราบดว้ย87 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีบุคคลใดที่ไดรั้บความเสียหายจากการ
กล่าวถอ้ยค าของสมาชิกวฒิุสภายืน่ค  าร้องต่อประธานวฒิุสภาเลย วฒิุสภาจึงยงัไม่ไดก้  าหนดแบบค า
ร้องตามขอ้บงัคบัคบัการประชุม พ.ศ. 2551 ขอ้ 186 ขึ้นซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า วุฒิสภาควรด าเนินการ
ก าหนดแบบค าร้องดงักล่าวขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้บุคคลได้รับความเสียหายจากการกล่าวถอ้ยค าของ
สมาชิกวุฒิสภาสามารถยืน่ค  าร้องต่อประธานวุฒิสภาได ้และท าให้สิทธิของบุคคลดงักล่าวไดรั้บ
การคุม้ครองตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

 
 

                                                             
85  ขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2551 ขอ้ 34. 
86  ขอ้บงัคบัการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2551 ขอ้ 35. 
87  ขอ้บงัคบัการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ขอ้ 186. 
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�����/�ก$	��ก�!
2���%��:�9'(�ก���2�����'�/-�������/
2���%.� �$�T9<$�$	2����
�(" 2 �T9<$ 
/���$#1 

1)  
2���%��:�9:/���-.� (Power of House to Punish Offenders) 
��*��(��!!�
�ก��!��ก����-.��!!
��กT9 ก�"����
 �)"��.�%��$


2���%��:�9����'�/-�������/
2���%.�0�-�����*�'(��!�
/
2���%�
�8��(��
���-.� 
(High Court of Parliament) :/�
2���%�
�ก<�������%��$)����74$�
���-.� 
2���%/��ก�"��
��*����ก2�����
��
ก������
���-.������$�!�/�ก�!
2���%�/&/��/�
�8��0�ก����:�9'(�
�����/
2���%8��:�92����!'(�� 	������/�
ก��������
�����/
2���%��-.� �/��ก" ก����� ���!
.����456 ���
�"�ก�"��)�ก�)�
� ��"�"�'(�ก���2�����'�/%���*���,�ก ���
!����.���
ก 
������.�'(���� ���
.����� ���
������.������� �$
2���%

ก�������)���)��
��)"
��.� 0���%%�!��������.�'(�������
.�������"�$
2���%��:�9���! )��ก������ก�!.�
������ ������.��������/�0,�
2���%�	����! !"
����#� "��:�9.����456���
)�ก�)�
� 1����*�
ก��.����456���
)�ก�)�
� ��,�ก%�)�
���ก� #����U���2�)�ก�)�
����
.����456�
�������.� 
1����*�!����.���
ก%�)�
�1(ก�2�)�������U���$	���)(.� 

                                                           

1  ��,,6 %$���7��6.  (2553, �$����-��9���)  D.�7!����!���ก<����
���ก$	��ก�!ก��

ก�2��	���$�ก
�
��4�ก������ก��I.  .������, 7, 2.  ���� 4-6.  
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����ก��!����!0,�ก�!��,�ก.�/������$ก��
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�%���ก
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ก������
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���	�)"
��-.� (����'�/)"

2���%�����$	�
���-.�) "��0������8
�	�l �,"� 0��4��$	0�
8)���9�$	 20 ก�4$�
���-.��$	)�/��0����:�9%2���ก 
2���%�
���-.����!�!�� �,"� ���	
)����� 
�n �.8. 2003 ��-.��/�0,�
2���%��:�9��,�ก.�'(������9<�:/���:�9%2���ก��"�ก���� 	��n
ก�4$�$	��,�ก'(���#�ก�"��:%�)$��-��)�$�"�ก��ก�������� 	� (����7�	
���,�ก�
���-.�) 
�"��
������ 0�����"��ก��
.������
���-.� )���$	ก2���/���0�7����,!����)��"�/������� 
2���%
�����������ก����#��/�ก2���/
2���%�
��4�ก���ก���
ก�����)�
/%�ก���2���
��
����$	%�
��
0���ก".��7�	
0��.��$�)�)"
��2 

