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ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเลือกผูใหญบาน 

พ.ศ.2535 
------------- 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระ พุทธ
ศักราช 
2457 กระทรวงมหาดไทยจึงออกขอบังคับวาดวยการเลือกผูใหญบานไว ดังตอไปนี ้
          ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา `ขอบงัคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน 
พ.ศ.2535' 
          ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2535 เปนตนไป 
          ขอ 3 ใหยกเลิก 
               (1) ขอบงัคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ.2524 
               (2) ขอบงัคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
          ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
               `หนวยเลือกผูใหญบาน' หมายความวา ทองท่ีท่ีกําหนดใหทําการเลือกผู 
ใหญบาน 
               `ท่ีเลือกผูใหญบาน' หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการเลือกผูใหญ 
บาน 
               `คณะกรรมการเลือก' หมายความวา คณะกรรมการเลือกผูใหญบานตาม ประกาศ 
แตงต้ังของนายอําเภอ 
               `อําเภอ' หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ 
               `นายอําเภอ' หมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขต และปลัดอําเภอผูเปนหัว หนา 
ประจํากิ่งอําเภอ 
               `ผูวาราชการจังหวัด' หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
          ขอ 5 ไมวาวิธีเลือกผูใหญบานจะกระทําโดยวิธีลับหรือเปดเผย ใหนายอําเภอ 
จัดทํา บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน ตามแบบ ผ.ญ.2 ทายขอบังคับนี้ จํานวนส่ี 
ชุด ชุดท่ีหน่ึง ใหปด ประกาศไวที่ที่วาการอําเภอ ชุดท่ีสอง ใหปดไวท่ีท่ีเลือกผู 
ใหญบาน ชุดท่ีสาม และชุดท่ีส่ี มอบให กรรมการเลือกนําไปใชในวันเลือกหนึ่งชุด และ 
สํารองไวติดท่ีท่ีเลือกผูใหญบานหน่ึงชุด 
          การปดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน ตามชุดท่ีหน่ึง และชุดท่ีสอง 
ตองปดประกาศ กอนวันเลือกผูใหญบานไมนอยกวาเจ็ดวัน เพ่ือใหผูมีสิทธิไดตรวจ 
สอบและขอแกไขใหถูกตอง กอนวันเลือกไมนอยกวาสามวัน 
          ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานผูใด แมมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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มีช่ือใน ทะเบียนบานในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนก็ตาม ถาไม 
มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน และไมดําเนินการขอเพิ่มชื่อตาม 
วรรคสอง ใหถือวาผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน นัน้สละสิทธิ 
          ขอ 6 เม่ือมีการจัดต้ังหมูบานข้ึนใหม หรือตําแหนงผูใหญบานวางลง ใหนาย 
อําเภอดํา เนินการเลือกผูใหญบาน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดรับทราบการ 
วางนั้น 
          การเลือกผูใหญบาน ใหนายอําเภอประกาศกําหนดวันเลือก สถานท่ีเลือก เวลาเริ่ม ตน 
และส้ินสุดการลงคะแนน และระยะเวลาการสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน ตามแบบ ผ.ญ.1 ทาย 
ขอบังคับนี ้ใหราษฎรในหมูบานที่จะทําการเลือกผูใหญบานทราบลวงหนาไมนอยกวา 
เจ็ดวัน กอนวันทําการเลือก 
               (1) สําหรับระยะเวลาการประชุมราษฎรในวันเลือก ใหเร่ิมต้ังแตเวลา 08.00 
นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา 
               (2) การเลือกโดยวิธีลับใหเร่ิมลงคะแนนต้ังแตเวลา 10.00 นาฬิกา ถึง เวลา 
15.00 นาฬิกา 
               (3) การเลือกโดยวิธีเปดเผย ใหเร่ิมออกเสียงลงคะแนนต้ังแตเวลา 10.00 
นาฬิกา จนกวาการออกเสียงลงคะแนนจะแลวเสร็จ 
          แตถานายอําเภอเห็นวาจะดําเนินการตามกําหนดเวลาใน (1) (2) (3) ไม สามารถ 
กระทําไดเนื่องจากมีเหตุจําเปนก็ใหใชดุลพินิจกําหนดระยะเวลาตามความจําเปน 
          ขอ 7 ใหนายอําเภอกําหนดที่เลือกผูใหญบาน ซึ่งเปนสถานที่สาธารณะ เชน โรง เรียน 
หรือศาลาวัด ถาหาสถานท่ีดังกลาวไมได จะกําหนดบานหรือสถานที่อื่นที่ประชาชนไม 
รังเกียจ หรือไมเปนประโยชนแกผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานคนหนึ่งคนใดในการ 
เลือกนั้น เปนที่เลือกผูใหญบานก็ได ที่เลือกผูใหญบานจะตองเปนสถานที่ที่อยู 
ในเขตทองท่ีหมูบานน้ัน 
          ขอ 8 ในการเลือกผูใหญบาน ใหราษฎรที่จะสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานยื่น 
ใบ สมัครตามแบบ ผ.ญ.3 ทายขอบังคับนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 6 
          กอนนายอําเภอจะรับใบสมัครของผูสมัครรับเลือกผูใหญบาน ใหคณะกรรมการเลือก 
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกของผูสมัครทุกราย และใหนาย
อําเภอ 
จัด ทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน ตามแบบ ผ.ญ.4 ทายขอบังคับนี้ แลว 
ประกาศ ใหราษฎรทราบกอนวันเลือกไมนอยกวาสามวัน 
          เมื่อพนกําหนดระยะเวลารับสมัครแลว ถามีราษฎรสมัครเพียงคนเดียว ใหถือวาผู 
นั้น ไดรับเลือกเปนผูใหญบานนับแตวันเลือกผูใหญบานตามประกาศของอําเภอ และให 
ประกาศผลการ เลือกตามแบบ ผ.ญ.8 ทายขอบังคับนี้ 
          ขอ 9 ใหนายอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการเลือกผูใหญบาน ประกอบดวย เจาพนักงาน ผู 
ดําเนินการเลือกผูใหญบาน ไดแกปลัดอําเภอผูรับผิดชอบประจําตําบล กรรมการตรวจคะแนน ได 
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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    

