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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเลอืกผูใหญบาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
โดยที่ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มี

บทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน สมควรปรับปรุง
ขอบังคับดังกลาวใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แหง
พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้ เ รียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือก

ผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“หนวยเลือกผูใหญบาน” หมายความวา ทองที่ที่ กําหนดใหทําการเลือก

ผูใหญบาน 
“ที่เลือกผูใหญบาน” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือก

ผูใหญบานและใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกผูใหญบาน 
“ผูมีสิทธิเลือก” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามที่กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่กําหนดไว 
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
“คณะกรรมการเลือก” หมายความวา คณะกรรมการเลือกผูใหญบานตามคําส่ัง

แตงตั้งของนายอําเภอ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๙ ง/หนา ๑/๖ เมษายน ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามคําส่ังแตงตั้งของนายอําเภอ 

 
ขอ  ๕   การปฏิบัติหน าที่ตามระเบียบนี้  นายอํ า เภออาจมอบหมายให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่แทนได 
 
ขอ ๖  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
แบบพิมพ รูปแบบและลักษณะของบัตรเลือก ใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี ้

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๗  เมื่อมีการจัดตั้งหมูบานใหม หรือตําแหนงผูใหญบานวางลงไมวาดวยเหตุ
ใดใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกผูใหญบานโดยวิธีลับ ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่มี
การจัดตั้งหมูบานใหมหรือตําแหนงผูใหญบานวางลง 

 
ขอ ๘  การเลือกผูใหญบาน ตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(๑) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการเลือกผูใหญบานจนถึงวันเลือก หาม

มิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกลงคะแนน หรืองดเวนการ
ลงคะแนนใหแกผูสมัคร ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

ก. จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน 
หรือผลประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 

ข. ให เสนอให หรือสัญญาวาจะให เงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด มัสยิด สุเหรา ศาลเจา โรงเจ โบสถ
คริสต โบสถพราหมณ สํานักปฏิบัติธรรม สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห สหกรณ กองทุน
สงเคราะห ชุมนุม ชมรม สโมสร กลุม องคกรหรือสถาบันอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภากําหนด 

ค. จัดใหมีมหรสพ หรือการรื่นเริงตางๆ รวมทั้งการแสดง และการละเลน
อ่ืนๆ 

ง. เล้ียงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด รวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง การ
ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา หรือดูงาน เปนตน 

จ. หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูง
ใจผูใดใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครรายอื่น 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในวันเลือกผูใหญบาน หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใดๆ 
ไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครคนใดจนสิ้นสุดการลงคะแนน 

(๓) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการเลือกผูใหญบานจนสิ้นสุดการ
ลงคะแนนใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเลือกวางตัวเปนกลางโดยเครงครัด หามมิใหกระทําการ
ใดๆ อันเปนการชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครคนหนึ่งคนใด 

(๔) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการเลือกผูใหญบานจนสิ้นสุดการ
ลงคะแนนหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใดๆ 
เพ่ือใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูสมัครคนใด 

 
ขอ ๙  ใหนายอําเภอกําหนดสถานที่ปดประกาศสําหรับติดแผนปายเกี่ยวกับการ

เลือกผูใหญบาน และใชเปนที่โฆษณาหาเสียงของผูสมัครไดอยางเทาเทียมกัน เชน ที่ศาลา
กลางบานหรือสถานที่อ่ืนที่นายอําเภอเห็นสมควร ภายในหมูบานที่มีการเลือกผูใหญบานซึ่ง
สามารถเห็นไดโดยงาย 

หามมิใหผูสมัครหรือผูมีสิทธิเลือกซื้อหรือเชาเวลา หรือรายการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หรือทําใหไดมาซึ่งเวลาออกอากาศทางสถานีดังกลาว เพ่ือ
โฆษณาหาเสียง 

การโฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือหอกระจายขาว ซึ่งทาง
ราชการอาจจัดใหมีข้ึนใหจัดใหมีการหาเสียงการเลือกผูใหญบานของผูสมัครทุกรายอยางเทาเทียม
กัน 

 
ขอ ๑๐  การกระทําที่ฝาฝนตามขอ ๘ หรือขอ ๙ เปนการเลือกที่ไมสุจริตและ

เที่ยงธรรม 
 
ขอ ๑๑  กรณีที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานใดวางลง ใหนายอําเภอจัดใหมี

การเลือกผูใหญบานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง 
เพ่ือประโยชนในการจัดการเลือกผูใหญบาน วันที่ตําแหนงผูใหญบานวางให

เปนไป ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๑) ใหถือวาวันที่

ผูใหญบานมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ เปนวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง 
(๒) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๒) (๖) (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ใหถือวาวันที่มีคําส่ังใหผูใหญบานพนจากตําแหนงเปนวันที่ตําแหนง
ผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง 

(๓) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๓) ใหถือวาวันที่
ผูใหญบานนั้นตาย หรือวันที่นายอําเภอรับทราบการตายของผูใหญบานนั้นเปนวันที่ตําแหนง
ผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง แลวแตกรณี 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๔) ใหถือวาวันที่
คําส่ังอนุญาตใหลาออกไดระบุไวเปนวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง 

ถานายอําเภอเห็นวาไมอาจจัดใหมีการเลือกผูใหญบานไดภายในกําหนดเวลา
สามสิบวันใหรายงานผูวาราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินการเบื้องตน 
   

 
สวนที่ ๑ 

การดําเนินการของอําเภอ 
   

 
ขอ ๑๒  การเลือกผูใหญบานใหนายอําเภอดําเนินการดังนี้ 
(๑) ประกาศกําหนดใหมีการเลือกผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๑ และปดประกาศ

ภายในสามวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง หรือวันที่จัดตั้งหมูบานใหม 
ในประกาศตามแบบ ผญ. ๑ อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้ 

ก. กําหนดหนวยเลือกผูใหญบาน โดยระบุช่ือหมูบาน หมูที่ ตําบล อําเภอ 
จังหวัดวาเปนทองที่ที่กําหนดใหทําการเลือกผูใหญบาน 

ข. กําหนดที่เลือกผูใหญบาน โดยกําหนดสถานที่ใหเปนที่ทําการลงคะแนน
เลือกผูใหญบาน 

ค. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตองกําหนดวันรับสมัครรับเลือกเปน
ผูใหญบานภายหลังการประชุมราษฎรแลว และตองอยูภายในระยะเวลาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนง
ผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง ระยะเวลาการรับสมัครตองไมนอยกวาสามวันไมเวน
วันหยุดราชการ 

ง. กําหนดวันเลือกตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบาน
ของหมูบานนั้นวางลง 

จ. กําหนดระยะเวลาการลงคะแนน ใหเร่ิมตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และ
ส้ินสุดการลงคะแนนเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

ฉ .  กําหนดใหมีการเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผูมี สิทธิ เ ลือก
ผูใหญบานไดวันสุดทายกอนวันเลือกไมนอยกวาสามวัน 

ช. กําหนดวันประชุมราษฎรในหมูบาน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนง
ผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง เพ่ือแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก การทําความเขาใจในเรื่อง
รูแพ รูชนะ รูอภัย และการรูรักสามัคคี ตลอดจนการดํารงรักษาความเปนมิตร เปนเพื่อนบาน 
และความเปนญาติพ่ีนองในพื้นที่ทั้งกอนและหลังการเลือก และใหราษฎรเสนอชื่อผูสมควรไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบโดยใหทําบันทึกรายงานการประชุมไวเปนหลักฐานตามแบบ 
ผญ. ๑๐ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๒ 
(๓) รับสมัครผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๓ 
(๔) ประกาศรายชื่อผูย่ืนใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๔ 
(๕) ประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม สมัคร

รับเลือกเปนผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๖ 
(๖) ออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเลือกและเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย

ตามแบบ ผญ. ๘ 
(๗) ออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบ ผญ. ๙  
แบบตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ 

ที่เลือกผูใหญบาน สถานที่ที่นายอําเภอกําหนดตามขอ ๙ และสํารองแบบดังกลาวอยางละหนึ่งชุด
ไวใหคณะกรรมการเลือกนําไปใชหรือปด ณ ที่เลือกผูใหญบานในวันเลือกผูใหญบาน ยกเวนแบบ
ตาม (๒) ใหสํารองไวสองชุดสําหรับนําไปใชหรือปด ณ ที่เลือกผูใหญบานในวันเลือกผูใหญบาน 

 
สวนที่ ๒ 

ที่เลือกผูใหญบาน 
   

 
ขอ ๑๓  ที่เลือกผูใหญบาน ใหนายอําเภอกําหนดจากสถานที่สาธารณะ เชน 

สถานศึกษาหรือศาสนสถาน ถาไมสามารถหาสถานที่ดังกลาวได จะกําหนดบาน หรือสถานท่ีอ่ืน ที่
ราษฎรเขาออกไดงาย มีความสะดวกเหมาะสม และไมเปนการไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูสมัคร
คนหนึ่งคนใดเปนที่เลือกผูใหญบานก็ได ที่เลือกผูใหญบานจะตองเปนสถานที่ที่อยูในเขตทองที่
หมูบานนั้น หากไมสามารถหาสถานที่เปนที่เลือกผูใหญบานในหมูบานได ใหเปนดุลพินิจของ
นายอําเภอที่จะกําหนดสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม 

กรณีที่หนวยเลือกผูใหญบานใดมีราษฎรผูมีสิทธิเลือกจํานวนมากจนคาดหมาย
ไดวาไมสามารถจัดใหราษฎรลงคะแนนไดหมดทุกคนภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑๒ (๑) จ. 
นายอําเภอจะกําหนดที่เลือกผูใหญบานเพิ่มขึ้นอีกก็ไดตามความเหมาะสม 

 
ขอ ๑๔  ใหคณะกรรมการเลือก 
(๑) จัดภายในบริเวณที่เลือกผูใหญบานใหมีปาย หรือเครื่องหมาย เพ่ือแสดง

ขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกผูใหญบาน 
(๒) จัดใหมีปายบอกที่เลือกผูใหญบาน โดยอยางนอยตองมีขอความ ดังนี้ 
ที่ เ ลื อ ก ผู ใ ห ญ บ า น  ช่ื อ ห มู บ า น . . . . . . . . . . . . . . . . . . ห มู ที่  . . . . . . . . 

