
ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๔๓

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

¹ÒÂÍ¹ØÃÑ¡É � ¹ÔÂÁàÇª
ÊÁÒªÔ¡ÇØ²ÔÊÀÒ 
»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁÒ Ô̧¡ÒÃ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
¢Í§»ÃÐªÒª¹ ÇØ²ÔÊÀÒ

บุคคลผูดํารงตําแหนง
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

๑

 การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนง (Impeachment) คือ การถอดถอนบุคคลผูมีพฤติการณ
ใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่โดยทุจริตหรือมิชอบใหพนจากตําแหนงกอนที่จะครบวาระ ในหลาย
ประเทศไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา เยอรมนี รัสเซีย ฯลฯ ไดนําหลักการดังกลาวนี้มาใชเปนวิธีการหนึ่ง
ในการควบคมุตรวจสอบการใชอาํนาจรฐัและลงโทษผูทีใ่ชอํานาจตามตาํแหนงหนาทีโ่ดยมชิอบ สาํหรบั
ประเทศไทยนั้นก็ไดนําหลักการการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงมาใชเชนกันตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยไดกําหนดเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตอมา
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังคงหลักการเดิมเอาไว  
 หลักเกณฑในการถอดถอนบุคคลผูดาํรงตาํแหนงตามรฐัธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดถกูกาํหนด
ไวในมาตรา ๒๗๐-๒๗๔ มีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงเปนของ
วฒุสิภาอนัเปนองคกรทีม่คีวามเปนกลางทางการเมอืงและมสีมาชกิทีไ่มดํารงตําแหนงอ่ืนใดทางการเมอืง 
โดยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๐ ไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทั้งใน
ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ องคกรอิสระ และขาราชระดับสูง ไดแก (๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (๔) สมาชิกวุฒิสภา (๕) ประธานศาลฎีกา (๖) ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ (๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด (๘) อัยการสูงสุด (๙) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๐) กรรมการการเลือกต้ัง (๑๑) ผูตรวจการแผนดนิ (๑๒) กรรมการตรวจเงินแผนดนิ (๑๓) ผูพิพากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว 
ไดใหนิยามคําวาผูดํารงตําแหนงระดับสูงไว มีความหมายวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง หรือกรมสําหรับขาราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

 ๑น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ; เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ; น.ม. มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ; Master of Management ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