แกผูซึ่งนายอําเภอเห็นสมควรจํานวนไมเกินเจ็ดคน และเจาหนาท่ีคะแนนซึ่งเปนขาราชการ 
โดยมีนายอําเภอหรือผูไดรับมอบหมายเปนประธานเพื่อดําเนินการเลือก ตามแบบ ผ.ญ.5 ทายขอ 
บังคับนี ้
          การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือก ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ยอมมี 
เสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออก เสียง 
เพ่ิมข้ึนไดอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
          ใหนายอําเภอแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความสงบไปประจําทําหนาที่รักษาความสงบ 
เรียบรอย ณ ที่เลือกผูใหญบานในวันเลือกผูใหญบาน จํานวนไมนอยกวาสองคน 
          ขอ 10 กอนวันเลือกผูใหญบาน ใหคณะกรรมการเลือกประชุมราษฎรในหมูบาน เพื่อ 
แจงวัตถุประสงคในการเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
รับเลือก ตลอดจนวิธีการเลือกใหราษฎรทุกคนทราบ และประกาศใหราษฎรตรวจสอบบัญชีราย
ชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือก ผูใหญบานใหเปนการถูกตอง 
          ในวันเลือกผูใหญบาน ใหมีการประชุมราษฎรเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน และ 
วิธี การเลือกผูใหญบานตามวรรคหนึ่ง วิธีเลือกโดยปกติใหกระทําโดยวิธีลับ เวนแตผู 
มีสิทธิเลือกท่ีมา ประชุมฝายขางมากรองขอใหกระทําโดยวิธีเปดเผยก็ใหกระทําโดยวิธี 
เปดเผย ใหคณะกรรมการ เลือกโดยเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกผูใหญบานบันทึกเหตุการณ 
และกรณีตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน ระหวางดําเนินการเลือกไวเปนหลักฐานทุกระยะ ตามแบบ ผ.ญ.11 
ทายขอบังคับนี้ 
          ขอ 11 ใหผูมีสิทธิเลือกแสดงหลักฐานอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้
               (1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม (บ.ป. 
2) 
               (2) บัตรประจําตัวขาราชการ ขาราชการบําเหน็จบํานาญ พนักงานเทศบาล หรอื
พนักงาน 
สุขาภิบาล 
               (3) บัตรสมาชิกสภานิติบัญญัต ิสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภา 
จังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือกรรมการสุขาภิบาล 
               (4) บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ 
               (5) บัตรประจําตัวพนักงานองคการของรัฐ 
               (6) บัตรประจําตัวกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน หรอื ผูชวย 
ผูใหญบาน 
               (7) บัตรประจําตัวกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย หรือกรรมการ อิสลาม
ประจํา 
จังหวัด หรอื 
               (8) ผูมีสิทธิเลือกซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย และไม 



