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บทน�ำ
นิติรัฐ	 หรือรัฐที่รับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน	 จะต้องมี 

ลกัษณะเป็นรฐัทีม่อี�านาจจ�ากดัโดยยอมอยูภ่ายใต้กฎหมายของตนเพือ่ประกนัสทิธเิสรีภาพของประชาชน
เพราะถือว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์	 อย่างไรก็ตาม	 การที่จะท�าให้
ประชาชนมสีทิธิเสรภีาพขัน้พืน้ฐานได้นัน้	รฐัจะต้องน�าหลักการแบ่งแยกอ�านาจ	(Separation	of	power) 
มาใช้เป็นหลักในการจดัการวางโครงสร้างขององค์กรภายในรฐั	เพือ่ไม่ให้องค์กรของรฐัมอี�านาจเดด็ขาด 
อันเป็นการประกนัสทิธิเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนจากการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจของผูม้อี�านาจ๑ 

หลักการแบ่งแยกอ�านาจ	ก่อให้เกิดการแบ่งองค์กรของรฐัออกเป็น	๓	ฝ่าย	ได้แก่	ฝ่ายนติบิญัญตัิ	
เป็นผู้ใช้อ�านาจในการออกกฎหมาย	 ฝ่ายบริหาร	 เป็นผู้ใช้อ�านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน	 และ 
ฝ่ายตุลาการ	เป็นผู้ใช้อ�านาจในการพิจารณาวินิจฉัยคดี	การแบ่งแยกองค์กรของรัฐดังกล่าวนี้ก่อให้เกิด
การถ่วงดุลและคานอ�านาจซึ่งกันและกัน	 (Check	 and	 balances)๒	 ท�าให้องค์กรของรัฐแต่ละฝ่าย 
ไม่สามารถมีอ�านาจเด็ดขาดและใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจได้	เพราะเมื่อใดที่ฝ่ายหนึ่งใช้อ�านาจเกินไปกว่า 
ที่กฎหมายก�าหนดหรือใช้อ�านาจโดยท่ีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สามารถกระท�าได้	 ก็จะมีอีกฝ่าย 
เข้ามาท�าหน้าที่ตรวจสอบและลงโทษการใช้อ�านาจที่ไม่ถูกต้อง	 ซึ่งกระบวนการการถอดถอนบุคคล 
ออกจากต�าแหน่ง	(Impeachment)	ถอืได้ว่าเป็นเครือ่งมอืประเภทหนึง่ส�าหรบัองค์กรฝ่ายนติบิญัญตัหิรอื
ฝ่ายตุลาการที่สามารถน�ามาใช้ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจของผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กร 
ฝ่ายบริหารได้	 เพื่อป้องกันมิให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองใช้อ�านาจเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้	 
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศได้๓ 

การถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย :  
ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐเกาหลี
Impeachment a person holding political positions in Thailand : Comparative study of Republic of Korea



การถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐเกาหลี 
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การถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่ง	จึงหมายถึง	กระบวนการที่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้เพื่อควบคุม 
การบริหารและการปฏิบัติหน้าทีข่องผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงและผูด้�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าทีร่ฐัระดบัสงู
หรือการฟ้องร้องกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรหรือโดยวุฒิสภา	 
หรืออาจหมายถึงกลไกที่ใช้ควบคุมการใช้อ�านาจของฝ่ายบริหารโดยเปิดโอกาสให้มีการถอดถอน 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองให้พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ	 ปัจจุบันพบว่ากระบวนการดังกล่าวน้ี
ถูกน�าไปใช้ในหลายประเทศ	 ซึ่งในแต่ละประเทศก็ได้ออกแบบกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจาก 
ต�าแหน่งเพื่อให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการแบ่งแยกอ�านาจในประเทศตนเอง	 สามารถแบ่ง 
ลักษณะวิธีการ	ได้ดังนี้๔	

๑)	 กำรตรวจสอบและกำรถอดถอนโดยวิธีกำรทำงรัฐสภำ
			 การตรวจสอบในรูปแบบน้ีเป็นระบบการพิจารณาความผิดโดยองค์กรรัฐสภาหรือฝ่าย