"��0������8���-
����ก� 
2���%�$	%���:�90�����'�/-�������/ 

2���%.���#��$��ก-����%�กก��!��ก����-.��!!
��กT9 ก�"����
 
2���%�
���-.�0�ก��
��:�9'(��$	ก���2�'�/-�������/
2���%.��/�1(ก7�%��4�0�8)���9�
�ก��/�#���)"
(�����"��
ก9�)���6ก�!��-.� � 	���-.��/�1(ก)�#�� #����
���*�8��(��/�
���,
�4�%�ก� :/��
!��)

2���%�
�.���#�
������",�/�%�
�"����ก&)�� 
�%ก�"���/��"�0��/$�$	8��������
2���%��:�9
�
�.���#� ���-
����ก��/���!���������/��%�ก��!��ก����-.��
�
��กT9/�����)�'��$	�"� 
.���#�
�����$
2���%��:�9'(�ก���2�����'�/-�������/
2���%.��/�:/�)��)��!��"��$	�$
����%2���*��$	%�)�
���ก9����0,�
2���%��)�!����)� ก�"����
 ��*��7$��
2���%�$	%��e
�ก��ก��
ก���2�
����*�
�����0�ก���=�!�)������$	��)�!����)��
�.��
� /����#� 0��n �.8. 1837 .�% ��/�
�=����$	%�

กก<�����ก$	��ก�!ก��ก2���/��ก94����������
$�/�
�ก��ก���2�����'�/���

����
�ก�������/
2���%.����!���:�9��� 
�"����ก&)�� ��-.��/�!����)�ก<����7��89
�ก$	��ก�!ก�4$7����$	1(ก��$�ก0�����/�)��)"
.�0/.��� 	����
�4�ก������ก���
�.�0/

                                                           

2  Hélène Ponceau.  (2006).  Parliamentary Immunity Background Paper prepared by the Inter -
Parliamentary Union.  Retrieved August 13, 2010, form 
http://www.gopacnetwork.org/Docs/Global/IPU%20-%20UNDP%20Immunity%20Paper.pdf 
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"�'(�ก���2�����'�/0��8��7�%��4�  

� 	�:/��ก)����� ��-.���ก%�"�)��'(�ก���2�����'�/0��8��7�%��4���:�9 
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�)���$� ����$���/6 
���/$� 8�$���ก� U3����3�6 ��*�)�� 

                                                           

3  0�������ก<����
����
����-
����ก� (New York Penal Law) �/�!����)�����'�/
���-��
�����/
2���%.���)�!����)� (Criminal contempt the legislature) ���0�������ก<����
��� ��)�� 215.60 �"� 
!�����$����'�/-�������/
2���%.���)�!����)����)�
������:�9%2���ก��"�ก�� 1 �n (Class A. Misdemeanor) 
���	
1(ก������$�ก0������*�7���)"
.���)�!����)�.��� 	�.�0/ ���
)"
�4�ก������ก��0/ l �
�.����� 
/���$# 

1) ��"�����
�=�����"�
��� :/���"�$��
�ก�)��
��,
!/���ก<���� ���
 
2) �=�����"�
��!��)�� ���
 
3) �=�����"�
�)
!�2�1��0����2��������$	���� ���
 
4) �=�����"�
�"������
���
�
ก���$	)���*��%���
� ���

�("0�������
!��
��
�)� � 	�%���*�

7������ก-��0����2������������/���!ก��7�%��4� 0����	
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�����8����/�.������$�
ก����� �)".�������"����1�$	%�ก2���/����$
��
%2�ก�/0���ก94��/$��ก��ก�!�
ก������
���,�ก�)"�����/� ��#��$#��*��7���.�����%�)�
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2���%�7$��7
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ก��������
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2���%!����!0����*���)��ก<���� �/��ก"4 

(1)  
2���%0�ก��/2�����ก����������; 
(2)  ก����!����
�ก�%ก���
�.��0�.� � 	�1�
��*�"���� 	��
�ก����!���ก��


.��������ก��/2�����ก��0���-.� 
(3)  
2���%0�ก����!�����ก9������!��$�!��
�0��$	���,�����/(���
���,�ก; 
(4)  �����$	%�0���$ก��
!1�������$�ก7������7����
ก��)�����������6; 
(5)  �����$	%�/(��0��7����!��; 
(6)  ����0�ก��%�/7��76�
ก���$	�$���#
�����	���������� 
(7)  �����$	%���!��"!����.���
ก (!����� 	���"��*���,�ก) 
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2���%�$	2�����$	�/�
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�
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��!�����ก9������!��$�!��
�0��$	���,�� 

