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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทาํไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบ
ของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเขต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบญัญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหา  และวรรคหก  ของขอ  ๒๐  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เร่ือง  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ประกาศตามวรรคสี่ใหมีชื่อผูสมัครและเลขหมายประจําตัวผูสมัคร  และรูปผูสมัคร  ทั้งนี้   
ใหปดไว  ณ  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขต  ที่สาธารณะที่เห็นไดงาย  และที่เลือกต้ังหรือ
บริเวณใกลเคียงกับที่เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังซ่ึงผูนั้นสมัครโดยเร็ว 

วิธีการใหเลขหมายประจําตัวผูสมัคร  ใหกําหนดเรียงตามลําดับเลขที่ของใบรับใบสมัคร 
ซ่ึงผูอํานวยการเขตไดรับสมัครและออกใบรับใบสมัครใหแกผูสมัครไวแลว” 

ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสาม  วรรคส่ี  วรรคหา  และวรรคหก  ของขอ  ๓๕  แหง
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูสมัครกลุมใดหรือผูสมัครผูใด  ประสงคจะสงตัวแทนไปประจําอยู  ณ  ที่เลือกต้ัง  ใหย่ืนหนังสือ
แตงต้ังตัวแทนของตนตอผูอํานวยการเขตกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบหาวัน  โดยใหแตงต้ังได 
หนวยเลือกต้ังละหนึ่งคน 
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ตัวแทนผูสมัครตองอยูในที่ซ่ึงจัดไว  ณ  ที่เลือกต้ังซ่ึงสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานไดและ
หามมิใหปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการตรวจคะแนนหรือจับตองบัตรเลือกต้ัง  หรือกลาวโตตอบกับ
กรรมการตรวจคะแนนหรือระหวางกันเองโดยประการที่จะเปนอุปสรรคแกการเลือกต้ัง 

ตัวแทนผูสมัครอาจรองทักทวงในเมื่อเห็นวากรรมการตรวจคะแนนปฏิบัติการไมถูกตอง 
ตามกฎหมาย  ในกรณีเชนนี้ใหกรรมการตรวจคะแนนจดบันทึกคําทักทวงนั้นไว 

ถาตัวแทนผูสมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกต้ัง  และกรรมการตรวจคะแนน 
ไดตักเตือนแลวแตยังขัดขืน  คณะกรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจสั่งใหตัวแทนผูสมัครออกไปจาก 
ที่เลือกต้ัง” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๔๔  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เ ร่ือง  การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเขต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๔๔  บัตรเลือกต้ังใหเปนไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต  
ซ่ึงตองกําหนดใหมีชองสําหรับผูไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ัง  และมีตนข้ัวบัตรเลือกต้ัง  ซ่ึงมีชอง
สําหรับลงลายมือชื่อของกรรมการตรวจคะแนนผูที่จายบัตรเลือกต้ัง  และมีชองสําหรับใหผูเลือกต้ัง 
เขียนชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๔๖  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การเลือกต้ังสมาชิก
สภาเขต  พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๔๖  การลงคะแนนเลือกต้ังใหผู เลือกต้ังทําเครื่องหมายกากบาทดวยปากกาลงใน   
“ชองทําเครื่องหมาย”  ใหตรงกับเลขหมายประจําตัวผูสมัครที่ตนตองการเลือกลงในบัตรเลือกต้ังดานใน 

ใหทําเครื่องหมายกากบาทไดไมเกินจํานวนสมาชิกสภาเขตที่จะมีไดในเขตเลือกต้ังนั้น” 
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๔๙  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การเลือกต้ังสมาชิก

สภาเขต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๔๙  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน  ใหผูเลือกต้ังที่จะลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการ

ตรวจคะแนน  โดยแสดงบัตรแสดงตนตามวรรคสองเพื่อใหตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผูเลือกต้ัง   
เมื่อกรรมการตรวจคะแนนตรวจสอบถูกตองแลว  ใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดัง ๆ  ถาไมมีผูเลือกต้ัง
หรือผูสมัครผูใดทักทวง  ใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูเลือกต้ังโดยใหจดหมายเลขบัตร  และสถานที่
ออกบัตรลงในบัญชีรายชื่อผูเลือกต้ัง  และใหผูเลือกต้ังลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 
ผูเลือกต้ังไวเปนหลักฐาน  และกอนมอบบัตรเลือกต้ังใหผูเลือกต้ังไปลงคะแนน  ใหผูเลือกต้ังเขียนชื่อ
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หรือพิมพลายนิ้วมือในตนข้ัวบัตรเลือกต้ังไวเปนหลักฐานดวย  แลวใหกรรมการตรวจคะแนนมอบบัตร
เลือกต้ังใหแกผูนั้นไปลงคะแนน 

การใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังใหผูเลือกต้ังย่ืนหลักฐานเพื่อขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังโดยแสดง 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือ 
(๒) ใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม  (บ.ป. ๒)  ที่ติดรูปถายและประทับตราเจาหนาที่  หรือ 
(๓) ใบแทนใบรับคําขอมีบัตรที่ติดรูปถายและประทับตราเจาหนาที่  (บ.ป. ๒  ก)  หรือ 
(๔) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ

ตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  หรือ 
(๕) บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นซ่ึงทางราชการออกให  ซ่ึงตองมีรูปถายและเลขหมาย

ประจําตัวประชาชน  ซ่ึงไดแกหลักฐานดังตอไปนี้ 
 (ก) ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนสงทางบก 
 (ข) หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการตางประเทศ 
หากมีผูทักทวงหรือกรรมการตรวจคะแนนสงสัยวา  ผูเลือกต้ังที่มาแสดงตนนั้นไมใชเปนผูมีชื่อ

ในบัญชีรายชื่อผูเลือกต้ัง  ใหกรรมการตรวจคะแนนมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง
หรือผูถูกสงสัยมีสิทธิลงคะแนนหรือไม  คําชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจคะแนนใหเปนที่สุด  ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจคะแนนวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมมีสิทธิลงคะแนน  ใหคณะกรรมการ
ตรวจคะแนนทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย” 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๕๒  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเขต  พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๕๒  เมื่อผูเลือกต้ังทําเคร่ืองหมายลงในบัตรเลือกต้ังแลว  ใหพับบัตรเลือกต้ังเพื่อมิให
ผูอื่นทราบไดวาลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครใด  แลวใหนําบัตรเลือกต้ังนั้นใสลงหีบบัตรเลือกต้ัง 
ดวยตนเองตอหนากรรมการตรวจคะแนน” 

ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ  ๕๗  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การเลือกต้ังสมาชิก
สภาเขต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๕๗  ในกรณีที่ผูเลือกต้ังไมประสงคจะลงคะแนนเลือกต้ังใหทําเคร่ืองหมายกากบาท 
ในชองไมลงคะแนนเลือกต้ัง” 
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ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ  ๗๐  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การเลือกต้ังสมาชิก 
สภาเขต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๗๐  บัตรเลือกต้ังตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย  คือ 
 (๑) บัตรปลอม 
 (๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายใด ๆ 
 (๓) บตัรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเลือกต้ังใหกับผูสมัครคนใด 
 (๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายเปนที่สังเกต 
 (๕) บัตรที่มิใชบัตรซ่ึงกรรมการตรวจคะแนนมอบให 
 (๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครเกินกวาจํานวนสมาชิกสภาเขตที่จะพึงมีได

ในเขตเลือกต้ังนั้น 
 (๗) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครสมาชิกสภาเขตที่จะพึงมีทั้งหมดนอก  

“ชองทําเครื่องหมาย” 
 (๘) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอก  “ชองไมลงคะแนน” 
 (๙) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนทั้งใน  “ชองทําเครื่องหมาย”  และใน  “ชองไมลงคะแนน” 
(๑๐) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใน  “ชองทําเครื่องหมาย”  ที่ไมมีผูสมัครรับเลือกต้ังนั้น 
(๑๑) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(๑๒) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครใน  “ชองทําเคร่ืองหมาย”  เกินกวาหนึ่ง

เคร่ืองหมายใน  “ชองทําเครื่องหมาย”  เดียวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เนื่องจากขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  และมีบทบัญญัติบางประการ 
ท่ีไมสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  อาจทําใหเกิดความสับสนแก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและประชาชน  สมควรแกไขใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
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