
 

 

ประกาศผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคการบริหารสวนตำบลเขายา 
อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายา 
 
 
     ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลและนายกองคการบรหิารสวนตำบล เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
พัทลุง จึงประกาศใหมีการเลอืกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายา ดังตอไปน้ี 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

 ๓. สถานที่รับสมัครท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเขายา 

 ๔. จำนวน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาท่ีจะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 10 คน 

 ๕. การเลือกต้ังใหถือเขตของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาเปนเขตเลือกต้ัง 

 ๖. เขตเลือกต้ัง มีจำนวน 10  เขตเลือกตั้ง ดังนี ้
๖.๑ เขตเลือกตั ้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที่จะมีการ

เลือกต้ัง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลอืกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๑  ตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต  

     ๖.๒ เขตเลือกตั ้งที่ ๒ จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที่จะมีการ
เลือกต้ัง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลอืกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๒  ตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต 

๖.3 เขตเลือกตั ้งที่ 3 จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที่จะมีการ
เลือกต้ัง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๓  ตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต 

๖.4 เขตเลือกตั ้งที่ 4 จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที่จะมีการ
เลือกต้ัง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลอืกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๔  ตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต 

6.5 เขตเลือกตั้งที ่ 5 จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที ่จะมีการ
เลือกต้ัง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลอืกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๕  ตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต 
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      ๖.6 เขตเลือกตั้งที่ 6 จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที่จะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๖  ตำตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต 

    ๖.๗ เขตเลือกตั้งที ่ ๗ จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที ่จะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๗  ตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต 

    ๖.๘ เขตเลือกตั้งที ่ ๘ จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที ่จะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๘  ตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต 

๖.๙ เขตเลือกตั้งที ่ ๙ จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที ่จะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พื้นท่ีที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก  หมูที่ ๙  ตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต 

๖.๑๐ เขตเลือกตั ้งที่ ๑๐ จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเขายาที ่จะมี       
การเลือกต้ัง 1 คน พื้นท่ีที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูท่ี ๑๐  ตำบลเขายา  อำเภอศรีบรรพต 

 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง ประกอบดวย 
   ๗.๑  บัตรประจำตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจำตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารตำบล  จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน 8 รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา  พรอมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (ถามี) 
   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปท่ีสมัคร
รับเลือกตั้งของผูสมัคร ไดแก ปภาษี ๒๕๖๑ ปภาษี ๒๕๖๒ และปภาษี ๒๕๖๓ เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงิน
ได ใหทำหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอื่นๆ ที่จำเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เปนตน 
  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กำหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกองคการบริหารตำบลเขายา ใหย่ืนใบสมัครดวยตนเองตาม วัน 
เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗      ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได
เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                (ลงชื่อ)  
                   (นายไสว  หนูคง) 
                          ผูอำนวยการการเลือกต้ังประจำองคการบริหารตำบลเขายา 



 

ประกาศผูอำนวยการการเลือกต้ังประจำองคการบริหารสวนตำบลเขายา 

อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

เรื่อง ใหมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตำบลเขายา 

 

 

     ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกำหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลและนายกองคการบรหิารสวนตำบล เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 
  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
พัทลุง จึงประกาศใหมีการเลอืกตั้งนายกองคการบริหารตำบลเขายา ดังตอไปนี ้

 ๑. วันเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

 ๓. สถานที่รับสมัครท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลเขายา 

 ๔. จำนวน นายกองคการบริหารสวนตำบลเขายาท่ีจะมีการเลือกต้ัง ทั้งสิ้น ๑ คน 

 ๕. การเลือกต้ังใหถือเขตของนายกองคการบริหารสวนตำบลเขายาเปนเขตเลอืกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกต้ัง มีจำนวน ๑  เขตเลือกตั้ง  
 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑  บัตรประจำตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจำตวั
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครนายกองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน 2,5๐๐ บาท 
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน 26 รปู 
  ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา)หรือ
หลักฐานการเคยเปนสมาชิกสภาตำบล หรือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา พรอม
สำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
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   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปท่ีสมัคร
รับเลือกตั้งของผูสมัคร ไดแก ปภาษี ๒๕๖๑ ปภาษี ๒๕๖๒ และปภาษี ๒๕๖๓ เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงิน
ได ใหทำหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอื่นๆ ที่จำเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เปนตน 
  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กำหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตำบลเขายา ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตาม 
วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗  ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกต้ังได
เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
               (ลงช่ือ)  
                    (นายไสว  หนูคง) 
                                                 ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคการบริหารสวนตำบลเขายา 


