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ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเลือกผูใหญบาน 

พ.ศ. 2524 
---------- 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธ
ศักราช 
2457 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดขอบังคับ วาดวยการเลือกผูใหญบานไวดังตอไปนี ้
     ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา `ขอบงัคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน 
พ.ศ. 2524' 
     ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา 
เปนตนไป 
     ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบาน พ.ศ.2515 
     ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
     `หนวยเลือกผูใหญบาน' หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการเลือกผูใหญบาน 
     `ท่ีเลือกผูใหญบาน' หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการเลือกผูใหญบาน 
     ขอ 5 ไมวาวิธีเลือกผูใหญบานจะกระทําโดยวิธีเปดเผย หรือวิธีลับ ใหนายอําเภอจัดทําบัญชี 
รายช่ือผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน ตามแบบ ผ.ญ.2 ทายขอบังคับนี้จํานวนสี่ชุด ชุดท่ี 1 ใหปด
ประกาศไว 
ที่ที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอ ชุดท่ี 2 ใหปดไวท่ีท่ีเลือกผูใหญบาน ชุดท่ี 3 และชุดท่ี 4 
มอบใหกรรมการเลือกนําไปใชในวันเลือก 1 ชุด และสํารองไวติดท่ีท่ีเลือกผูใหญบาน 1 ชุด 
     การปดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน ตามชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ตองปดประกาศกอน 
วันประกาศเลือกผูใหญบานไมนอยกวาเจ็ดวัน เพ่ือใหผูมีสิทธิไดตรวจสอบ และขอแกไขใหถูก
ตองกอน 
วันเลือกไมนอยกวาสามวัน 
     ขอ 6 ในการเลือกผูใหญบาน ใหนายอําเภอประกาศกําหนด วัน เวลา และที่เลือกผูใหญบาน 
ตามแบบ ผ.ญ.1 ทายขอบังคับนี้ ใหราษฎรในหมูบานที่จะทําการเลือกผูใหญบานทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 
เจ็ดวัน กอนวันทําการเลือก 
     ขอ 7 ใหนายอําเภอกําหนดที่เลือกผูใหญบาน ซึ่งเปนสถานที่สาธารณะ เชน โรงเรียน หรอื 
ศาลาวัด ถาหาสถานท่ีดังกลาวไมได จะกําหนดบานหรือสถานท่ีอื่น ซึ่งประชาชนไมรังเกียจ หรอื
ไมเปน 
ประโยชนแกผูไดรับเลือกเปนผูใหญบานคนหนึ่งคนใด ในการเลือกนั้นเปนที่เลือกผูใหญบานก็ได 
     ขอ 8 ในการเลือกผูใหญบาน ใหนายอําเภอหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนประธาน พรอมดวย
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กํานัน 
หรือผูใหญบานในตําบลนั้นอยางนอยหนึ่งคนเปนคณะกรรมการ ประชุมราษฎรแจงวัตถุประสงค
ในการเลือก 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือก และคุณสมบัติของผูมีสิทธิรับเลือก ตลอดจนวิธีการเลือกใหราษฎรทุก
คนเขาใจ 
และตรวจสอบจํานวนผูมาประชุมท้ังหมดวามีจํานวนเทาใด เปนผูมีสิทธิเลือกทุกคนหรือไม โดย
ประกาศให 
ราษฎรที่มาประชุมชวยตรวจสอบวา มีบุคคลผูไมมีสิทธิเลือกอยูในท่ีน้ันหรือไม ถามีใหคัดคานข้ึน
ในขณะนั้น 
และใหกรรมการสอบสวนคุณสมบัติของผูนั้น หากไดความวาเปนผูไมมีสิทธิเลือก ใหส่ังผูน้ันออก
จากที่เลือก 
ผูใหญบาน 
     ในกรณีเลือกโดยวิธีเปดเผยหรือโดยวิธีลับ ผูใดมาใชสิทธิเลือกหลังจากท่ีประธานไดแจง 
วัตถุประสงคในการเลือก และไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตามวรรคหน่ึงแลว ใหถือ
วาผูนั้น 
หมดสิทธิเลือก 
