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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการคัดเลือกกํานัน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกกํานัน   พ.ศ.  ๒๕๒๔  มีบทบัญญัติ 

บางประการที่ไมสอดคลองกับกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน  สมควรปรับปรุงระเบียบดังกลาว 

ใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๐  และมาตรา  ๓๒  แหง

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๘   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคัดเลือกกํานัน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกกํานัน  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่กําหนดไวแลว  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช

ระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“ที่คัดเลือกกํานัน”  หมายความวา  สถานที่ที่กําหนดใหทําการคัดเลือกกํานัน 

“ผูมีสิทธิลงคะแนน”  หมายความวา  ผูใหญบานในตําบลที่มีการคัดเลือกกํานันซ่ึงไดมาประชุม

เพื่อคัดเลือกกํานัน  และอยูในที่ประชุมนั้นขณะถึงเวลาลงคะแนน  ณ  ที่คัดเลือกนั้น” 

ขอ ๕ การปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้นายอําเภออาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

หนาที่แทนได 

ขอ ๖ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย

ปญหา  กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้   

แบบพิมพ  รูปแบบ  และลักษณะของบตัรเลือกใหเปนไปตามแบบทายระเบียบน 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๗ เมื่อตําแหนงกํานันวางลงใหคัดเลือกกํานันข้ึนใหมภายในกําหนดเวลาสี่สิบหาวันนับแต  
วันที่นายอําเภอไดทราบการวางนั้น 

หากมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการคัดเลือกกํานันไดภายในกําหนดเวลาสี่สิบหาวัน   
ใหนายอําเภอรายงานผูวาราชการจังหวัดขอขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน 

ขอ ๘ การคัดเลือกกํานนั  ตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(๑) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการคัดเลือกกํานันจนถึงวันคัดเลือก  หามมิใหผูใด

กระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูใหญบานคนใด  เสนอชื่อหรืองดเวนการเสนอชื่อหรือ 
การลงคะแนนใหแกผูใหญบานคนหนึ่งคนใดเพื่อรับการคัดเลือกเปนกํานนั  หรือมิใหไดรับการคัดเลือก
เปนกํานัน  ดวยวิธีการดังตอไปนี้   

 ก. จัดทํา  ให  เสนอให  สัญญาวาจะให  หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน  หรือ
ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 

 ข. ให  เสนอให  หรือสัญญาวาจะให  เงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไมวา 
โดยทางตรงหรือทางออมแกชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัด  มัสยิด  สุเหรา  ศาลเจา  โรงเจ  โบสถคริสต  
โบสถพราหมณ  สํานักปฏิบัติธรรม  สถาบันการศึกษา  สถานสงเคราะห  สหกรณ  กองทุนสงเคราะห  
ชุมนุม  ชมรม  สโมสร  กลุม  องคกร  หรือสถาบันอื่นใดตามที่คณะกรรมการเลือกต้ังตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภากําหนด 

 ค. จัดใหมีมหรสพหรือการร่ืนเริงตาง ๆ  รวมทั้งการแสดง  และการละเลนอื่น ๆ   
 ง. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด  รวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง  การประชุม  อบรม  

สัมมนา  ทัศนศึกษา  หรือดูงาน  เปนตน   
 จ. หลอกลวง  บังคับ  ขู เข็ญ  ใชอิทธิพลคุกคาม  ใสรายดวยความเท็จ  หรือจูงใจ   

ผูใดใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูใหญบานรายอื่น   
(๒) ในวันคัดเลือก  หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียง  โดยวิธีการใด ๆ  ไมวาจะเปนการ

ไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูใหญบานคนใดจนสิ้นสุดการคัดเลือก   
(๓) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการคัดเลือกกํานันจนสิ้นสุดการคัดเลือก  ใหเจาหนาที่

ผู รับผิดชอบในการคัดเลือก  วางตัวเปนกลางโดยเครงครัด  หามมิใหการกระทําใด ๆ  อันเปน 
การชวยเหลือหรือสนับสนุนผูใหญบานคนหนึ่งคนใด   
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(๔) นับแตวันที่นายอําเภอประกาศใหมีการคัดเลือกกํานันจนสิ้นสุดการลงคะแนน  หามมิให
เจาหนาที่ของรัฐผูใดใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ  เพื่อใหเกิดการไดเปรียบ
หรือเสียเปรียบแกผูสมัครคนใด 

การกระทําที่ฝาฝนตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  เปนการคัดเลือกที่ไมสุจริตและเที่ยงธรรม 
ขอ ๙ กอนวันคัดเลือกกํานันตามขอ  ๑๐ (๑)  ข.  หากปรากฏวาในตําบลนั้นมีตําแหนง

ผูใหญบานวางหรือมีหมูบานที่ประกาศต้ังข้ึนใหม  ใหดําเนินการเลือกผูใหญบานนั้นเสียกอน  เวนแตจะมี
ระยะเวลาไม เพียงพอที่จะดําเนินการเลือกไดหรือมี เหตุที่ไมสามารถเลือกผู ใหญบานนั้นได   
ใหดําเนินการคัดเลือกกํานันตอไปโดยไมตองรอผลการเลือกผูใหญบานในหมูบานนั้น 

 
หมวด  ๒ 

การดําเนินการของอําเภอ 
 

 

ขอ ๑๐ การคัดเลือกกํานันใหนายอําเภอดําเนินการดังนี้ 

(๑) ประกาศกําหนดใหมีการคัดเลือกกํานันภายในสามวันนับแตวันที่นายอําเภอไดทราบ 

การวาง  ตามแบบ  กน.  ๑  อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้   

 ก. กําหนดที่คัดเลือกกํานัน 

 ข. กําหนดวัน  และเวลาประชุมคัดเลือกกํานัน  โดยใหกําหนดวันคัดเลือกกํานันภายหลัง

ที่ไดดําเนินการเลือกผูใหญบานที่วางอยูกอนหรือวางอยูในวันที่มีประกาศใหมีการคัดเลือกกํานัน  แตทั้งนี้

ตองไมเกินส่ีสิบหาวันนับแตวันที่นายอําเภอไดทราบเหตุนั้น 

(๒) ปดประกาศกําหนดใหมีการประชุมคัดเลือกกํานัน  ตามแบบ  กน.  ๑  ณ  ที่วาการอําเภอ  

หรือสถานท่ีที่นายอําเภอกําหนดใหมีการคัดเลือกกํานัน  และที่ทําการผูใหญบานทุกหมูบานในตําบล   

ที่มีการคัดเลือกกํานันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายอําเภอทราบเหตุนั้น 
(๓) แจงใหผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  

สามวันกอนวันประชุมคัดเลือก 
(๔) มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกกํานันประกอบดวย  นายอําเภอเปนประธาน   

ผูที่นายอําเภอเห็นสมควรเปนกรรมการ  และปลัดอําเภอเปนกรรมการและเลขานุการทําหนาที่ 
ชวยเหลือนายอําเภอ   

(๕) จัดประชุมผูใหญบานในตําบลนั้น  เพื่อปรึกษาหารือคัดเลือกผูใหญบานคนหนึ่งข้ึนเปน
กํานันตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนดไวในแบบ  กน.  ๑   
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(๖) กรณีที่ผูใหญบานไดถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกจากที่ประชุมตาม  (๕)  มากกวาหนึ่งคน  
ตองจัดใหมีการลงคะแนนโดยวิธีลับ 

(๗) จัดเตรียมหีบบัตร  บัตรเลือก  บัญชีรายชื่อผูใหญบานในตําบลนั้น  แบบพิมพ  และ
อุปกรณตาง ๆ  ที่ตองใชในวันคัดเลือก   

 
หมวด  ๓ 

ที่คัดเลือกกํานัน 
 

 

ขอ ๑๑ ใหนายอําเภอกําหนดใหที่วาการอําเภอเปนสถานที่คัดเลือกกํานัน  หากมีความจําเปน
ไมสามารถใชสถานที่ดังกลาวได  จะกําหนดสถานที่อื่นที่มีความสะดวกเหมาะสมเปนสถานที่คัดเลือก  
และไมเปนการไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกผูใหญบานคนหนึ่งคนใดเปนที่คัดเลือกกํานันก็ได 
 

หมวด  ๔ 
วิธีการคัดเลือก 

 

 

ขอ ๑๒ ในการประชุมคัดเลือกกํานัน  ใหนายอําเภอเปนประธานในที่ประชุม  ปลัดอําเภอเปน  
เลขานุการทําหนาที่รับลงทะเบียนผูใหญบานและกรรมการที่เขารวมประชุม  และจัดทําบันทึกรายงาน  
การประชุมคัดเลือกกํานันตามแบบ  กน.  ๒ 

ใหนายอําเภอชี้แจงรายละเอียด  เพื่อทําความเขาใจในเรื่องรูแพ  รูชนะ  รูอภัย  และการรูรัก
สามัคคี  ตลอดจนการดํารงรักษาความเปนมิตร  เปนเพื่อนบาน  และความเปนญาติพี่นองในพื้นที่ 
ทั้งกอนและหลังการคัดเลือกใหผูใหญบานและราษฎรที่สนใจติดตามการคัดเลือกกํานันไดรับทราบ   

ขอ ๑๓ การประชุมคัดเลือกกํานันตองเปนไปโดยเปดเผยและตองมีผูใหญบานมาประชุม   
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูใหญบานทั้งหมดที่มีอยูในตําบลนั้น 

กรณีมีความจําเปนนายอําเภออาจสั่งใหมีการประชุมลับ  และวินิจฉัยวาสมควรจะใหผูใดอยูใน
ที่ประชุมลับนั้นก็ได 

ผูใหญบานในตําบลนั้นคนหนึ่ง  มีสิทธิเสนอชื่อผูใหญบานในตําบลนั้น  หรือเสนอชื่อตนเอง  
เปนกํานันไดหนึ่งคน   

ผูใหญบานที่ไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตองยินยอมใหเสนอชื่อตนได  เวนแต  
มีเหตุจําเปนอยางย่ิงที่ไมอาจเขารวมประชุมไดใหทําหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อตนเปนกํานันพรอมทั้ง
แจงเหตุที่ไมสามารถเขารวมประชุมตอนายอําเภออยางชาในวันประชุมคัดเลือก   
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ขอ ๑๔ กรณีมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันเพียงคนเดียว  ใหนายอําเภอ
คัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน  แลวใหนายอําเภอประกาศผลการคัดเลือกกํานันตามแบบ  กน.  ๓  โดยปด
ประกาศ  ณ  ที่วาการอําเภอ  และที่ทําการผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลนั้น 

ขอ ๑๕ กรณีมีการเสนอชื่อผูสมควรได รับการคัดเลือกเปนกํ านันมากกว าหนึ่ งคน   
ใหนายอําเภอจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับและใหเสร็จส้ินในวันประชุมคัดเลือก 

การลงคะแนนโดยวิธีลับใหใชบัตรเลือกผูใหญบานโดยอนุโลม 
ขอ ๑๖ กรณีมีการเสนอชื่อผูสมควรได รับการคัดเลือกเปนกํ านันมากกว าหนึ่ งคน   

