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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่จําเปนตองมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"หนวยเลือกตั้ง" หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง
"ที่เลือกตั้ง" หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้งและใหหมายความรวมถึง
บริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งดวย
"วันเลือกตั้ง" หมายความวา วันที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกตั้ง
"เขตเลือกตั้ง" หมายความวา ทองที่ซึ่งจัดเปนเขตอันจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
"ผูสมัคร" หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
"ผูเลือกตั้ง" หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 5 เมื่อไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแลว ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศเขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะทําการเลือกตั้งโดยใหถือ

รายงานการพิจารณากําหนดเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครที่ไดประกาศกําหนดไวในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา 6 ครั้งหลังสุดเปนเกณฑ
เมื่อไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลว ใหทองที่
กรุงเทพมหานครเปนเขตเลือกตั้ง
มาตรา 6 ใหกรุงเทพมหานครพิจารณากําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในแตละเขต โดยนํา
จํานวนราษฎรในเขตนั้นๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนการ
พิจารณาของกรุงเทพมหานคร หารดวยหนึ่งแสน เพื่อหาจํานวนโดยประมาณของเขตเลือกตั้งที่ควรจะมีในเขตนั้น
เศษของหนึ่งแสนถาเกินหาหมื่นใหถือวาเขตนั้นควรจะมีเขตเลือกตั้งเพิ่มไดอีกหนึ่งเขต จากนั้นใหกําหนดเขต
เลือกตั้งโดยพยายามจัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งใกลเคียงกันมากที่สุด และตองแบงพื้นที่ของแตละ
เขตเลือกตั้งใหติดตอกัน แตตองไมนําพื้นที่เพียงบางสวนของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น
ใหกรุงเทพมหานครรายงานผลการพิจารณากําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศรายงานผลการพิจารณา
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาภายในเกาสิบวันนับจากวันที่กระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนราษฎรตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎร
มาตรา 7 ในเขตเลือกตั้งใด ถามีผูสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพียงหนึ่ง
คน ใหถือวาผูสมัครนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้งโดยไมตองทําการลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา 8 นายจางทั้งปวงตองใหความสะดวกพอสมควรแกลูกจางในอันที่จะใชสิทธิเลือกตั้งและสมัครรับ
เลือกตั้ง
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกหนวยราชการ หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจดวยโดยอนุโลม
มาตรา 9 ผูเลือกตั้งไมจําเปนตองใหถอยคําวาตนไดลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม หรือลงคะแนนเลือกตั้งผูใด ไมวา
ในกรณีใด
มาตรา 10 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หรืออยางหนึ่งอยางใดแลวแตกรณีในเขตเลือกตั้งใดแลว มิใหนํามาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2503 มาใชบังคับสําหรับในกรณีที่นําสิ่งพิมพตามกฎหมายวา
ดวยการพิมพ แผนประกาศ หรือสิ่งอื่นมาโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อประโยชนของผูสมัคร
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตองไมกระทําโดยวิธีทา พน ระบายสี หรือปดประกาศซึ่งขอความ ภาพ หรือ
รูปรอยใดๆ ที่รั้ว กําแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟา หรือตนไม บรรดาซึ่งเปนทรัพยสินของทางราชการที่อยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ณ บริเวณที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินทําปายหามปดประกาศไว
ในกรณีที่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองมีอํานาจและหนาที่ทําลาย ปกปด ลบ
หรือลางขอความ ภาพ หรือรูปรอยดังกลาว แตในกรณีที่มิใชเปนทรัพยสินของทางราชการ เจาพนักงานทองถิ่นจะ
มีอํานาจดังกลาวเมื่อไดรับคํารองขอจากเจาของหรือผูครอบครอง

เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ
อยางหนึ่งอยางใด แลวแตกรณี ในเขตเลือกตั้งใดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองกําหนดสถานที่เพื่อการปดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว
ตามสมควร
เมื่อมีการกําหนดสถานที่ตามวรรคสี่แลว มิใหนําวรรคสองมาใชบังคับกับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีปดประกาศสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพในสถานที่ที่ไดจัดไวให
มาตรา 11 เมื่อไดมีประกาศระบุที่เลือกตั้งตามมาตรา 37 วรรคสอง แลว หามมิใหผูใดนําสิ่งพิมพตามกฎหมายวา
ดวยการพิมพ แผนประกาศ หรือสิ่งอื่นมาโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อประโยชนของผูสมัครภายในที่เลือกตั้ง
ในกรณีที่สิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ แผนประกาศหรือสิ่งอื่นใดอันเปนคุณหรือเปนโทษแก
ผูสมัครภายในที่เลือกตั้งอยูแลวกอนหรือในวันเลือกตั้งใหเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจ
คะแนน หรือเจาหนาที่คะแนนมีอํานาจและหนาที่ทําลาย ปกปดหรือนําออกไปไวนอกที่เลือกตั้งดังกลาว
มาตรา 12 นับตั้งแตเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง หามมิใหผูใดทําการ
โฆษณาไมวาโดยวิธีใดอันเปนคุณหรือโทษแกผูสมัคร หรือทําดวยประการใดอันเปนการรบกวนหรือเปน
อุปสรรคแกการเลือกตั้ง
มาตรา 13 นับตั้งแตเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง หามมิใหผูใดขาย
จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
มาตรา 14 หามมิใหผูใดเลน หรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอวาผูสมัครใดแพหรือชนะหรือไดคะแนนเทาใด
และไดรับเลือกตั้งหรือไมไดรับเลือกตั้งหรือไดรับเลือกตั้งจํานวนเทาใด
มาตรา 15 หามมิใหผูใดซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยกระทําการใดเพื่อประโยชนแหงการเลือกตั้งโดยประการที่เปนคุณ
หรือเปนโทษแกผูสมัครและหามมิใหเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกตั้งดวยประการใดๆ ทั้งนี้ เวนแตการกระทํา
นั้นเปนการชวยราชการ หรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น
มาตรา 16 หามมิใหขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ
กรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการสุขาภิบาล กรรมการสภาตําบล หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช
อํานาจในตําแหนงหนาที่ดดยมิชอบดวยกฎหมายเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครใด
มาตรา 17 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกรุงเทพมหานคร มีหนาที่ใหการชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
นอกจากหนาที่ซึ่งระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขต พนักงานฝาย
ปกครอง ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง และตํารวจมีหนาที่จัดการใหความ
สะดวกและรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้ง
หมวด 2

สิทธิเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา 18 บุคคลจะมีสิทธิและใชสิทธิเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งไดตองมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลที่
ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
มาตรา 19 หามมิใหผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเขาสมัครรับเลือกตั้ง
สวนที่ 1
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
มาตรา 20 หามมิใหผูใดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเกินหนึ่งเขตเลือกตั้ง
มาตรา 21 ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอหนาผูอํานวยการ
เขต ณ สํานักงานเขตแหงเขตที่เขตเลือกตั้งที่ตนสมัครนั้นตั้งอยูภายในระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
พรอมดวยคาธรรมเนียมคนละสามพันบาท หลักฐานการสมัครและรูปถายหรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูป
ถายของตนเอง ขนาดกวางประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร มีจํานวนตามที่ผูอํานวยการเขต
กําหนด และตองปฏิบัติตามวิธีการเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูอํานวยการเขตไดรับใบสมัครแลว ใหลงบันทึกการรับใบสมัครไวเปนหลักฐาน และออกใบรับ
ใหแกผูสมัครในวันนั้น และใหผูอํานวยการเขตตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติของผูสมัครและสอบสวนวาผูสมัคร
จะสมัครรับเลือกตั้งไดหรือไมใหเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันปดรับการสมัคร ถาไดความวาสมัครรับเลือกตั้งไดก็
ใหประกาศรับสมัครไว ณ ศาลาวากรุงเทพมหานครและสํานักงานเขต และใหผูอํานวยการเขตแจงการรับสมัคร
หรือไมรับสมัครใหผูสมัครทราบโดยเร็ว
ประกาศตามวรรคสองใหมีชื่อผูสมัครและเครื่องหมายประจําตัวผูสมัครอันประกอบดวยเลขหมาย
ประจําตัวผูสมัครและจํานวนจุดเทากับเลขหมายซึ่งจะใชในการลงคะแนนและรูปผูสมัคร ทั้งนี้ ใหปดไว ณ ศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานัน และที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งซึ่งผูนั้นสมัครโดยเร็ว
วิธีการใหเลขหมายประจําตัวผูสมัครใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 เมื่อผูอํานวยการเขตไดออกใบรับใหแกผูสมัครตามมาตรา 21 วรรคสองแลว หามมิใหผูสมัครถอนการ
สมัครไมวาในกรณีใด
ใหคาธรรมเนียมตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ตกเปนของกรุงเทพมหานครและไมมีการคืนคาธรรมเนียม
ใหแกผูสมัคร เวนแตจะไมมีการเลือกตั้งในครั้งนั้น
มาตรา 23 ถาผูสมัครผูใดไมมีรายชื่อเปนผูสมัครในประกาศของผูอํานวยการเขตตามมาตรา 21 ผูสมัครมีสิทธิยนื่
คํารองตอศาลแพงไดภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ประกาศนั้นโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา เมื่อศาลไดรับคํารองแลว ใหดําเนินการพิจารณาโดยไมชักชาและใหนําประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหศาลวินิจฉัยวาใหรับสมัครหรือไม คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด
และใหศาลแจงคําสั่งไปยังผูอํานวยการเขตโดยเร็ว
ในกรณีที่ศาลสั่งใหรับสมัคร ใหผูอํานวยการเขตรีบปฏิบัติตามคําสั่งศาลและใหนํามาตรา 21 มาใช
บังคับโดยอนุโลม และถาไดแตงตั้งกรรมการตรวจคะแนนขึ้นแลว ใหผูอํานวยการเขตแจงคําสั่งศาลให
คณะกรรมการตรวจคะแนนทราบโดยเร็ว
คําสั่งของศาลตามวรรสองไมกระทบกระเทือนการใดที่ผูอํานวยการเขตไดปฏิบัติหรือที่กรรมการตรวจ
คะแนนไดปฏิบัติไปตามคําสั่งของผูอํานวยการเขตกอนไดรับทราบคําสั่งศาล
สวนที่ 2
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา 24 ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอหนาปลัด
กรุงเทพมหานคร ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานครในระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาพรอมคาธรรมเนียม
คนละหาพันบาท หลักฐานการสมัครและรูปถายหรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาดกวาง
ประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร มีจํานวนตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกําหนดและตอง
ปฏิบัติตามวิธีการเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
เมื่อปลัดกรุงเทพมหานครไดรับใบสมัครแลว ใหนํามาตรา 21 วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 25 ใหนํามาตรา 22 และมาตรา 23 มาใชบังคับกับการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม
หมวด 3
บัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง
มาตรา 26 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หรืออยางหนึ่งอยางใดแลวแตกรณีแลวใหผูอํานวยการเขตจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งของแตละหนวย
เลือกตั้งไว ณ สํานักงานเขต ที่ทําการแขวง ที่ทําการกํานัน บานผูใหญบาน ที่สาธารณะที่เห็นไดงาย และที่เลือกตั้ง
หรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน
การจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการเขตคัดรายชื่อผู
