
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๗๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 ๑. บทนำ
   โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๒๐ 
ไดกำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตำแหนง “เจาหนาท่ีรกัษาความปลอดภยั” ตามพระราชบัญญตัิ
จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เปน “เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา” ตามมาตรา ๑๖ เพื่อทำหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย
และรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพยสินภายในบริเวณรัฐสภา และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
ใหเจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภา “เปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา” และ “ใหมอีำนาจและหนาที่
เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
ภายในบริเวณรัฐสภา
   จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของตำแหนงหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว จึงมีประเด็น
ขอที่ควรพิจารณาวา การกำหนดใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา “เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา” นั้น มีความหมายหรือมีผลในทางกฎหมายอยางไร และการกำหนดใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา 
“มอีำนาจและหนาท่ีเชนเดยีวกบัพนกังานฝายปกครองหรอืตำรวจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา” นั้น เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาจะสามารถใชอำนาจและหนาที่ดังกลาวไดแคไหน เพียงใด
   ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอเสนอเร่ือง “สถานะ บทบาทและอำนาจ
หนาที่ของตำแหนงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา” ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับประเด็นดังกลาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  ๒. การเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ของ 
“เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา” 
  การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ 
บญัญตัใิหขาราชการรฐัสภาสามญัตำแหนง “เจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภา” ทำหนาทีร่กัษาความสงบเรยีบรอย
และรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพยสินภายในบริเวณรัฐสภา และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
ใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา “เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” นั้น มีความหมายวา 
เจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภาจะไดรบัการคุมครองและถกูควบคมุเชนเดยีวกบัเจาพนกังานตามทีบ่ญัญตัไิว
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สถานะ บทบาทและอำนาจหนาที่ของตำแหนง

เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา
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ในประมวลกฎหมายอาญา กลาวคือ มีท้ังอำนาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย และในขณะเดียวกัน
ตองถูกควบคุมหรืออยูภายในขอบเขตของกฎหมายดวย ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลท่ีเปนเจาพนักงานน้ัน
จะมีฐานะนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดาบางประการ จงึตองมีการบัญญตักิฎหมายข้ึนมาเพ่ือคุมครอง
และควบคุมบุคคลผูเปนเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ 
   ในการใหความ “คุมครอง” เจาพนักงาน ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ความผิด 
ลกัษณะ ๒ ความผิดเก่ียวกับการปกครอง หมวด ๑ ความผิดตอเจาพนักงาน ไดบญัญตัใิหความคุมครอง
เจาพนกังานในการปฏิบตัหินาทีไ่วตัง้แตมาตรา ๑๓๖ ถึง มาตรา ๑๔๖ ประกอบดวยฐานความผิดตาง ๆ  
เชน ความผิดฐานดูหมิ่นเจาพนักงาน (มาตรา ๑๓๖) ความผิดฐานแจงความเท็จแกเจาพนักงาน 
(มาตรา ๑๓๗) ความผิดฐานตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงาน (มาตรา ๑๓๘) หรือความผิดฐานใหสินบน
เจาพนกังาน (มาตรา ๑๔๔) เปนตน นอกจากนี ้ประมวลกฎหมายอาญายงัไดใหความคุมครองเจาพนกังาน
ไวในบทบัญญติัสวนอ่ืน ๆ  อกีดวย เชน ในลักษณะ ๑๐ ความผิดเก่ียวกับชีวติและรางกาย เปนตน ดงันัน้ 
หากมีการตอสูหรือขดัขวางเจาพนักงานผูกระทำการตามหนาที ่ผูกระทำจะมีความผิดฐานตอสูขดัขวาง
เจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๘ หรืออาจมีความผิดฐานทำรายรางกายเจาพนักงานผูกระทำการตามหนาท่ี 
ตามมาตรา ๒๙๖ ดวย