   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    

มี บัตรตาม (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ใหใชหลักฐานอื่นซึ่งทางราชการออกใหแทน 
ได 
          เม่ือผูมีสิทธิเลือกไดแสดงหลักฐานดังกลาว และกรรมการเห็นวาเปนผูมีสิทธิ 
เลือก ใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูมีสิทธิเลือกอ่ืนทักทวงให 
หมายเหตุชนิดและหมายเลข หลักฐานไวในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือก 
          ขอ 12 วิธีเลือกผูใหญบานใหกระทําโดยวิธีลับ เวนแตผูมีสิทธิเลือกท่ีมา 
ประชุมฝาย ขางมากรองขอใหกระทําโดยวิธีเปดเผย ใหกระทําได 
          ขอ 13 การออกเสียงเลือกโดยวิธีเปดเผย ใหคณะกรรมการเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง 
ตามความเหมาะสม เชน 
               (1) จัดแบงสถานที่ประชุมออกเปนสวน ๆ ใหมีจํานวนเทากับจํานวนผูสมัคร 
รับ เลือกเปนผูใหญบาน แตละสวนใหมีระยะหางกันพอสมควรไมปะปนหรือยากแกการ 
ตรวจนับ และให กําหนดวาสวนใดเปนของผูสมัครคนใด กับจัดใหมีปายเขียนช่ือและ 
หมายเลขผูสมัครแตละคนไวประจํา ทุกสวนท่ีเห็นไดชัด แลวใหประธานประกาศใหที ่
ประชุมทราบวา ผูมีสิทธิเลือกคนใดประสงคจะ เลือกผูสมัครคนใดก็ใหไปประจําอยูใน 
สวนที่มีชื่อของผูที่ตนประสงคจะเลือกเปนผูใหญบาน เม่ือผูมี สิทธิเลือกไดแยก 
ยายกันไปประจําอยูในสวนของผูที่ตนประสงคจะเลือกเปนผูใหญบานเรียบรอยแลว ให 
ประธานประกาศใหที่ประชุมในแตละสวนทราบอีกครั้งหนึ่งวา สวนไหนเปนของผูสมัครคน 
ใดเพ่ือ ใหผูมีสิทธิเลือกตรวจสอบวาไดเขาไปอยูในสวนของผูท่ีจนประสงคจะ 
เลือกเปนผูใหญบานถูกตองหรือ ไม แลวใหเริ่มนับคะแนน 
               (2) เรียกช่ือผูมีสิทธิเลือกตามลําดับท่ีในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ 
เลือกผูใหญบาน ผ.ญ.2 ชุดที่มองใหคณะกรรมการเลือกนําไปใชในวันเลือก เม่ือคณะ 
กรรมการเลือกเรียกชื่อผูใดแลว ใหผูนั้นยืนขึ้นบอกคณะกรรมการเลือกวา ประสงคจะ 
เลือกผูสมัครหมายเลขใดเปนผูใหญบาน แลว ใหคณะกรรมการเลือกนับคะแนนและบันทึกไวบน 
กระดานดํา 
               (3) ยกมือขึ้นพนศีรษะหรือยืนขึ้น เมื่อประธานประกาศใหที่ประชุมทราบวา 
ผูมี สิทธิเลือกประสงคจะเลือกผูสมัครหมายเลขใดเปนผูใหญบาน ใหยกมือหรือยืนข้ึน 
โดยประกาศ ตามลําดับหมายเลขของผูสมัครทุกคน ใหคณะกรรมการเลือกนับคะแนนจากจํานวน
ผูท่ี 
ยกมือหรือยืนข้ึน ในแตละคร้ังท่ีประกาศแลวใหคัดหรือแยกผูมีสิทธิเลือกท่ีออก 
เสียงแลว มิใหปะปนกับผูมีสิทธิเลือกท่ียัง ไมออกเสียงทุกคร้ังท่ีนับ 
          ใหนับผูมีสิทธิเลือกคนหน่ึงเปนหน่ึงคะแนน 
          ขอ 14 การเลือกโดยวิธีลับ ใหประธานคณะกรรมการเลือกประกาศใหผูมีสิทธิเลือก 
ซ่ึงอยูในท่ีเลือกผูใหญบานเสนอบุคคลผูมีสิทธิเลือก ซ่ึงอยูในท่ีเลือกผูใหญ 
บาน และเปนที่เคารพเชื่อ ถือของราษฎรในหมูบานนั้นอยางนอยสองคน เปนผูแทนเพื่อ 
ดูแลการดําเนินการเลือกอยางใกลชิด แตผูนั้นจะตองมิใชผูสมัครเขารับเลือกเปนผู 



