


การเลือกต้ังสมาชิกและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

------------------------------------------------------------- 

1. วันเลือกต้ัง วันอาทิตยท่ี 20  ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.

**ไมมีการเลือกต้ังลวงหนา

2. ผูสมัครสมาชิกสภา อบจ.นศ. 155  คน  ผูสมัครนายก อบจ.นศ.  8  คน

(ผอ.กกต.อบจ.นครศรีธรรมราช ไดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามแลว ประกาศรับสมัครผูสมัคร

นายก อบจ.นศ. ท้ัง 8 คน  ไมรับสมัครผูสมัครสมาชิกสภา อบจ. 2 คน)   

-  การเลือกต้ังนายก อบจ.นครศรีธรรมราชใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง  

-  การเลือกต้ังสมาชิกสภา อบจ.นครศรีธรรมราช มีท้ังหมด  42 เขตเลือกต้ัง 

อําเภอ จํานวนอําเภอ จํานวนเขตเลือกต้ัง ส.อบจ.ชม. 

เมืองนครศรีธรรมราช 1 อําเภอ 7 เขตเลือกต้ัง 

ทุงสง 1 อําเภอ 4 เขตเลือกต้ัง 

ทาศาลา ปากพนัง 3 อําเภอ อําเภอละ 3 เขตเลือกต้ัง 

ฉวาง ชะอวด ทุงใหญ รอนพิบูลย สิชล หัวไทร 2 อําเภอ อําเภอละ 2 เขตเลือกต้ัง 

พรหมคีรี ลานสกา พิปูน เชียรใหญ  นาบอน  

ขนอม บางขัน ถํ้าพรรณรา จุฬาภรณ พระพรหม 

นบพิตํา ชางกลาง เฉลิมพระเกียรติ 

13 อําเภอ อําเภอละ 1 เขตเลือกต้ัง 

3. คุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกต้ัง

-  มีสัญชาติไทย ถาแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

-  อายุไมตํ่ากวา 18 ปในวันเลือกต้ัง (เกิดกอนวันท่ี 21 ธันวาคม 2545) 

-  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกต้ัง 

(กอนวันท่ี 21 ธันวาคม 2562) 

4. ทราบไดอยางไรวาเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง

         -  ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งจะปดประกาศกอนวันเลือกต้ัง ไมนอยกวา 25 วัน (เร่ิมประกาศต้ังแต

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563)  ตรวจสอบได ณ ท่ีวาการอําเภอ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเลือกต้ังหรือ

ใกลบริเวณท่ีเลือกต้ัง 

-  ตรวจสอบจากเอกสารแจงรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังมายังเจาบานกอนวันเลือกต้ัง ไมนอยกวา 15 วัน 

(วันท่ี 4 ธันวาคม 2563) 
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5. การเพิ่มช่ือ-ถอนช่ือ

กรณีผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือเจาบานผูใดเห็นวา ตนหรือผูมีช่ือในทะเบียนบานของตนไมมีช่ือในบัญชี

รายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังท่ีตนหรือผูนั้นสมควรมีช่ือเปนผู มีสิทธิเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังนั้น 

ใหนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นใดท่ีทางราชการออกให 

มายื่นคํารองขอเพิ่มช่ือ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7 ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินกอนวันเลือกต้ัง 

ไมนอยกวา 10 วัน (วันสุดทายวันท่ี 9 ธันวาคม 2563)  

กรณีผูมีสิทธิเลือกต้ังเห็นวา ในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังมีช่ือผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง

ปรากฎอยู ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังนั้นยื่นคํารองขอถอนช่ือผูไมมีสิทธิเลือกต้ังดังกลาวออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา 10 วัน (วันสุดทายวันท่ี 9 ธันวาคม 

2563) 

กรณีเจาบานผูใดเห็นวา ในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังปรากฏช่ือบุคคลอื่นในทะเบียนบานของตน 

โดยบุคคลนั้นมไดมีช่ืออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง ใหเจาบานหรือผูซึ่งเจาบานมอบหมายนําสําเนาทะเบียนบาน

ฉบับเจาบานไปแสดงเปนหลักฐานตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา 10 วัน 

(วันสุดทายวันท่ี 9 ธันวาคม 2563)  หรือนําหลักฐานดังกลาวไปแสดงตอคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

ในวันเลือกต้ัง 

6. เลือกต้ังคร้ังนี้รับบัตรเลือกต้ังก่ีใบ

-   รับบัตร 2 ใบ 

ใบท่ี 1 บัตรเลือกต้ังนายก อบจ.ทําเครื่องหมาย    ลงคะแนนเลือกผูสมัครไดเบอรเดียว  

ใบท่ี 2 บัตรเลือกต้ังสมาชิก อบจ.ทําเครื่องหมาย    ลงคะแนนเลือกผูสมัครไดเบอรเดียว 

7. การเลือกต้ังทามกลางการเฝาระวังการแพรระบาดของโควิด 19 ตองทําอยางไรบาง

- สํานักงาน กกต. รวมกับกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการดําเนินการเลือกต้ัง

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในทุก ๆ ข้ันตอนของการดําเนินการ  

เริ่มต้ังแตการรับสมัครรับเลือกต้ัง การหาเสียงเลือกต้ัง ซึ่งจะเนนย้ําใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเวนระยะหาง 

ทางสังคม สวมใสหนากากอนามัยทุกครั้ง โดยเฉพาะข้ันตอนการลงคะแนนเลือกต้ังท่ีกําหนดใหมี อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ไปปฏิบัติหนาท่ีประจําอยู ณ ท่ีเลือกต้ังทุกแหง เพื่อทําหนาท่ีคัดกรองผูมาใชสิทธิ

เลือกต้ัง กําหนดให กปน. รปภ. และ อสม. ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหนวยเลือกต้ังสวมใสหนากากอนามัย เฟสชิลด และ 

ถุงมือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผูมาใชสิทธิเลือกต้ังและตัวแทนผูสมัครท่ีไปสังเกตการณประจําท่ีเลือกต้ัง 

สวมใสหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาท่ีอยูในท่ีเลือกต้ัง มีการจัดคูหาลงคะแนนพิเศษ สําหรับผูท่ีมีอุณหภูมิสูง 

เกินกวา 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข เปนหวัด หรือไอ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการใหผูท่ีมาใชสิทธิเลือกต้ัง 

ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล กอนเขาไปในท่ีเลือกต้ังและกอนออกจากท่ีเลือกต้ังอีกดวย 
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8. การเลือกผูแทน ท้ังนายก อบจ.หรือ ส.อบจ. ประชาชนควรเลือกผูแทนอยางไร

- เปนคนท่ีรับรูปญหาของทองถ่ิน มีคุณธรรม เสียสละ หาเสียงอยางสรางสรรค ไมทําผิดกฎหมาย 

เปนแบบอยางท่ีดี เขาถึงประชาชนอยางสม่ําเสมอ เสนอนโยบายท่ีเปนประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน  

9. ถาไมไปใชสิทธิเลือกต้ังจะมีผลอะไรหรือไม

- จะถูกจํากัดสิทธิ ดังนี้  (ถูกจํากัดสิทธิครั้งละ 2 ป นับต้ังแตวันเลือกต้ังครั้งท่ีไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง) 

1. สมัครรับเลือกเปน ส.ส. หรือ สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  หรือสมัครรับเลือกเปน ส.ว.

2. สมัครรับเลือกต้ังเปนกํานัน ผูใหญบาน

3. เขาช่ือรองขอใหถอดถอน สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

4. ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภา ฝายการเมือง

5. ดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถ่ิน

ประธานท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน หรือคณะท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน 

6. ดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาทองถ่ิน ผูชวยเลขานุการประธานสภาทองถ่ิน และเลขานุการรอง

ประธานสภาทองถ่ิน 

10. ถาไมอยากถูกจํากัดสิทธิตองทําอยางไร

การแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังได เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ใหแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ังตอ

นายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ินท่ีตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน โดยทําเปนหนังสือซึ่งตองระบุหมายเลข

บัตรประจําตัวประชาชน และท่ีอยูตามทะเบียนบาน ภายใน 7 วันกอนวันเลือกต้ัง (วันท่ี 13-19 ธันวาคม 2563) หรือ

ภายใน 7 วันนับแตวันเลือกต้ัง (วันท่ี 21-27 ธันวาคม 2563) สามารถแจงไดดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่น 

ไปยื่นแทน หรือจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน โดยถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 

11. ถามีคนเอาเงินมาใหเพื่อแลกกับการลงคะแนนหรือไมลงคะแนนเลอืกต้ัง ผูรับเงินมีความผิดหรือไม อยางไร

-  มีความผิด ตองระวางโทษจําคุก 1-10 ป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูนั้นมีกไหนด 20 ป  

(ถารับเงินแลวแจงตอ กกต.หรือผูท่ี กกต. มอบหมาย ไดแก ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กกต.ทองถ่ิน 

(อบจ.) พนักงานสืบสวนและไตสวนของสํานักงาน กกต.จว.นครศรีธรรมราช พนักงานสืบสวนและไตสวนของ

สํานักงาน กกต. พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ  กอนถูกจับกุม ผูนั้นไมตองรับโทษและไมตอง 

ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหรือสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง) 

12. ขาราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีของรัฐอื่น กํานัน

ผูใหญบาน  ชวยหาเสียงไดหรือไม 

- ไมสามารถดําเนินการได เพราะอาจเขาขายเปนการฝาฝน พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562  มาตรา 34 และมาตรา 69  
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13. การจําหนายจายแจกสุรา

ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกต้ังระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน 

วันเลือกต้ัง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกต้ัง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 

10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

14. หลักฐานการแสดงตนขอใชสิทธิเลือกต้ัง

บัตรประจําตัวประชาชน (หมดอายุก็ใชได) หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นท่ีทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

ออกให มีรูปถาย และเลขบัตรประชาชน เชน บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ใบขับข่ี พาสปอรต เปนตน 

15. เชิญชวนประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ัง

-  เลือกต้ังครั้งนี้ เลือกคนดี ไมซื้อเสียง 

-  เลือกต้ังทองถ่ิน รวมกันใชสิทธิ อยางสุจริตโปรงใส 

-  อยาลืมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาไปใชสิทธิเลือกต้ังดวยนะ 

16. การตรวจสอบสิทธิเลือกต้ัง

ผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชไดท่ี https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  

17. แจงเบาะแสทุจริตเลือกต้ัง

ขอใหประชาชนชวยเปนหูเปนตาในการเลือกต้ัง  เมื่อพบเห็นการทุจริตการเลือกต้ัง  ไมวาจะเปนการแจกเงิน 

ส่ิงของ  หรือมีการ เรียกรับเงินหรือทรัพย สิน ใหช วยกันแจ ง เบาะแส หรือรวบรวมหลักฐานการทุจริต 

แจง สายดวนเลือกต้ัง  1444  หรือแอปพลิเคช่ัน “ตาสับปะรด” หากเบาะแสการทุจริตเปนหลักฐาน  ขอมูลหรือ

ขอเท็จจริงท่ีแนชัด  มีสิทธิไดรับรางวัล 100,000  บาท 

 a

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstat.bora.dopa.go.th%2FElection%2Fenqelectloc%2F%3Ffbclid%3DIwAR33y0kxTb76wosjE2pTy7yBaSNbiSU-AVjsJdsIhTzlp7UqNT8IX-V4YqU&h=AT1mEPbbcVrnEDAVRgl-8ZZPBzl38sBnpFeowgjAPBl8CXwIcHoLNcUhNXdqHm02G8HDK2Tkhq1rrBCD8Zm2YqHlB75IikMecWBbnBZnes6XYN8NgurcUEADGVL5Kx-2XQmq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0a1Pq0piuDw92NO4o7xV6TxXw_6b7FgxKw8_jU7IgyJTpkY6szfjY7WoSeJ0suQk3dD0iUfjba3Xadjnj_YXudvSW3_ZwxVdOyP1eVoqU5emXohaVhwjDUP5Zh59tS4Qd1uWcE8_Oerxj3q0TvXt8ICfFheBD4EiHD5U7fSO2YxY8Yow

