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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเลือกผูใหญบาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีบทบัญญัติ  

บางประการที่ไมสอดคลองกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน  สมควรปรับปรุงขอบังคับดังกลาว 

ใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่ง ข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๓  แหงพระราชบัญญัติ 

ลักษณะปกครองทองที่   พระพุทธศักราช   ๒๔๕๗   ซ่ึงแก ไขเพิ่ม เ ติมโดยพระราชบัญญั ติ 

ลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๘   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา   “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่กําหนดไวแลว  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช

ระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“หนวยเลือกผูใหญบาน”  หมายความวา  ทองที่ที่กําหนดใหทําการเลือกผูใหญบาน 

“ที่เลือกผูใหญบาน”  หมายความวา  สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน  

และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกผูใหญบาน 

“ผูมีสิทธิเลือก”  หมายความวา  ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่กําหนดไว 

“ผูสมัคร”  หมายความวา  ผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 

“คณะกรรมการเลือก”  หมายความวา  คณะกรรมการเลือกผูใหญบานตามคําส่ังแตงต้ัง 

ของนายอําเภอ 
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“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความวา  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามคําส่ังแตงต้ังของนายอําเภอ 

ขอ ๕ การปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้  นายอําเภออาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

หนาที่แทนได 

ขอ ๖ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา

กําหนดหลักเกณฑ  และวิธปีฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

แบบพิมพ  รูปแบบและลักษณะของบัตรเลือก  ใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ขอ ๗ เมื่อมีการจัดต้ังหมูบานใหม  หรือตําแหนงผูใหญบานวางลงไมวาดวยเหตุใด 

ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกผูใหญบานโดยวิธีลับ  ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่มีการ

จัดต้ังหมูบานใหมหรือตําแหนงผูใหญบานวางลง 

ขอ ๘ การเลือกผูใหญบาน  ตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๑) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการเลือกผูใหญบานจนถึงวันเลือก  หามมิใหผูใด

กระทําการอยางหนึ่งอยางใด  เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกลงคะแนน   หรืองดเวนการลงคะแนน 

ใหแกผูสมัคร  ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

 ก. จัดทํา  ให  เสนอให  สัญญาวาจะให  หรือจัดเตรียมเพื่อจะให  ทรัพยสิน  หรือ

ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 

 ข. ให   เสนอให   หรือสัญญาวาจะให   เ งินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัด  มัสยิด   สุเหรา  ศาลเจา  โรงเจ   

โบสถคริสต  โบสถพราหมณ  สํานักปฏิบัติธรรม  สถาบันการศึกษา  สถานสงเคราะห  สหกรณ   

กองทุนสงเคราะห  ชุมนุม  ชมรม  สโมสร  กลุม  องคกรหรือสถาบันอื่นใดตามที่คณะกรรมการ 
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การเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ 

การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภากําหนด 

 ค. จัดใหมีมหรสพ  หรือการร่ืนเริงตาง  ๆ  รวมทั้งการแสดง  และการละเลนอื่น ๆ 

 ง. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด  รวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง  การประชุม  

อบรม  สัมมนา  ทัศนศึกษา  หรือดูงาน  เปนตน 

 จ. หลอกลวง  บังคับ  ขู เข็ญ  ใชอิทธิพลคุกคาม  ใสรายดวยความเท็จ  หรือจูงใจ 

ผูใดใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครรายอื่น   

(๒) ในวันเลือกผูใหญบาน  หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใด  ๆ  ไมวา 

จะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครคนใดจนสิ้นสุดการลงคะแนน 

(๓) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการเลือกผูใหญบานจนสิ้นสุดการลงคะแนน 

ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเลือกวางตัวเปนกลางโดยเครงครัด  หามมิใหกระทําการใด  ๆ  อันเปน

การชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครคนหนึ่งคนใด 

(๔) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการเลือกผูใหญบานจนสิ้นสุดการลงคะแนน 

หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด  ๆ  เพื่อใหเกิดการ

ไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูสมัครคนใด 

ขอ ๙ ใหนายอําเภอกําหนดสถานที่ปดประกาศสําหรับติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือก

ผูใหญบาน  และใชเปนที่โฆษณาหาเสียงของผูสมัครไดอยางเทาเทียมกัน  เชน  ที่ศาลากลางบาน 

หรือสถานท่ีอื่นที่นายอําเภอเห็นสมควร  ภายในหมูบานที่มีการเลือกผูใหญบานซ่ึงสามารถเหน็ไดโดยงาย 

หามมิใหผูสมัคร  หรือผูมีสิทธิเลือกซ้ือ  หรือเชาเวลา  หรือรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง

หรือวิทยุโทรทัศน  หรือทําใหไดมาซ่ึงเวลาออกอากาศทางสถานีดังกลาว  เพื่อโฆษณาหาเสียง 

การโฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  หรือหอกระจายขาว  ซ่ึงทางราชการอาจจัดใหมข้ึีน

ใหจัดใหมีการหาเสียงการเลือกผูใหญบานของผูสมัครทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

ขอ ๑๐ การกระทําที่ฝาฝนตามขอ  ๘  หรือขอ  ๙  เปนการเลือกที่ไมสุจริตและเที่ยงธรรม 
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ขอ ๑๑ กรณีที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานใดวางลง  ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือก

ผูใหญบานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง 

เพื่อประโยชนในการจัดการเลือกผูใหญบาน  วันที่ตําแหนงผูใหญบานวางใหเปนไป  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๔  (๑)  ใหถือวาวันที่ผูใหญบาน 

มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  เปนวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง 

(๒) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๔  (๒)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  

หรือ  (๑๑)  ใหถือวาวันที่มีคําส่ังใหผูใหญบานพนจากตําแหนงเปนวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบาน  

นั้นวางลง 

(๓) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๔  (๓)  ใหถือวาวันที่ผูใหญบาน

นั้นตาย  หรือวันที่นายอําเภอรับทราบการตายของผูใหญบานนั้นเปนวันที่ตําแหนงผูใหญบานของ

หมูบานนั้นวางลง  แลวแตกรณ ี

(๔) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๑๔  (๔)  ใหถือวาวันที่คําส่ังอนุญาต

ใหลาออกไดระบุไวเปนวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง 

ถานายอําเภอเห็นวาไมอาจจัดใหมีการเลือกผูใหญบานไดภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน 

ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการเบื้องตน 

 

 

สวนที่  ๑ 
การดําเนินการของอําเภอ 

 

 

ขอ ๑๒ การเลือกผูใหญบานใหนายอําเภอดําเนินการดังนี้ 

(๑) ประกาศกําหนดใหมีการเลือกผูใหญบานตามแบบ  ผญ.  ๑  และปดประกาศภายใน 

สามวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง  หรือวันที่จัดต้ังหมูบานใหม  ในประกาศ  

ตามแบบ  ผญ.  ๑  อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้   
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 ก. กําหนดหนวยเลือกผูใหญบาน  โดยระบุชื่อหมูบาน  หมูที่  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 

วาเปนทองที่ที่กําหนดใหทําการเลือกผูใหญบาน 

 ข. กําหนดที่เลือกผูใหญบาน  โดยกําหนดสถานที่ใหเปนที่ทําการลงคะแนนเลือก

ผูใหญบาน 

 ค. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร  ตองกําหนดวันรับสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน  

ภายหลังการประชุมราษฎรแลว  และตองอยูภายในระยะเวลาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบาน 

ของหมูบานนั้นวางลง  ระยะเวลาการรับสมัครตองไมนอยกวาสามวันไมเวนวันหยุดราชการ 

 ง. กําหนดวันเลือกตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้น

วางลง 

 จ. กําหนดระยะเวลาการลงคะแนน  ใหเร่ิมต้ังแตเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  และส้ินสุด 

การลงคะแนนเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา 

 ฉ. กําหนดใหมีการเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานได 

วันสุดทายกอนวันเลือกไมนอยกวาสามวัน 

 ช. กําหนดวันประชุมราษฎรในหมูบาน  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบาน

ของหมูบานนั้นวางลง  เพื่อแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก  การทําความเขาใจในเรื่องรูแพ  รูชนะ   

รูอภัย  และการรูรักสามัคคี  ตลอดจนการดํารงรักษาความเปนมิตร  เปนเพื่อนบาน  และความเปนญาติ 

พี่นองในพื้นที่ทั้งกอนและหลังการเลือก  และใหราษฎรเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ

ตรวจสอบโดยใหทําบันทึกรายงานการประชุมไวเปนหลักฐานตามแบบ  ผญ.  ๑๐   

(๒) จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตามแบบ  ผญ.  ๒   

(๓) รับสมัครผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามแบบ  ผญ.  ๓ 

(๔) ประกาศรายชื่อผูย่ืนใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามแบบ  ผญ.  ๔ 

(๕) ประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  สมัครรับเลือก 

เปนผูใหญบานตามแบบ  ผญ.  ๖ 

(๖) ออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเลือกและเจ าหนาที่ รักษาความสงบเรียบรอย 

ตามแบบ  ผญ.  ๘ 

(๗) ออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบ  ผญ.  ๙   
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แบบตาม  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ใหปดประกาศไว  ณ  ที่วาการอําเภอ  ที่เลือก

ผูใหญบาน  สถานที่ที่นายอําเภอกําหนดตามขอ  ๙  และสํารองแบบดังกลาวอยางละหนึ่งชุดไวให

คณะกรรมการเลือกนําไปใชหรือปด  ณ  ที่เลือกผูใหญบานในวันเลือกผูใหญบาน  ยกเวนแบบตาม  (๒)  

ใหสํารองไวสองชุดสําหรับนําไปใชหรือปด  ณ  ที่เลือกผูใหญบานในวันเลือกผูใหญบาน 

สวนที่  ๒ 
ที่เลือกผูใหญบาน 

 

 

ขอ ๑๓ ที่เลือกผูใหญบาน  ใหนายอําเภอกําหนดจากสถานที่สาธารณะ  เชน  สถานศึกษา  

หรือศาสนสถาน  ถาไมสามารถหาสถานที่ดังกลาวได  จะกําหนดบาน  หรือสถานท่ีอื่น  ที่ราษฎรเขาออก

ไดงาย  มีความสะดวกเหมาะสม  และไมเปนการไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูสมัครคนหนึ่งคนใด 

เปนที่เลือกผูใหญบานก็ได  ที่เลือกผูใหญบานจะตองเปนสถานที่ที่อยูในเขตทองที่หมูบานนั้น  หากไม

สามารถหาสถานที่เปนที่เลือกผูใหญบานในหมูบานได  ใหเปนดุลพินิจของนายอําเภอที่จะกําหนด

สถานที่อื่นที่เหมาะสม 

กรณีที่หนวยเลือกผูใหญบานใดมีราษฎรผูมีสิทธิเลือกจํานวนมากจนคาดหมายไดวาไมสามารถ

จัดใหราษฎรลงคะแนนไดหมดทุกคนภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๑๒  (๑)  จ.  นายอําเภอจะกําหนด 

ที่เลือกผูใหญบานเพิ่มข้ึนอีกก็ไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการเลือก 

(๑) จัดภายในบริเวณที่เลือกผูใหญบานใหมีปาย  หรือเคร่ืองหมาย  เพื่อแสดงขอบเขตบริเวณ

โดยรอบที่เลือกผูใหญบาน   

(๒) จัดใหมีปายบอกที่เลือกผูใหญบาน  โดยอยางนอยตองมีขอความ  ดังนี้ 

ที่เลือกผูใหญบาน  ชื่อหมูบาน......................หมูที่  ........  ตําบล.................................  

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

(๓) จัดทําปายบอกทางชี้ไปยังที่เลือกผูใหญบาน  เพื่ออํานวยความสะดวกแกราษฎร 

ขอ ๑๕ คูหาลงคะแนนสําหรับที่เลือกผูใหญบานใหมีจํานวนสามคูหาเปนอยางนอย   

ขอ ๑๖ การเปลี่ยนแปลงที่เลือกผูใหญบานใหกระทํากอนวันเลอืกไมนอยกวาสิบวัน  เวนแต

กรณีเกิดสาธารณภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได  เชน  มีเหตุความจําเปน

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  หรือมีเหตุการณไมสงบเรียบรอยเกิดข้ึน  อันจะเปนเหตุที่ทําใหไมสามารถ  
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ใชสถานที่ดังกลาวเปนที่เลือกผูใหญบานได  จะประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกนอยกวาสิบวันก็ได  

การเปลี่ยนแปลงที่เลือกผูใหญบานใหประกาศตามแบบ  ผญ.  ๑๒ 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ  เจาหนาที่  และผูสังเกตการณ 

 

 

สวนที่  ๑ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

ขอ ๑๗ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย  เจาหนาที่ของรัฐจํานวนไมเกินสามคน  และ

ตัวแทนราษฎรผูมีสิทธิเลือก  ซ่ึงเปนที่ยอมรับนับถือของราษฎรในหมูบานนั้น  จํานวนไมนอยกวาส่ีคน  

แตไมเกินเจ็ดคน   

เจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ใหนายอําเภอแตงต้ังจากปลัดอําเภอหนึ่งคน  และเจาหนาที่ 

ที่ปฏิบัติงานอยูในเขตอําเภอนั้น  อีกไมเกินสองคน 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบประชุม  เพื่อเลือกกันเองเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง  โดยให

ปลัดอําเภอเปนกรรมการและทําหนาที่เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบพนจากหนาที่   เมื่อนายอําเภอประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร 

ตามแบบ  ผญ.  ๖ 

ขอ ๑๘ ในวันประชุมราษฎรตามขอ  ๑๒  (๑)  ช.  ใหผูมีสิทธิเลือกของหมูบานนั้นซ่ึงอยูใน  

ที่ประชุมเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกจํานวนไมนอยกวาส่ีคน  แตไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการตรวจสอบ 

โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองมีผูมีสิทธิเลือกในหมูบานนั้นรับรองรายละไมนอยกวาสองคน   

กรณีมีผูไดรับการเสนอชื่อไมเกินเจ็ดคน   ใหนายอําเภอแตงต้ังผูไดรับการเสนอชื่อนั้น 

เปนกรรมการตรวจสอบ  หากมีผูไดรับการเสนอชื่อเกินกวาเจ็ดคน  ใหประธานที่ประชุมจัดใหมีการ

ออกเสียง  โดยเปดเผยดวยวิธีการเรียกชื่อผูมีสิทธิเลือกที่อยูในที่ประชุมออกเสียงไดคนละหนึ่งเสียง 

วาประสงคจะใหผูใดเปนกรรมการตรวจสอบ  ผูไดรับคะแนนสูงสุดลําดับหนึ่งถึงเจ็ด  ใหนายอําเภอ

แตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ  ถามีผูไดรับคะแนนตอจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับมีคะแนน

เทากันหลายคนรวมแลวเกินกวาเจ็ดคน  ใหนําบุคคลที่ไดคะแนนเทากันมาจับสลากใหเหลือจํานวน

รวมทั้งหมดแลวไมเกินเจ็ดคน  เพื่อใหนายอําเภอแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ 
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กรณีที่ไมมีผูประสงคจะเปนกรรมการตรวจสอบหรือมีแตไมถึงส่ีคน  ใหนายอําเภอพิจารณา

