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                     ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น* 

                 นิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์** 
 

     ปัจจุบันการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระได้
พัฒนารูปแบบไปอย่างมากเช่นการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งระดับชาติหรือการขับออกจากต าแหน่ง
“Impeachment”1 ซึ่งกระท าผ่านองค์กรทางการเมืองต่างๆ และการถอดถอนระดับท้องถิ่นหรือการปลด
ออกจากต าแหน่ง “Recall” ที่ให้อ านาจประชาชนลงคะแนนเสียงปลดผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้โดยตรง   

  ส าหรับการถอดถอนระดับท้องถิ่นหรือการปลดออกจากต าแหน่ง “Recall” นั้น เป็น
รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่มีองค์ประกอบส าคัญ คือ (๑) ต้องมีสภาพบังคับให้มี
การเริ่มต้นกระบวนการโดยประชาชน (๒) การตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยประชาชน2 ซึ่งรูปแบบนี้ทั่วโลก 
ใช้น้อยมากและประเทศที่ใช้การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่ ปานามา และเวเน
ซูเอล่า หรือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับมลรัฐและข้าราชการระดับสูง ได้แก่ อาร์เจนตินา 
โคลัมเบีย เอควาดอร์ เปรู และเวเนซูเอล่า หรือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมื องในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา และประเทศไทย3   

 

๑.กระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นของต่างประเทศ 
                    ประเทศสหรัฐอเมริกา ปกครองแบบสหพันธ์รฐัประชาธิปไตย แบง่การปกครองเปน็ ๕๐ 
มลรัฐ มีเพียง ๑๓ มลรฐั ที่ใช้การถอดถอนระบบ “Recall”  แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ  
          รูปแบบที ่๑ การถอดถอนถอืเป็นการเลอืกตั้งใหมไ่ปในคราวเดียวกนั จึงมี
ผู้สมัครรบัเลือกตัง้ มกีารโฆษณาเสียง มคี่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง การนับคะแนนหากผู้ถูกรอ้งได้คะแนน
น้อยกวา่ผู้สมัครอื่นผูถู้กร้องก็พ้นจากต าแหนง่ทันท ีหากนับคะแนนชนะก็ท าหน้าทีต่อ่ไป เช่น Arizona, 
California , Colorado,  Nevada, North Dakota ,Wisconsin 

                                                        
 * บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง“ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหารในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “ ดีเด่น ” ๒ ครั้ง  คือ ๑. จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยรองคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๕ และ ๒. จากการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ              
ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ เป็น
ผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒. 
**  นิติกร  ฝ่ายกิจการประธาน กกต.  ส านักเลขานุการ กกต. ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) 
               1 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง(Impeachment).(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
เคลด็ไทย,๒๕๓๗,) หน้า ๓ 
 2 วนิดา แสงสารพันธ์ , หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน.(กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์
วิญญูชน,๒๕๔๘), หน้า ๑๕-๑๖. 
             3 ภูมิ มลูศิลป์,งานวิจยัโครงการศึกษาแนวทางการสร้างสขุภาวะในกระบวนการนิติบัญญัติ, [Online] Available 
URL:http//ppvoice.thainhf.org/commit.him,๒๕๕๓ (ธันวาคม ๑๗). 
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                             รูปแบบที่ ๒ ลงคะแนนถอดถอนแล้วตามด้วยการเลอืกตั้งพิเศษ กล่าวคือ จดัการ
ลงคะแนนเสียง ๒ ครัง้ (๑)จัดการลงคะแนนเสียงถอดถอน (๒)จดัการเลอืกตั้งใหม่พิเศษแยกออกมา เช่น Georgia, 
Louisiana, Michigan , Minnesota , Montana,  New Jersey,  Oregon, Rhode Island  
         รูปแบบที่ ๓ ลงคะแนนเสียงถอดถอนแล้วแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อมาสืบต่อ
ต าแหน่ง กล่าวคือ บัตรลงคะแนนมีการตั้งค าถามให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนตอบ ๒ ข้อ (๑) ท่านต้องการถอดถอน
เจ้าหน้าที่ให้พ้นจากต าแหน่งหรือไม่ “ใช่” หรือ”ไม่ใช่” (๒) มีรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนให้เลือกด้วย การนับคะแนนจะนับจากความต้องการของประชาชนที่ต้องการถอดถอนก่อน               
ถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่ต้องการถอดถอนก็หยุดกระบวนการสืบต่อต าแหน่ง ผู้ถูกร้องก็ท าหน้าที่ต่อไป หากเป็นการ
ถอดถอนผู้ว่าการมลรัฐ ผู้ที่สมัครจะสืบต่อต าแหน่งต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกับผู้ถูกร้องและต้องได้รับ
การเสนอชื่อจากคณะกรรมการของพรรคการเมือง4 เช่น  Washington ,Alaska , Illinois 
   ประเทศแคนนาดา   ปกครองแบบสหพันธ์รฐัประชาธปิไตย แบง่การปกครองเปน็ ๑๐ รัฐ 
และ ๓ ดินแดน  การถอดถอนถือว่าเป็นการเลอืกตัง้ใหม่ ตามพระราชบัญญตัิการถอดถอนเจ้าหนา้ที่ออก
จากต าแหน่งและการริเริม่เสนอกฎหมาย (The Recall and Initiative Act)5  
  ประเทศฟิลิปปนิส ์ ปกครองแบบสหพันธ์รฐั แบ่งการปกครองเปน็ ๓๐ เขต ๘๐ จังหวดั
และ ๑๒๐ เมือง6 การถอดถอนถอืเปน็การเลอืกตัง้ใหมต่ามประมวลกฎหมายปกครองทอ้งถิน่ ค.ศ. ๑๙๙๑              
(The Local Government Code of the Philippines, ๑๙๙๑) โดยผูบ้ริหารท้องถิน่มี ๓ ระดบั (๑) ระดบั
จังหวดั เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (๒) ระดับเมือง เช่น หวัหน้า
หมู่บ้าน และสมาชิกสภาหมูบ่้านในเขตเมือง (๓) ระดบัเทศบาล เช่น หวัหน้าหมู่บ้านและสมาชกิสภา
หมู่บ้านในเขตเทศบาล ในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นมี ๒ รูปแบบ ดังนี ้ 