ใหนายอําเภอ  ตกลงกับผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อกําหนดหมายเลขประจําตัว  หากไมสามารถตกลงกันได
ใหดําเนินการจับสลากสองครั้ง  ดังนี้ 

(๑) การจับสลากคร้ังที่หนึ่ง  ใหนายอําเภอเขียนชื่อผูไดรับการเสนอชื่อที่ตองจับสลาก 
บนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน  แลวใหนายอําเภอเปนผูจับสลากจากในภาชนะ
ดังกลาวข้ึนมาทีละหนึ่งใบ  ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับแรกใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่
สองกอน  ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไป  ใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สองเปนลําดับ
ถัดไปจนครบทุกคน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ใหนายอําเภอเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เทากับจํานวน
ผูไดรับการเสนอชื่อบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน  แลวใหผูไดรับการเสนอชื่อ
ตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่งทําการจับสลากจากในภาชนะดังกลาว  ผูไดรับการเสนอชื่อ
ผูใดจับสลากไดหมายเลขใดใหถือเปนหมายเลขประจําตัวผูนั้น   

ขอ ๑๗ กรณีที่ไมมีผูใดเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันใหถือวาผูใหญบาน  
ทุกคนที่มาประชุมไดรับการเสนอชื่อและใหนายอําเภอจัดใหลงคะแนนโดยวิธีลับ  โดยใหถือวาลําดับที่
ของหมูบานเปนหมายเลขประจําตัวของผูใหญบาน 

กรณีผูใหญบานคนใดไมประสงคจะไดรับการคัดเลือกเปนกํานัน  ใหแจงการสละสิทธิ   
ตอนายอําเภอและใหบันทึกเปนหลักฐานไวในรายงานการประชุมตามแบบ  กน.  ๒ 

เมื่อถึงเวลาลงคะแนนแลวผูใหญบานคนใดไมอยูในที่ประชุมนั้น  ใหถือวาผูใหญบานนั้น   
สละสทิธิลงคะแนน 

ขอ ๑๘ กรณีมีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับใหคณะกรรมการคัดเลือกที่นายอําเภอ
แตงต้ังตามขอ  ๑๐  (๔)  ทําหนาที่จัดใหผูใหญบานลงชื่อในบัญชีรายชื่อผูใหญบาน  มอบบัตรเลือกให
ผูใหญบานดูแลคูหาลงคะแนน  ดูแลหีบบัตร  และดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ  เพื่อใหการออกเสียง
ลงคะแนนคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
วิธีการลงคะแนน 

 

 

ขอ ๑๙ การลงคะแนนใหทําเครื่องหมายกากบาท  เชน  x  ลงในชองทําเคร่ืองหมายหมายเลข
ผูไดรับการเสนอชื่อหรือในชองไมประสงคลงคะแนนในบัตรเลือก 

ขอ ๒๐ การใชสิทธิลงคะแนน  ใหผูมีสิทธิลงคะแนนที่ประสงคจะลงคะแนนแสดงตนตอ
กรรมการคัดเลือก   

เมื่อผูมีสิทธิลงคะแนนไดรับบัตรเลือกแลวใหไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อทําเครื่องหมายกากบาท  
เชน  x  ลงในบัตรเลือกและพับบัตรเลือกเพื่อไมใหผูอื่นทราบไดวาลงคะแนนใหผูใด  แลวใหนําบัตร
เลือกนั้นหยอนลงในหีบบัตรดวยตนเองตอหนากรรมการคัดเลือก 

กอนการลงคะแนนถาผูมีสิทธิลงคะแนนพบวาบัตรเลือกที่ไดรับมาบกพรองหรือชํารุด   
ใหสงบัตรเลือกนั้นคืนแกกรรมการคัดเลือก  แลวใหกรรมการคัดเลือกจัดบัตรเลือกใหแกผูนั้นใหม   
และใหบันทึกเหตุการณดังกลาวไวในแบบ  กน.  ๔ 

ขอ ๒๑ ผูมีสิทธิลงคะแนนที่อยูในที่ประชุมลงคะแนนเสร็จส้ินแลว  ใหนายอําเภอสั่งปด  
การลงคะแนน 
 

หมวด  ๖ 
การนับคะแนน 

 

 

ขอ ๒๒ การนับคะแนน  ใหกระทํา  ณ  ที่คัดเลือกกํานัน  เมื่อปดการลงคะแนนแลว  ใหทํา  

การเปดหีบบัตร  และใหนับคะแนนโดยเปดเผยตอเนื่องจนแลวเสร็จ  หามมิใหเลื่อนหรือประวิงเวลา  

เวนแตมีเหตุสุดวิสัย 

ขอ ๒๓ ใหกรรมการคัดเลือกที่นายอําเภอแตงต้ังดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรรมการคัดเลือกคนที่หนึ่ง  หยิบบัตรเลือกทีละฉบับและคลี่บัตรสงใหกรรมการคัดเลือก

คนที่สองเพื่อวินิจฉัยบัตรเลือกและอาน  ดังนี้ 

 ก. ถาเปนบัตรดีที่ทําเคร่ืองหมายในชองหมายเลขผูที่ได รับการเสนอชื่อคัดเลือก 

ใหขานวา  “ดี”  และอานหมายเลขของผูที่ไดรับการเสนอชื่อที่ไดคะแนน   พรอมทั้งชูบัตรเลือก 

โดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่คัดเลือกไดเห็นดวย 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 ข. ถาเปนบัตรดีที่ทําเคร่ืองหมายในชองไมประสงคลงคะแนนใหขานว า   “ดี”   

