
 

ประกาศผูอํานวยการการเลอืกต้ังประจําองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

เร่ือง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ 
 
 
      ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น                
ขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก               
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด                
อุบลราชธาน ีจึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ดังตอไปนี ้

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

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

 ๓. สถานท่ีรับสมัคร   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ  ตําบลมวงสามสิบ   
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 ๔. จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลมวงสามสิบ ที่จะมีการเลือกตั้ง  ทั้งสิ้น  ๑๒  คน 

 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ เปนเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ  มีจํานวน 12 เขตเลือกตั้ง 
ดังน้ี 
   ๖.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานมวงสามสิบ หมูที่ 1 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๖.2 เขตเลือกตั้งท่ี 2 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานหนองหัวลิง หมูท่ี 2 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๖.3 เขตเลือกตั้งท่ี 3 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานโนนคอ หมูที่ 3 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
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/6.4 เขตเลือกตั้งท่ี.. 
 



-๒- 

     ๖.4 เขตเลือกตั้งท่ี 4 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานหนองขอน หมูท่ี 4 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๖.5  เขตเลือกตั้งท่ี 5 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานมวงสามสิบ หมูที่ 5 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๖.6 เขตเลือกตั้งท่ี 6 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนท่ีที่อยูในเขตเลอืกตัง้ ไดแก บานตําแย หมูที่ 6 ตําบลมวงสามสบิ อําเภอมวงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

   ๖.7  เขตเลือกตั้งท่ี 7 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานเหลาขาว หมูที่ 7 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๖.8  เขตเลือกตั้งที่ 8  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานเทพา  หมูที่ 8  ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๖.9 เขตเลือกตั้งที่ 9  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานดอนยูง  หมูที่ 9  ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๖.๑0 เขตเลือกตั้งท่ี ๑0 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ที่จะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนท่ีที่อยูในเขตเลอืกตัง้ ไดแก บานมวงสามสิบ หมูที่ 10 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๖.๑1 เขตเลือกตั้งที่ ๑1 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ที่จะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก บานตําแย หมูที่ 11 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   ๖.๑2 เขตเลือกตั้งที่ ๑2 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ที่จะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนท่ีที่อยูในเขตเลอืกตัง้ ไดแก บานมวงสามสิบ หมูที่ 12 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ   
จํานวน  ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถวน) 
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง              
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน 12 รูป  

 /7.6 หลักฐานแสดง.... 
 





 

ประกาศผูอํานวยการการเลอืกต้ังประจําองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ 
อําเภอมวงสามสิบ   จังหวัดอบุลราชธานี 

เร่ือง ใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ 
 
 
     ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น            
ขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้วาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อุบลราชธาน ี จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ดังตอไปน้ี 

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

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ถึงวันท่ี ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. สถานท่ีรับสมัคร ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ ตําบลมวงสามสิบ 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 ๔. จํานวนนายกองคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ  ที่จะมีการเลือกตั้ง จํานวน ๑ คน 

 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตขององคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ เปนเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน ๑ เขตเลือกตั้ง  

 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครนายกองคการบริหารสวนตาํบลมวงสามสิบ จํานวน ๒,๕๐๐บาท 
(สองพันหารอยบาทถวน) 
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง           
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน  48 รูป  
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา) 
หรือหลักฐานการเคยเปนสมาชิกสภาตําบล  สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา พรอม
สําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

 

ผ.ถ. ๑/๑ 

 

/7.7 หลักฐานแสดง.. 




