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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการคดัเลือกกํานัน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกกํานัน พ.ศ. ๒๕๒๔ มี

บทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน สมควรปรับปรุง
ระเบียบดังกลาวใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคัดเลือกกํานัน 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกกํานัน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ที่คัดเลือกกํานัน” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการคัดเลือกกํานัน 
“ผูมีสิทธิลงคะแนน” หมายความวา ผูใหญบานในตําบลที่มีการคัดเลือกกํานันซึ่ง

ไดมาประชุม เพ่ือคัดเลือกกํานัน และอยูในที่ประชุมนั้นขณะถึงเวลาลงคะแนน ณ ที่คัดเลือกนั้น” 
 
ขอ  ๕   การปฏิบัติหน าที่ ตามระเบียบนี้ นายอํ า เภออาจมอบหมายให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่แทนได 
 
ขอ ๖  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
แบบพิมพ รูปแบบ และลักษณะของบัตรเลือกใหเปนไปตามแบบทายระเบียบน 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๙ ง/หนา ๓๐/๖ เมษายน ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๗  เมื่อตําแหนงกํานันวางลงใหคัดเลือกกํานันข้ึนใหมภายในกําหนดเวลาสี่
สิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดทราบการวางนั้น 

หากมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการคัดเลือกกํานันไดภายในกําหนดเวลาสี่สิบหา
วันใหนายอําเภอรายงานผูวาราชการจังหวัดขอขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน 

 
ขอ ๘  การคัดเลือกกํานัน ตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(๑) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการคัดเลือกกํานันจนถึงวันคัดเลือก 

หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูใหญบานคนใด เสนอชื่อหรืองดเวนการ
เสนอชื่อหรือการลงคะแนนใหแกผูใหญบานคนหนึ่งคนใดเพื่อรับการคัดเลือกเปนกํานัน หรือมิให
ไดรับการคัดเลือกเปนกํานัน ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

ก. จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน 
หรือผลประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 

ข. ให เสนอให หรือสัญญาวาจะให เงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด มัสยิด สุเหรา ศาลเจา โรงเจ โบสถ
คริสต โบสถพราหมณ สํานักปฏิบัติธรรม สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห สหกรณ กองทุน
สงเคราะห ชุมนุม ชมรม สโมสร กลุม องคกร หรือสถาบันอื่นใดตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภากําหนด 

ค. จัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ รวมทั้งการแสดง และการละเลน
อ่ืนๆ 

ง. เล้ียงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด รวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง การ
ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา หรือดูงาน เปนตน 

จ. หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูง
ใจผูใดใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูใหญบานรายอื่น 

(๒) ในวันคัดเลือก หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียง โดยวิธีการใดๆ ไมวาจะ
เปนการไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูใหญบานคนใดจนสิ้นสุดการคัดเลือก 

(๓) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการคัดเลือกกํานันจนสิ้นสุดการคัดเลือก 
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการคัดเลือก วางตัวเปนกลางโดยเครงครัด หามมิใหการกระทําใดๆ 
อันเปนการชวยเหลือหรือสนับสนุนผูใหญบานคนหนึ่งคนใด 

(๔) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการคัดเลือกกํานันจนส้ินสุดการ
ลงคะแนน หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใดๆ 
เพ่ือใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูสมัครคนใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกระทําที่ฝาฝนตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เปนการคัดเลือกที่ไมสุจริตและ
เที่ยงธรรม 

 
ขอ ๙  กอนวันคัดเลือกกํานันตามขอ ๑๐ (๑) ข. หากปรากฏวาในตําบลนั้นมี

ตําแหนงผูใหญบานวางหรือมีหมูบานที่ประกาศตั้งข้ึนใหม ใหดําเนินการเลือกผูใหญบานนั้น
เสียกอน เวนแตจะมีระยะเวลาไมเพียงพอที่จะดําเนินการเลือกไดหรือมีเหตุที่ไมสามารถเลือก
ผูใหญบานนั้นไดใหดําเนินการคัดเลือกกํานันตอไปโดยไมตองรอผลการเลือกผูใหญบานใน
หมูบานนั้น 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินการของอําเภอ 
   