แลวอานวา  “ไมประสงคลงคะแนน”  พรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่คัดเลือก 

ไดมองเห็น 

 ค. ถาเปนบัตรเสียใหขานวา   “เสีย”  พรอมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปดเผย  ใหผูที่อยู 

ในบริเวณ  ที่คัดเลือกไดเห็นดวย  และใหกรรมการคัดเลือกสลักหลังบัตรวา  “เสีย”  และกรรมการ

คัดเลือกอยางนอยสองคนลงลายมือชื่อกํากับไว   

(๒) เมื่อวินิจฉัยตาม  (๑)  แลว  ใหสงบัตรเลือกแกกรรมการคัดเลอืกคนที่สาม   

ขอ ๒๔ กรรมการคัดเลือกคนที่สาม  มีหนาที่รับบัตรเลือกเพื่อเจาะบัตรที่วินิจฉัยและอานแลว  

ใสลงในภาชนะท่ีเตรียมไวโดยแยกเปนภาชนะสําหรับใสบัตรดีหนึ่งใบ  ใสบัตรดีที่ไมประสงค

ลงคะแนนหนึ่งใบ  และใสบัตรเสียหนึ่งใบ 

ขอ ๒๕ กรรมการคัดเลือกคนที่ส่ี  มีหนาที่ขีดคะแนนในแบบกรอกคะแนนตามแบบ  กน.  ๕  

เมื่อกรรมการคัดเลือกคนที่สอง  ไดวินิจฉัยบัตรเลือกและไดขานวา  “ดี  และอานหมายเลขของผูที่ไดรับ

การเสนอชื่อที่ไดคะแนน”  หรือ  “ดี  และไมประสงคลงคะแนน”  หรือ  “เสีย”  แลว   

ขอ ๒๖ กรรมการคัดเลือกคนที่หา  มีหนาที่ขีดคะแนนตามแบบกรอกคะแนน  กน.  ๕  ชองละ

หาคะแนน   บนกระดานหรือวัสดุอื่นทํานองเดียวกัน  เมื่อกรรมการคัดเลือกคนที่สองไดวินิจฉัย 

บัตรเลือก  และไดขานวา  “ดี  และอานหมายเลขผูไดรับการเสนอชื่อที่ไดคะแนน”  หรือ  “ดี  และอานไม

ประสงคลงคะแนน”  หรือ  ”เสีย”  ใหกรรมการคัดเลือกคนที่หาขานทวนคะแนน  แลวจึงขีดคะแนนบน

กระดานหรือวัสดุอื่นทํานองเดียวกัน  โดยใหผูที่อยูในบริเวณที่คัดเลือกเห็นการขีดคะแนนไดอยาง

ชัดเจน 

ขอ ๒๗ การขีดคะแนน  ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน  แตเมื่อถึงขีดที่หาใหขีดขวางทับเสน   

ส่ีขีดแรก  เชน  ดังรูป  IIII  หรือ  IIII  หรือ  IIII  เปนตน  เพื่อสะดวกแกการนับคะแนนและใหทําเชนนี้

เร่ือยไปทุกหาขีด   

ขอ ๒๘ บัตรเลือกที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 

(๑) บัตรปลอม 

(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน   

(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูใด   

(๔) บัตรที่ไดทําเครื่องหมายลงคะแนนแลวทําเครื่องหมายในชองไมประสงคลงคะแนนดวย 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายในชองทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งเคร่ืองหมาย 

(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท   

(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอก  “ชองทําเคร่ืองหมาย”  หรือนอก  “ชองไมประสงค

ลงคะแนน” 

(๘) บัตรที่มีเคร่ืองหมายสังเกต  หรือขอความอ่ืนใดนอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

ขอ ๒๙ ในระหวางการนับคะแนนถาผูมีสิทธิลงคะแนนเห็นวาการนับคะแนนไมถูกตอง  

ใหทําการทักทวงโดยสุภาพ  ไมเปนการกลาวโตตอบกับกรรมการคัดเลือกหรือระหวางผูมีสิทธิ

ลงคะแนนดวยกันเองในลักษณะที่จะเปนอุปสรรคแกการนับคะแนน   

ถาผูมีสิทธิลงคะแนนที่ทักทวงไดฝาฝน  ใหกรรมการคัดเลือกตักเตือนและหากยังขัดขืนอีกให

กรรมการคัดเลือกส่ังใหบุคคลดังกลาวออกไปจากที่คัดเลือก 

ใหกรรมการคัดเลือกทําการตรวจสอบคําทักทวง  และวินิจฉัยชี้ขาดโดยทําบันทึกเหตุการณ

และคําวินิจฉัยไวในแบบ  กน.  ๔  พรอมแนบบันทึกถอยคําของผูทักทวงนั้นไวดวย 

ขอ ๓๐ กรณีที่ผูมีสิทธิลงคะแนนไดทักทวงการวินิจฉัยบัตรดี   บัตรดีที่ไมประสงค

ลงคะแนน  หรือบัตรเสีย  วาเปนไปโดยไมถูกตองตามระเบียบนี้  ใหมีสิทธิรองคัดคานตอนายอําเภอ  

และใหนายอําเภอวินิจฉัยชี้ขาดทันทีและบันทึกเหตุการณไวในแบบ  กน.  ๔   

ขอ ๓๑ เมื่อเสร็จส้ินการนับคะแนนใหกรรมการคัดเลือกตรวจสอบความถูกตองของการนับ

คะแนน  โดยใหนับจํานวนบัตรดี  บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน  และบัตรเสียวาตรงกับจํานวนผูใช

