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ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)
อาทิตย ทิพอาภา
พล. อ. เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2482
เปนปที่ 6 ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482"
มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไว
แลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"เขตเลือกตั้ง" หมายความวา อําเภอซึ่งจัดเปนเขตอันจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด
"หนวยเลือกตั้ง" หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง
"ที่เลือกตั้ง" หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง และใหหมายความรวมถึง
บริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้ง
"อําเภอ" หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ
"ผูสมัคร" หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้ง
"ผูเลือกตั้ง" หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
"นายอําเภอ" หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 5 การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดจะทําไดตอเมื่อขาหลวงประจําจังหวัดไดประกาศใหเลือกตั้งสมาชิกสภา
จังหวัดแลว โดยระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งไวในประกาศนั้น

มาตรา 6 ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งจะตองกําหนดไวไมนอยกวาสิบหาวัน และไมเกินสามสิบวันโดยกําหนดวัน
สุดทายของระยะเวลาสมัครไวกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบวัน
มาตรา 7 ในเขตเลือกตั้งใด ถามีผูสมัครเพียงเทาจํานวนที่เขตเลือกตั้งนั้นจะพึงมีสมาชิกไดตามกฎหมายหรือนอย
กวา ใหถือวาผูสมัครนั้นราษฎรไดเลือกตั้งแลวโดยไมตองลงคะแนน แตในกรณีที่การเลือกตั้งไมไดสมาชิกตาม
จํานวนที่กฎหมายบัญญัติไวใหมีการเลือกตั้งใหมเฉพาะเขตเลือกตั้งนั้นเพื่อใหไดสมาชิกครบจํานวน
ในการเลือกตั้งใหมนี้ใหประกาศกอนพนสิบหาวัน นับจากวันเลือกตั้งครั้งสุดทาย โดยระบุวันเลือกตั้ง
และระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งตามที่บัญยัติไวในมาตรา 6
มาตรา 8 ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนเมื่อมีตําแหนงวางในเขตเลือกตั้งใดใหมีการเลือกตั้งเฉพาะในเขต
เลือกตั้งที่ตําแหนงสมาชิกไดวางลงนั้น และใหนําบทบัญญัติมาตรา 7 วรรค 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 9 นายจางทั้งปวงตองใหความสะดวกตามสมควรแกลูกจางในอันที่จะใชสิทธิเลือกตั้งและสมัครรับ
เลือกตั้ง
บทบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกทบวงการเมืองดวยโดยอนุโลม
มาตรา 9 ทวิ เมื่อไดมีประกาศใหเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดในเขตเลือกตั้งใดแลวไมใหนํามาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2503 มาใชบังคับสําหรับใน
กรณีที่นําสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ แผนประกาศ หรือสิ่งอื่นมาโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อประโยชน
ของผูสมัคร
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตองไมกระทําโดยวิธีทา พน หรือระบายสีซึ่งขอความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ
ณ ที่รั้ว กําแพง ผนังอาคาร สะพาน เสาไฟฟา หรือตนไม บรรดาซึ่งเปนทรัพยสินของทางราชการหรือ ณ บริเวณที่
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินทําปายหามปดประกาศไว และตองไมกระทําโดยวิธีปดประกาศ ณ ทรัพยสิน
ดังกลาวของทางราชการที่อยูในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลหรือบริเวณที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินทําปาย
หามปดประกาศไว
ในกรณีที่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองมีอํานาจและหนาที่ ทําลาย ปกปด ลบ
หรือลางขอความ ภาพ หรือรูปรอยดังกลาว แตในกรณีที่มิใชเปนทรัพยสินของทางราชการ เจาพนักงานทองถิ่นจะ
มีอํานาจดังกลาวเมื่อไดรับคํารองขอจากเจาของหรือผูครอบครอง
มาตรา 9 ตรี เมื่อไดมีประกาศระบุที่เลือกตั้งตามมาตรา 26 หามมิใหผูใดนําสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ
แผนประกาศหรือสิ่งอื่นมาโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อประโยชนของผูสมัครภายในที่เลือกตั้ง
ในกรณีที่มีสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ แผนประกาศ หรือสิ่งอื่นใดอันเปนคุณหรือเปนโทษแก
ผูสมัครภายในที่เลือกตั้งอยูแลวกอนหรือในวันเลือกตั้ง ใหเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจ
คะแนน หรือเจาหนาที่คะแนนมีอํานาจและหนาที่ทําลาย ปกปด หรือนําออกไปไวนอกที่เลือกตั้งดังกลาว

มาตรา 9 จัตวา เมื่อไดมีประกาศใหเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดในเขตเลือกตั้งใดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กําหนดสถานที่เพื่อการปด
ประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไวตามสมควร
เมื่อมีการกําหนดสถานที่ตามวรรคหนึ่งแลว มิใหนําความในวรรคสอง ของมาตรา 9 ทวิ มาใชบังคับกับ