 
ขอ ๑๐  การคัดเลือกกํานันใหนายอําเภอดําเนินการดังนี ้
(๑) ประกาศกําหนดใหมีการคัดเลือกกํานันภายในสามวันนับแตวันที่นายอําเภอ

ไดทราบการวาง ตามแบบ กน. ๑ อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้ 
ก. กําหนดที่คัดเลือกกํานัน 
ข. กําหนดวัน และเวลาประชุมคัดเลือกกํานัน โดยใหกําหนดวันคัดเลือก

กํานันภายหลังที่ไดดําเนินการเลือกผูใหญบานที่วางอยูกอนหรือวางอยูในวันที่มีประกาศใหมีการ
คัดเลือกกํานัน แตทั้งนี้ตองไมเกินสี่สิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดทราบเหตุนั้น 

(๒) ปดประกาศกําหนดใหมีการประชุมคัดเลือกกํานัน ตามแบบ กน. ๑ ณ ที่วา
การอําเภอหรือสถานท่ีที่นายอําเภอกําหนดใหมีการคัดเลือกกํานัน และที่ทําการผูใหญบานทุก
หมูบานในตําบลที่มีการคัดเลือกกํานันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายอําเภอทราบเหตุนั้น 

(๓) แจงใหผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไม
นอยกวาสามวันกอนวันประชุมคัดเลือก 

(๔) มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกํานันประกอบดวย นายอําเภอเปน
ประธานผูที่นายอําเภอเห็นสมควรเปนกรรมการ และปลัดอําเภอเปนกรรมการและเลขานุการทํา
หนาที่ชวยเหลือนายอําเภอ 

(๕) จัดประชุมผูใหญบานในตําบลนั้น เพ่ือปรึกษาหารือคัดเลือกผูใหญบานคน
หนึ่งข้ึนเปนกํานันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในแบบ กน. ๑ 

(๖) กรณีที่ผูใหญบานไดถูกเสนอชื่อเพ่ือรับการคัดเลือกจากที่ประชุมตาม (๕) 
มากกวาหนึ่งคนตองจัดใหมีการลงคะแนนโดยวิธีลับ 

(๗) จัดเตรียมหีบบัตร บัตรเลือก บัญชีรายชื่อผูใหญบานในตําบลนั้น แบบพมิพ 
และอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในวันคัดเลือก 

 
หมวด ๓ 

ที่คัดเลือกกํานัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

ขอ ๑๑  ใหนายอําเภอกําหนดใหที่วาการอําเภอเปนสถานที่คัดเลือกกํานัน หากมี
ความจําเปนไมสามารถใชสถานที่ดังกลาวได จะกําหนดสถานที่อ่ืนที่มีความสะดวกเหมาะสมเปน
สถานที่คัดเลือกและไมเปนการไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูใหญบานคนหนึ่งคนใดเปนที่
คัดเลือกกํานันก็ได 

 
หมวด ๔ 

วิธีการคดัเลือก 
   

 
ขอ ๑๒  ในการประชุมคัดเลือกกํานัน ใหนายอําเภอเปนประธานในที่ประชุม 

ปลัดอําเภอเปนเลขานุการทําหนาที่รับลงทะเบียนผูใหญบานและกรรมการที่เขารวมประชุม และ
จัดทําบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือกกํานันตามแบบ กน. ๒ 

ใหนายอําเภอช้ีแจงรายละเอียด เพ่ือทําความเขาใจในเรื่องรูแพ รูชนะ รูอภัย 
และการรูรักสามัคคี ตลอดจนการดํารงรักษาความเปนมิตร เปนเพื่อนบาน และความเปนญาติพ่ี
นองในพื้นที่ทั้งกอนและหลังการคัดเลือกใหผูใหญบานและราษฎรที่สนใจติดตามการคัดเลือก
กํานันไดรับทราบ 

 
ขอ ๑๓  การประชุมคัดเลือกกํานันตองเปนไปโดยเปดเผยและตองมีผูใหญบาน

มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูใหญบานทั้งหมดที่มีอยูในตําบลนั้น 
กรณีมีความจําเปนนายอําเภออาจสั่งใหมีการประชุมลับ และวินิจฉัยวาสมควรจะ