�����8

�)���$�7����,!����)��
ก�������"���-.� �.8. 1987 (Parliamentary 
Privileges Act 1987) ������
���#���,�ก��-.������,�ก��J�.��$	1(ก�����/����:/��$
!�!����)��ก$	��ก�!ก����:�9ก��ก���2�/��ก�"���
���� � 	�7����,!����)�/��ก�"����#��$�%)����46
�$	������
���,�ก��#�
�.���#����)��������
�
�0���2������$	�
�)�:/���")�
�1(ก�����/����  

"��ก����:�9'(��$	�����/
2���%��-.���#�)����)�� 7 ��"�7����,!����)��
ก����
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2���%
��-.�)�
������:�9%2���ก��"�ก�� 6 �/�
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���!��"�ก�� $ 5000 ���$�� �)"��!�������
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$ 25000 ���$�� 2����!ก�4$��*���)�!����  

(1)  .�
�%��:�9%2���ก�ก����"�ก�� 6 �/�
�2����!ก��ก���2�����'�/�
�!������#��$	
ก���2�)"
.� 

                                                           

4  Parliament of Canada.  DParliamentary PrivilegeI.  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.parl.gc.ca/compendium/web-content/c_g_parliamentaryprivilege-e.htm#2 
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�("0���
 339 �����
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�
��
!����!ก�����,��.�'(������9<��
������8����$���/6 (Standing orders of the House of 

                                                           

5  The Parliament of the Commonwealth of Australia.  (2000).   Penalties for Contempt.   Retrieved 
August 11,  2010, form  http://www.aph.gov.au/senate/committee/priv_ctte/completed_inquiries/1999-
02/report_95/report.pdf 
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6  House of Representatives  New Zealand .  (2005).  Standing orders of the House of 
Representatives.  p. 116 -117. 
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7  Indian Parliamentary Privileges.  (2009).  Retrieved August 1, 2010, form  
http://www.bestarticleworld.com/2009/11/indian-parliamentary-privileges.html 
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8  Rajya Sabha Secretariat.  (2010).  Parliamentary Privilege.   p. 8. 
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14  Irish Constitution Article 15 (13) The members of each House of Parliament shall, except in case of 
treason as defined in this Constitution, felony or breach of the peace, be privileged from arrest in going to and 
returning from, and while within the precincts of, either House, and shall not, in respect of any utterance in 
either House, be amenable to any court or any authority other than the House itself. 
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15  ��-�����(���"�ก�$� (The Contitution Of Greece).  Retrieved August 11, 2010, form 
http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl80.html#A62 
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2���%�
�8����0,"
2���%�
��4�ก������ก���)"

DPU



 296


�"��0/ ���
2���%/���7���%�
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���,�� (The Committee for Scrutiny of Elections immunity and the Rules of Procedure) ���
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'(��$	�$
2���%0�ก���7�ก1
� : ��*�
2���%�
�.�!���/)�ก (The plenum of the 
Bundestag) 

ก��!��ก��0�ก���7�ก1
� : ������.��$
2���%0�ก��/2������/$%� "��2��
0���7�ก
1
���������ก��������4�ก���ก��)��%
!ก�����
ก)�#�, ��������ก�������
!����!!����!ก��
���,�� (The Committee for Scrutiny of Elections, Immunity and the Rules of Procedure) � 	�%��$
�)��7�ก1
���������ก�� .��0)��
!��)�
�ก���)"���2���
��
0���7�ก1
���������ก�� .�!��
�/)�ก�$�7$��
2���%0�ก��7�%��4�1 ���������0%�
���
�� �)"��"�$
2���%0�ก��7�%��4����

������ก-�� ก�"��
$ก����� 	� .�!��/)�ก%�0,�/���7���%0�ก��)��%
!�2���
��
0���7�ก
1
���������ก��:/��������$	����1(ก)�
��!(�46�
��2���
��7�	
�2�0��ก��/2������/$0�
���)
��*���:/��"�� 