เลือกตั้งจากทะเบียนบาน บัญชีดังกลาวผูมีสวนไดเสียมีสิทธิตรวจดู ถาปรากฏวามีรายการใดไมถูกตองก็ใหยื่นคํา
รองขอแกไขใหถูกตองไดโดยใหนํามาตรา 28 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 27 ใหผูอํานวยการเขตแจงรายชื่อของผูเลือกตั้งตามทะเบียนบานของเจาบานและที่เลือกตั้งเปนหนังสือไป
ยังเจาบานซึ่งปรากฏหลักฐานตามทะเบียนบานในเขตนั้นกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน
มาตรา 28 เมื่อไดประกาศบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแลว ผูเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวา
ตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานไมมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งแหงหนวยเลือกตั้งที่ตนหรือผูนั้นสมควร
มีชื่อเปนผูเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอผูอํานวยการเขตกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน

เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูอํานวยการเขตตรวจสอบหลักฐานและถาเห็นวาผูยื่นคํารอง
หรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ก็ใหสั่งเติมชื่อตามที่ยื่นคํารองลงในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งโดย
ไมชักชา ถาผูอํานวยการเขตเห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งก็ใหสั่งยกคํา
รองและใหแจงผูยื่นคํารองทราบภายในวันรุงขึ้นนับแตวันที่ไดรับคํารอง โดยแสดงเหตุผลไวดวย
เมื่อไดรับแจงตามวรรคสองแลว ผูยื่นคํารองมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลแพงภายในหาวันนับแตวนัที่ไดรับ
แจงโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา เพื่อใหศาลวินิจฉัยวาจะใหลงชื่อในบัญชี
รายชื่อผูเลือกตั้งตามที่ยื่นคํารองหรือไม
เมื่อไดรับคํารองตามวรรคสามแลว ใหศาลดําเนินการพิจารณาคดีไปฝายเดียวโดยไมชักชาและใหนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม คําสั่งของศาลใหเปนที่สุด และใหศาลแจงคําสั่ง
ไปยังผูอํานวยการเขตเพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งไปกอน
ไดรับคําสั่งศาลใหแกบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งทุกฉบับใหถูกตองดวย
คําสั่งของศาลตามวรรคสี่ไมกระทบกระเทือนการใดที่ไดปฏิบัติไปตามคําสั่งเดิมของผูอํานวยการเขต
กอนไดรับทราบคําสั่งศาล
มาตรา 29 ผูเลือกตั้งผูใดเห็นวาบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งที่ไดประกาศตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง มีชื่อบุคคลซึ่งไมมี
สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย หรือเจาบานผูใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งมีชื่อบุคคลใดอยูในเลขหมายประจํา
บานของตนโดยที่บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง ผูเลือกตั้งหรือเจาบานผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอผูอํานวยการเขตกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เพื่อใหถอนชื่อบุคคลดังกลาวออกจากบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง
เมื่อผูอํานวยการเขตพิจารณาแลวเห็นวาสมควรสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นหรือสมควรยกคํารอง ก็ใหมีคําสั่ง
ถอนชื่อบุคคลนั้นหรือยกคํารอง แลวแตกรณี และใหแจงคําสั่งใหบุคคลนั้นทราบและใหนํามาตรา 28 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา 30 เมื่อบุคคลใดตองคําพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและคดีถึงที่สุดแลว ใหศาลสงสําเนาคําพิพากษา
ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยทราบ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสงสําเนาคําพิพากษาตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และผูวาราชจังหวัดทุกจังหวัดทราบ เพื่อดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ตอไป
ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 28 วรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 4
คาใชจายและการหาเสียงเลือกตั้ง
มาตรา 31 เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกา ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งใด หรือ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูสมัครแตละคนจะใชจายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งทั้งหมดเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาไมได ทั้งนี้ ไมรวมคาธรรมเนียมการสมัคร

คาใชจายตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่บุคคลอื่นจายหรือรับวาจะจายแทน
หรือนํามาใหใชโดยไมคิดคาตอบแทนเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้งในกรณีนําทรัพยสินมาใหใช ให
คํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นๆ
มาตรา 32 การใชจายตามมาตรา 31 ใหใชจายไดเฉพาะคาใชจายดังตอไปนี้
(1) การโฆษณากระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน วัสดุโทรทัศน หนังสือพิมพ และสื่อมวลชนอื่น
(2) การพิมพ โฆษณา แจกจาย ประกาศ แผนปาย ใบปลิวและสิ่งพิมพอื่นๆ
(3) การจัดหาเครื่องเขียน แบบพิมพ ไปรษณียากร โทรเลข โทรศัพท และการสื่อสารอื่นใด
(4) การซื้อ เชา หรือยืมสํานักงาน สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(5) การวาจางแรงงานทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(6) คาใชจายในการเดินทางเพื่อการเลือกตั้ง
(7) คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไมขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 33 ภายในกําหนดเกาสิบวันหลังจากวันประกาศผลการเลือกตั้งผูสมัครตองยื่นรายการคาใชจายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งใหถูกตองตามความเปนจริงตอผูอํานวยการเขตหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ซึ่งไดแก
(1) คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไดจายไปแลว
(2) คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ยังคางชําระ
(3) หลักฐานการจายเงินตาม (1) และหลักฐานการคางชําระตาม (2) ซึ่งอยางนอยตองมีรายการแสดงชื่อ
และที่อยูของผูรับหรือเจาหนี้
ใหผูอํานวยการเขตหรือปลัดกรุงเทพมหานคร รักษารายการคาใชจายและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง
แลวแตกรณีมีกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีการคัดคานการเลือกตั้งที่กระทําในเขตเลือกตั้งใดวาผูสมัคร ใชจายเงินเกินกวาที่กําหนดให
เก็บรักษารายการคาใชจายและหลักฐานดังกลาวไวจนกวาคดีถึงที่สุด
การขอตรวจสอบและขอสําเนารายการคาใชจายตามวรรคหนึ่งจะกระทําได แตผูสมัครโดยยื่นคํารอง
เปนหนังสือตอผูอํานวยการเขตหรือปลัดกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี และเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบของทาง
ราชการ
มาตรา 34 เมื่อไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรืออยางหนึ่งอยางใด แลวแตกรณี ในเขตเลือกตั้งใดจนถึงวันเลือกตั้งหามมิใหผูสมัครหรือผูใด
กระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจะจูงใจใหผูเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือใหงดเวนมิ
ใหลงคะแนนใหแกผูสมัครใดดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) จัดทํา ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงิน
ไดแกผูใด
(2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกสมาคม
มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา หรือสถานสงเคราะหอื่นใด
(3) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ

(4) ทําสิ่งอันเปนสาธารณประโยชนหรือสิ่งอื่นใดเพื่อประโยชนของบุคคลชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนประโยชนตอสวนรวมหรือไมก็ตาม
(5) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
มาตรา 35 หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนํากลับไปจากที่
เลือกตั้ง หรือจัดใหผูเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้ง โดยไมตองเสียคาโดยสารยานพาหนะหรือ
คาจางซึ่งตองเสียตามปกติ หรือผูใดกระทําการเชนวานั้นเพื่อประโยชนแกผูสมัครใด
หมวด 5
หนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
มาตรา 36 ใหปลัดกรุงเทพมหานครกําหนดหนวยเลือกตั้งที่จะพึงมีในกรุงเทพมหานคร
ตามปกติใหถือเกณฑจํานวนผูเลือกตั้งหนวยละหนึ่งพันคนเปนประมาณ ถาปลัดกรุงเทพมหานครเห็น
วาไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูเลือกตั้ง จะกําหนดหนวยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยไม
คํานึงถึงจํานวนผูเลือกตั้งก็ได
เมื่อไดกําหนดหนวยเลือกตั้งขึ้นแลวใหประกาศหนวยเลือกตั้ง ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขต ที่ทําการแขวง ที่ทําการกํานัน บานผูใหญบาน และในบริเวณที่มีชุมชนหนาแนนตามที่ผูอํานวยการ
เขตเห็นสมควร กับใหจัดทําแผนที่สังเขปแสดงที่เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งไวดวย
การเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้ง จะกระทําไดโดยประกาศกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน
และใหนําวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้ง
หรือยุบ หรือรวมหนวยเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งนอยกวาสิบหาวันก็ได
มาตรา 37 หนวยเลือกตั้งหนึ่งใหมีที่เลือกตั้งแหงหนึ่ง ที่เลือกตั้งนั้นตองใหเปนที่ซึ่งประชาชนเขาออกไดสะดวก
เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้งใหกรรมการตรวจคะแนนกําหนดบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง โดยมี
ปายแสดงเขตบริเวณของที่เลือกตั้งเพื่ออํานวยความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งตาม
ลักษณะของทองที่และภูมิประเทศ
เมื่อไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรืออยางหนึ่งอยางใด แลวแตกรณี ในเขตเลือกตั้งใดแลว ใหผูอํานวยการเขตประกาศระบุที่
เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งที่อยูในทองที่ของตนไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเลือกตั้ง ประกาศของ
ผูอํานวยการเขตดังกลาวใหปด ณ สํานักงานเขต ที่ทําการแขวง ที่สาธารณะที่เห็นไดงาย และที่เลือกตั้งหรือบริเวณ
ใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง ในกรณีฉุกเฉินผูอํานวยการเขตประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งเมื่อใดก็
ได
ในทองที่แขวงใด ถาเห็นวาจะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูเลือกตั้งหรือความปลอดภัยสาธารณะถูก
คุกคาม ผูอํานวยการเขตจะประกาศระบุที่เลือกตั้งนอกเขตของหนวยเลือกตั้งก็ได แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับ
หนวยเลือกตั้งนั้น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งหรือกําหนดที่เลือกตั้งนอกเขตหนวยเลือกตั้งใหผูอํานวยการเขต
รายงานพรอมสงสําเนาประกาศไปยังปลัดกรุงเทพมหานครโดยไมชักชา

มาตรา 38 ที่เลือกตั้งและบริเวณที่เลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 39 หามมิใหผูใดกอใหเกิดการวุนวายขึ้นในที่เลือกตั้งหรือในที่ประชาชนชุมนุมกันอยูเพื่อรอการเขาไป
ลงคะแนนเลือกตั้ง
หมวด 6
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการตรวจคะแนนและเจาหนาที่คะแนน
มาตรา 40 ใหผุอํานวยการเขตแตงตั้งขาราชการเปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อมีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 41 กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน ใหผุอํานวยการเขตแตงตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนอยางนอยเจ็ด
คนและเจาหนาที่คะแนนอยางนอยหนึ่งคนประจําทุกหนวยเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
กรรมการตรวจคะแนนประจําหนวยเลือกตั้งแตละหนวย ใหแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 45 และเปนผูที่ผูสมัครเขารับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเสนอชื่อตอผูอํานวยการเขตกอนวัน
เลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน
ใหผูสมัครคนหนึ่งๆ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหผูอํานวยการเขตแตงตั้งเปนกรรมการตรวจคะแนนตาม
วรรคหนึ่งไดไมเกินหนวยละหนึ่งคนในกรณีที่บุคคลซึ่งผูสมัครเสนอชื่อสําหรับหนวยเลือกตั้งใดมีจํานวนต่ํากวา
เจ็ดคน ใหผูอํานวยการเขตแตงตั้งกรรมการตรวจคะแนนจากผูเลือกตั้งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 45 เปนกรรมการตรวจคะแนนได