สิทธิลงคะแนนหรือไม   

(๑) หากถูกตองใหคณะกรรมการคัดเลือกลงลายมือชื่อในแบบกรอกคะแนนตามแบบ  กน.  ๕  

และใหนายอําเภอประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ  กน.  ๖  ปดไว  ณ  ที่คัดเลือกกํานัน  ที่วาการอําเภอ   

ที่ทําการกํานันและผูใหญบาน  แลวรายงานประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ  กน.  ๖  ตอผูวาราชการจงัหวัด   

(๒) ถาจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนไมตรงกับจํานวนบัตรที่ใชลงคะแนน  ใหกรรมการ

คัดเลือกนับคะแนนใหมโดยพลัน  ถาผลการนับคะแนนยังไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนอีก  

ใหนายอําเภอจัดใหมีการลงคะแนนคัดเลือกใหมทันที   

(๓) ถาผลการนับคะแนนที่ไมตรงกับจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนตาม  (๒)  แลวไมทําให  

ผลการคัดเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงไป  ไมตองจัดใหมีการลงคะแนนคัดเลือกใหม 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๓๒ ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อคัดเลือกกํานัน  เมื่อการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว   

มีผูไดรับการเสนอชื่อมากกวาหนึ่งคนไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน  ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหผูที่ได

คะแนนเทากันนั้นทําการจับสลาก  ณ  ที่คัดเลือกกํานัน   

กรณีที่นายอําเภอจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนน  ใหกรรมการคัดเลือกนําบัตรดี  บัตรดีที่ไม

ประสงคลงคะแนน  และบัตรเสีย  แยกใสลงในถุงวัสดุใสพรอมเขียนจํานวนบัตรที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส  

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกชุดที่ใชลงลายมือชื่อรับบัตรเลือก  แบบกรอกคะแนนตามแบบ   กน.  ๕   

ที่ไดใชในการกรอกคะแนนทั้งหมด  แบบประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ  กน.  ๖  จํานวน  ๑  ชุด  

บันทึกเหตุการณการคัดเลือกกํานันตามแบบ  กน.  ๔  ใสลงในหีบบัตร  แลวนําแบบ  กน.  ๗  ปดชอง

หยอนบัตรแลวปดเทปกาวระหวางหีบบัตรและฝาหีบ  พรอมใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจและ

ใหประจําคร่ังทับรูกุญแจ  เสร็จแลวสงมอบหีบบัตรใหแกนายอําเภอเก็บรักษาไว 

ขอ ๓๓ การจับสลากใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ใหประธานกรรมการคัดเลือกเขียนชื่อผูไดรับการเสนอชื่อที่ตอง

จับสลากบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน  แลวใหประธานกรรมการคัดเลือกเปน
ผูจับสลากจากในภาชนะดังกลาวข้ึนมาทีละหนึ่งใบ  ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับแรกใหถือวาผูนั้นเปน 
ผูมีสิทธิจับสลากในครั้งที่สองกอน  ชื่อผูใดที่ถูกจับมาเปนลําดับตอไปใหถือวาผูนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลาก
ในคร้ังที่สองตามลําดับจนครบทุกคน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ใหประธานกรรมการคัดเลือกจัดทําสลากเทากับจํานวนผูที่ได
คะแนนสูงสุดเทากันเปนสลากซึ่งมีขอความวา  “ไดรับคัดเลือกเปนกํานัน”  จํานวนหนึ่งใบ  นอกนั้นเปน
สลากซึ่งมีขอความวา  “ไมไดรับคัดเลือกเปนกํานัน”  แลวใสในภาชนะใหสลากคละกัน  แลวใหผูที่ได
คะแนนสูงสุดเทากันตามลําดับของผลการจับสลากในครั้งที่หนึ่ง  ทําการจับสลากจากในภาชนะดังกลาว  
ผูใดจับไดสลากซึ่งมีขอความวา  “ไดรับคัดเลือกเปนกํานัน”  ใหถือวาผูนั้นเปนผูไดรับคัดเลือกเปนกํานัน  
และใหบนัทึกผลการจับสลากไวในแบบ  กน.  ๔   

ขอ ๓๔ หากผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเทากันไมอยู  ณ  สถานที่จับสลาก  หรืออยูแตไมยินยอม
จับสลาก  ใหประธานกรรมการคัดเลือกเปนผูจับสลากแทนผูที่ไมอยูหรือไมยินยอมจับสลากนั้น  และให
บันทึกเหตุการณในแบบ  กน.  ๔   

ขอ ๓๕ เมื่อไดมีการจับสลากเสร็จส้ินแลว  ใหนายอําเภอประกาศผลการนับคะแนน 
ตามแบบ  กน.  ๖  ปดไว  ณ  ที่คัดเลือกกํานัน  ที่วาการอําเภอ  ที่ทําการกํานันและผูใหญบาน 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๓๖ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ  กน.  ๖  

หรือผลการประชุมคัดเลือกกํานันตามแบบ  กน.  ๓  แลว  ใหออกหนังสือสําคัญใหแกผูไดรับคัดเลือก

เปนกํานันไวเปนหลักฐาน  โดยใหถือวาผูนั้นเปนกํานันนับแตวันที่ไดรับการคัดเลือกเปนตนไป 
 

หมวด  ๗ 
การคัดคาน 

 

 

ขอ ๓๗ เมื่อนายอําเภอมีประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ  กน.  ๖  แลว  ผูใดเห็นวา   
การคัดเลือกเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม  ประสงคจะใหมีการคัดเลือกกํานันใหมใหทําคํารอง
คัดคานเปนหนังสือย่ืนตอนายอําเภอไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีประกาศดังกลาว   