0����	
��$	�ก$	��ก�!ก���7�ก1
���������ก�� ��
!����!ก�����,��.�!���/)�ก (The 
Bundestag Rules of Procedure) ก2���/����"� ��,�ก.�!���/)�ก�$	�ก$	����
�ก�!ก���7�ก1
�
��������ก����"�$�����/�������/��&�0��(��/$ ����2���
��
���,�ก�$	�ก$	����
��$	0���7�ก1
�
��������ก���
�)��
�%���"�/���!ก��7�%��4� 
�"����ก&)�� ��,�ก����1
����460�����/&��$	
�ก$	����
�ก�!�2�)�/���$	�7�ก1
���������ก���
���������8����-�����(���"��7�����- (Federal 
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2����!��
!����!ก�����,��.�!���/)�ก (Rules of Procedure of the German 
Bundestag) ��
 107 ��������ก��21 �$��
�����"� /���$# 
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�$	�ก$	��ก�!���	
���������ก����#�%�1(ก"�:/�)��%�ก������.�������4� 
ก������ก��)��%
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(3)  ก��7�%��4��2�����������2�����2��
��4�ก������ก��%���"%2�ก�/���� �)"
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���
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21  Rules of Procedure of the German Bundestag Rule 107 Immunity. 
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����ก�������
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(4)  1���4�ก������ก��)��%
!ก�����
ก)�#�, ��������ก�������
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���,�������"�/��$ก��%�/)�#�)�#�� #� 0��������.�����1"��2�����2�
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0���7�ก
1
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2����!�����4�ก������ก��)��%
!ก�����
ก)�#�, ��������ก�������
!����!ก��
���,�� ��
 12822 �$��
�����"� �4�ก������ก��)��%
!ก�����
ก)�#�, ��������ก�������
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�
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�e
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2����!ก<����
��� ��������ก��������
���,�ก.��;7��ก��1(ก������ ก�ก������
ก��1(ก/2������/$
��� :/���������ก���$#0,�ก�!����'�/���
�����กก�4$ �)"��"����10,�0�ก�4$
ก��%�!��,�ก�
�.��
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��� ���
����'�/� 	����� (flagrante 
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��,�ก.��
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'(��$	�$
2���%0�ก���7�ก1
� : ��*�
2���%�
�.��
��ก� (The plenum of the 
Congress) 

                                                           

22 Rules of Procedure of the German Bundestag Rule 128 Rights of the Committee for the Scrutiny of 
Elections, Immunity and the Rules of Procedure. 

23  Yehudit Galili and Dan Lahav.  (2003).  Background Document on : Parliamentary Immunity - 
Members of Parliament Inviolability Comparative View.  Retrieved August 13, 2010, form  
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me00585.pdf 
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�1(ก
.�����0�ก�����,��.�.��0�����
���#� 
%�ก��#�������.��
��ก�%���
�2�)�/���
�.������������8��<$ก� :/�ก��
.�����
������)�%�)�
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24 Simon McGee.  (2001).  Rules on Parliamentary Immunity in the European Parliament and the 
Member States of the European Union.  Retrieved January 11, 2011, form http://www.agora-parl.org/sites/ 
default/files/Rules%20on%20Parliamentary%20Immunity%20in%20the%20European%20Parliament
%20and%20the%20Member%20States%20of%20the%20European%20Union.pdf 
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:/���������ก����#�%�1(ก�7�ก1
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ก��1(ก��!���)��0�,"�������
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��&�,
!0���
��$�ก��
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��������ก�����.�%�0������������
�0�,"��������,�� 
�"����ก&)�� ��������-.�����1
�ก���ก��������ก�����.��/�:/���"%2���*�)�
��%���"������ ���%�
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� 	� ��-.���"����1��*�'(�Ue
���
����
�	�%
�%2���,�ก��-.��/���-�����(��/�
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25 ��
�(���-.�)"�������8 2���ก.�9�)"�������8 2���ก���������ก����!!��-.���,
�4�%�ก��!�
��$	��.  �!������	
 11 ������ 2553, %�ก 
http://www.senate.go.th/index-of-parliament/Infoes/Belgium 0001.pdf 
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ก��7�%��4�)��%
!��
��&%%���%�ก���ก-��)"��l �"��$	ก�"�����"���,�ก.��"��0/ก���2�
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6.1  ����	
 