มาตรา 42 กอนวันเลือกตั้งถาปรากฏวากรรมการตรวจคะแนนที่ไดแตงตั้งไวขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 45 ใหผูอํานวยการเขตสั่งถอดถอนและแตงตั้งผูอื่นแทนได แตในกรณีที่ผูซึ่งถูกถอดถอนนั้น
เปนผูที่ผูสมัครเสนอชื่อ ใหผูอํานวยการเขตแตงตั้งจากผูซึ่งผูสมัครนั้นเสนอชื่อใหม และถาผูสมัครนั้นไมเสนอชื่อ
ภายในเวลาที่ผูอํานวยการเขตกําหนด ใหนํามาตรา 41 วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 43 กอนเวลาเปดการรับลงคะแนนครึ่งชั่วโมง ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนเลือกกรรมการตรวจคะแนน
คนหนึ่งขึ้นเปนประธานเมื่อประธานไมอยูในที่เลือกตั้ง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการตรวจคะแนน
เลือกกรรมการตรวจคะแนนอื่นเปนประธานไปพลางกอนจนกวาประธานที่ไดเลือกไวนั้นสามารถปฏิบัติหนาที่
ได
ในการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจคะแนน ใหถือวากรรมการตรวจคะแนนตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไป
เปนองคคณะ
ในกรณีที่กรรมการตรวจคะแนนมาไมครบจํานวน และกรรมการตรวจคะแนนที่เหลือมีจํานวนไมนอย
กวาเจ็ดคน ใหกรรมการตรวจคะแนนที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปโดยไมตองมีการแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการตรวจ
คะแนนเพิ่มขึ้น แตถากรรมการตรวจคะแนนมีนอยกวาเจ็ดคนใหกรรมการตรวจคะแนนที่อยูในที่เลือกตั้งตั้ง

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 45 เปนกรรมการตรวจคะแนนใหครบเจ็ดคนไปพลาง
กอน จนกวากรรมการตรวจคะแนนที่ไดตั้งไวสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ในกรณีที่ไมมีกรรมการตรวจคะแนนปฏิบัติหนาที่ ใหผูอํานวยการเขตหรือเจาพนักงานผูดําเนินการ
เลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง มีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 45 คนหนึ่งเปน
กรรมการตรวจคะแนนและใหกรรมการตรวจคะแนนผูนั้นแตงตั้งผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 45 อีกหกคน เปนกรรมการตรวจคะแนนไปพลางกอนจนกวากรรมการตรวจคะแนนซึ่งผูอํานวยการเขต
แตงตั้งไวสามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา 44 การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจคะแนนใหถือเสียงขางมาก กรรมการตรวจคะแนนคนหนึ่ง
ยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 45 กรรมการตรวจคะแนนและเจาหนาที่คะแนนใหแตงตั้งจากผูเลือกตั้งซึ่งมีความประพฤติดี และ
สามารถอานและเขียนหนังสือไทยได
หามมิใหแตงตั้งผูสมัคร สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต ขาราชการ กํานัน
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน หรือผูชวยผูใหญบาน เปนกรรมการตรวจคะแนน
หามมิใหแตงตั้งผูสมัคร สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขตเปนเจาหนาที่
คะแนน
มาตรา 46 ใหถือวาเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนนและเจาหนาที่คะแนนเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งจนสิ้นสุดแหงการงานในหนาที่
มาตรา 47 กรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในที่เลือกตั้ง หากปรากฏวาผูใดกระทํา
ตนเปนที่ขัดขวางหรือรบกวน กิจการเลือกตั้ง หรือจะทําความไมสงบเรียบรอยขึ้น กรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจ
สั่งใหผูนั้นออกไปเสียจากที่เลือกตั้งได แตตองมิใหขัดตอการที่ผูเลือกตั้งจะใชสิทธิในการเลือกตั้ง
มาตรา 48 อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการตรวจคะแนนและเจาหนาที่คะแนนในการ
เลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 49 หามมิใหเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการ ตรวจคะแนน หรือเจาหนาที่คะแนนผูใด จงใจ
นับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนในการเลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทําดวย
ประการใดโดยมิไดมีอํานาจกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตร
เสีย หรือกระทําดวยประการใดแกบัตรเสียใหเปนบัตรที่ใชไดหรืออานบัตรเลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง หรือทํา
รายงานการเลือกตั้งไมตรงความจริง
มาตรา 50 หามมิใหเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการ ตรวจคะแนน หรือเจาหนาที่คะแนนผูใด จงใจไม
ปฏิบัติการตามหนาที่หรือกระทําการอันใดเพื่อขัดขวางมิใหการเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
คําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 7
การลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา 51 บัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งใหมีลักษณะและขนาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 52 การลงคะแนนเลือกตั้งใหใชวิธีทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งตามลักษณะ หลักเกณฑ และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53 ในวันเลือกตั้ง ใหเปดการลงคะแนนตั้งแตเวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 15.00 นาฬิกา
มาตรา 54 ขณะจะเปดการลงคะแนน ใหประธานกรรมการตรวจคะแนนเปดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปดเผย แสดง
ใหผูเลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา และใหปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจประจําครั่งทับรูกุญแจ
ไว และใหคณะกรรมการตรวจคะแนนบันทึกการเปดและปดหีบบัตรเลือกตั้งตามมาตรานี้โดยใหผูเลือกตั้งไมนอย
กวาสองคนซึ่งอยูในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย
มาตรา 55 ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหผูเลือกตั้งที่จะลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการตรวจคะแนน
โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใหตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง เมื่อกรรมการตรวจคะแนน
ตรวจสอบถูกตองแลว ใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดังๆ ถาไมมีผูเลือกตั้งหรือผูสมัครผูใด ทักทวง ใหหมายเหตุไว
ในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง โดยใหจดหมายเลขของบัตรประจําตัวประชาชนและสถานที่ออกบัตรประจําตัว