   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    

ใหญบาน 
          ผูแทนตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิทักทวงการปฏิบัติของคณะกรรมการเลือกไดเม่ือเห็น 
วา ปฏิบัติมิชอบ แตหามกลาวโตเถียงกันเอง 
          ขอ 15 เมื่อมีการทักทวงการปฏิบัติของคณะกรรมการเลือกตามขอ 14 ใหคณะ กรรมการ 
เลือก พิจารณาชี้ขาดแลวบันทึกไว และใหผูทักทวงและคณะกรรมการเลือกทุกคนลงช่ือไว 
ในบันทึกเหตุการณตามขอ 10 ถาผูทักทวงไมยอมลงช่ือ ใหคณะกรรมการเลือกบันทึกไว 
          ขอ 16 บัตรเลือกใหใชกระดาษสีขาว ขนาดกวาง ยาว ตามความจําเปน เม่ือพับ แลวมี 
ขนาดพอสมควร ดานหนามีตราครุฑ กับมีขอความวา `บัตรเลือกกํานัน หรือผูใหญบาน' และ 
มีตราประจําตําแหนงนายอําเภอทองท่ี หรือเครื่องหมายอื่นของนายอําเภอทองที่ประทับพรอมกับ 
มี หมายเลขเรียงตามลําดับตอทายขอความ `บัตรเลขที.่..' 
          ดานในของบัตรตอนบนมีขอความวา `ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท (เชน  x)' เพียง 
เลขหมายเดียว `ชองทําเคร่ืองหมาย' นี ้
          ตอลงไปใหแบงออกเปนสองชอง ชองท่ีหน่ึงมีขอความวา `เครื่องหมายประจํา 
ตัว' ชองท่ีสองมีขอความวา `ชองทําเคร่ืองหมาย' 
          ถัดลงไปใหแบงออกเปนสามชอง ชองท่ีหน่ึงมีจุดเคร่ืองหมายบนพ้ืนท่ีสีขาว 
เรียงลํา ดับลงไป ชองท่ีสองมีเลขเคร่ืองหมายบนพ้ืนสีขาว เรียงลําดับลงไปตรงกับจํานวน 
จุด ชองท่ี สามปลอยวางไวสําหรับทําเคร่ืองหมาย มีเสนคั่นระหวางเครื่องหมายประจําตัวผู 
สมัคร 
          โดยปกติจํานวนเครื่องหมายประจําตัวผูสมัครแถวแรก ใหมีไดไมเกินย่ีสิบเคร่ือง 
หมายในกรณีจําเปนตองมีเกินยี่สิบเครื่องหมาย ใหเพ่ิมเคร่ืองหมายประจําตัวผูสมัครช่ือ 
แถวตอ ๆ ไปทางขวามือของบัตร แตเครื่องหมายประจําตัวผูสมัครที่เพิ่มแถวหนึ่ง ๆ จะมี 
ไดไมเกินสามสิบ เคร่ืองหมาย 
          ท้ังน้ี ตามตัวอยางบัตรเลือกกํานัน หรือผูใหญบาน ทายขอบังคับนี้ ยกเวนใน 
กรณีที ่ทางราชการนําบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภา 
จังหวัด มาใชในการเลือกผูใหญบาน ใหกระทําไดโดยเพ่ิมขอความ `บัตรเลือกกํานัน หรอื 
ผูใหญบาน' ใต ขอความของบัตรเลือกนั้น ๆ 
          ขอ 17 เมื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานไดรับบัตรเลือก ใหไปยังคูหาลงคะแนน 
ท่ี วางคราวละหนึ่งคนเพื่อลงคะแนน การลงคะแนนเลือกใหผูมีสิทธิเลือกทําเคร่ืองหมาย 
กากบาท (เชน  x) ดวยปากกาหรือดินสอในชองทําเครื่องหมายใหตรงกับเครื่องหมายประจําตัว 
ผูไดรับ เสนอชื่อที่จนตอนการเลือก ลงในบัตรเลือกดานใน และใหทําเครือ่งหมายเพียง 
หน่ึงเคร่ืองหมาย แลวพับบัตรเลือกนั้น ท้ังน้ีตองทําใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร แลวนํา 
บัตรนั้นไปมอบแกกรรมการ ใสหีบบัตรตอหนาตนแลวออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน 
          ขอ 18 ถาผูมีสิทธิเลือกไมสามารถลงคะแนนเลือกได เพราะบัตรเลือกบกพรองหรือ 
ชํารุดใหสงบัตรเลือกนั้นคืนแกกรรมการ แลวใหกรรมการจัดบัตรเลือกใหแกผูนั้นใหม 