ตําบล.................................อําเภอ.............................. จังหวัด.............................
สถานที่................................... 

(๓) จัดทําปายบอกทางชี้ไปยังที่เลือกผูใหญบาน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ราษฎร 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๕  คูหาลงคะแนนสําหรับที่เลือกผูใหญบานใหมีจํานวนสามคูหาเปนอยาง
นอย 

 
ขอ ๑๖  การเปลี่ยนแปลงที่เลือกผูใหญบานใหกระทํากอนวันเลือกไมนอยกวาสิบ

วัน เวนแตกรณีเกิดสาธารณภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอ่ืนอันมิอาจหลีกเล่ียงได เชน มี
เหตุความจําเปนเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือมีเหตุการณไมสงบเรียบรอยเกิดขึ้น อันจะเปน
เหตุที่ทําใหไมสามารถใชสถานที่ดังกลาวเปนที่เลือกผูใหญบานได จะประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวนั
เลือกนอยกวาสิบวันก็ได การเปลี่ยนแปลงที่เลือกผูใหญบานใหประกาศตามแบบ ผญ. ๑๒ 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการ เจาหนาที ่และผูสังเกตการณ 
   

 
สวนที่ ๑ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
   

 
ขอ ๑๗  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย เจาหนาที่ของรัฐจํานวนไมเกิน

สามคน และตัวแทนราษฎรผูมีสิทธิเลือก ซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของราษฎรในหมูบานนั้น จํานวน
ไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินเจ็ดคน 

เจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอแตงตั้งจากปลัดอําเภอหนึ่งคน และ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในเขตอําเภอนั้น อีกไมเกินสองคน 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบประชุม เพ่ือเลือกกันเองเปนประธานกรรมการคน
หนึ่ง โดยใหปลัดอําเภอเปนกรรมการและทําหนาที่เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบพนจากหนาที่ เมื่อนายอําเภอประกาศบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครตามแบบ ผญ. ๖ 

 
ขอ ๑๘  ในวันประชุมราษฎรตามขอ ๑๒ (๑) ช. ใหผูมีสิทธิเลือกของหมูบานนั้น

ซึ่งอยูในที่ประชุมเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกจํานวนไมนอยกวาส่ีคน แตไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ
ตรวจสอบโดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองมีผูมีสิทธิเลือกในหมูบานนั้นรับรองรายละไมนอยกวาสอง
คน 

กรณีมีผูไดรับการเสนอชื่อไมเกินเจ็ดคน ใหนายอําเภอแตงตั้งผูไดรับการเสนอ
ช่ือนั้นเปนกรรมการตรวจสอบ หากมีผูไดรับการเสนอชื่อเกินกวาเจ็ดคน ใหประธานที่ประชุมจัด
ใหมีการออกเสียง โดยเปดเผยดวยวิธีการเรียกชื่อผูมีสิทธิเลือกที่อยูในที่ประชุมออกเสียงไดคนละ
หนึ่งเสียงวาประสงคจะใหผูใดเปนกรรมการตรวจสอบ ผูไดรับคะแนนสูงสุดลําดับหนึ่งถึงเจ็ด ให
นายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ถามีผูไดรับคะแนนตอจากผูที่ไดคะแนนสูงสุด
ตามลําดับมีคะแนนเทากันหลายคนรวมแลวเกินกวาเจ็ดคน ใหนําบุคคลที่ไดคะแนนเทากันมาจับ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สลากใหเหลือจํานวนรวมทั้งหมดแลวไมเกินเจ็ดคน เพ่ือใหนายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรณีที่ ไมมีผูประสงคจะเปนกรรมการตรวจสอบหรือมีแตไม ถึงส่ีคน ให
นายอําเภอพิจารณาแตงตั้งราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบานนั้นเปนกรรมการตรวจสอบ
ใหครบสี่คน 

 
ขอ ๑๙  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 
(๒) เรียกเอกสาร หรือบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง เพ่ือประกอบการตรวจสอบ

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกการรับเอกสาร และบันทึก
ถอยคําบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร 

(๓) แจงหนวยงานที่ออกหลักฐาน เพ่ือยืนยันความถูกตองเม่ือมีเหตุอันควร
สงสัยในความถูกตองแทจริงของหลักฐานการสมัครของผูสมัคร 

(๔) ประชุมพิจารณาลงมติวาผูสมัครใดเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามหรือไม 

(๕) ทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบเสนอนายอําเภอพิจารณาเพื่อดําเนินการ
ตอไป 

 
ขอ ๒๐  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของกรรมการที่มีอยู แตตองไมนอยกวาสามคนจึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมมาปฏิบัติหนาที่หรือมาแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่เหลืออยูเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตามเสียงขางมากของ
กรรมการผูมาประชุมถาจํานวนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 

 
สวนที่ ๒ 

คณะกรรมการเลือก 
   

 
ขอ ๒๑  คณะกรรมการเลือกประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจาก

นายอําเภอทําหนาที่เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถ่ินในอําเภอนั้นจํานวนไมเกินเกาคน และกํานันหรือผูใหญบานในตําบลนั้นอีก
หนึ่งคน 

เมื่อนายอําเภอไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเลือกแลว ใหแจงผูไดรับการ
แตงตั้งทราบพรอมกับปดคําส่ัง ณ สถานที่ตามขอ ๑๒ วรรคสอง 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการเลือกมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือตามที่
นายอําเภอมอบหมาย และตองพนจากตําแหนงเมื่อไดรายงานผลการนับคะแนนเลือกผูใหญบาน
ตามแบบ ผญ. ๑๕ ซึ่งไดสงมอบหีบบัตร และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือกใหแกนายอําเภอ
เรียบรอยแลว 

 
ขอ ๒๒  กอนวันเลือกผูใหญบานถาคณะกรรมการเลือกคนหนึ่งคนใด ซึ่ง

นายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้งไวแลว ตอมาผูนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหนายอําเภอมีคําส่ัง
แตงตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒๑ เปนกรรมการเลือกแทน 

 
ขอ ๒๓  ในวันเลือกผูใหญบาน เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนแลว มีกรรมการ

เลือกมาปฏิบัติหนาที่ไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการที่นายอําเภอแตงตั้ง ใหคณะกรรมการเลือก
ที่อยูในขณะนั้นแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกเปนกรรมการเลือกแทนใหมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการที่นายอําเภอแตงตั้งไว เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในที่เลือกผูใหญบานแลวบันทึก
เหตุการณดังกลาวไวในแบบ ผญ. ๑๑ 

 
ขอ ๒๔  การประชุมและการวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือก ใหนําขอ ๒๐ มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๓ 
เจาหนาที่รักษาความสงบเรยีบรอย 

   
 

ขอ ๒๕  ใหนายอําเภอแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยจากพนักงาน
ฝายปกครองตํารวจ หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพ่ือทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ณ 
ที่เลือกผูใหญบาน ในวันเลือกผูใหญบาน จํานวนไมนอยกวาสองคน และใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(๑) ชวยเหลือคณะกรรมการเลือกในการดูแลรักษาหีบบัตร บัตรเลือก บัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือก แบบพิมพ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือก 

(๒) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยบริเวณที่เลือกผูใหญบาน 
(๓) สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของนายอําเภอ หรือประธานกรรมการเลือก และ

คณะกรรมการเลือก 
ใหเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยพนจากหนาที่เมื่อคณะกรรมการเลือกไดสง

มอบหีบบัตรและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือกแกนายอําเภอเรียบรอยแลว 
 

สวนที่ ๔ 
ผูสังเกตการณ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๖  เมื่อนายอําเภอไดประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครตามแบบ ผญ. ๖ แลว 
ผูสมัครที่ประสงคจะสงตัวแทนไปประจํา ณ ที่เลือกผูใหญบานเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนและ
การนับคะแนน ใหย่ืนหนังสือแตงตั้งตัวแทนของตนไดแหงละหนึ่งคนตอนายอําเภอกอนวันเลือก
ผูใหญบานและใหนายอําเภอ แจงคณะกรรมการเลือกทราบ 

 
ขอ ๒๗  ตัวแทนผูสมัครตองอยูในที่เลือกผูใหญบาน ซึ่งสามารถมองเห็นการ

ปฏิบัติงานไดโดยหามมิใหกระทําการอันเปนอุปสรรคแกการเลือกผูใหญบาน 
ตัวแทนผูสมัครอาจทักทวงในเมื่อเห็นวากรรมการเลือกปฏิบัติไมถูกตองตาม

ระเบียบนี้ในกรณีนี้ใหกรรมการเลือกบันทึกคําทักทวงไวในแบบ ผญ. ๑๑ 
กรณีตัวแทนผูสมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกผูใหญบาน ถา

กรรมการเลือกไดตักเตือนแลวยังขัดขืนใหกรรมการเลือกส่ังใหตัวแทนผูสมัครออกไปจากที่เลือก
ผูใหญบาน และใหเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง 

 
หมวด ๔ 

ผูมีสิทธิเลือก และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก 
   

 
ขอ ๒๘  ผูมีสิทธิเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา

ดวยลักษณะปกครองทองที่ และมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก 
 
ขอ ๒๙  ใหนายอําเภอจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ 

และปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกอยางชาในวันประชุมราษฎรตามขอ ๑๒ (๑) ช. 
 