���กก����	
����ก����������������ก������ก������������ ����!���ก"#$�
� ��ก%�&'(��
��)�� 9 ���ก+���&�(����&���� �.!.1689 (Bill of Rights �.!. 1689) ���� <����ก�=
�������
�������� ก >����?�ก��@A�����=����B��!#�B	
������?�ก��@A�����C %�D�)������=
���)���
�=
 ��?��A�E���&(���= ������A�BF�&E�(C'ก������� ก��
��ก���G�กHI�&D����� ��กE�(�=����
�!#���ก�(������ ก�� %�D�)������=
�����?�ก��@A�กJ)����=�� ����������ก����������=
���ก�(�� 

��ก�����  (Privilege) F�&��
�E �=��D��)���D����C��ก�� >��ก��G�ก����O��
����P���ก ���A� F�&��?�ก��@A�E�()�����DO����ก��ก�����ก������&'(A�&�)���������ก���=�
E�(�(�����B(���	������Q� �)(E�(����������?�กA�G�ก������DO���������&A�&����D��)���
��@A� (����������ก�� (Immunity)  ����!(����Q(G��=�' �DD�����������ก���=����
����&����ก�� �	� ����G�Dก�����������=ก�D��?�ก��@A�������(�� %�D�)������=
 �����)(G�E����D
����&��&��G�กA� 

G�กก��!�ก#� WQ���=
 �ก=
&�ก�D��ก����������������ก�������?�ก��@A�)��
��@�����'Q��(���?��P�G�ก�E�& B���!�ก��? 2550 [����� O'���=&����� ���)(�� ����J� WQ��
���)(�E �=� 

1) 
����ก����������ก���� �!����ก���"�#����
$�ก������%��ก���"�#��&���� � ��'�%(
������ � 

F�&A��ก��P\���E�&�=
�ก���������� ก�P=��ก��C(�&���������&�ก��G�&�=&���	�
���&�F����!�\C��ก���A� ��&����@A� ��?�ก��@A�E�(�=ก������B)(����D����Dก�� ��?��A�
��(��=
��� C�����G��=���D����Dก�������� �����A�� <�O'���������=
��D���ก�� ��?��A������
�D��=&D���& �)(��ก�=��)�ก��P\$�
��=ก��F)��C=&�ก���&(��������G��ก����������&������ ��� ����!
E�&E�(�=ก��ก�������ก#P�ก��ก������=
� <�ก����������ก��������A�����'���
�A�E����
���D����Dก�� ��?��A� ���)���G�&��E�(�=ก��G��)����P�ก������ก����ก���������)(��A�����
�B	
���������=
)��G�D������������������)(�A�F�&G�G������ <���&������)(�A�ก�P=
ก��ก���������	
���=
�ก=
&�ก�Dก����������ก�������	�ก���'���
�A�E��F�&�[B�� $�
� ����!�=
�?�
��DD��=&�ก�D���ก"#�	� ���)���=& ������ ���$=����\ �����=&���� �=ก����D�C����ก#P�ก��
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ก������=
� <�ก����������ก��������A�����'���
�A�E�������D����Dก�� ��?��A�F�&�[B�� 
�?(� ���D����Dก�� ��?��A�O'������#+�������$=����\ (Standing orders of the House of 
Representatives) ��� 339 ������ 400 $�
��=ก��ก�������ก#P�ก��ก������=
� <�ก��������)(�A�
��	��'���
�A�E���&(��?���G�� )���G��=���D����D�=
��D�����=ก��G��)����P�ก������ก����ก�����
���� $�
� ��ก%�&'( �������=
  7  �(����&��ก����������@A� (CHAPTER VIII Parliamentary 
Privilege) ������� G��)���ก����������@A�E�&�=�����G�=
G�D����D�?���ก�����E����� ��ก��@A�
E�&�=�����G���ก�(��กJG�����=�����G��ก����F�#O'��=
��������ก����������@A�E�� ������� 
���D����Dก�� ��?�����A�E�&�����������������	
��ก����������Gก�DA���ก����F�#O'��=