การถอดถอน
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ผู บัญชาการเหลาทัพสําหรับขาราชการทหาร ผู ดํารงตําแหนงผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเปนนิติบุคคล กรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอ่ืนของรัฐตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (“คณะกรรมการ ป.ป.ช.”) กําหนด และ 
ผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
 วุฒิสภาจะมีอํานาจในการถอดถอนบุคคลที่ดํารงตําแหนงดังกลาวขางตน เมื่อปรากฏวา ผูดํารง
ตําแหนงนั้นมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการหรอืตําแหนงหนาทีใ่นการยติุธรรม สอวาจงใจใชอาํนาจหนาทีข่ดัตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู
หรือกฎหมาย หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยกระบวนการ
ในการถอดถอนของวุฒิสภาจะเริ่มต นเมื่อมีบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดเข าชื่อร องขอตอ
ประธานวุฒิสภาเพือ่ใหวุฒิสภามมีตถิอดถอนผูดาํรงตาํแหนง กฎหมายไดกําหนดผูทีจ่ะเขาชือ่รองขอได
แบงเปน ๓ ประเภท คือ (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยู (๒) สมาชิกวุฒสิภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
แตสมาชิกวุฒิสภาจะสามารถรองขอไดเฉพาะแตกรณีขอถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนง
เทานั้น (๓) ประชาชนผู มีสิทธิเลือกตั้ง กลาวคือ เปนประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุไมตํ่ากวา 
๑๘ ปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ เชน ไมเปนผูอยู ระหวางถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง เปนตน โดยจะตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน จึงจะเขาชื่อรองขอ
ใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงได
 เมือ่ประธานวฒุสิภาไดรบัคาํรองขอดังกลาวแลว ประธานวุฒิสภาจะตองสงเรือ่งใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพือ่ดาํเนนิการไตสวนขอเทจ็จรงิและทาํรายงานเสนอตอวฒุสิภา พรอมทัง้ทาํความเหน็วาคาํรองขอ
มีมูลหรือไม หากวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหานั้น
เปนอันตกไป แตถาปรากฎวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดวาขอกลาวหาใดมีมูล จะเปนผลใหผูถูกกลาวหาจะปฎิบัติหนาที่ตอไปมิได
จนกวาวุฒิสภาจะมีมต ิทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาคดีมีมูล ประธาน ป.ป.ช. จะตอง
สงเรื่องไปยังอัยการสูงสุดและประธานวุฒิสภา เพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกา
แผนกคดอีาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง และเพือ่ใหประธานวฒุสิภาจัดใหมีการประชมุวฒุสิภา
เพือ่พจิารณาเรือ่งดังกลาวโดยเรว็ โดยการประชมุของวฒุสิภาเพือ่พจิารณาถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงนัน้ 
สามารถกระทําไดทั้งในสมัยประชุมสามัญทั่วไปและสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๗ อกีทัง้ถาปรากฏวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานใหกบัประธานวฒุสิภานอกสมยัประชมุ 
ประธานวุฒิสภาจะตองดําเนินการเพื่อใหมีการประชุมรัฐสภาเปนสมัยวิสามัญดวย
 สําหรับการดําเนินการในช้ันพิจารณาถอดถอนของวุฒิสภาน้ัน กระบวนการในการพิจารณา
และลงมติจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดแบง
การพิจารณาของวุฒิสภาเปน ๔ วาระ ไดแก วาระแรก ใหผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แถลงเปดสาํนวนและใหผูกลาวหาหรอืผูแทนของผูถกูกลาวหามสีทิธคิดัคานโตแยงคาํแถลงเปดสาํนวน
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โดยไมมีการซักถาม หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาวาควรจะมีการซักถามผูเกี่ยวของในประเด็นใดอีก 
วาระทีส่อง จะเปนชวงการซกัถามในประเดน็ปญหาทีไ่ดกําหนดไวแลวตัง้แตวาระทีห่น่ึง วาระท่ีสาม คือ 
การแถลงปดสํานวนโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.และผูถกูกลาวหา และวาระสดุทาย คอื การลงคะแนนเสยีง
ถอดถอนซึ่งจะกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับในคูหา โดยมติเห็นชอบใหถอดถอนของวุฒิสภาจะตอง
ถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกที่มีทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
 ถาวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาใหพนจากตําแหนง จะมีผลใหผูถูกถอดถอนพนจาก
ตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผู นั้นในการ
ดํารงตําแหนงในทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลา ๕ ป ในทางกลับกัน ถาหากวุฒิสภามีมติ
ไมถอดถอนก็จะทําใหเรื่องดังกลาวเปนอันตกไป มติของวุฒิสภานี้ถือเปนที่สิ้นสุด และจะมีการรองขอ
ใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันไมได แตไมกระทบการเทือนตอการพิจารณาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กลาวคือ ไมวาวุฒิสภาจะมีความเห็น
ใหถอดถอนหรือไมถอดถอนผูดํารงตําแหนงหรือไม การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลดังกลาวยังคงจะ
ดําเนินการควบคูกันไป มติของวุฒิสภาไมมีผลกระทบตอการดําเนินคดีอาญา
 นบัแต พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีป่ระเทศไทยไดใชระบบการถอดถอนผูดํารงตําแหนงวุฒิสภาเปนครัง้แรกนัน้ 
วฒุสิภาไดมกีารพจิารณาถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงจาํนวนหลายครัง้ แตครัง้ทีเ่ปนทีส่นใจของประชาชน
และมปีระเดน็ขอกฎหมายทีย่งัเปนทีกั่งขาอยูคงจะเปนการพจิารณาถอดถอนชวง พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณขีอง
นายสมชาย วงศสวัสดิ ์อดตีนายกรฐัมนตร ีทีถ่กูยืน่ขอถอดถอนเน่ืองจากการออกคาํสัง่สลายการชมุนมุ
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรณีของนายนพดล ปทมะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศ ที่ถูกยื่นขอถอดถอนเพราะการลงนามในบันทึกความตกลงรวมไทย-กัมพูชาในการ
ข้ึนทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งระหวางการพิจารณาถอดถอนบุคคลทั้งสองที่กลาวมานั้น 
มีประเด็นปญหาเกิดขึ้น เนื่องจากมาจากกระบวนการขอถอดถอนนายสมชาย วงศสวัสดิ์ และ
นายนพดล ปทมะ นั้นไดเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลดังกลาวไดพนจากตําแหนงหนาที่ไปแลว จึงทําใหเกิด
ปญหาวาวุฒิสภาจะสามารถถอดถอนผู “เคย” ดํารงตําแหนงหรือไม ในเรื่องนี้มีผูใหความเห็นตางกัน
ไปแบงไดเปน ๒ ฝายดวยกัน
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การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา 

