
เร่ืองเสร็จที่ ๗๗/๒๕๕๒ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ (๑๑) และ (๑๕)  

แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗ และ  
การลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

กรมการปกครองไดมีหนังสือที่ มท ๐๓๑๐.๒/๗๒๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา กรมการปกครองไดรับหนังสือหารือ
จากจังหวัดอุดรธานี กรณีนายสมจิต มหาคาม ผูใหญบาน หมูที่ ๑๓ ตําบลเสอเพลอ อําเภอกุม
ภวาป จังหวัดอุดรธานี ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง 
เนื่องจากมิไดย่ืนบัญชีรายรับรายจายตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งศาลไดพิพากษาลงโทษ และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ๕ ป นับตั้งแตวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีความเห็นวานายสมจิตฯ เปน
ผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามการเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ (๑๑) และ (๑๕) แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และไมเขาขายเปนผูมีคุณสมบัติ
ที่จะไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

กรมการปกครองพิจารณาแลวเห็นวา การที่นายสมจิตฯ เปนผูเคยตองคํา
พิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง จึงถือวานายสมจิตฯ เปนผูขาด
คุณสมบัติและมีลักษณะตองหามการเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แตเนื่องจากมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลาง
มลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหลางมลทินแกบุคคลซึ่งอยูภายใตเง่ือนไขแหงพระราชบัญญัติลาง
มลทินฯ  ดังนั้น นายสมจิตฯ จึงไดรับประโยชนจากพระราชบัญญัติลางมลทินฯ 

อยางไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ ไดประกาศใชและไดเพ่ิมเติมลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานวา
จะตองไมเปนผูอยูในระหวางการเสียสิทธิในกรณีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ซึ่งจากขอเท็จจริงปรากฏวานายสมจิตฯ อยูในระหวางการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอยู
กอนวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลใชบังคับ  ดังนั้น กรมการปกครองจึงขอหารือวา กรณีเชนนี้จะถือวานายสม

                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๑๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

จิตฯ เปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามการเปนผูใหญบานโดยผลของมาตรา ๑๒ (๑๕) 
หรือไม และกรณีบุคคลผูจะสมัครรับเลือกตั้งเปนผูใหญบานซึ่งอยูในระหวางการเสียสิทธิในกรณี
ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ จะมีผลใชบังคับ จะถือวาบุคคลดังกลาวเปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามการ
เปนผูใหญบานโดยผลของมาตรา ๑๒ (๑๕) หรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของกรมการปกครอง

โดยมีผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา โดยที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๕) ไดเคยใหความเห็นในบันทึก เร่ือง 
การลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ และการออกจากตําแหนงกํานัน
และผูใหญบานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (เร่ืองเสร็จที่ 
๖๕๗/๒๕๔๑) วา มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหลาง
มลทินแกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตางๆ ซึ่งไดกระทํากอนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๓๙ และไดพนโทษไปแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือซึ่งไดพนโทษไปโดย
ผลแหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษ
ในกรณีความผิดนั้นๆ ซึ่งยอมหมายความวา บรรดาโทษที่บุคคลไดรับอันเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดและไดรับโทษมาจนไดพนโทษไปกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ ยอม
ถูกลางไปสิ้นและไมอาจนํามาอางใหเปนโทษแกผูใดโดยตรงไดอีก  ดังนั้น กรณีที่บุคคลถูกศาล
พิพากษาลงโทษตามกฎหมายวาดวยการพนัน ใหลงโทษปรับและจําคุก ๖ เดือน โดยโทษจําคุกให
รอการลงโทษไว ๒ ป เมื่อบุคคลนั้นไดชําระคาปรับแลว ยอมถือไดวาพนโทษแลว สวนการรอการ
ลงโทษจําคุกเปนเวลา ๒ ป นั้น ไมอาจถือไดวายังมีโทษท่ีจะไดรับอีก บุคคลดังกลาวจึงไดรับ
ประโยชนจากพระราชบัญญัติลางมลทินฯ และกฎหมายถือวาเปนผูไมเคยถูกลงโทษในกรณี
ความผิดนั้น  ดวยเหตุนี้ ผูวาราชการจังหวัดจึงไมอาจนํามาอางเปนเหตุส่ังใหบุคคลนั้นออกจาก
ตําแหนงกํานันและผูใหญบานดวยเหตุตามมาตรา ๑๒ (๑๑) ประกอบกับมาตรา ๑๔ และมาตรา 
๓๑ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ ได  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๑) พิจารณาแลว เห็นวา โดยเจตนารมณของมาตรา ๑๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ฯ ที่วา ผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานจะตองไมเปนผูเคยตองคําพิพากษา
ถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายตามที่กําหนดไวนั้น ไมจําตองพิจารณาวาบุคคลนั้นจะไดรับ
โทษตามคําพิพากษาหรือไม เพียงแตบุคคลนั้นถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดก็จะตองถือวา
เปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามการเปนผูใหญบานแลว ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลเปนการลางมลทินเฉพาะโทษที่ไดรับ แตไมรวมถึงการกระทําความผิด 
เมื่อการกระทําความผิดยังคงอยูจึงไมไดรับประโยชนจากการลางมลทินและการพิจารณา
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คุณสมบัติและลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๑๑) ไมจําตองพิจารณาวาบุคคลนั้นจะไดรับโทษ
ตามคําพิพากษาหรือไม  ดวยเหตุนี้ บุคคลที่ถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดตามกฎหมายที่
กําหนด จึงเปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามในการเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ 
(๑๑) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณาแลว เห็นวา กรณีนี้เปนประเด็น
ปญหาขอกฎหมายที่สําคัญที่จะตองมีการพิจารณาวินิจฉัยโดยรอบคอบ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการ
บริหารราชการแผนดินตอไป ซึ่งสมควรรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะอื่น
ดวย จึงเสนอใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดใหมีการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เพ่ือพิจารณาประเด็นปญหาขอกฎหมายดังกลาว 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลว มี

ความเห็นวา โดยที่มาตรา ๑๒๑ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗ บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบาน
ไววา ตองไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายตามที่กําหนด  
ดังนั้น จึงไมตองพิจารณาวาบุคคลนั้นจะมีโทษตามคําพิพากษาหรือไม เพียงแตบุคคลดังกลาวถูก
ศาลพิพากษาวากระทําความผิดก็ตองถือวาบุคคลนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม
ในการเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แลว ซึ่งตามขอหารือปรากฏขอเท็จจริงวา นายสมจิต
ฯ ถูกศาลพิพากษาวากระทําผิดกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง นายสมจิตฯ จึงเปนผูเคยตองคํา
พิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเปนการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ แลว สําหรับประเด็นที่วา 
นายสมจิตฯ จะไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม นั้น  
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นวา การลางมลทินมีผลเปนการลางมลทินเฉพาะโทษที่ผู
ตองโทษไดรับเทานั้น มิไดมีผลเปนการลบลางการกระทําความผิดอันเปนเหตุใหถูกลงโทษนัน้ดวย 

                                                 
๑มาตรา ๑๒  ผูท่ีจะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี ้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๑) ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายวาดวยปาไม 
กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา กฎหมายวาดวยอุทยาน
แหงชาติ กฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปน ในฐานความผิดเก่ียวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไมอาจออก
ใบอนุญาตใหได กฎหมายวาดวยที่ดิน ในฐานความผิดเก่ียวกับที่สาธารณประโยชน กฎหมายวาดวยยาเสพติด 
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง และกฎหมายวาดวยการพนัน ในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจาสํานัก 

ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๕) ไมเปนผูอยูในระหวางเสียสิทธิในกรณีท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 



 ๔

ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๒ ที่บัญญัติใหลางมลทินแกผู
ตองโทษในกรณีความผิดตางๆ ซึ่งไดกระทํากอนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และไดพนโทษ
ไปแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษในกรณี
ความผิดนั้นๆ  โดยที่มิไดมีบทบัญญัติใดที่กําหนดใหลบลางพฤติกรรมการกระทําความผิดดวย 
ซึ่งจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ผานมาก็ไดพิพากษาไวตามแนวทางดังกลาวเชนเดียวกัน๓ เมื่อ
ปรากฏวา นายสมจิตฯ ถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ให
ลงโทษปรับและจําคุก ๖ เดือน โดยโทษจําคุกใหรอการลงโทษไว ๒ ป นายสมจิตฯ จึงไมไดรับ
ประโยชนจากพระราชบัญญัติลางมลทินฯ  