    ก. สภาท้องถิน่ปลดออกจากต าแหน่ง (Preparatory recall assembly) สมาชิกสภา
ท้องถิน่เสียงขา้งมากเรียกรอ้งให้เปดิประชมุเพื่อลงคะแนนถอดถอนผูบ้รหิารท้องถิน่ และใช้คะแนนเสียง
ข้างมากของผู้เข้ารว่มประชมุทั้งหมดเป็นการพ้นจากต าแหน่ง 
   ข. ผู้มีสทิธเิลือกตั้ง ๒๕ %  จากการเลือกตัง้ครั้งล่าสุด เรียกร้องขอให้รฐัจดัการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนผูบ้รหิารท้องถิน่ โดยใช้สิทธิการถอดถอนกระท าไดเ้พียงครัง้เดียวและหา้มเรียกร้องในปีแรกที่เข้า
สู่ต าแหนง่และปีสดุท้ายก่อนพ้นจากต าแหน่ง  
 

๒. กระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของประเทศไทย   
   การลงคะแนนเสียงถอดถอน “Recall” ใช้เฉพาะกับปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

                                                        
     4 ข้อมูลการถอดถอนประเทศสหรัฐอเมริกา [online] Available, URL:http://www.ncsl.org/default. commit.him.
๒๕๔๓ (เมษายน ๕). 
  5 ข้อมูลการถอดถอนประเทศแคนนาดา [online] Available, URL:http//Elections BC is the custodian of that 
right on behalf of BC voters.[Online].(ตุลาคม,๙ ,๒๐๑๐). 
        6  ข้อมูลการถอดถอนประเทศฟลิิปปินส์  [online] Available, URL:http//apecthai.org/apec/th/ commit.him,
๒๕๕๔(เมษายน ๕).  
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กระบวนการถอดถอนเริ่มต้นจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าชื่อ 7ยื่นค าร้องต่อ                 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(แล้วแต่กรณี) ขอให้จัดการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าทีด่ าเนนิการจดัการ
ลงคะแนน (การถอดถอนคล้ายกับของประเทศสหรัฐอเมริกา รูปแบบที่ ๒) คือลงคะแนนถอดถอนแล้วตาม
ด้วยการเลือกตั้งพิเศษ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) และเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นค าร้องคัดค้านเฉพาะการ
ลงคะแนนเสียงที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน ๓๐ วันนับจากวันประกาศผล (ในต่างประเทศ
ที่ถือว่าการถอดถอนเป็นการเลือกตั้งใหม่ในตัวจึงไม่มีการคัดค้าน) ผลการถอดถอนส าเร็จ คือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียงถอดถอน 8 ซึ่งกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่นถือว่าบุคคลที่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเวลา     
๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
   7 มาตรา ๕ การเข้าช่ือร้องขอต่อผูว้่าราชการจังหวัดเพื่อด าเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพราะเหตุทีไ่มส่มควรด ารงต าแหน่งตอ่ไปให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนี ้

(๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหน่ึงแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไมเ่กินห้าแสนคนต้องมีผูเ้ข้าช่ือไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าหา้แสนคนแต่ไมเ่กินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคนของ
จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๔) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสามหมืน่คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

      การนับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ถือตามจ านวนในบญัชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นครั้งหลังสุดที่ใช้ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณ ี
  8 มาตรา ๒๓ วรรคสอง พระราชบญัญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒. 
  9 มาตรา ๔๕ (๙) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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แผนผังแสดงกระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผู้เข้าช่ือจัดท า/ยื่น ผวจ./รมต.มท ผู้ถูกร้อง 

กกต.หรือ กกต.จว 

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าท่ีลงคะแนน
(ไม่ต  ่ากวา่ ๕ คน) 

ลง/นับคะแนน 

ผู้ใช้สิทธิน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมดใน อปท. 

