
 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ 
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ 
 
 

     ดว้ยคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็สมควรใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและ
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดป้ระกาศก าหนดใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เมื่อวนัที ่1  ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
นครศรีธรรมราช จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วนัเลอืกตัง้ วนัท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรบัเลือกตัง้ ตัง้แต่วนัท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงวนัท่ี 15  
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานที่รบัสมัคร  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ๔. จ านวนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุแหระ ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ ทัง้ส้ิน 8 คน 
 ๕. การเลอืกตัง้ใหถ้อืเขตของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุแหระเป็นเขตเลอืกตัง้ 
 ๖. เขตเลอืกตัง้ มจี านวน 8 เขตเลอืกตัง้ ดงันี้ 
   ๖.๑  เขต เลือกตั ้งที่  ๑  จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนต าบลกุ แหระ  
ที่จะมกีารเลอืกตัง้ 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลอืกตัง้ ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านควนประชาสรรค์ ต าบลกแุหระ  
อ าเภอทุ่งใหญ่ 
   6.2  เขต เลือกตั ้งที่  2  จ าน วนสมาชิกสภาองค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล กุ แห ระ  
ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 2 บ้านไสเจาะป่า ต าบลกแุหระ อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ 
   6.3  เขต เลือกตั ้งที่  3  จ าน วนสมาชิกสภาองค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล กุ แห ระ 
 ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ 1 คน พื้นทีท่ี่อยู่ในเขตเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 3 บ้านสองแพรก ต าบลกแุหระ อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ 
  6 .4  เขต เลือ ก ตั ้งที่  4  จ าน วนสม าชิก สภ าอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ ว นต าบ ล กุ แห ระ  
ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ 1 คน พื้นทีท่ี่อยู่ในเขตเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 4 บ้านเสมด็จวน  ต าบลกแุหระ อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ 

ส.ถ. ๑/๑ 



 6 .5  เข ต เลื อ ก ตั ้ง ที่  5 จ าน ว น ส ม าชิ ก ส ภ า อ งค์ ก า รบ ริห า รส่ ว น ต าบ ล กุ แ ห ร ะ  
ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ 1 คน พื้นทีท่ี่อยู่ในเขตเลอืกตัง้ ได้แก่ หมู่ท่ี 5 บ้านพรนูุด (บ้านคงคาเลียบ) ต าบลกุ
แหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ 
 
 

 /6.6 เขตเลอืกตัง้ที ่6... 
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   6.6  เขต เลือกตั ้งที่  6  จ าน วนสมาชิกสภาองค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล กุ แห ระ  
ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 6 บ้านจุฬาภรณ์พฒันา 3 ต าบลกแุหระ  
อ าเภอทุ่งใหญ่ 
   6 .7  เขต เลือ กตั ้งที่  7 จ าน วนสมาชิกสภ าอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วนต าบ ล กุ แห ระ  
ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ 1 คน พืน้ทีท่ี่อยู่ในเขตเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 7 บ้านจุฬาภรณ์พฒันา 4 ต าบลกแุหระ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ 
   6.8  เขต เลือกตั ้งที่  8  จ าน วนสมาชิกสภาองค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบล กุ แห ระ  
ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ 1 คน พืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตเลอืกตัง้ ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 8 บ้านควนแดง ต าบลกแุหระ อ าเภอทุ่ง
ใหญ่ 
 

 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
   ๗.๑  บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  ส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น พรอ้มส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั 
   ๗.๓  ใบรบัรองแพทย ์
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุแหระ จ านวน 1,000 บาท 
   ๗.๕  รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรอืรูปภาพทีพ่มิพช์ดัเจนเหมอืนรปูถ่ายของตนเอง  
ขนาดกวา้งประมาณ ๘.๕ เซนตเิมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนตเิมตร จ านวน 12 รปู 
   7.6 หลกัฐานการศกึษา พรอ้มส าเนา   จ านวน 1 ฉบบั (ถา้ม)ี 
   ๗.7  หลกัฐานแสดงการเสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาตดิต่อกนั ๓ ปี นับถงึปีที่
สมคัรรบัเลือกตัง้ของผู้สมคัร  ได้แก่ ปีภาษี 2561  ปีภาษี 2562  และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได ้
เสยีภาษเีงนิได ้ใหท้ าหนงัสอืยนืยนัการไม่ไดเ้สยีภาษพีรอ้มทัง้สาเหตุแห่งการไม่ไดเ้สยีภาษี 
   ๗.8  หลกัฐานอื่นๆ ทีจ่ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลีย่นชื่อตวั หรอืชื่อสกุล สตูบิตัร หลกัฐาน
หรอืใบรบัรองแสดงการเกดิ ถิน่ทีอ่ยู่ พรอ้มส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั เป็นตน้ 

  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตัง้ ตามที่
กฎหมายก าหนด ประสงคจ์ะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ ใหย้ื่น



ใบสมคัรดว้ยตนเองตามวนั เวลา สถานที่ และหลกัฐานการสมคัรตามที่ก าหนดในขอ้ ๒ ขอ้ ๓ และขอ้ ๗ 
ทัง้นี้ จะสมคัรรบัเลอืกตัง้ไดเ้พยีงหน่ึงเขตเลอืกตัง้เท่านัน้ 
 

          ประกาศ  ณ  วนัที ่6  เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
                
                     (นายอรุณศกัดิ ์ ชแูกว้) 
        ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุแหระ 
 

 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ 
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ  
 
 

     ดว้ยคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็สมควรใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและ
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดป้ระกาศก าหนดใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เมื่อวนัที ่1  ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วนัเลอืกตัง้ วนัท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรบัเลือกตัง้ ตัง้แต่วนัท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงวนัท่ี 15  
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานทีร่บัสมคัร  ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ  
อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
      ๔. จ านวนนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุแหระ .ทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้  จ านวน  1  คน  

ผ.ถ. ๑/๑ 



 ๕. การเลอืกตัง้ใหถ้อืเขตของ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกแุหระ เป็นเขตเลอืกตัง้ 
 ๖. เขตเลอืกตัง้ มจี านวน  1  เขตเลอืกตัง้  
 ๗. หลกัฐานการสมคัรรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ย 
   ๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรบัเลือกตัง้เป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร
ประจ าตวัประชาชนตามกฎหมาย ใหใ้ชบ้ตัรประจ าตวัหรอืหลกัฐานอื่นใดของทางราชการทีม่รีปูถ่าย และมี
หมายเลขประจ าตวัประชาชนสามารถแสดงตนไดพ้รอ้มส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั 
   ๗.๒  ส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น พรอ้มส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั 
   ๗.๓  ใบรบัรองแพทย ์
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมคัรนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกุแหระ จ านวน 2,500 
บาท  
   ๗.๕  รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรอืรูปภาพทีพ่มิพช์ดัเจนเหมอืนรปูถ่ายของตนเอง  
ขนาดกวา้งประมาณ ๘.๕ เซนตเิมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนตเิมตร จ านวน 46 รปู 

 
/7.6 หลกัฐานการศกึษา... 
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   7.6 หลกัฐานการศกึษา (ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า) 
หรอืหลกัฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล หรอืสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น หรอืสมาชิก
รั ฐ ส ภ า  
พรอ้มส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั 
   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี ๒๕๖๑ ปีภาษี ๒๕๖๒ และปีภาษี ๒๕๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ 
ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
 

  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม
วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง 
ได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านัน้ 
 



          ประกาศ  ณ  วนัที ่6 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
               
                   (นายอรุณศกัดิ ์ ชแูกว้) 
       ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุแหระ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


