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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเลือกผูใหญบาน
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติ
บางประการที่ไมสอดคลองกับ กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน สมควรปรับปรุงขอบังคับดังกลาว
ให ส อดคล อ งและเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ลั ก ษณะปกครองท อ งที่ พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํา กัดสิทธิ และเสรีภาพของบุค คล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๘
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเลื อ กผู ใ หญ บ า น
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ๒๕๓๕
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“หนวยเลือกผูใหญบาน” หมายความวา ทองที่ที่กําหนดใหทําการเลือกผูใหญบาน
“ที่เลือกผูใหญบาน” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน
และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกผูใหญบาน
“ผูมีสิท ธิเลือ ก” หมายความวา ผูมีสิ ทธิเ ลือกผู ใ หญบ านซึ่ งมีคุณ สมบัติ แ ละไมมีลั กษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่กําหนดไว
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน
“คณะกรรมการเลื อ ก” หมายความว า คณะกรรมการเลื อกผู ใ หญบ า นตามคํ า สั่ งแต ง ตั้ ง
ของนายอําเภอ
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“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามคําสั่งแตงตั้งของนายอําเภอ
ขอ ๕ การปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ นายอําเภออาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
หนาที่แทนได
ขอ ๖ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา
กําหนดหลักเกณฑ และวิธปี ฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
แบบพิมพ รูปแบบและลักษณะของบัตรเลือก ใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๗ เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง หมู บ า นใหม หรื อ ตํ า แหน ง ผู ใ หญ บ า นว า งลงไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ด
ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกผูใหญบานโดยวิธีลับ ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
จัดตั้งหมูบานใหมหรือตําแหนงผูใหญบานวางลง
ขอ ๘ การเลือกผูใหญบาน ตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๑) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการเลือกผูใ หญบานจนถึงวัน เลือก หามมิใ หผูใ ด
กระทํ า การอย า งหนึ่ ง อย า งใด เพื่ อ จู ง ใจให ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กลงคะแนน หรื อ งดเว น การลงคะแนน
ใหแกผูสมัคร ดวยวิธีการดังตอไปนี้
ก. จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือ จัดเตรี ยมเพื่อ จะให ทรัพยสิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
ข. ให เสนอให หรื อ สั ญ ญาว า จะให เงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใด
ไม ว า โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ มแก ชุ ม ชน สมาคม มู ล นิ ธิ วั ด มั ส ยิ ด สุ เ หร า ศาลเจ า โรงเจ
โบสถค ริส ต โบสถ พราหมณ สํ านั กปฏิ บัติ ธรรม สถาบัน การศึก ษา สถานสงเคราะห สหกรณ
กองทุ น สงเคราะห ชุ ม นุม ชมรม สโมสร กลุม องคกรหรือสถาบั น อื่น ใดตามที่ คณะกรรมการ
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การเลื อ กตั้ ง ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด ว ยการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากําหนด
ค. จัดใหมีมหรสพ หรือการรื่นเริงตาง ๆ รวมทั้งการแสดง และการละเลนอื่น ๆ
ง. เลี้ย งหรื อรั บจะจัด เลี้ย งผู ใ ด รวมถึ งการจั ดเลี้ยงหรื อรับ จะจัดเลี้ย ง การประชุ ม
อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา หรือดูงาน เปนตน
จ. หลอกลวง บัง คั บ ขู เข็ ญ ใช อิ ทธิ พลคุ กคาม ใสร ายด วยความเท็จ หรือ จูง ใจ
ผูใดใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครรายอื่น
(๒) ในวัน เลือกผูใ หญบาน หามมิใ หผูใ ดทําการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใด ๆ ไมว า
จะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครคนใดจนสิ้นสุดการลงคะแนน
(๓) นั บ แต วั น ที่ น ายอํ า เภอประกาศให มี ก ารเลื อ กผู ใ หญ บ า นจนสิ้ น สุ ด การลงคะแนน
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเลือกวางตัวเปนกลางโดยเครงครัด หามมิใหกระทําการใด ๆ อันเปน
การชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครคนหนึ่งคนใด
(๔) นั บ แต วั น ที่ น ายอํ า เภอประกาศให มี ก ารเลื อ กผู ใ หญ บ า นจนสิ้ น สุ ด การลงคะแนน
หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพื่อใหเกิดการ
ไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูสมัครคนใด
ขอ ๙ ให น ายอํ าเภอกํา หนดสถานที่ป ดประกาศสํ าหรับ ติด แผน ปา ยเกี่ย วกั บการเลื อ ก
ผูใ หญบาน และใชเป น ที่โฆษณาหาเสียงของผูสมัครได อยางเทาเทียมกัน เชน ที่ศ าลากลางบา น
หรือสถานที่อื่นที่นายอําเภอเห็นสมควร ภายในหมูบานที่มีการเลือกผูใหญบานซึ่งสามารถเห็นไดโดยงาย
หามมิใหผูสมัคร หรือผูมีสิทธิเลือกซื้อ หรือเชาเวลา หรือรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน หรือทําใหไดมาซึ่งเวลาออกอากาศทางสถานีดังกลาว เพื่อโฆษณาหาเสียง
การโฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือหอกระจายขาว ซึ่งทางราชการอาจจัดใหมขี นึ้
ใหจัดใหมีการหาเสียงการเลือกผูใหญบานของผูสมัครทุกรายอยางเทาเทียมกัน
ขอ ๑๐ การกระทําที่ฝาฝนตามขอ ๘ หรือขอ ๙ เปนการเลือกที่ไมสุจริตและเที่ยงธรรม
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ขอ ๑๑ กรณีที่ตําแหนงผูใ หญบานของหมูบานใดวางลง ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือก
ผูใหญบานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง
เพื่อประโยชนในการจัดการเลือกผูใหญบาน วันที่ตําแหนงผูใหญบานวางใหเปนไป ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๑) ใหถือวาวันที่ผูใหญบาน
มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ เปนวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง
(๒) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๒) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
หรือ (๑๑) ใหถือวาวันที่มีคําสั่งใหผูใหญบานพนจากตําแหนงเปนวันที่ตาํ แหนงผูใหญบานของหมูบาน
นั้นวางลง
(๓) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๓) ใหถือวาวันที่ผูใหญบาน
นั้น ตาย หรือวัน ที่นายอําเภอรับทราบการตายของผูใ หญบานนั้น เปน วัน ที่ตําแหนงผูใ หญบานของ
หมูบานนั้นวางลง แลวแตกรณี
(๔) ในกรณีที่ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๔) ใหถือวาวันที่คําสั่งอนุญาต
ใหลาออกไดระบุไวเปนวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง
ถานายอํา เภอเห็น วาไม อาจจัดใหมีก ารเลือกผู ใ หญ บานไดภ ายในกําหนดเวลาสามสิบวั น
ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน
หมวด ๒
การดําเนินการเบื้องตน
สวนที่ ๑
การดําเนินการของอําเภอ
ขอ ๑๒ การเลือกผูใหญบานใหนายอําเภอดําเนินการดังนี้
(๑) ประกาศกําหนดใหมีการเลือกผูใ หญบานตามแบบ ผญ. ๑ และปดประกาศภายใน
สามวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง หรือวันที่จัดตั้งหมูบานใหม ในประกาศ
ตามแบบ ผญ. ๑ อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้
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ก. กําหนดหนวยเลือกผูใหญบาน โดยระบุชื่อหมูบาน หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด
วาเปนทองที่ที่กําหนดใหทําการเลือกผูใหญบาน
ข. กําหนดที่เ ลือกผูใ หญ บาน โดยกํา หนดสถานที่ใ ห เปน ที่ทํา การลงคะแนนเลือ ก
ผูใหญบาน
ค. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตองกําหนดวันรับสมัครรับเลือกเปนผูใ หญบาน
ภายหลังการประชุม ราษฎรแลว และตองอยูภายในระยะเวลาสิบวัน นับแตวัน ที่ตําแหนงผูใหญบาน
ของหมูบานนั้นวางลง ระยะเวลาการรับสมัครตองไมนอยกวาสามวันไมเวนวันหยุดราชการ
ง. กําหนดวันเลือกตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบานนั้น
วางลง
จ. กําหนดระยะเวลาการลงคะแนน ใหเริ่ม ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และสิ้น สุด
การลงคะแนนเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา
ฉ. กํ า หนดให มี ก ารเพิ่ ม ชื่ อ ถอนชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กผู ใ หญ บ า นได
วันสุดทายกอนวันเลือกไมนอยกวาสามวัน
ช. กําหนดวันประชุมราษฎรในหมูบาน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบาน
ของหมูบานนั้นวางลง เพื่อแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก การทําความเขาใจในเรื่องรูแ พ รูชนะ
รูอภัย และการรูรักสามัคคี ตลอดจนการดํารงรักษาความเปนมิตร เปนเพื่อนบาน และความเปนญาติ
พี่นองในพื้นที่ทั้งกอนและหลังการเลือก และใหราษฎรเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ตรวจสอบโดยใหทําบันทึกรายงานการประชุมไวเปนหลักฐานตามแบบ ผญ. ๑๐
(๒) จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๒
(๓) รับสมัครผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๓
(๔) ประกาศรายชื่อผูยื่นใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๔
(๕) ประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม สมัครรับเลือก
เปนผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๖
(๖) ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเลื อ กและเจ า หน า ที่ รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
ตามแบบ ผญ. ๘
(๗) ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบ ผญ. ๙
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แบบตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่เลือก
ผูใ หญบาน สถานที่ที่น ายอําเภอกําหนดตามขอ ๙ และสํารองแบบดังกลาวอยางละหนึ่งชุดไวใ ห
คณะกรรมการเลือกนําไปใชหรือปด ณ ที่เลือกผูใหญบานในวันเลือกผูใหญบาน ยกเวนแบบตาม (๒)
ใหสํารองไวสองชุดสําหรับนําไปใชหรือปด ณ ที่เลือกผูใหญบานในวันเลือกผูใหญบาน
สวนที่ ๒
ที่เลือกผูใหญบาน
ขอ ๑๓ ที่เลือกผูใหญบาน ใหนายอําเภอกําหนดจากสถานที่สาธารณะ เชน สถานศึกษา
หรือศาสนสถาน ถาไมสามารถหาสถานที่ดังกลาวได จะกําหนดบาน หรือสถานที่อื่น ที่ราษฎรเขาออก
ไดงาย มีความสะดวกเหมาะสม และไมเปน การไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูสมัครคนหนึ่งคนใด
เปนที่เลือกผูใหญบานก็ได ที่เลือกผูใหญบานจะตองเปนสถานที่ที่อยูในเขตทองที่หมูบานนั้น หากไม
สามารถหาสถานที่เปน ที่เลือกผูใ หญบานในหมูบานได ใหเปนดุลพินิจของนายอําเภอที่จะกําหนด
สถานที่อื่นที่เหมาะสม
กรณีที่หนวยเลือกผูใหญบานใดมีราษฎรผูมีสิทธิเลือกจํานวนมากจนคาดหมายไดวาไมสามารถ
จัดใหราษฎรลงคะแนนไดหมดทุกคนภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑๒ (๑) จ. นายอําเภอจะกําหนด
ที่เลือกผูใหญบานเพิ่มขึ้นอีกก็ไดตามความเหมาะสม
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการเลือก
(๑) จัดภายในบริเวณที่เลือกผูใหญบานใหมีปาย หรือเครื่องหมาย เพื่อแสดงขอบเขตบริเวณ
โดยรอบที่เลือกผูใหญบาน
(๒) จัดใหมีปายบอกที่เลือกผูใหญบาน โดยอยางนอยตองมีขอความ ดังนี้
ที่เลือกผูใ หญบาน ชื่อหมูบาน......................หมูที่ ........ ตําบล.................................
อําเภอ.............................. จังหวัด.............................สถานที่...................................