ประชาชน แตในกรณีผูเลือกตั้งใชใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหมใหลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ
แลวแตกรณี ลงในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งเปนหลักฐานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แลวให
กรรมการตรวจคะแนนมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้นไปลงคะแนน
ในกรณีที่ผูเลือกตั้งผูใดเปนบุคคลที่ไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายตองแสดงหลักฐาน
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตอกรรมการตรวจคะแนนและใหกรรมการตรวจคะแนนปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
แลวใหผูเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ แลวแตกรณี ในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งไวเปนหลักฐานดวย
หากมีผูทักทวงหรือกรรมการตรวจคะแนนสงสัยวาผูเลือกตั้งที่มาแสดงตนนั้นไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชี
รายชื่อผูเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัย
มีสิทธิลงคะแนนหรือไมคําชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจคะแนนใหเปนที่สุด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจ
คะแนนวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมมีสิทธิลงคะแนน ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนทําบันทึกคํา
วินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย
บัตรประจําตัวประชาชนตามมาตรานี้ใหหมายความรวมถึงบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแลวดวย
มาตรา 56 ผูเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งสําหรับหนวยเลือกตั้งใดใหลงคะแนนเลือกตั้งไดเฉพาะ
หนวยเลือกตั้งนั้น และใหลงคะแนนเลือกตั้งไดเฉพาะแหงเดียว
ผูเลือกตั้งซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่ในการเลือกตั้งหรือเกี่ยวของกับการเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งที่ตนตองประจําปฏิบัติหนาที่นั้นโดยไมตองมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง ถาหนวย
เลือกตั้งที่ตนประจําปฏิบัติหนาที่นั้นอยูในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

ใหผูเลือกตั้งตามวรรคสองซึ่งประสงคจะลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งที่ตนตองปฏิบัติหนาที่
แสดงหลักฐานคําสั่งแตงตั้งตอคณะกรรมการตรวจคะแนนกอนทําการลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการตรวจ
คะแนนตรวจสอบถูกตองแลว ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งอีกสวนหนึ่ง
ตางหาก
มาตรา 57 ผูเลือกตั้งผูใดแมมีชื่ออยูในทะเบียนบานของหนวยเลือกตั้งใดก็ตาม ถาไมมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผู
เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งนั้นและไมดําเนินการขอเพิ่มชื่อตามมาตรา 28 ใหถือวาผูเลือกตั้งนั้นสละสิทธิ
ลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
มาตรา 58 หามมิใหผูใดลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้งโดยรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไมมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น หรือลงบัตรหรือพยายามลงบัตรมากกวาบัตรหนึ่งหรือ
มากกวาครั้งหนึ่งในการลงคะแนนเลือกตั้งนั้น หรือแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิไดมีไว
สําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงตอกรรมการตรวจคะแนนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
มาตรา 59 ผูเลือกตั้งผูใดรับบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนแลวไมประสงคจะลงคะแนนใหคืนบัตรเลือกตั้งแก
กรรมการตรวจคะแนน ใหกรรมการตรวจคะแนนบันทึกการไมลงคะแนนนั้นไวในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้ง และผู
เลือกตั้งผูนั้นจะใชสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนั้นอีกไมได
มาตรา 60 หามมิใหผูเลือกตั้งผูใดใชบัตรเลือกตั้งซึ่งมิใชบัตรที่กรรมการตรวจคะแนนแหงที่เลือกตั้งนั้นมอบให
ลงคะแนน หรือนําบัตรเลือกตั้งที่ไมใชลงคะแนนออกไปจากที่เลือกตั้ง
มาตรา 61 หามมิใหผูใดทําเครื่องสังเกตโดยวิธีใดไวที่บัตรเลือกตั้ง
มาตรา 62 หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้งโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายหรือกระทํา
การใดในบัญชีรายชื่อผูเลือกตั้งเพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตนเพื่อลงคะแนนโดยผิดจากความจริง หรือกระทําการใด
อันเปนเหตุใหมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง
มาตรา 63 หามมิใหผูใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายกระทําการใดเพื่อขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผู
เลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือเขาไป ณ ที่ลงคะแนน หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาวภายในกําหนดเวลาที่จะลงคะแนน
เลือกตั้งได
มาตรา 64 หามมิใหผูเลือกตั้งผูใดเรียกหรือรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อจะ
ลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งผูใด
มาตรา 65 หามมิใหผูใดกระทําใหปรากฏดวยวิธีใดอันเปนการลวงผูเลือกตั้งใหสําคัญผิดเกี่ยวกับผูสมัคร หรือ
เลขหมายประจําตัวของผูสมัครคนใดหรือของตนเองในกรณีที่ตนเปนผูสมัครดวย
มาตรา 66 ระหวางเวลาเปดการลงคะแนน หามมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตจะมีความจําเปนเกี่ยวกับอุแป
สรรคในการลงคะแนนอันจะหลีกเลี่ยงมิไดจึงใหคณะกรรมการตรวจคะแนนเปดไดโดยมิใหเอาบัตรเลือกตั้งออก

จากหีบและใหปดไวตามเดิม ในกรณีเชนนี้ ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนกระทําตอหนาผูเลือกตั้งซึ่งอยูในที่
เลือกตั้ง และใหบันทึกแสดงเหตุในการเปดหีบบัตรเลือกตั้งโดยใหผูเลือกตั้งไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในที่เลือกตั้ง
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย
มาตรา 67 ตั้งแตเวลาที่ไดเปดและปดหีบบัตรเลือกตั้งที่ตั้งไวเพื่อการลงคะแนนตามมาตรา 54 แลวหรือภายหลัง