  ในขณะที่การ “ควบคุม” เจาพนักงาน ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ความผิด 
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด ๒ ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ ไดบัญญัติ
เพื่อควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานไวตั้งแตมาตรา ๑๔๗ ถึง มาตรา ๑๖๖ ประกอบดวย
ฐานความผิดตาง ๆ  เชน ความผิดฐานเจาพนักงานยักยอกทรัพย (มาตรา ๑๔๗) ความผิดฐานเจาพนักงาน
เรยีกรบัสนิบน (มาตรา ๑๔๙) หรอืความผดิฐานเจาพนกังานปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบ
เพือ่ใหเกดิความเสียหายแกผูหนึง่ผูใด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏิบตัหินาทีโ่ดยทจุรติ (มาตรา ๑๕๗) 
เปนตน ดังนั้น ในการปฏิบัติตามหนาที่ หากเจาพนักงานมีการไปเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน 
หรือประโยชนอื่นใดสำหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อกระทำการหรือไมกระทำการใด ไมวาการนั้นจะชอบ
หรือไมชอบดวยหนาที่ ก็เปนความผิดฐานเจาพนักงานเรียกรับสินบน ตามมาตรา ๑๔๙ หรือความผิด
ฐานเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ 
   ตัวอยางกฎหมายที่มีการกำหนดใหเจาพนักงานตามกฎหมายนั้น ๆ “เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา” เชน พระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๓๓ บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซ้ือขาย

เนือ่งจากบุคคลทีเ่ปนเจาพนกังานนัน้จะมฐีานะนอกเหนือ
ไปจากบุคคลธรรมดาบางประการ จึงตองมีการ
บัญญัติกฎหมายข้ึนมาเพ่ือคุมครองและควบคุมบุคคล
ผูเปนเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่
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สินคาเกษตรลวงหนาและพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ บัญญัติวา ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงในการปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกร เปนเจาพนกังานตามความในประมวลกฎหมาย
อาญา หรือพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖๑ บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ให
กรรมการมรรยาททนายความเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เปนตน
  ดังนั้น จึงพิจารณาเห็นไดวาการที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ บัญญัติใหเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา “เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” 
นั้น เปนกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภามีทั้งอำนาจและหนาที่และความรับผิด
ในการปฏิบัติหนาท่ีในขณะเดียวกัน ซึ่งเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา อาจจะไดรับท้ังคุณและโทษ
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว 

  ๓. การมีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของ “เจาหนาท่ี
ตำรวจรัฐสภา”
   การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ 
ไดกำหนดใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาภายในบริเวณรัฐสภา ใหมีอำนาจและหนาที่
เชนเดียวกับ “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” นั้น 
มีเหตุผลเพ่ือความสะดวกในการบัญญัติกฎหมายโดยไมตองบัญญัติอำนาจของพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไวในกฎหมายฉบับนี้อีก โดยใหเจาหนาที่
ตำรวจรัฐสภาเปนพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพื่อเชื่อมโยงไปใชบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการมีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับ
พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ “เจาหนาที่
ตำรวจรัฐสภา” ในเบ้ืองตนใครขอทำความเขาใจกอนวาเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาน้ันไดแกบุคคลใดบาง และพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามีอำนาจและหนาที่อะไร แลวจึงพิจารณาวาเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาจะสามารถใชอำนาจ
และหนาที่ดังกลาวไดแคไหน เพียงใด

  ๓.๑ เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ
การใชกฎหมายอาญา เปนการกำหนดข้ันตอนการดำเนินกระบวนการยุติธรรม เพื่อบังคับการ
ให เปนไปตามกฎหมายอาญา  เพื่ อพิสู จนความผิดของผู ต องหาหรือจำเลย  และนำตัว
ผูกระทำความผิดมาลงโทษ  เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จึงประกอบดวยศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ 
และพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจช้ันผูใหญ อยางไรก็ตาม โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
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บริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ กำหนดใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจ
รัฐสภาภายในบริเวณรัฐสภา ใหมีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับ “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
     ดังนั้น การมีอำนาจและหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาดังกลาว จึงมีในลักษณะ
เชนเดียวกันกับ “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” เทานั้น ไมรวมถึงการมีอำนาจและหนาท่ี
ในลักษณะเดียวกันกับ “ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน และพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจชั้นผูใหญ” แตอยางใด

