
 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน 

อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
เร่ือง ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน 

 
 
     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พัทลุง 
จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน   ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 ๓. สถานท่ีรับสมัคร ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน 

 ๔. จ านวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน   ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน 9  คน 

 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน  เป็นเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจ านวน  9   เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

   6.1  เขตเลือกต้ังท่ี ๑ จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ท่ี  1  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  

   ๖.2  เขตเลือกต้ังท่ี 2 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ท่ี  2  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  

   ๖.3  เขตเลือกต้ังท่ี 3 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ท่ี  3  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  

   ๖.4  เขตเลือกต้ังท่ี 4 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ท่ี  4  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  

   ๖.5  เขตเลือกต้ังท่ี 5 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ท่ี  5  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  

/6.6 เขตเลือกตั้ง... 
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   ๖.6  เขตเลือกต้ังท่ี 6 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ท่ี  6  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  

   ๖.7  เขตเลือกต้ังท่ี 7 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ท่ี  7  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  

   ๖.8  เขตเลือกต้ังท่ี 8 จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ท่ี  8  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  

   ๖.9  เขตเลือกต้ังท่ี  9  จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  หมู่ท่ี  9  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  
 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
   ๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารต าบล  จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 
ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน  10  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา  พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี ๒๕๖๑ ปีภาษี ๒๕๖๒ และปีภาษี ๒๕๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษี
เงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมท้ังสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอื่นๆ ท่ีจ าเป็น เช่น เอกสารใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกองค์การบริหารต าบลตะแพน  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม 
วัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗      ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกต้ัง
ได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๖   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

               (ลงช่ือ) ............... ............................... 
                (นางสาวทิพย์วรรณ   วรรณะ) 
                        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารต าบลตะแพน 
 



 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน 

อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
เร่ือง ให้มีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน 

 
 
     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด พัทลุง 
จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารต าบลตะแพน  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 ๓. สถานท่ีรับสมัคร ท่ีท าองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน 

 ๔. จ านวน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน ๑ คน 

 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน  เป็นเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจ านวน ๑  เขตเลือกตั้ง  
 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
   ๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2,5๐๐ บาท 
   ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 
ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน  26  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)
หรือหลักฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

/7.7 หลักฐาน.... 
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   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี ๒๕๖๑ ปีภาษี ๒๕๖๒ และปีภาษี ๒๕๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษี
เงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมท้ังสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอื่นๆ ท่ีจ าเป็น เช่น เอกสารใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตาม วัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗  ท้ังนี้ จะสมัครรับ
เลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๖   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
               (ลงช่ือ) .................. ............................ 
                (นางสาวทิพย์วรรณ  วรรณะ) 
                        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