เวลาที่ไดปดหีบบัตรเลือกตั้งตามมาตรา 69 เพื่อรักษาไวเมื่อการเลือกตั้งไดเสร็จสิ้นแลว หามมิใหผูใดเปดทําลาย
ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ หรือทําใหไรประโยชนหรือลักพาไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้งโดย
ไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
มาตรา 68 กอนประกาศผลการนับคะแนน หามมิใหเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการตรวจคะแนน หรือ
เจาหนาที่คะแนน แจงแกผูใด ใหทราบจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดลงคะแนนไว หรือใหทราบจํานวนคะแนนอันได
ลงไวสําหรับบุคคลใด หรือใหทราบวาผูใดลงคะแนนหรือไม
หมวด 8
การตรวจและการรวมคะแนน
มาตรา 69 เมื่อปดการลงคะแนนเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนนับคะแนนโดยเปดเผยจนเสร็จใน
รวดเดียว หามมิใหเลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน
เมื่อการนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนประกาศผลของการนับคะแนน ณ ที่
เลือกตั้งนั้น และมอบประกาศผลของการนับคะแนนใหแกกรรมการตรวจคะแนนทุกคนพรอมทั้งปดประกาศไว
ดวยแลวรีบทํารายงานแสดงผลของการนับคะแนนและปดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อสงไปยังผูอํานวยการเขตโดยเร็ว
แบบประกาศผลของการนับคะแนน รายงานแสดงผลของการนับคะแนนวิธีนับคะแนน วิธีประกาศผล
ของการนับคะแนน และวิธีเก็บบัตรเลือกตั้งบรรจุหีบใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 70 ถาการลงคะแนนหรือการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งแหงใดไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล
อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุนอกอํานาจอยางอื่น ใหคณะกรรมการตรวจคะแนนประกาศงดลงคะแนนหรือนับ
คะแนนสําหรับที่เลือกตั้งแหงนั้นแลวรายงานตอผูอํานวยการเขตโดยดวน ในกรณีเชนนี้ใหปลัดกรุงเทพมหานคร
ประกาศยกเลิกการลงคะแนนหรือการนับคะแนน แลวกําหนดวันลงคะแนนใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นภายในสาม
วันนับแตวันไดรับทราบวาเหตุนั้นไดสงบลง และตองประกาศกอนวันลงคะแนนไมนอยกวาเจ็ดวัน ทั้งนี้ ตองไม
เกินสิบหาวันนับแตวันไดรับทราบวาเหตุนั้นสงบลง
ในกรณีที่จํานวนผูเลือกตั้งทั้งหมดของหนวยเลือกตั้งที่งดลงคะแนนหรือนับคะแนนไวตามวรรคหนึ่ง
จะไมทําใหผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรืออยางหนึ่งอยางใด
แลวแตกรณีในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงปลัดกรุงเทพมหานครไมตองประกาศใหมีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 71 บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย คือ
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกตั้งเกินหนึ่งเครื่องหมาย
(3) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายเลย

(4) บัตรที่ปรากฏวาไดพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร
(5) บัตรที่มีเครื่องสังเกตหรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
(6) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครผูใด
บัตรดังกลาวใหกรรมการตรวจคะแนนสลักหลังวา "เสีย" และใหกรรมการตรวจคะแนนไมนอยกวาสาม
คนลงลายมือชื่อกํากับไว
ในการนับคะแนน หากปรากฏวามีบัตรเสีย ใหแยกบัตรเสียออกไวเปนสวนหนึ่ง และหามมิใหนับบัตร
เสียเปนคะแนนไมวากรณีใด
มาตรา 72 หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือ
กระทําแกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได
มาตรา 73 เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลว ผูอํานวยการเขตจะทําลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เก็บอยูในหีบบัตร
เลือกตั้งนั้นไดเมื่อพนระยะเวลาคัดคานการเลือกตั้งตามมาตรา 76 แลวไมนอยกวาเจ็ดวัน
ในกรณีที่มีการคัดคานการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ใหผูอํานวยการเขตเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด
มาตรา 74 เมื่อผูอํานวยการเขตไดรับรายงานแสดงผลของการนับคะแนนจากคณะกรรมการตรวจคะแนนของ
หนวยเลือกตั้งตางๆ แลว ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตรวมยอด
คะแนนของผูสมัครแตละคนและประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็วและใหรายงานไปยังปลัดกรุงเทพมหานคร แลว
ใหปลัดกรุงเทพมหานครรายงานไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตสงรายงานการเลือกตั้งไปยัง
ปลัดกรุงเทพมหานครทันที และใหปลัดกรุงเทพมหานครรวมยอดคะแนนการเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้ง
โดยเร็วและใหรายงานไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 75 ในเขตเลือกตั้งซึ่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ
อยางหนึ่งอยางใด แลวแตกรณีผูสมัครผูใดไดคะแนนมากที่สุดใหผูสมัครนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้ง ในกรณีที่
คะแนนมากที่สุดเทากัน ใหผูสมัครซึ่งไดคะแนนเทากันจับสลากกันวาผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง
การจับสลากตามมาตรานี้ ถาเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหกระทําตอหนา
ผูอํานวยการเขต ถาเปนการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหกระทําตอหนาปลัดกรุงเทพมหานครตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวใหประกาศผลการเลือกตั้งทันที
หมวด 9
การคัดคานการเลือกตั้ง
มาตรา 76 เมื่อผูอํานวยการเขตหรือปลัดกรุงเทพมหานครประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใด ผูเลือกตั้ง
หรือผูสมัครเห็นวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรือเห็นวาการที่บุคคลใดไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครจากการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เปนไปโดยมิชอบอันเปน
การฝาฝนมาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 49 มาตรา 50 หรือมาตรา 65 ใหมีสิทธิยื่นคํารอง

คัดคานตอศาลแพงภายในสามสิบวัน แตถาเปนการฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 33 ใหมีสิทธิยื่นคํารองคัดคาน