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีปดประกาศสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพในสถานที่ที่ไดจัดไวให
มาตรา 10 ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณาคดี ผูเลือกตั้งไมจําตองใหการวาตนไดลงคะแนน
เลือกตั้งผูใด
มาตรา 11 ในวันที่คณะกรรมการตรวจคะแนนประชุมตามความในมาตรา 37 และมาตรา 38 หามมิใหผูใดทําการ
โฆษณาใดๆ ภายในบริเวณที่เลือกตั้ง ทั้งหามมิใหใชเครื่องเปลงเสียง หรือทําเสียงอื่นใดโดยประการที่รบกวนหรือ
เปนอุปสรรคแกการประชุมของคณะกรรมการตรวจคะแนน แมวาจะทํานอกบริเวณที่เลือกตั้งนั้นก็ตาม
มาตรา 11 ทวิ นับตั้งแตเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง หามมิใหผูใด
ทําการโฆษณาไมวาโดยวิธีใดอันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร หรือทําดวยประการใดอันเปนการรบกวนหรือ
เปนอุปสรรคแกการเลือกตั้ง
มาตรา 11 ตรี นับตั้งแตเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันกอนเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง หามมิใหผูใดขาย
จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
มาตรา 11 จัตวา หามมิใหผูใดเลน หรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอวาผูสมัครแพหรือชนะหรือไดคะแนน
เทาใด และไดรับเลือกตั้งหรือไมไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งจํานวนเทาใด
มาตรา 12 หามมิใหบุคคลผูมิไดมีสัญชาติเปนไทยกระทําการชวยเหลือผูสมัครคนใด โดยตรงหรือโดยปริยาย
และหามมิใหเขามีสวนหรือใชอิทธิพลในการเลือกตั้งดวยประการใดๆ ทั้งสิ้น
มาตรา 13 นอกจากหนาที่ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการอําเภอมี
หนาที่ใหความสะดวกและรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง
มาตรา 14 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญยัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงวางระเบียบการลงคะแนนและกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 2
สิทธิเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา 15 ยกเลิก

มาตรา 16 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา
สิบป
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตั้งไมนอยกวาเกาสิบวัน
มาตรา 16 ทวิ ยกเลิก
มาตรา 17 ผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง คือ
(1) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(2) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได
(3) เปนภิกษุสามเณร รักพรตหรือนักบวช
(4) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(5) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา
มาตรา 18 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาว ตองมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ
(3) มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดที่สมัครเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันสมัครไมนอยกวาหกเดือน หรือได
เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใหกับจังหวัดนั้น ในป
ที่สมัครหรือในปกอนที่สมัครหนึ่งป
มาตรา 19 ยกเลิก
มาตรา 19 ทวิ ยกเลิก
มาตรา 20 ผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ
(1) ติดยาเสพติดใหโทษ
(2) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี
(3) เปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตรายหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
(4) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไม
ถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(5) เคยเปนขาราชการซึ่งถูกไลออก หรือปลดออกเพราะทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเคยเปนเจา
พนักงานทองถิ่น หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถูกไลออก หรือปลดออกหรือเลิกจาง
เพราะทุจริตตอหนาที่ ยังไมครบเจ็ดปนับแตวันที่ถูกไลออก ปลดออก หรือเลิกจางแลวแตกรณี จนถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง

(6) เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
สุขาภิบาล กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล
(7) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 17 (1) (2) (3) หรือ (5)
(8) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดย
คําสั่งนั้น
มาตรา 21 นอกจากขาราชการการเมือง หามมิใหขาราชการซึ่งรับราชการอยูในจังหวัดใดสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาจังหวัดในจังหวัดนั้น
หามมิใหพนักงานเทศบาล ซึ่งเปนพนักงานประจําของเทศบาลในจังหวัดใด สมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาจังหวัดในจังหวัดนั้น
หามมิใหพนักงานสุขาภิบาล ซึ่งประจําในจังหวัดใด สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัดในจังหวัด
นั้น
หามมิใหลูกจาง หรือคนงานของรัฐบาล ซึ่งมีเงินเดือน และประจําในจังหวัดใดสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาจังหวัดในจังหวัดนั้น
ในกรณีที่ไมตองหามตามมาตรานี้ เมื่อขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล หรือลูกจางของ
รัฐบาล ผูใดไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัดแลว ผูนั้นตองลาออกจากตําแหนง ในสวนขาราชการนั้น ใหมี
สิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญดวยเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ และถาเปนขาราชการทหารก็อาจ
ไดรับเบี้ยหวัดแทนบํานาญตามระเบียบของทหาร
มาตรา 22 ในการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัดไดเฉพาะ
ในเขตเลือกตั้งแตเขตเดียว
มาตรา 23 ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ณ ที่วาการอําเภอแหงเขตเลือกตั้งนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศ
ใบสมัครใหใชแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยมีคํารับรองวาผูสมัครมีความเลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธใจ
เมื่อนายอําเภอไดรับใบสมัครแลว ตองใหบันทึกวันและเวลาที่ไดรับไวเปนหลักฐานโดยทันที แลวออก
ใบรับใหแกผูยื่นใบสมัคร และถาขอความในใบสมัครถูกตองแลว ก็ใหประกาศการสมัครระบุชื่อผูสมัครไว ณ
ที่วาการอําเภอ แลวแจงเปนหนังสือใหผูสมัครทราบเครื่องหมายประจําตัวโดยเร็ว
มาตรา 24 ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเห็นวาตามประกาศการสมัครตามมาตรา 23 ปรากฏชื่อบุคคลผูไมมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น อาจยื่นคํารองตอศาลชั้นตนซึ่งเขตเลือกตั้งนั้นอยูในเขต
อํานาจกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน ขอใหศาลมีคําสั่งใหถอนการสมัครของบุคคลนั้นได
เมื่อศาลไดรับคํารองแลว ใหดําเนินการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและวินิจฉัย
มีคําสั่งใหถอนการสมัครหรือไมโดยเร็วคําสั่งของศาลนั้นใหเปนที่สุด และถาศาลมีคําสั่งใหถอนใบสมัคร ก็ให
ศาลรีบแจงคําสั่งไปยังคณะกรรมการอําเภอดวย ใหคณะกรรมการอําเภอประกาศถอนการสมัครตามคําสั่งศาลไว
ณ ที่วาการอําเภอและที่เลือกตั้งทุกแหงในเขตเลือกตั้งนั้น

การดําเนินกระบวนพิจารณาตามความในมาตรานี้ไมตองเสียคาธรรมเนียม
หมวด 3
หนวยลงคะแนนและที่ลงคะแนน
มาตรา 25 ใหนายอําเภอกําหนดหนวยเลือกตั้งที่จะพึงมีในอําเภอนั้น
ตามปกติใหใชเขตตําบลหนึ่งเปนหนวยเลือกตั้งหนวยหนึ่ง
ใหถือเกณฑจํานวนผูเลือกตั้งหนวยละหนึ่งพันคนเปนประมาณ ถานายอําเภอเห็นวาไมเปนการสะดวก
หรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูเลือกตั้ง จะกําหนดหนวยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยไมคํานึงถึงจํานวนผู
เลือกตั้งก็ได
ในเขตเทศบาลจะใชหนวยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งสุดทายเปนหนวย
เลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรา 26 ใหนายอําเภอประกาศกําหนดที่เลือกตั้งของแตละหนวยขึ้นไวไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเลือกตั้ง
โดยระบุชื่อตําบลที่เปนหนวย หรือตําบลที่รวมกันเปนหนวย หรือหนวยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลที่ใชเปนหนวยเลือกตั้งตามมาตรากอนไวในประกาศนั้นดวย
มาตรา 27 ที่เลือกตั้งนั้นตองเปนที่ซึ่งประชาชนเขาออกไดโดยสะดวกเพื่อการเลือกตั้ง ทั้งมีลักษณะและเครื่อง
ประกอบดังกําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
กรรมการตรวจคะแนน
มาตรา 28 กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบวัน ใหนายอําเภอแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหนึ่งคน
กรรมการตรวจคะแนนเจ็ดคนและเจาหนาที่คะแนนอยางนอยหนึ่งคนประจําทุกหนวยเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งใหมีอํานาจปลดหรือแตงตั้งบุคคลอื่นแทน
หนาที่ของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนน และเจาหนาที่คะแนน ในการ
เลือกตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ใหถือวาเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนนและเจาหนาที่คะแนนเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง จนสิ้นสุดแหงการงานในหนาที่
มาตรา 29 เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือเจาพนักงานทองถิ่น
กรรมการตรวจคะแนน และเจาหนาที่คะแนน ใหแตงตั้งจากผูเลือกตั้งซึ่งมีความประพฤติดีและสามารถ
อานและเขียนหนังสือไทยได
หามมิใหแตงตั้งขาราชการ นายกเทศมนตรี เจาพนักงานทองถิ่น ผูสมัคร ตัวแทนผูสมัคร กํานัน
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานันหรือผูชวยผูใหญบาน เปนกรรมการตรวจคะแนน
หามมิใหแตงตั้งผูสมัคร หรือตัวแทนผูสมัครเปนเจาหนาที่คะแนน
มาตรา 30 การลงมติวินิจฉัยกิจการใดๆ ของคณะกรรมการตรวจคะแนนใหเปนไปตามเสียงขางมาก

มาตรา 31 กอนเวลาเปดการรับลงคะแนนครึ่งชั่วโมง ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนเลือกกรรมการตรวจคะแนน
คนหนึ่งเปนประธาน เมื่อประธานไมอยูในที่เลือกตั้ง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการตรวจคะแนนเลือก
กรรมการตรวจคะแนนอื่นเปนประธานไปพลางกอนจนกวาประธานที่ไดเลือกตั้งไวแลวสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ในการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจคะแนน ใหถือวากรรมการตรวจคะแนนตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไป
เปนองคคณะ
ในกรณีที่กรรมการตรวจคะแนนมาไมครบจํานวนเจ็ดคน ใหกรรมการตรวจคะแนนที่อยูในที่เลือกตั้ง
แตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 29 เปนกรรมการตรวจคะแนนใหครบเจ็ดคนไป
พลางกอนจนกวากรรมการตรวจคะแนนที่ไดแตงตั้งไวแลวสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ในกรณีที่ไมมีกรรมการตรวจคะแนนปฏิบัติหนาที่ ใหนายอําเภอหรือเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
ประจําหนวยเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 29 เปนกรรมการตรวจ
คะแนน และใหกรรมการตรวจคะแนนผูนั้นแตงตั้งผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 29 อีกหก
คนเปนกรรมการตรวจคะแนนไปพลางกอนจนกวากรรมการตรวจคะแนนซึ่งนายอําเภอแตงตั้งไวแลวสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา 32 กรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในที่เลือกตั้ง หากปรากฏวาผูใดกระทํา
ตนเปนที่ขัดขวางรบกวนในกิจการเลือกตั้ง หรือจะทําความไมเรียบรอยขึ้น กรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจที่จะ
สั่งใหผูนั้นออกไปเสียจากที่เลือกตั้ง แตตองมิใหขัดตอการที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะใชสิทธิในการเลือกตั้ง
หมวด 5
บัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา 33 เมื่อไดมีประกาศใหเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดในเขตเลือกตั้งใดแลว ใหนายอําเภอจัดทําประกาศบัญชี
รายชื่อผูเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งไว ณ ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่สาธารณะที่เห็นไดงาย และที่
เลือกตั้ง หรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบวัน
บัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอคัดรายชื่อผูเลือกตั้งจากทะเบียนบาน
เวนแตในเขตเทศบาลใหเปนหนาที่ของเทศบาล
ในการคัดรายชื่อผูเลือกตั้งตามวรรคสอง ถาปรากฏวามีบุคคลสัญชาติไทยผูใดไดสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ และมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการจัดทําบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง
ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอหรือเทศบาล แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบวาบุคคลนั้นเปนผูเลือกตั้งหรือไม ถาเปน
ก็ใหบันทึกไวเปนหลักฐานและคัดชื่อลงในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง ในกรณีมีความจําเปนตองสอบถามบุคคล
ดังกลาวใหนายอําเภอหรือเทศบาลแลวแตกรณี สงเจาหนาที่ไปสอบถามบุคคลนั้น ณ บานที่ปรากฏตามทะเบียน
เพื่อประโยชนในการจัดทําบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอหรือเทศบาลจัดใหมีบัญชี
รายชื่อผูเลือกตั้งไวเปนประจําและแกไขใหถูกตองทุกป บัญชีดังกลาวผูมีสวนไดเสียมีสิทธิตรวจดู และขอยื่นคํา
ขอรองแกไขใหถูกตองได โดยนําความในมาตรา 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 34 ยกเลิก

มาตรา 35 ยกเลิก
มาตรา 36 ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนใดมีชื่ออยูในบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้ง สําหรับหนวยเลือกตั้งใดใหมีสิทธิลงคะแนน
เฉพาะ ณ ที่เลือกตั้งแหงหนวยนั้น
มาตรา 37 กอนวันเลือกตั้งสิบหาวัน ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนประชุมกันเปนครั้งแรกตั้งแต 8.00 นาฬิกา
ถึง 16.00 นาฬิกา ณ ที่เลือกตั้งเพื่อพิจารณาคํารองและแกไขเพิ่มเติมบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 และ
มาตรา 40 บัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งเทาที่ไดแกไขเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาประชุมของคณะกรรมการดังวานี้ ให
ประกาศไว ณ ที่เลือกตั้งแตวันประชุมของคณะกรรมการเปนตนไป
กอนวันเลือกตั้งสามวัน ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนประชุมกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต 8.00 นาฬิกาถึง
16.00 นาฬิกา ณ ที่ลงคะแนนนั้น เพื่อแกไขเพิ่มเติมบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งตามคําสั่งศาล ดังบัญญัติไวในมาตรา 39
และมาตรา 40 และบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งอันไดแกไขเพิ่มเติมแลวดังวานี้ ใหประกาศไว ณ ที่เลือกตั้ง ตั้งแตวัน
ประชุมของคณะกรรมการเปนตนไป
ใหพนักงานคะแนนทําหนาที่เลขานุการในการประชุมของคณะกรรมการ
มาตรา 38 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งใด ใหใชบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งครั้งสุดทายในเขตเลือกตั้งนั้น
ซึ่งเทศบาลหรือคณะกรรมการอําเภอ แลวแตกรณี ไดแกไขเพิ่มเติมตอมาตามหลักฐานที่ปรากฏเปนบัญชีผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งใหมนี้
ถาวันเลือกตั้งใหมยังไมพนหกเดือน นับแตวันเลือกตั้งครั้งสุดทาย หามมิใหนําบทบัญญัติมาตรา 37 มา
