
 

ประกาศผู้อาํนวยการการเลอืกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ  
อําเภอรัษฎา   จังหวัดตรัง 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ 
 
 
     ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้องจัดให้มีการเลือกต้ังภายใน ๔๕ วัน  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดตรัง ในการประชุมครั้งที่          เมื่อวันที่      เดือน           พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศให้
มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วันเลือกต้ัง วันอาทิตย์ที่ ๗  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๓  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ 
เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานที่รับสมคัร ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ  อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

 ๔. จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง ทั้งสิ้น ๒4  คน 

 ๕. การเลือกต้ังให้ถือเขตหมู่บ้าน  เป็นเขตเลือกต้ัง 

 ๖. เขตเลือกต้ัง มีจํานวน ๑2 เขตเลือกต้ัง ดังนี้ 
           ๖.๑  เขตเลือกต้ังที่ ๑ จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง  
                           ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองมวน ตําบลหนองปรือ อําเภอ 

รัษฎา  จังหวัดตรัง 
  ๖.๒  เขตเลือกต้ังที่ 2 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง  
                          ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ําปลิว ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา   
             จังหวัดตรัง 
  ๖.3  เขตเลือกต้ังที่ 3 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง  
                           ๒ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านในร่อน ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา   
              จังหวัดตรัง 
  ๖.4  เขตเลือกต้ังที่ 4 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง  
                           ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้า นควนหนองยาง ตําบลหนองปรือ อําเภอ  
                           รัษฎา  จังหวัดตรัง 
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  ๖.5  เขตเลือกต้ังที่ 5 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง  
                          ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านควนตีน ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา  
                          จังหวัดตรัง 
  ๖.6  เขตเลือกต้ังที่ 6 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง  
                          ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านไทรบ่วง ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา  
                          จังหวัดตรัง 
  ๖.7  เขตเลือกต้ังที่ 7 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง  
                          ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา  
                          จังหวัดตรัง 
  ๖.8  เขตเลือกต้ังที่ 8 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง  
                          ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองครก ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา  
                          จังหวัดตรัง 
  ๖.9  เขตเลือกต้ังที่ 9 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง  
                          ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านถนนคต ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา  
                          จังหวัดตรัง 

๖.10  เขตเลือกต้ังที่ 10 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการ
เลือกต้ัง ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านไทรทอง ตําบลหนองปรือ 
อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

๖.11  เขตเลือกต้ังที่ 11 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการ
เลือกต้ัง ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ตําบลหนองปรือ 
อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

๖.12  เขตเลือกต้ังที่ 12 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการ
เลือกต้ัง ๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 12 บ้านเกาะปราง ตําบลหนองปรือ 
อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง ประกอบด้วย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๗.๔   ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ จํานวน ๕๐๐ บาท 
   ๗.๕   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด
กว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน 10 รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี) พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗   หลักฐานอื่นๆ ที่จําเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
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  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามที่กฎหมาย
กําหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ให้ย่ืนใบสมัครด้วย
ตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่กําหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับ
เลือกต้ังได้เพียงหนึ่งเขตเลือกต้ังเท่านั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่ 31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
               (ลงชื่อ) ................................................. 
                   (นางสาวนุชรีย์  เทพรัตน์) 
                     ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศผู้อาํนวยการการเลอืกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ  
อําเภอรัษฎา   จังหวัดตรัง 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองปรือ 
 
 
     ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 30 สิงหาคม
๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้องจัดให้มีการเลือกต้ังภายใน ๔๕ วัน  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดตรัง ในการประชุมครั้งที่              เมื่อวันที่     เดือน             พ.ศ. ๒๕๕๕  จึง
ประกาศให้มีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วันเลือกต้ัง วันอาทิตย์ที่ 7  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที ่7  เดือน 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมสภาองค์การบริการหารส่วนตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 ๔.  จํานวนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ที่จะมีการเลือกต้ัง ทั้งสิ้น ๑  คน 

 ๕. การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ให้ถือเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ 
เป็นเขตเลือกต้ัง 
 ๖. หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง ประกอบด้วย 
   ๖.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๖.๒  สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๖.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๖.๔   ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ  จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
   ๖.๕   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด
กว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน 50 รูป 
   ๖.๖  หลักฐานการศึกษา (สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
เคยเป็นสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา) พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
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   ๖.๗   หลักฐานอื่นๆ ที่จําเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามที่กฎหมาย
กําหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองตาม
วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามท่ีกําหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๖ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกต้ังได้
เพียงหนึ่งเขตเลือกต้ังเท่านั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่ 31 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .................................................. 
                   (นางสาวนุชรีย์  เทพรัตน์) 
                   ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ 
 
 