   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    

 
          ขอ 19 หีบบัตรเลือกใหทําดวยไมหรือโลหะมีฝาและกุญแจพรอม ดานหนาใตท่ี 
ใส กุญแจใชวัสดุโปรงแสงมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกได และท่ีฝามีชองใสบัตรเลือก 
ตามแบบตัว อยางทายขอบังคับน้ี หรือใหใชหีบบัตรและคูหาลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร หรอื สมาชิกสภาจังหวัดโดยอนุโลม 
          ขอ 20 ถาการลงคะแนนหรือการนับคะแนนไมสามารถกระทําไดเนื่องจากการเกิด จลาจล 
อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุนอกอํานาจอยางอื่น ใหคณะกรรมการเลือกประกาศงดลงคะแนน หรอื
นับ 
คะแนนตามแบบ ผ.ญ.9 ใหนายอําเภอกําหนดวันลงคะแนนใหมภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับ 
ทราบวาเหตุนั้นไดสงบแลว และตองประกาศใหราษฎรไดทราบลวงหนากอนวันลงคะแนนไม 
นอยกวา สามวัน ตามแบบ ผ.ญ.10 ทายขอบังคับนี้ 
          การตรวจนับคะแนน ใหกรรมการกรอกคะแนนตามแบบ ผ.ญ.6 ทายขอบังคับนี้ ถา 
ปรากฏวา 
มีบัตรเลือกเกินจํานวนผูมาใชสิทธิเลือก คณะกรรมการเลือกตองจัดใหมีการลงคะแนน ใหม 
หรือดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แตถาจํานวนบัตรออกเสียงเทากันหรือนอยกวา จํานวน 
ผูมาใชสิทธิเลือก ใหถือวาการเลือกนั้นสมบูรณ 
          ใหกรรมการประกาศชี้แจงใหผูมีสิทธิเลือก ซึ่งอยูในที่เลือกผูใหญบานนั้น 
ทราบเงื่อนไข ตามวรรคหนึ่ง กอนการตรวจนับคะแนน 
          ขอ 21 บัตรเลือกตอไปนี้ถือวาเปนบัตรเสีย คือ 
               (1) บัตรปลอม 
               (2) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายเกินกวาหน่ึงเคร่ืองหมาย 
               (3) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมาย 
               (4) บัตรที่ปรากฏวาไดพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 
               (5) บัตรท่ีมีเคร่ืองสังเกต หรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวใน 
ขอบังคับนี ้
               (6) บัตรท่ีไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครคนใด 
          บัตรดังกลาวใหประธานกรรมการเลือกสลักวา `เสีย' และใหกรรมการคนหน่ึงลงช่ือ 
กํากับไว การสลักบตัรเสีย ใหสลักดานหนาตรงใตครุฑ 
          ขอ 22 ในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานมีคะแนนเทากัน ใหจับสลาก 
กอนจะ ใหจับสลาก ประธานกรรมการเลือกผูใหญบานตองจัดใหผูที่ไดรับคะแนนเทากัน 
ตกลงกันเสียกอนวา จะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลากขนาด 
กวางยาวเทากัน มีจํานวนเทากับ จํานวนผูไดรับคะแนนเทากัน โดยเขียนขอความวา `ได 
รับเลือกเปนผูใหญบาน' เพียงบัตร เดียวนอกจากนั้นเขียนขอความวา `ไมไดรับเลือก 
เปนผูใหญบาน' และใหคณะกรรมการลงชื่อ กํากับทุกบัตรสลาก 