(๓) จัดทําปายบอกทางชี้ไปยังที่เลือกผูใหญบาน เพื่ออํานวยความสะดวกแกราษฎร
ขอ ๑๕ คูหาลงคะแนนสําหรับที่เลือกผูใหญบานใหมีจํานวนสามคูหาเปนอยางนอย
ขอ ๑๖ การเปลี่ยนแปลงที่เลือกผูใหญบานใหกระทํากอนวันเลือกไมนอยกวาสิบวัน เวนแต
กรณีเกิดสาธารณภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เชน มีเหตุความจําเปน
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หรือมีเหตุการณไมสงบเรียบรอยเกิดขึ้น อันจะเปนเหตุที่ทําใหไมสามารถ
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ใชสถานที่ดังกลาวเปนที่เลือกผูใหญบานได จะประกาศเปลี่ยนแปลงกอนวันเลือกนอยกวาสิบวันก็ได
การเปลี่ยนแปลงที่เลือกผูใหญบานใหประกาศตามแบบ ผญ. ๑๒
หมวด ๓
คณะกรรมการ เจาหนาที่ และผูสังเกตการณ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ ๑๗ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย เจาหนาที่ของรัฐจํานวนไมเกินสามคน และ
ตัวแทนราษฎรผูมีสิทธิเลือก ซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของราษฎรในหมูบานนั้น จํานวนไมนอยกวาสี่คน
แตไมเกินเจ็ดคน
เจาหนาที่ของรัฐ ตามวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอแตงตั้งจากปลัดอําเภอหนึ่งคน และเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานอยูในเขตอําเภอนั้น อีกไมเกินสองคน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบประชุม เพื่อเลือกกันเองเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง โดยให
ปลัดอําเภอเปนกรรมการและทําหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบพ น จากหน า ที่ เมื่ อ นายอํ า เภอประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส มั ค ร
ตามแบบ ผญ. ๖
ขอ ๑๘ ในวันประชุมราษฎรตามขอ ๑๒ (๑) ช. ใหผูมีสิทธิเลือกของหมูบานนั้นซึ่งอยูใน
ที่ประชุมเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกจํานวนไมนอยกวาสี่คน แตไมเกิน เจ็ดคนเปน กรรมการตรวจสอบ
โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองมีผูมีสิทธิเลือกในหมูบานนั้นรับรองรายละไมนอยกวาสองคน
กรณี มี ผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ ไม เกิ น เจ็ ด คน ให น ายอํ า เภอแต ง ตั้ ง ผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ นั้ น
เปนกรรมการตรวจสอบ หากมีผูไดรับการเสนอชื่อเกินกวาเจ็ดคน ใหประธานที่ประชุมจัดใหมีการ
ออกเสียง โดยเปดเผยดวยวิธีการเรียกชื่อผูมีสิทธิเลือกที่อยูในที่ประชุมออกเสียงไดคนละหนึ่งเสียง
วาประสงคจะใหผูใดเปนกรรมการตรวจสอบ ผูไดรับคะแนนสูงสุดลําดับหนึ่งถึงเจ็ด ใหนายอําเภอ
แตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ถามีผูไดรับคะแนนตอจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับมีคะแนน
เทากัน หลายคนรวมแลวเกิน กวาเจ็ดคน ใหนําบุคคลที่ไดคะแนนเทากันมาจับสลากใหเหลือจํานวน
รวมทั้งหมดแลวไมเกินเจ็ดคน เพื่อใหนายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
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กรณีที่ไมมีผูประสงคจะเปนกรรมการตรวจสอบหรือมีแตไมถึงสี่คน ใหนายอําเภอพิจารณา
แตงตั้งราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบานนั้นเปนกรรมการตรวจสอบใหครบสี่คน
ขอ ๑๙ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่
(๒) เรียกเอกสาร หรือบุค คลใดมาใหขอ เท็จจริง เพื่อ ประกอบการตรวจสอบคุณสมบั ติ
และลักษณะตองหาม โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกการรับเอกสาร และบันทึกถอยคําบุคคล
ไวเปนลายลักษณอักษร
(๓) แจงหนวยงานที่ออกหลักฐาน เพื่อยืนยัน ความถูกตองเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยในความ
ถูกตองแทจริงของหลักฐานการสมัครของผูสมัคร
(๔) ประชุมพิจารณาลงมติวาผูสมัครใดเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามหรือไม
(๕) ทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบเสนอนายอําเภอพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการที่มีอยู แตตองไมนอยกวาสามคนจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาปฏิบัติ
หนาที่หรือมาแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่เหลืออยูเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตามเสียงขางมากของกรรมการผูมาประชุม
ถาจํานวนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
สวนที่ ๒
คณะกรรมการเลือก
ขอ ๒๑ คณะกรรมการเลือกประกอบด วย ประธานกรรมการซึ่ง แต งตั้ง จากนายอํา เภอ
ทํ า หน า ที่ เ ป น เจ า พนั ก งานผู ดํ า เนิ น การเลื อ กกรรมการซึ่ ง แต ง ตั้ ง จากข า ราชการ หรื อ พนั ก งาน
สวนทองถิ่นในอําเภอนั้นจํานวนไมเกินเกาคน และกํานันหรือผูใหญบานในตําบลนั้นอีกหนึ่งคน
เมื่อ นายอําเภอไดมีคํ าสั่งแต งตั้งคณะกรรมการเลือกแล ว ให แ จงผูไ ดรับการแตงตั้ งทราบ
พรอมกับปดคําสั่ง ณ สถานที่ตามขอ ๑๒ วรรคสอง
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คณะกรรมการเลือ กมี อํา นาจหน าที่ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นระเบี ยบนี้ หรื อตามที่น ายอํา เภอ
มอบหมาย และตองพนจากตําแหนงเมื่อไดรายงานผลการนับคะแนนเลือกผูใหญบา นตามแบบ ผญ. ๑๕
ซึ่งไดสงมอบหีบบัตร และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลือกใหแกนายอําเภอเรียบรอยแลว
ขอ ๒๒ กอนวันเลือกผูใหญบานถาคณะกรรมการเลือกคนหนึ่งคนใด ซึ่งนายอําเภอมีคําสั่ง
แต ง ตั้ง ไวแ ล ว ต อมาผู นั้น ไมส ามารถปฏิ บั ติ หน า ที่ไ ด ให น ายอํ าเภอมี คํ า สั่ง แตง ตั้ ง บุค คลอื่ น ที่ มี
คุณสมบัติตามขอ ๒๑ เปนกรรมการเลือกแทน
ขอ ๒๓ ในวันเลือกผูใ หญบาน เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนแลว มีกรรมการเลือกมา
ปฏิบัติหนาที่ไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่น ายอําเภอแตงตั้ง ใหคณะกรรมการเลือกที่อยูใ น
ขณะนั้น แตง ตั้ งผู มี สิท ธิ เ ลือ กเป น กรรมการเลื อ กแทนให มีจํ า นวนไม น อ ยกว ากึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวน
กรรมการที่นายอําเภอแตงตั้งไว เพื่อปฏิบัติหนาที่ในที่เลือกผูใหญบานแลวบันทึกเหตุการณดังกลาวไว
ในแบบ ผญ. ๑๑
ขอ ๒๔ การประชุมและการวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือก ใหนําขอ ๒๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
สวนที่ ๓
เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
ขอ ๒๕ ใหนายอําเภอแตงตั้งเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยจากพนักงานฝายปกครอง
ตํา รวจ หรือ สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน เพื่ อ ทํา หน าที่ รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ณ ที่ เ ลื อ ก
ผูใหญบาน ในวันเลือกผูใหญบาน จํานวนไมนอยกวาสองคน และใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ช ว ยเหลื อ คณะกรรมการเลื อ กในการดู แ ลรั ก ษาหี บ บั ต ร บั ต รเลื อ ก บั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผูมีสิทธิเลือก แบบพิมพ และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลือก
(๒) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยบริเวณที่เลือกผูใหญบาน
(๓) สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องนายอํ า เภอ หรื อ ประธานกรรมการเลื อ ก และ
คณะกรรมการเลือก
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ใหเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยพนจากหนาที่เมื่อคณะกรรมการเลือกไดสงมอบหีบบัตร
และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลือกแกนายอําเภอเรียบรอยแลว
สวนที่ ๔
ผูสังเกตการณ
ขอ ๒๖ เมื่อนายอําเภอไดประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครตามแบบ ผญ. ๖ แลว ผูสมัคร
ที่ประสงคจะสงตัวแทนไปประจํา ณ ที่เลือกผูใหญบานเพื่อสังเกตการณการลงคะแนนและการนับ
คะแนน ใหยื่นหนังสือแตงตั้งตัวแทนของตนไดแหงละหนึ่งคนตอนายอําเภอกอนวันเลือกผูใหญบาน
และใหนายอําเภอ แจงคณะกรรมการเลือกทราบ
ขอ ๒๗ ตัวแทนผูสมัครตองอยูในที่เลือกผูใหญบาน ซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได
โดยหามมิใหกระทําการอันเปนอุปสรรคแกการเลือกผูใหญบาน
ตัว แทนผู ส มั ครอาจทั ก ท วงในเมื่อ เห็ น ว า กรรมการเลื อกปฏิ บั ติไ ม ถู กต อ งตามระเบี ย บนี้
ในกรณีนี้ใหกรรมการเลือกบันทึกคําทักทวงไวในแบบ ผญ. ๑๑
กรณีตัวแทนผูสมัครกระทําการอันจะเปนอุปสรรคแกการเลือกผูใหญบาน ถากรรมการเลือก
ไดตักเตือนแลวยังขัดขืนใหกรรมการเลือกสั่งใหตัวแทนผูสมัครออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน และให
เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามคําสั่ง
หมวด ๔
ผูมีสิทธิเลือก และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก
ขอ ๒๘ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมายว า ด ว ย
ลักษณะปกครองทองที่ และมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก
ขอ ๒๙ ใหนายอําเภอจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ และปด
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมสี ิทธิเลือกอยางชาในวันประชุมราษฎรตามขอ ๑๒ (๑) ช.
ขอ ๓๐ กรณีผูมีสิทธิเลือก หรือเจาบานผูใ ดเห็น วา ตนหรือผูมีชื่ออยูใ นทะเบียนบา น
ของตนไมมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกในแบบ ผญ. ๒ ใหนําสําเนาทะเบียนบาน และบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่มีรูปถาย และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐออกใหมายื่นคํารองตอนายอําเภอตามระยะเวลากําหนดไวในขอ ๑๒ (๑) ฉ.
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เมื่อนายอําเภอไดรับคํารอง และหลักฐานแลวหากพิจารณาเห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิเลือก ใหเพิ่มชื่อผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานลงในบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกเพิ่มเติมตอใบสุดทายของบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกในแบบ ผญ. ๒ พรอมบันทึกสาเหตุ
ของการเพิ่มชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป กํากับไว
กรณีนายอําเภอพิจารณาแลวเห็น วาผูยื่นคํารอง หรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ขอเพิ่ม ชื่อ
เปนผูไมมีสิทธิเลือก ใหสั่งยกคํารองเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแสดงเหตุผลใหผูยื่นคํารองทราบ
กอนวันเลือกผูใหญบาน
ขอ ๓๑ กรณีที่พบวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ มีชื่อของผูไมมีสิทธิ
เลือกหรือมีชื่อของบุคคลเดียวกันมากกวาหนึ่งแหงปรากฏอยู ใหน ายทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร มีอํานาจถอนชื่อของผูไมมีสิทธิหรือบุคคลที่มีชื่อมากกวาหนึ่งแหงคงเหลือไวเพียง
แหงเดียวใหถูกตอง โดยใหขีดฆาชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกพรอมทั้งบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อ
ไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป กํากับไว ทั้งนี้ใหดําเนินการไดจนถึงวันเลือก
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกหรือเจาบานเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ มีชื่อ
ของผูไมมีสิทธิเลือกหรือมีชื่อของบุคคลคนเดียวกันมากกวาหนึ่งแหงปรากฏอยู ใหผูมีสิทธิเลือกหรือ
เจาบานนั้นยื่นคํารองตอนายอําเภอเพื่อขอใหถอนชื่อของผูไมมีสิทธิเลือกหรือบุคคลที่มีชื่อมากกวาหนึง่ แหง
คงเหลือไวเพียงแหงเดียวใหถูกตองได ทั้งนี้ตองดําเนิน การภายในระยะเวลาที่น ายอําเภอประกาศ
กําหนดไวในแบบ ผญ. ๑
เมื่อนายอําเภอไดพิจารณาคํารองตามวรรคสองแลว เห็นวามีหลักฐานเชื่อไดวาบุคคลดังกลาว
เป น ผู ไ ม มี สิ ท ธิ เ ลื อ กหรื อ มี ชื่ อ มากกว า หนึ่ ง แห ง ให สั่ ง ถอนชื่ อ ผู ไ ม มี สิ ท ธิ นั้ น หรื อ ชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ที่
มากกวาหนึ่งคงเหลือไวเพียงแหงเดียวใหถูกตอง โดยใหขีดฆาชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก
พรอมทั้งบัน ทึกสาเหตุของการถอนชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป กํากับไว
แลวแจงคําสั่งใหผูยื่นคํารองและเจาบานทราบ
กรณีที่นายอําเภอพิจารณาคํารองตามวรรคสองแลว เห็นวาผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิ
เลือกที่ถูกขอถอนชื่อเปนผูมีสิทธิเลือก ใหสั่งยกคํารองพรอมทั้งแสดงเหตุผลเปนลายลักษณอักษร และ
แจงใหผูยื่นคํารองทราบกอนวันเลือกผูใหญบาน
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หมวด ๕
การสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน
สวนที่ ๑
วิธีการสมัคร
ขอ ๓๒ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่กําหนดไว
ขอ ๓๓ ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบ ผญ. ๓ ดวยตนเองตอนายอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ
ภายในระยะเวลาที่นายอําเภอประกาศกําหนดไวในแบบ ผญ. ๑ พรอมหลักฐานและเอกสารซึ่งรับรอง
ความถูกตองดังตอไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบรับรองแพทย วาไมเปนโรคตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ และตองออกใหไมเกินสามสิบวันจนถึงวันสมัคร
(๔) หลักฐานการศึกษา
(๕) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด ๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือนจนถึงวันสมัคร
ขอ ๓๔ เมื่อนายอําเภอไดรับใบสมัครของผูสมัครใดแลว ใหตรวจสอบเบื้องตนวา ไดลง
รายการในใบสมัคร และมีหลักฐานการสมัครครบถวนหรือไม ถาเห็นวาไมครบถวนใหเรียกเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวน เมื่อผูสมัครยื่นใบสมัครและมีหลักฐานการสมัครครบถวนแลว ใหออก
ใบรับใบสมัครใหแกผูสมัครโดยเรียงตามลําดับการยื่นใบสมัคร
เมื่อนายอําเภอไดออกใบรับใบสมัครแกผูสมัครแลว หามมิใหผูสมัครนั้นถอนการสมัคร
ขอ ๓๕ เมื่อเสร็จสิ้ น การรับสมั ครให น ายอํ าเภอปดประกาศบัญชีร ายชื่อ ผูยื่น ใบสมัค ร
ตามแบบ ผญ. ๔ และสงมอบใบสมัครพรอมเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดของผูสมัครทุกรายในวันถัด
จากวันสุดทายของการรับสมัคร ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตามระเบียบนี้
ผูใดเห็นวาผูยื่นใบสมัครรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อาจรองคัดคานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบไดภายในหาวันนับแตวันปดประกาศ ผญ. ๔
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สวนที่ ๒
การใหหมายเลขประจําตัวผูสมัคร
ขอ ๓๖ การใหหมายเลขประจําตัวผูสมัครใหเปน ไปตามลําดับกอนหลังการยื่นใบสมัคร
หากผูสมัครมาถึงที่วาการอําเภอและไดลงชื่อแสดงตนตอเจาหนาที่กอนเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ใหถือวา
มาพรอมกัน
ขอ ๓๗ กรณีผูสมัครมาพรอมกัน ใหนายอําเภอจัดประชุมผูสมัคร เพื่อตกลงกําหนดลําดับ
การยื่นใบสมัคร หากไมสามารถตกลงกันไดใหดําเนินการจับสลากสองครั้ง ดังนี้
(๑) การจั บ สลากครั้ ง ที่ ห นึ่ ง ให น ายอํ า เภอเขี ย นชื่ อ ผู ส มั ค รที่ ต อ งจั บ สลากบนสลาก
ที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน แลวใหนายอําเภอเปนผูจับสลากจากในภาชนะดังกลาว
ขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับแรกใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สองกอน
ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปน ลําดับตอไป ใหถือวาผูนั้น เปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สองเปนลําดับถัดไป
จนครบทุกคน
(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ใหนายอําเภอเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เทากับจํานวน
ผูสมัครที่ม ายื่น ใบสมัครพรอมกัน บนสลากที่เหมือ นกันแลวใสใ นภาชนะใหสลากคละกัน แลวให
ผูสมัครตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่ง ทําการจับสลากจากในภาชนะดังกลาว ผูสมัครใด
จับสลากไดหมายเลขใด ใหถือเปนหมายเลขลําดับในการยื่นใบสมัครนั้น
เมื่อใหหมายเลขประจําตัวผูสมัครแลว หากมีเหตุใหผูสมัครรายใดเปนผูไมมีสิทธิสมัคร ใหคง
ลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัครทุกรายไว โดยไมตองเลื่อนลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร
สวนที่ ๓
ผูสมัครคนเดียว
ขอ ๓๘ เมื่อ นายอําเภอไดประกาศบัญ ชีรายชื่อ ผูสมั ครซึ่ งมีคุ ณสมบัติแ ละไมมีลั กษณะ
ตองหามตามแบบ ผญ. ๖ กรณีมีผูสมัครคนเดียวหรือมีผูสมัครหลายคนแตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเพียงคนเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือกเปนผูใหญบาน และใหนายอําเภอประกาศผลการเลือก
ตามแบบ ผญ. ๗
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หมวด ๖
วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ขอ ๓๙ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบใบสมัครพรอมเอกสารที่เกี่ยวขอ งแลว
ใหทําการตรวจสอบและพิจารณาจากเอกสาร พยานบุคคล พยานแวดลอมกรณี ใหเสร็จสิ้น และสงถึง
นายอํ า เภอภายในกํ า หนดระยะเวลาห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ ใบสมั ค รพร อ มเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตามขอ ๓๕ วรรคหนึ่ง วาผูสมัครเปน ผูมีคุณ สมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่หรือไม
ขอ ๔๐ กรณีมีผูกลาวหาวาผูสมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่แสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา
และดูแลใหบังเกิดความยุติธรรม โดยเรียกผูถูกกลาวหามาแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจง หรือนําพยานหลักฐานมา
สืบแกขอกลาวหา
ในการดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการอื่นอีกอยางนอยหนึ่งคนทําหนาที่ตรวจสอบแทนก็ได
ขอ ๔๑ ในการตรวจสอบตามขอ ๓๙ และขอ ๔๐ หากจําเปน ตองบัน ทึกถอยคําของ
บุคคลที่ใหถอยคําไวเปน ลายลักษณอักษร ใหประธานกรรมการ เลขานุการ กรรมการผูทําหนาที่
สอบสวนและผูใหถอยคําลงลายมือชื่อในบันทึกถอยคํานั้น
การนําเอกสารหรือวัตถุใดมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใ ช เปน พยานหลั กฐานในสํา นวนการตรวจสอบใหใ ช ตน ฉบับ แต ถาไมอาจนํ า
ตนฉบับมาได จะใชสําเนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองความถูกตองของเอกสารก็ได
ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนํา
สําเนาหรือบุคคลมาสืบก็ได
ขอ ๔๒ เมื่ อ ทํ า การตรวจสอบ หรื อ สอบสวนตามข อ ๓๙ หรื อ ข อ ๔๐ เสร็ จ แล ว
ใหเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประชุมลงมติวา ผูสมัครรายนั้นเปนผูมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานหรือไม แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
ตามแบบ ผญ. ๕ โดยมีความเห็นและเหตุผลพรอมลงลายมือชื่อกรรมการตรวจสอบทุกคนที่มาประชุม
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ถากรรมการตรวจสอบผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงแนบไว โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงาน
ดังกลาวเสนอตอนายอําเภอ ดังนี้
(๑) กรณีตรวจสอบแลวเปน ผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ใหเ สนอความเห็นวา
ผูสมัครรายนั้นเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน
(๒) กรณีตรวจสอบแลวมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ใหเสนอความเห็นวาผูสมัครรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามแลวแตกรณี
ขอ ๔๓ เมื่ อ นายอํ า เภอได รั บ รายงานผลการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค รจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว ใหน ายอํา เภอพิจารณาใหแ ลวเสร็จภายในสามวัน นั บ แตวัน ที่ไดรั บ
รายงาน กรณีนายอําเภอเห็นดวยกับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติหรือพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหนายอําเภอประกาศรายชื่อผูสมัครตามแบบ ผญ. ๖ ไปตามนั้น
ในกรณี น ายอํ า เภอไม เ ห็ น ด ว ยกั บ รายงานผลการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ใ ห ส ง รายงานให
คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนความเห็น ใหมใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับ 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 บัตรเลือกผูใ หญบานใหใ ชกระดาษที่มีข นาดกวางยาวตามความจําเปน และมี
หมายเลขของผูสมัครโดยมีลักษณะดังนี้
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(๑) บัตรเลือกเมื่อพับแลวดานหนามีแถบสีอยูบริเวณขอบขวา ถัดไปทางซายมีตราครุฑ และ
ถัดลงไปมีขอความวา “บัตรเลือกผูใหญบาน” และมีตราประจําตําแหนงนายอําเภอทองที่ประทับ
ที่ขอความคําวาบัตรเลือกผูใหญบาน
(๒) ดา นในของบั ต รเลือ กอย า งนอ ยให มี ชอ งทํ า เครื่ อ งหมายหมายเลขผู ส มั ค ร ช อ งไม
ประสงคลงคะแนน และคําอธิบายเกี่ยวกับการทําเครื่องหมาย
ขอ ๔๕ บัตรเลือกและตนขั้วบัตรเลือกใหเย็บเปน เลม ๆ ละไมเกินหาสิบบัตร มีรอยปรุ
เพื่อใหฉีกบัตรเลือกออกจากตนขั้วบัตรเลือกได และใหมีปกหนาและปกหลัง
ขอ ๔๖ ตนขั้วบัตรเลือกอยางนอยใหมีขอความวา “เลมที่ ............ เลขที่ .......................
ลําดับที่...(ลําดับที่ของผูมีสิทธิเลือกที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒)...” อยู
ดานบนของตน ขั้วบัตรเลือก มีที่ลงลายมือชื่อกรรมการเลือกผูที่จายบัตรเลือก และมีที่สําหรับใหผูมี
สิทธิเลือกลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ เพื่อเปนหลักฐานการรับบัตรเลือก
ขอ ๔๗ หีบบัตรใหทําดวยโลหะหรือวัสดุอื่น ที่ฝาดานบนมีชองหยอนบัตร ดานหนาเปน
วัสดุโปรงใสมองเห็น ภายในหีบบัตรได ฝาดานบนเมื่อปดลงมาแลว ใหมีที่สําหรับ ใสกุญแจหรื อ
อุปกรณอื่นแทนกุญแจ ติดอยูกับดานหนาของหีบบัตร
หมวด ๘
วิธีการเลือกผูใหญบาน
สวนที่ ๑
การดําเนินการกอนวันเลือกผูใหญบาน
ขอ ๔๘ กอนวันเลือกผูใหญบาน ใหนายอําเภอดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดเตรียมหีบบัตร บัตรเลือก บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก แบบพิมพ และอุปกรณตาง ๆ
ที่ใชในการเลือก เพื่อมอบใหคณะกรรมการเลือกนําไปใชในวันเลือกผูใหญบาน
(๒) จัด ประชุ มคณะกรรมการเลือ ก และเจา หน าที่ รัก ษาความสงบเรี ยบรอ ย เพื่อ ชี้แ จง
แนวทางการปฏิบัติงานและอํานาจหนาที่
(๓) มอบหีบบัตร บัตรเลือก บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก แบบพิมพ และอุปกรณตาง ๆ ที่ใช
ในการเลือกใหแกคณะกรรมการเลือกใหเสร็จเรียบรอยกอนเปดการลงคะแนนโดยใหมีเวลาเพียงพอ
ที่จะตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือก แบบพิมพ และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลือก
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ขอ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการเลือกไดตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือก แบบพิมพ และ
อุปกรณตาง ๆ ที่ใชใ นการเลือกใหถูกตองครบถวนแลว ใหนําบัตรเลือกทั้งหมดและบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกแยกบรรจุลงในหีบบัตร ปดหีบบัตรใสกุญแจประจําครั่งทับรูกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทน
กุญแจและนําไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
สวนที่ ๒
การดําเนินการกอนเปดการลงคะแนน
ขอ ๕๐ ในวันเลือกผูใหญบาน ใหคณะกรรมการเลือกพรอมหีบบัตร บัตรเลือก แบบพิมพ
และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลือก และผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในที่เลือกผูใหญบานตองไปถึง
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 หากแบบดังกล าวไมมีหรือชํารุดสูญหายใหนําไปปดใหครบถวน และจัดใหมีที่สําหรับ ผู
สังเกตการณซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได
ขอ ๕๑ เมื่ อ ถึ ง เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ นาฬิ ก า ให ค ณะกรรมการเลื อ กเป ด หี บ บั ต ร
เพื่อตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกทั้งหมด
ขอ ๕๒ กอนการลงคะแนนใหคณะกรรมการเลือกประชุมและแบงหนาที่กัน ดังนี้
(๑) หนาที่รักษาความเรียบรอยในที่เลือกผูใหญบาน ไดแก การจัดระเบียบ และควบคุมดูแล
ใหความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกที่มาแสดงตนใชสิทธิลงคะแนน เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความ
เรียบรอย
(๒) หนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก ไดแ ก การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก
อานชื่อตัวและชื่อสกุล จดหมายเลขบัตรและชื่อหนวยงานของรัฐที่ออกบัตร แลวใหผูมีสิทธิเลือก
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก
(๓) หนาที่มอบบัตรเลือก ไดแก การบันทึกหมายเลขลําดับที่ของผูมีสิทธิเลือกที่ปรากฏใน
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ และจัดใหผูมีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อหรือ พิมพลายนิ้วมือ
ไวที่ตน ขั้วบัตรเลือกเสร็จแลวจึงฉีกบัตรเลือกตามรอยปรุออกจากตนขั้วบัตรเลือก และพับบัตรเลือก
กอนสงมอบใหผูมีสิทธิเลือกนั้นไปลงคะแนน
(๔) หนาที่ควบคุม คูหาลงคะแนน ไดแ ก การจัดระเบียบในการเขาไปลงคะแนนในคูห า
ลงคะแนนใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริตและเที่ยงธรรม
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(๕) หนาที่ควบคุมหีบบัตร ไดแก การควบคุมดูแลหีบบัตร และอํานวยความสะดวกในการ
หยอนบัตรเลือกของผูมีสิทธิเลือก
กรรมการเลือกที่เหลือใหคอยสับเปลี่ยนชวยเหลือกรรมการเลือกที่ปฏิบัติหนาที่อยู
ขอ ๕๓ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชสิทธิเลือกผูใหญบาน คณะกรรมการเลือก
อาจแบงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกชุดที่ใ ชตรวจสอบการใชสิทธิเลือกและใชหมายเหตุการลงคะแนน
สําหรับใชในการตรวจสอบรายชื่อและสงบัตรเลือกใหรวดเร็วขึ้นได เมื่อปดการลงคะแนนแลวใหรวม
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกดังกลาวใหเปนชุดเดียวดังเดิม
สวนที่ ๓
การลงคะแนน
ขอ ๕๔ ใหเปดการลงคะแนนตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา
เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการเลือกนําหีบบัตรมาแสดงใหผูมีสิทธิเลือ ก
ซึ่งอยู ณ ที่เลือกผูใ หญบานเห็น วาเปน หีบเปลา เสร็จแลวใหปดหีบบัตร ในกรณีหีบบัตรเปน หีบ
กระดาษใหปดเทปกาวผนึกรอยตอภายนอกหีบบัตร และใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ เสร็จแลว
เปดชองหยอนบัตรเลือกและบันทึกการดําเนินการดังกลาวไวในแบบ ผญ. ๑๑ โดยใหกรรมการเลือก
และผูมีสิทธิเลือกหรือผูสังเกตการณไมนอยกวาสองคนลงลายมือชื่อไวดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิเลือก
หรือผูสังเกตการณอยู ณ ที่เลือกผูใหญบานนั้น เมื่อไดดําเนินการแลว ใหประธานกรรมการเลือกกลาว
เปดการลงคะแนน เชน กลาววา “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแลวขอเปดการลงคะแนน” แลวจึงเริ่ม
ดําเนินการลงคะแนนตอไป
ขอ ๕๕ การใช สิ ท ธิ ล งคะแนน ให ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กที่ ป ระสงค จ ะลงคะแนนแสดงตนต อ
กรรมการเลือก โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตร
หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชน
ของผูถือบัตร
ขอ ๕๖ การตรวจสอบการขอใชสิทธิเลือก ใหกรรมการเลือกซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
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
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกไวที่ตนขั้วบัตรเลือกเสร็จแลว ฉีกบัตรเลือกตามรอยปรุออกจากตน ขั้ว
บัตรเลือก และพับบัตรเลือกแลวสงมอบบัตรเลือกใหแกผูนั้น เพื่อไปลงคะแนน
ขอ ๕๗ กรณีมีผูทักทวงหรือกรรมการเลือกสงสัยวาผูมาแสดงตนไมใชผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกในแบบ ผญ. ๒ ใหคณะกรรมการเลือกสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง หรือ
ผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกหรือไม
ถาคณะกรรมการเลือกสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อใน
บัญ ชีร ายชื่ อ ผูมี สิท ธิ เลื อ ก ให ม อบบัต รเลื อกใหผู นั้ น เพื่อ ไปลงคะแนน และใหบั น ทึ ก เหตุ การณ
พรอมคําวินิจฉัยไวในแบบ ผญ. ๑๑ ดวย
ถาคณะกรรมการเลือกวินิจฉัยวาผูถูกทักทวง หรือผูถูกสงสัยไมใ ชผูมีชื่ออยูใ นบัญชีรายชื่อ
ผูมีสทิ ธิเลือก ใหคณะกรรมการเลือกบันทึกเหตุการณพรอมคําวินิจฉัยไวในแบบ ผญ. ๑๑ ดวย
ถาผูใดรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกหรือไมมีสิทธิลงคะแนน พยายามลงคะแนน หรือได
ลงคะแนนไปแลว โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่น ที่มิไดมีไวสําหรับตน หรือ
ปลอมแปลงขึ้น ตอกรรมการเลือก หากเห็น วา เปน ความผิด อาญา ใหป ระธานกรรมการเลื อกแจ ง
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 ในวั น เลื อกผู ใ หญ บ าน ถ า ยั งไม ไ ด เ ป ดให มี ก ารลงคะแนน หรื อ เปด ให มี ก าร
ลงคะแนนแลว การลงคะแนนไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเกิดสาธารณภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปน
อยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เชน มีเหตุความจําเปนเกี่ยวกับความมั่น คงของชาติหรือมีเหตุการณ
ไมสงบเรียบรอยเกิดขึ้น อันอาจจะเปนเหตุใหการเลือกผูใหญบานไมสามารถกระทําได หรือมีการซื้อสิทธิ
ขายเสีย งเป น จํ านวนมาก อัน จะเปน ผลให ก ารเลื อกเปน ไปโดยไม สุจ ริต และเที่ ยงธรรม เปน ต น
ใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดลงคะแนนในที่เลือกผูใหญบานนั้นตามแบบ ผญ. ๑๖
(๒) จัดเก็ บรัก ษาบั ตรเลื อก หีบ บัตร และอุป กรณต าง ๆ ที่ใ ชใ นการเลื อกไว ใ นสถานที่
ปลอดภัย
(๓) รายงานนายอําเภอ เพื่อรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน
(๔) บันทึกเหตุการณไวในแบบ ผญ. ๑๑
ขอ ๖๒ ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือก แตกรรมการเลือกไมพบชื่อผูนั้นในบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกใหแจงแกผูนั้นวา “ไมมีสิทธิลงคะแนน” และหามมิใหกรรมการเลือกเพิ่มชื่อผูนั้นลงไป
โดยพลการ แมจะทราบวาผูนั้นมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเลือกก็ตาม แตถาผูนั้นยืนยันวาตนมีสิทธิท่ีจะ
ลงคะแนนได กรณีอางวาไดยื่นคํารองตอนายอําเภอ และนายอําเภอไดสั่งเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกแลวแตยังมิไดเพิ่มชื่อ ใหคณะกรรมการเลือกตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดวาจะใหผูนั้น
ลงคะแนนหรือไม แลวบันทึกเหตุการณและคําวินิจฉัยไวในแบบ ผญ. ๑๑ พรอมแนบบันทึกถอยคํา
ของผูแสดงตนนั้นไวดวย
ขอ ๖๓ ผูใ ดแสดงตนว าเปน ผูมีสิ ทธิเ ลือกและมี ชื่ออยูใ นบั ญชีร ายชื่ อผูมีสิ ทธิเ ลือก แต
ปรากฏวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก ระบุคํานําหนาชื่อ หรือรายการแสดงเพศผิดไปจากขอเท็จจริง
หรือการสะกดชื่อตัวชื่อสกุลผิดในเรื่องตัวอักษร สระ หรือวรรณยุกต หรือกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
ใหคณะกรรมการเลือกทําการสอบสวน และวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรจะมอบบัตรเลือกใหแ กผูนั้นไป
ลงคะแนนหรือไม แลวใหบันทึกเหตุการณและคําวินิจฉัยไวในแบบ ผญ. ๑๑
ขอ ๖๔ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน
(๑) ถากรรมการเลือกจําเปนจะตองออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน ใหประธานกรรมการเลือก
อนุญาตไดเปนกรณี ๆ ไป คราวละไมเกินหนึ่งคน
(๒) ผูใดจะเขาไปในที่เลือกผูใหญบานไมได เวนแตผูมีหนาที่ในการเลือกและผูที่เขาไป เพื่อ
ใชสิทธิเลือก โดยเฉพาะที่คูหาลงคะแนนนอกจากผูมีสิทธิเลือกซึ่งเขาไปลงคะแนน ผูใดจะเขาไปไมได
เวนแตในกรณีจําเปน และใหบันทึกเหตุผลความจําเปนไวในแบบ ผญ. ๑๑
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(๓) ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด หรือ
นายอําเภอมีสิทธิเขาไปในที่เลือกผูใหญบาน เพื่อทําการสอดสองดูแลหรือแนะนําการปฏิบัติใหเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ขอ ๖๕ ในระหวางการลงคะแนนถาผูสังเกตการณ หรือผูมีสิทธิเลือกเห็นวาการลงคะแนน
ไม ถูก ตอ ง ใหทํ า การทั กท วงโดยสุภ าพ ไม เป น การกลา วโตต อบกั บกรรมการเลือ กหรือ ระหว า ง
ผูสังเกตการณ หรือผูมีสิทธิเลือกดวยกันเองในลักษณะที่จะเปนอุปสรรคแกการลงคะแนน
ถาผูสังเกตการณ หรือผูมีสิทธิเลือกที่ทักทวงไดฝาฝนใหกรรมการเลือกตักเตือน และหากยัง
ขัดขืนอีกใหคณะกรรมการเลือกสั่งใหบุคคลดังกลาวออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน
ใหคณะกรรมการเลือกบันทึกเหตุการณและคําวินิจฉัยการทักทวงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ไวในแบบ ผญ. ๑๑
ขอ ๖๖ หามมิใหผูใดซึ่งไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําให
เปลี่ยนสภาพหรือทําใหไรประโยชน หรือ นําไปซึ่งหี บบัตรหรือ บัตรเลือกหรือเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของ
ขอ ๖๗ เมื่อถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ใหประธานกรรมการเลือกประกาศปดการลงคะแนน
เชน กลาววา “บัดนี้ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกาแลว ใหปดการลงคะแนน” แตถามีผูมีสิทธิเลือ ก
ซึ่งประสงคจะลงคะแนนไดมาอยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบานแลวกอนเวลาปดการลงคะแนน ผูมีสิทธิ
เลือกที่เหลืออยูนั้นหากผูใดยังไมไดรับบัตรเลือกใหคณะกรรมการเลือกมอบบัตรเลือกใหแกผูมาแสดง
ตนนั้นเพื่อดําเนินการเลือกใหแลวเสร็จ จากนั้นใหประธานกรรมการเลือกปดชองหยอนบัตรเลือก
สวนที่ ๔
การดําเนินการหลังปดการลงคะแนน
ขอ ๖๘ เมื่ อ ป ด การลงคะแนนแล ว ใหค ณะกรรมการเลื อ กนํ าบั ต รเลือ กที่ เ หลื อ มานั บ
ใหทราบจํานวนและทําเครื่องหมายโดยใชโลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกทั้งปกหนาและปกหลัง
เฉพาะเลมที่ใช เพื่อปองกันมิใหสามารถนําบัตรที่เหลืออยูมาใชในการลงคะแนนได สวนบัตรเลือกเลม
ที่เหลือและยังไมไดใชใหนําสงคืน เพื่อนําไปใชในการเลือกผูใหญบานครั้งตอไปได
ขอ ๖๙ ใหคณะกรรมการเลือกแบงหนาที่ในการนับคะแนน ดังนี้
(๑) กรรมการเลือกคนที่หนึ่ง มีหนาที่หยิบบัตรเลือกทีละฉบับและคลี่บัตรสงใหกรรมการ
เลือกคนที่สอง
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(๒) กรรมการเลือกคนที่สอง มีหนาที่วินิจฉัยบัตรเลือกและขานหมายเลขที่มีการเลือก
(๓) กรรมการเลื อ กคนที่ ส าม มีห น าที่ เ จาะบั ต รเลื อ กที่ ไ ด วินิ จ ฉัย และขานหมายเลขที่ มี
การเลือกจากกรรมการเลือกคนที่สอง แลวใสลงในภาชนะที่เตรียมไว
(๔) กรรมการเลือกคนที่สี่ 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. ถาเปนบัตรดีที่ทําเครื่องหมายในชองหมายเลขของผูสมัครใหขานวา “ดี” แลวอาน
หมายเลขของผูสมัครที่ไดคะแนนพรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบาน
ไดมองเห็น
ข. ถาเปนบัตรที่ทําเครื่องหมายในชองไมประสงคลงคะแนนใหขานวา “ดี” แลวอานวา
“ไมประสงคลงคะแนน” พรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบานได
มองเห็น
ค. ถาเปนบัตรเสียใหขานวา “เสีย” พรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผย ใหผูที่อยูในบริเวณ
ที่เลือกผูใหญบานไดมองเห็น และใหกรรมการเลือกสลักหลังบัตรวา “เสีย” โดยมีกรรมการเลือกอยางนอย
สองคนลงลายมือชื่อกํากับไว
(๒) เมื่อวินิจฉัยตาม (๑) แลว ใหสงบัตรเลือกแกกรรมการเลือกคนที่สามเพื่อทําการเจาะบัตร
เลือกดังกลาว