เมื่อนายอําเภอไดรับคํารองคัดคานแลว  ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบ  และดําเนินการ
สอบสวนแลวรายงานผลพรอมความเห็นและหลักฐานใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการคัดเลือกกํานันคร้ังนั้นเปนไปตามที่
ไดมีการรองคัดคานหรือไดมีการกระทําไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม  ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังให
กํานันคนนั้นพนจากตําแหนงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับการคัดเลือก  แลวใหนายอําเภอ
ดําเนินการคัดเลือกกํานันใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังใหกํานันดังกลาวพนจากตําแหนง 

ขอ ๓๘ เมื่อนายอําเภอไดรับคํารองคัดคานการคัดเลือกกํานันวาเปนไปโดยไมสุจริตและ
เที่ยงธรรม  ถานายอําเภอพิจารณาขอมูลคํารองคัดคานแลวเห็นวาผูรองคัดคานสําคัญผิดในขอกฎหมาย
หรือขอเท็จจริง  เพื่อประโยชนแหงการรูรักสามัคคีดวยความพอใจของคูกรณี  ใหนายอําเภอเรียกผูรอง
คัดคานและผูถูกคัดคานเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเพิ่มเติมและชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับขอกฎหมาย
หรือขอเท็จจริงที่ถูกตองแลว  หากผูรองคัดคานไดเขาใจขอกฎหมายหรือเขาใจในขอเท็จจริงที่ถูกตองแลว  
ผูรองคัดคานไดขอถอนคํารองคัดคาน  หรือไมประสงคใหพิจารณาเรื่องคํารองคัดคานตอไป  ใหบันทึก
ถอยคําผูรองคัดคานไวและส่ังยุติเร่ือง  หากผูรองคัดคานยังไมพอใจ  ใหนายอําเภอทําการสอบสวนและ
จัดทําความเห็นประกอบขอกฎหมาย  และขอเท็จจริงคํารองคัดคานเสนอตอผูวาราชการจังหวัด 
เพื่อพิจารณา 

ขอ ๓๙ กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมีคําส่ังใหกํานันพนจากตําแหนงตามขอ  ๓๗  คําส่ังดังกลาว  
ไมกระทบกระเทือนตอกิจการที่กํานันนั้นไดกระทําลงไปในขณะดํารงตําแหนง 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๔๐ นายอําเภอจะทําลายบัตรเลือกและเอกสารที่เก็บอยูในหีบบัตรนั้นได  เมื่อพน
กําหนดระยะเวลาคัดคานการคัดเลือกตามขอ  ๓๗  แลว  ไมนอยกวาเจ็ดวัน  ในกรณีที่มีการคัดคาน 
การคัดเลือก  ใหนายอําเภอเก็บรักษาหีบบัตรจนกวาเร่ืองคัดคานดังกลาวจะถึงที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 

 
       

 กน. ๑ 

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

เรื่อง  การคัดเลือกกํานัน  
________________________ 

 
  ดวยนายอําเภอ ...................... ไดรับทราบตําแหนงกํานันตําบล...............................

อําเภอ......................จังหวัด.......................วางลง เม่ือวันท่ี ........ เดือน.........................พ.ศ. ....       

จึงกําหนดสถานท่ี วันและเวลา ในการประชุมคัดเลือกกํานัน ดังตอไปนี ้
๑. (..................ระบุชื่อสถานที่..............) หมูท่ี............ตําบล...................................   
    อําเภอ.......................จังหวัด ........................ เปนสถานท่ีประชุมคัดเลือกกํานนั 

  ๒. วันท่ี ...... เดือน ................. พ.ศ. .... ตั้งแตเวลา ........................เปนตนไป  
                        เปนวันและเวลาท่ีทําการประชุมคัดเลือกกํานัน 

 

  จึงประกาศใหผูใหญบานในตําบล...............อําเภอ...............จังหวัด ......................

ไปประชุมเพ่ือปรึกษาหารือคัดเลือกผูใหญบานคนหนึง่ขึน้เปนกํานนัตามกําหนดวนั เวลา และสถานท่ี

ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
 

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

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

         นายอําเภอ.................................... 
          ประทับตราประจําตาํแหนงเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กน. ๒ 
 

บันทกึรายงานการประชุมคัดเลือกกํานัน 
ตําบล……………..อําเภอ................. 

จังหวัด............... 
วันท่ี...............เดือน..................... พ.ศ. .................... 

ณ ............................................. 

________________________ 

ผูมาประชุม 
 

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

นายอําเภอ.....................ประธานกรรมการ 
.............................กรรมการ 
.............................กรรมการ 
.............................กรรมการ 
.............................กรรมการ 
ผูใหญบาน หมูท่ี .........  

ผูใหญบาน หมูท่ี .........  

ผูใหญบาน หมูท่ี .........  

ผูใหญบาน หมูท่ี .........  

ผูใหญบาน หมูท่ี .........  

ผูใหญบาน หมูท่ี ......... 
                 ฯลฯ 

ปลัดอําเภอ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

                    ฯลฯ 
  



 

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   (๑) ประกาศอําเภอ........................เร่ืองการคัดเลือกกํานัน 
 ลงวันท่ี..................เดือน.........................พ.ศ……...(ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประกาศอําเภอ)........................................................................................ 
(๒) วิธีคดัเลือกกํานันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการคดัเลือก   
กํานัน พ.ศ. ......... (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคําช้ีแจงเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการคัดเลือกกํานัน

ทั้งกรณีมีผูเสนอช่ือเพียงคนเดียวและกรณีมีผูเสนอช่ือหลายคน รวมทั้งเร่ืองการสรางการยอมรับ   

ในเรื่องรูแพ รูชนะ รูอภัย ฯลฯ) ……………….................................................. 
............................................................................................หมวด ๔ 
     

ท่ีประชุม/           …………………..(ระบุวามีผูเขาประชุมซักถามวาอยางไรหรือไม และไดตอบขอซักถามวา                     
ผูเขารวมประชุม (ระบุช่ือ)     อยางไร ผูเขารวมประชุมเขาใจดีแลว และรับทราบนําไปปฏิบัติตอไป)............................ 