ใหผูใดอยูในที่ประชุมลับนั้นก็ได 
ผูใหญบานในตําบลนั้นคนหนึ่ง มีสิทธิเสนอชื่อผูใหญบานในตําบลนั้น หรือเสนอ

ช่ือตนเองเปนกํานันไดหนึ่งคน 
ผูใหญบานที่ไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตองยินยอมใหเสนอชื่อตน

ได เวนแตมีเหตุจําเปนอยางย่ิงที่ไมอาจเขารวมประชุมไดใหทําหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อตนเปน
กํานันพรอมทั้งแจงเหตุที่ไมสามารถเขารวมประชุมตอนายอําเภออยางชาในวันประชุมคัดเลือก 

 
ขอ ๑๔  กรณีมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันเพียงคนเดียว 

ใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน แลวใหนายอําเภอประกาศผลการคัดเลือกกํานันตามแบบ 
กน. ๓ โดยปดประกาศ ณ ที่วาการอําเภอ และท่ีทําการผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลนั้น 

 
ขอ ๑๕  กรณีมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันมากกวาหนึ่ง

คนใหนายอําเภอจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับและใหเสร็จสิ้นในวันประชุมคัดเลือก 
การลงคะแนนโดยวิธีลับใหใชบัตรเลือกผูใหญบานโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖  กรณีมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันมากกวาหนึง่คน
ใหนายอําเภอ ตกลงกับผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือกําหนดหมายเลขประจําตัว หากไมสามารถตกลง
กันไดใหดําเนินการจับสลากสองครั้ง ดังนี้ 

(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ใหนายอําเภอเขียนชื่อผูไดรับการเสนอชื่อที่ตองจับ
สลากบนสลากท่ีเหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน แลวใหนายอําเภอเปนผูจับสลากจาก
ในภาชนะดังกลาวขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ช่ือผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับแรกใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับ
สลากในครั้งที่สองกอน ช่ือผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป ใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากใน
ครั้งที่สองเปนลําดับถัดไปจนครบทุกคน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ใหนายอําเภอเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่
เทากับจํานวนผูไดรับการเสนอชื่อบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน แลวใหผู
ไดรับการเสนอชื่อตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่งทําการจับสลากจากในภาชนะ
ดังกลาว ผูไดรับการเสนอชื่อผูใดจับสลากไดหมายเลขใดใหถือเปนหมายเลขประจําตัวผูนั้น 

 
ขอ ๑๗  กรณีที่ไมมีผูใดเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันใหถือวา

ผูใหญบานทุกคนที่มาประชุมไดรับการเสนอชื่อและใหนายอําเภอจัดใหลงคะแนนโดยวิธีลับ โดย
ใหถือวาลําดับที่ของหมูบานเปนหมายเลขประจําตัวของผูใหญบาน 

กรณีผูใหญบานคนใดไมประสงคจะไดรับการคัดเลือกเปนกํานัน ใหแจงการสละ
สิทธิตอนายอําเภอและใหบันทึกเปนหลักฐานไวในรายงานการประชุมตามแบบ กน. ๒ 

เมื่อถึงเวลาลงคะแนนแลวผูใหญบานคนใดไมอยูในที่ประชุมนั้น ใหถือวา
ผูใหญบานนั้นสละสิทธิลงคะแนน 

 
ขอ ๑๘  กรณีมีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับใหคณะกรรมการคัดเลือกที่

นายอําเภอแตงตั้งตามขอ ๑๐ (๔) ทําหนาที่จัดใหผูใหญบานลงชื่อในบัญชีรายชื่อผูใหญบาน 
มอบบัตรเลือกใหผูใหญบานดูแลคูหาลงคะแนน ดูแลหีบบัตร และดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือให
การออกเสียงลงคะแนนคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
หมวด ๕ 