     ท้ังน้ี ใหกรรมการเลือกบันทึกเหตุการณและกรณีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินการเลือก 
ไวเปนหลักฐานทุกระยะดวย 
     ขอ 9 ใหผูมีสิทธิเลือกแสดงหลักฐานอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้
          (1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม (บ.ป.2) 
          (2) บัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสุขาภิบาล 
          (3) บัตรสมาชิกสภานิติบัญญัต ิสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภา
จังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาล หรือกรรมการสุขาภิบาล 
          (4) บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือตํารวจกองประจําการ 
          (5) บัตรประจําตัวพนักงานองคการของรัฐ 
          (6) บัตรประจําตัวกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน หรือผูชวย 
ผูใหญบาน 
          (7) บัตรประจําตัวกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย หรือกรรมการอิสลามประจํา 
จังหวัด หรอื 
          (8) ผูมีสิทธิเลือกซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย และไมอาจมีบัตรตาม 
(2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ตองใชหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหแทนได 
     เม่ือผูมีสิทธิไดแสดงหลักฐานดังกลาว และกรรมการเห็นวาเปนผูมีสิทธิเลือกใหอานชื่อและที่
อยูของ 
ผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูมีสิทธิเลือกอ่ืนทักทวงใหหมายเหตุชนิดและหมายเลขหลักฐานไวในบัญชีราย
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือก 
     ขอ 10 ในกรณีผูมีสิทธิเลือกเสนอชื่อผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานคนใด จะตองใหผูมีสิทธิ
เลือก 
รับรองอีกอยางนอยสามคน และใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตอง
หามของผูไดรับ 
เสนอชื่อทุกคนและบันทึกไววา ผูใดมีสิทธิท่ีจะไดรับเลือกเปนผูใหญบานหรือไม หรือเห็นวาผูใด
เปนผูไมมี 
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามก็ใหแจงในท่ีประชุมทราบ แลวคัดชื่อผูนั้นออกใหเหลือแตเฉพาะ
ผูมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามเทาน้ัน 
     ผูไดรับเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมนั้น และคณะกรรมการเลือกตองสอบถามความสมัครใจผู
นั้นดวย 
ถาไมสมัครใจใหคณะกรรมการคัดชื่อผูนั้นออก 
     ถามีผูไดรับเสนอช่ือเพียงคนเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือกเปนผูใหญบาน 
     ขอ 11 ในกรณีที่ผูไดรับเสนอชื่อหลายคน ใหคณะกรรมการจัดใหผูที่ไดรับเสนอชื่อดังกลาว 
จับสลากเพื่อเลือกเลขหมายประจําตัว แลวประกาศใหที่ประชุมทราบโดยทั่วไป โดยใหเขียนช่ือตัว 
ช่ือสกุล 
และเลขหมายประจําตัวของแตละคนไวบนกระดานดําในที่เลือกผูใหญบาน 
     ขอ 12 การเลือกผูใหญบานตามปกติใหกระทําโดยวิธีเปดเผย เวนแตผูมีสิทธิเลือกท่ีมา
ประชุม 
ฝายขางมากรองขอใหกระทําโดยวิธีลับ ใหกระทําโดยวิธีลับ 
     ขอ 13 การออกเสียงเลือกโดยวิธีเปดเผย ใหกระทําไดโดยการจัดแบงสถานที่ประชุมออกเปน 
สวน ๆ ใหมีจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับเสนอชื่อแตละสวนมีระยะหางกันพอสมควร ไมปะปนกัน
หรือยาก 
แกการตรวจนับ และใหกําหนดวา สวนใดเปนของผูไดรับเสนอชื่อคนใด กับจัดใหมีปายเขียนช่ือผู
ไดรับ 
เสนอชื่อแตละคนไวประจําทุกสวนที่เห็นไดชัด ใหประธานประกาศใหที่ประชุมทราบวา ผูมีสิทธิ
เลือกคนใด 