........................................................................................................ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการคัดเลือกกํานันตําบล..........................อําเภอ.............................. 

จังหวัด................................ 
ประธาน ..........................(ใหผูเขารวมประชุมเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงกํานัน)..........  
 ………………………………………………………………………………. 
ท่ีประชุม/           ...............ลําดับรายละเอียดของการประชุม ตามเหตุการณท่ีเกิดขึ้น             

ผูเขารวมประชุม(ระบุช่ือ)     พรอมท้ังบันทึกผลการประชุมแลวแตกรณี ดังนี ้
๑.  กรณีท่ีประชุมเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันเพียงคนเดียว      
ใหระบุวาท่ีประชุมเห็นสมควรใหผูใหญบาน หมูท่ี ........ตําบล.....................   
อําเภอ................... ไดรับการคัดเลือกเปนกํานัน 
๒. กรณีมีผูสมควรไดรับการคดัเลือกเปนกํานันหลายคนใหระบุวามีผูใดเสนอ

ผูใหญบานคนใดสมควรเปนกํานัน จากนั้นนายอําเภอตองดําเนินการตามขอ ๑๕

และขอ ๑๖ อยางไร และจัดใหมีการลงคะแนนโดยวิธีลับตามหมวด ๕ อยางไร

ผลการลงคะแนนปรากฏวาผูใหญบานหมูท่ีเทาใด หมายเลขใด ไดคะแนนเทาใด 
ผูใหญบานหมูท่ีเทาใดไดรับคะแนนสูงสุด 

๓. กรณีไมมีผูใดเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคดัเลือกเปนกํานัน ใหบันทึกไว   

และนายอําเภอตองกําหนดหมายเลขประจําตัวผูใหญบานตามขอ ๑๗ และจัด   

ใหมีการลงคะแนนโดยวิธีลับตามหมวด ๕ อยางไร ผลการลงคะแนนปรากฏวา 
มีผูใหญบานหมูท่ีเทาใด หมายเลขใดไดคะแนนเทาใดจนครบทุกหมูบาน 

ผูใหญบานหมูท่ีเทาใดไดคะแนนสูงสุด  
๔. หากมีเหตุการณตามระเบียบฯ ขอ ๒๐ วรรคสาม ขอ ๒๙ วรรคสาม                       

ขอ ๓๐  ขอ ๓๓ (๒)  ขอ ๓๔ เปนตน ใหบันทึกเหตุการณนัน้ไวดวย 
 
 

กน. ๒ หนา ๒ 



 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองอ่ืนๆ  (ถามี) 

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

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

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

  
 

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

  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กน. ๒ หนา ๓ 



 

                                                                                                                   กน. ๓ 
     

    ประกาศอําเภอ............................ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกกํานนั 

________________________ 
 

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

อําเภอ......................... จังหวดั...........................เม่ือวนัท่ี.........เดือน...............................พ.ศ. ....      

ตั้งแตเวลา.................. นาฬิกา เปนตนไป ณ ........(ระบุชื่อสถานที่)........หมูท่ี........ตําบล......................

อําเภอ......................... จังหวัด........................... นั้น 
 

  การประชุมผูใหญบานเพ่ือคัดเลือกกํานัน ปรากฏผล ดังนี้   
๑. ท่ีประชุมผูใหญบานเห็นชอบให นาย/นาง/นางสาว......................................ผูใหญบาน 

บาน………….หมูท่ี…………ตําบล.....................อําเภอ…………………จังหวดั............................... 
เปนผูไดรับคดัเลือกเปนกํานนัตําบล.....................อําเภอ...........................จังหวัด................. หรือ 
                    ๒. ท่ีประชุมผูใหญบานมีผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันมากกวาหนึ่งคน จึงไดจัดให

มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับ ปรากฏวา นาย/นาง/นางสาว………………..............ผูใหญบาน        

บาน…………………….หมูท่ี ……...ตําบล…………….... ไดรับคะแนนสูงสุด หรือ 

๓. ท่ีประชุมผูใหญบานมีผูสมควรไดรับการคดัเลือกเปนกํานันมากกวาหนึ่งคน จึงไดจัดให

มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับ ปรากฏวา นาย/นาง/นางสาว................................................ 

ผูใหญบาน บาน.............. หมูท่ี.............ตําบล...................และ นาย/นาง/นางสาว........................ 

......................ผูใหญบาน บาน ...............หมูท่ี………ตําบล…………………อําเภอ…………….......  

ไดคะแนนเทากันจึงใหใชวิธีการจับสลาก ผลการจับสลากปรากฏวา  นาย/นาง/นางสาว ........................ 

จับสลากไดเปนกํานนั 
 

  จึงถือวา นาย/นาง/นางสาว...............................................ไดรับคัดเลือกเปนกํานัน

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

 

ประกาศ ณ วันท่ี.............................พ.ศ. .... 
        (ลงช่ือ).................................................. 