ขอ ๓๐  กรณีผูมีสิทธิเลือก หรือเจาบานผูใดเห็นวา ตนหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียน

บานของตนไมมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกในแบบ ผญ. ๒ ใหนําสําเนาทะเบียนบาน และ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่มีรูปถาย และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนที่
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐออกใหมายื่นคํารองตอนายอําเภอตามระยะเวลากําหนดไวในขอ 
๑๒ (๑) ฉ. 

เมื่อนายอําเภอไดรับคํารอง และหลักฐานแลวหากพิจารณาเห็นวาผูย่ืนคํารอง
หรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือก ใหเพ่ิมชื่อผูย่ืนคํารองหรือผูมีช่ืออยูในทะเบียน
บานลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกเพ่ิมเติมตอใบสุดทายของบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกในแบบ 
ผญ. ๒ พรอมบันทึกสาเหตุของการเพ่ิมชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป 
กํากับไว 

กรณีนายอําเภอพิจารณาแลวเห็นวาผูย่ืนคํารอง หรือผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานที่
ขอเพิ่มชื่อเปนผูไมมีสิทธิเลือก ใหส่ังยกคํารองเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผลใหผูย่ืน
คํารองทราบกอนวันเลือกผูใหญบาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๓๑  กรณีที่พบวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ มีช่ือของผูไม
มีสิทธิเลือกหรือมีช่ือของบุคคลเดียวกันมากกวาหนึ่งแหงปรากฏอยู ใหนายทะเบียนตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎร มีอํานาจถอนชื่อของผูไมมีสิทธิหรือบุคคลที่มีช่ือมากกวาหนึ่งแหง
คงเหลือไวเพียงแหงเดียวใหถูกตอง โดยใหขีดฆาช่ือออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกพรอมทั้ง
บันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป กํากับไว ทั้งนี้ให
ดําเนินการไดจนถึงวันเลือก 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกหรือเจาบานเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ 
ผญ. ๒ มีช่ือของผูไมมีสิทธิเลือกหรือมีช่ือของบุคคลคนเดียวกันมากกวาหนึ่งแหงปรากฏอยู ใหผู
มีสิทธิเลือกหรือเจาบานนั้นยื่นคํารองตอนายอําเภอเพื่อขอใหถอนชื่อของผูไมมีสิทธิเลือกหรือ
บุคคลที่มีช่ือมากกวาหนึ่งแหงคงเหลือไวเพียงแหงเดียวใหถูกตองได ทั้งนี้ตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่นายอําเภอประกาศกําหนดไวในแบบ ผญ. ๑ 

เมื่อนายอําเภอไดพิจารณาคํารองตามวรรคสองแลว เห็นวามีหลักฐานเชื่อไดวา
บุคคลดังกลาวเปนผูไมมีสิทธิเลือกหรือมีช่ือมากกวาหนึ่งแหง ใหส่ังถอนชื่อผูไมมีสิทธินั้นหรือช่ือผู
มีสิทธิที่มากกวาหนึ่งคงเหลือไวเพียงแหงเดียวใหถูกตอง โดยใหขีดฆาช่ือออกจากบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกพรอมทั้งบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป 
กํากับไวแลวแจงคําส่ังใหผูย่ืนคํารองและเจาบานทราบ 

กรณีที่นายอําเภอพิจารณาคํารองตามวรรคสองแลว เห็นวาผูมีช่ืออยูในบัญชี
รายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกที่ถูกขอถอนชื่อเปนผูมีสิทธิเลือก ใหส่ังยกคํารองพรอมทั้งแสดงเหตุผลเปน
ลายลักษณอักษร และแจงใหผูย่ืนคํารองทราบกอนวันเลือกผูใหญบาน 

 
หมวด ๕ 

การสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
   

 
สวนที่ ๑ 

วิธีการสมัคร 
   

 
ขอ ๓๒  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่กําหนดไว 
 
ขอ ๓๓  ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบ ผญ. ๓ ดวยตนเองตอนายอําเภอ ณ 

ที่วาการอําเภอภายในระยะเวลาที่นายอําเภอประกาศกําหนดไวในแบบ ผญ. ๑ พรอมหลักฐาน
และเอกสารซึ่งรับรองความถูกตองดังตอไปนี ้

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ใบรับรองแพทย วาไมเปนโรคตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และตองออกใหไมเกินสามสิบวัน
จนถึงวันสมัคร 

(๔) หลักฐานการศึกษา 
(๕) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด ๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป ซึ่งถาย

มาแลวไมเกินหกเดือนจนถึงวันสมัคร 
 
ขอ ๓๔  เมื่อนายอําเภอไดรับใบสมัครของผูสมัครใดแลว ใหตรวจสอบเบื้องตน

วา ไดลงรายการในใบสมัคร และมีหลักฐานการสมัครครบถวนหรือไม ถาเห็นวาไมครบถวนให
เรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวน เมื่อผูสมัครยื่นใบสมัครและมีหลักฐานการสมัคร
ครบถวนแลว ใหออกใบรับใบสมัครใหแกผูสมัครโดยเรียงตามลําดับการยื่นใบสมัคร 

เมื่อนายอําเภอไดออกใบรับใบสมัครแกผูสมัครแลว หามมิใหผูสมัครนั้นถอน
การสมัคร 

 
ขอ ๓๕  เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครใหนายอําเภอปดประกาศบัญชีรายชื่อผูย่ืนใบ

สมัครตามแบบ ผญ. ๔ และสงมอบใบสมัครพรอมเอกสารที่เก่ียวของทั้งหมดของผูสมัครทุกราย
ในวันถัดจากวันสุดทายของการรับสมัคร ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตามระเบียบนี ้

ผูใดเห็นวาผูย่ืนใบสมัครรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อาจ
รองคัดคานตอคณะกรรมการตรวจสอบไดภายในหาวันนับแตวันปดประกาศ ผญ. ๔ 

 
สวนที่ ๒ 

การใหหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 
   

 
ขอ ๓๖  การใหหมายเลขประจําตัวผูสมัครใหเปนไปตามลําดับกอนหลังการยื่น

ใบสมัครหากผูสมัครมาถึงที่วาการอําเภอและไดลงช่ือแสดงตนตอเจาหนาที่กอนเวลา ๐๘.๓๐ 
นาฬิกา ใหถือวามาพรอมกัน 

 
ขอ ๓๗  กรณีผูสมัครมาพรอมกัน ใหนายอําเภอจัดประชุมผูสมัคร เพ่ือตกลง

กําหนดลําดับการยื่นใบสมัคร หากไมสามารถตกลงกันไดใหดําเนินการจับสลากสองครั้ง ดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ใหนายอําเภอเขียนชื่อผูสมัครที่ตองจับสลากบน

สลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน แลวใหนายอําเภอเปนผูจับสลากจากในภาชนะ
ดังกลาวขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ช่ือผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับแรกใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากใน
ครั้งที่สองกอนชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป ใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สอง
เปนลําดับถัดไปจนครบทุกคน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ใหนายอําเภอเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่
เทากับจํานวนผูสมัครที่มายื่นใบสมัครพรอมกันบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลาก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คละกัน แลวใหผูสมัครตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่ง ทําการจับสลากจากในภาชนะ
ดังกลาว ผูสมัครใดจับสลากไดหมายเลขใด ใหถือเปนหมายเลขลําดับในการยื่นใบสมัครนั้น 

เมื่อใหหมายเลขประจําตัวผูสมัครแลว หากมีเหตุใหผูสมัครรายใดเปนผูไมมีสิทธิ
สมัคร ใหคงลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัครทุกรายไว โดยไมตองเล่ือนลําดับหมายเลขประจําตัว
ผูสมัคร 

 
สวนที่ ๓ 

ผูสมัครคนเดยีว 
   

 
ขอ ๓๘  เมื่อนายอําเภอไดประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามแบบ ผญ. ๖ กรณีมีผูสมัครคนเดียวหรือมีผูสมัครหลายคนแตมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามเพียงคนเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือกเปนผูใหญบาน และให
นายอําเภอประกาศผลการเลือกตามแบบ ผญ. ๗ 

 
หมวด ๖ 

วิธีการตรวจสอบคุณสมบตัแิละลักษณะตองหาม 
   

 
ขอ ๓๙  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบใบสมัครพรอมเอกสารที่

เก่ียวของแลวใหทําการตรวจสอบและพิจารณาจากเอกสาร พยานบุคคล พยานแวดลอมกรณี ให
เสร็จสิ้น และสงถึงนายอําเภอภายในกําหนดระยะเวลาหาวันนับแตวันที่ไดรับใบสมัครพรอม
เอกสารที่เก่ียวของตามขอ ๓๕ วรรคหนึ่ง วาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่หรือไม 

 
ขอ ๔๐  กรณีมีผูกลาวหาวาผูสมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม

ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่แสวงหาความ
จริงในเรื่องที่กลาวหาและดูแลใหบังเกิดความยุติธรรม โดยเรียกผูถูกกลาวหามาแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ช้ีแจง หรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหา 

ในการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอาจ
มอบหมายใหประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการอื่นอีกอยางนอยหนึ่งคนทําหนาที่
ตรวจสอบแทนก็ได 

 
ขอ ๔๑  ในการตรวจสอบตามขอ ๓๙ และขอ ๔๐ หากจําเปนตองบันทึกถอยคํา

ของบุคคลที่ใหถอยคําไวเปนลายลักษณอักษร ใหประธานกรรมการ เลขานุการ กรรมการผูทํา
หนาที่สอบสวนและผูใหถอยคําลงลายมือช่ือในบันทึกถอยคํานั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การนําเอกสารหรือวัตถุใดมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการตรวจสอบ ให
คณะกรรมการตรวจสอบบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการตรวจสอบใหใชตนฉบับ แตถาไม
อาจนําตนฉบับมาได จะใชสําเนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองความถูกตองของเอกสารก็ได 

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการ
อ่ืน จะใหนําสําเนาหรือบุคคลมาสืบก็ได 

 
ขอ ๔๒  เมื่อทําการตรวจสอบ หรือสอบสวนตามขอ ๓๙ หรือขอ ๔๐ เสร็จแลว

ใหเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประชุมลงมติวา ผูสมัครรายนั้นเปนผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานหรือไม แลวจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบตามแบบ ผญ. ๕ โดยมีความเห็นและเหตุผลพรอมลงลายมือช่ือกรรมการตรวจสอบทุก
คนที่มาประชุม ถากรรมการตรวจสอบผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงแนบไว โดยถือเปน
สวนหนึ่งของรายงานดังกลาวเสนอตอนายอําเภอ ดังนี้ 

(๑) กรณีตรวจสอบแลวเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ใหเสนอ
ความเห็นวาผูสมัครรายนั้นเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 

(๒) กรณีตรวจสอบแลวมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนวาขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามใหเสนอความเห็นวาผูสมัครรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
แลวแตกรณี 

 
ขอ ๔๓  เมื่อนายอําเภอไดรับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว ใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงาน กรณีนายอําเภอเห็นดวยกับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติหรือพิจารณาไมแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายอําเภอประกาศรายชื่อผูสมัครตามแบบ ผญ. ๖ ไปตามนั้น 

ในกรณีนายอําเภอไมเห็นดวยกับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติใหสง
รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนความเห็นใหมใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่
ไดรับ กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติยืนยันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนคณะกรรมการตรวจสอบเทาที่มีอยู ใหสงรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติใหนายอําเภอ 
และใหนายอําเภอประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครตามแบบ ผญ. ๖ ไปตามนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติไมยืนยันความเห็นเดิมหรือพิจารณาไม
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูสมัครรายนั้นมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามความเห็นของนายอําเภอแลวแตกรณี 
และใหนายอําเภอดําเนินการประกาศรายชื่อผูสมัครตามแบบ ผญ. ๖ ไปตามนั้น 

 
หมวด ๗ 

บัตรเลือก และหีบบตัร 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๔๔  บัตรเลือกผูใหญบานใหใชกระดาษที่มีขนาดกวางยาวตามความจําเปน 
และมีหมายเลขของผูสมัครโดยมีลักษณะดังนี้ 

(๑) บัตรเลือกเมื่อพับแลวดานหนามีแถบสีอยูบริเวณขอบขวา ถัดไปทางซายมี
ตราครุฑ และถัดลงไปมีขอความวา “บัตรเลือกผูใหญบาน” และมีตราประจําตําแหนงนายอําเภอ
ทองที่ประทับที่ขอความคําวาบัตรเลือกผูใหญบาน 

(๒) ดานในของบัตรเลือกอยางนอยใหมีชองทําเคร่ืองหมายหมายเลขผูสมัคร 
ชองไมประสงคลงคะแนน และคําอธิบายเกี่ยวกับการทําเครื่องหมาย 

 
ขอ ๔๕  บัตรเลือกและตนขั้วบัตรเลือกใหเย็บเปนเลมๆ ละไมเกินหาสิบบัตร มี

รอยปรุเพ่ือใหฉีกบัตรเลือกออกจากตนขั้วบัตรเลือกได และใหมีปกหนาและปกหลัง 
 
ขอ ๔๖  ตนขั้วบัตรเลือกอยางนอยใหมีขอความวา “เลมที่ ............ เลขที่ 

.......................ลําดับที่...... (ลําดับที่ของผูมีสิทธิเลือกที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตาม
แบบ ผญ. ๒)...” อยูดานบนของตนขั้วบัตรเลือก มีที่ลงลายมือช่ือกรรมการเลือกผูที่จายบัตร
เลือก และมีที่สําหรับใหผูมีสิทธิเลือกลงลายมือช่ือ หรือพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือเปนหลักฐานการรับ
บัตรเลือก 

 
ขอ ๔๗  หีบบัตรใหทําดวยโลหะหรือวัสดุอ่ืน ที่ฝาดานบนมีชองหยอนบัตร 

ดานหนาเปนวัสดุโปรงใสมองเห็นภายในหีบบัตรได ฝาดานบนเมื่อปดลงมาแลว ใหมีที่สําหรับใส
กุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจ ติดอยูกับดานหนาของหีบบัตร 

 
หมวด ๘ 

วิธีการเลือกผูใหญบาน 
   

 
สวนที่ ๑ 

การดําเนินการกอนวันเลือกผูใหญบาน 
   

 
ขอ ๔๘  กอนวันเลือกผูใหญบาน ใหนายอําเภอดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) จัดเตรียมหีบบัตร บัตรเลือก บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก แบบพิมพ และ

อุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือก เพ่ือมอบใหคณะกรรมการเลือกนําไปใชในวันเลือกผูใหญบาน 
(๒) จัดประชุมคณะกรรมการเลือก และเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือ

ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานและอํานาจหนาที่ 
(๓) มอบหีบบัตร บัตรเลือก บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก แบบพิมพ และอุปกรณ

ตางๆ ที่ใชในการเลือกใหแกคณะกรรมการเลือกใหเสร็จเรียบรอยกอนเปดการลงคะแนนโดยใหมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือก แบบพิมพ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ
เลือก 

 
ขอ ๔๙  เมื่อคณะกรรมการเลือกไดตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือก แบบ

พิมพ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือกใหถูกตองครบถวนแลว ใหนําบัตรเลือกทั้งหมดและ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกแยกบรรจุลงในหีบบัตร ปดหีบบัตรใสกุญแจประจําครั่งทับรูกุญแจหรือ
อุปกรณอ่ืนแทนกุญแจและนําไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย 

 
สวนที่ ๒ 

การดําเนินการกอนเปดการลงคะแนน 
   

 
ขอ ๕๐  ในวันเลือกผูใหญบาน ใหคณะกรรมการเลือกพรอมหีบบัตร บัตรเลือก 

แบบพิมพ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือก และผูที่ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ในที่เลือก
ผูใหญบานตองไปถึงที่เลือกผูใหญบาน เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ นาฬิกา เพ่ือดําเนินการตามขอ ๑๔ 
พรอมทั้งตรวจสอบวามีแบบ ผญ. ๑ แบบ ผญ. ๒ แบบ ผญ. ๔ แบบ ผญ. ๖ แบบ ผญ. ๘ และ
แบบ ผญ. ๙ ครบถวนหรือไม หากแบบดังกลาวไมมีหรือชํารุดสูญหายใหนําไปปดใหครบถวน 
และจัดใหมีที่สําหรับผูสังเกตการณซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได 

 
ขอ ๕๑  เมื่อถึงเวลาประมาณ ๐๗.๓๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการเลือกเปดหีบ

บัตรเพื่อตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกทั้งหมด 
 
ขอ ๕๒  กอนการลงคะแนนใหคณะกรรมการเลือกประชุมและแบงหนาที่กัน 

ดังนี้ 
(๑) หนาที่รักษาความเรียบรอยในที่เลือกผูใหญบาน ไดแก การจัดระเบียบ และ

ควบคุมดูแลใหความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกที่มาแสดงตนใชสิทธิลงคะแนน เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย 

(๒) หนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก ไดแก การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกอานชื่อตัวและชื่อสกุล จดหมายเลขบัตรและชื่อหนวยงานของรัฐที่ออกบัตร แลวใหผูมี
สิทธิเลือกลงลายมือช่ือ หรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก 

(๓) หนาที่มอบบัตรเลือก ไดแก การบันทึกหมายเลขลําดับที่ของผูมีสิทธิเลือกที่
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ และจัดใหผูมีสิทธิเลือกลงลายมือช่ือหรือ 
พิมพลายนิ้วมือไวที่ตนขั้วบัตรเลือกเสร็จแลวจึงฉีกบัตรเลือกตามรอยปรุออกจากตนขั้วบัตรเลือก 
และพับบัตรเลือกกอนสงมอบใหผูมีสิทธิเลือกนั้นไปลงคะแนน 

(๔) หนาที่ควบคุมคูหาลงคะแนน ไดแก การจัดระเบียบในการเขาไปลงคะแนน
ในคูหาลงคะแนนใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริตและเที่ยงธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) หนาที่ควบคุมหีบบัตร ไดแก การควบคุมดูแลหีบบัตร และอํานวยความ
สะดวกในการหยอนบัตรเลือกของผูมีสิทธิเลือก 