ประสงคจะเลือกผูไดรับเสนอชื่อคนใด ก็ใหไปประจําอยูในสวนที่มีชื่อของผูที่ตนประสงคจะเลือก
เปน 
ผูใหญบาน 
     เม่ือผูมีสิทธิเลือกไดแยกยายกันเขาไปประจําอยูในสวนของผูท่ีตนประสงคจะเลือกเปนผูใหญ
บาน 
เรียบรอยแลว ใหประธานประกาศใหที่ประชุมในแตละสวนทราบอีกครั้งหนึ่ง สวนไหนเปนของผู



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไดรับ 
เสนอช่ือคนใดเพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกตรวจสอบวาไดเขาไปอยูในสวนของผูท่ีตนประสงคจะเลือกเปน
ผูใหญบาน 
ถูกตองหรือไม 
     ใหนับผูมีสิทธิเลือกคนหน่ึงเปนหน่ึงคะแนน 
     ขอ 14 การเลือกโดยวิธีลับ ใหประธานประกาศใหที่ประชุมเสนอผูมีสิทธิเลือกที่เปนที่เคารพ
และ 
เชื่อถือของราษฎรในหมูบานนั้นอยางนอยสองคนเปนผูแทน เพื่อดูแลการดําเนินการเลือกอยาง
ใกลชิด 
แตผูนั้นจะตองมิใชเปนผูไดรับเสนอชื่อเขารับเลือกเปนผูใหญบาน 
     ผูแทนตามวรรคหนึ่งมีสิทธิทักทวงการปฏิบัติของคณะกรรมการไดเมื่อเห็นวาปฏิบัติมิชอบ แต
หามกลาว 
โตเถียงระหวางกันเอง 
     ขอ 15 เม่ือมีการทักทวงการปฏิบัติของคณะกรรมการตามขอ 14 ใหคณะกรรมการพิจารณา
และ 
ชี้ขาด และใหผูทักทวงและคณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อไวในบันทึกเหตุการณตามขอ 8 ดวย 
ถาผู 
ทักทวงไมยอมลงลายมือช่ือ ใหคณะกรรมการบันทึกไว 
     ขอ 16 สําหรับการเลือกโดยวิธีลับ บัตรเลือกใหใชกระดาษสีขาว ขนาดกวาง ยาว ตามความ 
จําเปน เมื่อพับแลวมีขนาดพอสมควรดานหนามีตราครุฑ กับมีขอความวา `บัตรเลือกกํานัน หรือผู
ใหญบาน' 
และมีตราประจําตําแหนงนายอําเภอทองท่ี หรือเคร่ืองหมายอ่ืนของนายอําเภอทองท่ีประทับ 
พรอมกับมี 
หมายเลขเรียงลําดับตอทายขอความ `บัตรเลขที.่.' 
     ดานในของบัตรตอนบนมีขอความวา `ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท (เชน x) เพียงเลขหมาย
เดียว 
ใน `ชองทําเคร่ืองหมาย' นี'้ 
     ตอลงไปใหแบงออกเปนสองชอง ชองท่ีหน่ึงมีขอความวา `เครื่องหมายประจําตัว' ชองท่ีสอง 
มีขอความวา `ชองทําเคร่ืองหมาย' 
     ถัดลงไปใหแบงออกเปนสามชอง ชองท่ีหน่ึงมีจุดเคร่ืองหมายบนพ้ืนสีขาว เรียงลําดับลงไป 
ชอง 
ท่ีสองมีเลขเคร่ืองหมายบนพ้ืนสีขาวเรียงลําดับลงไปตรงกับจํานวนจุด ชองท่ีสามปลอยวางไว
สําหรับทํา 
เคร่ืองหมาย มีเสนคั่นระหวางเครื่องหมายประจําตัวผูไดรับเสนอชื่อ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     โดยปกติจํานวนเครื่องหมายประจําตัวผูไดรับเสนอชื่อแถวแรก ใหมีไดไมเกินย่ีสิบเคร่ือง
หมาย 
ในกรณีจําเปนตองมีเกินยี่สิบเครื่องหมายใหเพิ่มเครื่องหมายประจําตัวผูไดรับเสนอชื่อแถวตอ ๆ 
ไป ทาง 
ขวามือของบัตร แตเครื่องหมายประจําตัวผูไดรับเสนอชื่อที่เพิ่มแถวหนึ่ง ๆ จะมีไดไมเกินสามสิบ
เครื่อง 
หมาย 
     ท้ังน้ี ตามตัวอยางบัตรเลือกกํานัน หรือผูใหญบาน ทายขอบังคับนี้ ยกเวนในกรณีที่ทางราช
การ 
นําบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาจังหวัด มาใชใน
การเลือก 
ผูใหญบานใหกระทําไดโดยเพิ่มขอความ `บัตรเลือกกํานัน หรือผูใหญบาน' ใตขอความของบัตร
เลือกนั้น ๆ 
     ขอ 17 เมื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานไดรับบัตรเลือกแลว ใหไปยังคูหาลงคะแนนท่ีวางคราวละ 
หน่ึงคนเพ่ือลงคะแนน การลงคะแนนเลือกใหผูมีสิทธิเลือกทําเคร่ืองหมายกากบาท (เชน x) ดวย
ปากกา 
หรือดินสอในชองทําเครื่องหมายใหตรงกับเครื่องหมายประจําตัวผูไดรับเสนอชื่อที่ตนตองการ
เลือก ลงใน 
บัตรเลือกดานในและใหทําเคร่ืองหมายเพียงหน่ึงเคร่ืองหมายแลวพับบัตรเลือกน้ัน ท้ังน้ี ตองทํา