นิติบัญญัติเท่านั้น	 ซึ่งประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีน�าระบบการถอดถอนออกจาก
ต�าแหน่งมาใช้กับรัฐสภาเป็นประเทศแรกตามล�าดับ	นอกจากนี้ยังมีประเทศที่ใช้ระบบนี้	เช่น	ประเทศ
อาร์เจนตินา	บราซิล	อินเดีย	เม็กซิโก	ฟิลิปปินส์	บัลแกเรีย	คอสตาริกา	ไซปรัส	ไอร์แลนด์	เป็นต้น

๒)	 กำรตรวจสอบและกำรถอดถอนโดยกระบวนกำรทำงศำล
			 การตรวจสอบและการถอดถอนโดยกระบวนการทางศาลมีอยู่	๒	ระบบ	ได้แก่
   ๒.๑)	 ระบบกำรพิจำรณำคดีโดยศำลสูง
			 ระบบนีเ้ป็นระบบการถอดถอดผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงโดยศาลฎกีาหรอืศาลรฐัธรรมนูญ 

ซึ่งเป็นศาลแรกและศาลสุดท้ายในการพิจารณาคดีและตัดสินลงโทษผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 
ปกตินยิมใช้กบัผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงในระดบัชาต	ิประเทศทีใ่ช้วธิกีารนี	้ได้แก่	ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เบลเยียม	กรซี	สวีเดน	สเปนและโปรตเุกส	ซึง่ใช้ศาลฎกีาตดัสิน	ส่วนประเทศทีใ่ช้ศาลรัฐธรรมนูญตดัสนิ	
เช่น	เยอรมนี	ออสเตรีย	อิตาลี	และสาธารณรัฐเกาหลี	เป็นต้น

   ๒.๒)	 ระบบพิจำรณำคดีโดยศำลปกติ
			 ระบบนี้เป็นระบบที่น�ากระบวนการพิจารณาคดีอาญาต่อบุคคลธรรมดาทั่วไปมาใช้	ได้แก่	

ประเทศแอลจีเรีย	 บาฮามาส	 คองโก	 เชโกสโลวาเกีย	 ฟิจิ	 กาบอง	 ซาอีร์	 ยูโกสลาเวีย	 แทนซาเนีย	
สวสิเซอร์แลนด์	ซ่ึงมลีกัษณะท่ีเร่ิมจากกระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องต่อศาลชัน้ต้น	และหากมกีารอทุธรณ์ 
คดีก็จะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามล�าดับ	

๓)	 กำรตรวจสอบและกำรถอดถอนโดยรัฐสภำและศำลพิเศษที่ตั้งขึ้นโดยเฉพำะหรือ	
รูปแบบผสม

			 ประเทศทีใ่ช้ระบบนีจ้ะใช้ส�าหรับการพจิารณาถอดถอนผูพ้พิากษาเท่าน้ัน	โดยผูก้ล่าวหาคือ 
คณะกรรมาธกิารกล่าวหา	ส่วนศาลทีจ่ะพจิารณาถอดถอนผูพ้พิากษา	ประกอบด้วยสมาชกิของสองสภา

   ๔	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ,	“ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง”	 (รายงานการวิจัยเพื่อการจัดท�าข้อเสนอ
การปฏิรูปการเมืองไทยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย,	๒๕๓๘),	หน้า	๙	–	๑๐.
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เป็นผูต้ดัสนิ	(The	Judge	Indictment	Committee	และ	The	Judge	Impeachment	Court)	ประเทศ
ทีใ่ช้ระบบดงักล่าว	ได้แก่	ประเทศฝรัง่เศส	เดนมาร์ก	แคเมอรนู	ไอวอรโีคสต์	เซเนกัล	จอร์แดน	และญีปุ่น่

๔)	 กำรตรวจสอบและกำรถอดถอนโดยสภำพิเศษ
			 การตรวจสอบและการถอดถอนโดยสภาพิเศษซ่ึงเรียกว่า	 “Control	 Yuan”	 พบได้ที่

ประเทศไต้หวันเพียงประเทศเดียว	โดยสภาพิเศษนี้จะมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมและพิจารณาความผิด
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะ

๑.	กำรถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองในประเทศไทย
แนวคิดเกี่ยวกับการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองในประเทศไทยน้ัน	 พบว่าได้เริ่ม