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ เมษายน ๒๕๕๑

ขอ ๗๒ กรรมการเลือกคนที่สาม มีหนาที่รับบัตรเลือกเพื่อเจาะบัตรที่วินิจฉัยและอานแลว
ใสลงในภาชนะที่เตรียมไวโดยแยกเปนภาชนะสําหรับใสบัตรดีที่มีหมายเลขผูสมัครหนึ่งใบ บัตรดีที่ไม
ประสงคลงคะแนนหนึ่งใบ และบัตรเสียหนึ่งใบ
ขอ ๗๓ กรรมการเลือกคนที่สี่ มีหนาที่ขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนน ผญ. ๑๓ ชองละ
หาคะแนน เมื่อกรรมการเลือกคนที่สองไดวินิจฉัยบัตรเลือกและไดขานวา “ดี และอานหมายเลข
ผูสมัครที่ไดคะแนน” หรือ “ดี และไมประสงคลงคะแนน” หรือ “เสีย” แลว
ขอ ๗๔ กรรมการเลื อกคนที่ ห า มีห น าที่ ขี ดคะแนนตามแบบกรอกคะแนน ผญ. ๑๓
ชองละหาคะแนน บนกระดานหรือวัสดุอื่น ทํานองเดียวกัน เมื่อกรรมการเลือกคนที่สองไดวินิจฉัย
บัตรเลือก และไดขานวา “ดี และหมายเลขผูสมัครที่ไดคะแนน” หรือ “ดี และไมประสงคลงคะแนน”
หรือ “เสีย” ใหกรรมการเลือกคนที่หาขานทวนคะแนน แลวจึงขีดคะแนนบนกระดานหรือวัสดุอื่น
ทํานองเดียวกัน โดยใหบุคคลทั่วไปที่อยูในบริเวณที่เลือกผูใหญบานมองเห็น การขีดคะแนนไดอยาง
ชัดเจน
ขอ ๗๕ การขีดคะแนน ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน แตเมื่อถึงขีดที่หาใหขีดขวางทับ
เสนสี่ขีดแรก เชน ดังรูป IIII หรือ IIII หรือ IIII เปนตน เพื่อสะดวกแกการนับคะแนนและใหทํา
เชนนี้เรื่อยไปทุกหาขีด
ขอ ๗๖ บัตรเลือกที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครผูใดเลย
(๔) บัตรที่ไดทําเครื่องหมายลงคะแนนใหแกผูสมัครแลวทําเครื่องหมายในชองไมประสงค
ลงคะแนนดวย
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายในชองทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งเครื่องหมาย
(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอก “ชองทําเครื่องหมาย” หรือนอก “ชองไมประสงค
ลงคะแนน”
(๘) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกต หรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๗๗ ในระหวางการนับคะแนนถาผูสังเกตการณหรือผูมีสิทธิเลือกเห็นวาการนับคะแนน
ไมถูกตอง ใหทําการทักทวงโดยสุภาพ ไม เปน การกลาวโตตอบกับกรรมการเลือก หรือระหวา ง
ผูสังเกตการณ หรือผูมีสิทธิเลือกดวยกันเองในลักษณะที่จะเปนอุปสรรคแกการนับคะแนน
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ถาผูสังเกตการณหรือผูมีสิทธิเลือกที่ทักทวงไดฝาฝน ใหกรรมการเลือกตักเตือน และหากยัง
ขัดขืนอีก ใหคณะกรรมการเลือกสั่งใหบุคคลดังกลาวออกไปจากที่เลือกผูใหญบาน
ใหคณะกรรมการเลือกตรวจสอบคําทักทวง และวินิจฉัยชี้ขาดโดยใหบันทึกเหตุการณ และ
คําวินิจฉัยไวในแบบ ผญ. ๑๑ พรอมแนบบันทึกถอยคําของผูทักทวงนั้นไวดวย
ขอ ๗๘ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนใหกรรมการเลือก ตรวจสอบความถูกตองของการนับ
คะแนน โดยใหนับจํานวนบัตรดีกับจํานวนบัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน และจํานวนบัตรเสียวาตรง
กับจํานวนผูมาแสดงตนใชสิทธิเลือกหรือไม
(๑) หากถูกตอ งใหคณะกรรมการเลือกลงลายมือชื่อในแบบกรอกคะแนน ผญ. ๑๓ และ
ประกาศผลการนับ คะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔ ปดไว ณ ที่เลือกผูใ หญบานแลวรายงานผลการนับ
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 ใหแ ยกใสลงในถุงวัสดุใ สพรอม
เขียนจํานวนบัตรที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส
(๒) บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ ชุดที่ใชหมายเหตุการลงคะแนน
(๓) แบบกรอกคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๓ ที่ไดใชในการกรอกคะแนนทั้งหมด
(๔) แบบประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔ จํานวน ๑ ชุด
(๕) บันทึกเหตุการณการเลือกผูใหญบานตามแบบ ผญ. ๑๑
ใหกรรมการเลือกปดหีบบัตรพรอมใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจและใหประจําครั่งทับรู
กุญแจเสร็จแลวนําแบบ ผญ. ๒๐ ปดที่ชองหยอนบัตร แลวปดเทปกาวระหวางหีบบัตรและฝาหีบ
แลวใหคณะกรรมการเลือกและเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยนําหีบบัตร บัตรเลือกที่เหลือทั้งหมด
บัญชีรายชื่อผูมสี ิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ ที่เหลือทั้งหมด ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔
จํานวน ๒ ชุด คูหาลงคะแนนทั้งหมด และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลือกสงใหแกนายอําเภอทันที
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ขอ ๘๐ ในกรณี การนั บ คะแนนไม ส ามารถกระทํา ได อั น เนื่ อ งมาจากเกิ ด สาธารณภั ย
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เชน มีเหตุความจําเปนเกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติ หรือมีเหตุการณไมสงบเรียบรอยเกิดขึ้น
(๑) กรณียังไมไดนับคะแนน ซึ่งไดทําการเปดหีบบัตรแลวหรือยังมิไดทําการเปดหีบบัตร
ใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ ดังนี้
ก. ประกาศงดการนับคะแนน ตามแบบ ผญ. ๑๘
ข. จัดเก็บรักษาหีบบัตรที่มีบัตรเลือกบรรจุอยู เอกสาร แบบพิมพ และอุปกรณตาง ๆ
ที่ใ ชใ นการเลือกไวใ นที่ปลอดภัย แตถาไดทําการเปดหีบบัตรแลว ใหปดหีบบั ตรพรอ มใสกุญแจ
หรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจและใหประจําครั่งทับรูกุญแจ
ค. รายงานนายอําเภอ เพื่อรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน
(๒) กรณีนับคะแนนไปแลวบางสวนใหคณะกรรมการเลือกดําเนินการ ดังนี้
ก. ประกาศงดการนับคะแนน ตามแบบ ผญ. ๑๘
ข. จั ด เก็ บ บั ต รเลื อ กที่ ผ า นการวิ นิ จ ฉั ย แยกบั ต รดี บั ต รดี ที่ ไ ม ป ระสงค ล งคะแนน
บัตรเสีย และบัตรเลือกที่ยังไมไดผานการวินิจฉัย แยกใสลงในถุงวัสดุใสพรอมเขียนจํานวนบัตรที่บรรจุ
อยูในถุงวัสดุใส แลวนําไปจัดเก็บไวในหีบบัตร
ค. ปดหีบบัตรพรอมใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจและใหประจําครั่งทับรูกุญแจ
ง. จัดเก็บรักษาหีบบัตรที่มีบัตรเลือกบรรจุอยู เอกสาร แบบพิมพ และอุปกรณตาง ๆ ที่
ใชในการเลือกไวในที่ปลอดภัย
จ. รายงานนายอําเภอเพื่อรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยดวน
กรณี ที่ป รากฏว า มีบั ต รเลื อ กที่ ไ ด มีก ารลงคะแนนแล ว ชํ า รุด หรื อสู ญ หายจนไม ส ามารถ
นับคะแนนได ใหนายอําเภอจัดใหมีการลงคะแนนใหม
หมวด ๙
การลงคะแนนใหมและการนับคะแนนใหม
ขอ ๘๑ กรณีการลงคะแนนไมสามารถกระทําไดตามขอ ๖๑ หรือผลของการนับคะแนน
ไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิตามขอ ๗๘ (๒) หรือการนับคะแนนไมสามารถกระทําไดตามขอ ๘๐
แลวทําใหบัตรชํารุดหรือสูญหายจนไมอาจนับคะแนนได ใหน ายอําเภอรายงานผูวาราชการจังหวัด
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 และสํารองแบบดังกลาวอยางละหนึ่งชุดไวใ หคณะกรรมการเลือกนําไปใชหรือปด ณ
ที่ เ ลื อ กผู ใ หญ บ า นใหม ยกเว น แบบ ผญ. ๒ ให สํ า รองไว ส องชุ ด สํ า หรั บ นํ า ไปใช ห รื อ ป ด
ในวันลงคะแนนใหม แลวใหคณะกรรมการเลือกจัดใหมีการลงคะแนนใหมตามระเบียบนี้
ขอ ๘๒ เมื่อนายอําเภอไดรับรายงานตามขอ ๘๐ ใหนายอําเภอรายงานผูวาราชการจังหวัด
เพื่อขอขยายเวลาจัดใหมีการนับคะแนนใหมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เหตุการณนั้นสงบลง โดยจัดทํา
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่นับ คะแนนใหม ซึ่งอาจเปนสถานที่ในหมูบานที่มีการเลือก
ผูใ หญบานนั้น หรือที่วาการอําเภอ ตามแบบ ผญ. ๑๙ แลวนําแบบ ผญ. ๘ และแบบ ผญ. ๑๙
ปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ สถานที่นับคะแนนใหม และสถานที่ที่นายอําเภอกําหนดตามขอ ๘
แล ว ให ค ณะกรรมการเลื อ กจั ด ให มี ก ารนั บ คะแนนใหม ต ามระเบี ย บนี้ โดยแจ ง ให ผู ส มั ค รหรื อ
ผูสังเกตการณที่ไดรับการแตงตั้งจากผูสมัครไดรวมในการนับคะแนนใหมครั้งนี้ดวย
หมวด ๑๐
การจับสลาก
ขอ ๘๓ ในการเลือกผูใหญบาน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว มีผูสมัครมากกวาหนึ่งคน
ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน ใหคณะกรรมการเลือกจัดใหผูสมัครที่ไดคะแนนเทากันนั้น ทําการจับสลาก
ณ ที่เลือกผูใหญบาน
ขอ ๘๔ การจับสลากใหดําเนินการดังนี้
(๑) การจับ สลากครั้ ง ที่ห นึ่ ง ให ป ระธานกรรมการเลื อ กเขี ยนชื่ อผู ส มัค รที่ต อ งจั บ สลาก
บนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน แลวใหประธานกรรมการเลือกเปนผูจับสลากจาก
ในภาชนะดั งกล าวขึ้น มาทีล ะหนึ่งใบ ชื่อ ผูใ ดที่ถู กจับ มาเปน ลําดั บแรกใหถื อวา ผูนั้น เป น ผูมี สิท ธิ
จับสลากในครั้งที่สองกอน ชื่อผูใ ดที่ถูกจับมาเปน ลําดับตอไป ใหถือวาผูนั้นเปน ผูมีสิทธิจับสลาก
ในครั้งที่สองตามลําดับตอไปจนครบทุกคน
(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ใหประธานกรรมการเลือกจัดทําสลากเทากับจํานวนผูสมัครที่ได
คะแนนสูงสุดเทากันเปนสลากซึ่งมีขอความวา “ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน” จํานวนหนึ่งใบนอกนั้น
เปนสลากซึ่งมีขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนผูใหญบาน” แลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน แลวให
ผูสมัครตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่งทําการจับสลากจากในภาชนะดังกลาว ผูสมัครใดจับ
ไดสลาก ซึ่งมีขอความวา “ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน” ใหถือวาผูนั้นเปนผูไดรับเลือกเปนผูใหญบาน
และใหบันทึกแสดงผลการจับสลากไวในแบบ ผญ. ๑๑
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ขอ ๘๕ หากผู ส มั ค รที่ ไ ด รั บ คะแนนสู ง สุ ด เท า กั น ไม อ ยู ณ สถานที่ จั บ สลาก หรื อ อยู
แตไมยินยอมจับสลาก ใหประธานกรรมการเลือกเปนผูจับสลากแทนผูที่ไมอยูหรือไมยินยอมจับสลากนั้น
และบันทึกเหตุการณไวในแบบ ผญ. ๑๑
หมวด ๑๑
การดําเนินการหลังการเลือกผูใหญบาน
สวนที่ ๑
การออกคําสั่งแตงตั้ง
ขอ ๘๖ เมื่อการเลือกผูใ หญบานไดมีการนับคะแนนเสร็จสิ้น แลวใหคณะกรรมการเลือก
ปดประกาศผลการนับ คะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔ ไว ณ ที่เลือกผูใ หญบาน ที่วาการอําเภอ และ
สถานที่ ที่นายอําเภอกําหนดตามขอ ๘
ขอ ๘๗ เมื่อนายอําเภอไดรับรายงานผลการนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๕ แลว ใหออก
คําสั่งแตงตั้งผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดหรือผูที่จับสลากไดขอความวา “ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน” หรือ
ผู ส มั ค รคนเดี ย วตามข อ ๓๘ เป น ผู ใ หญ บ า นนั บ แต วั น ที่ น ายอํ า เภอมี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง แล ว รายงาน
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญใหแกผูไดรับแตงตั้งเปนผูใหญบาน
สวนที่ ๒
การคัดคานการเลือก
ขอ ๘๘ เมื่ อ นายอํ า เภอมี คํ า สั่ งแต ง ตั้ งผู ใ หญ บา นแล ว ผู ใ ดเห็ น ว าการเลือ กเป น ไปโดย
ไมสุจริตและเที่ยงธรรม ใหทําคํารองคัดคานเปนหนังสือยื่นตอนายอําเภอไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่
นายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้ง
เมื่อ นายอําเภอไดรับหนังสือรองคัดคานแลว ใหดําเนิน การสอบสวน แลวรายงานผลการ
สอบสวนพรอ มความเห็น และหลั กฐานใหผูว าราชการจั งหวั ดวิ นิจฉั ยชี้ข าด หากเห็น วาการเลือ ก
ผูใหญบานนั้นเปนไปตามที่ไดมีการรองคัดคาน หรือไดมีการกระทําไปโดยไมสุจริต และเที่ยงธรรม
ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหผูใหญบานนั้น พน จากตําแหนง ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่นายอําเภอ
มีคําสั่งแตงตั้ง
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กรณี น ายอํ า เภอได ดํ า เนิ น การตามวรรคสองแล ว เห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น ต อ งเป ด หี บ บั ต ร
เพื่ อทํ าการตรวจสอบผลการนับ คะแนน ให รายงานผูว าราชการจัง หวั ดแตง ตั้ง คณะกรรมการขึ้ น
ทําการตรวจสอบ เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผูวาราชการจังหวัดตอไป
ขอ ๘๙ กรณีมีผูทักทวงการวินิจฉัยบัตรเลือกในระหวางการนับคะแนนเนื่องจากการวินิจฉัย
บัตรดี บัตรไมประสงคลงคะแนน หรือบัตรเสีย วาเปนไปโดยไมถูกตองตามระเบียบนี้ไวแลว และได
รองคัดคานเรื่องดังกลาวตอนายอําเภอกอนที่นายอําเภอจะมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบาน ใหนายอําเภอทําการ
ตรวจสอบใหเสร็จสิ้นภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับการรองคัดคาน หากผลการตรวจสอบปรากฏวา
มีมูลใหน ายอําเภอเปดหีบบั ตร เพื่ อทําการนับคะแนนใหมโดยมีน ายอํา เภอเปน ประธาน หัวหน า
สวนราชการที่นายอําเภอเห็นสมควร ปลัดอําเภอ กรรมการเลือกที่ทําหนาที่นับคะแนน และผูสมัคร
ทุกคนรวมในการนับคะแนนใหมดวยและรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบ
ถาการนับ คะแนนใหมปรากฏวาจํานวนผูม าใชสิทธิกับจํานวนบัตรที่ใ ชใ นการลงคะแนน
มีจํานวนเทากัน ผลการนับคะแนนใหมเปนเชนไรใหเปนไปตามนั้น และใหนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้ง
ผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดในการนับคะแนนใหมเปนผูใหญบานนับแตวันที่นายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้ง
ถาจํานวนผูม าใชสิทธิกับจํานวนบัตรที่ใชในการลงคะแนนมีจํานวนไมเทากัน ใหรายงาน
ผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการลงคะแนนใหมตามระเบียบนี้ เวน แตผลการนับ คะแนนที่ไมตรงกับ
จํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนไมทําใหผลการเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงไปไมตองจัดใหมีการลงคะแนนใหม
ขอ ๙๐ เมื่อนายอําเภอไดรับคํารองคัดคานการเลือกผูใหญบานวาเปนไปโดยไมสุจริต และ
เที่ยงธรรม ถานายอําเภอพิจารณาขอมูลคํารองคัดคานแลวเห็นวาผูรองคัดคานสําคัญผิดในขอกฎหมาย
หรือขอเท็จจริง เพื่อประโยชนแหงการรูรักสามัคคี ดวยความพอใจของคูกรณีใหนายอําเภอเรียกผูรอง
คัดคานและผูถูกคัดคานเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเพิ่มเติม และชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับขอกฎหมาย
หรื อข อเท็ จจริง ที่ถู ก ตอ งแล ว หากผู รอ งคั ดค า นไดเ ข าใจข อกฎหมาย หรือ เข า ใจในขอ เท็จ จริ ง ที่
ถูกตองแลวผูรองคัดคานไดขอถอนคํารองคัดคาน หรือไมประสงคใหพิจารณาเรื่องคํารองคัดคานตอไป
ใหบัน ทึกถอยคําผูรองคัดคานไวและสั่งยุติเรื่อง หากผูรองคัดคานยังไมพ อใจใหน ายอําเภอทําการ
สอบสวน และจัดทําความเห็นประกอบขอกฎหมาย และขอเท็จจริงคํารองคัดคานเสนอตอผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อพิจารณา
ขอ ๙๑ กรณี ที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี คํ า สั่ ง ให ผู ใ หญ บ า นพ น จากตํ า แหน ง ตามข อ ๘๘
ไมกระทบกระเทือนตอกิจการที่ผูใหญบา นนั้นไดกระทําลงไปในขณะดํารงตําแหนง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๒๙
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
ที่เลือกผูใหญบานหรือทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตไวที่
บัตรเลือกหรือถายภาพบัตรเลือกที่ตนไดลงคะแนนแลวหรือ
นําบัตรที่ไดลงคะแนนแลวแสดงตอผูอื่น
(ที่ประทับตราประจําตําแหนงนายอําเภอทองที่)
"โปรดอานขอความกอนทําเครื่องหมายกากบาท"
........................................................................................
รอยพับ

