
     
 
 
 
 
 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ    
อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 
 
      ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
สุพรรณบุร ีจึงประกาศใหมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ดังตอไปนี้ 
 ๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี ๑๕  
เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานท่ีรับสมัคร ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
       ๔.  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังสิ้น  7  คน 
 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เปนเขตเลือกตั้ง 
 ๖. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีจํานวน 7 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๖.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ีจะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานเขาพระ  หมู ท่ี ๑ ตําบลเขาพระ  อําเภอเดิมบางนางบวช          
จังหวัดสุพรรณบุรี (เฉพาะในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ) 
   ๖.๒  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ีจะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานเขาพระ  หมู ท่ี ๒ ตําบลเขาพระ  อําเภอเดิมบางนางบวช        
จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ๖.๓  เขตเลือกตั้งท่ี ๓ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ีจะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พ้ืนท่ี ท่ีอยู ในเขตเลือกตั้ ง ไดแก  บานทารวก หมู ท่ี  4 ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช            
จังหวัดสุพรรณบุรี (เฉพาะในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ) 
   ๖.๔  เขตเลือกตั้งท่ี ๔ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ีจะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานกํามะเชียร หมูท่ี 6 ตําบลเขาพระ  อําเภอเดิมบางนางบวช       
จังหวัดสุพรรณบุรี (เฉพาะในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ) 
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   ๖.๕  เขตเลือกตั้งท่ี ๕ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ีจะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พ้ืนท่ีท่ีอยู ในเขตเลือกตั้ ง ไดแก บานทามวง หมู ท่ี  7 ตําบลเขาพระ  อําเภอเดิมบางนางบวช           
จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๖.๖  เขตเลือกตั้งท่ี ๖ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง ๑ คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานชะโอย  หมูท่ี 10 ตําบลเขาพระ  อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๖.7  เขตเลือกตั้งท่ี 7 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง ๑ คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานวังกุลา  หมูท่ี 11 ตําบลเขาพระ  อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑ บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซ่ึงไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ                
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง     
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน  12  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (ถามี) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปท่ีสมัคร
รับเลือกตั้งของผูสมัคร ไดแก ปภาษี ๒๕๖๑  ปภาษี ๒๕๖๒  และปภาษี ๒๕๖๓ เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได 
ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 
  ผู ใดมี คุณสมบัติและไม เปนบุคคลตองหามมิให ใชสิทธิ ในการสมัครรับเลือกตั้ ง  ตามท่ี              
กฎหมายกําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ใหยื่นใบสมัคร 
ดวยตนเองตามวัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ท้ังนี้จะสมัครรับ
เลือกตั้งไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔     
 

               (ลงชื่อ)          
                                        (นายวิทมนตร  กิริวรรณา)  
                     ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 
 
 
 
 



          
 
 
 
 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

 
      ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
สุพรรณบุรี จึงประกาศใหมีการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ดังตอไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี ๑๕  
เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานท่ีรับสมัคร ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
       ๔.  จํานวนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังสิ้น ๑ คน 
 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของนายกองคบริหารสวนตําบลเขาพระเปนเขตเลือกตั้ง 
 ๖. เขตเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีจํานวน ๑ เขตเลือกตั้ง  
 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑ บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซ่ึงไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท 
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง ขนาด
กวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน  24  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา) หรือหลักฐาน
แสดงวาเคยเปนสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา พรอมสําเนา    
จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปท่ีสมัคร
รับเลือกตั้งของผูสมัคร ไดแก ปภาษี ๒๕๖๑  ปภาษี ๒๕๖๒  และปภาษี ๒๕๖๓ เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได 
ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
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   ๗.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 

  ผู ใดมี คุณสมบัติและไม เปนบุคคลตองหามมิให ใชสิทธิ ในการสมัครรับเลือกตั้ ง  ตามท่ี                 
กฎหมายกําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ใหยื่นใบสมัครดวย
ตนเองตามวัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ท้ังนี้                  
จะสมัครรับเลือกตั้งไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔     
 

               (ลงชื่อ)    
                         (นายวิทมนตร  กิริวรรณา) 
                  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