วิธีการลงคะแนน 
   

 
ขอ ๑๙  การลงคะแนนใหทําเครื่องหมายกากบาท เชน x ลงในชองทํา

เครื่องหมายหมายเลขผูไดรับการเสนอชื่อหรือในชองไมประสงคลงคะแนนในบัตรเลือก 
 
ขอ ๒๐  การใชสิทธิลงคะแนน ใหผูมีสิทธิลงคะแนนที่ประสงคจะลงคะแนน

แสดงตนตอกรรมการคัดเลือก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อผูมีสิทธิลงคะแนนไดรับบัตรเลือกแลวใหไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อทํา
เครื่องหมายกากบาท เชน x ลงในบัตรเลือกและพับบัตรเลือกเพ่ือไมใหผูอ่ืนทราบไดวาลงคะแนน
ใหผูใด แลวใหนําบัตรเลือกนั้นหยอนลงในหีบบัตรดวยตนเองตอหนากรรมการคัดเลือก 

กอนการลงคะแนนถาผูมีสิทธิลงคะแนนพบวาบัตรเลือกที่ไดรับมาบกพรองหรือ
ชํารุดใหสงบัตรเลือกนั้นคืนแกกรรมการคัดเลือก แลวใหกรรมการคัดเลือกจัดบัตรเลือกใหแกผู
นั้นใหมและใหบันทึกเหตุการณดังกลาวไวในแบบ กน. ๔ 

 
ขอ ๒๑  ผูมีสิทธิลงคะแนนที่อยูในที่ประชุมลงคะแนนเสร็จสิ้นแลว ใหนายอําเภอ

ส่ังปดการลงคะแนน 
 

หมวด ๖ 
การนับคะแนน 

   
 

ขอ ๒๒  การนับคะแนน ใหกระทํา ณ ที่คัดเลือกกํานัน เมื่อปดการลงคะแนน
แลว ใหทําการเปดหีบบัตร และใหนับคะแนนโดยเปดเผยตอเนื่องจนแลวเสร็จ หามมิใหเล่ือน
หรือประวิงเวลา เวนแตมีเหตุสุดวิสัย 

 
ขอ ๒๓  ใหกรรมการคัดเลือกที่นายอําเภอแตงตั้งดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) กรรมการคัดเลือกคนที่หนึ่ง หยิบบัตรเลือกทีละฉบับและคลี่บัตรสงให

กรรมการคัดเลือกคนที่สองเพ่ือวินิจฉัยบัตรเลือกและอาน ดังนี ้
ก. ถาเปนบัตรดีที่ทําเคร่ืองหมายในชองหมายเลขผูที่ไดรับการเสนอชื่อ

คัดเลือกใหขานวา “ดี” และอานหมายเลขของผูที่ไดรับการเสนอชื่อที่ไดคะแนน พรอมทั้งชูบัตร
เลือกโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่คัดเลือกไดเห็นดวย 

ข. ถาเปนบัตรดีที่ทําเครื่องหมายในชองไมประสงคลงคะแนนใหขานวา 
“ดี” แลวอานวา “ไมประสงคลงคะแนน” พรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่
คัดเลือกไดมองเห็น 

ค. ถาเปนบัตรเสียใหขานวา “เสีย” พรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผย ใหผู
ที่อยูในบริเวณ ที่คัดเลือกไดเห็นดวย และใหกรรมการคัดเลือกสลักหลังบัตรวา “เสีย” และ
กรรมการคัดเลือกอยางนอยสองคนลงลายมือช่ือกํากับไว 

(๒) เมื่อวินิจฉัยตาม (๑) แลว ใหสงบัตรเลือกแกกรรมการคัดเลือกคนที่สาม 
 
ขอ ๒๔  กรรมการคัดเลือกคนที่สาม มีหนาที่รับบัตรเลือกเพ่ือเจาะบัตรที่วินิจฉัย

และอานแลว ใสลงในภาชนะที่เตรียมไวโดยแยกเปนภาชนะสําหรับใสบัตรดีหนึ่งใบ ใสบัตรดีที่ไม
ประสงคลงคะแนนหนึ่งใบ และใสบัตรเสียหนึ่งใบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๕  กรรมการคัดเลือกคนที่ส่ี มีหนาที่ขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนนตาม
แบบ กน. ๕ เมื่อกรรมการคัดเลือกคนที่สอง ไดวินิจฉัยบัตรเลือกและไดขานวา “ดี และอาน
หมายเลขของผูที่ไดรับการเสนอชื่อที่ไดคะแนน” หรือ “ดี และไมประสงคลงคะแนน” หรือ “เสีย” 
แลว 