รอยพับ

รอยพับ

........................................................................................
รอยพับ

รอยพับ

รอยพับ

ดานในของบัตรเลือกผูใหญบาน
(ตนขั้วบัตรเลือก)

เลมที่ ......................................

เลขที่.............

ลําดับที่ ............................

( ลงชื่อ )
( …………………………… )

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

กรรมการเลือกผูจายบัตรเลือก

ลายมือชื่อ หรือลายพิมพนิ้วมือของผูมีสิทธิเลือก

( ปรุฉีก )

(ปรุฉีก)

บัตรเลือกผูใหญบาน
ใหทําเครื่องหมายกากบาท เชน X ลงใน "ชองทําเครื่องหมาย" เพียงเลขหมายเดียว
หมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชองทํา
เครื่องหมาย

หมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร

ชองทํา
เครื่องหมาย

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร

ชองทํา
เครื่องหมาย

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
ชองไมประสงคลงคะแนน

ถาไมประสงคลงคะแนนใหแกผูสมัครใดเลย ใหทําเครื่องหมายกากบาท เชน X ในชองสี่เหลี่ยมนี้

(ปกหนา)

บัตรเลือกผูใหญบาน
เลมที่…………………..
เลขที่……………………
จํานวน…………………… …… บัตร
หนวยเลือกผูใหญบาน บาน…………………….หมูที่……………ตําบล........…………………………....
อําเภอ………………………………………………...จังหวัด……………………………………………….
ที่เลือกผูใหญบาน……………………………..……..

ผูมอบบัตรเลือก
.…………………………………………………….นายอําเภอหรือผูที่นายอําเภอมอบหมาย
(………………………………………………….)

ผูรับมอบบัตรเลือก
ตรวจสอบจํานวนบัตรเลือกแลวปรากฏวา
ครบถวน………………………………บัตร
ขาด…………………………บัตร
เกิน………………………….บัตร
.…………………………………………….ประธานกรรมการเลือก
(…………………………………………….)
……………………………………………….กรรมการเลือก
(……………………………………………)
………………………………………………กรรมการเลือก
(……………………………………………)
………………………………………………กรรมการเลือก
(……………………………………………)
………………………………………………กรรมการเลือก
(……………………………………………)
………………………………………………กรรมการเลือก
(……………………………………………)
………………………………………………กรรมการเลือก
(……………………………………………)
………………………………………………กรรมการเลือก
(……………………………………………)
………………………………………………กรรมการเลือก
(……………………………………………)
………………………………………………กรรมการเลือก
(……………………………………………)
………………………………………………กรรมการเลือก
(……………………………………………)
…………………………………………….เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
(…………………………………………..)
……………………………………………เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
(…………………………………………..)

(ปกหลัง)

ผูมอบบัตรเลือก
บัตรเลือกจํานวน………………………………บัตร
ใชแลวจํานวน………………………………….บัตร
ไดตรวจสอบจํานวนบัตรเลือกแลวเหลือจํานวน…………………………………………………..บัตร

คณะกรรมการเลือก/ผูนําสงหีบบัตร
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)
……………………………………...........
(…………………………………………)

ประธานกรรมการเลือก
กรรมการเลือก
กรรมการเลือก
กรรมการเลือก
กรรมการเลือก
กรรมการเลือก
กรรมการเลือก
กรรมการเลือก
กรรมการเลือก
กรรมการเลือก
กรรมการเลือก
เจาหนาที่รกั ษาความสงบเรียบรอย
เจาหนาที่รกั ษาความสงบเรียบรอย

ผญ. ๑

ประกาศอําเภอ..............................
เรื่อง การเลือกผูใหญบาน
________________________

ดวยตําแหนงผูใหญบาน บาน ........................หมูที่.......ตําบล.................................
อําเภอ...................... จังหวัด...............................ไดวางลงเมื่อวันที่......เดือน....................พ.ศ. ....
จึงกําหนดใหมีการเลือกผูใหญบาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ หรือ
(ดวยผูวา ราชการจังหวัด..............................ไดมีประกาศตั้งหมูบาน บาน ...................
หมูที่...............ตําบล................... อําเภอ.........................……จังหวัด................................ ขึ้นใหม
เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ......... จึงกําหนดใหมีการเลือกผูใหญบานโดยมีรายละเอียด
ดังนี)้
๑. ให……. (......ระบุชื่อหมูบาน....).... หมูที่.......ตําบล.................อําเภอ.......................
จังหวัด..................... เปนทองที่ที่ทําการเลือกผูใหญบาน
๒. ให…… (.......ระบุสถานที่......)....หมูที่.......ตําบล..................อําเภอ.......................
จังหวัด..................... เปนสถานที่ที่ทําการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน
๓. ราษฎรในหมูบา นผูใดประสงคจ ะสมัค รรับเลือกเปน ผูใหญบานใหยื่น ใบสมัค รดว ย
ตนเอง ณ ที่วาการอําเภอ.................. ในระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ตั้งแตวันที่
................ถึงวันที่.................... เดือน........................พ.ศ. ............... พรอมหลักฐานและเอกสาร
ซึ่งรับรองความถูกตองดังตอไปนี้ (วันรับสมัครตองไมนอยกวาสามวัน ไมเวนวันหยุดราชการและตองเปน
ภายหลังประชุมราษฎร)
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) ใบรั บ รองแพทย ว า ไม เ ป น โรคเรื้ อ น วั ณ โรคในระยะอั น ตราย วั ณ โรคตาม
สวนตางๆ ของรางกาย โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลําไสอักเสบเรื้อรัง โรคผิวหนังเรื้อรังเปนที่นารังเกียจแกผูอื่น
หรือโรคอื่น ๆ ตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในกฎหมายวา ดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ และตองออกใหไมเกินสามสิบวันจนถึงวันสมัคร
(๔) หลักฐานการศึกษา
(๕) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด ๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๖ รูป ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือนนับถึงวันสมัคร

ผญ. ๑ หนา ๒
๔. ใหทําการเลือกผูใหญบานในวัน ที่..... เดือน........................พ.ศ. .... ตั้งแตเวลา
๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา (ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานของหมูบาน
นั้นวางลง)
๕. การเพิ่มชื่อถอนชื่อใหกระทํา ได ตั้งแตวัน ที่.............เดือน.....................พ.ศ. ....
จนถึงวันที่..........เดือน..................พ.ศ. ...........ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ที่วาการอําเภอ .................. (วันสุดทายของการเพิ่มชื่อถอนชื่อตองกอนวันเลือกไมนอยกวาสามวัน)
๖. กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม ราษฎร ในวั น ที่ . ....เดื อ น...............พ.ศ. .... ตั้ ง แต
เวลา..................นาฬิ ก าเป น ต น ไป ณ ....... (ระบุ ส ถานที่ ) ..........หมู ที่ . ......ตํ า บล...............
อําเภอ......................จังหวัด........................... เพื่อแจงวัตถุรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก คุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือก สิทธิในการคัดคานการเลือก วิธีการเลือก การเพิ่มชือ่
ถอนชื่อจากบัญชีผูมีสิทธิเลือก และใหที่ประชุมเสนอชื่อราษฎรซึ่งมิใชผูที่ประสงคจะลงสมัครรับเลือกเปน
ผูใหญบาน จํานวนไมเกินเจ็ดคน เพื่อเปนตัวแทนใหนายอําเภอคัดเลือกแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร (ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงผูใหญบานวาง)
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน และใหผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน ไปประชุมตามกําหนดเวลา
ตามขอ ๖ โดยพรอมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที่.................................... พ.ศ. .....