จุลนิติ

 ฝายแรก เหน็วาสามารถถอดถอนผูเคยดํารงตาํแหนงได เน่ืองจาก นอกจากรฐัธรรมนูญจะกําหนด
ใหวุฒิสภาสามารถถอดถอนบุคคลจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการแลว ยังไดกําหนดโทษแก
ผูถูกถอดถอนอกีประการหนึง่ คอื การตดัสทิธใินการดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืการรบัราชการอกี
เปนเวลา ๕ ป ดังนั้นแลว การถอดถอนผูเคยดํารงตําแหนงจึงสามารถกระทําไดเพื่อใหผูถูกถอดถอน
ไดรับการลงโทษโดยมาตรการประการหลัง อีกทั้งยังเปนการปองกันมิใหบุคคลสามารถหลีกเลี่ยง
การถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือการรับราชการโดยการลาออกกอนที่วุฒิสภาจะมีมติถอดถอนได 
 ฝายที่สอง เห็นวาไมสามารถถอดถอนผูเคยดํารงตําแหนงได เน่ืองจากเมื่อบุคคลไดพนจาก
ตําแหนงไปแลว ยอมไมมีสถานะการดํารงตําแหนงใหดําเนินการถอดถอนได โดยในประเด็นที่ฝายแรก
มีความเห็นวา การถอดถอนผูเคยดํารงตําแหนงสามารถทําไดเพื่อเปนการลงโทษตัดสิทธิในการดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือการรับราชการนั้น ฝายที่สองนี้ไดโตแยงวา ตามรัฐธรรมนูญนั้นไดใชคําวา 
ใหถอดถอนจากตําแหนง “และ” เพิกถอนสิทธิทางการเมืองหรือรับราชการเปนเวลา ๕ ป ทําใหอาจ
ตีความไดวาการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองน้ันจะเปนกลไกที่มาควบคูกับการถอดถอนจากตําแหนง
ไมอาจแยกจากกันได อีกทั้งตามหลักการตีความของกฎหมายอยางรัฐธรรมนูญแลว ในกรณีที่เปนการ
กระทบสิทธิของบุคคล การตีความจะตองจาํกัดและเครงครดั ดงัน้ัน เมือ่การถอดถอนออกจากตาํแหนง
เปนการจํากัดสิทธิทางการเมืองของบุคคล การตีความจึงตองตีความโดยเครงครัดและไมอาจตีความ
ใหกวางเพื่อวุฒิสภามีอํานาจไปถึงการถอดถอนอดีตผูดํารงตําแหนงได 
 ปญหาเรื่องนี้ ในช้ันพิจารณาของวุฒิสภาไดมีมติที่จะดําเนินการพิจารณาถอดถอนนายสมชาย
วงศสวัสดิ์ และนายนพดล ปทมะ ตอไป แตทายที่สุด ผลการพิจารณาของวุฒิสภาปรากฏวาวุฒิสภา
มีเสียงไมถึง ๓ ใน ๕ ใหถอดถอนบุคคลทั้งสอง จึงถือไดวาวุฒิสภามีมติไมถอดถอนบุคคลดังกลาว 
อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ก็ยังไมมีการนําประเด็นปญหาเรื่องวุฒิสภาถอดถอนบุคคลผูเคยดํารงตําแหนง
ไดหรือไมเขาสูศาลรัฐธรรมนูญ จึงทําใหยังคงไมมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นปญหาเรื่องนี้ คงจะตอง
รอจนกวาจะมีผูที่เห็นวาตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการถอดถอนผูดํารงตําแหนงของวุฒิสภา
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยชี้ขาดและสรางแนวทางที่ชัดเจนในการตีความบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเรื่องนี้ตอไป
 นอกจากประเดน็ปญหาเกีย่วกบัการถอดถอนผูเคยดาํรงตาํแหนงแลว ปญหาขอกฎหมายเก่ียวกบั
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงยังมีอีกหลายประการ ตัวอยางปญหาอีกประการหน่ึง คือ กรณีที่ผูถูก
กลาวหาไดถึงแกความตายกอนที่วุฒิสภาจะไดมีมติถอดถอน ซึ่งไดเกิดขึ้นกรณีการกลาวหา
นายสมัคร สุนทรเวช กระทําความผิดในการเห็นชอบและลงนามในบันทึกความตกลงรวมไทย-กัมพูชา 
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดยุติการไตสวนขอเท็จจริงกรณีนายสมัคร สุนทรเวช เน่ืองจากถึงแก
อนจิกรรมแลว โดยเหน็วากรณอีาจเทยีบเคยีงไดกับประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา ๓๙ 
ที่ไดวางหลักวา เม่ือผูกระทําความผิดใดถึงแกความตาย จะเปนผลใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟอง
ระงับไป และทายที่สุด วุฒิสภาไดลงมติวาจะไมดําเนินการพิจารณาถอดถอนตอไป
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ทัง้นี ้นอกจากกระบวนการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงตามรฐัธรรมนูญซึง่ผูเขยีนไดอธบิายโดยสรปุ
ไวขางตนแลว วุฒิสภายังมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายอื่นดวย ไดแก อํานาจ
ถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดวยเหตุที่บุคคล
ดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชน หรือไมเปนกลาง
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองทางศีลธรรมจรรยาที่อาจมีผลกระทบหรือกอนใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงตอการดํารงตําแหนงหนาที่ หรือตอการสงเสริมหรือคุมครองสิทธิมนุษยชน 
หรอืมีสวนไดเสียในกจิการหรอืธุรกจิใด ๆ  ทีอ่าจมผีลกระทบโดยตรงหรอืกอใหเกิดความเสยีหายทาํนอง
เดยีวกนั หรอืมีหรอืเคยมีพฤติการณละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืบกพรองตอหนาทีอ่ยางรายแรง โดยหาก
ปรากฏวากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีพฤติกรรมดังกลาว ผูที่สามารถยื่นคํารองขอตอประธาน