คะแนนเห็นด้วยน้อยกว่า ๓ ใน ๔ 

พ้นจากต าแหน่ง 

ก าหนดสถานท่ีลงคะแนน 

ปิดประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิลงคะแนน 

ก าหนดวันลงคะแนน 

แจ้งภายใน ๗ วัน 

 
ท าค าช้ีแจงภายใน ๓๐ วัน 

มีผลตั้งแต่วันลงคะแนน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นค าร้องคัดค้านเฉพาะการลงคะแนนเสยีงท่ีไม่
ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน ๓๐ วันนับจากวันประกาศผล กกต. วินจิฉัยชี้ขาด 

ด าเนินการให้เสร็จภายใน ๙๐วัน 

ผู้ใช้สิทธิมากกว่ากึ่งหนึ่ง
และมีคะแนนเสียงถอด
ถอนมากกวา่ ๓ ใน ๔ 

การเข้าช่ือตกไปจะร้อง  
โดยอาศัยเหตเุดียวกันนีไ่ม่ได ้
และผู้ถูกร้องอยู่ในต าแหน่งต่อไป 

 

หลังประกาศผล ๓๐ วัน  

ใช้มติเสียงข้างมาก 
 

มีค าสั่งให้ลงคะแนนเสยีงใหม่ เว้นแต่การลงคะแนนเสียงน้ัน จะไม่ท า
ให้ผลการลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงไปให้มีค าสั่งยกค าร้อง 
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 ๓. ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาและผูบ้ริหารท้องถิ่น 
 

        การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นบัญญัติครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 10โดยมีพระราชบัญญัติว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นแนวทางปฏิบัติ
ก าหนดจ านวนผู้เข้าชื่อ หลักเกณฑ์การเข้าชื่อ การลงคะแนนเสียงถอดถอนและการคัดค้านการลงคะแนน
เสียงถอดถอนเป็นต้น จากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการถอดถอนฯ ๑๓ ปีมีการยื่นค าร้อง ๑๓ ค าร้อง 
และถอดถอนส าเร็จเพียง ๓ ครั้ง การถอดถอนไม่ส าเร็จอันเนื่องจากมีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่เหมาะสม 
ท าให้มีปัญหาความเหลื่อมล้ าและเป็นอุปสรรคในภาคปฏิบัติหลายประการ ดังนี้ 
 

   ๓.๑  บทบัญญัติของกฎหมายฉบับรองขดัหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
                           บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ11ไม่ก าหนดขอบเขต“เหตุของการถอดถอนไว้”จึงร้องได้ 
ทุกเรื่อง แต่กฎหมายว่าด้วยการถอดถอนฯ12กลับก าหนดขอบเขตเหตุของการถอดถอนไว้  ๒ กรณี (๑) 
ต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ (๒) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใด ซึ่งในความเป็นจริงอาจมีกรณีอื่นนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ก็ได้  ประเด็นปัญหาคือบทบัญญัติของกฎหมายฉบับรองเกี่ยวกับเหตุของการถอดถอน 
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ13 ซึ่งประเด็นนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยตีความ อาจท าให้ประชาชนเข้าใจ
สับสนว่ามีเพียง ๒ กรณีเท่านั้นที่ไม่สมควรด ารงต าแหน่ง แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติได้ทุกกรณี ควรแก้ไขเหตุของการถอดถอนในบทบัญญัติมาตรา ๖ (๒) ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณ์ให้การถอดถอนสามารถกระท าได้ง่าย 
 

  ๓.๒ การใช้เขตองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิ่น    
        สภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ๑ คน

และสมาชิกสภาผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลอืกตัง้ครบตามจ านวนทีก่ าหนดในพระราชบัญญัติจดัตั้ง
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นๆ เช่น สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) มีสมาชิกสภาองคก์าร

                                                        
  10 มาตรา ๒๘๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๘๕ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. 
    11 มาตรา ๒๘๕ “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป  ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง  ทั้งนี ้จ านวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ หลักเกณฑ์
และวิธีการเข้าช่ือ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
          12 มาตรา ๖ ค าร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๕ ต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                  .................... 
     (๒) รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
อย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป” 
  13 มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
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บริหารส่วนต าบลจากหมู่บ้านละสองคน หรือสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล (ส.ทต.) จ านวน ๑๒ คน  
สมาชกิสภาเทศบาลเมอืง (ส.ทม.) จ านวน ๑๘ คน และสมาชกิสภาเทศบาลนคร (ส.ทม.) จ านวน ๒๔ คน เปน็ต้น  
เมื่อกฎหมายก าหนดให้การถอดถอนต้องมาจากประชาชนทั่วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)กรณีถอดถอนผู้บริหาร
ท้องถิน่ เชน่ ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร นายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวัด นายกเทศมนตร ีนายกเมือง
พัทยา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถใช้จ านวนผู้มีสิทธเิลือกตั้งทัว่ อปท.ได้ เนื่องจากผูบ้รหิาร
ท้องถิน่เป็นตวัแทนของเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่  