แตงต้ังราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบานนั้นเปนกรรมการตรวจสอบใหครบส่ีคน 

ขอ ๑๙ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองที่   

(๒) เรียกเอกสาร  หรือบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง  เพื่อประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ 

และลักษณะตองหาม  โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกการรับเอกสาร  และบันทึกถอยคําบุคคล

ไวเปนลายลักษณอักษร   

(๓) แจงหนวยงานที่ออกหลักฐาน  เพื่อยืนยันความถูกตองเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยในความ 

ถูกตองแทจริงของหลักฐานการสมัครของผูสมัคร 

(๔) ประชุมพิจารณาลงมติวาผูสมัครใดเปนผูมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามหรือไม 

(๕) ทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบเสนอนายอําเภอพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของกรรมการที่มีอยู  แตตองไมนอยกวาสามคนจึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาปฏิบัติ

หนาที่หรือมาแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่เหลืออยูเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 

ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตามเสียงขางมากของกรรมการผูมาประชุม  

ถาจํานวนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

สวนที่  ๒ 
คณะกรรมการเลือก 

 

 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการเลือกประกอบดวย  ประธานกรรมการซึ่งแตงต้ังจากนายอําเภอ 

ทําหนาที่ เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกกรรมการซึ่งแตงต้ังจากขาราชการ   หรือพนักงาน 

สวนทองถิ่นในอําเภอนั้นจํานวนไมเกินเกาคน  และกํานันหรือผูใหญบานในตําบลนั้นอีกหนึ่งคน   

เมื่อนายอําเภอไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเลือกแลว  ใหแจงผูไดรับการแตงต้ังทราบ 

พรอมกับปดคําส่ัง  ณ  สถานที่ตามขอ  ๑๒  วรรคสอง 
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คณะกรรมการเลือกมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือตามที่นายอําเภอ

มอบหมาย  และตองพนจากตําแหนงเมื่อไดรายงานผลการนับคะแนนเลือกผูใหญบานตามแบบ  ผญ.  ๑๕  

ซ่ึงไดสงมอบหีบบัตร  และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเลือกใหแกนายอําเภอเรียบรอยแลว 

ขอ ๒๒ กอนวันเลือกผูใหญบานถาคณะกรรมการเลือกคนหนึ่งคนใด  ซ่ึงนายอําเภอมีคําส่ัง

แตงต้ังไวแลว  ตอมาผูนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหนายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ังบุคคลอื่นที่มี

คุณสมบัติตามขอ  ๒๑  เปนกรรมการเลือกแทน 

ขอ ๒๓ ในวันเลือกผูใหญบาน  เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนแลว  มีกรรมการเลือกมา

ปฏิบัติหนาที่ไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่นายอําเภอแตงต้ัง  ใหคณะกรรมการเลือกที่อยูใน

ขณะนั้นแตงต้ังผูมีสิทธิเลือกเปนกรรมการเลือกแทนใหมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการที่นายอําเภอแตงต้ังไว  เพื่อปฏิบัติหนาที่ในที่เลือกผูใหญบานแลวบันทึกเหตุการณดังกลาวไว

ในแบบ  ผญ.  ๑๑ 

ขอ ๒๔ การประชุมและการวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือก  ใหนําขอ  ๒๐  มาใชบังคับ  

โดยอนุโลม 

 

สวนที่  ๓ 
เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 

 

 

ขอ ๒๕ ใหนายอําเภอแตงต้ังเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยจากพนักงานฝายปกครอง  

ตํารวจ  หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   เพื่อทําหนาที่ รักษาความสงบเรียบรอย  ณ  ที่ เลือก

ผูใหญบาน  ในวันเลือกผูใหญบาน  จํานวนไมนอยกวาสองคน  และใหมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) ชวยเหลือคณะกรรมการเลือกในการดูแลรักษาหีบบัตร  บัตรเลือก   บัญชีรายชื่อ   

ผูมีสิทธิเลือก  แบบพิมพ  และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเลือก   

(๒) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยบริเวณที่เลือกผูใหญบาน 

(๓) สนับสนุนการปฏิบั ติหนาที่ของนายอํา เภอ   หรือประธานกรรมการเลือก   และ

คณะกรรมการเลือก 

 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ใหเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยพนจากหนาที่เมื่อคณะกรรมการเลือกไดสงมอบหีบบัตร  

และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเลือกแกนายอําเภอเรียบรอยแลว 
 

สวนที่  ๔ 
ผูสังเกตการณ 

 

 

ขอ ๒๖ เมื่อนายอําเภอไดประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครตามแบบ  ผญ.  ๖  แลว  ผูสมัคร 
ที่ประสงคจะสงตัวแทนไปประจํา  ณ  ที่เลือกผูใหญบานเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนและการนับ
คะแนน  ใหย่ืนหนังสือแตงต้ังตัวแทนของตนไดแหงละหนึ่งคนตอนายอําเภอกอนวันเลือกผูใหญบาน  
และใหนายอําเภอ  แจงคณะกรรมการเลือกทราบ   

ขอ ๒๗ ตัวแทนผูสมัครตองอยูในที่เลือกผูใหญบาน  ซ่ึงสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได
โดยหามมิใหกระทําการอันเปนอุปสรรคแกการเลือกผูใหญบาน 

ตัวแทนผูสมัครอาจทักทวงในเมื่อเห็นวากรรมการเลือกปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบนี้ 
ในกรณีนี้ใหกรรมการเลือกบันทึกคําทักทวงไวในแบบ  ผญ.  ๑๑ 

กรณีตัวแทนผูสมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกผูใหญบาน  ถากรรมการเลือก  
ไดตักเตือนแลวยังขัดขืนใหกรรมการเลือกส่ังใหตัวแทนผูสมัครออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน  และให
เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง 

หมวด  ๔ 
ผูมีสิทธิเลือก  และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก 

 

 

ขอ ๒๘ ผูมีสิทธิเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่  และมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก   

ขอ ๒๙ ใหนายอําเภอจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ  ผญ.  ๒  และปด
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมสิีทธิเลือกอยางชาในวันประชุมราษฎรตามขอ  ๑๒  (๑)  ช. 

ขอ ๓๐ กรณีผูมีสิทธิเลือก  หรือเจาบานผูใดเห็นวา  ตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 
ของตนไมมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกในแบบ  ผญ.  ๒  ใหนําสําเนาทะเบียนบาน  และบัตร
ประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่มีรูปถาย  และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐออกใหมาย่ืนคํารองตอนายอําเภอตามระยะเวลากําหนดไวในขอ  ๑๒  (๑)  ฉ. 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

เมื่อนายอําเภอไดรับคํารอง  และหลักฐานแลวหากพิจารณาเห็นวาผูย่ืนคํารองหรือผูมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือก  ใหเพิ่มชื่อผูย่ืนคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานลงในบัญชีรายชื่อ 

ผูมีสิทธิเลือกเพิ่มเติมตอใบสุดทายของบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกในแบบ  ผญ.  ๒  พรอมบันทึกสาเหตุ

ของการเพิ่มชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ป  กํากับไว 

กรณีนายอําเภอพิจารณาแลวเห็นวาผูย่ืนคํารอง  หรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ขอเพิ่มชื่อ 

เปนผูไมมีสิทธิเลือก  ใหส่ังยกคํารองเปนลายลักษณอักษร  พรอมทั้งแสดงเหตุผลใหผูย่ืนคํารองทราบ

กอนวันเลือกผูใหญบาน   

ขอ ๓๑ กรณีที่พบวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ  ผญ.  ๒  มีชื่อของผูไมมีสิทธิ

เลือกหรือมีชื่อของบุคคลเดียวกันมากกวาหนึ่งแหงปรากฏอยู  ใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวย 

การทะเบียนราษฎร  มีอํานาจถอนชื่อของผูไมมีสิทธิหรือบุคคลที่มีชื่อมากกวาหนึ่งแหงคงเหลือไวเพียง 

แหงเดียวใหถูกตอง  โดยใหขีดฆาชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกพรอมทั้งบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อ

ไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ป  กํากับไว  ทั้งนี้ใหดําเนินการไดจนถึงวันเลือก 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกหรือเจาบานเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ  ผญ.  ๒  มีชื่อ

ของผูไมมีสิทธิเลือกหรือมีชื่อของบุคคลคนเดียวกันมากกวาหนึ่งแหงปรากฏอยู  ใหผูมีสิทธิเลือกหรือ 

เจาบานนั้นย่ืนคํารองตอนายอําเภอเพื่อขอใหถอนชื่อของผูไมมีสิทธิเลือกหรือบุคคลที่มีชื่อมากกวาหนึง่แหง

คงเหลือไวเพียงแหงเดียวใหถูกตองได  ทั้งนี้ตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่นายอําเภอประกาศ

กําหนดไวในแบบ  ผญ.  ๑ 

เมื่อนายอําเภอไดพิจารณาคํารองตามวรรคสองแลว  เห็นวามีหลักฐานเชื่อไดวาบุคคลดังกลาว

เปนผูไมมีสิทธิเลือกหรือมีชื่อมากกวาหนึ่งแหง  ใหส่ังถอนชื่อผูไมมีสิทธินั้นหรือชื่อผูมีสิทธิที่ 

มากกวาหนึ่งคงเหลือไวเพียงแหงเดียวใหถูกตอง  โดยใหขีดฆาชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก  

พรอมทั้งบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ป  กํากับไว  

แลวแจงคําส่ังใหผูย่ืนคํารองและเจาบานทราบ 

กรณีที่นายอําเภอพิจารณาคํารองตามวรรคสองแลว  เห็นวาผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ  ผูมีสิทธิ

เลือกที่ถูกขอถอนชื่อเปนผูมีสิทธิเลือก  ใหส่ังยกคํารองพรอมทั้งแสดงเหตุผลเปนลายลักษณอักษร  และ

แจงใหผูย่ืนคํารองทราบกอนวันเลือกผูใหญบาน 

 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 

 

 

สวนที่  ๑ 
วิธีการสมัคร 

 

 

ขอ ๓๒ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  
ตามที่กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่กําหนดไว   

ขอ ๓๓ ใหผูสมัครย่ืนใบสมัครตามแบบ  ผญ.  ๓  ดวยตนเองตอนายอําเภอ  ณ  ที่วาการอําเภอ  
ภายในระยะเวลาที่นายอําเภอประกาศกําหนดไวในแบบ  ผญ.  ๑  พรอมหลักฐานและเอกสารซึ่งรับรอง  
ความถูกตองดังตอไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน   
(๒) สําเนาทะเบียนบาน 
(๓) ใบรับรองแพทย  วาไมเปนโรคตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงออก  

ตามความในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่  และตองออกใหไมเกินสามสิบวันจนถึงวันสมัคร 
(๔) หลักฐานการศึกษา 
(๕) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด  ๓.๕  เซนติเมตร  จํานวน  ๖  รูป  ซ่ึงถายมาแลว 

ไมเกินหกเดือนจนถึงวันสมัคร 
ขอ ๓๔ เมื่อนายอําเภอไดรับใบสมัครของผูสมัครใดแลว  ใหตรวจสอบเบื้องตนวา  ไดลง

รายการในใบสมัคร  และมีหลักฐานการสมัครครบถวนหรือไม  ถาเห็นวาไมครบถวนใหเรียกเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวน  เมื่อผูสมัครย่ืนใบสมัครและมีหลักฐานการสมัครครบถวนแลว  ใหออก  
ใบรับใบสมัครใหแกผูสมัครโดยเรียงตามลําดับการย่ืนใบสมัคร   

เมื่อนายอําเภอไดออกใบรับใบสมัครแกผูสมัครแลว  หามมิใหผูสมัครนั้นถอนการสมัคร 
ขอ ๓๕ เมื่อเสร็จส้ินการรับสมัครใหนายอําเภอปดประกาศบัญชีรายชื่อผูย่ืนใบสมัคร 

ตามแบบ  ผญ.  ๔  และสงมอบใบสมัครพรอมเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดของผูสมัครทุกรายในวันถัด
จากวันสุดทายของการรับสมัคร  ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตามระเบียบนี้   

ผูใดเห็นวาผูย่ืนใบสมัครรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  อาจรองคัดคานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบไดภายในหาวันนับแตวันปดประกาศ  ผญ.  ๔ 

 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

สวนที่  ๒ 
การใหหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 

 

 

ขอ ๓๖ การใหหมายเลขประจําตัวผูสมัครใหเปนไปตามลําดับกอนหลังการย่ืนใบสมัคร  

หากผูสมัครมาถึงที่วาการอําเภอและไดลงชื่อแสดงตนตอเจาหนาที่กอนเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  ใหถือวา  

มาพรอมกัน 

ขอ ๓๗ กรณีผูสมัครมาพรอมกัน  ใหนายอําเภอจัดประชุมผูสมัคร  เพื่อตกลงกําหนดลําดับ

การย่ืนใบสมัคร  หากไมสามารถตกลงกันไดใหดําเนินการจับสลากสองครั้ง  ดังนี้ 

(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง   ใหนายอําเภอเขียนชื่อผูสมัครที่ตองจับสลากบนสลาก 

ที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน  แลวใหนายอําเภอเปนผูจับสลากจากในภาชนะดังกลาว

ข้ึนมาทีละหนึ่งใบ  ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับแรกใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สองกอน  

ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป  ใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สองเปนลําดับถัดไป 

จนครบทุกคน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ใหนายอําเภอเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เทากับจํานวน

ผูสมัครที่มาย่ืนใบสมัครพรอมกันบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน  แลวให

ผูสมัครตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่ง  ทําการจับสลากจากในภาชนะดังกลาว  ผูสมัครใด

จับสลากไดหมายเลขใด  ใหถือเปนหมายเลขลําดับในการย่ืนใบสมัครนั้น   

เมื่อใหหมายเลขประจําตัวผูสมัครแลว  หากมีเหตุใหผูสมัครรายใดเปนผูไมมีสิทธิสมัคร  ใหคง

ลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัครทุกรายไว  โดยไมตองเลื่อนลาํดับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร   

 

สวนที่  ๓ 
ผูสมัครคนเดียว 

 

 

ขอ ๓๘ เมื่อนายอําเภอไดประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามแบบ  ผญ.  ๖  กรณีมีผูสมัครคนเดียวหรือมีผูสมัครหลายคนแตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเพียงคนเดียว  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือกเปนผูใหญบาน  และใหนายอําเภอประกาศผลการเลือก  
ตามแบบ  ผญ.  ๗   

 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๖ 
วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

 

 

ขอ ๓๙ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบใบสมัครพรอมเอกสารที่เกี่ยวของแลว 
ใหทําการตรวจสอบและพิจารณาจากเอกสาร  พยานบุคคล  พยานแวดลอมกรณี  ใหเสร็จส้ิน  และสงถึง
นายอําเภอภายในกําหนดระยะเวลาหาวันนับแต วันที่ไดรับใบสมัครพรอมเอกสารที่ เกี่ยวของ   
ตามขอ  ๓๕  วรรคหนึ่ง  วาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่หรือไม   