ใหเสร็จ 
ภายในเวลาอันสมควร แลวนําบัตรนั้นไปมอบแกกรรมการใสหีบบัตรตอหนาตน แลวออกไปจากที่
เลือก 
ผูใหญบาน 
     ขอ 18 ถาผูมีสิทธิเลือกไมสามารถลงคะแนนเลือกได เพราะบัตรเลือกบกพรองหรือชํารุด ให 
สงบัตรเลือกนั้นคืนแกกรรมการ แลวใหกรรมการจัดบัตรเลือกใหแกผูนั้นใหม 
     ขอ 19 หีบบัตรเลือกและคูหาสําหรับลงคะแนน ใหใชหีบบัตรและคูหาลงคะแนนของสมาชิก
สภา 
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาจังหวัดโดยอนุโลม 
     ขอ 20 การตรวจนับคะแนน ใหกรรมการกรอกคะแนนตามแบบ ผ.ญ. 3 ทายขอบังคับนี้ ถา 
ปรากฏวา มีบัตรเลือกเกินจํานวนผูมาใชสิทธิเลือก คณะกรรมการตองจัดใหมีการลงคะแนนใหม 
แต 
ถาจํานวนบัตรออกเสียงเทากับหรือนอยกวาจํานวนผูมาใชสิทธิเลือก ใหถือวาการเลือกนั้นสมบูรณ 
     ใหกรรมการประกาศชี้แจงใหผูมีสิทธิเลือก ซึ่งอยูในที่เลือกผูใหญบานนั้นทราบเง่ือนไขตาม 
วรรคหนึ่งกอนการตรวจนับคะแนน 
     ขอ 21 บัตรเลือกตอไปนี้ถือวาเปนบัตรเสีย คือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          (1) บัตรปลอม 
          (2) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายเลือกเกินกวาหน่ึงเคร่ืองหมาย 
          (3) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมาย 
          (4) บัตรที่ปรากฏวา ไดพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 
          (5) บัตรท่ีมีเคร่ืองสังเกต หรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี ้
          (6) บัตรท่ีไมอาจทราบไดวา ลงคะแนนใหกับผูไดรับเสนอชื่อคนใด 
     บัตรดังกลาวใหประธานกรรมการเลือกสลักวา `เสีย' และใหกรรมการคนหน่ึงลงลายมือช่ือ 
กํากับไว การสลักบตัรเสียใหสลักดานหนาตรงใตตราครฑุ 
     ขอ 22 ในกรณีที่ผูไดรับเสนอชื่อเปนผูใหญบานมีคะแนนเทากันใหจับสลาก กอนจะใหจับ
สลาก 
ประธานดําเนินการใหผูที่ไดรับคะแนนเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหผูใดเปนผูจับสลากกอน
หลัง 
แลวใหจัดทําบัตรสลากขนาดกวางยาวเทากัน มีจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับคะแนนเทากัน โดย
เขียน 
ขอความวา `ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน' เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา `ไมไดรับเลือก 
เปนผูใหญบาน' และใหคณะกรรมการลงลายมือชื่อกํากับทุกบัตรสลาก 
     ขอ 23 เมื่อเสร็จการเลือกและปรากฏวา ผูใดไดรับเลือกเปนผูใหญบานแลว ใหจัดทําบันทึก 
ตามแบบ ผ.ญ. 4 และประกาศตามแบบ ผ.ญ. 5 หรือแบบ ผ.ญ. 6 ทายขอบังคับนี้ โดยใหคณะ 
กรรมการและผูแทนที่ประชุมผูมีสิทธิเลือกตามขอ 14 ในกรณีออกเสียงโดยวิธีลับหรือพยานอีก
อยางนอย 
สามคน ในกรณีออกเสียงโดยวิธีเปดเผย ลงช่ือไวเปนหลักฐาน แลวใหประธานนําประกาศผลการ 
เลือกปดไว ณ ท่ีเลือกผูใหญบาน และที่วาการอําเภอเพื่อใหราษฎรทราบ บันทึกเหตุการณตามขอ 
8 
ใหเก็บรักษาไว ณ ที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอ เพื่อเปนหลักฐานแลวรายงานไปยัง 
ผูวาราชการจังหวัด พรอมดวยสําเนาบันทึกการเลือกและสําเนาบันทึกตามขอ 8 ขอ 10 หรือขอ 
15 
เพื่อพิจารณาออกหนังสือสําคัญใหตอไป 
 
                              ประกาศ ณ วันที ่24 มิถุนายน พ.ศ. 2524 
                                       บัญญัติ บรรทัดฐาน 
                                รัฐมนตรีชวยวาการ รักษาราชการแทน 
                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 