(ลงชื่อ).......................................................
(....................................................)
นายอําเภอ......................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

ผญ. ๒

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

บานเลขที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

เพศ

วัน เดือน ป
เกิด

หลักฐานที่ใชในการเลือก
ลําดับที่

เลขหมายของบัตร

สถานที่ออกบัตร

ลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพนิ้วมือ

หมายเหตุ

ผญ. ๒ หนา ๒
หลักฐานที่ใชในการเลือก
บานเลขที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

เพศ

วัน เดือน ป
เกิด

ลําดับที่
เลขหมายของบัตร

ประกาศ ณ วันที่................................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ).......................................................
(....................................................)
นายอําเภอ......................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

สถานที่ออกบัตร

ลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพนิ้วมือ

หมายเหตุ

ผญ. ๓

ใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน บาน...................
หมูที่...... ตําบล ...........อําเภอ.................จังหวัด..............
_______________________
ลําดับการยื่นใบสมัครเลขที่/ หมายเลขประจําตัวผูสมัคร.......................... (สําหรับเจาหนาทีก่ รอก)
๑. ประวัติของผูสมัคร
(๑) ชื่อ.......................................................... สัญชาติ....................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
(๒) เกิดวันที.่ ...................เดือน...............................พ.ศ. ......................อายุ................ป
(๓) เกิดที่บาน................. ถนน......................... หมูท.ี่ ............... ตําบล.................................
อําเภอ.......................................จังหวัด .....................................
(๕) ภูมลิ ําเนาปจจุบนั อยูบานเลขที่.................. ถนน......................... หมูท ี่.............................
ตําบล.............................อําเภอ.............................จังหวัด............................................
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ....................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที.่ ................................
จดหมายอิเลคทรอนิค (E- MAIL ADDRESS) ............................................
(๖) บิดาชือ่ ............................................................สัญชาติ................................................
(๗) มารดาชื่อ........................................................สัญชาติ................................................
(๘) วุฒิการศึกษา..............................................................................................................
(๙) อาชีพ.........................................รายไดตอ เดือน..........................................................
(๑๐) คุณสมบัตอิ ื่น.............................................................................................................
ขอสมัครรับเลือกเปนผูใหญบา น บาน .......................หมูท ี่...........ตําบล...........................
อําเภอ............................จังหวัด............................และรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัตสิ มัครรับเลือกเปน
ผูใหญบานไดตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แกไขเพิม่ เติมแลว
ทุกประการ
ยื่น ณ วันที่......................................... พ.ศ. ....
(ลงชือ่ )............................................ผูสมัคร
(..................................................)

(ปรุฉีก)

เอกสารครบถวน
ขาดเอกสาร
๑.…………………………….
๒…………………………….
ลงชื่อ……………………………….เจาหนาที่
(………………………………)

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

ไดรับใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................แลว
ลําดับการยื่นใบสมัครเลขที่.............
ลงชือ่ ....................................................
(......................................................)
วันที.่ ........................................พ.ศ. ....

ผญ. ๔

ประกาศอําเภอ..................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูยื่นใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน
________________________
ตามที่ประกาศใหมีการเลือกผูใหญบาน บาน………………หมูที่.......ตําบล……….
อําเภอ……………จังหวัด ………………..และไดกําหนดรับสมัครรับเลือกผูใหญบาน บาน.................
หมูที่ ……..ตําบล……………………อําเภอ…………..จังหวัด……………….……ระหวางวันที่ .........
เดือน…………….พ.ศ. ........................ถึงวันที่ ………..เดือน……………….พ.ศ. …. ปรากฏวา
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................อายุ..........ป
วุฒิการศึกษาสูงสุด………………….เกิดวันที…
่ …..เดือน……………….พ.ศ………สัญชาติ…………
บิดาชื่อ…………………มารดาชื่อ……..………………..มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู…
 …………………..
และมีชื่อตามหลักฐานทะเบียนราษฎร (ท.ร.๑๔) อยูบานเลขที่………..หมูที่…….ตําบล………………
อําเภอ………………จังหวัด……………………ยายเขามาอยูเมื่อวันที่……เดือน……………. พ.ศ. ….
เปนผูย ื่นใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน
จึง ประกาศให ท ราบโดยทั่ ว กั น ว า หากผูใ ดเห็ น วา ผู ยื่ น สมั ค รรั บ เลื อ กผู ใ หญ บ า น
รายดังกลาวขางตน เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ทองที่ ใหยื่นคําคัดคานพรอมเอกสาร หรือพยานบุคคล ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในหาวันนับแตวัน
ปดประกาศนี้
รูปถายขนาด
๓.๕ เซนติเมตร

(ชื่อ-สกุล) ..............................................
หมายเลขประจําตัวผูสมัคร
ตัวเลขไทย
ประกาศ ณ วันที…
่ ….....…………….พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
นายอําเภอ.................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

ผญ. ๕

รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายอําเภอ……………………
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับใบสมัครและเอกสารการสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน
บาน…………………หมูที่………ตําบล………………อําเภอ ………………จังหวัด......................
ของ……….........................................จากเจาหนาที่ผูรับสมัคร เมื่อวันที่ …………เดือน……………
พ.ศ……. และไดตรวจสอบแลว มีความเห็นวา……………………………….. (ชื่อผูสมัคร)
มีคุณสมบัติครบถวน
ไมมีลักษณะตองหาม
ขาดคุณสมบัติ
มีลักษณะตองหาม
ยังไมมีพยานหลักฐานแนชัดวาขาดคุณสมบัติ
…….(อธิบายและยกเหตุผลหรือพยานหลักฐานเอกสารสนับสนุนความเห็น)…………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดตามรายงานสอบสวนและเอกสารที่สงมาพรอมนี้ จํานวน..................แผน (ถามี)
ลงชื่อ........................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ…………………..กรรมการ
ลงชื่อ…………………..กรรมการ
ลงชื่อ…………………..กรรมการ
ลงชื่อ…………………..กรรมการ

ลงชื่อ…………………..กรรมการ
ลงชื่อ…………………..กรรมการ
ลงชื่อ…………………..กรรมการ
ลงชื่อ…………………..กรรมการ
ลงชื่อ…………………..กรรมการและเลขานุการ

คําสั่งนายอําเภอ
ไดพิจารณาแลว

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
เพราะ……………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
จึงเห็นวา นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………..…
เปนผูมีคุณสมบัติ
เปนผูขาดคุณสมบัติ สมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน บาน ………………….
หมูที่……… ตําบล…………………อําเภอ………………...จังหวัด …………………….
(ลงชื่อ)....................................................
(................................................)
นายอําเภอ...................................
วันที่.........................พ.ศ. ....

ผญ. ๖

ประกาศอําเภอ.............................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน
บาน............หมูท.ี่ ........... ตําบล....................
________________________
ตามที่ไดมีผูยนื่ ใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน บาน.............หมูที่......ตําบล............
อําเภอ................... และบัดนี้ไดเสร็จสิ้นการรับสมัครแลว นัน้ จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา
บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน บาน............... หมูที่........ตําบล......................
อําเภอ....................จังหวัด.........................
หมายเลข
ประจําตัว
ผูสมัคร

ชื่อ-สกุล

ที่อยู

ประกาศ ณ วันที่.................................... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ).......................................................
(....................................................)
นายอําเภอ......................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

หมายเหตุ

ผญ. ๗

ประกาศอําเภอ................................
เรื่อง ผลการเลือกผูใหญบานกรณีไมตองทําการเลือก
________________________
ตามประกาศอําเภอ..................................ลงวันที่........เดือน.......................พ.ศ. ....
กําหนดใหมีการเลือกผูใหญบาน บาน.............หมูที่…….ตําบล...............ในวันที่.........เดือน................
พ.ศ. ……… ณ ......(ระบุสถานที่)......หมูที่………… ตําบล……………อําเภอ……..………….…… และ
กําหนดวันรับสมัครตั้งแตวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .... ถึงวันที่.........เดือน................พ.ศ. .... นั้น
บัดนี้ พนกําหนดระยะเวลารับสมัครแลว ปรากฏวามีผูสมัครเพียงคนเดียว (หรือมีผูผาน
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามคนเดียว) คือ นาย/นาง/นางสาว ...............................................
อยูบานเลขที่............หมูที่..........ตําบล.....................อําเภอ........................จังหวัด...........................
ฉะนัน้ จึงถือวา นาย/นาง/นางสาว ..........................................................ไดรับเลือก
เปนผูใหญบาน บาน.................หมูที่ ........ ตําบล................อําเภอ......................จังหวัด..................
นับแตวันทีน่ ายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่..................................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)..................................................
(...................................................)
นายอําเภอ...................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

ผญ. ๘

คําสั่งอําเภอ........................
ที่ ……/…………
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเลือกและเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
_______________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ (๖) และขอ ๒๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเลือกผูใหญบา น พ.ศ. .... จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ ปฏิบตั ิหนาที่ในการเลือกผูใหญบาน
บาน......................หมูที่........... ตําบล............................อําเภอ........................จังหวัด................
ในวันที่........เดือน...................พ.ศ. ............. ณ …….(ระบุชื่อสถานที)่ …………. ดังนี้
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. เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย
๑. ……………………………………………………
๒. …………………………………………………………
ใหผูไ ดรับแตง ตั้งปฏิบัติหนา ที่ เ กี่ย วกับการดํา เนิน การเลื อกผูใหญบา น ใหเ ปน ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ....
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่........เดือน................... พ.ศ. .... จนเสร็จสิ้นการเลือกผูใหญบาน
ประกาศ ณ วันที่................................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ).......................................................
(....................................................)
นายอําเภอ......................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

ผญ. ๙

คําสั่งอําเภอ..........................
ที…
่ ……../…………..
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
_______________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ (๗) และขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ......... จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ ในการเลือกผูใหญบาน บาน ......................
หมูที่........ตําบล…......................อําเภอ.........................จังหวัด.................... ในวันที่..................
เดือน.......................พ.ศ. .... ณ ……..(ระบุสถานที่)……… ดังนี้
๑. ................................................................. ประธานกรรมการ
๒. ................................................................. กรรมการ
๓. ................................................................. กรรมการ
๔. ................................................................. กรรมการ
๕. ................................................................. กรรมการ
๖. ................................................................. กรรมการ
๗. ................................................................. กรรมการ
๘. ................................................................. กรรมการ
๙. ................................................................. กรรมการ
๑๐. .................................................................. กรรมการและเลขานุการ
ใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือก
เปนผูใหญบาน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกผูใหญบาน พ.ศ. ....
ทั้งนี้ ตัง้ แตวันที่...........เดือน................................ พ.ศ. ....
ประกาศ ณ วันที่................................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ).......................................................
(....................................................)
นายอําเภอ......................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

ผญ. ๑๐

บันทึกรายงานการประชุมราษฎร
บาน………หมูที่ ………..ตําบล…………….
อําเภอ.................จังหวัด...............
วันที่...............เดือน..................... พ.ศ. ....................
ณ .............................................
________________________
ผูมาประชุม
ชื่อ-สกุล
๑. ..............................................
๒. ..............................................
๓. .............................................
๔. .............................................
๕. .............................................
๖. .............................................
๗. .............................................
๘. .............................................
๙. .............................................
๑๐.............................................
๑๑. ...........................................
๑๒. ..........................................
๑๓. ...........................................

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

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ผญ. ๑๐ หนา ๒
เริ่มประชุมเวลา.......................... น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
(๑) ประกาศอําเภอ........................เรื่องการเลือกผูใหญบานลงวันที่..................
เดือน.........................พ.ศ................(ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศอําเภอ)
………………………………………………………………………………………..
(๒) วิธีเลือกผูใหญบาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบา น
พ.ศ. .... (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคําชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวการเลือก กับขั้นตอน
วิธีการเลือกผูใหญบาน รวมทั้งเรื่องการสรางการยอมรับในเรื่องรูแพ รูชนะ รูอภัย
ฯลฯ และใหราษฎรเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตัง้ เปนกรรมการตรวจสอบ)…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ที่ประชุม/
…………………(ระบุวามีผเู ขาประชุมซักถามวาอยางไรหรือไม และไดตอบขอ
ผูเขารวมประชุม (ระบุชื่อ) ซักถามวาอยางไร ผูเขารวมประชุมเขาใจดีแลว และรับทราบนําไปปฏิบตั ิตอไป)
..............................................................................................................
................................................................................................................
เรื่องการเลือกผูใหญบาน บาน ……….. หมูที่…………..ตําบล..........................
ระเบียบวาระที่ ๒
อําเภอ.............................. จังหวัด................................
ประธาน
..........................(ใหผูสิทธิเลือกที่เขารวมประชุมเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม จํานวนไม
นอยกวาสีค่ นแตไมเกินเจ็ดคน)…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
ที่ประชุม/
..................................ลําดับรายละเอียดของการประชุม ตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
ผูเขารวมประชุม(ระบุชื่อ) พรอมทั้งบันทึกผลการประชุมแลวแตกรณี ดังนี้
๑. กรณีผูมีสิทธิเลือกที่อยูในที่ประชุมเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกที่สมควรไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการตรวจสอบจํานวนไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินเจ็ดคนครบถวนแลว ให
ระบุวาผูที่ไดรับการเสนอชื่อ มีผูมีสิทธิเลือกคนใดใหการรับรองจํานวนสองคน และ
ใหที่ประชุมเห็นชอบใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว (ใหระบุชื่อ- ที่อยู) ไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
๒. กรณีมีผูเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบเกินเจ็ด
คน ใหระบุวามีผูมีสิทธิเลือกผูใดเสนอชื่อผูมีสิทธิเลือกคนใดเปนกรรมการตรวจสอบ
จากนัน้ นายอําเภอตองดําเนินการตามขอ ๑๘ อยางไร โดยจัดใหมีการออกเสียงโดย
เปดเผย ตามหมวด ๓ สวนที่ ๑ อยางไร ผลการออกเสียงปรากฏวาผูมีสิทธิเลือกผูใด
ไดรับคะแนนสูงสุดลําดับหนึ่งถึงเจ็ด ใหนายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ

ผญ. ๑๐ หนา ๓
ถามีผูไดรับคะแนนตอจากผูไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ มีคะแนนเทากันหลายคนเกิน
เจ็ดคนใหบุคคลดังกลาวจับสลากใหเหลือจํานวนรวมทั้งหมดไมเกินเจ็ดคนเพื่อให
นายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
๓. กรณีไมมีผูประสงคจะเปนกรรมการตรวจสอบหรือมีแตไมถึงสี่คน ใหบันทึกไว
และใหนายอําเภอพิจารณาแตงตัง้ ผูมีสิทธิเลือกเปนกรรมการตรวจสอบใหครบสี่คน
ตามหมวด ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธาน
..........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
ที่ประชุม
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

เลิกประชุม

เวลา ...................... น.

