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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเลือกกํานัน 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 
-------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันท่ี ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดระเบียบ วาดวยการเลือกกํานันไว ดังตอไป
นี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเลือกกํานัน 
พ.ศ. ๒๕๒๔" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญ
บาน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
  "หนวยเลือกกํานัน" หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือก
กํานัน 
  "ที่เลือกกํานัน" หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเลือกกํานัน 
  ขอ ๕  ในการเลือกกํานัน ใหนายอําเภอประกาศรับสมัครผูใหญบานในตําบลนั้น
ตาม 
แบบ ก.น. ๑ และใหผูใหญบานที่จะสมัครเปนกํานันใหยื่นใบสมัครตามแบบ ก.น. ๔ ทายระเบียบ
นี ้
แลวใหทําการเลือกกํานันภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีนายอําเภอไดทราบวาตําแหนงกํานันวางลง 
  กอนที่จะประกาศรับสมัครเลือกกํานัน หากปรากฏวาในตําบลนั้นหมูบานใดยังมิ
ได 
เลือกผูใหญบานแทนตําแหนงที่วาง ก็ใหดําเนินการเลือกผูใหญบานนั้นเสียกอน เวนแตจะมีเหตุท่ี
ไม 
สามารถเลือกผูใหญบานแทนตําแหนงที่วางได 
  เมื่อนายอําเภอไดประกาศรับสมัครเลือกกํานันแลว หากตําแหนงผูใหญบานวาง
ลง 
ใหดําเนินการเลือกกํานันตอไปโดยไมตองเลือกผูใหญบานในหมูบานที่วางนั้น และใหนายอําเภอ
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จัด 
ทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกเปนกํานันตามแบบ ก.น. ๕ ทายระเบียบนี้ 
  เมื่อพนกําหนดระยะเวลารับสมัครแลว ถามีผูใหญบานสมัครเพียงคนเดียว ใหถือ
วา 
ผูนั้นไดรับเลือกเปนกํานัน และใหประกาศผลการเลือกตามแบบ ก.น. ๑๐ ทายระเบียบนี้ 
  ขอ ๖  ใหนายอําเภอกําหนดหนวยเลือกกํานันในตําบลนั้นโดยถือเกณฑจํานวนผู
มี 
สิทธิเลือกหนวยละไมเกินหน่ึงพันคน 
  ถาตําบลใดจํานวนผูมีสิทธิเลือกเกินหนึ่งพันคน ใหกําหนดหนวยเลือกกํานันใน
ตําบล 
นั้นเพิ่มขึ้น เวนแตการแยกเปนอีกหนวยหนึ่ง จะไมสะดวกแกการไปลงคะแนน ในกรณีที่จํานวนผู
มี 
สิทธิเลือกเกินหน่ึงพันคนแตไมเกินหน่ึงพันหารอยคน นายอําเภอจะรวมเปนหนวยเลือกกํานัน
หนวย 
เดียวกันก็ได 
  ถานายอําเภอเห็นวาในตําบลนั้นการคมนาคมไมสะดวก จะกําหนดหนวยเลือก
กํานัน 
โดยไมคํานึงถึงจํานวนผูมีสิทธิเลือกก็ได 
  เมื่อไดกําหนดหนวยเลือกกํานันแลว ใหประกาศหนวยเลือกกํานันตามแบบ ก.น. 
๓  
ทายระเบียบนี้ ณ ที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอและตําบลที่มีการเลือก 
  การเปลี่ยนแปลงหนวยเลือกกํานัน จะตองกระทํากอนวันเลือกไมนอยกวาสิบหา
วัน 
  ขอ ๗  การเลือกกํานัน ใหกระทําโดยวิธีลับ โดยมีนายอําเภอหรือผูไดรับมอบ
หมาย 
เปนผูอํานวยการเลือก และใหนายอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการเลือกประจําทุกหนวยเลือกกํานัน 
เพื่อ 
ดําเนินการเลือก และใหเชิญกํานันหรือผูใหญบานตําบลอื่นในเขตอําเภอนั้น อยางนอยสองคนเปน 
พยานรูเห็นในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน 
  เวลาเลือกกํานัน ใหเร่ิมต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
  ขอ ๘  ใหนายอําเภอกําหนดที่เลือกกํานัน ซึ่งเปนสถานที่สาธารณะ เชน โรงเรียน 
หรือศาลาวัด ถาหาสถานท่ีดังกลาวไมได จะกําหนดบานหรือสถานท่ีอื่นซึ่งประชาชนไมรังเกียจ 
หรือไม 
เปนประโยชนแกผูสมัครรับเลือกเปนกํานันคนหนึ่งคนใดในการเลือกนั้นเปนที่เลือกกํานันก็ได 
  ขอ ๙  กอนเวลาเลือกกํานัน ใหนายอําเภอหรือผูไดรับมอบหมายประกาศใหผูมี
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สิทธิ 
เลือกซ่ึงอยูในท่ีเลือกกํานันเสนอบุคคลผูมีสิทธิเลือกซ่ึงอยูในท่ีเลือกกํานันและเปนท่ีเคารพเช่ือถือ
ของ 
ราษฎรในตําบลนั้นอยางนอยสองคนเปนผูแทน เพื่อดูแลการดําเนินการเลือกอยางใกลชิด แตผู
นั้นจะ 
ตองมิใชผูสมัครเขารับการเลือกเปนกํานัน 
  ผูแทนตามวรรคหน่ึงมีสิทธิทักทวงการปฏิบัติของคณะกรรมการเลือกไดเม่ือเห็น
วา 
ปฏิบัติมิชอบ แตหามกลาวโตเถียงระหวางกันเอง 
  ขอ ๑๐  เม่ือมีการทักทวงการปฏิบัติของคณะกรรมการตามขอ ๙ ใหคณะ
กรรมการ 
พิจารณาและชี้ขาดแลวบันทึกไว และใหผูทักทวงและคณะกรรมการเลือกทุกคนลงลายมือช่ือไว ถา
ผู 
ทักทวงไมยอมลงลายมือช่ือใหคณะกรรมการบันทึกไว 
  ขอ ๑๑  ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกกํานัน เพื่อใชเปนหลักฐาน 
ประกอบการเลือกกํานันตามแบบ ก.น. ๒ ทายระเบียบนี้ จํานวนหนวยละสี่ชุด ชุดท่ี ๑ ใหปด
ประกาศ 
ไวที่ที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอ ชุดท่ี ๒ ใหปดไวท่ีท่ีเลือกกํานัน ชุดท่ี ๓ และชุดท่ี ๔ 
มอบ 
ใหคณะกรรมการเลือกนําไปใชในวันเลือก ๑ ชุด  และสํารองไวติดที่ที่เลือกกํานัน ๑ ชุด 
  การปดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตามชุดที่ ๑ และชุดท่ี ๒ ตองปดประกาศ
กอนวัน 
ทําการเลือกไมนอยกวาสิบวัน เพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกไดตรวจสอบ และขอแกไขเพิ่มชื่อใหถูกตอง
กอนทํา 
การเลือกไมนอยกวาสามวัน 
  ขอ ๑๒  บัตรเลือกใหใชกระดาษสีขาว ขนาดกวาง ยาว ตามความจําเปน เม่ือพับ
แลว 
มีขนาดพอสมควร ดานหนามีตราครุฑ กับมีขอความวา "บัตรเลือกกํานัน หรือผูใหญบาน" และมี
ตรา 
ประจําตําแหนงนายอําเภอทองท่ี หรือเครื่องหมายอื่นของนายอําเภอทองที่ประทับพรอมกับมี
หมาย 
เลขเรียงลําดับตอทายขอความ "บัตรเลขที.่.." 
  ดานในของบัตรตอนบนมีขอความ "ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท (เชน  x) เพียง
เลข 
หมายเดียวใน "ชองทําเคร่ืองหมาย" นี"้ 



   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    

  ตอลงไปใหแบงออกเปนสองชอง ชองท่ีหน่ึงมีขอความวา "เครื่องหมายประจํา
ตัว" 
ชองท่ีสองมีขอความวา "ชองทําเคร่ืองหมาย" 
  ถัดลงไปใหแบงออกเปนสามชอง ชองท่ีหน่ึงมีจุดเคร่ืองหมายบนพ้ืนสีขาว เรียง
ลําดับ 
ลงไป ชองท่ีสองมีเลขเคร่ืองหมายบนพ้ืนสีขาว เรียงลําดับลงไปตรงกับจํานวนจุด ชองท่ีสามปลอย
วาง 
ไว สําหรับทําเคร่ืองหมาย มีเสนค่ันระหวางเคร่ืองหมายประจําตัวผูสมัคร 
  โดยปกติจํานวนเครื่องหมายประจําตัวผูสมัครแถวแรก ใหมีไดไมเกินย่ีสิบเคร่ือง 
หมาย ในกรณีจําเปนตองมีเกินยี่สิบเครื่องหมาย ใหเพ่ิมเคร่ืองหมายประจําตัวผูสมัครแถวตอๆไป 
ทางขวามือของบัตร แตเคร่ืองหมายประจําตัวผูสมัครท่ีเพ่ิมแถวหน่ึงๆ จะมีไดไมเกินสามสิบ
เครื่อง 
หมาย 
  ท้ังน้ี ตามตัวอยางบัตรเลือกกํานัน หรือผูใหญบาน ทายระเบียบนี้ ยกเวนในกรณี
ที่นํา 
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภาจังหวัด มาใชในการ
เลือก 
กํานัน ใหกระทําไดโดยเพ่ิมขอความ "บัตรเลือกกํานัน หรือผูใหญบาน" ใตขอความของบัตรเลือก 
นั้น ๆ 
  ขอ ๑๓  เมื่อผูมีสิทธิเลือกกํานันไดรับบัตรเลือกแลว ใหไปยังคูหาลงคะแนนท่ี
วาง 
คราวละหนึ่งคนเพื่อลงคะแนน การลงคะแนนเลือกใหผูมีสิทธิเลือกทําเคร่ืองหมายกากบาท (เชน 
x) 
ดวยปากกาหรือดินสอในชองทําเครื่องหมายใหตรงกับเครื่องหมายประจําตัวผูสมัครที่ตนตองการ 
เลือก ลงในบัตรเลือกดานในและใหทําเคร่ืองหมายเพียงหน่ึงเคร่ืองหมายแลวพับบัตรเลือกน้ัน ท้ัง
นี ้
ตองทําใหเสร็จส้ินภายในเวลาอันสมควร แลวนําบัตรนั้นไปมอบแกกรรมการใสหีบบัตรตอหนาตน 
แลวออกไปจากที่เลือกกํานัน 
  ขอ ๑๔  ถาผูเลือกไมสามารถลงคะแนนเลือกได เพราะบัตรเลือกบกพรองหรือ
ชํารุด 
ใหสงบัตรเลือกนั้นคืนแกกรรมการ แลวใหกรรมการจัดบัตรเลือกใหแกผูนั้นใหม 
  ขอ ๑๕  หีบบัตรเลือกและคูหาสําหรับลงคะแนน  ใหใชหีบบัตรและคูหาลง
คะแนน 
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาจังหวัดโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๖  การตรวจนับคะแนนใหกรรมการกรอกคะแนนตามแบบ ก.น. ๖ ทาย 



   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    

ระเบียบนี้ ถาปรากฏวา มีบัตรเลือกเกินกวาจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียง คณะกรรมการตองจัดให
มี 
การลงคะแนนใหม แตถาจํานวนบัตรออกเสียงเทากับหรือนอยกวาจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียง 
ใหถือ 
วาการเลือกนั้นสมบูรณ 
  ใหกรรมการประกาศชี้แจงใหผูมีสิทธิเลือก ซึ่งอยูในที่เลือกกํานันทราบเงื่อนไข
ตาม 
วรรคหนึ่งกอนการตรวจนับคะแนน 
  ขอ ๑๗  บัตรเลือกตอไปนี้ถือวาเปนบัตรเสีย  คือ 
  (๑) บัตรปลอม 
  (๒) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายเลือกเกินกวาหน่ึงเคร่ืองหมาย 
  (๓) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมาย 
  (๔) บัตรที่ปรากฏวา ไดพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 
  (๕) บัตรท่ีมีเคร่ืองสังเกต หรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
  (๖) บัตรท่ีไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครคนใด 
  บัตรดังกลาวใหประธานกรรมการเลือกสลักวา "เสีย" และใหกรรมการคนหนึ่งลง
ลาย 
มือชื่อกํากับไว การสลักบตัรเสียใหสลักดานหนาตรงใตตราครฑุ 
  ขอ ๑๘  ในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกเปนกํานัน มีคะแนนเสียงเทากันใหจับสลาก 
กอน 
จะใหจับสลากใหนายอําเภอหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายดําเนินการใหผูที่ไดรับคะแนนเทากันตกลง
กัน 
เสียกอนวา จะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลากขนาดกวางยาวเทากัน มี
จํานวน 
เทากับจํานวนผูไดรับคะแนนเทากันโดยเขียนขอความวา "ไดรับเลือกเปนกํานัน" เพียงบัตรเดียว
นอก 
นั้นเขียนขอความวา "ไมไดรับเลือกเปนกํานัน" และใหคณะกรรมการลงชื่อกํากับทุกบัตรสลาก 
  ขอ  ๑๙  ใหผูมีสิทธิลงคะแนนแสดงหลักฐานอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม (บ.ป. 
๒) 
  (๒) บัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสุขาภิบาล 
  (๓) บัตรสมาชิกสภานิติบัญญัต ิสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิก 
สภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือกรรมการสุขาภิบาล 
  (๔) บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือตํารวจกองประจําการ 



   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    

  (๕) บัตรประจําตัวพนักงานองคการของรัฐ 
  (๖) บัตรประจําตัวกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน หรือผู
ชวย 
ผูใหญบาน 
  (๗) บัตรประจําตัวกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย หรือกรรมการอิสลาม 
ประจําจังหวัด หรอื 
  (๘) ผูเลือกซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย และไมอาจมีบัตร
ตาม 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ตองใชหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหแทนได 
  เม่ือผูมีสิทธิลงคะแนนไดแสดงหลักฐานดังกลาว และกรรมการเห็นวาเปนผูมี
สิทธิลง 
คะแนน ใหอานช่ือและท่ีอยูของผูน้ันดังๆ ถาไมมีผูมีสิทธิลงคะแนนอ่ืนทักทวง ใหหมายเหตุชนิด
และ 
หมายเลขของหลักฐานไวในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนน 
  ขอ ๒๐ เมื่อเสร็จการเลือกแลว ใหจัดทํารายการแสดงผลของการนับคะแนนตาม 
แบบ ก.น. ๗ ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ก.น. ๘ และประกาศผลการเลือกกํานันตาม
แบบ 
ก.น. ๙ ทายระเบียบนี้ โดยนําประกาศผลการนับคะแนนแตละหนวยตามแบบ ก.น. ๘ ปด
ประกาศไว 
ณ ที่เลือกกํานัน และปดประกาศผลการเลือกกํานันตามแบบ ก.น. ๙ ณ ที่วาการอําเภอ หรือท่ีวา
การ 
กิ่งอําเภอ ใหราษฎรไดทราบโดยทั่วกัน 
  บันทึกการเลือกและหลักฐานตาง ๆ ใหเก็บรักษาไว ณ ที่วาการอําเภอ หรือท่ีวา
การ 
กิ่งอําเภอ เพื่อเปนหลักฐานการเลือก แลวรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัด พรอมดวยสําเนาหลัก
ฐาน 
การเลือกกํานัน เพื่อพิจารณาออกหนังสือสําคัญใหตอไป 
 
     ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๔ 
             บัญญัติ  บรรทัดฐาน 
          รัฐมนตรีชวยวาการ  รักษาราชการแทน 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 



   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    

[รก๒๕๒๔/๑๕๐/๒๖พ/๑๔ กันยายน ๒๕๒๔] 
 
 
       อัมพิกา/แกไข 
       ๑๒/๑๑/๔๔ 
 
 


