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พระราชบัญญัต ิ
ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับที ่๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
------------ 

 
              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
       ใหไว ณ วันที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                 เปนปที ่๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๒/๗๐ก/๑/๔ สิงหาคม ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติลักษณะ 
ปกครองทองที่พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที ่๑ มกราคม  
ของปท่ีมีการเลือก" 
 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง 
ทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่  
๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๑๒  ผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามดังตอไปน้ี 
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  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันรับเลือก 
  (๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมาย 
วาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสองปจนถึงวันเลือกและเปน 
ผูที่ประกอบอาชีพเปนหลักฐาน 
  (๔) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  (๕) ไมเปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
  (๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได วิกลจริต  
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (๗) ไมเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ 
การเมือง ขาราชการประจํา พนักงาน เจาหนาที ่หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของ 
รัฐวิสาหกิจ หรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือลูกจางของสวนราชการ หรือลูกจางของเอก
ชน 
ซึ่งมีหนาที่ทํางานประจํา 
  (๘) ไมเปนผูมีอิทธิพลหรือเสียช่ือในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเส่ือมเสียใน
ทาง 
ศีลธรรม 
  (๙) ไมเปนผูเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบป 
นับแตวันถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก 
  (๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับ
แต 
วันพนโทษ 
  (๑๑) ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายวาดวย 
ปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา กฎหมาย 
วาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถ ุ
ระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
หรอื 
วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได กฎหมายวาดวยท่ีดิน ในฐานความผิด 
เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน กฎหมายวาดวยยาเสพติด กฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง และกฎหมาย 
วาดวยการพนัน ในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจาสํานัก 
  (๑๒) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๖) หรอื (๗) และ
ยัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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    

ไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก 
  (๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากตําแหนงกํานัน  
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หรือผูชวยผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
พลเรือน และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก 
  (๑๔) มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการ 
เทียบไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ เวนแตในทองท่ีใดไมอาจเลือกผูมีพ้ืนความรูดังกลาวได ผูวา 
ราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ยกเวนหรือผอนผันได" 
 
  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง 
ทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่  
๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๑๖  ผูมีสิทธิจะไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง หรอื 
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒" 
 
  มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง 
ทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่  
๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๑๘  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษา 
ความสงบอยูในตําแหนงคราวละหาป 
  นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวย 
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัต ิหรือมีลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา ๑๒ หรือเพราะเหตุเชนเดียวกับที่ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ 
(๒)  
ถึง (๗) 
  ถาตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ 
สงบวางลง ใหมีการคัดเลือกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความ 
สงบแทน และใหนําความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ผูซ่ึงไดรับคัดเลือกตามวรรคสามอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 
  เมื่อผูใหญบานตองออกจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหผูชวยผูใหญบานฝาย 
ปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงดวย" 
 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง 
ทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๒๓  ผูซึ่งสมควรจะเปนวาที่ผูใหญบานตามมาตรา ๒๒ ตองมี 



   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    

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) (๑๑)  
(๑๒) (๑๓) และ (๑๔)" 
 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ ตร ีแหงพระราชบัญญัติลักษณะ 
ปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๒๘ ตร ี ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการหมูบานคณะหนึ่ง มีหนาท่ี 
เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูใหญบาน เกี่ยวกับกิจการท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของ 
ผูใหญบาน 
  คณะกรรมการหมูบานประกอบดวยผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง และผูซึ่งราษฎรเลือกตั้งเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิ
จํานวนตามท่ีนายอําเภอจะเห็นสมควรแตตองไมนอยกวาสองคน 
  ในการประชุมคณะกรรมการหมูบาน ตองมีกรรมการหมูบานมาประชุมไมนอย 
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม ใหผูใหญบานเปนประธาน  
การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเปน 
เสียงช้ีขาด 
  กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติและไมมี 
ลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ (๒) ถึง 
(๑๓) 
  การเลือกตั้งกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ ใหราษฎรมีสิทธิเลือกต้ังผูใหญบาน 
เปนผูเลือก โดยใหนายอําเภอเปนประธาน พรอมดวยกํานันหรือผูใหญบานในตําบลนั้นอยางนอย 
หน่ึงคน 
  วิธีเลือกจะกระทําโดยลับหรือเปดเผยก็ได 
  เมื่อราษฎรสวนมากที่มาประชุมเลือกผูใดแลว ใหถือวาผูนั้นเปนกรรมการหมู 
บานผูทรงคุณวุฒิและใหนายอําเภอออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน 
  ในกรณีผูรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากัน ใหจับสลาก 
  กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละหาป 
  นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองออก 
จากตําแหนงเพราะเสียสัญชาติไทย หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ 
(๓)  
ถึง (๑๓) หรือเพราะเหตุเชนเดียวกับที่ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง 
(๗) 
  ถาตําแหนงกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิวางลง ใหมีการเลือกต้ังข้ึนแทนให 
เต็มตําแหนงท่ีวาง และใหอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 



   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    

  การเลือกตั้งกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหกระทํา 
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวาง ถาตําแหนงวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไมเกิน 
หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมเลือกตั้งขึ้นแทนก็ได" 
 
  มาตรา ๙  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๗) แหงพระราชบัญญัติลักษณะ 
ปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้กรณีการกําหนด 
ลักษณะตองหามมิใหผูใหญบานเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมาใช 
บังคับกับกํานัน ผูใหญบาน หรือแพทยประจําตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช 
บังคับจนกวาจะพนจากตําแหนงหรือครบวาระ 
 
  มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราบัญญัติ 
นี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภัย 
           นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคล 
ใหทําหนาท่ีแทนราษฎรควรมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองกัน ท้ังน้ี โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทย มาตรา ๑๐๕ บัญญัติใหผูมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที ่๑ มกราคม ของปที่มีการ 
เลือกต้ัง เปนผูมีสิทธิเลือกต้ังได ซ่ึงตอมาไดมีการแกไขสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
ตาง ๆ ใหเปนไปตามเกณฑดังกลาวแลว สมควรแกไขอายุของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานใหสอด
คลอง 
กับหลักเกณฑของผูมีสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญดวย และโดยท่ีการกําหนดคุณสมบัติและ 
ลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบาน ผูมีสิทธิจะไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญ 
บานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ วาที่ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน  
ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการออกจากตําแหนงของผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญ 
บานฝายรักษาความสงบ และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิยังบัญญัติไวไมสอดคลองกัน รวมท้ัง 
ยังไมมีบทบัญญัติใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบตอง 
ออกจากตําแหนงเมื่อผูใหญบานตองออกจากตําแหนงไวดวย เพื่อใหผูใหญบานที่เขารับตําแหนง 



   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    

ใหมสามารถคัดเลือกตัวบุคคลมารวมปฏิบัติงานในทองที่ในฐานะผูชวยผูใหญบานไดตามความ 
ตองการแกการบริหารและการปกครองทองที ่จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
              พรพิมล/แกไข 
       ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๕ 
        A+B(C) 
 
 