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งเพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม
มาตรา 77 เมื่อศาลแพงไดรับคํารองคัดคานแลว ใหดําเนินการพิจารณาโดยไมชักชา และใหนําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหทําความเห็นและสงสํานวนไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ใหศาล
ฎีกามีอํานาจดังตอไปนี้
(1) ถาเห็นวาการเลือกตั้งหรือการที่ผูใดไดรับเลือกตั้งเปนไปโดยมิชอบ และสมควรจะใหมีการเลือกตั้ง
ใหม ใหมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น
(2) ถาเห็นวาการเลือกตั้งหรือการที่ผูใดไดรับเลือกตั้งเปนไปโดยชอบ หรือแมมิชอบแตไมมีเหตุอัน
สมควรจะใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น ใหมีคําสั่งยกคํารองคัดคาน
มาตรา 78 เมื่อศาลฎีกามีคําสั่งอยางใดแลวใหสงสําเนาคําสั่งไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและประธานสภากรุงเทพมหานครทราบ
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ใหถือวาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งถูกคัดคานนั้นขาดจากสมาชิกภาพหรือพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ศาลฎีกามีคําสั่ง คําสั่งของ
ศาลฎีกาซึ่งเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูหนึ่งผูใดสิ้นสุดลง หรือเปนเหตุใหผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครพนจากตําแหนง ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูนั้น
หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดกระทําไปในหนาที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือในหนาที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครรวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่น กอนที่รัฐมนตรีวา
กระทรวงมหาดไทยหรือประธานสภากรุงเทพมหานครไดรับแจงคําสั่งแลวแตกรณี
หมวด 10
บทกําหนดโทษ
มาตรา 79 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรคหนึ่งหรือผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการตรวจคะแนน
ซึ่งสั่งตามมาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 80 ผูใดฝาฝนมาตรา 10 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับแหงละหนึ่งพัน
บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวากัน
คาปรับตามวรรคหนึ่งใหนําสงกรุงเทพมหานครเพื่อใชในการแกไขความเสียหายที่เกิดจากการกระทํา
ความผิดนั้น สวนที่เหลือใหตกเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร
มาตรา 81 ผูใดฝาฝนมาตรา 11 วรรคหนึ่ง มาตรา 12 หรือมาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 82 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 มาตรา 35 มาตรา 61 มาตรา 63 หรือมาตรา 64 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป

มาตรา 83 ผูซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยผูใดฝาฝนมาตรา 15 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศออกจากประเทศไทยดวย
มาตรา 84 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา 34 มาตรา 56 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 62 มาตรา 65 มาตรา
66 มาตรา 67 หรือมาตรา 72 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทและใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
มาตรา 85 ผูสมัครผูใดฝาฝนมาตรา 20 หรือเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการตรวจคะแนนหรือ
เจาหนาที่คะแนนผูใดฝาฝนมาตรา 50 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา 86 ผูสมัครผูใดใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินคาใชจายที่กําหนดไวตามมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา 87 ผูสมัครผูใดไมยื่นรายการคาใชจายตอผูอํานวยการเขตหรือปลัดกรุงเทพมหานครภายในกําหนดตาม
มาตรา 33 หรือยื่นรายการคาใชจายดังกลาวเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาพัน
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา 88 ผูใดฝาฝนมาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 89 ผูใดฝาฝนมาตรา 49 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท และให
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
มาตรา 90 ผูเลือกตั้งผูใดไมคืนบัตรเลือกตั้งตามมาตรา 59 โดยทุจริตตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป
มาตรา 91 เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนนหรือเจาหนาที่คะแนนผูใดฝาฝนมาตรา 68
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 92 การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนตําแหนงที่วางของสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการ
เลือกตั้งที่ไดจัดใหมีขึ้นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มิใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับและใหดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ทั้งนี้ จนกวาจะสิ้นสุดอายุ
ของสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

มาตรา 93 ใหกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 6 วรรคหนึ่งเปนครั้งแรก และรายงานผลการ
พิจารณาตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในระหวางนี้ มิใหนํามาตรา 6 วรรคสอง มาใชบังคับ
ในกรณีที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนการเลือกตั้งทั่วไป
กอนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดจํานวนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่จะเลือกตั้งและประกาศกําหนดเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณ
และใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงใหาดไทยประกาศครั้ง
สุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับตองแบงพื้นที่ของแต
ละเขตเลือกตั้งใหติดตอกันแตตองไมนําพื้นที่ของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอื่นหรือนําพื้นที่เพียงบางสวนของแขวง
หนึ่งไปรวมกับแขวงอื่นในการนี้ มิใหนํามาตรา 5 และมาตรา 6 มาใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติใหดําเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