   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    

          ขอ 23 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลงแลว ใหคณะกรรมการเลือก เก็บบัตรบัตรเลือกที่ 
ใชนับคะแนนแลว บันทึกการเลือกตามแบบ ผ.ญ.11 ประกาศผลการเลือกหนึ่งฉบับ ตามแบบ 
ผ.ญ.7 
และแบบกรอกคะแนนตามแบบ ผ.ญ.6 ทายขอบังคับนี้ ที่ใชกรอกคะแนนแลวบรรจุในหีบบัตร 
เลือก 
สวนบัตรเสียนั้นใหบรรจุซอง หรือหอไวเปนสวนตางหาก โดยมิใหปะปนกับบัตรเลือกอื่น 
และ ใหเก็บไวดวยกันในหีบบัตรเลือกแลวปดหีบบัตรเลือกใสกุญแจ ประจําครั่งทับร ู
กุญแจไว และใหเอา กระดาษปดทับชองใสบัตรเลือก โดยลงชื่อคณะกรรมการเลือกกํากับไวบน 
กระดาษนั้นดวย ท้ังน้ีให กระทําโดยเปดเผยตอหนาประชาชน ซ่ึงอยู ณ ที่นั้น และนําหีบ 
บัตรเก็บรักษาไว ณ ที่วาการอําเภอ 
          ขอ 24 เมื่อเสร็จการเลือกและปรากฏวาผูใดไดรับเลือกเปนผูใหญบานแลว 
ให ประกาศผลการเลือกผูใหญบาน ตามแบบ ผ.ญ.7 หรือแบบ ผ.ญ.8 ทายขอบังคับนี้ โดยให
คณะ 
กรรมการเลือกและผูแทนที่ประชุมผูมีสิทธิเลือกตามขอ 14 ในกรณีออกเสียงโดยวิธีลับ 
หรอื พยานอีกอยางนอยสามคน ในกรณีออกเสียงโดยวิธีเปดเผย ลงช่ือไวเปนหลักฐาน แลวให 
ประธานกรรมการเลือกนําประกาศผลการเลือกปดไว ณ ท่ีเลือกผูใหญบาน และที่วาการอําเภอ 
เพื่อ ใหราษฎรทั่วไปทราบ 
          ขอ 25 ใหนายอําเภอรายงานผลการเลือกผูใหญบานไปยังผูวาราชการจังหวัด 
พรอม ดวยสําเนาหลักฐานการเลือกผูใหญบาน เพื่อพิจารณาออกหนังสือสําคัญใหตอไป 
          นายอําเภอจะทําลายบัตรเลือกและเอกสารที่เก็บอยูในหีบบัตรเลือกนั้นได เม่ือ 
พนระยะ เวลาคัดคานการเลือก ตามขอ 26 แลวไมนอยกวาเจ็ดวัน และในกรณีที่มีการ 
คัดคานการเลือก ใหนายอําเภอเก็บรักษาหีบบัตรเลือกไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด 
          ขอ 26 เมื่อประกาศผลการเลือกผูใหญบานแลว ผูสมัครหรือผูมีสิทธิเลือกผู 
ใดเห็นวา การเลือกเปนไปโดยมิชอบ ใหมีสิทธิรองคัดคานการเลือกตอผูวาราชการ 
จังหวัดภายในสิบหาวันนับ แตวันเลือกเพ่ือใหมีการเลือกใหม 
          ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดคํารองคัดคานและมีอํานาจสั่งยก 
เลิกการ เลือกไดแลวมีคําส่ังใหอําเภอดําเนินการเลือกใหมภายในสิบหาวัน 
          ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหมีการเลือกใหม ใหถือวาผูใหญ 
บานซึ่งถูกคัด คานนั้นขาดจากการเปนผูใหญบานนับตั้งแตวันท่ีผูวาราชการ 
จังหวัดมีคําส่ัง กิจการตาง ๆ ท่ีได กระทําไปในหนาที่ถือวาสมบูรณ 
 
                                ประกาศ ณ วันที ่23 มิถุนายน พ.ศ.2535 
                                      พลตํารวจเอก เภา  สารสิน 
                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

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    

 
 
 