ขอ ๔๐ กรณีมีผูกลาวหาวาผูสมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองที่  ใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่แสวงหาความจริงในเร่ืองที่กลาวหา
และดูแลใหบังเกิดความยุติธรรม  โดยเรียกผูถูกกลาวหามาแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจง  หรือนําพยานหลักฐานมา
สืบแกขอกลาวหา   

ในการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการ  เลขานุการ  และกรรมการอื่นอีกอยางนอยหนึ่งคนทําหนาที่ตรวจสอบแทนก็ได 

ขอ ๔๑ ในการตรวจสอบตามขอ  ๓๙  และขอ  ๔๐  หากจําเปนตองบันทึกถอยคําของ
บุคคลที่ใหถอยคําไวเปนลายลักษณอักษร  ใหประธานกรรมการ  เลขานุการ  กรรมการผูทําหนาที่
สอบสวนและผูใหถอยคําลงลายมือชื่อในบันทึกถอยคํานั้น 

การนําเอกสารหรือวัตถุใดมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการตรวจสอบ  ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร  จากผูใด  และเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการตรวจสอบใหใชตนฉบับ  แตถาไมอาจนํา
ตนฉบับมาได  จะใชสําเนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองความถูกตองของเอกสารก็ได 

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย  หรือถูกทําลาย  หรือโดยเหตุประการอื่น  จะใหนํา
สําเนาหรือบุคคลมาสืบก็ได 

ขอ ๔๒ เมื่อทําการตรวจสอบ   หรือสอบสวนตามขอ  ๓๙  หรือขอ   ๔๐   เสร็จแลว 

ใหเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประชุมลงมติวา  ผูสมัครรายนั้นเปนผูมีคุณสมบัติและ 

ไมมีลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานหรือไม  แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 

ตามแบบ  ผญ.  ๕  โดยมีความเห็นและเหตุผลพรอมลงลายมือชื่อกรรมการตรวจสอบทุกคนที่มาประชุม  



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ถากรรมการตรวจสอบผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงแนบไว  โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงาน

ดังกลาวเสนอตอนายอําเภอ  ดังนี้   

(๑) กรณีตรวจสอบแลวเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ใหเสนอความเห็นวา

ผูสมัครรายนั้นเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 

(๒) กรณีตรวจสอบแลวมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  

ใหเสนอความเห็นวาผูสมัครรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามแลวแตกรณี 

ขอ ๔๓ เมื่ อนายอํา เภอได รับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบั ติของผูสมัครจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว  ใหนายอําเภอพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ

รายงาน  กรณีนายอําเภอเห็นดวยกับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติหรือพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว  ใหนายอําเภอประกาศรายชื่อผูสมัครตามแบบ  ผญ.  ๖  ไปตามนั้น 

ในกรณีนายอําเภอไมเห็นดวยกับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติใหสงรายงานให

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนความเห็นใหมใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ  กรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติยืนยันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ

ตรวจสอบเทาที่มีอยู  ใหสงรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติใหนายอําเภอ  และใหนายอําเภอประกาศ

บัญชีรายชื่อผูสมัครตามแบบ  ผญ.  ๖  ไปตามนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติไมยืนยันความเห็นเดิมหรือพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว  ใหถือวาผูสมัครรายนั้นมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  หรือขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะตองหาม  ตามความเห็นของนายอําเภอแลวแตกรณี  และใหนายอําเภอดําเนินการประกาศ

รายชื่อผูสมัครตามแบบ  ผญ.  ๖  ไปตามนั้น 

หมวด  ๗ 
บัตรเลือก  และหีบบัตร 

 

 

ขอ ๔๔ บัตรเลือกผูใหญบานใหใชกระดาษที่มีขนาดกวางยาวตามความจําเปน  และมี
หมายเลขของผูสมัครโดยมีลักษณะดังนี้ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๑) บัตรเลือกเมื่อพับแลวดานหนามีแถบสีอยูบริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซายมีตราครุฑ  และ
ถัดลงไปมีขอความวา  “บัตรเลือกผูใหญบาน”  และมีตราประจําตําแหนงนายอําเภอทองที่ประทับ 
ที่ขอความคําวาบัตรเลือกผูใหญบาน 

(๒) ดานในของบัตรเลือกอยางนอยใหมีชองทําเคร่ืองหมายหมายเลขผูสมัคร  ชองไม
ประสงคลงคะแนน  และคําอธิบายเกี่ยวกับการทําเครื่องหมาย 

ขอ ๔๕ บัตรเลือกและตนข้ัวบัตรเลือกใหเย็บเปนเลม ๆ  ละไมเกินหาสิบบัตร  มีรอยปรุ
เพื่อใหฉีกบัตรเลือกออกจากตนข้ัวบัตรเลือกได  และใหมีปกหนาและปกหลัง 

ขอ ๔๖ ตนข้ัวบัตรเลือกอยางนอยใหมีขอความวา  “เลมที่  ............  เลขที่  .......................
ลําดับที่...(ลําดับที่ของผูมีสิทธิเลือกที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ  ผญ.  ๒)...”  อยู
ดานบนของตนข้ัวบัตรเลือก  มีที่ลงลายมือชื่อกรรมการเลือกผูที่จายบัตรเลือก  และมีที่สําหรับใหผูมี
สิทธิเลือกลงลายมือชื่อ  หรือพิมพลายนิ้วมือ  เพื่อเปนหลักฐานการรับบัตรเลือก   

ขอ ๔๗ หีบบัตรใหทําดวยโลหะหรือวัสดุอื่น  ที่ฝาดานบนมีชองหยอนบัตร  ดานหนาเปน
วัสดุโปรงใสมองเห็นภายในหีบบัตรได  ฝาดานบนเมื่อปดลงมาแลว  ใหมีที่สําหรับใสกุญแจหรือ
อุปกรณอื่นแทนกุญแจ  ติดอยูกับดานหนาของหีบบัตร   

หมวด  ๘ 
วิธีการเลือกผูใหญบาน 

 

 

สวนที่  ๑ 
การดําเนินการกอนวันเลือกผูใหญบาน 

 

 

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

ที่ใชในการเลือก  เพื่อมอบใหคณะกรรมการเลือกนําไปใชในวันเลือกผูใหญบาน 
(๒) จัดประชุมคณะกรรมการเลือก  และเจาหนาที่ รักษาความสงบเรียบรอย  เพื่อชี้แจง  

แนวทางการปฏิบัติงานและอํานาจหนาที่  
(๓) มอบหีบบัตร  บัตรเลือก  บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก  แบบพิมพ  และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใช

ในการเลือกใหแกคณะกรรมการเลือกใหเสร็จเรียบรอยกอนเปดการลงคะแนนโดยใหมีเวลาเพียงพอ 
ที่จะตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือก  แบบพิมพ  และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเลือก 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการเลือกไดตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือก  แบบพิมพ  และ

อุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเลือกใหถูกตองครบถวนแลว  ใหนําบัตรเลือกทั้งหมดและบัญชีรายชื่อผูมี

สิทธิเลือกแยกบรรจุลงในหีบบัตร  ปดหีบบัตรใสกุญแจประจําคร่ังทับรูกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทน

กุญแจและนําไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย 
สวนที่  ๒ 

การดําเนินการกอนเปดการลงคะแนน 
 

 

ขอ ๕๐ ในวันเลือกผูใหญบาน  ใหคณะกรรมการเลือกพรอมหีบบัตร  บัตรเลือก  แบบพิมพ  

และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเลือก  และผูที่ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ในที่เลือกผูใหญบานตองไปถึง

ที่เลือกผูใหญบาน  เวลาประมาณ  ๐๗.๐๐  นาฬิกา  เพื่อดําเนินการตามขอ  ๑๔  พรอมทั้งตรวจสอบวามี

แบบ  ผญ.  ๑  แบบ  ผญ.  ๒  แบบ  ผญ.  ๔  แบบ  ผญ.  ๖  แบบ  ผญ.  ๘  และแบบ  ผญ.  ๙  ครบถวน

หรือไม  หากแบบดังกลาวไมมีหรือชํารุดสูญหายใหนําไปปดใหครบถวน  และจัดใหมีที่สําหรับผู

สังเกตการณซ่ึงสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได 

ขอ ๕๑ เมื่อถึงเวลาประมาณ   ๐๗ .๓๐   นาฬิกา  ใหคณะกรรมการเลือกเปดหีบบัตร 

เพื่อตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกทั้งหมด 

ขอ ๕๒ กอนการลงคะแนนใหคณะกรรมการเลือกประชุมและแบงหนาที่กัน  ดังนี้ 

(๑) หนาที่รักษาความเรียบรอยในที่เลือกผูใหญบาน  ไดแก  การจัดระเบียบ  และควบคุมดูแล  

ใหความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกที่มาแสดงตนใชสิทธิลงคะแนน  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

(๒) หนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก  ไดแก  การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก  

อานชื่อตัวและชื่อสกุล  จดหมายเลขบัตรและชื่อหนวยงานของรัฐที่ออกบัตร  แลวใหผูมีสิทธิเลือก 

ลงลายมือชื่อ  หรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก   

(๓) หนาที่มอบบัตรเลือก  ไดแก  การบันทึกหมายเลขลําดับที่ของผูมีสิทธิเลือกที่ปรากฏใน

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ  ผญ.  ๒  และจัดใหผูมีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อหรือ  พิมพลายนิ้วมือ

ไวที่ตนข้ัวบัตรเลือกเสร็จแลวจึงฉีกบัตรเลือกตามรอยปรุออกจากตนข้ัวบัตรเลือก  และพับบัตรเลือก

กอนสงมอบใหผูมีสิทธิเลือกนั้นไปลงคะแนน 

(๔) หนาที่ควบคุมคูหาลงคะแนน  ไดแก  การจัดระเบียบในการเขาไปลงคะแนนในคูหา

ลงคะแนนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  สุจริตและเที่ยงธรรม 
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(๕) หนาที่ควบคุมหีบบัตร  ไดแก  การควบคุมดูแลหีบบัตร  และอํานวยความสะดวกในการ
หยอนบัตรเลือกของผูมีสิทธิเลือก 

กรรมการเลือกที่เหลือใหคอยสับเปลี่ยนชวยเหลือกรรมการเลือกที่ปฏิบัติหนาที่อยู 
ขอ ๕๓ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชสิทธิเลือกผูใหญบาน  คณะกรรมการเลือก  

อาจแบงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกชุดที่ใชตรวจสอบการใชสิทธิเลือกและใชหมายเหตุการลงคะแนน  
สําหรับใชในการตรวจสอบรายชื่อและสงบัตรเลือกใหรวดเร็วข้ึนได  เมื่อปดการลงคะแนนแลวใหรวม
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกดังกลาวใหเปนชุดเดียวดังเดิม 

สวนที่  ๓ 
การลงคะแนน 

 

 

ขอ ๕๔ ใหเปดการลงคะแนนตั้งแตเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกาถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา 
เมื่อถึงเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ใหคณะกรรมการเลือกนําหีบบัตรมาแสดงใหผูมีสิทธิเลือก 

ซ่ึงอยู  ณ  ที่เลือกผูใหญบานเห็นวาเปนหีบเปลา  เสร็จแลวใหปดหีบบัตร  ในกรณีหีบบัตรเปนหีบ
กระดาษใหปดเทปกาวผนึกรอยตอภายนอกหีบบัตร  และใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ  เสร็จแลว
เปดชองหยอนบัตรเลือกและบันทึกการดําเนินการดังกลาวไวในแบบ  ผญ.  ๑๑  โดยใหกรรมการเลือก
และผูมีสิทธิเลือกหรือผูสังเกตการณไมนอยกวาสองคนลงลายมือชื่อไวดวย  เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือก
หรือผูสังเกตการณอยู  ณ  ที่เลือกผูใหญบานนั้น  เมื่อไดดําเนินการแลว  ใหประธานกรรมการเลือกกลาว
เปดการลงคะแนน  เชน  กลาววา  “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแลวขอเปดการลงคะแนน”  แลวจึงเร่ิม
ดําเนินการลงคะแนนตอไป 

ขอ ๕๕ การใชสิทธิลงคะแนน   ใหผูมีสิทธิ เลือกที่ประสงคจะลงคะแนนแสดงตนตอ
กรรมการเลือก  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตร
หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชน
ของผูถือบัตร 

ขอ ๕๖ การตรวจสอบการขอใชสิทธิเลือก  ใหกรรมการเลือกซ่ึงทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
รายชื่อตรวจสอบหลักฐานตามขอ  ๕๕  ของผูมาแสดงตนเพื่อขอใชสิทธิเลือกกับบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกในแบบ  ผญ.  ๒  เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกตองแลว  ใหอานชื่อตัวและชื่อสกุลของผูนั้นดัง ๆ  
ถาไมมีผูใดทักทวงใหจดหมายเลขบัตรหรือหลักฐาน  และสถานที่ออกบัตร  โดยใหผูมีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อ
หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาในแบบ  ผญ.  ๒  ไวเปนหลักฐาน  โดยถือวาเปนการหมายเหตุการใชสิทธิ
เลือกแลว 
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กรณีผูมีสิทธิเลือกไมมีนิ้วหัวแมมือขวา  ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซาย  ถาไมมีนิ้วหัวแมมือทั้ง
สองขางใหพิมพลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไมมีนิ้วมืออยูเลยใหไดรับการยกเวนและใหกรรมการ
เลือกหมายเหตุวาไมมีนิ้วมือ 

ใหกรรมการเลือกผูทําหนาที่มอบบัตรเลือกบันทึกหมายเลขลําดับที่ของผูมีสิทธิเลือกที่ปรากฏ
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกไวที่ตนข้ัวบัตรเลือกเสร็จแลว  ฉีกบัตรเลือกตามรอยปรุออกจากตนข้ัว 
บัตรเลือก  และพับบัตรเลือกแลวสงมอบบัตรเลือกใหแกผูนั้น  เพื่อไปลงคะแนน 

ขอ ๕๗ กรณีมีผูทักทวงหรือกรรมการเลือกสงสัยวาผูมาแสดงตนไมใชผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกในแบบ  ผญ.  ๒  ใหคณะกรรมการเลือกสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง  หรือ 
ผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกหรือไม 

ถาคณะกรรมการเลือกสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง  หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อใน
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก  ใหมอบบัตรเลือกใหผูนั้นเพื่อไปลงคะแนน   และใหบันทึกเหตุการณ 
พรอมคําวินิจฉัยไวในแบบ  ผญ.  ๑๑  ดวย 

ถาคณะกรรมการเลือกวินิจฉัยวาผูถูกทักทวง  หรือผูถูกสงสัยไมใชผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือก  ใหคณะกรรมการเลือกบันทึกเหตุการณพรอมคําวินิจฉัยไวในแบบ  ผญ.  ๑๑  ดวย 

ถาผูใดรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกหรือไมมีสิทธิลงคะแนน  พยายามลงคะแนน  หรือได
ลงคะแนนไปแลว  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิไดมีไวสําหรับตน  หรือ
ปลอมแปลงขึ้นตอกรรมการเลือก  หากเห็นวาเปนความผิดอาญา  ใหประธานกรรมการเลือกแจง
พนักงานฝายปกครอง  หรือตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย 