 
ขอ ๒๖  กรรมการคัดเลือกคนที่หา มีหนาที่ขีดคะแนนตามแบบกรอกคะแนน 

กน. ๕ ชองละหาคะแนน บนกระดานหรือวัสดุอ่ืนทํานองเดียวกัน เมื่อกรรมการคัดเลือกคนที่สอง
ไดวินิจฉัยบัตรเลือก และไดขานวา “ดี และอานหมายเลขผูไดรับการเสนอชื่อที่ไดคะแนน” หรือ 
“ดี และอานไมประสงคลงคะแนน” หรือ ”เสีย” ใหกรรมการคัดเลือกคนที่หาขานทวนคะแนน 
แลวจึงขีดคะแนนบนกระดานหรือวัสดุอ่ืนทํานองเดียวกัน โดยใหผูที่อยูในบริเวณที่คัดเลือกเห็น
การขีดคะแนนไดอยางชัดเจน 

 
ขอ ๒๗  การขีดคะแนน ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน แตเมื่อถึงขีดที่หาใหขีด

ขวางทับเสนสี่ขีดแรก เชน ดังรูป IIII หรือ IIII หรือ IIII เปนตน เพ่ือสะดวกแกการนับคะแนน
และใหทําเชนนี้เร่ือยไปทุกหาขีด 

 
ขอ ๒๘  บัตรเลือกที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูใด 
(๔) บัตรที่ไดทําเครื่องหมายลงคะแนนแลวทําเครื่องหมายในชองไมประสงค

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

ไมประสงคลงคะแนน” 
(๘) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกต หรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวใน

ระเบียบนี ้
 
ขอ ๒๙  ในระหวางการนับคะแนนถาผูมีสิทธิลงคะแนนเห็นวาการนับคะแนนไม

ถูกตองใหทําการทักทวงโดยสุภาพ ไมเปนการกลาวโตตอบกับกรรมการคัดเลือกหรือระหวางผูมี
สิทธิลงคะแนนดวยกันเองในลักษณะที่จะเปนอุปสรรคแกการนับคะแนน 

ถาผูมีสิทธิลงคะแนนที่ทักทวงไดฝาฝน ใหกรรมการคัดเลือกตักเตือนและหากยัง
ขัดขืนอีกใหกรรมการคัดเลือกส่ังใหบุคคลดังกลาวออกไปจากที่คัดเลือก 

ใหกรรมการคัดเลือกทําการตรวจสอบคําทักทวง และวินิจฉัยชี้ขาดโดยทําบันทึก
เหตุการณและคําวินิจฉัยไวในแบบ กน. ๔ พรอมแนบบันทึกถอยคําของผูทักทวงนั้นไวดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๐  กรณีที่ผูมีสิทธิลงคะแนนไดทักทวงการวินิจฉัยบัตรดี บัตรดีที่ไมประสงค
ลงคะแนน หรือบัตรเสีย วาเปนไปโดยไมถูกตองตามระเบียบนี้ ใหมีสิทธิรองคัดคานตอ
นายอําเภอและใหนายอําเภอวินิจฉัยชี้ขาดทันทีและบันทึกเหตุการณไวในแบบ กน. ๔ 

 
ขอ ๓๑  เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนใหกรรมการคัดเลือกตรวจสอบความถูกตอง

ของการนับคะแนน โดยใหนับจํานวนบัตรดี บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน และบัตรเสียวาตรงกับ
จํานวนผูใชสิทธิลงคะแนนหรือไม 

(๑) หากถูกตองใหคณะกรรมการคัดเลือกลงลายมือช่ือในแบบกรอกคะแนน
ตามแบบ กน. ๕ และใหนายอําเภอประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ กน. ๖ ปดไว ณ ที่
คัดเลือกกํานัน ที่วาการอําเภอที่ทําการกํานันและผูใหญบาน แลวรายงานประกาศผลการนับ
คะแนนตามแบบ กน. ๖ ตอผูวาราชการจังหวัด 

(๒) ถาจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนไมตรงกับจํานวนบัตรที่ใชลงคะแนน ให
กรรมการคัดเลือกนับคะแนนใหมโดยพลัน ถาผลการนับคะแนนยังไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนนอีกใหนายอําเภอจัดใหมีการลงคะแนนคัดเลือกใหมทันท ี

