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ผู้ร้อง

ระหว่าง
นายเทวิน ลิมิ

ผู้คัดค้าน

เรื่อง ขอให้เพิกถอนผลการเลือกตั้ง และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
ผู้ร้องยื่นคําร้องว่า ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลวาวี
ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวาวี เขตเลือกตัง้ ที่ ๑๔ อําเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๒
ต่อมาวันที่ ๑๓ (ทีถ่ กู ๑๔) กันยายน ๒๕๕๔ ผูร้ อ้ งประกาศผลการเลือกตัง้ ปรากฏว่าผูค้ ดั ค้าน
ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวาวี เขตเลือกตัง้ ที่ ๑๔ อําเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผูค้ ดั ค้านยืน่ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงราย ผู้ร้องสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ปรากฏว่า ผูค้ ดั ค้านมิได้ยนื่ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ ต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจํา

/จังหวัดเชียงราย

- ๒ จัง หวัดเชียงรายภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๕
วรรคหนึ่ง จึงขอให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้คัดค้านและมีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวาวี เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ใหม่แทน
นายเทวิน ลิมิ ผู้คัดค้าน
ผู้คัด ค้านยื่น คําคัดค้านว่า ผู้คัด ค้านไม่เคยได้รับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวาวี และไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปรายงานหรือยื่นบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ จากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเชียงราย แต่ผคู้ ดั ค้าน
เพิ่ ง ได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ คั ด ค้ า นยื่ น บั ญ ชี ร ายรั บ และรายจ่ า ยในการเลื อกตั้ ง เมื่ อวั น ที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๔ ผูค้ ดั ค้านจึงยืน่ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ ในวันเดียวกัน โดยผูค้ ดั ค้าน
ยอมรับว่ามีขอ้ ความแจ้งเตือนตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในตอนท้ายของใบรับสมัครรับเลือกตัง้ ของผูค้ ดั ค้านแต่ผคู้ ดั ค้าน
ไม่ได้อ่านให้ละเอียดโดยผู้คัดค้านเข้าใจว่าต้องยื่นเพียงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น ทั้งที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงรายจะเป็นผู้มารับ
เอกสารการยืน่ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ ณ ทีท่ าํ การองค์การบริหารส่วนตําบลวาวีเอง
จึงทําให้ผคู้ ดั ค้านไม่ได้ยนื่ บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตัง้ ตามกฎหมายกําหนด ขอให้ยกคําร้อง
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ผู้ร้องแถลงขอถือเอาสรรพเอกสารในสํานวนการ
สอบสวนเป็นพยานหลักฐาน ส่วนผู้คัด ค้านแถลงยืนยันตามคําคัดค้าน ศาลอุทธรณ์ภาค ๕

/แผนกคดีเลือกตั้ง

- ๓ แผนกคดีเลือกตั้ง เห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดการไต่สวน
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตัง้ ตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริง
เบื้ อ งต้ น รั บ ฟั ง เป็ น ยุ ติ ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลวาวี อําเภอแม่ ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย
กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวาวี ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข ๒ เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
ผูร้ อ้ งประกาศผลการเลือกตัง้ ปรากฏว่าผูค้ ดั ค้านได้รบั การเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
ผู้คัดค้านยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงราย คดีมปี ญ
ั หาต้องวินจิ ฉัยตามคําร้องของผูร้ อ้ งว่า ผูค้ ดั ค้านกระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๕ วรรคหนึง่ อันจะให้
ผู้ ร้ อ งขอให้ ศ าลอุทธรณ์ภาค ๕ มีคําสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งและมีคําสั่งให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่วนตําบลวาวีใหม่แทนผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๖ วรรคสอง ได้หรือไม่ เห็นว่า
บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้ง
โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ผู้คัดค้านซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวาวี
จึงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่กลับปรากฏว่าผู้คัด ค้า นยื่น บัญ ชี

/รายรับและรายจ่าย

- ๔ รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ อันเป็นการล่วงเลยระยะ
เวลาที่กฎหมายกําหนด ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผู้คัดค้านยกมาเป็นเหตุไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้งภายในกําหนด แม้จะเป็นข้อที่น่าเห็นใจก็ตาม แต่ก็หาใช่เหตุที่ทําให้ผู้คัดค้าน
ยกเป็นข้ออ้างที่จะไม่ปฏิบัติต ามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวไม่ กรณีต้องด้วยพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๕๖ วรรคสอง ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๙ วรรคท้าย
ประกอบวรรคสอง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จึ ง มี อํานาจร้ อ งขอให้ ศ าลอุ ท ธรณ์ ภ าค ๕
แผนกคดีเลือกตั้ง มีคําสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้คัดค้าน และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้
จึงมีคําสั่งให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้คัดค้านและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวาวี เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขึ้นใหม่
แทนนายเทวิน ลิมิ ผู้คัดค้าน.
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