กรรมการเลือกที่เหลือใหคอยสับเปลี่ยนชวยเหลือกรรมการเลือกที่ปฏิบัติหนาที่
อยู 

 
ขอ ๕๓  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชสิทธิเลือกผูใหญบาน 

คณะกรรมการเลือกอาจแบงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกชุดที่ใชตรวจสอบการใชสิทธิเลือกและใช
หมายเหตุการลงคะแนนสําหรับใชในการตรวจสอบรายชื่อและสงบัตรเลือกใหรวดเร็วข้ึนได เมื่อ
ปดการลงคะแนนแลวใหรวมบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกดังกลาวใหเปนชุดเดียวดังเดิม 

 
สวนที่ ๓ 

การลงคะแนน 
   

 
ขอ ๕๔  ใหเปดการลงคะแนนตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการเลือกนําหีบบัตรมาแสดงใหผูมี

สิทธิเลือกซึ่งอยู ณ ที่เลือกผูใหญบานเห็นวาเปนหีบเปลา เสร็จแลวใหปดหีบบัตร ในกรณีหีบบัตร
เปนหีบกระดาษใหปดเทปกาวผนึกรอยตอภายนอกหีบบัตร และใสกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทน
กุญแจ เสร็จแลวเปดชองหยอนบัตรเลือกและบันทึกการดําเนินการดังกลาวไวในแบบ ผญ. ๑๑ 
โดยใหกรรมการเลือกและผูมีสิทธิเลือกหรือผูสังเกตการณไมนอยกวาสองคนลงลายมือช่ือไวดวย 
เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือกหรือผูสังเกตการณอยู ณ ที่เลือกผูใหญบานนั้น เมื่อไดดําเนินการแลว ให
ประธานกรรมการเลือกกลาวเปดการลงคะแนน เชน กลาววา “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแลวขอเปด
การลงคะแนน” แลวจึงเร่ิมดําเนินการลงคะแนนตอไป 

 
ขอ ๕๕  การใชสิทธิลงคะแนน ใหผูมีสิทธิเลือกที่ประสงคจะลงคะแนนแสดงตน

ตอกรรมการเลือก โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุหรือ
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมีหมายเลขประจําตัว
ประชาชนของผูถือบัตร 

 
ขอ ๕๖  การตรวจสอบการขอใชสิทธิเลือก ใหกรรมการเลือกซึ่งทําหนาที่

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อตรวจสอบหลักฐานตามขอ ๕๕ ของผูมาแสดงตนเพื่อขอใชสิทธิเลือกกับ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกในแบบ ผญ. ๒ เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกตองแลว ใหอานชื่อตัวและ
ช่ือสกุลของผูนั้นดังๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหจดหมายเลขบัตรหรือหลักฐาน และสถานที่ออกบัตร 
โดยใหผูมีสิทธิเลือกลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาในแบบ ผญ. ๒ ไวเปนหลักฐาน 
โดยถือวาเปนการหมายเหตุการใชสิทธิเลือกแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีผูมีสิทธิเลือกไมมีนิ้วหัวแมมือขวา ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซาย ถาไมมี
นิ้วหัวแมมือทั้งสองขางใหพิมพลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไมมีนิ้วมืออยูเลยใหไดรับการ
ยกเวนและใหกรรมการเลือกหมายเหตุวาไมมีนิ้วมือ 

ใหกรรมการเลือกผูทําหนาที่มอบบัตรเลือกบันทึกหมายเลขลําดับที่ของผูมีสิทธิ
เลือกที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกไวที่ตนข้ัวบัตรเลือกเสร็จแลว ฉีกบัตรเลือกตามรอยปรุ
ออกจากตนขั้วบัตรเลือก และพับบัตรเลือกแลวสงมอบบัตรเลือกใหแกผูนั้น เพ่ือไปลงคะแนน 

 
ขอ ๕๗  กรณีมีผูทักทวงหรือกรรมการเลือกสงสัยวาผูมาแสดงตนไมใชผูมีช่ือใน

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกในแบบ ผญ. ๒ ใหคณะกรรมการเลือกสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูก
ทักทวง หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกหรือไม 

ถาคณะกรรมการเลือกสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง หรือผูถูกสงสัย
เปนผูมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก ใหมอบบัตรเลือกใหผูนั้นเพื่อไปลงคะแนน และใหบันทึก
เหตุการณพรอมคําวินิจฉัยไวในแบบ ผญ. ๑๑ ดวย 

ถาคณะกรรมการเลือกวินิจฉัยวาผูถูกทักทวง หรือผูถูกสงสัยไมใชผูมีช่ืออยูใน
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก ใหคณะกรรมการเลือกบันทึกเหตุการณพรอมคําวินิจฉัยไวในแบบ ผญ. 
๑๑ ดวย 

ถาผูใดรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกหรือไมมีสิทธิลงคะแนน พยายาม
ลงคะแนน หรือไดลงคะแนนไปแลว โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิไดมีไว
สําหรับตน หรือปลอมแปลงขึ้นตอกรรมการเลือก หากเห็นวาเปนความผิดอาญา ใหประธาน
กรรมการเลือกแจงพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย 

 
ขอ ๕๘  การลงคะแนนใหทําเครื่องหมายกากบาท เชน x ลงในชองหมายเลข

ผูสมัคร หรือในชองไมประสงคลงคะแนนในบัตรเลือก 
 
ขอ ๕๙  ใหคณะกรรมการเลือกชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกคนพิการ 

หรือผูสูงอายุไดลงคะแนนดวยตนเองและลับ 
 
ขอ ๖๐  เมื่อผูมีสิทธิเลือกไดรับบัตรเลือกแลวใหไปยังคูหาลงคะแนน เพ่ือทํา

เครื่องหมายกากบาท เชน x ลงในบัตรเลือกและพับบัตรเลือกเพ่ือไมใหผูอ่ืนทราบไดวาลงคะแนน
ใหผูสมัครรายใดแลวใหนําบัตรเลือกนั้นหยอนลงในหีบบัตรดวยตนเองตอหนากรรมการเลือก 

กอนการลงคะแนนถาผูมีสิทธิเลือกพบวาบัตรเลือกที่ไดรับมาบกพรองหรือชํารุด 
ใหสงบัตรเลือกนั้นคืนแกกรรมการเลือก แลวใหคณะกรรมการเลือกจัดบัตรเลือกใหแกผูนั้นใหม
และใหบันทึกเหตุการณดังกลาวไวในแบบ ผญ. ๑๑ 

 
ขอ ๖๑  ในวันเลือกผูใหญบาน ถายังไมไดเปดใหมีการลงคะแนน หรือเปดใหมี

การลงคะแนนแลว การลงคะแนนไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเกิดสาธารณภัย เหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุจําเปนอยางอ่ืนอันมิอาจหลีกเล่ียงได เชน มีเหตุความจําเปนเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีเหตุการณไมสงบเรียบรอยเกิดขึ้น อันอาจจะเปนเหตุใหการเลือกผูใหญบานไมสามารถกระทําได 
หรือมีการซื้อสิทธิขายเสียงเปนจํานวนมาก อันจะเปนผลใหการเลือกเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยง
ธรรม เปนตนใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดลงคะแนนในที่เลือกผูใหญบานนั้นตามแบบ ผญ. ๑๖ 
(๒) จัดเก็บรักษาบัตรเลือก หีบบัตร และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือกไวใน

สถานที่ปลอดภัย 
(๓) รายงานนายอําเภอ เพ่ือรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน 
(๔) บันทึกเหตุการณไวในแบบ ผญ. ๑๑ 
 
ขอ ๖๒  ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือก แตกรรมการเลือกไมพบชื่อผูนั้นใน

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกใหแจงแกผูนั้นวา “ไมมีสิทธิลงคะแนน” และหามมิใหกรรมการเลือก
เพ่ิมชื่อผูนั้นลงไปโดยพลการ แมจะทราบวาผูนั้นมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเลือกก็ตาม แตถาผูนั้น
ยืนยันวาตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนได กรณีอางวาไดย่ืนคํารองตอนายอําเภอ และนายอําเภอไดส่ัง
เพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกแลวแตยังมิไดเพ่ิมชื่อ ใหคณะกรรมการเลือกตรวจสอบ
หลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดวาจะใหผูนั้นลงคะแนนหรือไม แลวบันทึกเหตุการณและคําวินิจฉัยไวใน
แบบ ผญ. ๑๑ พรอมแนบบันทึกถอยคําของผูแสดงตนนั้นไวดวย 

 
ขอ ๖๓  ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือกและมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือก แตปรากฏวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก ระบุคํานําหนาช่ือ หรือรายการแสดงเพศผิดไป
จากขอเท็จจริง หรือการสะกดช่ือตัวชื่อสกุลผิดในเรื่องตัวอักษร สระ หรือวรรณยุกต หรือกรณี
เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลใหคณะกรรมการเลือกทําการสอบสวน และวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรจะมอบ
บัตรเลือกใหแกผูนั้นไปลงคะแนนหรือไม แลวใหบันทึกเหตุการณและคําวินิจฉัยไวในแบบ ผญ. 
๑๑ 

 
ขอ ๖๔  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน 
(๑) ถากรรมการเลือกจําเปนจะตองออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน ใหประธาน

กรรมการเลือกอนุญาตไดเปนกรณีๆ ไป คราวละไมเกินหนึ่งคน 
(๒) ผูใดจะเขาไปในที่เลือกผูใหญบานไมได เวนแตผูมีหนาที่ในการเลือกและผู

ที่เขาไป เพ่ือใชสิทธิเลือก โดยเฉพาะที่คูหาลงคะแนนนอกจากผูมีสิทธิเลือกซึ่งเขาไปลงคะแนน 
ผูใดจะเขาไปไมได เวนแตในกรณีจําเปน และใหบันทึกเหตุผลความจําเปนไวในแบบ ผญ. ๑๑ 