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

                  ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคญั 
หมายเหตุ    ๑. ใชขอ ๑  หรือขอ ๒ หรือขอ ๓ ขอใดขอหนึ่งเทานัน้ 

        ๒. กรณีท่ีไมมีผูใดเสนอชื่อผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานนัตามขอ ๑๗ ใหใชขอ ๒ 
   และถาผลปรากฏวามีคะแนนเทากันใหใชขอ ๓ 



 

                                                               กน. ๔ 

  บนัทึกเหตุการณการคัดเลือกกํานัน 
                          

 

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

 

  ๑. ในการประชุมผูใหญบานในตําบลเพ่ือปรึกษาหารือคัดเลือกผูใหญบานคนหนึง่ขึน้เปนกํานนั 

เร่ิมประชุมตั้งแตเวลา ...............นาฬิกา จนถึงเวลา.............นาฬิกา มีผูใหญบานมาประชุม.....คน จากจํานวน

ผูใหญบานท้ังหมด...........คน  
  ๒. การประชุมคัดเลือกคร้ังนี้ปรากฏวามีผูใหญบานท่ีสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานัน

มากกวาหนึ่งคน นายอําเภอจึงจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับ โดยมีผูสมควรไดรับการคัดเลือก

เปนกํานัน จํานวน………คน ดังนี้ 
      ๒.๑  นาย/นาง/นางสาว……………………………ผูใหญบาน บาน………………. 
หมูท่ี …………ตําบล………………. 
      ๒.๒  นาย/นาง/นางสาว……………………………ผูใหญบาน บาน………………..  

หมูท่ี …………ตําบล………………. 
      ๒.๓  นาย/นาง/นางสาว……………………………ผูใหญบาน บาน…………………
หมูท่ี …………ตําบล………………. 
                                                       ฯลฯ 
 

  ๓. บันทึกเหตุการณ 
      กอนการลงคะแนน/ระหวางการลงคะแนน/ภายหลังการลงคะแนน ถามีเหตุการณตาม

ระเบียบขอ ๒๐ วรรคสาม  ขอ ๒๙ วรรคสาม  ขอ ๓๐  ขอ ๓๓ (๒)  ขอ ๓๔  ใหบันทึกเหตุการณดังกลาว

ไวดวย           
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................      
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................      
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

กน. ๔ หนา ๒ 



 
                   แบบกรอกคะแนน                                                                    กน. ๕                         

                                                              ในการคัดเลือกกํานัน ตําบล……………..อําเภอ……………จังหวัด…………. 
   เมื่อวันที่ .......................เดือน........................พ.ศ. ..... 

ณ  ที่วาการอําเภอ............ 

หมายเลข

ประจําตัว 
 

ชื่อ-สกุล 
ผูไดรับการ

เสนอชื่อ 

ชองกรอกคะแนน 
รวม 

คะแนน 

  
  

                                                   

  
  

                                                   

  
  

                                                   

    
  

                                                   

                                                    รวมจํานวนคะแนน  = บัตรที่ลงคะแนน   (บัตรดี)  

บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน                                                    

บัตรเสีย                                                    

                                                    รวมจํานวนบัตร =  บัตรที่ลงคะแนน   (บัตรดี)    +   บัตรดีที่ไมประสงคลงคะแนน + บัตรเสีย  

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

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

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

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



 

 

 

                                                                                                         กน. ๖       
     

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

    ________________________ 

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

กําหนดใหผูใหญบานประชุมเพ่ือปรึกษาหารือคัดเลือกผูใหญบานคนหนึ่งขึ้นเปนกํานัน ตําบล................

อําเภอ……………จังหวัด.................ในวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............เนื่องจาก     

ท่ีประชุมผูใหญบานมีผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันมากกวาหนึ่งคน จึงไดจัดใหมีการออกเสียง

ลงคะแนนโดยวิธีลับ นั้น 
  ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อคดัเลือกกํานัน ปรากฏผลดังนี ้
  ๑. จํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน...............คน   
  ๒. จํานวนผูมีสิทธิไดทําการลงคะแนน.............คน 
      ๑) บตัรดี.............ฉบับ 
      ๒) บัตรดีท่ีไมประสงคลงคะแนน.................ฉบับ  
      ๓) บัตรเสีย.................ฉบับ  

      ๓. ผลการลงคะแนนของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกํานนัตามหมายเลขประจําตัว ดังนี ้
  

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล  
หมายเลข

ประจําตัว 
ไดคะแนน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

    
  



 

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

ผูใหญบาน บาน…………. หมูท่ี ………ตําบล…………….อําเภอ…………จังหวดั………………….. 
ไดรับคะแนนสูงสุดในการลงคะแนนคัดเลือกเปนกํานนัตําบล……………….. 
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหเปล่ียนขอความในวรรคทายเปน “ในการออกเสียง
ลงคะแนนโดยวิ ธีลับ ปรากฏวา นาย/นาง/นางสาว.................................และ  นาย/นาง/นางสาว 

.............................ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน  จึงใหใชวิธีจับสลาก ผลการจับสลาก ปรากฏวา 
นาย/นาง/นางสาว ..........................................ผูใหญบาน บาน ................หมูท่ี…………………...

ตําบล…………………………..อําเภอ…………….............จับสลากไดเปนกํานันตําบล.........................” 

                       

 กน. ๖ หนา ๒ 



 

                     กน. ๗

       

                             ปายสําหรับปดชองหยอนบัตรคัดเลือกกํานัน   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          ท่ีคดัเลือกกํานันตําบล................ณ..............(ระบุสถานที)่.................. 
          อําเภอ........................................จังหวัด.............................................. 
          เม่ือวนัท่ี...............เดือน................................พ.ศ. .... 

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

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

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

(ลงช่ือ)...................................กรรมการ       (ลงช่ือ)....................................กรรมการและ 
        (...................................)       (...................................)เลขานุการ 

           

 