   ๓.๒ อำนาจและหนาที่ของพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๖) นิยามคำวา “พนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจ” วาหมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอำนาจและหนาที่รักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดี เจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร 
กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอ่ืน ๆ ในเม่ือทำการอันเก่ียวกับการจับกุม
ปราบปรามผูกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม
    ในการใชอำนาจของพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา
ขอเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงการจับกุมตัวผูกระทำความผิดเพื่อนำตัวเขาสูกระบวน
พิจารณาของศาล ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไดบัญญัติใหเคร่ืองมือ
แกพนกังานฝายปกครองหรือตำรวจในการนำตัวผูกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุตธิรรม 
เชน อำนาจสืบสวน สอบสวน จับ ควบคุม และคน เปนตน 
     ทัง้นี ้อำนาจและหนาทีข่องพนกังานฝายปกครองหรอืตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาดังกลาว จะมีหลักการที่สำคัญประการใด รวมทั้งเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา
จะใชอำนาจและหนาที่ดังกลาวไดแคไหน เพียงใด มีขอพิจารณาดังนี้
    ๑) อำนาจสืบสวน
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗ บัญญัติให “พนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจ” มอีำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได นอกจากนี ้มาตรา ๒ (๑๐) ไดนิยามคำวา 
“การสืบสวน” วาหมายความถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจไดปฏิบัติไปตามอำนาจและหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพื่อที่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได
บัญญัติ ให เครื่ องมือ แกพนักงานฝ ายปกครอง
หรอืตำรวจในการนำตัวผูกระทำความผิดมาดำเนินคดี
ตามกระบวนการยตุธิรรม เชน อำนาจสบืสวน สอบสวน 
จับ ควบคุม และคน
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จะทราบรายละเอียดแหงความผิด เชน คอยสอดสองดูวามีบุคคลจะกระทำความผิดขึ้นหรือไม เปนตน 
ทัง้นี ้การสบืสวนเปนอำนาจทัว่ไปของพนกังานฝายปกครองหรอืตำรวจซึง่เกดิขึน้ไดทัง้กอนและภายหลงั
ที่จะมีความผิดเกิดขึ้น กลาวคือ การสืบสวนกอนที่ความผิดเกิดขึ้นมีความมุงหมายเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน เพื่อปองกันและระงับการกระทำกอนความผิดจะเกิดขึ้น 
สวนการสืบสวนภายหลังจากที่ความผิดเกิดขึ้นก็เพื่อใหทราบรายละเอียดของความผิด และเปน
เครื่องมือชวยเจาพนักงานในการดำเนินการสอบสวนความผิดนั้นตอไป 
     หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีก่ำหนดใหเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา “มอีำนาจและหนาท่ีเชนเดยีวกับพนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา” แลว จงึพจิารณาไดวาเจาหนาที่
ตำรวจรฐัสภามอีำนาจสบืสวนเชนเดยีวกบัพนกังานฝายปกครองหรอืตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา อยางไรก็ตาม แมอำนาจสืบสวนของพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญาจะเปนอำนาจท่ัวไปทีส่ามารถกระทำไดทัว่ราชอาณาจักร 
แตอำนาจสืบสวนของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาดังกลาวจะมีเฉพาะเพื่อการรักษาความสงบเรียบรอย
และรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพยสินภายในบริเวณรัฐสภาเทาน้ัน กลาวคือ เจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา
มีอำนาจแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือเพื่อปองกันและระงับ
การกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้น หรือเพ่ือใหทราบรายละเอียดของความผิดที่ เกิดขึ้นเฉพาะ
ภายในบริเวณรัฐสภาเทานั้น
    ๒) อำนาจสอบสวน
      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๑) นิยามคำวา 
“การสอบสวน” วาหมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่น
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทำไปเก่ียวกับความผิดที่กลาวหา 
เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทำผิดมาฟองลงโทษ 
ซึ่งการสอบสวนจะเกิดขึ้นเมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้นแลวเทานั้น 
     สำหรับพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจท่ีจะมีอำนาจสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา “ตองเปนพนกังานสอบสวนหรอืเจาพนกังานซ่ึงกฎหมายใหมอีำนาจ
และหนาที่ทำการสอบสวน” ตามมาตรา ๒ (๖) เทาน้ัน ประกอบกับในมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
ไดกำหนดวาในเขตกรุงเทพมหานครใหขาราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตำรวจตรี
หรือเทียบเทานายรอยตำรวจตรีขึ้นไปเทานั้น ที่จะมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิดหรืออาง 
หรือเชื่อวาไดเกิดภายในเขตอำนาจของตน หรือผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได 
      เมื่อพจิารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภามีเพียงอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับ 
“พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยไมไดบัญญัติ
ใหเจาหนาทีต่ำรวจรัฐสภาเปน “พนกังานสอบสวน” ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา
ไวเปนการเฉพาะแตอยางใด จงึพจิารณาไดวา เจาหนาทีต่ำรวจรัฐสภา “ไมมอีำนาจสอบสวนคดอีาญา” 
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แมความผิดนั้นจะไดเกิดหรืออาง หรือเชื่อวาไดเกิดภายในบริเวณรัฐสภา หรือผูตองหาจะถูกจับ
ภายในบริเวณรัฐสภาก็ตาม ทั้งนี้ เพราะในกรณีเจาพนักงานตามกฎหมายอื่น การจะเปน
พนักงานสอบสวนไดนั้น จะตองไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายใหมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาดวย 
เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
ที่ไดบัญญัติใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงาน มีอำนาจสอบสวนผูตองหา
ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๖๐ 
ที่ไดบัญญัติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หรอืพระราชบญัญติัการแขงขนัทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ทีไ่ดบญัญตัิ
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอำนาจหนาที่สืบสวนและสวบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิด
ตามกฎหมายดังกลาว และใหมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เปนตน