ใชบังคับ
มาตรา 39 บุคคลใดไมมีชื่อในบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใด ถาเห็นวาตนสมควรมีชื่อเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในหนวยนั้นอาจรองขอตอคณะกรรมการตรวจคะแนนในวันและเวลาที่คณะกรรมการประชุมกันเปนครั้ง
แรกตามมาตรา 37 ถาคณะกรรมการตรวจคะแนนวินิจฉัยวาผูรองมีสิทธิลงคะแนนในหนวยนั้นก็ใหเติมชื่อผูรอง
ลงในบัญชี ถาวินิจฉัยวาผูรองไมมีสิทธิลงคะแนนในหนวยนั้นก็ใหยกคํารองเสีย
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจคะแนนยกคํารองหรือไมแกไขเพิ่มเติมบัญชีตามคํารองของผูใดหรือใน
กรณีที่เทศบาลหรือคณะกรรมการอําเภอแลวแตกรณี ถอนชื่อผูใดออกจากบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 38 ผู
นั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลชั้นตนซึ่งเขตเลือกตั้งนั้นอยูในเขตอํานาจ ถาศาลเห็นวาผูนั้นมีสิทธิลงคะแนนในหนวย
นั้นก็ใหสั่งใหคณะกรรมการตรวจคะแนนเติมชื่อลงในบัญชี ถาศาลเห็นวาไมมีสิทธิลงคะแนนในหนวยนั้นก็ให
สั่งยกคํารองเสีย และใหนําบทบัญญัติมาตรา 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม
การใดที่คณะกรรมการตรวจคะแนนไดปฏิบัติไปกอนรับคําสั่งศาลใหเปนอันสมบูรณตามกฎหมาย
มาตรา 40 ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนใดเห็นวาตามบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลที่ไมมีสิทธิลงคะแนนในหนวย
เลือกตั้งอาจรองตอคณะกรรมการตรวจคะแนนในวันและเวลาที่คณะกรรมการประชุมกันเปนครั้งแรกตามมาตรา
37 ใหถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชี ถาคณะกรรมการตรวจคะแนนวินิจฉัยใหถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชี ให
แจงเปนหนังสือใหบุคคลนั้นทราบโดยเร็ว
บุคคลผูถูกถอนชื่อหรือผูซึ่งคณะกรรมการยกคํารอง หรือไมแกไขเพิ่มเติมบัญชีตามคํารองของตนตาม
ความในวรรคกอนก็ดี ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนใดเห็นวาบุคคลที่เทศบาลหรือคณะกรรมการอําเภอ หรือคณะกรรมการ

ตรวจคะแนนไดเติมชื่อลงในบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้งตามความในมาตรา 38 หรือมาตรา 39 แลวแตกรณีเปนผูไมมี
สิทธิลงคะแนนก็ดี มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลชั้นตนซึ่งเขตเลือกตั้งนั้นอยูในเขตอํานาจ และใหนําบทบัญญัติมาตรา
39 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 6
การลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา 41 บัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งใหมีลักษณะดังที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 42 ในวันเลือกตั้ง ใหเปดการลงคะแนนตั้งแตเวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 15.00 นาฬิกา
เมื่อถึงเวลา 15.00 นาฬิกาแลว ผูเลือกตั้งผูใด ไดรับบัตรเลือกตั้งไปแลว แตยังมิไดลงคะแนนและมอบให
กรรมการตรวจคะแนนหยอนลงในหีบบัตรเลือกตั้ง ใหมอบบัตรเลือกตั้งคืนกรรมการตรวจคะแนนและให
กรรมการตรวจคะแนนบันทึกในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งดวย
มาตรา 43 ถาไมสามารถดําเนินการลงคะแนนหรือการลงคะแนนเลือกตั้งตองหยุดชะงักลงในหนวยเลือกตั้งใด
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุนอกอํานาจอยางอื่น ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนแหงหนวยนั้นมี
อํานาจเลื่อนการลงคะแนน แลวรีบแจงใหนายอําเภอทราบ ในกรณีเชนนี้ใหนายอําเภอประกาศกําหนดวัน
ลงคะแนนใหมในหนวยนั้นกอนพนเจ็ดวัน นับแตวันรับทราบวาเหตุนั้นไดสงบลงแลว และตองประกาศกอนวัน
ลงคะแนนไมนอยกวาสิบหาวัน
ในกรณีที่การลงคะแนนตองหยุดชะงักลง ใหยกเลิกการลงคะแนนที่ไดกระทํามาแลวในวันนั้น และให
คณะกรรมการตรวจคะแนนเปดหีบบัตรเลือกตั้ง และทําลายบัตรเลือกตั้งเสียตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
แลวใหเริ่มตนดําเนินการลงคะแนนในวันลงคะแนนที่กําหนดใหมตามความในวรรคกอน
มาตรา 44 ขณะจะเปดการลงคะแนน ใหกรรมการตรวจคะแนนเปดหีบบัตรเลือกตั้งแสดงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่ง
อยู ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา แลวใหปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจประจําครั่งทับรูกุญแจไวจนเสร็จการ
ลงคะแนน
มาตรา 45 ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน หามมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตมีความจําเปนจึงให
คณะกรรมการตรวจคะแนนเปดไดโดยมิไดเอาบัตรออกจากหีบ แลวปดหีบไวตามเดิม ในกรณีเชนนี้ให
คณะกรรมการตรวจคะแนนกระทําตอหนาผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งและใหทํารายงานบันทึกแสดงเหตุ
ในการเปดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นไวดวย
มาตรา 46 ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหผูเลือกตั้งที่จะลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการตรวจคะแนน
โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใหตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง เมื่อกรรมการตรวจคะแนน