วฒุสิภาใหดําเนนิกระบวนการถอดถอนได คอื สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาไมนอยกวา 
๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในแตละสภา และมติในการถอดถอนของวุฒิสภานั้น จะตอง
ไดคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
 จะเหน็ไดวากระบวนการและหลกัเกณฑในการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาตินี ้จะแตกตางจากกระบวนการตามรฐัธรรมนูญหลายประการ  เชน การถอดถอน
ตาม พรบ.คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาติ ไมจําเปนตองสงเรือ่งใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณา
ไตสวน ซึ่งจะสงผลใหผูถูกกลาวหาไมจําตองหยุดปฏิบัติหนาที่, ประชาชนไมสามารถเขาชื่อยื่นคํารอง
ขอถอดถอนได ฯลฯ อยางไรกต็าม ในสวนของขัน้ตอนการพจิารณาของทีป่ระชมุวุฒิสภาในการพจิารณา
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายอื่นจะเปนกระบวนการพิจารณาแบบเดียวกับการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๒๘ 
ไดกาํหนดใหกระบวนการพจิารณาของทีป่ระชมุวุฒิสภาในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายอืน่
ใหเปนไปเชนเดียวกับกระบวนการการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ที่ผานมาไดเคย
มีตัวอยางการถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเทศไทยมาแลว ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งปฏิบัติหนาที่ทั้งในฐานะสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาไดมีมติ
ถอดถอนนายจรัล ดิษฐาอภิชัย ใหพนจากตําแหนง 
 สดุทายนี ้ผูเขยีนขอตัง้ขอสงัเกตในเรือ่งน้ี ดงัตอไปน้ี ประการแรก จะเหน็ไดวากระบวนการในการ
ถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงโดยวฒุสิภาจะเริม่ตนไดตอเมือ่มสีมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒิุสภา หรอื
ประชาชน จาํนวน ๒๐,๐๐๐ คน เขาชือ่ยืน่คาํขอตอประธานวฒุสิภา ดงัน้ันแลว การเขาชือ่ขอถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงจึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่ประชาชนจะสามารถมีสวนรวมทางการเมือง อีกทั้งยังถือเปน
กลไกทีม่คีวามสาํคญัเนือ่งมาจากหากวาไมมกีารรองขอโดยบคุคลทีก่ฎหมายกาํหนดแลว วฒุสิภาจะไม
สามารถเริม่ตนกระบวนการพจิารณาถอดถอนไดเลย เพราะฉะน้ัน ประชาชนจึงควรจะมสีวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของผูดํารงตําแหนง หากพบวามีผูใดใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบแลว ประชาชน
ควรจะรวมมือกันเขาช่ือถอดถอนบุคคลดังกลาว เพื่อเปนการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเมือง
ของประเทศไทยใหมีความโปรงใสตามระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็งตอไป
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การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา 

จุลนิติ

 ประการทีส่อง ในการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงของวฒุสิภาตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาตินั้น กฎหมายไมไดเปดชองใหประชาชนสามารถเขาชื่อขอถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาตไิด ดงันัน้แลว หากจะแกไขกฎหมายดงักลาวในภายหนา ควรจะแกไขใหประชาชนสามารถเขามา
มีสวนรวมในการเขาชื่อถอดถอนได เพื่อเพิ่มชองทางในการมีสวนรวมของประชาชนและใหเปนไปตาม
หลักการเดียวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
 ประการที่สาม จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจของวุฒิสภาในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง และกําหนดใหการพิจารณาวาบุคคลใดเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือไมนั้นตองพิจารณา
จากนยิามทีก่าํหนดในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุรติแหงชาติ ซึง่ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักลาวน้ันไดเปดชองใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. สามารถขยายนิยามศัพทคําวาผูดํารงตําแหนงระดับสูงไดโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ดงันัน้แลว หากวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดําเนินการขยายนิยามศพัทของคาํวาผูดํารงตําแหนงระดบัสงู 
ใหมีความหมายรวมถงึกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาตแิลว จะทาํใหวฒุสิภาสามารถอดถอนกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่ง  
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