
 
 
 

 
 
 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก 
อําเภอชัยบุรี    จังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก  
----------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘   แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ 
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕    และขอ  ๕   ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๖    และมติคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําจังหวัดสุราษฎรธานี   
ครั้งที่  ๓๐/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๙ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบล  ดังตอไปน้ี 
  ๑. วันเลือกตั้ง  วันที่  ๖    เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒ ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง  ต้ังแตวันที่   ๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๗   
เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒    เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   
  ๓. สถานที่รับสมัคร   ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลสองแพรก  อําเภอชัยบุร ี
  ๔. จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น  ๑๘   คน 
  ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนเขตเลือกตั้ง 
  ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน  ๙  เขตเลือกตั้ง  ดังน้ี 
   ๖.๑  เขตเลือกตั้งที่ ๑  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก  ที่จะมีการ

เลือกตั้ง  ๒  คน  พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง  ไดแก  หมูที่ ๑  บานโตรม  ตําบลสองแพรก   อําเภอชัยบุร ี
   ๖.๒  เขตเลือกตั้งที่ ๒  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก  ที่จะมีการ

เลือกตั้ง  ๒  คน  พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง  ไดแก  หมูที่ ๒  บานคลองศอก  ตําบลสองแพรก   อําเภอชัยบุรี 
   ๖.๓  เขตเลือกตั้งที่ ๓  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก  ที่จะมีการ

เลือกตั้ง  ๒  คน  พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง  ไดแก  หมูที่ ๓  บานทางขาม  ตําบลสองแพรก   อําเภอชัยบุรี 
   ๖.๔  เขตเลือกตั้งที่ ๔  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก ที่จะมีการ

เลือกตั้ง  ๒  คน  พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง  ไดแก  หมูที่ ๔  บานในชอง  ตําบลสองแพรก   อําเภอชัยบุร ี
   ๖.๕  เขตเลือกตั้งที่ ๕  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก  ที่จะมีการ

เลือกตั้ง  ๒  คน  พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง  ไดแก  หมูที่ ๕  บานหารยาง  ตําบลสองแพรก   อําเภอชัยบุรี 
   ๖.๖  เขตเลือกตั้งที่ ๖  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก  ที่จะมีการ

เลือกตั้ง  ๒  คน  พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง  ไดแก  หมูที่ ๖  บานปากชอง  ตําบลสองแพรก   อําเภอชัยบุรี 
   ๖.๗  เขตเลือกตั้งที่ ๗  จํานวนสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลสองแพรก  ที่จะมีการ

เลือกตั้ง  ๒  คน  พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง  ไดแก  หมูที่ ๗  บานคลองโซง  ตําบลสองแพรก   อําเภอชัยบุรี 
 
 

/๖.๘. ... 
 

 

ส.ถ. ๑ 



 
-๒- 

๖.๘  เขตเลือกตั้งที่ ๘  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก  ที่จะมีการ 
เลือกตั้ง  ๒  คน  พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง  ไดแก  หมูที่ ๘  บานหูเชี่ยว  ตําบลสองแพรก   อําเภอชัยบุร ี

๖.๙  เขตเลือกตั้งที่ ๙  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก  ที่จะมีการ 
เลือกตั้ง  ๒  คน  พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง  ไดแก  หมูที่ ๙  บานยานยูง  ตําบลสองแพรก   อําเภอชัยบุรี 
  ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน  แตถาผูสมคัรรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว   

ประชาชนตามกฎหมาย  ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการทีม่ีรูปถายสามารถแสดงตนได 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔ คาธรรมเนียมการรับสมคัรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๕๐๐  บาท 
   ๗.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  ขนาดกวางประมาณ  ๘.๕ เซนติเมตร                                   

ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน   ๑๒   รูป 
   ๗.๖ หลักฐานอื่นๆ  เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  สูติบัตร  หลักฐานหรือ 
ใบรับรองแสดงการเกิด  ถิ่นที่อยูหรือการเสียภาษีใหกับทองถิ่น  เปนตน 
   ผูใดมีคุณสมบติัและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง  ตามที่

กฎหมายกําหนด  ประสงคจะสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง

ตามวัน  เวลา   สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามทีก่ําหนดในขอ  ๒  ขอ ๓ และ ขอ ๗  ทั้งน้ีจะสมัครรบัเลือกต้ัง

ไดเพียงหน่ึงเขตเลือกตั้งเทาน้ัน 
    
   ประกาศ  ณ   วันที่  ๓๑   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)    
                   (นายณรงค  ยิ้มสุด) 
              ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

 



 
 
 
 
 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก 
อําเภอชัยบุรี   จังหวัดสุราษฎรธาน ี

เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก 
----------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘   แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕   และขอ  ๕   ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุราษฎรธานี            

ครั้งที่   ๓๐/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๙ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  ดังตอไปน้ี 
  ๑. วันเลือกตั้ง  วันที่   ๖   เดือน   กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒ ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง  ต้ังแตวันที่   ๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๗   
เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒    เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   
  ๓. สถานที่รับสมัคร   ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลสองแพรก  อําเภอชัยบุร ี
  ๔. จํานวนนายกองคการบรหิารสวนตําบล ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น  ๑  คน 
  ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของ   องคการบริหารสวนตําบล  เปนเขตเลือกตั้ง 
  ๖. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
      ๖.๑  บัตรประจําตัวประชาชน  แตถาผูสมัครรบัเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว   

ประชาชนตามกฎหมาย  ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการทีม่ีรูปถายสามารถแสดงตนได 
      ๖.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
      ๖.๓  ใบรับรองแพทย 
      ๖.๔ คาธรรมเนียมการรับสมัคร นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๒,๐๐๐  บาท 
      ๖.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  ขนาดกวางประมาณ  ๘.๕ เซนติเมตร    ยาวประมาณ ๑๓.๕ 

เซนติเมตร จํานวน   ๓๐   รูป 
      ๖.๖ หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือหลักฐานการ

เคยเปนสมาชกิสภาตําบล  สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
      ๖.๗  หลักฐานอื่นๆ  เชน  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  สูติบัตร  หลักฐานหรือใบรับรอง

แสดงการเกิด  ถิ่นที่อยูหรือการเสียภาษีใหกับทองถิ่น  เปนตน 
 
 
 

/ผูใด... 
 

 
 
 
 

ผ.ถ. ๑ 



 
-๒- 

 
  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง  ตามที่กฎหมายกําหนด  

ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน  นายกองคการบริหารสวนตําบล ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามวัน  เวลา   สถานที่ 

และหลักฐานการรับสมัครตามที่กําหนดในขอ  ๒  ขอ ๓  และ ขอ ๖  
    

   ประกาศ  ณ   วันที่  ๓๑    เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 
     (ลงชื่อ)    
                 (  นายณรงค  ยิ้มสดุ   ) 
                     ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลสองแพรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            การจัดทํา  ราง ส.ถ.1 และ  ผ.ถ.1 

 
------------------ 

 
หมายเหต ุ

-  ทุกองคการบริหารสวนตําบลที่มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือ 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลจะตองจัดทํา  รางประกาศฯ เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งฯ   
    (ส.ถ.1 และ ผ.ถ.1) ทุกแหง 

 
 