(๓) ถาผลการนับคะแนนที่ไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนตาม (๒) 
แลวไมทําใหผลการคัดเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงไป ไมตองจัดใหมีการลงคะแนนคัดเลือกใหม 

 
ขอ ๓๒  ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อคัดเลือกกํานัน เมื่อการนับคะแนนเสร็จ

ส้ินแลวมีผูไดรับการเสนอชื่อมากกวาหนึ่งคนไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน ใหคณะกรรมการคัดเลือก
จัดใหผูที่ไดคะแนนเทากันนั้นทําการจับสลาก ณ ที่คัดเลือกกํานัน 

กรณีที่นายอําเภอจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนน ใหกรรมการคัดเลือกนําบัตรดี 
บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน และบัตรเสีย แยกใสลงในถุงวัสดุใสพรอมเขียนจํานวนบัตรที่บรรจุ
อยูในถุงวัสดุใสบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกชุดที่ใชลงลายมือช่ือรับบัตรเลือก แบบกรอกคะแนนตาม
แบบ กน. ๕ ที่ไดใชในการกรอกคะแนนทั้งหมด แบบประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ กน. ๖ 
จํานวน ๑ ชุด บันทึกเหตุการณการคัดเลือกกํานันตามแบบ กน. ๔ ใสลงในหีบบัตร แลวนําแบบ 
กน. ๗ ปดชองหยอนบัตรแลวปดเทปกาวระหวางหีบบัตรและฝาหีบ พรอมใสกุญแจหรืออุปกรณ
อ่ืนแทนกุญแจและใหประจําครั่งทับรูกุญแจ เสร็จแลวสงมอบหีบบัตรใหแกนายอําเภอเก็บรักษาไว 

 
ขอ ๓๓  การจับสลากใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ใหประธานกรรมการคัดเลือกเขียนชื่อผูไดรับการ

เสนอชื่อที่ตองจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน แลวใหประธาน
กรรมการคัดเลือกเปนผูจับสลากจากในภาชนะดังกลาวขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ช่ือผูใดที่ถูกจับมาเปน
ลําดับแรกใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สองกอน ช่ือผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป
ใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สองตามลําดับจนครบทุกคน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ใหประธานกรรมการคัดเลือกจัดทําสลากเทากับ
จํานวนผูที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันเปนสลากซึ่งมีขอความวา “ไดรับคัดเลือกเปนกํานัน” จํานวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนึ่งใบ นอกนั้นเปนสลากซึ่งมีขอความวา “ไมไดรับคัดเลือกเปนกํานัน” แลวใสในภาชนะใหสลาก
คละกัน แลวใหผูที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่ง ทําการจับ
สลากจากในภาชนะดังกลาวผูใดจับไดสลากซ่ึงมีขอความวา “ไดรับคัดเลือกเปนกํานัน” ใหถือวาผู
นั้นเปนผูไดรับคัดเลือกเปนกํานันและใหบันทึกผลการจับสลากไวในแบบ กน. ๔ 

 
ขอ ๓๔  หากผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเทากันไมอยู ณ สถานที่จับสลาก หรืออยูแต

ไมยินยอมจับสลาก ใหประธานกรรมการคัดเลือกเปนผูจับสลากแทนผูที่ไมอยูหรือไมยินยอมจับ
สลากนั้น และใหบันทึกเหตุการณในแบบ กน. ๔ 

 
ขอ ๓๕  เมื่อไดมีการจับสลากเสร็จสิ้นแลว ใหนายอําเภอประกาศผลการนับ

คะแนนตามแบบ กน. ๖ ปดไว ณ ที่คัดเลือกกํานัน ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานันและผูใหญบาน 
 
ขอ ๓๖  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานประกาศผลการนับคะแนนตาม

แบบ กน. ๖ หรือผลการประชุมคัดเลือกกํานันตามแบบ กน. ๓ แลว ใหออกหนังสือสําคัญใหแกผู
ไดรับคัดเลือกเปนกํานันไวเปนหลักฐาน โดยใหถือวาผูนั้นเปนกํานันนับแตวันที่ไดรับการคัดเลือก
เปนตนไป 

 
หมวด ๗ 
การคัดคาน 

   
 

ขอ ๓๗  เมื่อนายอําเภอมีประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ กน. ๖ แลว ผูใด
เห็นวาการคัดเลือกเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม ประสงคจะใหมีการคัดเลือกกํานันใหมให
ทําคํารองคัดคานเปนหนังสือย่ืนตอนายอําเภอไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีประกาศดังกลาว 

เมื่อนายอําเภอไดรับคํารองคัดคานแลว ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบ และ
ดําเนินการสอบสวนแลวรายงานผลพรอมความเห็นและหลักฐานใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้
ขาดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน หากผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการคัดเลือก
กํานันครั้งนั้นเปนไปตามที่ไดมีการรองคัดคานหรือไดมีการกระทําไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหกํานันคนนั้นพนจากตําแหนงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับการ
คัดเลือก แลวใหนายอําเภอดําเนินการคัดเลือกกํานันใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ัง
ใหกํานันดังกลาวพนจากตําแหนง 

 
ขอ ๓๘  เมื่อนายอําเภอไดรับคํารองคัดคานการคัดเลือกกํานันวาเปนไปโดยไม

สุจริตและเที่ยงธรรม ถานายอําเภอพิจารณาขอมูลคํารองคัดคานแลวเห็นวาผูรองคัดคานสําคัญ
ผิดในขอกฎหมายหรือขอเท็จจริง เพ่ือประโยชนแหงการรูรักสามัคคีดวยความพอใจของคูกรณี 
ใหนายอําเภอเรียกผูรองคัดคานและผูถูกคัดคานเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเพ่ิมเติมและชี้แจงทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่ถูกตองแลว หากผูรองคัดคานไดเขาใจขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายหรือเขาใจในขอเท็จจริงที่ถูกตองแลวผูรองคัดคานไดขอถอนคํารองคัดคาน หรือไม
ประสงคใหพิจารณาเรื่องคํารองคัดคานตอไป ใหบันทึกถอยคําผูรองคัดคานไวและส่ังยุติเร่ือง 
หากผูรองคัดคานยังไมพอใจ ใหนายอําเภอทําการสอบสวนและจัดทําความเห็นประกอบขอ
กฎหมาย และขอเท็จจริงคํารองคัดคานเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา 

 
ขอ ๓๙  กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมีคําส่ังใหกํานันพนจากตําแหนงตามขอ ๓๗ 

คําส่ังดังกลาวไมกระทบกระเทือนตอกิจการที่กํานันนั้นไดกระทําลงไปในขณะดํารงตําแหนง 
 
ขอ ๔๐  นายอําเภอจะทําลายบัตรเลือกและเอกสารที่เก็บอยูในหีบบัตรนั้นได 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาคัดคานการคัดเลือกตามขอ ๓๗ แลว ไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีที่มีการ
คัดคานการคัดเลือก ใหนายอําเภอเก็บรักษาหีบบัตรจนกวาเร่ืองคัดคานดังกลาวจะถึงที่สุด 

 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  ประกาศอําเภอ............................เร่ือง การคัดเลือกกํานัน (กน. ๑) 
๒.  บันทึกรายงานการประชุมคัดเลือกกํานัน ตําบล.............อําเภอ.............. 

จังหวัด............. วันที่........เดือน.................. พ.ศ. .............ณ ............. (กน. ๒) 
๓.  ประกาศอําเภอ............................เร่ือง ผลการคัดเลือกกํานัน (กน. ๓) 
๔.  บันทึกเหตุการณการคัดเลือกกํานัน (กน. ๔) 
๕.  แบบกรอกคะแนน ในการคัดเลือกกํานัน ตําบล.................อําเภอ.............

จังหวัด.................เมื่อวันที่ ...............เดือน...................พ.ศ. .....ณ ที่วาการอําเภอ............ 
(กน. ๕) 

๖.  ประกาศอําเภอ............................เร่ือง ผลการนับคะแนน (กน. ๖) 
๗.  ปายสําหรับปดชองหยอนบัตรคัดเลือกกํานัน (กน. ๗) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ 

 