   ประเด็นปัญหาคือ การใช้หลักเดียวกันในการถอดถอนสมาชิกสภาของท้องถิ่น ขัดแย้ง
กับความเป็นจริง ปฏิบัติไม่ได้และส่งผลถึงการเข้าชื่อและการลงคะแนนเสียงถอดถอนไม่ส าเร็จ เนื่องจากสมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง ไม่ใช่เขตองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ นั้นๆ  กรณีจะถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรวบรวม
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่ง อปท. จึงเกินกว่าจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แท้จริงในพื้นที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวไม่เคยลงคะแนนให้กับสมาชิกสภาของหมู่บ้าน หรือเขตเลือกตั้งอื่น ดังเช่นการ              
ถอดถอนนายนิพนธ์ ทับศรีรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนภิบาล ถูกกล่าวหาว่าน าเงิน
บริหารกองทุนหมู่บ้านไปใช้ส่วนตัวมีพฤติกรรมทุจริตยักยอก ไม่ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน แต่มีประชาชนเข้าชื่อ
เพียง ๔๙ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่ว อปท. ๒,๒๗๐ คน ค าร้องตกไปเพราะผู้เข้าชื่อไม่ถึง ๑ ใน ๕ ไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง14 ผู้ศึกษาเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่การถอดถอนกลับใช้เขต 
อปท. จึงเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการถอดถอนอีกทั้งยังสร้างภาระให้ประชาชนต้องรวมตัวกันมากกว่าการ
เลือกตั้ง เพ่ือให้กฎหมายมีประสิทธิภาพใช้บังคับได้ทุกกรณีและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ใ ห้ประชาชน
ตรวจสอบการท างานของบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง ควรปรับปรุงบทบัญญัติ15เกี่ยวกับเขตการถอดถอนให้
ชัดเจนจึงจะแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางปฏิบัติได้ จากเดิมก าหนดว่า “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด เป็น “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   

 

    ๓.๓ คุณสมบตัิผู้มีสิทธิเลือกตั้งไมเ่หมาะสมกับกระบวนการถอดถอน  
          "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง"16หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น” ปัญหาคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นบทนิยามที่เหมาะสมกับการเลือกตั้ง ส าหรับการถอดถอน
ควรไม่มีบทนิยามก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หรือผู้มีสิทธิลงคะแนน หรือ             
ผู้มีสิทธิคัดค้านไว้ เมื่อใช้ค าว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ท าให้ประชาชนสับสนเรื่องการใช้สิทธิถอดถอน จึงลงชื่อ
ในค าร้องโดยไม่มีสิทธิและส่งผลท าให้ค าร้องไม่สมบูรณ์ได้ เนื่องจากต้องตัดรายชื่อของผู้ไม่มีสิทธิออกจาก

                                                        
  14 สถาบันพระปกเกล้า,“รายงานการศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น:ศึกษากรณีพระราชบัญญตัิว่าด้วยการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนญู, 
(โครงการพัฒนานักกฎหมายภาครฐัระดับต้น, สิงหาคม, ๒๕๕๒), หน้าท่ี ๔๗.  
  15 มาตรา ๒๘๕ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒. 
  16 มาตรา ๓ พระราชบัญญตัิว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒.  



7 
 
บัญชีอาจท าให้จ านวนผู้เข้าชื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดผู้ศึกษาเห็นว่ากระบวนการเลือกตั้ง
เป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครด้วยกันและประชาชนใช้สิทธิเลือกอย่างอิสระ แต่กระบวนการถอดถอนเป็น
การรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก เพ่ือตรวจสอบการท างานของผู้ได้รับเลือกตั้งที่อยู่ในวาระการด ารง
ต าแหน่ง ดังนั้น ผู้มีสิทธิถอดถอนจึงแตกต่างจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากการถอดถอนเป็นการตรวจสอบ
จึงต้องจ ากัดคุณสมบัติของประชาชนบางประการ เช่น ผู้มีสิทธิเข้าชื่อต้องไม่เสียสิทธิเลือกตั้ง หรือเคย
ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา หรือผู้มีสิทธิลงคะแนนถอดถอนต้องมีอายุมากกว่า ๑๘ ปี ของวันที่ ๑ ม.ค. ในปีที่
มีการเข้าชื่อ เป็นต้น แนวทางแก้ไขปัญหาควรยกเลิกบทนิยาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกแล้วก าหนดบทนิยามเป็น         
“ผู้เข้าชื่อ หรือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน และผู้มีสิทธิคัดค้าน” ใหม่ให้ชัดเจนและเหมาะสมกบักระบวนการ
ถอดถอนทั้งระบบ จึงจะแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางปฏิบัติได้ 

 