บัญญัติไว้ในกฎหมายตั้งแต่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	พุทธศักราช	
๒๔๗๕	(รฐัธรรมนูญฉบบัแรก)	เป็นต้นมา	แต่เป็นไปในลกัษณะของการให้สมาชกิของสภาควบคมุกนัเอง 
และจ�ากดัเฉพาะการถอดถอนสมาชกิสภาและฝ่ายบรหิารเท่านัน้	ยงัไม่ครอบคลมุถงึผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่	ๆ  
อีกทั้งกระบวนการถอดถอนจะกระท�าผ่านสมาชิกของสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนเท่านั้น	 เช่น	 
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาตรา	๙	บัญญัติว่า	 
“สภาผูแ้ทนราษฎรมอี�านาจดแูลควบคมุกิจการของประเทศ	และมอี�านาจประชมุกันถอดถอนกรรมการ
ราษฎรหรอืพนกังานรฐับาลผูห้นึง่ผูใ้ดกไ็ด้”	รฐัธรรมนญูฉบับต่อมา	คอืรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรสยาม
พุทธศักราช	๒๔๗๕	ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยก็ได้มีบทบัญญัติชัดเจนขึ้น
ในมาตรา	๒๑	(๕)	บญัญติัว่า	“สมาชกิภาพแห่งสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สดุลงเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรวนิจิฉยั 
ให้ออกจากต�าแหน่งโดยเหน็ว่ามคีวามประพฤตใินทางจะน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีแก่สภา...”	และมาตรา	๔๑ 
บัญญัติว่า	 “สภาย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะลงมติความไว้วางใจในรัฐมนตรีรายตัวหรือทั้งคณะ...”	 ซ่ึงทั้ง	 
๒	กรณีดังกล่าวถือเป็นลักษณะการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	ซึ่งได้บัญญัติท�านองเดียวกัน 
ในรฐัธรรมนญูฉบบัต่อมาทกุฉบบั	เฉกเช่นเดยีวกบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๓๔ 
แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๕)	พุทธศักราช	๒๕๓๘	 ได้มีการก�าหนดกระบวนการให้สมาชิกรัฐสภาควบคุม
กันเอง	 โดยบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๙๘	 ว่า	 “ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้ใดกระท�าการหรือมีพฤติการณ์อันเป็นความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือมีลักษณะเป็นความผิด
ต่อเจ้าพนักงานในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ	 หรือเป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์
ของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภาหรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
แล้วแต่กรณี	 จ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา	 มีสิทธิ 
เข้าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกเพื่อให้วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยให้สมาชิก
ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพได้...”

จากนั้นได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ซึ่งเป็น 
รัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นได้พยายามแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการถ่วงดุลอ�านาจ
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ ่าน	 ๆ	 มาในอดีต	 โดยสมาชิก 
สภาร่างรฐัธรรมนญูได้พยายามน�าแนวคดิและรปูแบบการควบคมุโดยวิธีการถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	



การถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐเกาหลี 
       

52จุ ล นิิ ติ 52จุ ล นิิ ติ 52

(Impeachment)	ของต่างประเทศ	มาปรับใช้กบัระบบการตรวจสอบของไทย	เนือ่งจากสภาร่างรัฐธรรมนญู 
มีแนวคิดว่ากระบวนการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐควรแยกการตรวจสอบเรื่องทุจริตทางการเมือง 
ออกจากการตรวจสอบทางกฎหมาย๕	 ซ่ึงในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน	 ๆ	 มีเพียงการตรวจสอบโดยการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ	ซึง่มลีกัษณะเป็นการตรวจสอบทางการเมอืงเท่าน้ัน	ในท้ายทีส่ดุจงึได้มกีารบญัญตั ิ
เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่งไว้ในหมวด	๑๐	 การตรวจสอบการใช้
อ�านาจรัฐ	ส่วนที่	๓	การถอดถอนจากต�าแหน่ง	ตั้งแต่มาตรา	๓๐๓	ถึงมาตรา	๓๐๗	โดยมีสาระส�าคัญ 
ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร	หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน	สามารถเข้าชื่อร้องขอ 
ต่อประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาสูงที่สมาชิกไม่สังกัดพรรคการเมืองเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอน 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ที่มีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ	 ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่	 ส่อว่ากระท�าผิด 
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	ส่อว่ากระท�าผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	หรือส่อว่าจงใจใช้อ�านาจ
หน้าทีขั่ดต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย	ให้ออกจากต�าแหน่ง	โดยครอบคลมุผูด้�ารงต�าแหน่ง
ส�าคญัทางการเมือง	ได้แก่	นายกรฐัมนตร	ีรฐัมนตร	ีสมาชกิ	สภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภา	ประธาน
ศาลฎกีา	ประธานศาลรฐัธรรมนญู	ประธานศาลปกครองสงูสดุ	และอยัการสงูสดุ	รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่ง 
ในองค์กรต่าง	ๆ 	ตามรฐัธรรมนญู	และผูพ้พิากษาหรอืตลุาการ	พนักงานอยัการ	หรอืข้าราชการระดับสงู 
ตามทีพ่ระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติก�าหนด	 นอกจากนี้
ยังบัญญัติเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อร้องขอ
และมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากต�าแหน่งได ้
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่ง	 ได้ถูกน�ามาบัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	พบว่ายังมี
บทบญัญติัเรือ่ง	“การถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่ง”	คงไว้	โดยอยูใ่นหมวด	๑๒	การตรวจสอบการใช้ 
อ�านาจรฐั	ส่วนที	่๓	การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	มาตรา	๒๗๐	ถงึมาตรา	๒๗๔	แต่มกีารเปลีย่นแปลง
หลักการบางประการในประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ	 คือ	 ประการแรก	 เพิ่มเติมข้อกล่าวหาที่น�าไปสู ่
การถอดถอนได้แก่การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง	เป็นมลูเหตุทีน่�าไปสู ่
การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 ประการที่สอง	 ลดจ�านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อถอดถอน 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงจากเดิมไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนเป็นจ�านวน 
ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน	 และประการที่สาม	 ก�าหนดจ�านวนคะแนนเสียงของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	
ส�าหรับการลงมติว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดก่อนส่งความเห็นไปยังวุฒิสภา	ซึ่งจากเดิมได้ก�าหนดไว้ว่า
มติชี้มูลความผิดต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม	 เปลี่ยนเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

 ๕	จิรพันธ์	 ทองบุญเรือง,	 “ขอบเขตของมาตรการถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 ศึกษากรณีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”	
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๕๖),	หน้า	๑๒๕	–	๑๒๖.
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จ�านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	 ส่วนข้อกล่าวหาอื่นนั้นยังคงหลักการไว้ตามเดิม	 และบุคคลที่อาจ
ถูกถอดถอนได้ก็ยังคงหลักการไว้ตามเดิม	 นอกจากนี้ยังคงบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลอืกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถเข้าชือ่ร้องขอและมีสทิธลิงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากต�าแหน่งได้เช่นเดิม

อย่างไรกต็าม	นบัแต่มีกระบวนการถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงออกจากต�าแหน่งของ 
วุฒิสภาในช่วงปี	 ๒๕๔๐	 –	 ๒๕๕๗	พบว่าวุฒิสภาไม่สามารถถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
ได้ส�าเรจ็เนือ่งจากฝ่ายนติบิญัญตักิบัฝ่ายบรหิารมคีวามใกล้ชดิกัน๖	(ยกเว้นกรณสีภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ
เคยลงมตถิอดถอนนายจรลั		ดษิฐาอภชิยั	ออกจากต�าแหน่งกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิตามมาตรา	๑๑ 
แห่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๒	เมือ่วนัที	่๒๖	กนัยายน	๒๕๕๐)	
แม้ว่าในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	จะก�าหนดให้สมาชกิวุฒสิภามไิด้มาจาก 
การเลือกตั้งทั้งหมด	 เพราะก�าหนดให้สมาชิกเกือบครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหาก็ตาม	 รวมถึงการท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ก�าหนดให้การลงมตถิอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงออกจากต�าแหน่งจะต้อง
ใช้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด	 (Absolute	Majority	 Vote)	 กล่าวคือ	 ต้องมีจ�านวนสมาชิกวุฒิสภา 
ไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องวฒุสิภาลงมติให้ถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองออกจากต�าแหน่ง	 ท�าให้การถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะในระดับสูง 
เป็นไปได้ยาก	ดังนั้น	คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	จึงมิได้ตราบทบัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่ถอดถอน
บคุคลออกจากต�าแหน่งเหมอืนกบัทีเ่คยบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกต่อไป	 
แต่ได้บัญญัติให้เป็นอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ	 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองที่จะมีหน้าที่ด�าเนินการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองแทน๗	 โดยศาลทั้งสองแห่ง 
มีอ�านาจในการพิจารณาถอดถอนบุคคลที่กระท�าความผิดตามที่กฎหมายก�าหนด	ดังนี้