ก�����ก��������A���	��'���
�A� )���G�)���ก�������ก#P�ก��ก�������������ก��������
A���	��'���
�A� F�&���������������ก��ก����������������ก����� ����!�=
�?���DD 
Common law �?(� ���$=����\ �� ��D�?�����ก�� ��F&?�\�ก(ก��D��ก�������@A�E�& 

2)  
����ก��!�����"���&�	**� �+��ก,-�&�
$�.(����+��+/�กก��0(ก�����ก���� �
ก�1�20��+*3��������ก45�
$�*2��.�%��&������'�����%���"�!���&�61&  

)�����D����D���A�E�&�� WGG�D��&��E�(�=ก��ก������DD�����������ก(D����A�&
�=
� <�O'��=&��&E�� G�กก��!�ก#�BD�(� A�O'������#+�&��ก����E���=ก��ก������DD������������
Fk#P�?=��G������JGG���)����)�� 130 ������ �����@�����'Q��(���?��P�G�ก�E�& 
B���!�ก��? 2550  ��ก�Dก�D��� 32 ������D����Dก�� ��?��A�O'������#+� B.!. 2551 ���
��l�A�กJ&��ก����E���=ก��ก������DD������������Fk#P�?=��G������JGG���)����)�� 130 ����
�� �����@�����'Q��(���?��P�G�ก�E�& B���!�ก��? 2550  ��ก�Dก�D��� 186 ������D����D
ก�� ��?����l�A� B.!. 2551 ������� ����A�O'������#+���������l�A�G������=ก��G��������
ก������DD������������Fk#P�?=��G������JGG���)����)�� 130 ������ �����@�����'Q��(�
��?��P�G�ก�E�& B���!�ก��? 2550 �����=��B	
����� <�E )���G)����P\�����@�����'Q 

3)  
����ก��!��*2��*	��ก����&�����ก���� �8�����"����(�9�+  
ก�P=ก��?��������ก����	���=
�ก���������E�&  mB.!. 2553 ก�P=�=
��&G)�B� B���

B����\$�
���?�ก��@A�C'ก���������=�������ก��ก(�ก�����& �)(��@�����'Q��(���?��P�G�ก�E�& 
B���!�ก��? 2550 ��)�� 131 �����������ก�� $�
���)��� 131 �����@�����'Q����&���=ก���������
����ก����?�ก��@A���	
�C'ก���������=��Q�$�
����D����������ก#P�����O����QQ����&������E�(
���&���  

G�กก��!�ก#�BD�(� F�&���กก������ ���ก��������ก�����D�����B=&��)(��	
�����
ก��C'ก���������=�����Q� $�
�D����DDก+���&���ก����ก��E�(���D����E C������O��D���&(��
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C	�� <�����O�����&��� �?(� ��@�����'QE��\����\��)�� 15 (13)1 �=
D�QQ�)���� ��?�ก����)(��
A�G�E����D��ก�����G�กก��G�Dก����ก���������E ���ก��D�B	
� ��?��A� ���E����D��ก�����
���P��=
�&'(��D����PA� �����?�กA�G�)���E�(C'ก�������ก����n �ก=
&�ก�Dก���=
��?�กE��
ก���A� ��&��A� �����?�กA�G�E�(C'กo>������)(�!����	���(�&����	
��=
E�(�?(A����)� 
&ก������ก�P=����O��@��กD% (Treason)�=
C'กก�����E������@�����'Q�=� ����O����Q����&��� 
(Felony) ��	�ก����������������D��=&D������� ��?�?� (Breach of the peace) G���J�E���(� 
���ก��������ก��)����@�����'QE��\����\E�(���C������O��@��กD% (treason) �������&���
(felony) ���ก��������)(������D��=&D���&��� ��?�?� (violations of public order) ���
A�&�)���	
��E��[B�� ��@�����'QF �)��กก������(� ���ก��������ก��E�(���C������O��$�
�
E)�()���E���(����������=F�#G����ก�ก���� m ��@�����'Q�=���ก������(� ���ก��������ก��E�(
���C������O�������Q�F�#�������=F�#G����กE�(���&ก�(��� m ��กG�ก�=�����@�����'Q���
���@�����ก� �����������ก���ก(��?�ก��@A�G�กก��C'กG�Dก��������(���&'(����& ��?�� �)(
��������ก���=�E�(��J���� �B���E�(����ก��E C��ก�P=�=
ก���������O��@��กD% ����O����Q�
���&��� (Felony �	� ����O����Q��=
�=F�#G����ก)����)( 1  m����E ) ���ก��HI�Hs������D
��=&D���& G���J�E���(� ��@�����'Q���)(�� ����!������?�ก��@A�G�E�(E����D��������ก��ก�P=
����O����Q����������� �)(��@�����'Q���E�&ก��DE�(�=���กก�����ก�(����& �������  ����!E�&
����=ก���ก�E���@�����'Q��(���?��P�G�ก�E�& B���!�ก��? 2550 ��)�� 131������D����E 
C������O��D���&(��C	�� <�����O�����&��� �?(� ����O��@��กD% �������&������ก��������)(�
�����D��=&D���&��� ��?�?� �B	
�����ก������� <����� ����B	
� >��ก��ก���?������GF�&��
?�D�����?�ก��@A� ����������ก��ก����	�ก %�D�)����ก������O� ��F&?�\���ก����	�������
��?�D$�
�G�����	
���=&��'(C�D����@A�$�
�� <�HI�&��)�D�QQ�)����?�)�  

��กG�ก�=� G�กก��!�ก#�BD�(� ��@�����'Q��� ����!E�&����	
����������ก���=�&���=
��D��)�=
G��ก�� F�&&��E�(�=ก���&�&��D��)�����������ก��ก�D��?�ก��@A�������(���=
�=ก��&�D
A�G�C���=ก����	�ก)������( ��	
�������C���G)����P\�����@�����'Q��ก�������������ก��ก�D
��?�ก��@A��B	
��������C��?�ก��@A�����C�������ก�Gก������ก����	�����)�F�&E�(C'ก
�Dก�� ก��
��ก��� ���ก�$� G�กD�����	
��� ���&��� <�O����ก����	�ก)����������E �&(����D�	
�

                                                           

1  Constitution of Ireland, Article 15 (13). The members of each House of the Oireacht as shall, except 
in case of treason as defined in this Constitution, felony or breach of the peace, be privileged from arrest in 
going to and returning from, and while within the precincts of, either House, and shall not, in respect of any 
utterance in either House, be amenable to any court or any authority other than the House itself. 
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����= ������A�B [����� ��?�ก��@A�G�����E����D��������ก�����ก�(�� ���������(���=
�=ก��
&�DA�G�C���=ก����	�ก)������(����C	��(�� <�?(���=
 ��?�?�G���	�กO'����E ��������=
���)���
��@A� $�
�ก����	�ก)���� <����\ ��ก�D����Q&�
����HI�&��)�D�QQ�)�������=
G���D���HI�&D�����
��� ������� G��� <�����G��� <��&(��&�
���ก���=
G������?�ก��@A��=F�ก����=&� �������
ก�Gก������ก����	�����)�������(��������(���=
�=ก��&�DA�G�C���=ก����	�ก)������(E��  

4)  ��8�ก����&ก;���+!�6�/��5�!����ก���"�#��*2��*	��ก����&�����ก���� � 
 WQ��ก�������������ก�����A�E�&�=
�=ก�����)������������ก���ก(D����

��?�ก��@A�G�ก��&� <� ���BP= %�D�)������@A����� F�&��?�กE�(B�G��P��=&ก(���(�
O'�ก���������O�� E��ก���������O��G�����	�C'กก��
��ก��� ����)������=
��E ������������	�E�( 
�&(��E� $�
����D����Dก�� ��?��A����E�&�=
����=ก��ก��������ก�กPw\�ก=
&�ก�Dก��D��ก��
B�G��P� WQ���ก=
&�ก�D��������ก������ <���DD��ก&�
����� �B	
�ก���ก�E� WQ���ก=
&�ก�Dก���?��)�
���A��=
�=���F��������������ก���ก(��?�ก��@A����&ก�����G�ก��&� <� ���BP=�����@A�
��	���l����������@A�E  G�กก��!�ก#�BD�(�  

G�กก��!�ก#�BD�(� ก��D��ก���ก=
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