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ในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย+
ศาลอุ ท ธรณ+ ภ าค ๕
วั น ที่ 2 ๖ เดื อ น ธั น วาคมคพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖
ความ คดี เ ลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู6ร6อง

นายสุวัฒน ตระกูลโรจน

ผู6คัดค6าน

ระหวาง

เรือ่ ง คดีทเี่ กีย่ วกับการเลือกตัง้ (ขอให6มคี าํ สัง่ เพิกถอนผลการเลือกตัง้ และให6มกี ารเลือกตัง้ ใหม:)
ผูรองยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค#การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในการเลือกตั้งดังกลาวผูคัดคานเป.นผูสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค# ก ารบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย อําเภอเชียงแสน หมายเลข ๒
ตอมาผู รองประกาศผลการเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ใหผูคัด คานเป.น สมาชิก
สภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงแสน หลังประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาว
ความปรากฏวา ผูคัดคานกระทําการอันเป.นการฝ5าฝ6นพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๕ กลาวคือ ผูคัดคานไมยื่นบัญชีรายรับและรายจาย

/ในการเลือกตัง้

- ๒ ในการเลือกตัง้ ตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเชียงรายภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด
ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบแลวไดความวา คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ซึ่งกฎหมายกําหนดใหผูสมัครตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกตอง
พรอมทั้ ง หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วของใหถู ก ตองครบถวนตามความจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจั ง หวั ด เชี ย งรายภายในเกาสิ บ วั น นั บ แตวั น ประกาศผลการเลือกตั้ง ผูคัด คานจึงตอง
ยืน่ บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตัง้ ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ แตผูคัดคานยื่นบัญ ชี
รายรับและรายจายในการเลือกตั้งเมื่อ วัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวแลวอันเป.นการฝ5าฝ6นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๕ ขอใหมีคาํ สัง่ เพิกถอนผลการเลือกตัง้ ของผูคัดคานและใหมีการเลือกตัง้
สมาชิกสภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงแสน ใหมแทนผูคัดคาน
ผู คั ด คานยื่ น คํ า คั ด คานวา แมคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะประกาศผล
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตระยะเวลาเกาสิบวันทีผ่ สมั
ู ครจะตองยืน่ บัญชีรายรับ
และรายจายตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๕ ยังไมเริ่มนับเพราะหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งแลวคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองสงประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดเชียงราย

/เพือ่ แจง

- ๓ เพือ่ แจงใหผูคัดคานทราบตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ วาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๘๙ วรรคสอง แตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงรายไมไดสงประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานทราบโดยตรงกลับสงประกาศ
ผลการเลือกตัง้ ใหปลัดองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเพือ่ มอบใหแกผูคัดคาน ปลัดองค#การบริหาร
สวนจั ง หวัด เชียงรายมอบใหผูอํานวยการกองกิจการสภาองค#การบริห ารสวนจังหวัด เชียงราย
สงประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถือวามีการแจงประกาศ
ผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานทราบอยางแทจริงในวันดังกลาว ระยะเวลาเกาสิบวันจึงเริ่มนับแตวันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มิใชนับแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังที่ผูรองอาง เนื่องจากประกาศ
ผลการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป.นคําสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งจะมีผลบังคับกับผูคัดคานไดตอเมื่อสงประกาศ
ผลการเลื อ กตั้ง ใหผูคัด คานทราบตามมาตรา ๔๒ ผูคัด คานจึง ยื่น บัญ ชีร ายรับ และรายจาย
ในการเลือกตัง้ ภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตามในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
ซึ่ง เป.น วัน ครบกําหนดยื่น บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งตามที่ผูรองอางผูคัด คานป5ว ย
อยู ที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โ ดยมี ใ บรั บ รองแพทย# เ ป. น หลั ก ฐาน ผู คั ด คานจึ ง ไมสามารถยื่ น บั ญ ชี
รายรั บ และรายจายในวั น ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ได ทําใหผูคัด คานตองยื่น บัญ ชีใ นวัน ที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ผูคัดคานมิไดมีเจตนาที่จะไมยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง

/ภายในวัน ที่

- ๔ ภายในวัน ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ และตองถือ วาผูคัด คานยื่น บัญ ชีร ายรับ และรายจาย
ในการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว ขอใหยกคํารอง
ศาลอุ ท ธรณ# ภ าค ๕ แผนกคดี เ ลื อ กตั้ ง ตรวจสํ า นวนประชุ ม ปรึ ก ษาแลว
ขอเท็จจริงตามคํารอง คําคัดคาน และคํารับของคูความรับฟKงเป.นยุติในเบื้องตนวา เมื่อวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ประกาศใหมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ซึง่ ในการเลือกตัง้ ดังกลาวผูคัดคานเป.นผูสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเชียงแสน หมายเลข ๒ ตอมาผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัด คานเป.นสมาชิก
สภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงแสน หลังประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาว
ผูคัดคานยืน่ บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตัง้ ตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเชียงราย
เมื่อวัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวนแลว เห็นวา ผูคัด คาน
ตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผูคัดคาน
จึงยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งเมื่อพนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด มีผลให
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงแสน ในสวนที่เกี่ยวกับ
ผูคัดคานมิไดเป.นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคําวินิจฉัยสั่งการใหยื่นคํารองคดีนี้
คดี มี ป ระเด็ น ที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย วา ผู คั ด คานไมยื่ น บั ญ ชี ร ายรั บ และรายจาย
ในการเลือกตั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