  ๓.๔ บัตรลงคะแนนเสียงถอดถอน 
           หัวใจของการถอดถอนอยู่ที่การลงคะแนน ซึ่งต้องใช้บัตรเนื่องจากบัตรเป็นตัวชี้วัดความ
คิดเห็นของประชาชนว่าเชื่อข้อกล่าวหาตามค าร้องหรือไม่ ปัญหาคือตัวบทก าหนดถ้อยค าในช่องบัตรว่า           
“ เห็นด้วย ” หรือ “ ไม่เห็นด้วย ”17 ซึ่งถ้อยค าดังกล่าวท าให้ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเกิดความสับสน
ความหมายในการลงคะแนน เนื่องจากค าว่า “เห็นด้วย” หมายความว่า ต้องการถอดถอนให้ผู้ถูกร้องพ้นจาก
ต าแหน่ง แต่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่า “ต้องการให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป” จึงลงคะแนนไม่ตรงกับ
ความประสงค์ที่แท้จริงหรือลงคะแนนในช่องอื่นๆ ท าให้มีบัตรเสียจ านวนมาก  ผู้ศึกษาเห็นว่า ถ้อยค า
ดังกล่าวที่ใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการถอดถอน เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของชาวบ้าน และตรงกับ
เจตนารมณ์การถอดถอน ควรปรับปรุงบทบัญญัติจากเดิม“ เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย”เป็น “ ถอดถอน” 
หรือ “ไม่ถอดถอน” และปัจจุบันรัฐธรรมนูญก าหนดให้สิทธิถอดถอน“คณะผู้บริหารท้องถิ่น”เพ่ิมเติม  
ดังนั้น อาจจะมีการถอดถอนบุคคลหลายคน จึงขอเสนอรูปแบบบัตรลงคะแนนที่ตั้งค าถามให้ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนอ่านก่อนลงคะแนนเสียงน่าจะมีความเหมาะสมกับการถอดถอนของไทย  ดังนี้ 
“ท่านต้องการถอดถอน....(ระบุชื่อผู้ถูกถอดถอน)... ออกจากต าแหน่ง....(ระบุต าแหน่ง).....” หรือไม่  

   
             “ ถอดถอน ”                                  “ ไมถ่อดถอน ”   
 

     
๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงถอดถอน   

                            การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่กฎหมายไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการถอดถอนไว้ จึงเป็นช่องโหว่ว่าองค์กรใดจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะที่ประชาชนต้องการถอดถอนผู้แทนของตนออกจากต าแหน่งหรือกระทรวงมหาดไทยใน

                                                        
          17 มาตรา ๑๓ การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลบั 
                               การออกเสียงลงคะแนนให้ท าเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่"เห็นด้วย"หรือ"ไม่เห็นด้วย"
กับการให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน 

           ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสยีงและหบีบัตรลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 
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ฐานะผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้ด าเนินการลงคะแนนเสยีง            
ถอดถอน ซึ่งประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า 18 “เมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้บัญญัติเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องพิจารณาจากอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อการ
จัดการดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัิ
ฉบับเดียวกัน ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงถอดถอน”19 ผู้ศึกษาเห็นว่าการตั้ง
งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ ล้วนได้รับงบประมาณมาจาก
รัฐบาลซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนทั่วทั้งประเทศเช่นเดียวกับงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้รับงบประมาณบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
งบประมาณส าหรับการเลือกตั้งระดับชาติ เพ่ือใช้คัดเลือกตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ หรือ
งบประมาณอุดหนุนในการเลือกตั้งท้องถิ่นเท่านั้น  ฉะนั้น  หากจะน าเงินภาษีอากรของคนทั่วประเทศไป
สนับสนุนให้มีการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ                  
จึงน่าจะไม่เหมาะสมกับการใช้จ่ายใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศที่ต้องมาช่วยรับผิดชอบออก
ค่าใช้จ่ายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของตน แนวทางแก้ไขข้อขัดข้องทาง
ปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการงบประมาณของ อปท. ควรเพิ่มบทบัญญัติก าหนดให้ท้องถิ่นที่มีการถอด
ถอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหมือนกับการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพ่ือสอนประชาชน
ให้ตระหนักถึงการเลือกผู้แทนท้องถิ่นและเข้าใจว่าเมื่อจะตรวจสอบการท างานของผู้แทนตามระบบ 
“Recall” ประชาชนในท้องถิ่นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 

   ๓.๖ บทลงโทษที่ไม่ครอบคลุมกับการถอดถอนทั้งระบบ  
       กฎหมายก าหนดบทลงโทษไว้เฉพาะในกระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น 20 ไม่มีบทก าหนดโทษในกระบวนการเข้าชื่อ                 
ซึ่งการถอดถอน ๑๓ ครั้งที่ผ่านมา พบมีการการทุจริตหลายรูปแบบ 21 เช่นปลอมลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือหลอกลวงให้ลงชื่อในค าร้อง หรือสัญญาจะให้ทรัพย์สิน สิ่งของ เพ่ือจูงใจให้ลงชื่อใน          
ค าร้องการเข้าชื่อขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน จากสภาพปัญหาที่กฎหมายไม่มีสภาพบังคับ          
ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในกระบวนการถอดถอนและท าให้การปฏิบัติภารกิจของภาครัฐยัง        
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากในการท างานของเจ้าหน้าที่ในสายตาของประชาชนมักจะมองในแง่ลบ 
ส่วนมากมักจะคิดว่าเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้ง หรือมีผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งประเด็นกฎหมายไม่มีสภาพ