ขอ ๕๘ การลงคะแนนใหทําเครื่องหมายกากบาท  เชน  x  ลงในชองหมายเลขผูสมัคร  หรือ

ในชองไมประสงคลงคะแนนในบัตรเลือก 
ขอ ๕๙ ใหคณะกรรมการเลือกชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกคนพิการ  หรือผูสูงอายุ

ไดลงคะแนนดวยตนเองและลับ 
ขอ ๖๐ เมื่อผูมีสิทธิเลือกไดรับบัตรเลือกแลวใหไปยังคูหาลงคะแนน  เพื่อทําเครื่องหมาย

กากบาท  เชน  x  ลงในบัตรเลือกและพับบัตรเลือกเพื่อไมใหผูอื่นทราบไดวาลงคะแนนใหผูสมัครรายใด  

แลวใหนําบัตรเลือกนั้นหยอนลงในหีบบัตรดวยตนเองตอหนากรรมการเลือก 
กอนการลงคะแนนถาผูมีสิทธิเลือกพบวาบัตรเลือกที่ไดรับมาบกพรองหรือชํารุด  ใหสงบัตร

เลือกนั้นคืนแกกรรมการเลือก  แลวใหคณะกรรมการเลือกจัดบัตรเลือกใหแกผูนั้นใหมและใหบันทึก
เหตุการณดังกลาวไวในแบบ  ผญ.  ๑๑ 
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ขอ ๖๑ ในวันเลือกผูใหญบาน  ถายังไมไดเปดใหมีการลงคะแนน  หรือเปดใหมีการ  
ลงคะแนนแลว  การลงคะแนนไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเกิดสาธารณภัย  เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปน
อยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได  เชน  มีเหตุความจําเปนเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือมีเหตุการณ 
ไมสงบเรียบรอยเกิดข้ึน  อันอาจจะเปนเหตุใหการเลือกผูใหญบานไมสามารถกระทําได  หรือมีการซื้อสิทธิ
ขายเสียงเปนจํานวนมาก  อันจะเปนผลใหการเลือกเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม  เปนตน 
ใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดลงคะแนนในที่เลือกผูใหญบานนั้นตามแบบ  ผญ.  ๑๖   
(๒) จัดเก็บรักษาบัตรเลือก  หีบบัตร  และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเลือกไวในสถานที่

ปลอดภัย 
(๓) รายงานนายอําเภอ  เพื่อรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน 
(๔) บันทึกเหตุการณไวในแบบ  ผญ.  ๑๑ 
ขอ ๖๒ ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือก  แตกรรมการเลือกไมพบชื่อผูนั้นในบัญชีรายชื่อ  

ผูมีสิทธิเลือกใหแจงแกผูนั้นวา  “ไมมีสิทธิลงคะแนน”  และหามมิใหกรรมการเลือกเพิ่มชื่อผูนั้นลงไป
โดยพลการ  แมจะทราบวาผูนั้นมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเลือกก็ตาม  แตถาผูนั้นยืนยันวาตนมีสิทธิที่จะ
ลงคะแนนได  กรณีอางวาไดย่ืนคํารองตอนายอําเภอ  และนายอําเภอไดส่ังเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกแลวแตยังมิไดเพิ่มชื่อ  ใหคณะกรรมการเลือกตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดวาจะใหผูนั้น
ลงคะแนนหรือไม  แลวบันทึกเหตุการณและคําวินิจฉัยไวในแบบ  ผญ.  ๑๑  พรอมแนบบันทึกถอยคํา
ของผูแสดงตนนั้นไวดวย 

ขอ ๖๓ ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือกและมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก  แต
ปรากฏวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก  ระบุคํานําหนาชื่อ  หรือรายการแสดงเพศผิดไปจากขอเท็จจริง
หรือการสะกดชื่อตัวชื่อสกุลผิดในเร่ืองตัวอักษร  สระ  หรือวรรณยุกต  หรือกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล  
ใหคณะกรรมการเลือกทําการสอบสวน  และวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรจะมอบบัตรเลือกใหแกผูนั้นไป
ลงคะแนนหรือไม  แลวใหบันทึกเหตุการณและคําวินิจฉัยไวในแบบ  ผญ.  ๑๑   

ขอ ๖๔ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน 
(๑) ถากรรมการเลือกจําเปนจะตองออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน  ใหประธานกรรมการเลือก

อนุญาตไดเปนกรณี ๆ  ไป  คราวละไมเกินหนึ่งคน 
(๒) ผูใดจะเขาไปในที่เลือกผูใหญบานไมได  เวนแตผูมีหนาที่ในการเลือกและผูที่เขาไป  เพื่อ

ใชสิทธิเลือก  โดยเฉพาะที่คูหาลงคะแนนนอกจากผูมีสิทธิเลือกซ่ึงเขาไปลงคะแนน  ผูใดจะเขาไปไมได  
เวนแตในกรณีจําเปน  และใหบันทึกเหตุผลความจําเปนไวในแบบ  ผญ.  ๑๑ 
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(๓) ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ  และผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด  หรือ
นายอําเภอมีสิทธิเขาไปในที่เลือกผูใหญบาน  เพื่อทําการสอดสองดูแลหรือแนะนําการปฏิบัติใหเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ขอ ๖๕ ในระหวางการลงคะแนนถาผูสังเกตการณ  หรือผูมีสิทธิเลือกเห็นวาการลงคะแนน  
ไมถูกตอง  ใหทําการทักทวงโดยสุภาพ  ไมเปนการกลาวโตตอบกับกรรมการเลือกหรือระหวาง 
ผูสังเกตการณ  หรือผูมีสิทธิเลือกดวยกันเองในลักษณะที่จะเปนอุปสรรคแกการลงคะแนน 

ถาผูสังเกตการณ  หรือผูมีสิทธิเลือกที่ทักทวงไดฝาฝนใหกรรมการเลือกตักเตือน  และหากยัง
ขัดขืนอีกใหคณะกรรมการเลือกส่ังใหบุคคลดังกลาวออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน 

ใหคณะกรรมการเลือกบันทึกเหตุการณและคําวินิจฉัยการทักทวงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ไวในแบบ  ผญ.  ๑๑ 

ขอ  ๖๖  หามมิใหผูใดซ่ึงไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเปด  ทําลาย  ทําใหเสียหาย  ทําให
เปลี่ยนสภาพหรือทําใหไรประโยชน  หรือนําไปซ่ึงหีบบัตรหรือบัตรเลือกหรือเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของ 

ขอ ๖๗ เมื่อถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  ใหประธานกรรมการเลือกประกาศปดการลงคะแนน  
เชน  กลาววา  “บัดนี้ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกาแลว  ใหปดการลงคะแนน”  แตถามีผูมีสิทธิเลือก 
ซ่ึงประสงคจะลงคะแนนไดมาอยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบานแลวกอนเวลาปดการลงคะแนน  ผูมีสิทธิ
เลือกที่เหลืออยูนั้นหากผูใดยังไมไดรับบัตรเลือกใหคณะกรรมการเลือกมอบบัตรเลือกใหแกผูมาแสดง
ตนนั้นเพื่อดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จ  จากนั้นใหประธานกรรมการเลือกปดชองหยอนบัตรเลือก 

สวนที่  ๔ 
การดําเนินการหลังปดการลงคะแนน 
 

 

ขอ ๖๘ เมื่อปดการลงคะแนนแลว  ใหคณะกรรมการเลือกนําบัตรเลือกที่ เหลือมานับ 
ใหทราบจํานวนและทําเครื่องหมายโดยใชโลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกทั้งปกหนาและปกหลัง
เฉพาะเลมที่ใช  เพื่อปองกันมิใหสามารถนําบัตรที่เหลืออยูมาใชในการลงคะแนนได  สวนบัตรเลือกเลม
ที่เหลือและยังไมไดใชใหนําสงคืน  เพื่อนําไปใชในการเลือกผูใหญบานคร้ังตอไปได 

ขอ ๖๙ ใหคณะกรรมการเลือกแบงหนาที่ในการนับคะแนน  ดังนี้ 
(๑) กรรมการเลือกคนที่หนึ่ง  มีหนาที่หยิบบัตรเลือกทีละฉบับและคลี่บัตรสงใหกรรมการ

เลือกคนที่สอง 
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(๒) กรรมการเลือกคนที่สอง  มีหนาที่วินิจฉัยบัตรเลือกและขานหมายเลขที่มีการเลือก 
(๓) กรรมการเลือกคนที่สาม  มีหนาที่ เจาะบัตรเลือกที่ไดวินิจฉัยและขานหมายเลขที่มี 

การเลือกจากกรรมการเลือกคนที่สอง  แลวใสลงในภาชนะที่เตรียมไว 
(๔) กรรมการเลือกคนที่ส่ี  มีหนาที่ขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนน  ผญ.  ๑๓ 
(๕) กรรมการเลือกคนที่หา  มีหนาที่ขีดคะแนนบนกระดานหรือวัสดุอื่นทํานองเดียวกันให

ราษฎรเห็นไดงาย 
กรรมการเลือกที่เหลือ  มีหนาที่ชวยเหลืออํานวยความสะดวกและคอยสับเปลี่ยนในการปฏิบัติ

หนาที่กับกรรมการเลือกที่ปฏิบัติหนาที่อยู 
 

สวนที่  ๕ 
การนับคะแนน   

 

 

ขอ ๗๐ การนับคะแนน  ใหกระทํา  ณ  ที่เลือกผูใหญบาน  เมื่อปดการลงคะแนนแลวใหเปด
หีบบัตร  และใหนับคะแนนโดยเปดเผยตอเนื่องจนแลวเสร็จ  หามมิใหเลื่อนหรือประวิงเวลาเวนแตมี
เหตุตามขอ  ๘๐ 

ขอ ๗๑ กรรมการเลือกคนที่หนึ่ง  หยิบบัตรเลือกทีละฉบับและคลี่บัตรสงใหกรรมการเลือก  
คนที่สองเพื่อดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) วินิจฉัยบัตรเลือก  ขาน  และอาน  ดังนี้ 
 ก. ถาเปนบัตรดีที่ทําเคร่ืองหมายในชองหมายเลขของผูสมัครใหขานวา  “ดี”  แลวอาน

หมายเลขของผูสมัครที่ไดคะแนนพรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบาน
ไดมองเห็น 

 ข. ถาเปนบัตรที่ทําเครื่องหมายในชองไมประสงคลงคะแนนใหขานวา  “ดี”  แลวอานวา  
“ไมประสงคลงคะแนน”  พรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบานได
มองเห็น 

 ค. ถาเปนบัตรเสียใหขานวา  “เสีย”  พรอมทั้งชบูัตรเลือกโดยเปดเผย  ใหผูที่อยูในบริเวณ  
ที่เลือกผูใหญบานไดมองเห็น  และใหกรรมการเลือกสลักหลังบัตรวา  “เสีย”  โดยมีกรรมการเลือกอยางนอย
สองคนลงลายมือชื่อกํากับไว 

(๒) เมื่อวินิจฉัยตาม  (๑)  แลว  ใหสงบัตรเลือกแกกรรมการเลือกคนที่สามเพื่อทําการเจาะบัตร
เลือกดังกลาว 
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ขอ ๗๒ กรรมการเลือกคนที่สาม  มีหนาที่รับบัตรเลือกเพื่อเจาะบัตรที่วินิจฉัยและอานแลว  
ใสลงในภาชนะที่เตรียมไวโดยแยกเปนภาชนะสําหรับใสบัตรดีที่มีหมายเลขผูสมัครหนึ่งใบ  บัตรดีที่ไม
ประสงคลงคะแนนหนึ่งใบ  และบัตรเสียหนึ่งใบ 

ขอ ๗๓ กรรมการเลือกคนที่ส่ี  มีหนาที่ขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนน  ผญ.  ๑๓  ชองละ
หาคะแนน  เมื่อกรรมการเลือกคนที่สองไดวินิจฉัยบัตรเลือกและไดขานวา  “ดี  และอานหมายเลข
ผูสมัครที่ไดคะแนน”  หรือ  “ดี  และไมประสงคลงคะแนน”  หรือ  “เสีย”  แลว   

ขอ ๗๔ กรรมการเลือกคนที่หา  มีหนาที่ขีดคะแนนตามแบบกรอกคะแนน   ผญ.  ๑๓   
ชองละหาคะแนน  บนกระดานหรือวัสดุอื่นทํานองเดียวกัน  เมื่อกรรมการเลือกคนที่สองไดวินิจฉัย 
บัตรเลือก  และไดขานวา  “ดี  และหมายเลขผูสมัครที่ไดคะแนน”  หรือ  “ดี  และไมประสงคลงคะแนน”  
หรือ  “เสีย”  ใหกรรมการเลือกคนที่หาขานทวนคะแนน  แลวจึงขีดคะแนนบนกระดานหรือวัสดุอื่น
ทํานองเดียวกัน  โดยใหบุคคลทั่วไปที่อยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบานมองเห็นการขีดคะแนนไดอยาง
ชัดเจน 

ขอ ๗๕ การขีดคะแนน  ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน  แตเมื่อถึงขีดที่หาใหขีดขวางทับ
เสนส่ีขีดแรก  เชน  ดังรูป  IIII  หรือ  IIII  หรือ  IIII  เปนตน  เพื่อสะดวกแกการนับคะแนนและใหทํา
เชนนี้เร่ือยไปทุกหาขีด 

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

ลงคะแนนดวย 
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายในชองทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งเคร่ืองหมาย 
(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอก  “ชองทําเครื่องหมาย”  หรือนอก  “ชองไมประสงค

ลงคะแนน” 
(๘) บัตรที่มีเคร่ืองหมายสังเกต  หรือขอความอ่ืนใดนอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
ขอ ๗๗ ในระหวางการนับคะแนนถาผูสังเกตการณหรือผูมีสิทธิเลือกเห็นวาการนับคะแนน

ไมถูกตอง  ใหทําการทักทวงโดยสุภาพ  ไมเปนการกลาวโตตอบกับกรรมการเลือก  หรือระหวาง 
ผูสังเกตการณ  หรือผูมีสิทธิเลือกดวยกันเองในลักษณะที่จะเปนอุปสรรคแกการนับคะแนน   
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ถาผูสังเกตการณหรือผูมีสิทธิเลือกที่ทักทวงไดฝาฝน  ใหกรรมการเลือกตักเตือน  และหากยัง
ขัดขืนอีก  ใหคณะกรรมการเลือกส่ังใหบุคคลดังกลาวออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน 

ใหคณะกรรมการเลือกตรวจสอบคําทักทวง  และวินิจฉัยชี้ขาดโดยใหบันทึกเหตุการณ  และ 
คําวินิจฉัยไวในแบบ  ผญ.  ๑๑  พรอมแนบบันทึกถอยคําของผูทักทวงนั้นไวดวย 

ขอ ๗๘ เมื่อเสร็จส้ินการนับคะแนนใหกรรมการเลือก  ตรวจสอบความถูกตองของการนับ
คะแนน  โดยใหนับจํานวนบัตรดีกับจํานวนบัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน  และจํานวนบัตรเสียวาตรง
กับจํานวนผูมาแสดงตนใชสิทธิเลือกหรือไม 

(๑) หากถูกตองใหคณะกรรมการเลือกลงลายมือชื่อในแบบกรอกคะแนน  ผญ.  ๑๓  และ
ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ  ผญ.  ๑๔  ปดไว  ณ  ที่เลือกผูใหญบานแลวรายงานผลการนับ
คะแนนตามแบบ  ผญ.  ๑๕  ตอนายอําเภอ 