    ๓) อำนาจจับ 
      การจับบุคคลในคดีอาญา เปนการจำกัดเสรีภาพในการเคล่ือนไหวรางกาย
ของบุคคล โดยมีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อนำตัวผูที่มีหลักฐานวานาจะเปนผูกระทำความผิดมาควบคุม
หรือสงฟองตอศาล เพื่อมิใหผูนั้นกอเหตุรายหรือกระทำความผิด เพื่อปองกันมิใหผูน้ันไปขมขูพยาน 
หรือยักยายหลักฐาน และเพ่ือดำเนินคดีแกผูตองหาตามท่ีกฎหมายกำหนด ซึ่งโดยหลักแลว
การจับบุคคลจะกระทำมิได เวนแตเปนกรณีจำเปนตามที่กฎหมายกำหนด และจะตองกระทำ
โดยเจาพนักงานของรัฐเทาน้ัน อยางไรก็ตาม มีบางกรณีที่กฎหมายใหอำนาจราษฎรทำการ
จับบุคคลได กลาวคือ เมื่อเจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับขอความชวยเหลือเพื่อจัดการ
ตามหมายจับนั้น หรือเมื่อมีการกระทำความผิดซึ่ งหนาและความผิดนั้นไดระบุไว ในบัญชี
ทายประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๗๙ 
และมาตรา ๘๒
      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๘๐ 
ไดวางหลักการวา การจับบุคคลจะตองมีเหตุผลสมควรท่ีตองจับ และกอนที่ “พนักงานฝายปกครอง
หรอืตำรวจ” จะมอีำนาจจบัไดนัน้ ตองมกีระบวนการตรวจสอบการใชอำนาจโดยองคกรศาล กลาวคือ 
“จะตองมีหมายจบัหรือคำสัง่ของศาล” เวนแตในกรณ ี“ความผดิซึง่หนา” หรอื “กรณมีเีหตจุำเปนอืน่