                                                        
            18  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรื่องเสร็จที่ ๓๖๙/๒๕๕๑. 
            19 มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นโดยให้ประกาศก าหนดวันลงคะแนนเสียงไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๗ 
  20 มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒. 
  21 ค าสั่งศาลปกครองคดีหมายเลขด าที่ ๓๓/๒๕๔๖ ศาลปกครองขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ และค าสั่งศาลปกครองคดี
หมายเลขด าที่ ๔๒๖/๒๕๕๐  และคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓/๒๕๕๒ ศาลปกครองนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑. 
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บังคับใช้นั้นได้มีการขอปรับปรุงกฎหมายแล้ว22 ผู้ศึกษาเห็นว่ากระบวนการเข้าชื่อของประชาชนสบืเนือ่งจากการ
ใช้สิทธิของประชาชน หากการใช้สิทธิดังกล่าวเกิดจากความไม่บริสุทธิ์ใจก็เป็นผลร้ายต่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น(ผู้ถูกร้อง)ได้เหมือนกันและไม่เป็นไปตามทฤษฎีการใช้สิทธิสุจริตอีกด้วย หากเพ่ิมเติมบทก าหนด
โทษให้ครอบคลุมถึงการใช้สิทธิของประชาชนด้วย น่าจะครอบคลุมกับการถอดถอนทั้งระบบ เช่น “ผู้ใดกระท าการ
เพ่ือชักจูง หรือจูงใจ โดยไม่ได้เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือบังคับข่มขู่ เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงชื่อในค าร้องโดย             
ไม่บริสุทธิ์ใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 ๓.๗ อ านาจวินิจฉัยค าร้องคัดค้านการลงคะแนนเสยีงถอดถอน 
    รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๙ ก าหนดว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ

เลือกตั้งแล้ว ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้
ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยในการเลือกตั้งระดับชาติ และศาลอุทธรณ์ เป็นผู้วินิจฉัยในการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่มาตรา 
๒๔ ของกฎหมายว่าด้วยการถอดถอนฯ ก าหนดว่าหลังประกาศผลแล้วภายใน ๓๐ วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถยื่นค าร้องคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยได้ ๒ กรณี คือ ลงคะแนน
เสียงถอดถอนใหม่ หรือยกค าร้อง เมื่อเทียบเคียงกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กรณีการให้อ านาจในการพิจารณา
การคัดค้านหลังการประกาศผล คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องส่งความเห็นการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอน
สิทธิไปยังศาลอุทธรณ์ เป็นผู้วินิจฉัย  ดังนั้น การเลือกตั้งใหม่ หรือลงคะแนนเสียงถอดถอนใหม่ กฎหมายก าหนด
วิธีปฏิบัติในส่วนการพิจารณาคัดค้านดังกล่าวไว้เหมือนกันแต่ถือกฎหมายคนละฉบับ ซึ่งปัจจุบนัรฐัธรรมนญู
ได้เปลี่ยนแปลงอ านาจในการวินิจฉัยการคัดค้านหลังประกาศผลของคณะกรรมการการเลือกตั้งไปยังศาลศาล
อุทธรณ์แล้ว  ดังนั้น กฎหมายว่าด้วยการถอดถอนฯ จึงล้าสมัยท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในวิธีปฏิบัติ แนว
ทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอ านาจพิจารณาการทุจริตการลงคะแนนเสียงถอดถอนหลังประกาศผลควรเป็นอ านาจ
ของศาลยุติธรรมแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง น่าจะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสิทธิของบุคคล
ในกระบวนยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญมากกว่า   

 

๔. อุปสรรคในการถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น 
    ๔.๑ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน   
      รัฐธรรมนูญมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น โดยให้
อ านาจตรวจสอบการท างานของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตลอดวาระการด ารงต าแหนง่ดว้ย
การลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกล่าว ซึ่งการตรวจสอบนั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าประชาชนมีความรู้
มีความเข้าใจ มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยเหตุผล และตระหนักรู้ถึงผลของการตัดสินใจ แต่ใน
ความเป็นจริงประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจกับระบบการลงคะแนนเสียงถอดถอนดังกล่าว               

