
 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลสะพลี 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี 
------------------------------- 

 
  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล  เมื่อวันที ่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชุมพร  
จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ดังตอไปนี ้

 ๑.  วันเลือกตั้ง วันที่  ๒๘  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแตวันที ่ ๑๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา   ๐๘.๓๐   น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐   น. 

 ๓. สถานที่รับสมัคร ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 ๔. จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี  ที่จะมีการเลือกตั้ง  ทั้งสิ้น  ๑๐  คน 

 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตหมูบานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพล ี
เปนเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน   ๑๐   เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๖.๑  เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 

เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๑ บานหนองปลาไหล ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  
     ๖.๒ เขตเลือกตั้งท่ี 2 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 

เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๒ บานปากดาน ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  
     ๖.3 เขตเลือกตั้งท่ี 3 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 

เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที ่๓ บานดอนคา ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  
     ๖.4   เขตเลือกตั้งท่ี 4 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 

เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที ่๔ บานควน ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  
   ๖.๕  เขตเลือกตั้งที่ ๕ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 

เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๖ บานพรุใหญ ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  
 

/๖.6 เขตเลือกตั้ง... 
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       ๖.๖   เขตเลือกตั้งท่ี ๖ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 
เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๗ บานคลองใหญ ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  

     ๖.๗ เขตเลือกตั้งท่ี ๗ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 
เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๘ บานทุงวัวแลน ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  

     ๖.๘ เขตเลือกตั้งท่ี ๘ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 
เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๙ บานหวยตาออน ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  

     ๖.๙  เขตเลือกตั้งท่ี ๙ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 
เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๑๐ บานฝายเขา ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  

     ๖.๑๐ เขตเลือกตั้งท่ี ๑๐ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่จะมีการ 
เลือกตั้ง  1   คน  พื้นที่ท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  หมูที่ ๑๑ บานพรุปริง ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว  

    ๗.   หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง   ประกอบดวย 
      ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตร
ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย และ 
มีหมายเลขประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
      ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
      ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
      ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี 
จํานวน  1,๐๐๐  บาท      
         ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน   ๑๐   รูป 
      ๗.๖  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปที่
สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร ไดแก  ปภาษี  256๑  ปภาษี 256๒  และปภาษี 256๓  เวนแตเปนผูไมไดเสีย
ภาษีเงินได  ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษ ี
     ๗.๗ หลักฐานอื่น ๆ ที่จําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 

  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี ใหยื่นใบสมัครดวย
ตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับ
เลือกตั้งไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 

     ประกาศ  ณ  วันที ่ ๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายวัชรินทร  สุวพิศ) 
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลสะพลี 

 
 
 
 



รายละเอียดเพิ่มเติมแนบทาย 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลสะพลี 
เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี 

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

 

๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพล ี

 1.๑  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ๑.๒  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 
 ๑.3  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  

๒. ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสะพลี 

 ๒.๑  ติดยาเสพติดใหโทษ 
 ๒.๒  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 2.3  เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 ๒.4  เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39(๑) (๒) หรือ (๔)  
 2.5  อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
 2.6  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
 2.7  เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.8  เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวา
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 2.9  เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 2.10  เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย 
วาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา 
สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก  กฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
          ๒.๑๑  เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง 
          ๒.๑๒  เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
          ๒.๑๓  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
           ๒.๑๔  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
 

/๒.๑5 เปนตุลาการ... 
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          ๒.๑๕  เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
          ๒.๑๖  อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 
           ๒.๑๗  เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมีคําพิพากษาวาเปนผูมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือจงใจ
ปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
          ๒.๑๘  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับโทษหรือไม 
โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี 
          ๒.๑๙  เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี มายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒0  อยูในระหวางถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตาม
มาตรา ๔2 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
          ๒.๒๑  เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒๒  เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกันหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
          ๒.๒๓  เคยพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา 
โดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือจะกระทํากับหรือ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชน
สวนตนระหวางกัน และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒๔  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒๕  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงใด ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย 
ไมปฏิบัติการตามหนาที่และอํานาจ หรือปฏิบัติการไมชอบดวยหนาที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝาฝนตอ
ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก
ศักดิ์ตําแหนง หรือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือแกราชการ และยังไมพนหาปนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง 
          ๒.๒๖  ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด   
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