(๒) ถาจํานวนผูมาใชสิทธิไมตรงกับจํานวนบัตรที่ใชลงคะแนน  ใหกรรมการเลือกนับคะแนน
ใหมโดยพลัน  ถาผลการนับคะแนนยังไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิอีกใหคณะกรรมการเลือกรายงาน
นายอําเภอเพื่อจัดใหมีการลงคะแนนใหม 

(๓) ถาผลการนับคะแนนที่ไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนตาม  (๒)  แตไมทําใหผล
การเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงไปไมตองจัดใหมีการลงคะแนนใหม 

ขอ ๗๙ เมื่อกรรมการเลือกนับคะแนนเสร็จแลว  ใหจัดเก็บเอกสารและอุปกรณตาง ๆ  ที่ใช
ในการเลือกไวในหีบบัตร  ดังนี้ 

(๑) บัตรดี  บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน  และบัตรเสีย  ใหแยกใสลงในถุงวัสดุใสพรอม
เขียนจํานวนบัตรที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส 

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

กุญแจเสร็จแลวนําแบบ  ผญ.  ๒๐  ปดที่ชองหยอนบัตร  แลวปดเทปกาวระหวางหีบบัตรและฝาหีบ   
แลวใหคณะกรรมการเลือกและเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยนําหีบบัตร  บัตรเลือกที่เหลือทั้งหมด
บัญชีรายชื่อผูมสิีทธิเลือกตามแบบ  ผญ.  ๒  ที่เหลือทั้งหมด  ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ  ผญ.  ๑๔  
จํานวน  ๒  ชุด  คูหาลงคะแนนทั้งหมด  และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการเลือกสงใหแกนายอําเภอทันที 
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ขอ ๘๐ ในกรณีการนับคะแนนไมสามารถกระทําได  อันเนื่องมาจากเกิดสาธารณภัย   
เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได  เชน  มีเหตุความจําเปนเกี่ยวกับความมั่นคง  
ของชาติ  หรือมีเหตุการณไมสงบเรียบรอยเกิดข้ึน 

(๑) กรณียังไมไดนับคะแนน  ซ่ึงไดทําการเปดหีบบัตรแลวหรือยังมิไดทําการเปดหีบบัตร   
ใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 

 ก. ประกาศงดการนับคะแนน  ตามแบบ  ผญ.  ๑๘   
 ข. จัดเก็บรักษาหีบบัตรที่มีบัตรเลือกบรรจุอยู  เอกสาร  แบบพิมพ  และอุปกรณตาง ๆ   

ที่ใชในการเลือกไวในที่ปลอดภัย  แตถาไดทําการเปดหีบบัตรแลว  ใหปดหีบบัตรพรอมใสกุญแจ 
หรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจและใหประจําคร่ังทับรูกุญแจ   

 ค. รายงานนายอําเภอ  เพื่อรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน 
(๒) กรณีนับคะแนนไปแลวบางสวนใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 
 ก. ประกาศงดการนับคะแนน  ตามแบบ  ผญ.  ๑๘ 
 ข. จัดเก็บบัตรเลือกที่ผานการวินิจฉัย  แยกบัตรดี  บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน 

บัตรเสีย  และบัตรเลือกที่ยังไมไดผานการวินิจฉัย  แยกใสลงในถุงวัสดุใสพรอมเขียนจํานวนบัตรที่บรรจุ
อยูในถุงวัสดุใส  แลวนําไปจัดเก็บไวในหีบบัตร 

 ค. ปดหีบบัตรพรอมใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจและใหประจําคร่ังทับรูกุญแจ   
 ง. จัดเก็บรักษาหีบบัตรที่มีบัตรเลือกบรรจุอยู  เอกสาร  แบบพิมพ  และอุปกรณตาง ๆ  ที่

ใชในการเลือกไวในที่ปลอดภัย 
 จ. รายงานนายอําเภอเพื่อรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน 
กรณีที่ปรากฏวามีบัตรเลือกที่ไดมีการลงคะแนนแลว  ชํารุดหรือสูญหายจนไมสามารถ   

นับคะแนนได  ใหนายอําเภอจัดใหมีการลงคะแนนใหม   

หมวด  ๙ 
การลงคะแนนใหมและการนับคะแนนใหม 

 

 

ขอ ๘๑ กรณีการลงคะแนนไมสามารถกระทําไดตามขอ  ๖๑  หรือผลของการนับคะแนน 
ไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิตามขอ  ๗๘  (๒)  หรือการนับคะแนนไมสามารถกระทําไดตามขอ  ๘๐  
แลวทําใหบัตรชํารุดหรือสูญหายจนไมอาจนับคะแนนได  ใหนายอําเภอรายงานผูวาราชการจังหวัด 
เพื่อขอขยายเวลาจัดใหมีการลงคะแนนใหมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เหตุการณนั้นสงบลง  โดยจัดทํา
ประกาศกําหนดวันลงคะแนนใหมตามแบบ  ผญ.  ๑๗  แลวนําแบบ  ผญ.  ๒  แบบ  ผญ.  ๖  แบบ  ผญ.  ๘   
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และแบบ  ผญ.  ๑๗  ปดประกาศไว  ณ  ที่วาการอําเภอ  ที่เลือกผูใหญบาน  สถานที่ที่นายอําเภอกําหนด
ตามขอ  ๘  และสํารองแบบดังกลาวอยางละหนึ่งชุดไวใหคณะกรรมการเลือกนําไปใชหรือปด  ณ   
ที่ เลือกผูใหญบานใหม   ยกเวนแบบ   ผญ .   ๒   ใหสํารองไวสองชุดสําหรับนําไปใชหรือปด 
ในวันลงคะแนนใหม  แลวใหคณะกรรมการเลือกจัดใหมีการลงคะแนนใหมตามระเบียบนี้   

ขอ ๘๒ เมื่อนายอําเภอไดรับรายงานตามขอ  ๘๐  ใหนายอําเภอรายงานผูวาราชการจังหวัด
เพื่อขอขยายเวลาจัดใหมีการนับคะแนนใหมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เหตุการณนั้นสงบลง  โดยจัดทํา
ประกาศกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนใหม  ซ่ึงอาจเปนสถานที่ในหมูบานที่มีการเลือก
ผูใหญบานนั้น  หรือที่วาการอําเภอ  ตามแบบ  ผญ.  ๑๙  แลวนําแบบ  ผญ.  ๘  และแบบ  ผญ.  ๑๙   
ปดประกาศไว  ณ  ที่วาการอําเภอ  สถานที่นับคะแนนใหม  และสถานที่ที่นายอําเภอกําหนดตามขอ  ๘  
แลวใหคณะกรรมการเลือกจัดใหมีการนับคะแนนใหมตามระเบียบนี้   โดยแจงใหผูสมัครหรือ 
ผูสังเกตการณที่ไดรับการแตงต้ังจากผูสมัครไดรวมในการนับคะแนนใหมคร้ังนี้ดวย   

หมวด  ๑๐ 
การจับสลาก 

 

 

ขอ ๘๓ ในการเลือกผูใหญบาน  เมื่อการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว  มีผูสมัครมากกวาหนึ่งคน
ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน  ใหคณะกรรมการเลือกจัดใหผูสมัครที่ไดคะแนนเทากันนั้น  ทําการจับสลาก  
ณ  ที่เลือกผูใหญบาน 

ขอ ๘๔ การจับสลากใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ใหประธานกรรมการเลือกเขียนชื่อผูสมัครที่ตองจับสลาก 

บนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน  แลวใหประธานกรรมการเลือกเปนผูจับสลากจาก  
ในภาชนะดังกลาวข้ึนมาทีละหนึ่งใบ  ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับแรกใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิ 
จับสลากในครั้งที่สองกอน  ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป  ใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลาก 
ในคร้ังที่สองตามลําดับตอไปจนครบทุกคน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ใหประธานกรรมการเลือกจัดทําสลากเทากับจํานวนผูสมัครที่ได
คะแนนสูงสุดเทากันเปนสลากซึ่งมีขอความวา  “ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน”  จํานวนหนึ่งใบนอกนั้น  
เปนสลากซึ่งมีขอความวา  “ไมไดรับเลือกเปนผูใหญบาน”  แลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน  แลวให
ผูสมัครตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่งทําการจับสลากจากในภาชนะดังกลาว  ผูสมัครใดจับ
ไดสลาก  ซ่ึงมีขอความวา  “ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน”  ใหถือวาผูนั้นเปนผูไดรับเลือกเปนผูใหญบาน  
และใหบันทึกแสดงผลการจับสลากไวในแบบ  ผญ.  ๑๑   
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ขอ ๘๕ หากผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุดเทากันไมอยู  ณ  สถานที่จับสลาก  หรืออยู 
แตไมยินยอมจับสลาก  ใหประธานกรรมการเลือกเปนผูจับสลากแทนผูที่ไมอยูหรือไมยินยอมจับสลากนั้น  
และบันทึกเหตุการณไวในแบบ  ผญ.  ๑๑   

หมวด  ๑๑ 
การดําเนินการหลังการเลือกผูใหญบาน 

 

 

สวนที่  ๑ 
การออกคําส่ังแตงต้ัง   

 

 

ขอ ๘๖ เมื่อการเลือกผูใหญบานไดมีการนับคะแนนเสร็จส้ินแลวใหคณะกรรมการเลือก 
ปดประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ  ผญ.  ๑๔  ไว  ณ  ที่เลือกผูใหญบาน  ที่วาการอําเภอ  และ
สถานที่  ที่นายอําเภอกําหนดตามขอ  ๘ 

ขอ ๘๗ เมื่อนายอําเภอไดรับรายงานผลการนับคะแนนตามแบบ  ผญ.  ๑๕  แลว  ใหออก  
คําส่ังแตงต้ังผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดหรือผูที่จับสลากไดขอความวา  “ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน”  หรือ
ผูสมัครคนเดียวตามขอ   ๓๘  เปนผูใหญบานนับแตวันที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ังแลวรายงาน 
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญใหแกผูไดรับแตงต้ังเปนผูใหญบาน 

 

สวนที่  ๒ 
การคัดคานการเลือก 

 

 

ขอ ๘๘ เมื่อนายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ังผูใหญบานแลว  ผูใดเห็นวาการเลือกเปนไปโดย 
ไมสุจริตและเที่ยงธรรม  ใหทําคํารองคัดคานเปนหนังสือย่ืนตอนายอําเภอไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่
นายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ัง 

เมื่อนายอําเภอไดรับหนังสือรองคัดคานแลว  ใหดําเนินการสอบสวน  แลวรายงานผลการ
สอบสวนพรอมความเห็นและหลักฐานใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด  หากเห็นวาการเลือก
ผูใหญบานนั้นเปนไปตามที่ไดมีการรองคัดคาน  หรือไดมีการกระทําไปโดยไมสุจริต  และเที่ยงธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหผูใหญบานนั้นพนจากตําแหนง  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่นายอําเภอ 
มีคําส่ังแตงต้ัง 
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กรณีนายอําเภอไดดําเนินการตามวรรคสองแลว  เห็นวามีความจําเปนตองเปดหีบบัตร   

เพื่อทําการตรวจสอบผลการนับคะแนน   ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการขึ้น 

ทําการตรวจสอบ  เพื่อประกอบการวินิจฉัยส่ังการของผูวาราชการจังหวัดตอไป 

ขอ ๘๙ กรณีมีผูทักทวงการวินิจฉัยบัตรเลือกในระหวางการนับคะแนนเนื่องจากการวินิจฉัย

บัตรดี  บัตรไมประสงคลงคะแนน  หรือบัตรเสีย  วาเปนไปโดยไมถูกตองตามระเบียบนี้ไวแลว  และได

รองคัดคานเร่ืองดังกลาวตอนายอําเภอกอนที่นายอําเภอจะมีคําส่ังแตงต้ังผูใหญบาน  ใหนายอําเภอทําการ

ตรวจสอบใหเสร็จส้ินภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับการรองคัดคาน  หากผลการตรวจสอบปรากฏวา 

มีมูลใหนายอําเภอเปดหีบบัตร  เพื่อทําการนับคะแนนใหมโดยมีนายอําเภอเปนประธาน   หัวหนา 

สวนราชการที่นายอําเภอเห็นสมควร  ปลัดอําเภอ  กรรมการเลือกที่ทําหนาที่นับคะแนน  และผูสมัคร 

ทุกคนรวมในการนับคะแนนใหมดวยและรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบ 

ถาการนับคะแนนใหมปรากฏวาจํานวนผูมาใชสิทธิกับจํานวนบัตรที่ใชในการลงคะแนน 

มีจํานวนเทากัน  ผลการนับคะแนนใหมเปนเชนไรใหเปนไปตามนั้น  และใหนายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ัง 

ผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดในการนับคะแนนใหมเปนผูใหญบานนับแตวันที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ัง 

ถาจํานวนผูมาใชสิทธิกับจํานวนบัตรที่ใชในการลงคะแนนมีจํานวนไมเทากัน  ใหรายงาน 

ผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการลงคะแนนใหมตามระเบียบนี้  เวนแตผลการนับคะแนนที่ไมตรงกับ

จํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนไมทําใหผลการเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงไปไมตองจัดใหมีการลงคะแนนใหม 

ขอ ๙๐ เมื่อนายอําเภอไดรับคํารองคัดคานการเลือกผูใหญบานวาเปนไปโดยไมสุจริต  และ

เที่ยงธรรม  ถานายอําเภอพิจารณาขอมูลคํารองคัดคานแลวเห็นวาผูรองคัดคานสําคัญผิดในขอกฎหมาย

หรือขอเท็จจริง  เพื่อประโยชนแหงการรูรักสามัคคี  ดวยความพอใจของคูกรณีใหนายอําเภอเรียกผูรอง

คัดคานและผูถูกคัดคานเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเพิ่มเติม  และชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับขอกฎหมาย

หรือขอเท็จจริงที่ถูกตองแลว  หากผูรองคัดคานไดเขาใจขอกฎหมาย  หรือเขาใจในขอเท็จจริงที่ 

ถูกตองแลวผูรองคัดคานไดขอถอนคํารองคัดคาน  หรือไมประสงคใหพิจารณาเรื่องคํารองคัดคานตอไป 

ใหบันทึกถอยคําผูรองคัดคานไวและส่ังยุติเร่ือง  หากผูรองคัดคานยังไมพอใจใหนายอําเภอทําการ

สอบสวน  และจัดทําความเห็นประกอบขอกฎหมาย  และขอเท็จจริงคํารองคัดคานเสนอตอผูวาราชการ

จังหวัดเพื่อพิจารณา 

ขอ ๙๑ กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมีคําส่ังใหผูใหญบานพนจากตําแหนงตามขอ  ๘๘   

ไมกระทบกระเทือนตอกิจการที่ผูใหญบานนั้นไดกระทําลงไปในขณะดํารงตําแหนง 

 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๙๒ นายอําเภอจะทําลายบัตรเลือกและเอกสารที่เก็บอยูในหีบบัตรนั้นได  เมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาคัดคานการเลือกตามขอ  ๘๘  แลว  ไมนอยกวาเจ็ดวัน  ในกรณีที่มีการคัดคานการเลือกให
นายอําเภอเก็บรักษาหีบบัตรจนกวาจะถึงที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



ดานหนาของบัตรเลือกผูใหญบาน

 ( ปรุฉีก )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    หามมิใหผูมีสิทธิเลือก  นําบัตรเลือกออกไปจาก

ท่ีเลือกผูใหญบานหรือทําเครื่องหมายเพื่อเปนท่ีสังเกตไวท่ี

บัตรเลือกหรือถายภาพบัตรเลือกท่ีตนไดลงคะแนนแลวหรือ

นําบัตรท่ีไดลงคะแนนแลวแสดงตอผูอ่ืน

  (ท่ีประทับตราประจําตําแหนงนายอําเภอทองท่ี)

 "โปรดอานขอความกอนทําเครื่องหมายกากบาท"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

               รอยพับ รอยพับ

รอ
ยพ
ับ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

               รอยพับ รอยพับ

รอ
ยพ
ับ



ดานในของบัตรเลือกผูใหญบาน
(ตนขั้วบัตรเลือก)

เลมท่ี ......................................          เลขท่ี.............                        ลําดับท่ี ............................

( ลงชื่อ )

        ( …………………………… ) ..........................................

     กรรมการเลือกผูจายบัตรเลือก       ลายมือชื่อ หรือลายพิมพนิ้วมือของผูมีสิทธิเลือก

 ( ปรุฉีก ) (ปรุฉีก)

บัตรเลือกผูใหญบาน

    ใหทําเครื่องหมายกากบาท เชน  X  ลงใน "ชองทําเครื่องหมาย"  เพียงเลขหมายเดียว

หมายเลข ชองทํา หมายเลข ชองทํา หมายเลข ชองทํา
ประจําตัวผูสมัคร เคร่ืองหมาย ประจําตัวผูสมัคร เคร่ืองหมาย ประจําตัวผูสมัคร เคร่ืองหมาย

๑ ๑๑ ๒๑
๒ ๑๒ ๒๒
๓ ๑๓ ๒๓
๔ ๑๔ ๒๔
๕ ๑๕ ๒๕
๖ ๑๖ ๒๖
๗ ๑๗ ๒๗
๘ ๑๘ ๒๘
๙ ๑๙ ๒๙
๑๐ ๒๐ ๓๐

  ชองไมประสงคลงคะแนน

     ถาไมประสงคลงคะแนนใหแกผูสมัครใดเลย  ใหทําเครื่องหมายกากบาท เชน  X  ในชองสี่เหลี่ยมนี้



                           (ปกหนา)  

 

 

 
 

 

เลมที่…………………..  เลขที่……………………  จํานวน…………………… …… บตัร 

หนวยเลือกผูใหญบาน  บาน…………………….หมูที่……………ตําบล........………………………….... 

อําเภอ………………………………………………...จังหวัด………………………………………………. 

ที่เลือกผูใหญบาน……………………………..…….. 

ผูมอบบัตรเลือก 
 
.…………………………………………………….นายอําเภอหรือผูท่ีนายอําเภอมอบหมาย 
(………………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับมอบบัตรเลือก 

   ตรวจสอบจํานวนบัตรเลือกแลวปรากฏวา 
ครบถวน………………………………บัตร  

ขาด…………………………บัตร  เกิน………………………….บัตร 

.…………………………………………….ประธานกรรมการเลือก 
(…………………………………………….) 

……………………………………………….กรรมการเลือก 

(……………………………………………) 

………………………………………………กรรมการเลือก 

(……………………………………………)  

………………………………………………กรรมการเลือก 

(……………………………………………) 
………………………………………………กรรมการเลือก 
(……………………………………………) 
………………………………………………กรรมการเลือก 
(……………………………………………) 
………………………………………………กรรมการเลือก 
(……………………………………………) 
………………………………………………กรรมการเลือก 
(……………………………………………) 
………………………………………………กรรมการเลือก 
(……………………………………………) 
………………………………………………กรรมการเลือก 
(……………………………………………) 
………………………………………………กรรมการเลือก 
(……………………………………………) 
…………………………………………….เจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย 

(…………………………………………..) 

……………………………………………เจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย 
(…………………………………………..) 

 

บัตรเลือกผูใหญบาน 



                                                                              (ปกหลัง) 

 
บัตรเลือกจํานวน………………………………บัตร 
ใชแลวจํานวน………………………………….บัตร 
ไดตรวจสอบจํานวนบัตรเลอืกแลวเหลือจํานวน…………………………………………………..บัตร 

คณะกรรมการเลือก/ผูนําสงหีบบัตร 
 

……………………………………...........  ประธานกรรมการเลอืก 

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก 

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก 

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก 

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก  

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก  

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก  

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก  

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก  

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก  

(…………………………………………) 

……………………………………...........  กรรมการเลอืก  

(…………………………………………) 

……………………………………...........  เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 

(…………………………………………) 

……………………………………...........  เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 

(…………………………………………) 

 

ผูมอบบัตรเลือก



 

 
ผญ. ๑ 

 
 ประกาศอําเภอ.............................. 

เร่ือง  การเลือกผูใหญบาน   
________________________ 

 
  ดวยตาํแหนงผูใหญบาน บาน ........................หมูท่ี.......ตําบล.................................

อําเภอ...................... จังหวัด...............................ไดวางลงเม่ือวนัท่ี......เดือน....................พ.ศ. ....  
จึงกําหนดใหมีการเลือกผูใหญบาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้หรือ 

(ดวยผูวาราชการจังหวัด..............................ไดมีประกาศตั้งหมูบาน บาน ...................

หมูท่ี...............ตําบล................... อําเภอ.........................……จังหวัด................................ ขึ้นใหม

เม่ือวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. ......... จึงกําหนดใหมีการเลือกผูใหญบานโดยมีรายละเอียด
ดังนี)้                                        

๑. ให……. (......ระบุชื่อหมูบาน....).... หมูท่ี.......ตําบล.................อําเภอ.......................

จังหวัด..................... เปนทองท่ีท่ีทําการเลือกผูใหญบาน  
๒. ให…… (.......ระบุสถานที่......)....หมูท่ี.......ตําบล..................อําเภอ.......................

จังหวัด..................... เปนสถานท่ีท่ีทําการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน  
๓. ราษฎรในหมูบานผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานใหยื่นใบสมัครดวย

ตนเอง ณ ท่ีวาการอําเภอ.................. ในระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ตั้งแตวันท่ี 

................ถึงวันท่ี.................... เดือน........................พ.ศ. ............... พรอมหลักฐานและเอกสาร      

ซ่ึงรับรองความถูกตองดังตอไปนี้ (วันรับสมัครตองไมนอยกวาสามวัน ไมเวนวันหยุดราชการและตองเปน

ภายหลังประชุมราษฎร) 

    (๑) บัตรประจําตัวประชาชน  
    (๒) สําเนาทะเบยีนบาน 
    (๓) ใบรับรองแพทย วาไมเปนโรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย วัณโรคตาม         

สวนตางๆ ของรางกาย โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคลําไสอักเสบเร้ือรัง โรคผิวหนังเร้ือรังเปนท่ีนารังเกียจแกผูอ่ืน 

หรือโรคอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองท่ี และตองออกใหไมเกินสามสิบวันจนถึงวันสมัคร 
     (๔) หลักฐานการศึกษา 

        (๕) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด ๓.๕ เซนตเิมตร จํานวน ๖ รูป ซ่ึงถายมาแลว

ไมเกินหกเดือนนับถึงวันสมัคร           
 
 
 

 



 

๔. ใหทําการเลือกผูใหญบานในวันท่ี..... เดือน........................พ.ศ. ....  ตั้งแตเวลา 

๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา (ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงผูใหญบานของหมูบาน

นั้นวางลง)  
๕. การเพ่ิมช่ือถอนช่ือใหกระทําได ตั้งแตวันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ....

จนถึงวันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. ...........ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา  

ณ ท่ีวาการอําเภอ .................. (วันสุดทายของการเพิ่มช่ือถอนช่ือตองกอนวันเลือกไมนอยกวาสามวัน) 

๖. กําหนดใหมีการประชุมราษฎร ในวันท่ี.....เดือน ...............พ.ศ. .... ตั้งแต

เวลา ..................นาฬิกาเปนตนไป ณ .......(ระบุสถานที่)..........หมูท่ี.......ตําบล............... 

อําเภอ......................จังหวัด........................... เพ่ือแจงวัตถุรายละเอียดเก่ียวกับการเลือก คุณสมบัติ

ของผูมีสิทธิเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือก สิทธิในการคัดคานการเลือก วิธีการเลือก การเพิ่มช่ือ

ถอนช่ือจากบัญชีผูมีสิทธิเลือก และใหท่ีประชุมเสนอชื่อราษฎรซ่ึงมิใชผูท่ีประสงคจะลงสมัครรับเลือกเปน

ผูใหญบาน จํานวนไมเกินเจ็ดคน เพ่ือเปนตัวแทนใหนายอําเภอคัดเลือกแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร (ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีตําแหนงผูใหญบานวาง) 

           

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน และใหผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน ไปประชุมตามกําหนดเวลา

ตามขอ ๖ โดยพรอมเพรียงกัน  
  
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี.................................... พ.ศ. ..... 

 
     

             (ลงช่ือ)....................................................... 
            (....................................................) 
             นายอําเภอ...................................... 

            ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคญั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผญ. ๑ หนา ๒ 



 

ผญ. ๒ 

 ประกาศอําเภอ....................................... 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน   

  ________________________ 

  สําหรับหนวยเลือกผูใหญบาน บาน.................... หมูที่....... ตําบล..................... .อําเภอ..........................จังหวัด ........................... 
  .........(ระบุสถานที่เลือกผูใหญบาน).............. 
  บานเลขที่................................ถึงบานเลขที่................................. 
  ถนน....................................ตรอก/ซอย............................................. 
 

หลักฐานที่ใชในการเลือก 

บานเลขที่ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล เพศ 
วัน เดือน ป

เกิด 
ลําดับที่ 

เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 
ลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพนิ้วมือ  

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

         

 



 

        ผญ. ๒ หนา ๒ 

 

หลักฐานที่ใชในการเลือก 
บานเลขที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ชื่อตัว-ชื่อสกุล เพศ 

วัน เดือน ป

เกิด 
ลําดับที่ 

เลขหมายของบัตร สถานที่ออกบัตร 
ลายมือชื่อหรือ

ลายพิมพนิ้วมือ  
หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

   ประกาศ  ณ  วนัที่................................ พ.ศ. .... 
 

                              (ลงชื่อ)....................................................... 
        (....................................................) 

                                                         นายอําเภอ...................................... 
                                                               ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคญั 



 
 

ผญ. ๓ 
                                                                                            

     ใบสมัครรบัเลือกเปนผูใหญบาน บาน................... 

                   หมูที่...... ตําบล ...........อําเภอ.................จังหวัด.............. 

_______________________ 

     ลาํดับการย่ืนใบสมัครเลขที่/ หมายเลขประจาํตัวผูสมัคร.......................... (สําหรับเจาหนาทีก่รอก)     
     ๑. ประวตัิของผูสมัคร 

(๑) ชื่อ.......................................................... สัญชาติ.................................................... 
       หมายเลขประจําตัวประชาชน  
(๒) เกิดวันที.่...................เดอืน...............................พ.ศ. ......................อายุ................ป 
(๓) เกิดที่บาน................. ถนน......................... หมูที.่............... ตาํบล.................................

อําเภอ.......................................จังหวัด ..................................... 
(๕)  ภูมลิําเนาปจจุบันอยูบานเลขที่.................. ถนน......................... หมูที่.............................    
       ตําบล.............................อําเภอ.............................จังหวัด............................................      
       หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ....................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที.่................................      
       จดหมายอเิลคทรอนิค (E- MAIL ADDRESS) ............................................    
(๖)  บิดาชือ่............................................................สัญชาต.ิ............................................... 
(๗)  มารดาชื่อ........................................................สัญชาต.ิ............................................... 
(๘)  วุฒิการศึกษา.............................................................................................................. 
(๙)  อาชีพ.........................................รายไดตอเดอืน..........................................................  
(๑๐) คุณสมบัตอิื่น............................................................................................................. 
       ขอสมัครรับเลอืกเปนผูใหญบาน บาน .......................หมูที่...........ตาํบล...........................

อําเภอ............................จังหวัด............................และรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัตสิมัครรับเลอืกเปน

ผูใหญบานไดตามพระราชบัญญัติลกัษณะปกครองทองที ่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
ทุกประการ 

            ย่ืน  ณ  วันที่......................................... พ.ศ. .... 
          

                                      (ลงชือ่)............................................ผูสมัคร 
                                    (..................................................) 
      เอกสารครบถวน    
      ขาดเอกสาร  
          ๑.…………………………….    
          ๒…………………………….                       
    ลงชื่อ……………………………….เจาหนาท่ี 
          (………………………………) 

ไดรับเอกสารเพิ่มเติม  
๑.…………………………… 
๒……………………………  
ลงชื่อ………………………………เจาหนาท่ี 
     (……………………………….) 

 
ไดรับใบสมัครรับเลอืกเปนผูใหญบานของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................แลว

ลําดับการย่ืนใบสมัครเลขที่.............                         ลงชือ่  .................................................... 
                                                                           (......................................................) 
                                                                           วันที.่........................................พ.ศ. .... 

(ปรุฉีก) 



 
  

ผญ. ๔ 
 
 

ประกาศอําเภอ..................................  
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูยื่นใบสมัครรับเลอืกเปนผูใหญบาน  

________________________ 
 

    ตามท่ีประกาศใหมีการเลือกผูใหญบาน บาน………………หมูท่ี.......ตําบล……….

อําเภอ……………จังหวดั ………………..และไดกําหนดรับสมัครรับเลือกผูใหญบาน บาน................. 

หมูท่ี ……..ตําบล……………………อําเภอ…………..จังหวัด……………….……ระหวางวันท่ี .........

เดือน…………….พ.ศ. ........................ถึงวันท่ี ………..เดือน……………….พ.ศ. …. ปรากฏวา 
 

   นาย/นาง/นางสาว.....................................................................อายุ..........ป 
วุฒิการศึกษาสูงสุด………………….เกิดวนัท่ี……..เดือน……………….พ.ศ………สัญชาต…ิ………
บิดาช่ือ…………………มารดาชื่อ……..………………..มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู…………………….. 
และมีช่ือตามหลักฐานทะเบียนราษฎร (ท.ร.๑๔) อยูบานเลขท่ี………..หมูท่ี…….ตําบล………………
อําเภอ………………จังหวัด……………………ยายเขามาอยูเม่ือวนัท่ี……เดือน……………. พ.ศ. ….       
เปนผูยื่นใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันวา หากผูใดเห็นวาผูยื่นสมัครรับเลือกผูใหญบาน       

รายดังกลาวขางตน เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง

ทองท่ี ใหยื่นคําคัดคานพรอมเอกสาร หรือพยานบุคคล ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในหาวันนับแตวัน

ปดประกาศนี้ 
                      
                   (ช่ือ-สกุล) .............................................. 
                                   หมายเลขประจําตวัผูสมัคร 

 
 
 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี…….....…………….พ.ศ. ....                                      

                            
                                                            (ลงช่ือ)................................................... 
                                                                    (.................................................) 

                                                                    นายอําเภอ................................. 
                                                                    ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 
 

 
 
 
 

 

     รูปถายขนาด  
   ๓.๕ เซนติเมตร  

    ตวัเลขไทย 



 
   ผญ. ๕ 

 

รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมคัร 
 

เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบคณุสมบัต ิ
 

เรียน  นายอําเภอ…………………… 

                 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดรับใบสมัครและเอกสารการสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน    

บาน…………………หมูท่ี………ตําบล………………อําเภอ ………………จังหวัด......................

ของ……….........................................จากเจาหนาท่ีผูรับสมัคร เม่ือวันท่ี …………เดือน……………
พ.ศ…….  และไดตรวจสอบแลว มีความเห็นวา……………………………….. (ช่ือผูสมัคร)               

 มีคุณสมบัติครบถวน                     ไมมีลักษณะตองหาม 
 ขาดคณุสมบัติ                             มีลักษณะตองหาม   
 ยังไมมีพยานหลักฐานแนชัดวาขาดคุณสมบัต ิ

   …….(อธิบายและยกเหตุผลหรือพยานหลักฐานเอกสารสนับสนุนความเห็น)………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
รายละเอียดตามรายงานสอบสวนและเอกสารที่สงมาพรอมนี้ จํานวน..................แผน (ถามี) 

 

ลงช่ือ........................ประธานกรรมการ     ลงช่ือ…………………..กรรมการ 
ลงช่ือ…………………..กรรมการ               ลงช่ือ…………………..กรรมการ   
ลงช่ือ…………………..กรรมการ               ลงช่ือ…………………..กรรมการ    
ลงช่ือ…………………..กรรมการ               ลงช่ือ…………………..กรรมการ    
ลงช่ือ…………………..กรรมการ         ลงช่ือ…………………..กรรมการและเลขานุการ 
 

          คําสั่งนายอําเภอ 

            ไดพิจารณาแลว         เห็นดวย  
            ไมเห็นดวย         
                     เพราะ……………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

   

  จึงเห็นวา นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………..…   
  เปนผูมีคุณสมบัต ิ  เปนผูขาดคุณสมบัต ิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน บาน ………………….  

หมูท่ี……… ตําบล…………………อําเภอ………………...จังหวัด ……………………. 

   
                             (ลงช่ือ).................................................... 

                 (................................................) 
                นายอําเภอ................................... 

              วันท่ี.........................พ.ศ. .... 



 
 
 

                        ผญ. ๖     
                        

 

           ประกาศอําเภอ............................. 
                               เรื่อง  บัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน   
                                       บาน............หมูที.่...........  ตําบล.................... 

________________________ 

  ตามท่ีไดมีผูยืน่ใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน บาน.............หมูท่ี......ตําบล............

อําเภอ................... และบัดนี้ไดเสร็จส้ินการรับสมัครแลว นัน้ จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกันวา

บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน บาน............... หมูท่ี........ตําบล...................... 
อําเภอ....................จังหวัด......................... 
 
หมายเลข

ประจําตัว

ผูสมัคร 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี.................................... พ.ศ. .... 

 
  (ลงช่ือ)....................................................... 
         (....................................................) 

       นายอําเภอ...................................... 
                                 ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 



 

                                                                                                                                
                   ผญ. ๗ 

 

  ประกาศอําเภอ................................ 
เรื่อง  ผลการเลือกผูใหญบานกรณีไมตองทําการเลือก 

        ________________________ 

 
  ตามประกาศอําเภอ..................................ลงวันท่ี........เดือน.......................พ.ศ. ....   

กําหนดใหมีการเลือกผูใหญบาน บาน.............หมูท่ี…….ตําบล...............ในวันท่ี.........เดือน................

พ.ศ. ……… ณ ......(ระบุสถานท่ี)......หมูท่ี………… ตําบล……………อําเภอ……..………….……  และ

กําหนดวนัรับสมัครตั้งแตวันท่ี.......เดือน.................พ.ศ. .... ถึงวันท่ี.........เดือน................พ.ศ. .... นั้น 
 
  บัดนี้ พนกําหนดระยะเวลารับสมัครแลว ปรากฏวามีผูสมัครเพียงคนเดียว      (หรือมีผูผาน    

การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามคนเดียว) คือ นาย/นาง/นางสาว ............................................... 

อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี..........ตําบล.....................อําเภอ........................จังหวัด........................... 
 
  ฉะนัน้ จงึถือวา นาย/นาง/นางสาว ..........................................................ไดรับเลือก

เปนผูใหญบาน บาน.................หมูท่ี ........ ตําบล................อําเภอ......................จังหวัด..................  

นับแตวันท่ีนายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้งเปนตนไป 
 
                           ประกาศ ณ วันท่ี..................................พ.ศ. .... 
 

 (ลงช่ือ).................................................. 
          (...................................................) 

                                              นายอาํเภอ................................... 
                                              ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                    ผญ. ๘               
         

คําส่ังอําเภอ........................ 
                                            ที่ ……/…………     

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการเลือกและเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย  
_______________________ 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ (๖) และขอ ๒๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. .... จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี ้ปฏิบตัิหนาท่ีในการเลือกผูใหญบาน      

บาน......................หมูท่ี........... ตําบล............................อําเภอ........................จังหวดั................ 
ในวนัท่ี........เดือน...................พ.ศ. ............. ณ …….(ระบุช่ือสถานท่ี)…………. ดังนี ้
  ก. คณะกรรมการเลือก  

        ๑.  ............................................ตําแหนง.....................  ประธานกรรมการ 
  ๒.  ............................................ตําแหนง.....................  กรรมการ 

  ๓.  ............................................ตําแหนง.....................  กรรมการ 

  ๔.  ............................................ตําแหนง.....................  กรรมการ 

  ๕.  ............................................ตําแหนง.....................  กรรมการ 

  ๖.  ............................................ตําแหนง.....................   กรรมการ 

  ๗.  ............................................ตําแหนง.....................  กรรมการ 
  ๘.  ............................................ตําแหนง......................  กรรมการ 
  ๙.  …………………………………. ตําแหนง....................   กรรมการ                                   
         ๑๐.  .............................................ตําแหนง....................   กรรมการ 

         ๑๑.  .............................................ตําแหนง.....................  กรรมการ(กํานัน/ผูใหญบาน) 

           ข. เจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย 
           ๑. ……………………………………………………  
               ๒.  …………………………………………………………      
         

  ใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการเลือกผูใหญบาน ใหเปนไปตาม    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. .... 
 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี........เดือน................... พ.ศ. .... จนเสร็จส้ินการเลือกผูใหญบาน 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี................................. พ.ศ. .... 
 

  (ลงช่ือ)....................................................... 
         (....................................................) 
        นายอําเภอ...................................... 

   ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคญั 



 

 
 

ผญ. ๙ 

 

คําส่ังอําเภอ.......................... 
                                           ที…่……../…………..         

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
_______________________ 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ (๗) และขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเลือกผูใหญบาน  พ.ศ. .........  จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและ

ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี ในการเลือกผูใหญบาน บาน ......................     

หมูท่ี........ตําบล…......................อําเภอ.........................จังหวัด.................... ในวันท่ี..................     

เดือน.......................พ.ศ. ....  ณ ……..(ระบุสถานท่ี)……… ดังนี้ 

        ๑.  .................................................................     ประธานกรรมการ 
  ๒.  .................................................................     กรรมการ 

  ๓.  .................................................................     กรรมการ 

  ๔.  .................................................................     กรรมการ 

  ๕.  .................................................................     กรรมการ 

  ๖.  .................................................................     กรรมการ 

  ๗.  .................................................................     กรรมการ 
  ๘.  .................................................................     กรรมการ 
  ๙.  .................................................................     กรรมการ                                           

         ๑๐.  ..................................................................     กรรมการและเลขานุการ 

          
  ใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือก

เปนผูใหญบาน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. .... 
     

             ท้ังนี้ ตัง้แตวันท่ี...........เดือน................................ พ.ศ. ....  
 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี................................. พ.ศ. .... 
 

  (ลงช่ือ)....................................................... 
         (....................................................) 
        นายอําเภอ...................................... 

  ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคญั 



 

    ผญ. ๑๐ 
 

บันทกึรายงานการประชุมราษฎร 

บาน………หมูท่ี ………..ตําบล……………. 
อําเภอ.................จังหวัด............... 

วันท่ี...............เดือน..................... พ.ศ. .................... 
ณ ............................................. 

________________________ 

ผูมาประชุม 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
๑. .............................................. 
๒. .............................................. 
๓. ............................................. 
๔. ............................................. 
๕. ............................................. 
๖. ............................................. 
๗. ............................................. 
๘. ............................................. 
๙. ............................................. 
๑๐............................................. 
๑๑. ........................................... 
๑๒. .......................................... 
๑๓. ........................................... 
                                 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผูไมมาประชุม 
๑. .............................................. 
๒. ..............................................  
๓. .............................................. 
๔............................................... 
๕............................................... 
 

                    ฯลฯ 
 



 

                ผญ. ๑๐ หนา ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา.......................... น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   (๑) ประกาศอําเภอ........................เร่ืองการเลือกผูใหญบานลงวนัท่ี.................. 

   เดือน.........................พ.ศ................(ระบุรายละเอียดเก่ียวกับประกาศอําเภอ)        
    ………………………………………………………………………………………..          

(๒) วิธีเลือกผูใหญบาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน   
พ.ศ. .... (ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคําช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวการเลือก กับขั้นตอน 

วิธีการเลือกผูใหญบาน รวมท้ังเร่ืองการสรางการยอมรับในเร่ืองรูแพ รูชนะ รูอภัย 

ฯลฯ และใหราษฎรเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตัง้เปนกรรมการตรวจสอบ)… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………     

ท่ีประชุม/           …………………(ระบุวามีผูเขาประชุมซักถามวาอยางไรหรือไม และไดตอบขอ  
ผูเขารวมประชุม (ระบุชื่อ)   ซักถามวาอยางไร ผูเขารวมประชุมเขาใจดแีลว และรับทราบนําไปปฏิบตัิตอไป)  
                               .............................................................................................................. 

................................................................................................................ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการเลือกผูใหญบาน บาน ……….. หมูท่ี…………..ตําบล..........................

อําเภอ.............................. จังหวัด................................ 
ประธาน ..........................(ใหผูสิทธิเลือกท่ีเขารวมประชุมเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกผูสมควร

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติและลักษณะตองหาม จํานวนไม

นอยกวาส่ีคนแตไมเกินเจ็ดคน)…………………………………………………….  
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..  
ท่ีประชุม/           ..................................ลําดับรายละเอียดของการประชุม ตามเหตุการณท่ีเกิดขึ้น             

ผูเขารวมประชุม(ระบุช่ือ) พรอมท้ังบันทึกผลการประชุมแลวแตกรณี ดังนี ้
๑. กรณีผูมีสิทธิเลือกท่ีอยูในท่ีประชุมเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกท่ีสมควรไดรับการแตงตั้ง

เปนกรรมการตรวจสอบจํานวนไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินเจ็ดคนครบถวนแลว ให

ระบุวาผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ มีผูมีสิทธิเลือกคนใดใหการรับรองจํานวนสองคน และ

ใหท่ีประชุมเห็นชอบใหผูท่ีไดรับการเสนอชื่อดังกลาว  (ใหระบุช่ือ- ท่ีอยู) ไดรับ 
การแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ 
๒.  กรณีมีผูเสนอช่ือผูมีสิทธิเลือกไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบเกินเจด็

คน ใหระบุวามีผูมีสิทธิเลือกผูใดเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกคนใดเปนกรรมการตรวจสอบ 

จากนัน้นายอําเภอตองดําเนนิการตามขอ ๑๘ อยางไร โดยจัดใหมีการออกเสียงโดย

เปดเผย ตามหมวด ๓ สวนท่ี ๑ อยางไร ผลการออกเสียงปรากฏวาผูมีสิทธิเลือกผูใด

ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับหนึ่งถึงเจ็ด ใหนายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ 
 
 



 

                                                                                ผญ. ๑๐ หนา ๓ 
 
ถามีผูไดรับคะแนนตอจากผูไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ มีคะแนนเทากันหลายคนเกิน

เจ็ดคนใหบุคคลดังกลาวจับสลากใหเหลือจํานวนรวมทั้งหมดไมเกินเจด็คนเพื่อให

นายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ 
๓. กรณีไมมีผูประสงคจะเปนกรรมการตรวจสอบหรือมีแตไมถึงส่ีคน ใหบันทึกไว

และใหนายอําเภอพิจารณาแตงตัง้ผูมีสิทธิเลือกเปนกรรมการตรวจสอบใหครบส่ีคน

ตามหมวด ๓ 
       

 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองอ่ืนๆ  (ถามี) 

ประธาน  .......................................................................................................... 

  ......................................................................................................... 

  ......................................................................................................... 

ท่ีประชุม ......................................................................................................... 

  ......................................................................................................... 

  ......................................................................................................... 

  
 

เลิกประชุม เวลา ...................... น. 

  
 

     ลงช่ือ.........................................ผูจดรายงานการประชุม 

             (..........................................) 
     ลงช่ือ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (..........................................) 

 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                               ผญ. ๑๑ 

  
 บันทกึเหตุการณการเลือกผูใหญบาน 

                          

 

เขียนท่ี................................................ 
วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. .... 

 

  ๑. ในการเลือกผูใหญบาน บาน……………หมูท่ี ………..ตําบล ………….อําเภอ………….. 

เร่ิมตั้งแตเวลา ...............นาฬิกา จนถึงเวลา.............นาฬิกา มีราษฎรผูมีสิทธิเลือกมาใชสิทธิเลือกผูใหญบาน       

จํานวน .....คน จากจํานวนผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานท้ังหมด...........คน  
  ๒. การประชุมลงคะแนนเลือกผูใหญบานคร้ังนี้ปรากฏวามีผูสมัครเปนผูใหญบานท่ีผานตรวจสอบ

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม จํานวน………คน ดังนี้ 
      ๒.๑  นาย/นาง/นางสาว………………………………..……เลขประจําตวั……………..

อยูบานเลขท่ี หมูท่ี……….….ตําบล……………….  
      ๒.๒  นาย/นาง/นางสาว…………………………….………เลขประจาํตัว……………..

อยูบานเลขท่ี หมูท่ี……….….ตําบล……………….  
      ๒.๓  นาย/นาง/นางสาว……………………………….……เลขประจําตวั……………..

อยูบานเลขท่ี หมูท่ี……….….ตําบล……………….  
                                                       ฯลฯ 
 

  ๓. บันทึกเหตุการณ 
      กอนการลงคะแนน/ระหวางการลงคะแนน/ภายหลังการลงคะแนน ถามีเหตุการณตาม

ระเบียบขอ ๒๓  ขอ ๒๗ วรรคสอง  ขอ ๕๔ ขอ ๕๗ วรรคสองและวรรคสาม ขอ ๖๐ วรรคสอง ขอ ๖๑ (๔)  

ขอ ๖๒  ขอ ๖๓  ขอ ๖๔ (๒)  ขอ ๖๕ วรรคสาม ขอ ๗๗ วรรคสาม ขอ ๗๙ (๕) และขอ ๘๕  ใหบันทึก

เหตุการณดงักลาวไวดวย           
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................      
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................      
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 



 

                 ผญ. ๑๑ หนา ๒ 

...........................................................................................................................................................      