                                                        
  22 ร่างกฎหมายผ่านความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)  เรื่องเสร็จที่ ๘๓๑/๒๕๕๒   
                 “มาตรา๒๕/๑ และมาตรา ๒๕/๒ ก าหนดวา่ ผู้ใดให ้เสนอให้ หรือสญัญาวา่จะให้ หรือจัดเตรยีมเพื่อให้ทรัพยส์ินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเปน็เงินไดแ้ก่ผู้ใด หรือขม่ขู่ด้วยประการใด เพือ่ให้บุคคลใดเขา้ช่ือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บรหิารท้องถิ่น หรอืเพื่อให้บุคคลใดถอนหรอืมิให้ถอนช่ือออกจากบญัชีรายช่ือผู้มสีิทธิเขา้ช่ือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ ๕ ปี หรือปรับ
ไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับและการลงลายช่ือปลอมในบญัชีรายช่ือผู้มสีิทธิเขา้ช่ือ หรือใช้ หรืออ้างลายมือช่ือปลอมเช่นวา่
นั้น เพื่อใหผู้้หนึง่ผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นลายมือช่ือของผูม้ีสิทธเิลอืกตั้งเพื่อให้มีการลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นแท้จริง ต้องระวางโทษจ าคุก ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรบั”. 
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จึงอาจตกอยู่ภายใต้การชักน าของกลุ่มทุนชักน าให้ตัดสินใจตามการชี้น าได้ง่าย ดังนั้น การตรวจสอบเพ่ือ
ถอดถอนจึงไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชน 
 

  ๔.๒ ความซับซ้อนของกระบวนการถอดถอน 
      เนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยการถอดถอนฯ ส่วนใหญ่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นต้องรวมตัวกันมากกว่าการเลือกตั้ง และสร้างกลไกที่ดูคล้ายกับคุ้มครองผู้ถูกร้องท าให้ถอดถอน
ส าเร็จยาก ซึ่งน่าจะขัดกับวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้การปกครองท้องถิ่นยุคปัจจุบันมีความ
เข้มแข็งในการบริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประชาธิปไตยและมีอิสระ ซึ่งความซับซ้อนของ
กระบวนการที่ท าให้ถอดถอนยากเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนประชาชนเป็นหลักในการถอดถอนตั้งแต่การ
เข้าชื่อ การลงคะแนนยกเว้นการคัดค้านที่ไม่ก าหนดจ านวนประชาชน 
    ก. กรณีการเข้าชื่อ 23 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ คน ต้องมีผู้เข้าชื่อจ านวน ๑ ใน 
๕ ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่ว อปท. ซึ่งการรวมตัวของประชาชนในท้องถิ่นค่อนข้างยาก เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรแต่ตัวไปท างานต่างจังหวัด หากจะมาใช้สิทธิก็ต้องมีค่าใช้จา่ย
ในการเดินทาง และการไม่ใช้สิทธิถอดถอนก็ไม่มีมาตรการบังคับหรือตัดสิทธิดังเช่นการเลือกตั้ง  
  ข. กรณีการพ้นจากต าแหน่ง ก าหนดเงื่อนไขด้วยการนับคะแนน ๒ ครั้ง (๑) นับจาก
จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดของ อปท.ว่าเกินครึ่งหนึ่งหรือไม่ (๒) นับจากบัตรที่ลงคะแนนในช่อง 
“เห็นด้วย” ต้องมีคะแนนเกิน ๓ ใน ๔ ของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด24 วิธีการนับจากคนที่มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่ง
ถือได้ว่าเป็นหลักประกันให้ผู้ถูกร้องได้ว่าไม่ถูกกลั่นแกล้งอีกทั้งยังแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักการเมืองกับประชาชน แต่นับแล้วต้องเกิน ๓ ใน ๔ นั้น เป็นเทคนิคทางกฎหมายที่คุ้มครองนักการเมือง
มากเกินไป เห็นว่าอาชีพนักการเมืองต้องพร้อมกับการถูกตรวจสอบจากประชาชนที่เลือกตนเข้ามา
ตลอดเวลาอยู่แล้ว และการถอดถอนที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาท้องถิ่น ควรเปลี่ยนตัวผู้บริหารได้
ง่าย หากเปลี่ยนจากคะแนน ๓ ใน ๔ เป็นคะแนนเสียงข้างมากรอบเดียว น่าจะมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบการถอดถอนของไทย  
 

   ๔.๓ การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
              คณะกรรมการการเลือกตั้ง25มีอ านาจหน้าที่ควบคุมและด าเนินการหรือจัดให้มีการ
เลือกตั้งหรือสนับสนุนการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นรวมถึงการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมส าหรับการจัดลงคะแนนเสียงถอดถอน

