
ส.ถ. ๑/๑

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
อำ๓ อกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บรีหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาขิก 
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นขอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 

๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานท่ีรับสมัคร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ (ข้ัน ๒) ตำบลท่าทองใหม่ 

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. จำนวนสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ที่จะมีการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน ๖ คน
๕. การเลือกต้ังให้ถือเขตของสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ เป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๔ เขตเลือกตั้ง ดังนี้

๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ที่จะมีการ 
เลือกตั้ง ๑ คนพื้นที่ท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้งได้แก่บ้านทุ่งอ่อนใจ.หม่ที่...๑...ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ 

๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จำนวนสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ที่จะมีการ 
เล ือกตั้ง๒ คนพื้นที่ท ี่อยู่ในเขตเลือกตั้งได้แก่.บ้านทาทองใหม่.หมู่ที่..๒ ..ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ 

๖.๓ เขตเลือกตั้งที่ ๓ จำนวนสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ที่จะมีการ 
เลือกตั้ง ๑ คนพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่..กระแดะแจะ หมู่ท ี่. .๓ ....ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ 

๖.๔ เขตเลือกตั้งที่ ๔ จำนวนสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ที่จะมีการ 
เลือกตั ้ ง๒ คนพื ้นที ่ทีอ่ยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่..บ้านบางสำโรง .หมู่ท่ี...๔.. ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์

/ ๗.หลักฐาน.



๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร 

ประจำตัวประขาขนตามกฎหมาย ให้ใข้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราขการที่มีรูปถ่าย และมี 
หมายเลขประจำตัวประขาขนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ขัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 

ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๒ รูป
๗.๖ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่ 

สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒<£๖๑ ปีภาษี ๒c£๖๒ และปีภาษี ๒๕:๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษี 
เงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เข่น เอกสารใบเปลี่ยนขื่อตัว หรือขื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน 
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อย่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นด้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใขัสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่ 
กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาซ ิกสภาองค์การบริหารส ่วนตำบลท่าทองใหม่ 
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ 
ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒<£๖๔

(ลงข่ือ)
(นางกุลธิยา มณีรัตน์)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่



ผ.ถ. ๑/๑

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
อำ๓ อกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบล และคณ ะกรรมการการเล ือกต ั้งได ้ประกาศกำหนดให ้ม ีการเล ือกต ั้ง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๖๕๖(รี:

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราขบัญญัติการเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด ้วยการเลือกตั้ง 
สมาขิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นขอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ดังต่อไปนี ้

๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๕ เดือน 

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานท่ีรับสมัคร ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ (ข้ัน ๒) ตำบลท่าทองใหม่ 

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ที่จะมีการเลือกตั้ง ต้ังส้ิน ๑ คน 
๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ เป็นเขตเลือกตั้ง 
๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง 
๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

๗.๑ บัตรประจำตัวประซาซน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ด้องมีบัตรประจำตัว 
ประขาขนตามกฎหมาย ให้ใข้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข 
ประจำตัวประซาซนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒,๕๐๐ บาท 
๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พ ิมพ์ขัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 

ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๔ รูป
๗.๖ หลักฐานการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 

หลักฐานการเคยเป็นสมาขิกสภาตำบล สมาขิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาขิกรัฐสภา พร้อมสำเนา 
จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๖ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่ 
สมัครรับเลือกตั้งฃอผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒๕๖๑ ปีภาษี ๒๕๖๒ และปีภาษี ๒๕๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษี 
เงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมตั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

/ ๗.๘ หลักฐานอื่น....



•V

-๒-

๗.๘ หลักฐานอื่น  ๆ ที่จำเป็น เซ่น เอกสารใบเปลี่ยนขื่อตัว หรือขื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน 
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย 
กำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ให้ยื่นใบสมัครด้วย 
ตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในช้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัคร 
รับเลือกตั้งไต้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงข่ือ)
(นางกุลธิยา มณีรัตน์)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่