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................      
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)...................................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)..................................กรรมการและเลขานุการ                        
       (.....................................)                     

 

 

 

 

 

 



 

           ผญ. ๑๒ 

   
ประกาศอําเภอ.................................. 

 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงที่เลือกผูใหญบาน 
________________________ 

 

  ตามประกาศอําเภอ................................ลงวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ. .... 

กําหนดวนัเลือกผูใหญบาน บาน........................หมูท่ี…….ตําบล.........................อําเภอ.....................

จังหวัด………..……..ในวันท่ี……..เดือน………….……พ.ศ. …. ณ......(ระบุสถานที)่..............หมูท่ี…….… 

ตําบล……………..อําเภอ…………………จังหวัด………………………นัน้ 

               
                     เนื่องจากไดเกิด................................................................................................................ 
(ระบุเชน สาธารณภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอ่ืนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได)......................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

อันเปนเหตุทําใหการเลือกผูใหญบาน ณ ท่ีเลือกผูใหญบานนี้ไมสามารถกระทําได 
 
  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือก

ผูใหญบาน พ.ศ. ........ จึงกําหนดเปล่ียนแปลงท่ีเลือกผูใหญบานแหงใหม  ณ....(ระบุสถานที)่...............   

บาน ....................หมูท่ี.......... ตําบล..................... อําเภอ.....................จังหวัด……………………..  
  

ประกาศ ณ วันท่ี..............................พ.ศ. .... 
 

    (ลงช่ือ).................................................. 
              (...................................................) 

                          นายอําเภอ................................. 
                                             ประทับตราประจาํตาํแหนงเปนสําคญั     

 
 



 

              แบบกรอกคะแนน                                                        ผญ. ๑๓                      
                                                                                           ในการเลือกผูใหญบาน 

เมื่อวันที่ .........เดือน........................พ.ศ. ..... 

ณ  ที่เลือกผูใหญบาน บาน………..หมูที่………ตําบล……………….อําเภอ………………จังหวัด…………… 

ชองกรอกคะแนน หมายเลข

ประจําตัว 
 

ชื่อ-สกุล 
ผูสมัคร ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

รวม 
คะแนน 

  
  

                     

  
  

                     

  
  

                     

    
  

                     

                                                    รวมจํานวนคะแนน  = บัตรที่ลงคะแนน   (บัตรดี)  

บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน 
 
 

                    

บัตรเสีย 
 
 

                    

 รวมจํานวนบัตร =  บัตรที่ลงคะแนน     (บัตรดี)    +   บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน + บัตรเสีย  

 (ลงชื่อ).............................................................................................ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................................กรรมการ 
        (.............................................................................................)            (................................................................................) 

(ลงชื่อ).............................................................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)................................................................................กรรมการ 
        (.............................................................................................)            (................................................................................) 

(ลงชื่อ).............................................................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)................................................................................กรรมการ 
       (.............................................................................................)            (................................................................................) 

(ลงชื่อ).............................................................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)................................................................................กรรมการและเลขานุการ  
        (............................................................................................)            (................................................................................) 



 

                   
             ผญ. ๑๔       
     

                         ประกาศอําเภอ................... 
                เรื่อง  ผลการนับคะแนน   

    ________________________ 

 
  ตามประกาศอําเภอ......................ลงวันท่ี.......เดือน .............................พ.ศ. .... กําหนดใหเลือก

ผูใหญบาน บาน……………….หมูท่ี………….ตําบล................อําเภอ……………จังหวัด.................ในวันท่ี...........

เดือน.....................พ.ศ. .... นั้น 
 

  ในการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน ปรากฏผลดงันี ้
  ๑. จํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน...............คน   
  ๒. จํานวนผูมีสิทธิไดทําการลงคะแนน.............คน 
      ๑) บตัรดี.............ฉบับ 
      ๒) บัตรดีท่ีไมประสงคลงคะแนน.................ฉบับ  
      ๓) บัตรเสีย.................ฉบับ  

      ๓. ผลการลงคะแนนของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามหมายเลขประจําตวั ดงันี ้
  

ลําดับที ่
 ช่ือ-สกุล  
ผูสมัคร  

หมายเลข

ประจําตัว 
ไดคะแนน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

                   



 

                                                                                                                   ผญ. ๑๔  หนา ๒ 

   
  จึงเปนอันวา นาย/นาง/นางสาว..............................หมายเลขประจําตัว...................ผูใหญบาน  

บาน…………..… หมูท่ี ………ตําบล…………….อําเภอ…………จังหวัด…………………..ไดรับคะแนนสูงสุดใน 

การลงคะแนนเลือกเปนผูใหญบาน……………….. 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

              ประกาศ ณ วนัท่ี...............................พ.ศ. .... 
                          

(ลงช่ือ)...................................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)          (......................................) 

(ลงช่ือ)..................................กรรมการและเลขานุการ                       
       (.....................................)                     

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหเปล่ียนขอความในวรรคทายเปน “ในการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน 

ปรากฏวา นาย/นาง/นางสาว.........................................หมายเลขประจําตัว..............และ  นาย/นาง/นางสาว 

..............................หมายเลขประจําตัว……………ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน  จึงใหใชวิธีจับสลาก ผลการจับสลาก 

ปรากฏวา นาย/นาง/นางสาว ................................................หมายเลขประจําตัว……… อยูบานเลขท่ี ............   

หมูท่ี……..ตําบล…………….อําเภอ……..…………………จับสลากไดเปนผูใหญบาน” 
 



 

                                                   ผญ. ๑๕                
    รายงานผลการนับคะแนน   

                 ________________________ 

เร่ือง  ผลการนับคะแนน 
 

เรียน  นายอําเภอ....................... 
 

  ตามประกาศอําเภอ..........................ลงวันท่ี.......เดือน ....................พ.ศ. .... กําหนดใหเลือก

ผูใหญบาน บาน………….หมูท่ี…….....ตําบล................อําเภอ……………จังหวดั.................ในวันท่ี........... 
เดือน..........................พ.ศ. .... นั้น 
 
  ในการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน ปรากฏผลดงันี ้
  ๑. จํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน...............คน   
  ๒. จํานวนผูมีสิทธิไดทําการลงคะแนน.............คน 
      ๑) บตัรดี.............ฉบับ 
      ๒) บัตรดีท่ีไมประสงคลงคะแนน.................ฉบับ  
      ๓) บัตรเสีย.................ฉบับ  

      ๓. ผลการลงคะแนนของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามหมายเลขประจําตวั ดงันี ้
  

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล  
หมายเลข

ประจําตัว 
ไดคะแนน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

   



 

                                                                                                                ผญ. ๑๕ หนา ๒ 
 

  จึงเปนอันวา นาย/นาง/นางสาว..............................หมายเลขประจําตัว...................ผูใหญบาน  

บาน…………..…. หมูท่ี ………ตําบล…………….อําเภอ…………จังหวัด…………………..ไดรับคะแนนสูงสุดใน       

การลงคะแนนเลือกเปนผูใหญบาน……………….. 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                       
(ลงช่ือ)...................................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)           (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)           (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)           (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)           (......................................) 

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ  (ลงช่ือ).....................................กรรมการ 
       (.....................................)           (......................................) 

(ลงช่ือ).....................................กรรมการและเลขานุการ                       
       (.....................................)                     

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหเปล่ียนขอความในวรรคทายเปน “ในการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน 

ปรากฏวา นาย/นาง/นางสาว................................................หมายเลขประจําตัว..............และ  นาย/นาง/นางสาว 

..............................หมายเลขประจําตัว……………ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน  จึงใหใชวิธีจับสลาก ผลการจับสลาก 

ปรากฏวา นาย/นาง/นางสาว ................................................หมายเลขประจําตัว……… อยูบานเลขท่ี ............   

หมูท่ี……..ตําบล…………….อําเภอ……..…………………จับสลากไดเปนผูใหญบาน” 



 

       
ผญ. ๑๖ 

 

       ประกาศคณะกรรมการเลือก 

 เรื่อง  งดลงคะแนนเลือกผูใหญบาน 

________________________ 

  ตามประกาศอําเภอ...............................ลงวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. .... ไดกําหนด 
วันเลือกผูใหญบาน บาน...................หมูท่ี…….ตําบล.......................ในวันท่ี……..เดือน……………..……พ.ศ. ….          
ณ......(ระบุสถานท่ี)......หมูท่ี………… ตําบล…………………..อําเภอ……………จังหวดั………………………… นั้น 

               
                     เนื่องจากไดเกิด.............................................................................................................. 
(ระบุเชน สาธารณภยั เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอ่ืนอันมิอาจหลีกเล่ียงได)…………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
อันเปนเหตุทําใหการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน ณ ท่ีเลือกผูใหญบานนีไ้มสามารถกระทําได 
 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน 

พ.ศ. .... และคําส่ังอําเภอ…………….………….ท่ี ......../....... ลงวันท่ี.......เดือน...................................พ.ศ. .... 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการเลือก  จึงประกาศงดการลงคะแนนการเลือกผูใหญบาน ณ ท่ีเลือกผูใหญบาน บาน..............

หมูท่ี........ตําบล................อําเภอ................... จังหวัด …………………………  
 

                      ประกาศ  ณ  วันท่ี................................ พ.ศ. .... 

 
(ลงช่ือ)...........................................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................) 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ  (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................) 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ  (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................) 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ  (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................) 

 (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ  (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................)                            

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการและเลขานุการ   
                               



 

 
                         ผญ. ๑๗ 

 

   ประกาศอําเภอ.......................................... 
เรื่อง  วันลงคะแนนเลือกผูใหญบานใหม 

________________________ 
 

  ตามประกาศอําเภอ...............................ลงวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. .................

กําหนดใหมีการเลือกผูใหญบาน บาน……………..หมูท่ี.......ตําบล............อําเภอ.......................จังหวัด…………
และประกาศคณะกรรมการเลือก ลงวนัท่ี.......เดือน..................พ.ศ. ........ ไดประกาศงดลงคะแนนเลือกผูใหญบาน 

บาน ...............หมูท่ี........ ตําบล...............อําเภอ................จังหวัด................. 
   
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือก

ผูใหญบาน พ.ศ. …….. จึงกําหนดวันลงคะแนนเลือกผูใหญบานใหม ในวนัท่ี........เดือน..................พ.ศ. ....               

ตั้งแตเวลา...............นาฬิกา ถึงเวลา................นาฬิกา ณ ............(ระบุสถานที่)..........หมูท่ี........ตําบล.................

อําเภอ.................. จังหวัด.......................... 
  
                 ประกาศ  ณ  วันท่ี..............................พ.ศ. .... 

 
(ลงช่ือ).................................................. 

           (.................................................) 
           นายอําเภอ................................. 
                                                        ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคญั 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ผญ. ๑๘   

 

 ประกาศคณะกรรมการเลือก 

เรื่อง  งดนับคะแนน 

________________________ 
 

  ตามประกาศอําเภอ...............................ลงวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ………………. 

กําหนดใหเลือกผูใหญบาน บาน..................หมูท่ี…….ตําบล................อําเภอ…..........ในวันท่ี……เดือน……………
พ.ศ. …. ณ ......(ระบุสถานที่)...... หมูท่ี………ตําบล………………อําเภอ……………..…จังหวัด………………….…นัน้ 

               

                     เนื่องจากไดเกิด…………………………………………………………………………………………. 
(ระบุเชน  สาธารณภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอ่ืนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได)……………………............................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อันเปนเหตุทําใหการนับคะแนนเลือกผูใหญบาน ณ ท่ีเลือกผูใหญบานนี ้ไมสามารถกระทําไดหรือไมสามารถนบัคะแนนได     

จนเสร็จส้ิน 
 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๐ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน 

พ.ศ. ......... และคําส่ังอําเภอ............................ท่ี ......../........... ลงวันท่ี......... เดือน..................พ.ศ........... 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จึงประกาศงดนับคะแนนการเลือกผูใหญบาน ณ ท่ีเลือกผูใหญบาน บาน...........

หมูท่ี.............ตําบล................อําเภอ................... จังหวัด …………………………  
   

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี.............................. พ.ศ. .... 
 

(ลงช่ือ)...........................................ประธานกรรมการ (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................) 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ  (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................) 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ  (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................) 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ  (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................) 

 (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ  (ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 
       (.............................................)          (.............................................) 

 (ลงช่ือ)...........................................กรรมการและเลขานุการ   
       (.............................................)           



 

               ผญ. ๑๙ 
 

 

ประกาศอําเภอ.......................... 
เรื่อง  กําหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนน 

เลือกผูใหญบานใหม 
________________________ 

 

  ตามประกาศอําเภอ..................................ลงวันท่ี...........เดือน................................พ.ศ. ....    

กําหนดวนัเลือกผูใหญบาน บาน……………….…หมูท่ี ………. ตําบล……..……….อําเภอ…………………………   
จังหวัด………………ในวนัท่ี………เดือน....................พ.ศ. ....  และประกาศคณะกรรมการเลือกผูใหญบาน           

ลงวนัท่ี.......เดอืน..................พ.ศ. ........ ไดประกาศงดนับคะแนนเลือกผูใหญบาน บาน ................หมูท่ี……...... 
ตําบล........... อําเภอ...............จังหวัด.............. นั้น 

   

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือก

ผูใหญบาน พ.ศ. ....  จึงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีนับคะแนนเลือกผูใหญบานใหม ในวันท่ี..............

เดือน................พ.ศ. ....  ตั้งแตเวลา.....................นาฬิกา ถึงเวลา........................นาฬิกา ณ .....(ระบุสถานที)่....... 
หมูท่ี.................. ตําบล.................อําเภอ.................จังหวัด..........................  
   

                                       ประกาศ ณ วนัท่ี..........................พ.ศ. .... 
 

         (ลงช่ือ).................................................. 
                   (...................................................) 

            นายอําเภอ................................. 
              ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

             ผญ.๒๐ 

     ปายสําหรับปดชองหยอนบัตรเลือกผูใหญบาน             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหีบบัตรเลือก 

 

 

 

 

 

 

 
 ท่ีเลือกผูใหญบาน บาน…………ณ ….......(ระบุสถานที่)……….หมูท่ี........... ตําบล…………….

 อําเภอ.................................. จังหวัด.............................................. 
 เม่ือวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. .... 
 
 
(ลงช่ือ)............................................ประธานกรรมการ   (ลงช่ือ)....................................กรรมการ 
        (.............................................)           (....................................) 

(ลงช่ือ).............................................กรรมการ  (ลงช่ือ)....................................กรรมการ 
        (.............................................)           (....................................) 

(ลงช่ือ).............................................กรรมการ  (ลงช่ือ)....................................กรรมการ 
        (.............................................)           (....................................) 

(ลงช่ือ).............................................กรรมการ  (ลงช่ือ)....................................กรรมการ 
        (.............................................)           (....................................) 

(ลงช่ือ).............................................กรรมการ  (ลงช่ือ)....................................กรรมการ 
        (.............................................)           (....................................) 

(ลงช่ือ).............................................กรรมการและเลขานุการ   
        (.............................................)            

 