ตรวจสอบถูกตองแลว ใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดังๆ ถาไมมีผูเลือกตั้ง ผูสมัคร หรือตัวแทนผูสมัครทักทวง ให
หมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งโดยใหจดหมายเลขของบัตรประจําตัวประชาชนและสถานที่ออกบัตร
ประจําตัวประชาชน แตในกรณีผูเลือกตั้งใชใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหมใหลงลายชื่อหรือพิมพ

ลายนิ้วมือแลวแตกรณี ลงในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งเปนหลักฐานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง แลวใหกรรมการตรวจคะแนนมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้นไปลงคะแนน
ในกรณีที่ผูเลือกตั้งผูใดเปนบุคคลไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ตองแสดงหลักฐานอื่น
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงตอกรรมการตรวจคะแนน และใหกรรมการตรวจคะแนนปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
แลวใหผูเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ แลวแตกรณี ในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งไวเปนหลักฐานดวย
หากมีผูทักทวง หรือกรรมการตรวจคะแนนสงสัยวาผูเลือกตั้งที่มาแสดงตนนั้นไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชี
รายชื่อผูเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัย
มีสิทธิลงคะแนนหรือไม คําชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจคะแนนใหเปนที่สุด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจ
คะแนนวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมมีสิทธิลงคะแนน ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนทําบันทึกคํา
วินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย
บัตรประจําตัวตามมาตรานี้ ใหหมายความรวมถึงบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแลวดวย
มาตรา 47 ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองลงคะแนนดวยตนเอง และจะทอดบัตรเลือกตั้งไดแต
บัตรเดียว
ในการทอดบัตรเลือกตั้ง ใหยื่นบัตรแกกรรมการตรวจคะแนนผูประจําหีบบัตรเลือกตั้ง และใหกรรมการ
นั้นใสบัตรลงในหีบทันที
มาตรา 48 ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนใดไดรับบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนแลว ไมประสงคจะลงคะแนนใหผูใด ใหคืน
บัตรนั้นแกกรรมการตรวจคะแนนและใหกรรมการตรวจคะแนนบันทึกไวในบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา 49 ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจคะแนนก็ดี การลงคะแนนก็ดี การนับคะแนนก็ดี ผูสมัครแตละ
คนมีสิทธิที่จะแตงตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนตัวแทนผูสมัครประจําอยู ณ ที่ซึ่งจัดไวในที่เลือกตั้งไดแหงละคน
ภายใตบังคับมาตรา 32 ตัวแทนผูสมัครตองไดรับความยินยอมใหดูการดําเนินการเลือกตั้ง และอานบัตร
แตละใบโดยไมจับตองบัตรในเมื่อกรรมการตรวจคะแนนอาบัตร ทั้งใหไดฟงการประชุมของคณะกรรมการตรวจ
คะแนนดวย
ตัวแทนผูสมัครอาจรองทักทวงในเมื่อเห็นวากรรมการตรวจคะแนนปฏิบัติการไมถูกตองตามกฎหมาย
ในกรณีเชนนี้ใหพนักงานคะแนนจดบันทึกคําทักทวงนั้นไว
หามมิใหตัวแทนผูสมัครจับตองบัตรเลือกตั้ง หรือกลาวโตตอบกับกรรมการตรวจคะแนนหรือระหวาง
กันเอง โดยประการที่เปนอุปสรรคตอกิจการที่กําลังดําเนินอยู
ในการตั้งตัวแทนผูสมัคร ใหใชแบบตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหไดรับยกเวนไมตองเสียอากร
แสตมป
หมวด 7
การตรวจและรวมคะแนน
มาตรา 50 เมื่อเสร็จการลงคะแนนเลือกตั้งแลว ใหกรรมการตรวจคะแนนนับบัตร ตรวจบัตร และนับคะแนนโดย
เปดเผย หามมิใหเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน

เมื่อการนับคะแนนเสร็จแลว ใหกรรมการตรวจคะแนนประกาศผลของการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งนั้น
แลวทํารายงานแสดงผลของการนับคะแนนเก็บรวบรวมเอกสารบรรจุหีบบัตรเลือกตั้ง และปดหีบบัตรเลือกตั้ง
ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง สงไปยังนายอําเภอโดยเร็ว
กอนประกาศผลของการนับคะแนน หามมิใหผูมีหนาที่เปนกรรมการตรวจคะแนนและพนักงานคะแนน
แจงแกผูใดใหทราบจํานวนบัตรเลือกตั้งซึ่งไดลงคะแนนไว หรือใหทราบจํานวนคะแนนอันไดลงไวสําหรับบุคคล
ใด หรือใหทราบวาผูใดไดลงคะแนนหรือไม
มาตรา 51 บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย คือ
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรซึ่งลงเครื่องหมายใหแกผูสมัคร เกินกวาจํานวนสมาชิกซึ่งจะมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น
(3) บัตรซึ่งมิไดลงเครื่องหมายเลย
(4) บัตรซึ่งปรากฏวาไดพับซอนกันกวาบัตรเดียว
(5) บัตรซึ่งมีการขีดเขียน หรือเครื่องสังเกตหรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
(6) บัตรซึ่งลงเครื่องหมายไมชัดเจนวาลงเครื่องหมายใหแกผูใด
แตถาบัตรตามที่กลาวในอนุมาตรา 6 ยังมีเครื่องหมายที่ลงไวชัดเจนใหแกผูสมัครคนใดอยูดวย ภายใต
บังคับแหงวรรคตนมิใหถือวาบัตรนั้นเปนบัตรเสีย และใหนับคะแนนใหแกผูสมัครที่มีเครื่องหมายชัดเจนลงให
นั้น
มาตรา 52 บัตรเสียตามมาตรา 51 นั้นใหกรรมการตรวจคะแนนสลักหลังวา "เสีย" และใหลงลายมือชื่อกํากับไว
ทุกคน แลวใหแยกออกรวมไวเปนสวนหนึ่งและหามมิใหนับคะแนนจากบัตรดังวานี้
มาตรา 53 เมื่อนายอําเภอไดรับรายงานแสดงผลชองการนับคะแนนจากคณะกรรมการตรวจคะแนนแหงหนวย
ตางๆ แลว ใหคณะกรรมการอําเภอรวมยอดคะแนนของผูสมัครแตละคนโดยเร็ว
ถามีสมาชิกสภาจังหวัดไดเพียงคนเดียว ใหผูสมัครที่ไดคะแนนสูงสุดไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
จังหวัด
ถามีสมาชิกไดกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครที่ไดคะแนนสูงกวาผูอื่นตามลําดับลงมาไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาจังหวัดจนครบจํานวน
ถาคะแนนเทากัน ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเทากันจับสลากตอหนาคณะกรรมการอําเภอ เพื่อยุติวาผูใด
ไดรับเลือกตั้ง
มาตรา 54 เมื่อเปนอันยุติวา ผูสมัครคนใดไดรับเลือกตั้งตามบทพระราชบัญญัตินี้แลว ใหนายอําเภอประกาศผล
ของการเลือกตั้งไว ณ ที่วาการอําเภอโดยไมชักชา ตามแบบซึ่งกําหนดในกฎกระทรวงแลวใหรีบรายงานไปยัง
ขาหลวงประจําจังหวัด
มาตรา 55 เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว นายอําเภอจะทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เก็บอยูในหีบบัตรเลือกตั้ง
นั้นได เมื่อพนระยะเวลาคัดคานการเลือกตั้งตามมาตรา 56 แลวไมนอยกวาสิบหาวัน
ในกรณีที่มีการคัดคานการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ใหนายอําเภอเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด

หมวด 8
การคัดคานการเลือกตั้ง
มาตรา 56 ภายในสามสิบวันนับตั้งแตนายอําเภอประกาศผลของการเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสิบคนก็
ดี ผูสมัครคนใดก็ดี ในเขตเลือกตั้งใดเห็นวาการเลือกตั้งในเขตนั้นเปนไปโดยมิชอบ มีสิทธิยื่นคํารองตอศาล
ชั้นตนซึ่งเขตเลือกตั้งนั้นอยูในเขตอํานาจ เพื่อขอใหสั่งวาบุคคลผูหนึ่งผูใดมิไดรับเลือกตั้งโดยชอบและหรือวาผูใด
ไดรับเลือกตั้งโดยชอบ หรือวาไมมีบุคคลผูหนึ่งผูใดไดรับเลือกตั้งโดยชอบ
มาตรา 57 เมื่อศาลไดรับคํารองคัดคานแลว ใหดําเนินการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
โดยเร็ว โดยใหเจาหนาที่ผูดําเนินการเลือกตั้งหรือผูไดรับเลือกตั้งที่มีสวนไดเสียมีโอกาสตอสูการคัดคานนั้น เมื่อ
ศาลสั่งอยางใดใหแจงคําสั่งไปยังขาหลวงประจําจังหวัดโดยมิชักชา คําสั่งศาลนั้นใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลสั่งวาบุคคลผูหนึ่งผูใดมิไดรับเลือกตั้งโดยชอบ และไมไดสั่งวาผูใดไดรับเลือกตั้งโดยชอบ
หรือกรณีที่ศาลสั่งวา ไมมีผูหนึ่งผูใดไดรับเลือกตั้งโดยชอบ ใหขาหลวงประจําจังหวัดจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
สําหรับตําแหนงที่วาง และภายใตบังคับมาตรา 6 ใหประกาศใหมีการเลือกตั้งใหมกอนพนสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่งศาล เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
ในระหวางที่ศาลยังมิไดมีคําสั่งเปนอยางอื่น ใหถือวาผูสมัครซึ่งนายอําเภอไดประกาศวาไดรับเลือกตั้ง
นั้นเปนสมาชิกสภาจังหวัดโดยชอบ
หมวด 9
บทกําหนดโทษ
มาตรา 58 ผูมีหนาที่ในการเลือกตั้งผูใดจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนในการเลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง
หรือจงใจรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทําดวยประการใดๆ โดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือ
เสียหาย หรือใหกลายเปนบัตรเสีย หรือจงใจอานบัตรเลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง หรือจงใจทํารายงานการ
เลือกตั้งไมตรงความจริง มีความผิด ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท หรือจําคุกตั้งแต
เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไมต่ํากวาสี่ป และ
ไมเกินแปดป
มาตรา 59 ผูมีหนาที่ในการเลือกตั้งหรือเจาพนักงานผูใดมีหนาที่จัดการอยางใดๆ ในการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ จงใจไมปฏิบัติการตามหนาที่หรือกระทําการอันใดโดยเจตนาขัดขวางมิใหการเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือคําสั่งของศาลอันเกี่ยวแกการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลา
สี่ป
มาตรา 60 ขาราชการประจําการและพนักงานเทศบาลผูใด ใชอํานาจในตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย
กระทําการใดๆ อันเปนอุปการะ หรือเปนโทษแกการเลือกตั้งของผูสมัครคนใดมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาสี่ป

มาตรา 61 ผูมีหนาที่ในการเลือกตั้งผูใด อาน หรือตรวจดู หรือยอมใหผูอื่นอานหรือตรวจดูเครื่องหมายในบัตร
เลือกตั้งกอนการคลี่บัตรออกเพื่อนับคะแนนตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาสี่ป
มาตรา 62 ผูมีหนาที่ในการเลือกตั้งผูใดกระทําการละเมิดตอมาตรา 50 วรรคสาม มีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองรอยบาทหรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 63 เมื่อไดมีประกาศใหเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดในเขตเลือกตั้งใดจนถึงวันเลือกตั้ง ผูใดเพื่อจะจูงใจใหผู
เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งหรือใหงดเวนมิใหลงคะแนนใหแกผูสมัครใด กระทําการดังตอไปนี้
(1) จัดทํา ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงิน
ไดแกผูใด
(2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกสมาคม
มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษาหรือสถานสงเคราะหอื่นใด
(3) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพและการรื่นเริงตางๆ
(4) ทําสิ่งอันเปนสาธารณประโยชนหรือสิ่งอื่นใดเพื่อประโยชนของบุคคล ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนประโยชนตอสวนรวมหรือไมก็ตาม
(5) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา และให
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาแปดป
มาตรา 64 ผูใดรูแลววาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง บังอาจสมัครรับเลือกตั้ง ตองระวางโทษปรับไมเกินพัน
บาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาแปดป
มาตรา 65 ผูสมัครผูใดจัดยานพาหนะใดๆ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชเพื่อไปลงคะแนน หรือกลับ หรือจัดใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไปลงคะแนนหรือกลับ โดยไมตองเสียคาโดยสารยานพาหนะซึ่งตองเสียตามปกติหรือผูใดกระทําการเชน
วานั้นเพื่อประโยชนแกผูสมัครคนใด มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาสี่ป
มาตรา 66 บุคคลผูมิไดมีสัญชาติเปนไทยผูใดกระทําการละเมิดตอมาตรา 12 มีความผิดตองระวางโทษปรับตั้งแต
สองรอยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท หรือจําคุกตั้งแตหกเดือนขึ้นไปจนถึงสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 67 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียกหรือรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดๆเปนประโยชนแกตนเองหรือ
ผูอื่น โดยใหคํามั่นวาจะลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งผูใด มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลา
แปดป

มาตรา 68 ผูใดมิไดมีอํานาจที่จะทําไดโดยชอบดวยกฎหมายบังอาจเปดหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งไดปดตั้งไวเพื่อการ
ลงคะแนนก็ดี หรือซึ่งไดปดเพื่อรักษาไวภายหลังการเลือกตั้งไดเสร็จแลวก็ดีมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาสี่ป
มาตรา 69 ผูใดมิไดมีอํานาจที่จะทําไดโดยชอบดวยกฎหมายกระทําดวยประการใดๆ โดยเจตนาขัดขวางหรือ
หนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่ลงคะแนนหรือเขาไปในที่ลงคะแนน หรือมิใหไปถึงที่ดังวานั้นภายใน
กําหนดเวลาที่จะขอแกบัญชีผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่จะ ลงคะแนนเลือกตั้งได มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาสี่ป
มาตรา 70 ผูใดลงเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งซึ่งมิใชของตนโดยเจตนาทุจริต หรือบังอาจขีดเขียนหรือทําเครื่อง
สังเกตโดยวิธีใดๆ ไวที่บัตรเลือกตั้งโดยมิชอบดวยกฎหมาย มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาสี่ป
มาตรา 71 ผูใดลงคะแนนเลือกตั้ง หรือพยายามลงคะแนนโดยรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิเลือกตั้ง หรือไมมีสิทธิ
ลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้นไดก็ดี ทอดบัตรหรือพยายามทอดบัตรมากกวาบัตรหนึ่งหรือมากกวาครั้งหนึ่งใน
การลงคะแนนเลือกตั้งก็ดี มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้ง
ปรับทั้งจํา และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาสี่ป
มาตรา 72 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใด โดยเจตนาทุจริตในการเลือกตั้งไมคืนบัตรเลือกตั้งใหกรรมการตรวจคะแนนตาม
มาตรา 48 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาทหรือจําคุกไมเกินหกเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา และให
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาสี่ป
มาตรา 73 ผูใดกอใหเกิดความวุนวายขึ้นในที่เลือกตั้งหรือในที่ประชาชนชุมนุมกันอยูเพื่อรอการเขาไปขอแก
บัญชีหรือลงคะแนนเลือกตั้งตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้ง
จํา
มาตรา 74 ผูใดกระทําการละเมิดตอมาตรา 9 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินรอยบาท
มาตรา 75 ผูใดกระทําการละเมิดตอมาตรา 9 ทวิ วรรคสอง มาตรา 9 ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา 11 มาตรา 11 ทวิ
มาตรา 11 ตรี หรือมาตรา 11 จัตวา มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือทั้งปรับทั้งจํา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
-----------------------------------

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
จังหวัดไดใชมานานแลว สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับกาลสมัย นอกจากนี้ยังตองแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งรัฐบาลไดเสนอตอสภาผูแทนราษฎรดวย