/สมาชิกสภาทองถิ่น

- ๕ สมาชิ ก สภาทองถิ่ น หรื อ ผู บริ ห ารทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ ง หรื อ ไม
เห็นวา ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙๕ วรรคหนึง่ เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดไดรับรายงานผลการนับคะแนน
เลือกตัง้ แลวเห็นวาการเลือกตัง้ และการนับคะแนนเลือกตัง้ เป.นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ใหรายงาน
ตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ ประกาศผลการเลือกตัง้ คดีนผี้ คัู ดคานรับวาผูคัดคานไดรับประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (บางสวน) ใหผูคัดคานเป.นสมาชิก
สภาองค#การบริห ารสวนจังหวัด เชียงราย อําเภอเชียงแสน ตามแบบ ส.ถ. ๑๗/๑ เมื่อวันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งตามประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาวมีขอความระบุไวตอนทายวา
“ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕”
และเมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผูคัดคานไดรับหนังสือแจงผลการเลือกตัง้ ตามแบบ ส.ถ. ๑๘
ซึง่ มีขอความระบุวา ใหยืน่ บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตัง้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ง พรอมแนบสําเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น ใหแกผูคัด คานดวย ผูคัด คานจึง ยอมทราบดีวาวันประกาศผลการเลือกตั้ง
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งและหนังสือแจงผลการเลือกตั้งที่ผูคัดคานไดรับคือวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดบัญญัตใิ หผูสมัครรับเลือกตัง้ เป.นสมาชิกสภาทองถิน่ ตองยืน่ บัญชีรายรับและรายจาย
ในการเลือกตัง้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับประกาศผลการเลือกตัง้ สวนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

/วาดวยการเลือกตั้ง

- ๖ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๘๙ วรรคสอง
ที่ ร ะบุ ว า ถาคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ไดมี ม ติเ ห็น ชอบใหประกาศผลการเลือกตั้ง ตามแบบ
ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๑ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๗/๒ แลวแตกรณี แลวใหประธานกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจําจังหวัดแจงผลการเลือกตัง้ ใหผูสมัครทีไ่ ดรับเลือกตัง้ ทราบตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑๘
นั้ น เป. น การกําหนดรู ปแบบของเอกสารประกาศผลการเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศและเป.นการกําหนดรูปแบบเอกสารการแจงผลการเลือกตั้งใหผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้งทราบ
มิใชขอบังคับวาตองดําเนินการใหครบถวนตามระเบียบดังกลาวแลวจึงจะถือวาเป.นการประกาศผล
การเลื อ กตั้ ง ตามกฎหมาย เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามรายงานของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดแลวก็จะประกาศผลการเลือกตัง้ ตามแบบทีร่ ะบุในระเบียบดังกลาว
วั น ที่ ที่ ร ะบุ ว าเป. น วั น ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามแบบ
ของระเบียบดังกลาวจึงเป.นวันประกาศผลการเลือกตัง้ ดังนัน้ เมือ่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรือ่ ง ผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (บางสวน) ตามแบบ ส.ถ. ๑๗/๑
ระบุวาประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ วันดังกลาวจึงเป.นวันประกาศผลการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๕
วรรคหนึ่ ง และประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป. น ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องแจงผลของการเลือกตั้ง มิใชคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตอยางใด สวนทีผ่ คัู ดคานอางวา

/วันที่ ๒๘

- ๗ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผูคัดคานป5วยอยูที่จัง หวัดสุพรรณบุรีไมสามารถยื่นบัญชีรายรับ
และรายจายในการเลือกตั้งไดทําใหตองยื่นในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น เห็นวา กฎหมาย
บัญญัตใิ หยืน่ บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตัง้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
ผูคัดคานจึงมีระยะเวลาถึง ๙๐ วัน ทีจ่ ะยืน่ บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตัง้ มิใชมีเวลายื่น
เพียงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ วันเดียว ระยะเวลากอนวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
ก็ไมปรากฏวาผูคัด คานมีเหตุขัดของประการใดอันทําใหไมสามารถยื่นบัญชีรายรับและรายจาย
ในการเลือกตั้งได ที่ผูคัดคานอางวาป5วยในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ จึงไมเป.นเหตุใหรับฟKงวา
ผูคัดคานไมมีเจตนาทีจ่ ะไมยืน่ บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตัง้ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด
ดังนั้นเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป.นวันประกาศผลการเลือกตั้ง วันครบกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งจึงเป.นวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผูคัดคานยื่นบัญชีรายรับ
และรายจายในการเลือกตัง้ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเป.นกรณีทผี่ คัู ดคานไมยืน่ บัญชีรายรับ
และรายจายในการเลือกตั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง
ซึ่ ง ตองเพิ ก ถอนผลการเลื อ กตั้ ง ของผู คั ด คานและใหมี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหมแทนผู คั ด คานตาม
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๖ วรรคสอง
ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง
และวรรคทาย

/จึงมีคําสั่ง

- ๘ จึงมีคาํ สั่งใหเพิกถอนผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค#การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเชียงแสน ของนายสุวฒ
ั น# ตระกูลโรจน# ผูคัดคาน และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค#การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงแสน ใหมแทนผูคัดคาน.
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