สําหรับกรณีที่นายสมจิตฯ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 
๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีผลใชบังคับ และตอมาเมื่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบงัคบัแลว 

                                                 
๒มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ผูตองโทษ” หมายความวา ผูตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหลงโทษหรือใหกักกันและ

ใหหมายความรวมถึงผูถูกลงโทษโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายซึ่งมีผลเชนเดียวกับการถูกลงโทษ โดยคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาล 

ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๔  ใหลางมลทินใหแกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตางๆ ซึ่งไดกระทํากอนหรือ
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และไดพนโทษไปแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหถือวาผูนั้น
มิไดเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆ   

๓คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๙๔/๒๕๓๙ มาตรา ๕ ตอนทายที่ระบุวาโดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคย
ถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัยในกรณีนั้นๆ ยอมหมายความเพียงวาผูท่ีถูกลงโทษทางวินัย ไมเคยถูกลงโทษทาง
วินัยเทานั้น สวนความประพฤติหรือการกระทําท่ีเกิดขึ้นแลว ไมอาจลางมลทินใหหมดไปได 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๒๙๕/๒๕๔๑ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหลาง
มลทินใหแกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตางๆ ท่ีไดกระทํากอนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และได
พนโทษไปแลวกอนหรือในวันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือซึ่งไดพนโทษไปโดยผลแหงพระราชกฤษฎีกาอภัย
โทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษเทานั้น สวนความประพฤติหรือการกระทําท่ีเปนเหตุให
บุคคลนั้นตองโทษหาไดถูกลบลางไปดวยไม เพราะความประพฤติหรือการกระทําท่ีเกิดขึ้นแลวไมอาจลางมลทิน
ใหหมดไปได 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๔๘๓/๒๕๔๓ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชยสมบัติ ครบ ๕๐ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหลางมลทิน
แกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตางๆ ซึ่งไดกระทํากอนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และไดพนโทษไป
แลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือซึ่งไดพนโทษไปโดยผลแหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยตองโทษในกรณีความผิดนั้นๆ มีผลเพียงใหถือวาผูตองโทษไมเคย
ถูกลงโทษจําคุกเทานั้น มิไดมีผลถึงกับใหถือวาความประพฤติหรือการกระทําอันเปนเหตุใหบุคคลนั้นถูกลงโทษ
จําคุกถูกลบลางไปดวย 



 ๕

ไดเพ่ิมมาตรา ๑๒ (๑๕)๔ กําหนดใหการเสียสิทธิในกรณีที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเปนลักษณะตองหามของการสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน จึงมีปญหาวา นายสมจิต
ฯ จะมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๑๕) ซึ่งเปนกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลังที่นายสมจิตฯ 
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแลวหรือไม คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแลวเห็นวา 
มาตรา ๑๒ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ ไดบัญญัติวา ผูที่จะไดรับเลือก
เปนผูใหญบานตองไมเปนผูอยูในระหวางเสียสิทธิในกรณีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง โดยไมไดกําหนดวันเริ่มตนของการเสียสิทธิหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเอาไวเปน
พิเศษ  ดังนั้น เมื่อนายสมจิตฯ ยังอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  นายสมจิตฯ จึงเปนผู
ขาดคุณสมบัติและมี ลักษณะตองหามการเปนผู ใหญบานตามมาตรา  ๑๒  (๑๕) แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ (ฉบับที่ ๑๑)ฯ และแนวความเห็นนี้ยอมใชไดกับกรณีของผูที่อยูในระหวางการเสียสิทธิใน
กรณีที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งไดเชนเดียวกัน 

ดวยเหตุผลขางตน การที่นายสมจิตฯ ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ใหลงโทษปรับและจําคุก ๖ เดือน โดยโทษจําคุกใหรอการลงโทษไว 
๒ ป จึงไมไดรับประโยชนตามพระราชบัญญัติลางมลทินฯ และเปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ตองหามการเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ (๑๑) และ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ฯ 
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