(๓) ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการ
จังหวัด หรือนายอําเภอมีสิทธิเขาไปในที่เลือกผูใหญบาน เพ่ือทําการสอดสองดูแลหรือแนะนําการ
ปฏิบัติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๕  ในระหวางการลงคะแนนถาผูสังเกตการณ หรือผูมีสิทธิเลือกเห็นวาการ
ลงคะแนนไมถูกตอง ใหทําการทักทวงโดยสุภาพ ไมเปนการกลาวโตตอบกับกรรมการเลือกหรือ
ระหวางผูสังเกตการณ หรือผูมีสิทธิเลือกดวยกันเองในลักษณะที่จะเปนอุปสรรคแกการลงคะแนน 

ถาผูสังเกตการณ หรือผูมีสิทธิเลือกที่ทักทวงไดฝาฝนใหกรรมการเลือกตักเตือน 
และหากยังขัดขืนอีกใหคณะกรรมการเลือกส่ังใหบุคคลดังกลาวออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน 

ใหคณะกรรมการเลือกบันทึกเหตุการณและคําวินิจฉัยการทักทวงตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองไวในแบบ ผญ. ๑๑ 

 
ขอ ๖๖  หามมิใหผูใดซึ่งไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเปด ทําลาย ทําให

เสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพหรือทําใหไรประโยชน หรือนําไปซึ่งหีบบัตรหรือบัตรเลือกหรือ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ 

 
ขอ ๖๗  เมื่อถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ใหประธานกรรมการเลือกประกาศปดการ

ลงคะแนน เชน กลาววา “บัดนี้ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกาแลว ใหปดการลงคะแนน” แตถามีผูมีสิทธิ
เลือกซึ่งประสงคจะลงคะแนนไดมาอยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบานแลวกอนเวลาปดการลงคะแนน 
ผูมีสิทธิเลือกที่เหลืออยูนั้นหากผูใดยังไมไดรับบัตรเลือกใหคณะกรรมการเลือกมอบบัตรเลือก
ใหแกผูมาแสดงตนนั้นเพื่อดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จ จากนั้นใหประธานกรรมการเลือกปดชอง
หยอนบัตรเลือก 

 
สวนที่ ๔ 

การดําเนินการหลังปดการลงคะแนน 
   

 
ขอ ๖๘  เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการเลือกนําบัตรเลือกที่เหลือ

มานับใหทราบจํานวนและทําเคร่ืองหมายโดยใชโลหะหรือวัตถุอ่ืนเจาะทะลุบัตรเลือกทั้งปกหนา
และปกหลังเฉพาะเลมที่ใช เพ่ือปองกันมิใหสามารถนําบัตรที่เหลืออยูมาใชในการลงคะแนนได 
สวนบัตรเลือกเลมที่เหลือและยังไมไดใชใหนําสงคืน เพ่ือนําไปใชในการเลือกผูใหญบานครัง้ตอไป
ได 

 
ขอ ๖๙  ใหคณะกรรมการเลือกแบงหนาที่ในการนับคะแนน ดังนี้ 
(๑) กรรมการเลือกคนที่หนึ่ง มีหนาที่หยิบบัตรเลือกทีละฉบับและคล่ีบัตรสงให

กรรมการเลือกคนที่สอง 
(๒) กรรมการเลือกคนที่สอง มีหนาที่วินิจฉัยบัตรเลือกและขานหมายเลขที่มีการ

เลือก 
(๓) กรรมการเลือกคนที่สาม มีหนาที่เจาะบัตรเลือกที่ไดวินิจฉัยและขาน

หมายเลขที่มีการเลือกจากกรรมการเลือกคนที่สอง แลวใสลงในภาชนะที่เตรียมไว 
(๔) กรรมการเลือกคนที่ส่ี มีหนาที่ขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนน ผญ. ๑๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) กรรมการเลือกคนที่หา มีหนาที่ขีดคะแนนบนกระดานหรือวัสดุอ่ืนทํานอง
เดียวกันใหราษฎรเห็นไดงาย 

กรรมการเลือกที่เหลือ มีหนาที่ชวยเหลืออํานวยความสะดวกและคอยสับเปลี่ยน
ในการปฏิบัติหนาที่กับกรรมการเลือกที่ปฏิบัติหนาที่อยู 

 
สวนที่ ๕ 

การนับคะแนน 
   

 
ขอ ๗๐  การนับคะแนน ใหกระทํา ณ ที่เลือกผูใหญบาน เมื่อปดการลงคะแนน

แลวใหเปดหีบบัตร และใหนับคะแนนโดยเปดเผยตอเนื่องจนแลวเสร็จ หามมิใหเล่ือนหรือประวิง
เวลาเวนแตมีเหตุตามขอ ๘๐ 

 
ขอ ๗๑  กรรมการเลือกคนที่หนึ่ง หยิบบัตรเลือกทีละฉบับและคลี่บัตรสงให

กรรมการเลือกคนที่สองเพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) วินิจฉัยบัตรเลือก ขาน และอาน ดังนี ้

ก. ถาเปนบัตรดีที่ทําเครื่องหมายในชองหมายเลขของผูสมัครใหขานวา 
“ดี” แลวอานหมายเลขของผูสมัครที่ไดคะแนนพรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผยใหผูที่อยูใน
บริเวณที่เลือกผูใหญบานไดมองเห็น 

ข. ถาเปนบัตรที่ทําเครื่องหมายในชองไมประสงคลงคะแนนใหขานวา “ดี” 
แลวอานวา “ไมประสงคลงคะแนน” พรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่เลือก
ผูใหญบานไดมองเห็น 

ค. ถาเปนบัตรเสียใหขานวา “เสีย” พรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผย ใหผู
ที่อยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบานไดมองเห็น และใหกรรมการเลือกสลักหลังบัตรวา “เสีย” โดยมี
กรรมการเลือกอยางนอยสองคนลงลายมือช่ือกํากับไว 

(๒) เมื่อวินิจฉัยตาม (๑) แลว ใหสงบัตรเลือกแกกรรมการเลือกคนที่สามเพื่อ
ทําการเจาะบัตรเลือกดังกลาว 

 
ขอ ๗๒  กรรมการเลือกคนที่สาม มีหนาที่รับบัตรเลือกเพ่ือเจาะบัตรที่วินิจฉัย

และอานแลวใสลงในภาชนะที่เตรียมไวโดยแยกเปนภาชนะสําหรับใสบัตรดีที่มีหมายเลขผูสมัคร
หนึ่งใบ บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนนหนึ่งใบ และบัตรเสียหนึ่งใบ 

 
ขอ ๗๓  กรรมการเลือกคนที่ส่ี มีหนาที่ขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนน ผญ. 

๑๓ ชองละหาคะแนน เมื่อกรรมการเลือกคนที่สองไดวินิจฉัยบัตรเลือกและไดขานวา “ดี และอาน
หมายเลขผูสมัครที่ไดคะแนน” หรือ “ดี และไมประสงคลงคะแนน” หรือ “เสีย” แลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๔  กรรมการเลือกคนที่หา มีหนาที่ขีดคะแนนตามแบบกรอกคะแนน ผญ. 
๑๓ ชองละหาคะแนน บนกระดานหรือวัสดุอ่ืนทํานองเดียวกัน เมื่อกรรมการเลือกคนที่สองได
วินิจฉัยบัตรเลือก และไดขานวา “ดี และหมายเลขผูสมัครที่ไดคะแนน” หรือ “ดี และไมประสงค
ลงคะแนน” หรือ “เสีย” ใหกรรมการเลือกคนที่หาขานทวนคะแนน แลวจึงขีดคะแนนบนกระดาน
หรือวัสดุอ่ืนทํานองเดียวกัน โดยใหบุคคลทั่วไปที่อยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบานมองเห็นการขีด
คะแนนไดอยางชัดเจน 

 
ขอ ๗๕  การขีดคะแนน ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน แตเมื่อถึงขีดที่หาใหขีด

ขวางทับเสนสี่ขีดแรก เชน ดังรูป IIII หรือ IIII หรือ IIII เปนตน เพ่ือสะดวกแกการนับคะแนน
และใหทําเชนนี้เร่ือยไปทุกหาขีด 

 
ขอ ๗๖  บัตรเลือกที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครผูใดเลย 
(๔) บัตรที่ไดทําเคร่ืองหมายลงคะแนนใหแกผูสมัครแลวทําเครื่องหมายในชอง

ไมประสงคลงคะแนนดวย 
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายในชองทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งเคร่ืองหมาย 
(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอก “ชองทําเครื่องหมาย” หรือนอก “ชอง

ไมประสงคลงคะแนน” 
(๘) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกต หรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวใน

ระเบียบนี ้
 
ขอ ๗๗  ในระหวางการนับคะแนนถาผูสังเกตการณหรือผูมีสิทธิเลือกเห็นวาการ

นับคะแนนไมถูกตอง ใหทําการทักทวงโดยสุภาพ ไมเปนการกลาวโตตอบกับกรรมการเลือก หรือ
ระหวางผูสังเกตการณ หรือผูมีสิทธิเลือกดวยกันเองในลักษณะที่จะเปนอุปสรรคแกการนับคะแนน 

ถาผูสังเกตการณหรือผูมีสิทธิเลือกที่ทักทวงไดฝาฝน ใหกรรมการเลือกตักเตือน 
และหากยังขัดขืนอีก ใหคณะกรรมการเลือกส่ังใหบุคคลดังกลาวออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน 

ใหคณะกรรมการเลือกตรวจสอบคําทักทวง และวินิจฉัยชี้ขาดโดยใหบันทึก
เหตุการณ และคําวินิจฉัยไวในแบบ ผญ. ๑๑ พรอมแนบบันทึกถอยคําของผูทักทวงนั้นไวดวย 

 
ขอ ๗๘  เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนใหกรรมการเลือก ตรวจสอบความถูกตอง

ของการนับคะแนน โดยใหนับจํานวนบัตรดีกับจํานวนบัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน และจํานวน
บัตรเสียวาตรงกับจํานวนผูมาแสดงตนใชสิทธิเลือกหรือไม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) หากถูกตองใหคณะกรรมการเลือกลงลายมือช่ือในแบบกรอกคะแนน ผญ. 
๑๓ และประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔ ปดไว ณ ที่เลือกผูใหญบานแลวรายงานผล
การนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๕ ตอนายอําเภอ 

(๒) ถาจํานวนผูมาใชสิทธิไมตรงกับจํานวนบัตรที่ใชลงคะแนน ใหกรรมการ
เลือกนับคะแนนใหมโดยพลัน ถาผลการนับคะแนนยังไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิอีกให
คณะกรรมการเลือกรายงานนายอําเภอเพื่อจัดใหมีการลงคะแนนใหม 

(๓) ถาผลการนับคะแนนที่ไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนตาม (๒) แต
ไมทําใหผลการเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงไปไมตองจัดใหมีการลงคะแนนใหม 

 
ขอ ๗๙  เมื่อกรรมการเลือกนับคะแนนเสร็จแลว ใหจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ

ตางๆ ที่ใชในการเลือกไวในหีบบัตร ดังนี้ 
(๑) บัตรดี บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน และบัตรเสีย ใหแยกใสลงในถุงวัสดุใส

พรอมเขียนจํานวนบัตรที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส 
(๒) บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ ชุดที่ใชหมายเหตุการลงคะแนน 
(๓) แบบกรอกคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๓ ที่ไดใชในการกรอกคะแนนทั้งหมด 
(๔) แบบประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔ จํานวน ๑ ชุด 
(๕) บันทึกเหตุการณการเลือกผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๑๑ 
ใหกรรมการเลือกปดหีบบัตรพรอมใสกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจและให

ประจําครั่งทับรูกุญแจเสร็จแลวนําแบบ ผญ. ๒๐ ปดที่ชองหยอนบัตร แลวปดเทปกาวระหวางหีบ
บัตรและฝาหีบแลวใหคณะกรรมการเลือกและเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยนําหีบบัตร บัตร
เลือกที่เหลือทั้งหมดบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ ที่เหลือทั้งหมด ประกาศผลการ
นับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔ จํานวน ๒ ชุด คูหาลงคะแนนทั้งหมด และอุปกรณตางๆ ที่ใชใน
การเลือกสงใหแกนายอําเภอทันที 

 
ขอ ๘๐  ในกรณีการนับคะแนนไมสามารถกระทําได อันเนื่องมาจากเกิดสาธารณ

ภัยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอ่ืนอันมิอาจหลีกเล่ียงได เชน มีเหตุความจําเปนเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ หรือมีเหตุการณไมสงบเรียบรอยเกิดขึ้น 

(๑) กรณียังไมไดนับคะแนน ซึ่งไดทําการเปดหีบบัตรแลวหรือยังมิไดทําการเปด
หีบบัตรใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ ดังนี้ 

ก. ประกาศงดการนับคะแนน ตามแบบ ผญ. ๑๘ 
ข. จัดเก็บรักษาหีบบัตรที่มีบัตรเลือกบรรจุอยู เอกสาร แบบพิมพ และ

อุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือกไวในที่ปลอดภัย แตถาไดทําการเปดหีบบัตรแลว ใหปดหีบบัตร
พรอมใสกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจและใหประจําครั่งทับรูกุญแจ 

ค. รายงานนายอําเภอ เพ่ือรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน 
(๒) กรณีนับคะแนนไปแลวบางสวนใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ ดังนี้ 

ก. ประกาศงดการนับคะแนน ตามแบบ ผญ. ๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ข. จัดเก็บบัตรเลือกที่ผานการวินิจฉัย แยกบัตรดี บัตรดีที่ไมประสงค
ลงคะแนนบัตรเสีย และบัตรเลือกที่ยังไมไดผานการวินิจฉัย แยกใสลงในถุงวัสดุใสพรอมเขียน
จํานวนบัตรที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส แลวนําไปจัดเก็บไวในหีบบัตร 

ค. ปดหีบบัตรพรอมใสกุญแจหรืออุปกรณอ่ืนแทนกุญแจและใหประจํา
ครั่งทับรูกุญแจ 

ง. จัดเก็บรักษาหีบบัตรที่มีบัตรเลือกบรรจุอยู เอกสาร แบบพิมพ และ
อุปกรณตางๆ ที่ใชในการเลือกไวในที่ปลอดภัย 

จ. รายงานนายอําเภอเพื่อรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน 
กรณีที่ปรากฏวามีบัตรเลือกที่ไดมีการลงคะแนนแลว ชํารุดหรือสูญหายจนไม

สามารถนับคะแนนได ใหนายอําเภอจัดใหมีการลงคะแนนใหม 
 

หมวด ๙ 
การลงคะแนนใหมและการนบัคะแนนใหม 

   
 

ขอ ๘๑  กรณีการลงคะแนนไมสามารถกระทําไดตามขอ ๖๑ หรือผลของการนับ
คะแนนไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิตามขอ ๗๘ (๒) หรือการนับคะแนนไมสามารถกระทําได
ตามขอ ๘๐ แลวทําใหบัตรชํารุดหรือสูญหายจนไมอาจนับคะแนนได ใหนายอําเภอรายงานผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อขอขยายเวลาจัดใหมีการลงคะแนนใหมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เหตุการณนั้น
สงบลง โดยจัดทําประกาศกําหนดวันลงคะแนนใหมตามแบบ ผญ. ๑๗ แลวนําแบบ ผญ. ๒ แบบ 
ผญ. ๖ แบบ ผญ. ๘ และแบบ ผญ. ๑๗ ปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่เลือกผูใหญบาน 
สถานที่ที่นายอําเภอกําหนดตามขอ ๘ และสํารองแบบดังกลาวอยางละหนึ่งชุดไวใหคณะกรรมการ
เลือกนําไปใชหรือปด ณ ที่เลือกผูใหญบานใหม ยกเวนแบบ ผญ. ๒ ใหสํารองไวสองชุดสําหรับนํา 
ไปใชหรือปดในวันลงคะแนนใหม แลวใหคณะกรรมการเลือกจัดใหมีการลงคะแนนใหมตาม
ระเบียบนี้ 

 
ขอ ๘๒  เมื่อนายอําเภอไดรับรายงานตามขอ ๘๐ ใหนายอําเภอรายงานผูวา

ราชการจังหวัดเพื่อขอขยายเวลาจัดใหมีการนับคะแนนใหมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เหตุการณนั้น
สงบลง โดยจัดทําประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนใหม ซึ่งอาจเปนสถานที่ใน
หมูบานที่มีการเลือกผูใหญบานนั้น หรือที่วาการอําเภอ ตามแบบ ผญ. ๑๙ แลวนําแบบ ผญ. ๘ 
และแบบ ผญ. ๑๙ ปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ สถานที่นับคะแนนใหม และสถานที่ที่
นายอําเภอกําหนดตามขอ ๘ แลวใหคณะกรรมการเลือกจัดใหมีการนับคะแนนใหมตามระเบียบนี้ 
โดยแจงใหผูสมัครหรือผูสังเกตการณที่ไดรับการแตงตั้งจากผูสมัครไดรวมในการนับคะแนนใหม
ครั้งนี้ดวย 

 
หมวด ๑๐ 
การจับสลาก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๘๓  ในการเลือกผูใหญบาน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว มีผูสมัคร
มากกวาหนึ่งคนไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน ใหคณะกรรมการเลือกจัดใหผูสมัครที่ไดคะแนนเทากัน
นั้น ทําการจับสลาก ณ ที่เลือกผูใหญบาน 

 
ขอ ๘๔  การจับสลากใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ใหประธานกรรมการเลือกเขียนชื่อผูสมัครที่ตองจับ

สลากบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน แลวใหประธานกรรมการเลือกเปนผู
จับสลากจากในภาชนะดังกลาวขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ช่ือผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับแรกใหถือวาผูนั้น
เปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สองกอน ช่ือผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป ใหถือวาผูนั้นเปนผูมี
สิทธิจับสลากในครั้งที่สองตามลําดับตอไปจนครบทุกคน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ใหประธานกรรมการเลือกจัดทําสลากเทากับจํานวน
ผูสมัครที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันเปนสลากซ่ึงมีขอความวา “ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน” จํานวน
หนึ่งใบนอกนั้นเปนสลากซ่ึงมีขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนผูใหญบาน” แลวใสในภาชนะให
สลากคละกัน แลวใหผูสมัครตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่งทําการจับสลากจากใน
ภาชนะดังกลาว ผูสมัครใดจับไดสลาก ซึ่งมีขอความวา “ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน” ใหถือวาผูนั้น
เปนผูไดรับเลือกเปนผูใหญบานและใหบันทึกแสดงผลการจับสลากไวในแบบ ผญ. ๑๑ 

 
ขอ ๘๕  หากผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุดเทากันไมอยู ณ สถานที่จับสลาก หรือ

อยูแตไมยินยอมจับสลาก ใหประธานกรรมการเลือกเปนผูจับสลากแทนผูที่ไมอยูหรือไมยินยอม
จับสลากนั้นและบันทึกเหตุการณไวในแบบ ผญ. ๑๑ 

 
หมวด ๑๑ 

การดําเนินการหลังการเลือกผูใหญบาน 
   

 
สวนที่ ๑ 

การออกคําส่ังแตงตั้ง 
   

 
ขอ  ๘๖   เมื่ อการเลือกผู ใหญบ านไดมีการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลวให

คณะกรรมการเลือกปดประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔ ไว ณ ที่เลือกผูใหญบาน 
ที่วาการอําเภอ และสถานที่ ที่นายอําเภอกําหนดตามขอ ๘ 

 
ขอ ๘๗  เมื่อนายอําเภอไดรับรายงานผลการนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๕ แลว 

ใหออกคําส่ังแตงตั้งผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดหรือผูที่จับสลากไดขอความวา “ไดรับเลือกเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใหญบาน” หรือผูสมัครคนเดียวตามขอ ๓๘ เปนผูใหญบานนับแตวันที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้ง
แลวรายงานผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญใหแกผูไดรับแตงตั้งเปนผูใหญบาน 

 
สวนที่ ๒ 

การคัดคานการเลือก 
   

 
ขอ ๘๘  เมื่อนายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้งผูใหญบานแลว ผูใดเห็นวาการเลือก

เปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม ใหทําคํารองคัดคานเปนหนังสือย่ืนตอนายอําเภอไดภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้ง 

เมื่อนายอําเภอไดรับหนังสือรองคัดคานแลว ใหดําเนินการสอบสวน แลวรายงาน
ผลการสอบสวนพรอมความเห็นและหลักฐานใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด หากเห็นวาการ
เลือกผูใหญบานนั้นเปนไปตามที่ไดมีการรองคัดคาน หรือไดมีการกระทําไปโดยไมสุจริต และ
เที่ยงธรรม ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหผูใหญบานนั้นพนจากตําแหนง ภายในเกาสิบวันนบัแตวนัที่
นายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้ง 

กรณีนายอําเภอไดดําเนินการตามวรรคสองแลว เห็นวามีความจําเปนตองเปดหบี
บัตรเพื่อทําการตรวจสอบผลการนับคะแนน ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนทําการตรวจสอบ เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผูวาราชการจังหวัดตอไป 

 
ขอ ๘๙  กรณีมีผูทักทวงการวินิจฉัยบัตรเลือกในระหวางการนับคะแนนเนื่องจาก

การวินิจฉัยบัตรดี บัตรไมประสงคลงคะแนน หรือบัตรเสีย วาเปนไปโดยไมถูกตองตามระเบียบนี้
ไวแลว และไดรองคัดคานเรื่องดังกลาวตอนายอําเภอกอนที่นายอําเภอจะมีคําส่ังแตงตั้ง
ผูใหญบาน ใหนายอําเภอทําการตรวจสอบใหเสร็จสิ้นภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับการรอง
คัดคาน หากผลการตรวจสอบปรากฏวามีมูลใหนายอําเภอเปดหีบบัตร เพ่ือทําการนับคะแนนใหม
โดยมีนายอําเภอเปนประธาน หัวหนาสวนราชการที่นายอําเภอเห็นสมควร ปลัดอําเภอ กรรมการ
เลือกที่ทําหนาที่นับคะแนน และผูสมัครทุกคนรวมในการนับคะแนนใหมดวยและรายงานผูวา
ราชการจังหวัดทราบ 

ถาการนับคะแนนใหมปรากฏวาจํานวนผูมาใชสิทธิกับจํานวนบัตรที่ใชในการ
ลงคะแนนมีจํานวนเทากัน ผลการนับคะแนนใหมเปนเชนไรใหเปนไปตามนั้น และใหนายอําเภอมี
คําส่ังแตงตั้งผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดในการนับคะแนนใหมเปนผูใหญบานนับแตวันที่นายอําเภอมี
คําส่ังแตงตั้ง 

ถาจํานวนผูมาใชสิทธิกับจํานวนบัตรที่ใชในการลงคะแนนมีจํานวนไมเทากัน ให
รายงานผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการลงคะแนนใหมตามระเบียบนี้ เวนแตผลการนับคะแนนที่ไม
ตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนไมทําใหผลการเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงไปไมตองจัดใหมีการ
ลงคะแนนใหม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙๐  เมื่อนายอําเภอไดรับคํารองคัดคานการเลือกผูใหญบานวาเปนไปโดยไม
สุจริต และเที่ยงธรรม ถานายอําเภอพิจารณาขอมูลคํารองคัดคานแลวเห็นวาผูรองคัดคานสําคัญ
ผิดในขอกฎหมายหรือขอเท็จจริง เพ่ือประโยชนแหงการรูรักสามัคคี ดวยความพอใจของคูกรณี
ใหนายอําเภอเรียกผูรองคัดคานและผูถูกคัดคานเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเพ่ิมเติม และช้ีแจงทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่ถูกตองแลว หากผูรองคัดคานไดเขาใจขอ
กฎหมาย หรือเขาใจในขอเท็จจริงที่ถูกตองแลวผูรองคัดคานไดขอถอนคํารองคัดคาน หรือไม
ประสงคใหพิจารณาเรื่องคํารองคัดคานตอไปใหบันทึกถอยคําผูรองคัดคานไวและส่ังยุติเร่ือง หาก
ผูรองคัดคานยังไมพอใจใหนายอําเภอทําการสอบสวน และจัดทําความเห็นประกอบขอกฎหมาย 
และขอเท็จจริงคํารองคัดคานเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา 

 
ขอ ๙๑  กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมีคําส่ังใหผูใหญบานพนจากตําแหนงตามขอ 

๘๘ ไมกระทบกระเทือนตอกิจการที่ผูใหญบานนั้นไดกระทําลงไปในขณะดํารงตําแหนง 
 
ขอ ๙๒  นายอําเภอจะทําลายบัตรเลือกและเอกสารที่เก็บอยูในหีบบัตรนั้นได 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาคัดคานการเลือกตามขอ ๘๘ แลว ไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีที่มีการ
คัดคานการเลือกใหนายอําเภอเก็บรักษาหีบบัตรจนกวาจะถึงที่สุด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบาํรุง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
๑.  ดานหนาของบัตรเลือกผูใหญบาน 
๒.  ดานในของบัตรเลือกผูใหญบาน 
๓.  ประกาศอําเภอ..............................เร่ือง การเลือกผูใหญบาน (ผญ. ๑) 
๔.  ประกาศอําเภอ....................................... เร่ือง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก

ผูใหญบาน (ผญ. ๒) 
๕.  ใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน บาน...................หมูที่...... ตําบล 

...........อําเภอ.................จังหวัด..............  (ผญ. ๓) 
๖.  ประกาศอําเภอ.................................. เร่ือง ประกาศรายชื่อผูย่ืนใบสมัคร

รับเลือกเปนผูใหญบาน (ผญ. ๔) 
๗.  รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร (ผญ. ๕) 
๘.  ประกาศอําเภอ............................. เร่ือง บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกเปน

ผูใหญบาน บาน............หมูที่............ ตําบล....................  (ผญ. ๖) 
๙.  ประกาศอําเภอ................................ เร่ือง ผลการเลือกผูใหญบานกรณีไม

ตองทําการเลือก (ผญ. ๗) 
๑๐.  คําส่ังอําเภอ........................ ที่ ……/………… เ ร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการเลือกและเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย (ผญ. ๘) 
๑๑.  คําส่ังอําเภอ.......................... ที่………../………….. เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ (ผญ. ๙) 
๑๒ .   บันทึ กร ายงานการประชุ มร าษฎร  บ าน………หมู ที่  ………..

ตําบล…………….อําเภอ.................จังหวัด...............วันที่...............เดือน.....................  
พ.ศ. .................... ณ .............................................  (ผญ. ๑๐) 

๑๓.  บันทึกเหตุการณการเลือกผูใหญบาน (ผญ. ๑๑) 
๑๔.  ประกาศอําเภอ..................................   เร่ือง เปลี่ยนแปลงที่เลือก

ผูใหญบาน (ผญ. ๑๒) 
๑๕ .   แบบกรอกคะแนน  ในการ เลือกผู ใหญบ าน  เมื่ อวันที่  . . . . . . . . .

เดือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ .ศ . . . . . . ณ ที่ เ ลือกผู ใหญบาน บาน………..หมูที่………
ตําบล……………….อําเภอ………………จังหวัด…………… (ผญ. ๑๓) 

๑๖.  ประกาศอําเภอ................... เร่ือง ผลการนับคะแนน (ผญ. ๑๔) 
๑๗.  รายงานผลการนับคะแนน (ผญ. ๑๕) 
๑๘.  ประกาศคณะกรรมการเลือก เร่ือง งดลงคะแนนเลือกผูใหญบาน (ผญ. 

๑๖) 
๑๙.  ประกาศอําเภอ.......................................... เร่ือง วันลงคะแนนเลือก

ผูใหญบานใหม (ผญ. ๑๗) 
๒๐.  ประกาศคณะกรรมการเลือก เร่ือง งดนับคะแนน (ผญ. ๑๘) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๑.  ประกาศอําเภอ.......................... เร่ือง กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีนับ
คะแนนเลือกผูใหญบานใหม (ผญ. ๑๙) 

๒๒.  ปายสําหรับปดชองหยอนบัตรเลือกผูใหญบานแบบหีบบัตรเลือก (ผญ.
๒๐) 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ 

 