๑)		 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 มีอ�านาจพิจารณาคดีเก่ียวกับ
การถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ	หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ 
ในฐานความผิดดังต่อไปนี้	

	 	 ๑.๑)	 ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่	จงใจปฏิบัติหน้าที่	ใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	

			 ๑.๒)		ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง	

     ๖	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	 “การถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 แนวคิดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”,	 สืบค้น 
เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓,	จาก	https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2558/hi2558-108.pdf.
   ๗	คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ,	“สรุปผลการประชุม	ครั้งที่	 ๒๙	วันจันทร์ที่	 ๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๘”,	สืบค้นเมื่อวันที่	 
๒๐	มิถุนายน	๒๕๖๓,	จาก	https://cdc.parliament.go.th.
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			 ๑.๓)	 ความผิดเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน	 หรือจงใจยื่นบัญชี 
แสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ	 หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ	
และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น

	 	 ๑.๔)	 ความผิดฐานร�่ารวยผิดปกติ
			 ทั้งนี้	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองจะพิจารณาการกระท�า 

ความผิดในฐานความผิดข้างต้นได้ต่อเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ๘ 
หรืออัยการสูงสุด๙	 	 ด�าเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
แล้วแต่กรณี

๒)		 ศาลรฐัธรรมนญู	มอี�านาจพจิารณาคดีเก่ียวกับการถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่งในกรณี
ดังต่อไปนี้

			 ๒.๑)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา	 กระท�าด้วยประการใด	 ๆ	 ที่มีผลให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ
ใช้งบประมาณรายจ่าย	 ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาเห็นว่ามีการกระท�าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	
และได้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาให้ผู้กระท�าการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วัน
ทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคี�าวินจิฉยัว่ามคีวามผดิ	และให้เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ั้น	และหากพบ
ว่าคณะรัฐมนตรีได้กระท�าการหรืออนุมัติให้กระท�าการหรือรู้ว่ามีการกระท�าการเสนอ	 แปรญัตติ	 หรือ 
การกระท�าด้วยประการใด	ๆ 	ทีม่ผีลให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภา	หรอืกรรมาธกิารมีส่วนไม่ว่า 
โดยทางตรงหรอืทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย	ศาลรฐัธรรมนูญอาจมคี�าวินิจฉยัให้คณะรฐัมนตรี
พ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะนบัแต่วันทีม่คี�าวนิิจฉยั	และให้เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของรัฐมนตรทีีพ้่น
จากต�าแหน่งนั้นได้ด้วย๑๐	

			 ๒.๒)	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 จัดท�าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณ 
โดยรูว่้ามกีารด�าเนนิการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูมาตรา	๑๔๔	วรรคหนึง่	หรอืวรรคสอง 
และคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เสนอความเห็นต่อรัฐธรรมนูญ๑๑	

			 ๒.๓)	 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวุฒิสภา	มเีหตุทีท่�าให้ต้องสิน้สดุสมาชกิภาพในการ
ด�ารงต�าแหน่งลงตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๐๑	และมาตรา	๑๑๑ 
และมีบุคคลน�าเหตุดังกล่าวขึ้นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ๑๒	

   ๘	พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๘๗	และมาตรา	๑๑๔.
   ๙	พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๗๖	และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๕๖.
   ๑๐	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๔๔.
   ๑๑	พระราาชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๘๘.
   ๑๒	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๗	(๕).



บทความทางวิชาการ 

ม.ค. - ก.พ. ๖๒55 ก.ย. - ต.ค. ๖๓5555

			 ทัง้นี	้ขัน้ตอนและกระบวนการด�าเนินการถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่งคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญได้น�าไปบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับต่าง	 ๆ	 จ�านวน	
๓	 ฉบับ	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๖๑	
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	
พ.ศ.	๒๕๖๐	

๒.	กำรถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองในสำธำรณรัฐเกำหลี
สาธารณรัฐเกาหลี	 (เกาหลีใต้)	มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๔๙๑	และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วจ�านวน	๙	ครั้ง	โดยครั้งล่าสุดเป็นแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 
๒๙	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก�าหนดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบด ี
ได้โดยตรง	 และก�าหนดให้ประธานาธิบดีสามารถด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว	 (วาระละ	 ๕	 ปี)	
นอกจากนี	้ยงัได้ยกเลกิอ�านาจการยบุสภาของประธานาธบิด	ีและก�าหนดให้สภาแห่งชาต	ิ(the	National	
Assembly)	 มีอ�านาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	 รวมทั้งก�าหนดให้กองทัพ 
ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองด้วย๑๓ 

รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัเกาหลไีด้มกีารตราบทบญัญตัเิกีย่วกบักระบวนการถอดถอนผูด้�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง	 (Impeachment)	 ไว้ในหมวด	๓	 สภาแห่งชาติ	 (The	National	 Assembly)	
มาตรา	๖๕	มีเนื้อหาว่าประธานาธิบดี	 นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	สมาชิกสภาแห่งชาติ	
ตุลาการศาลรฐัธรรมนญู	ผูพ้พิากษา	กรรมการการเลอืกตัง้	กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	และเจ้าหน้าทีอ่ืน่ 
ของรัฐท่ีกระท�าการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ๑๔		

อาจถูกสภาแห่งชาติเสนอญัตติเพื่อให้พิจารณาถอดถอนออกจากต�าแหน่งได้	
ส�าหรบัญตัต	ิ(motion)	ในการยืน่ถอดถอนนายกรฐัมนตร	ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวง	สมาชกิสภา 

แห่งชาติ	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ผู้พิพากษา	กรรมการการเลือกตั้ง	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	และ 
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	 นั้น	 จะต้องถูกเสนอโดยสมาชิกสภาแห่งชาติจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ�านวนสมาชกิทัง้หมดของสมาชกิสภาแห่งชาติ	และจะต้องมกีารลงมติเพือ่ให้ได้เสยีงข้างมากของจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาแห่งชาติ	 อย่างไรก็ตาม	 หากเป็นญัตติยื่นถอดถอนให้ประธานาธิบดีออกจาก
ต�าแหน่ง	ญตัติจะต้องถูกเสนอโดยสมาชกิสภาแห่งชาตจิ�านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดของสมาชิกสภาแห่งชาติ๑๕	 

   ๑๓	ปัทมา	 สูบก�าปัง,	 “รัฐสภาและระบบสนับสนุนการท�างานของรัฐสภา	 :	 ศึกษาเปรียบเทียบไทยและสาธารณรัฐเกาหลี,	
(สถาบันพระปกเกล้า	:	กรุงเทพมหานคร)	๒๕๕๓,	หน้า	๑๓.
   ๑๔	The	Constitution	of	the	Republic	of	Korea,	Article	๖๕	(๑).
   ๑๕	The	Constitution	of	the	Republic	of	Korea,	Article	๖๕	(๒).
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รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการในการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่งได้ถูกบัญญัติไว้ใน 
รฐับัญญัติว่าด้วยสภาแห่งชาต	ิ(The	National	Assembly	Act)	ทีก่�าหนดว่าเมือ่มญีตัตยิืน่ถอดถอนบคุคล
ออกจากต�าแหน่ง	ประธานสภาจะต้องรายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติให้ทราบในทันที	และที่ประชุม
ต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมเพื่อท�าการสอบสวนต่อไป	 จากนั้นเมื่อ 
คณะกรรมาธิการได้ท�าการสอบสวนญัตติเป็นอย่างไรแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมสมาชิกสภาแห่งชาติ
โดยไม่ชกัช้า๑๖	และถ้าทีป่ระชมุสภาแห่งชาติมมิติีให้ด�าเนินคดีถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่งตามญตัติ	
ประธานสภาจะต้องมหีน้าทีส่่งต้นฉบับของมตไิปยงัประธานกรรมาธกิารกฎหมายและการยตุธิรรมและ
ส่งส�าเนาของมตไิปให้กบัศาลรฐัธรรมนูญ	เพือ่ให้ศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนออกจากต�าแหน่งต่อไป 
โดยในระหว่างที่บุคคลใดถูกลงมติให้ฟ้องถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 บุคคลนั้นจะต้องถูกระงับการใช้
อ�านาจหรือต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการพิจารณาคดีจะแล้วเสร็จ๑๗ 

จากบทบญัญติัของรฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัเกาหลแีละรฐับญัญตัว่ิาด้วยสภาแห่งชาตจิะเหน็
ได้ว่ากระบวนการถอดถอนออกจากต�าแหน่งในสาธารณรัฐเกาหลีจะเริ่มต้นขึ้นโดยกระบวนการของ 
ฝ่ายนติบัิญญตัแิละมาสิน้สดุทีก่ารพจิารณาของฝ่ายตุลาการ	เน่ืองจากรฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัเกาหลี
ได้บญัญตัว่ิาศาลรฐัธรรมนญูมหีน้าทีพิ่จารณาพพิากษาคดเีก่ียวกับการถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่ง
ไว้อย่างชัดเจน๑๘	ทั้งนี้	ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น	ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องน�ากฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม	 โดยในการตัดสินคดีเพื่อจะถอดถอน
บุคคลออกจากต�าแหน่ง	 จะต้องได้รับการตัดสินโดยได้รับความเห็นชอบจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จ�านวนไม่น้อยกว่าหกคน	จากตุลาการศาลรฐัธรรมนูญทีม่จี�านวนทัง้หมดเก้าคน	จึงจะสามารถถอดถอน
บุคคลออกจากต�าแหน่งได้๑๙	และรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ	(The	Constitution	Court	Act)	
ยงัก�าหนดให้บคุคลทีถ่กูศาลรฐัธรรมนญูถอดถอนออกจากต�าแหน่งจะต้องถูกห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยด้วย๒๐ 

   ๑๖	จิรพันธ์	 ทองบุญเรือง,	 “ขอบเขตของมาตรการถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 ศึกษากรณีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง.”	
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๕๖),	หน้า	๑๑๘	–	๑๑๙.
   ๑๗	The	Constitution	of	the	Republic	of	Korea,	Article	๖๕	(๑).	
   ๑๘	The	Constitution	of	the	Republic	of	Korea,	Article	๑๑๑	(๒).
   ๑๙	The	Constitution	of	the	Republic	of	Korea,	Article	๑๑๓	(๑).
   ๒๐	The	Constitution	Court	Act,	Article	๕๔	(๒).
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บทสรุป
กระบวนการถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงออกจากต�าแหน่งถอืเป็นกระบวนการถ่วงดลุ 

และคานอ�านาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้เป็นอย่างดี	 เนื่องจากท�าให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองในฝ่ายบริหาร	 ไม่กล้าและไม่สามารถใช้อ�านาจที่ตนมีอยู่ไปตามอ�าเภอใจหรือกระท�าการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายได้	 รวมถึงเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนถูกผลกระทบจากการใช้อ�านาจที่ไม่ถูกต้อง
ไปพร้อมกนัด้วย	แม้ว่าปัจจุบันรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	จะมไิด้บัญญตัใิห้
วุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติท�าหน้าที่ถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองแล้ว	แต่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
ก็ได้น�าหลักการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองออกจากต�าแหน่งไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ	 ด้วยการมอบหมายศาลรัฐธรรมนูญ	 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง	เป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีถ่อดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงออกจากต�าแหน่งแทน 
ซึง่มลีกัษณะคล้ายกบัการถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงออกจากต�าแหน่งของสาธารณรฐัเกาหลี
ทีใ่ห้อ�านาจศาลรฐัธรรมนญูมีอ�านาจพจิารณาพพิากษาถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงได้โดยตรง	
จากนี้ไปจึงต้องคอยติดตามต่อไปว่าการบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกา	มาท�าหน้าที่ถอดถอน
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองนั้น	 จะท�าให้บริบทเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อ�านาจของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองในประเทศไทยมีทิศทางในรูปแบบใดต่อไป
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