ลงชื่อ.........................................ผูจดรายงานการประชุม
(..........................................)
ลงชื่อ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(..........................................)

ผญ. ๑๑

บันทึกเหตุการณการเลือกผูใหญบาน
เขียนที่................................................
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ....
๑. ในการเลือกผูใหญบาน บาน……………หมูที่ ………..ตําบล ………….อําเภอ…………..
เริ่มตั้งแตเวลา ...............นาฬิกา จนถึงเวลา.............นาฬิกา มีราษฎรผูมีสิทธิเลือกมาใชสิทธิเลือกผูใหญบาน
จํานวน .....คน จากจํานวนผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานทั้งหมด...........คน
๒. การประชุมลงคะแนนเลือกผูใหญบานครั้งนี้ปรากฏวามีผูสมัครเปนผูใหญบานที่ผานตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม จํานวน………คน ดังนี้
๒.๑ นาย/นาง/นางสาว………………………………..……เลขประจําตัว……………..
อยูบานเลขที่ หมูที่……….….ตําบล……………….
๒.๒ นาย/นาง/นางสาว…………………………….………เลขประจําตัว……………..
อยูบานเลขที่ หมูที่……….….ตําบล……………….
๒.๓ นาย/นาง/นางสาว……………………………….……เลขประจําตัว……………..
อยูบานเลขที่ หมูที่……….….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
เหตุการณดงั กลาวไวดว ย
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ผญ. ๑๑ หนา ๒
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................ประธานกรรมการ
(.....................................)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผญ. ๑๒

ประกาศอําเภอ..................................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกผูใหญบาน
________________________

ตามประกาศอําเภอ................................ลงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ....
กําหนดวันเลือกผูใหญบาน บาน........................หมูที่…….ตําบล.........................อําเภอ.....................
จังหวัด………..……..ในวันที่……..เดือน………….……พ.ศ. …. ณ......(ระบุสถานที่)..............หมูที่…….…
ตําบล……………..อําเภอ…………………จังหวัด………………………นัน้
เนื่องจากไดเกิด................................................................................................................
(ระบุเชน สาธารณภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได).........................................................
..................................................................................................................................................................
อันเปนเหตุทําใหการเลือกผูใ หญบา น ณ ทีเ่ ลือกผูใหญบา นนี้ไมสามารถกระทําได
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือก
ผูใหญบาน พ.ศ. ........ จึง กํา หนดเปลี่ยนแปลงที่เ ลือกผูใหญบานแหงใหม ณ....(ระบุสถานที)่ ...............
บาน ....................หมูที่.......... ตําบล..................... อําเภอ.....................จังหวัด……………………..
ประกาศ ณ วันที่..............................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)..................................................
(...................................................)
นายอําเภอ.................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ-สกุล
ผูสมัคร

แบบกรอกคะแนน
ในการเลือกผูใหญบาน
เมื่อวันที่ .........เดือน........................พ.ศ. .....
ณ ที่เลือกผูใหญบาน บาน………..หมูที่………ตําบล……………….อําเภอ………………จังหวัด……………
ชองกรอกคะแนน

๕

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕

รวม
๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ คะแนน

รวมจํานวนคะแนน = บัตรที่ลงคะแนน (บัตรดี)
บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน
บัตรเสีย

รวมจํานวนบัตร = บัตรที่ลงคะแนน

ผญ. ๑๓

(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......................ลงวันที่.......เดือน .............................พ.ศ. .... กําหนดใหเลือก
ผูใหญบาน บาน……………….หมูที่………….ตําบล................อําเภอ……………จังหวัด.................ในวันที่...........
เดือน.....................พ.ศ. .... นั้น
ในการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน ปรากฏผลดังนี้
๑. จํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน...............คน
๒. จํานวนผูมีสิทธิไดทําการลงคะแนน.............คน
๑) บัตรดี.............ฉบับ
๒) บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน.................ฉบับ
๓) บัตรเสีย.................ฉบับ
๓. ผลการลงคะแนนของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามหมายเลขประจําตัว ดังนี้

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล
ผูสมัคร

หมายเลข
ประจําตัว

ไดคะแนน

หมายเหตุ

ผญ. ๑๔ หนา ๒
จึงเปนอันวา นาย/นาง/นางสาว..............................หมายเลขประจําตัว...................ผูใหญบา น
บา น…………..… หมู ที่ ………ตํา บล…………….อํ า เภอ…………จั ง หวั ด …………………..ไดรับ คะแนนสูง สุ ด ใน
การลงคะแนนเลือกเปนผูใหญบาน………………..
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่...............................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)...................................ประธานกรรมการ
(.....................................)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหเปลี่ยนขอความในวรรคทายเปน “ในการลงคะแนนเลือกผูใหญบา น
ปรากฏว า นาย/นาง/นางสาว.........................................หมายเลขประจํ าตั ว ..............และ นาย/นาง/นางสาว
..............................หมายเลขประจําตัว……………ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน จึงใหใชวิธีจับสลาก ผลการจับสลาก
ปรากฏวา นาย/นาง/นางสาว ................................................หมายเลขประจําตัว……… อยูบานเลขที่ ............
หมูที่……..ตําบล…………….อําเภอ……..…………………จับสลากไดเปนผูใหญบาน”

ผญ. ๑๕

รายงานผลการนับคะแนน
________________________
เรื่อง ผลการนับคะแนน
เรียน นายอําเภอ.......................
ตามประกาศอําเภอ..........................ลงวันที่.......เดือน ....................พ.ศ. .... กําหนดใหเลือก
ผูใหญบาน บาน………….หมูที่…….....ตําบล................อําเภอ……………จังหวัด.................ในวันที่...........
เดือน..........................พ.ศ. .... นั้น
ในการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน ปรากฏผลดังนี้
๑. จํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน...............คน
๒. จํานวนผูมีสิทธิไดทําการลงคะแนน.............คน
๑) บัตรดี.............ฉบับ
๒) บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน.................ฉบับ
๓) บัตรเสีย.................ฉบับ
๓. ผลการลงคะแนนของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานตามหมายเลขประจําตัว ดังนี้

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเลข
ประจําตัว

ไดคะแนน

หมายเหตุ

ผญ. ๑๕ หนา ๒
จึงเปนอันวา นาย/นาง/นางสาว..............................หมายเลขประจําตัว...................ผูใหญบาน
บาน…………..…. หมูที่ ………ตําบล…………….อําเภอ…………จังหวัด…………………..ไดรับคะแนนสูงสุดใน
การลงคะแนนเลือกเปนผูใหญบา น………………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหเปลี่ยนขอความในวรรคทายเปน “ในการลงคะแนนเลือกผูใหญบา น
ปรากฏว า นาย/นาง/นางสาว................................................หมายเลขประจํ าตั ว..............และ นาย/นาง/นางสาว
..............................หมายเลขประจํา ตัว ……………ไดรับ คะแนนสูง สุดเทา กัน จึงใหใชวิธีจับสลาก ผลการจับสลาก
ปรากฏวา นาย/นาง/นางสาว ................................................หมายเลขประจําตัว……… อยูบานเลขที่ ............
หมูที่……..ตําบล…………….อําเภอ……..…………………จับสลากไดเปนผูใหญบาน”

ผญ. ๑๖

ประกาศคณะกรรมการเลือก
เรื่อง งดลงคะแนนเลือกผูใหญบาน
________________________
ตามประกาศอําเภอ...............................ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .... ไดกําหนด
วันเลือกผูใหญบาน บาน...................หมูที่…….ตําบล.......................ในวันที่……..เดือน……………..……พ.ศ. ….
ณ......(ระบุสถานที่)......หมูที่………… ตําบล…………………..อําเภอ……………จังหวัด………………………… นั้น
เนื่องจากไดเกิด..............................................................................................................
(ระบุเชน สาธารณภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอืน่ อันมิอาจหลีกเลี่ยงได)…………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
อันเปนเหตุทําใหการลงคะแนนเลือกผูใหญบาน ณ ที่เลือกผูใหญบา นนีไ้ มสามารถกระทําได
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน
พ.ศ. .... และคําสั่งอําเภอ…………….………….ที่ ......../....... ลงวันที่.......เดือน...................................พ.ศ. ....
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเลือก จึงประกาศงดการลงคะแนนการเลือกผูใหญบาน ณ ที่เลือกผูใหญบาน บาน..............
หมูที่........ตําบล................อําเภอ................... จังหวัด …………………………
ประกาศ ณ วันที่................................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(.............................................)
(.............................................)
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(.............................................)

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

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

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

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

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

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

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

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

ผญ. ๑๗

ประกาศอําเภอ..........................................
เรื่อง วันลงคะแนนเลือกผูใหญบานใหม
________________________
ตามประกาศอําเภอ...............................ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .................
กําหนดใหมีการเลือกผูใหญบาน บาน……………..หมูที่.......ตําบล............อําเภอ.......................จังหวัด…………
และประกาศคณะกรรมการเลือก ลงวันที่.......เดือน..................พ.ศ. ........ ไดประกาศงดลงคะแนนเลือกผูใหญบาน
บาน ...............หมูที่........ ตําบล...............อําเภอ................จังหวัด.................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือก
ผูใหญบาน พ.ศ. …….. จึง กํา หนดวัน ลงคะแนนเลือกผูใหญบานใหม ในวันที่........เดือน..................พ.ศ. ....
ตั้งแตเวลา...............นาฬิกา ถึงเวลา................นาฬิกา ณ ............(ระบุสถานที่)..........หมูที่........ตําบล.................
อําเภอ.................. จังหวัด..........................
ประกาศ ณ วันที่..............................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)..................................................
(.................................................)
นายอําเภอ.................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

ผญ. ๑๘

ประกาศคณะกรรมการเลือก
เรื่อง งดนับคะแนน
________________________
ตามประกาศอําเภอ...............................ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ……………….
กําหนดใหเลือกผูใหญบาน บาน..................หมูที่…….ตําบล................อําเภอ…..........ในวันที่……เดือน……………
พ.ศ. …. ณ ......(ระบุสถานที่)...... หมูที่………ตําบล………………อําเภอ……………..…จังหวัด………………….…นัน้
เนื่องจากไดเกิด………………………………………………………………………………………….
(ระบุเชน สาธารณภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได)……………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
อันเปนเหตุทําใหการนับคะแนนเลือกผูใหญบา น ณ ทีเ่ ลือกผูใหญบา นนี้ ไมสามารถกระทําไดหรือไมสามารถนับคะแนนได
จนเสร็จสิ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๐ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกผูใหญบาน
พ.ศ. ......... และคําสั่งอําเภอ............................ที่ ......../........... ลงวันที่......... เดือน..................พ.ศ...........
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จึงประกาศงดนับคะแนนการเลือกผูใหญบาน ณ ที่เลือกผูใหญบาน บาน...........
หมูที่.............ตําบล................อําเภอ................... จังหวัด …………………………
ประกาศ ณ วันที่.............................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(.............................................)
(.............................................)
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(.............................................)

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

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

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

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

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

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

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

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

ผญ. ๑๙

ประกาศอําเภอ..........................
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนน
เลือกผูใหญบานใหม
________________________
ตามประกาศอําเภอ..................................ลงวันที่...........เดือน................................พ.ศ. ....
กําหนดวันเลือกผูใหญบาน บาน……………….…หมูที่ ………. ตําบล……..……….อําเภอ…………………………
จังหวัด………………ในวันที…
่ ……เดือน....................พ.ศ. .... และประกาศคณะกรรมการเลือกผูใหญบา น
ลงวันที่.......เดือน..................พ.ศ. ........ ไดประกาศงดนับคะแนนเลือกผูใหญบาน บาน ................หมูที่……......
ตําบล........... อําเภอ...............จังหวัด.............. นั้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือก
ผูใหญบาน พ.ศ. .... จึง กํา หนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกผูใหญบานใหม ในวันที่..............
เดือน................พ.ศ. .... ตั้งแตเวลา.....................นาฬิกา ถึงเวลา........................นาฬิกา ณ .....(ระบุสถานที)่ .......
หมูที่.................. ตําบล.................อําเภอ.................จังหวัด..........................
ประกาศ ณ วันที่..........................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)..................................................
(...................................................)
นายอําเภอ.................................
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ

ผญ.๒๐

ปายสําหรับปดชองหยอนบัตรเลือกผูใหญบาน

ที่เลือกผูใหญบาน บาน…………ณ ….......(ระบุสถานที่)……….หมูที่........... ตําบล…………….
อําเภอ.................................. จังหวัด..............................................
เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบหีบบัตรเลือก

