
 

 

 
 
 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 
 

 

 ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล  เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
สุพรรณบุรี  จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ดังตอไปนี ้
 ๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยที่  ๒๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๑๕ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓.  สถานที่รับสมัคร ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา  
 ๔. จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น  ๑๒  คน 
  ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา เปนเขตเลือกตั้ง 
   ๖. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา มีจํานวน  ๑๒  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
     ๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานเขาคีรี หมูที่ ๑ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
    ๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 

๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานหัวเขา หมูที่ ๒ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี      

  ๖.๓ เขตเลือกตั้งที่ ๓  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 

๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตัง้ ไดแก บานกระเสียว หมูที่ ๓ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  

       ๖.๔ เขตเลือกตั้งที่ ๔  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานวัดไทร หมูที่ ๔ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
       ๖.๕ เขตเลือกตั้งที่ ๕  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานน้ําพุ หมูที่ ๕ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี      
  ๖.๖ เขตเลือกตั้งที่ ๖  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานหัวเขา หมูที่ ๖ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
       ๖.๗ เขตเลือกตั้งที่ ๗  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานฉวาก หมูที่ ๗ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
 

/ ๖.๘ เขตเลือกตั้งที่ ๘ ........  
 

 

ส.ถ. ๑/๑ 



-๒- 
 
     ๖.๘ เขตเลือกตั้งที่ ๘  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานปากดง หมูที่ ๘ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
    ๖.๙ เขตเลือกตั้งที่ ๙  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 

๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานเขาเขียว หมูที่ ๙ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี      

  ๖.๑๐ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 

๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานหัวเขา หมูที่ ๑๐ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  

       ๖.๑๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑๑  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานหนองกระดาน หมูที่ ๑๑ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
     ๖.๑๒ เขตเลือกตั้งที่ ๑๒  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ที่จะมีการเลือกตั้ง 
๑ คน พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานตรอกตาโพธิ์ หมูที่ ๑๒ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
         ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
     ๗.๑ บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได พรอมสําเนา   จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา   จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๓ ใบรับรองแพทย    
   ๗.๔ คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา  จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท  
      ๗.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร   จํานวน  ๑๒  รูป 
      ๗.๖ หลักฐานการศึกษา (ถาม)ี พรอมสําเนา จํานวน ๑  ฉบับ 
  ๗.๗ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปที่สมัคร
รับเลือกตั้งของผูสมัคร ไดแก ปภาษี ๒๕๖๑ ปภาษี ๒๕๖๒ และปภาษี ๒๕๖๓ เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได 
ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษ ีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
     ๗.๘ หลักฐานอื่นๆ ที่จําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน หรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสําเนา   จํานวน  ๑  ฉบับ  เปนตน 

 ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่กําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับ
เลือกตั้งไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๖    เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
    จาเอก 
                   (มานพ  เกษประทุม) 
                     ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลหัวเขา 
 
 
 
 