เจ าหนาที่ตำรวจรัฐสภา  “ ไมมีอำนาจสอบสวน
คดีอาญา”แมความผิดนั้นจะไดเกิดหรืออาง หรือเชื่อวา
ไดเกิดภายในบริเวณรัฐสภา หรือผูตองหาจะถูกจับ
ภายในบริ เวณรัฐสภาก็ตาม ทั้งนี้ เพราะในกรณี
เจาพนักงานตามกฎหมายอ่ืนการจะเปนพนักงาน
สอบสวนไดนั้น จะตองไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
ใหมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาดวย 
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ที่ไมสามารถออกหมายจับไดทัน” เชน เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะ
กอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นโดยมีเคร่ืองมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอ่ืน
อันสามารถอาจใชในการกระทำความผิด เปนตน กฎหมายจึงอนุญาตใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจสามารถจับโดยไมมีหมายจับได 
      เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีก่ำหนดใหเจาหนาทีต่ำรวจรัฐสภามีอำนาจและหนาทีเ่ชนเดียวกับ “พนกังาน
ฝายปกครองหรือตำรวจ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงพิจารณาไดวาเจาหนาที่
ตำรวจรฐัสภา “มอีำนาจจับภายในบรเิวณรัฐสภา” โดยอำนาจจบัของเจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภาดงักลาว 
หากเปนกรณี “การกระทำความผิดซึ่งหนา” กลาวคือ ความผิดซ่ึงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาเห็น
กำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซ่ึงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาบุคคล
นั้นไดกระทำผิดมาแลวสด ๆ หรือเปน “กรณีมีเหตุจำเปนอื่นที่ไมสามารถออกหมายจับไดทัน” 
เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาก็มีอำนาจจับบุคคลนั้นไดโดยไมตองมีหมายจับ และสำหรับในกรณีที่ 
“มิใชการกระทำความผิดซ่ึงหนา” หรือมิใช “กรณีมีเหตุจำเปนอ่ืนท่ีไมสามารถออกหมายจับไดทัน” น้ัน 
การจับของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาจะตองมีหมายจับหรือคำสั่งของศาลดวย 
    ๔) อำนาจควบคุม
      ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒ (๒๑) นยิามคำวา “ควบคมุ” 
วาหมายความถึง การคุมหรือกักขังผูถูกจับโดย “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” ในระหวาง
สืบสวนและสอบสวน ซึ่งการควบคุมเปนการทำใหเสรีภาพที่ถูกจำกัดลงคงอยูตลอดไปจนกวาจะ
สิน้ระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด หรอืจนกวาผูถกูจบัจะถูกปลอย ปลอยชัว่คราว หรอืถกูจดัการอยางอืน่
ตามทีก่ำหนดไวในประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา โดยการควบคุมมวีตัถปุระสงค ๓ ประการ 
คือ เพื่อใหการสอบสวนดำเนินไปไดดวยความเรียบรอย เพื่อประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจำเลย 
และเพื่อประกันการบังคับโทษ ทั้งนี้ อำนาจในการควบคุมดังกลาวมีเทาที่จำเปนตามพฤติการณ
แหงคด ีและหามมใิหใชวิธีควบคมุผูถกูจบัเกนิกวาทีจ่ำเปนเพือ่ปองกนัมใิหเขาหนเีทานัน้ เพราะกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญานอกจากจะเปนกฎหมายที่กำหนดอำนาจหนาที่ของรัฐในการรักษา
ความสงบเรียบรอยแลว ยังเปนกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดวย 
      โดยท่ีการควบคุมตัวผูตองหาในระหวางสืบสวนและสอบสวน มีวัตถุประสงค 
สำคัญประการหน่ึงคือ เพื่อให “การสอบสวน” เปนไปดวยความเรียบรอย จึงทำใหมีความจำเปนตอง
ควบคุมตัวผูตองหาไวกอน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอำนาจของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาซ่ึงไมมี
อำนาจในการสอบสวนคดีอาญาดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไมไดบัญญัติใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภามีอำนาจควบคุมตัว
บุคคลใดไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น อำนาจควบคุมของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาจึงเปนอำนาจที่มีอยู
อยางจำกัดและมีอยูเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น กลาวคือ การใชอำนาจควบคุมของเจาหนาที่
ตำรวจรัฐสภาจะตองใชเทาที่จำเปนตามพฤติการณแหงคดีหรือตามความจำเปนในการที่จะ
รกัษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยบคุคลและทรัพยสนิภายในบริเวณรัฐสภาและตองใช
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เปนการช่ัวคราว ทั้งนี้ เฉพาะเพ่ือการปองกันอันตรายหรือความเสียหายท่ีผูถูกจับจะกอใหเกิดข้ึน
ถาไมควบคุมตัวผูถูกจับ หรือควบคุมในระหวางการรอสงมอบตัวตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดำเนินคดี
ตอไปเทานั้น
      อนึ่ง กฎหมายบางฉบับไดบัญญัติใหอำนาจเจาพนักงานตามกฎหมายมีอำนาจ
ควบคุมได เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทำอันเปนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๗ กำหนดใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอำนาจจับกุมและควบคุมผูตองสงสัย ตลอดจนควบคุมเรือ
หรืออากาศยานและส่ิงของท่ีจะใชหรือไดใชในการกระทำความผิดหรือไดมาจากการกระทำความผิด 
โดยหามมิใหควบคุมเรือหรอือากาศยาน ผูควบคุมเรือหรอือากาศยานหรือบุคคลในเรือหรอือากาศยาน
ไวเกินความจำเปนตามพฤติการณแหงคดี เปนตน
    ๕) อำนาจคน
      การคนเปนมาตรการบงัคบัในการดำเนนิคดอีาญาของรฐัทีพ่นกังานของรฐัเทานัน้
มีอำนาจดำเนินการ โดยกระทำเพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน
และดำเนินคดี เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร
สงสยัวาไดใชหรอืตัง้ใจจะใชในการกระทำความผดิ เพือ่พบและชวยบคุคลซึง่ไดถกูหนวงเหนีย่วหรอืกกัขัง
โดยมิชอบดวยกฎหมาย เพื่อจับกุมบุคคลซ่ึงมีหมายใหจับ หรือเพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษา
หรือตามคำสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไมไดแลว
     โดยสภาพแลวการเขาตรวจคนของเจาพนักงานจึงเปนการกระทำท่ีกระทบ

ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กลาวคือ ในกรณีที่เปนการคนสถานที่ การคนเปนการกระทำที่
กระทบตอสิทธิของเจาของสถานที่ และในกรณีการคนตัวบุคคล การคนเปนการกระทำที่กระทบ
ตอสิทธิสวนบุคคลหรือเสรีภาพในรางกาย ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได
วางกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการคนไว โดยกำหนดให “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” จะตอง
ขอหมายคนจากศาลกอน ในกรณีการคนในที่ “รโหฐาน” หรือสถานที่ตาง ๆ ซึ่งมิใชสถานที่ใด ๆ 
ซึง่ประชาชนมคีวามชอบธรรมทีจ่ะเขาไปได เชน บานเรอืนหรอืทีอ่ยูอาศยั เปนตน เพือ่ใหศาลตรวจสอบ
หรือกลั่นกรองและควบคุมการใชดุลพินิจของเจาพนักงานอีกชั้นหน่ึง เวนแตเขากรณียกเวนไมตอง
ขอหมายคนจากศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ 
      สำหรับในกรณีการคนตัวบุคคลน้ัน พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจ
คน “ตัวบุคคลในท่ีสาธารณะ” ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครอง
เพื่อจะใชในการกระทำความผิด หรือซ่ึงไดมาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด 

ี

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไดวาง
กฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการคนไว โดยกำหนดให 
“พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” จะตองขอหมายคน
จากศาลกอน
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ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๓ อยางไรก็ตาม การคน “ตัวบุคคล
ในที่รโหฐาน” พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตองขอหมายคนจากศาลดวย เวนแตเขากรณียกเวน
ไมตองขอหมายคนจากศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ ตามท่ีไดกลาว
ในเบื้องตน
      หากพิจารณาถึงอำนาจคนของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาซึ่งทำหนาที่รักษา
ความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพยสินภายในบริ เวณรัฐสภา 
“อันเปนสาธารณสถาน” ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขาไปไดแลว จะเห็นไดวาอำนาจคน
ของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาเปนกรณีที่สามารถกระทำไดโดยไมตองมีหมายของศาล กลาวคือ 
เจาหนาทีต่ำรวจรัฐสภามีอำนาจคนเพือ่พบและยดึสิง่ของซึง่มไีวเปนความผดิ หรอืไดมาโดยผดิกฎหมาย 
หรอืมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือต้ังใจจะใชในการกระทำความผิด ภายในบริเวณรัฐสภาไดโดยไมตองมี
หมายคน และสำหรบัการคนตวับคุคลภายในบรเิวณรฐัสภานัน้ ถอืเปนการคน “ตวับคุคลในทีส่าธารณะ” 
เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใชในการกระทำความผิด หรือ
ซึ่งไดมาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด เจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภาก็สามารถทำการคน
ตัวบุคคลดังกลาวไดโดยไมตองมีหมายคนเชนเดียวกัน

  ๔. บทสรุป
  การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ 
กำหนดใหการปฏิบติัหนาทีข่อง “เจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภา” เพือ่รกัษาความสงบเรียบรอยและรักษาความ
ปลอดภัยบคุคลและทรพัยสินภายในบรเิวณรฐัสภา ใหมฐีานะเปน “เจาพนกังานตามประมวลกฎหมาย
อาญา” นัน้ เปนกรณทีีก่ฎหมายไดบญัญัตใิหมทีัง้อำนาจและหนาทีแ่ละความรบัผดิในการปฏบิตัหินาที่
ในขณะเดียวกัน ซึ่งอาจจะไดรับทั้งคุณและโทษจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว และการกำหนด 
“ใหมีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา” นั้น เปนกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติใหเครื่องมือแกเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา
ในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังน้ี เพ่ือใหการรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและ
ทรัพยสินภายในบริเวณรัฐสภาของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาสำเร็จลุลวงไปดวยดี
   อยางไรก็ตาม การใชอำนาจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา โดยเฉพาะ
การใชอำนาจและหนาที่เก่ียวกับการสืบสวน การจับ การควบคุม และการคน ซึ่งลวนแลวแตเปน
กรณีที่กระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองกระทำ
ดวยความระมัดระวังและอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย นอกจากน้ี ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
การใชดุลพินิจ หลักสิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ เพราะหาก
มีกระทำการนอกขอบเขตท่ีกฎหมายไดใหไว หรือมีการใชดุลพินิจโดยไมคำนึงถึงหลักสิทธิของ
ผูตองหาแลว อาจจะสงผลทำใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาตองรับโทษตามกฎหมายซ่ึงมีระวางโทษหนัก
ยิ่งกวาบุคคลธรรมดาท่ัวไป 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๘๖

สถานะ บทบาทและอำนาจหนาที่ของตำแหนงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา
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