                                                        
  23 มาตรา ๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒. 
  24 มาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน. 
  25 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง.   
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สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการ26โดยมีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ซึ่งภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนมากใช้กฎหมายมหาชน ดังนั้น บุคคลกรที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมกา ร 
พนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร ควรมีความรู้พ้ืนฐานกฎหมายกว้างพอสมควร ในเบื้องต้นต้องรู้เข้าใจ
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง หลักนิติธรรม และโครงสร้างของการบริหารงานราชการ
แผ่นดินเป็นพ้ืนฐานที่ค่อนข้างเข้มแข็งและมีความสัดทัดจัดเจนในองค์ประกอบของกฎหมายแม่บทต่างๆ 
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กกต. และสนง.กกต. เพ่ือประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานให้
ได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพ่ือเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด  เนื่องจาก สนง.กกต. มีอายุเพียง ๑๓ ปี บุคลากรที่บรรจุ
แต่งตั้งจึงมีหลากหลายอาชีพ และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่จะน าตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้ง 
กฎหมายการออกเสียงประชามติ และกฎหมายถอดถอน ที่ไม่มีสอนในต าราออกมาเป็นภาคปฏิบัติได้             
จึงไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งวิทยากรหรือนักวิชาการที่รอบรู้งานที่ กกต.รับผิดชอบนั้นก็หายากมาก ที่ส าคัญ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งละเลยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ท าให้โอกาสที่จะน าพาองค์กร
ไปสู่แนวหน้าจะเป็นไปอย่างล าบาก 
   

สรุปและข้อเสนอแนะ  การลงคะแนนเสียงถอดถอนเป็นวิธีการตรวจสอบควบคุมการทุจริต
ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น โดยประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจตรวจสอบ  ซึ่งการตรวจสอบเพ่ือถอดถอนจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงๆ กฎหมายที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพและรัฐต้องเร่งท า
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจระบบการลงคะแนนเสียงถอดถอนกับประชาชนในท้องถิ่น 
โดยการเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนให้ถูกต้องระหว่างค าว่า “ตรวจสอบ” กับ “ถอดถอน” รวมถึง
นักการเมืองท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อค าว่าตรวจสอบและถอดถอนว่าเป็นกระบวนการตาม
แนวทางประชาธิปไตย เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบและผู้ถูกตรวจสอบนั้น มีความมั่นใจในความถูกต้องของ
กระบวนการตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  26 มาตรา ๘ พระราชบัญญตัิว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒. 
 



12 
 
 
     บรรณานุกรม 
หนังสือ 
วนิดา แสงสารพันธ์,หลักรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย โดยประชาชน.(กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์วิญญูชน,,
๒๕๔๘), หน้า ๑๕-๑๖. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ระบบการตรวจสอบทุจรติของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง(Impeachment).(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์               
เคล็ดไทย,๒๕๓๘,) หน้า ๓. 
กฎหมาย 
-รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
-รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
-พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒. 
-พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕. 
 

บทความ 
ภูมิ มูลศิลป์,งานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการสร้างสุขภาวะในกระบวนการนิติบัญญัติ, [online] Available, 
URL:http://ppvoice.thainhf.org/commit.him, ๒๕๕๓ (ธันวาคม ๑๗). 
 

ค าพิพากษา 
-ค าสั่งศาลปกครองคดีหมายเลขด าที่ ๓๓/๒๕๔๖ ศาลปกครองขอนแก่น เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖  
-ค าสั่งศาลปกครองคดีหมายเลขด าที่ ๔๒๖/๒๕๕๐ และคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓/๒๕๕๒ ศาลปกครองนครราชสมีา   
 เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑. 
 

รายงานวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.โครงการพัฒนากฎหมาย.สถาบันพระปกเกลา้. (๒๕๕๒).ปัญหากฎหมายในการถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น:ศึกษากรณีพระราชบัญญัติวา่ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อการถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไม่สอดคล้องกบับทบัญญัติของรัฐธรรมนญู พุทธศักราช ๒๕๕๐.  

 

เอกสารอื่น ๆ 
- ข้อมูลการถอดถอนประเทศสหรฐัอเมริกา [online] Available, URL:http://www.ncsl.org/default.commit.him,๒๕๕๔  
  (เมษายน ๕). 
- ข้อมูลการถอดถอนประเทศฟิลิปปินส์  [online] Available, URL:http//apecthai.org/apec/th/ commit.him,๒๕๕๔       
  (เมษายน ๕). 
-ข้อมูลการถอดถอนประเทศแคนนาดา [online] Available, URL:http//Elections BC is the custodian of  that right on  
  behalf of BC voters.[Online].(ตุลาคม,๙ ,๒๐๑๐).  
- ร่างกฎหมายผ่านความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)  เรือ่งเสร็จที่ ๘๓๑/๒๕๕๒   
- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรื่องเสรจ็ที่ ๓๖๙/๒๕๕๑. 
เอกสารภาษาอังกฤษ 
Handbook :Direct Democracy :the International IDEA.Press,๒๐๐๘. 
Handbook :Direct Democracy :the International IDEA.Press,๑๐๑๐. 
 
  

http://ppvoice.thainhf.org/commit.him,%20๒๕๕๓
file:///D:/ส่วนตัว/บทความเรา/http/apecthai.org/apec/th/%20commit.him,๒๕๕๔%20%20%20%20%20%20%20%20(เมษายน
file:///D:/ส่วนตัว/บทความเรา/http/apecthai.org/apec/th/%20commit.him,๒๕๕๔%20%20%20%20%20%20%20%20(เมษายน
file:///D:/ส่วนตัว/บทความเรา/http/apecthai.org/apec/th/%20commit.him,2554(เมษายน

