
                                 
ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ 
เร่ือง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 
      ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น                
ขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดศรีสะเกษ  จึงประกาศให
มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ดังตอไปน้ี 

 ๑. วันเลือกต้ัง วันอาทิตยที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒.  ระยะเวลาสมัครรับเ ลือกตั้ ง  ตั้ งแต วันที่  ๑๑ เ ดือน ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ ถึง วันที่  ๑๕                  
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานที่รับสมัคร หอประชุมอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 ๔. จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ที่จะมีการเลือกตั้ง จํานวน  ๑๑  เขต
เลือกตั้งๆ ละ  ๑  คน รวมทั้งส้ิน  ๑๑  คน  
 ๕. การเลือกต้ังใหถือเขตของสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลโคกเพชรเปนเขตเลือกตั้ง 
 ๖. เขตเลือกต้ังสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  มีจํานวน  11  เขตเลือกต้ัง ดังนี้ 
    ๖.๑ เขตเลือกต้ังที่  ๑  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ที่จะมีการเลือกต้ัง     
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก บานโคกเพชร  หมูที่ ๑ ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 
    ๖.๒  เขตเลือกต้ังที่  ๒  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   ที่จะมีการเลือกต้ัง   
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก บานเปยมตะลวก  หมูที่ ๒ ตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
    ๖.3  เขตเลือกต้ังที่  3  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ที่จะมีการเลือกต้ัง    
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก บานตาปาง  หมูที่ 3 ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวดัศรีสะเกษ 
    ๖.4  เขตเลือกต้ังที่  4  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โคกเพชร ที่จะมีการเลือกต้ัง    
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก บานภูมิศาลา หมูที่ 4 ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวดั ศรีสะเกษ 
    ๖.5  เขตเลือกต้ังที่  5  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ที่จะมีการเลือกต้ัง    
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก บานระกา หมูที่  5  ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวัด ศรีสะเกษ 
    ๖.6  เขตเลือกต้ังที่  6  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ที่จะมีการเลือกต้ัง     
1  คน พ้ืนที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก  บานเสลา หมูที่  6 ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวัด   ศรีสะเกษ 
    ๖.7  เขตเลือกต้ังที่  7   จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โคกเพชร  ที่จะมีการเลือกต้ัง   
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก บานโนนสําราญ หมูที่  7  ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรสีะเกษ 
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    ๖.8  เขตเลือกต้ังที่  8   จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โคกเพชร ที่จะมีการเลือกต้ัง   
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก บานตามูง  หมูที่  8  ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 
    ๖.9  เขตเลือกต้ังที่  9   จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ที่จะมีการเลือกต้ัง   
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง  ไดแก บานระกานอย หมูที่  9  ตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ จงัหวัดศรีสะเกษ 
    ๖.10  เขตเลือกต้ังที่  10 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โคกเพชร ที่จะมีการเลือกต้ัง   
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง  ไดแก บานตาองค  หมูที่  10  ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขนัธ  จังหวัดศรีสะเกษ 
    ๖.11  เขตเลือกต้ังที่  11  จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ที่จะมีการเลือกต้ัง   
1 คน พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง  ไดแก บานสุขเกษม หมูที่  11  ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จงัหวัดศรีสะเกษ     

             ๗.  หลักฐานการสมัครรบัเลือกต้ัง ประกอบดวย 
  ๗.๑ บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกต้ังเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน
ตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมีหมายเลขประจําตัวประชาชน
สามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
                  ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
                  ๗.๓   ใบรับรองแพทย 
                  ๗.๔   คาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  จํานวน  1,0๐๐  บาท 
                  ๗.๕   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พมิพชดัเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาดกวาง
ประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร จํานวน  12  รูป 
   ๗.6  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน  ๓ ป นับถึงปที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผูสมัคร ปภาษี  2561 ปภาษี 2562 และปภาษี 2563 เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือ
ยืนยันการไมไดเสียภาษพีรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษ ี
   ๗.7  หลักฐานอื่นๆ ที่จําเปน  เชน  เอกสารใบเปล่ียนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน หรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ เปนตน 

               ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง  ตามที่กฎหมายกําหนด 
ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามวัน 
เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมคัรตามที่กําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งไดเพียงหน่ึง
เขตเลือกต้ังเทาน้ัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

                               

                                 (ลงชื่อ)                           
                                                       (นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน) 
                                 ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคการบรหิารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 
 



 
                                                 

                                                                                                   
 

 
 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ 

เร่ือง ใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

      ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ิน            
ขององคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดศรีสะเกษ                       
จึงประกาศใหมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ดงัตอไปน้ี 
   ๑. วันเลือกต้ัง วันอาทติยที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ต้ังแต วันที่  ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๑๕                   
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
   ๓. สถานที่รับสมคัร หอประชุมอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
   ๔. จํานวนนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ที่จะมีการเลือกตั้ง จํานวน  ๑  คน 
   ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เปนเขตเลือกต้ัง 
   ๖. เขตเลือกต้ัง มีจํานวน ๑ เขตเลือกต้ัง ดังน้ี ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
   ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง ประกอบดวย 
    ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกต้ังเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมีหมายเลขประจําตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
    ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบบั 
    ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
    ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครนายกองคการบรหิารสวนตําบลโคกเพชร จาํนวน ๒,๕๐๐ บาท  
    ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง           
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน 36 รูป  
    ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา) หรือ
หลักฐานการเคยเปนสมาชิกสภาตําบล  สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา พรอมสําเนา 
จํานวน ๑ ฉบับ 
    ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปที่สมัครรับ
เลือกต้ังของผูสมัคร ไดแก ปภาษี ๒๕๖๑ ปภาษี ๒๕๖๒ และปภาษี ๒๕๖๓ เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได                
ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษ ี

/๗.8 หลักฐาน... 
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-๒- 
 

    ๗.๘   หลักฐานอื่นๆ ที่จําเปน เชน เอกสารใบเปล่ียนช่ือตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 

    ผูใดมคุีณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธใินการสมัครรับเลือกต้ัง ตามที่กฎหมายกําหนด 
ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ใหย่ืนใบสมัครดวยตนเอง ตามวัน เวลา 
สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ทั้งน้ี จะสมัครรับเลือกตั้งไดเพียงหน่ึงเขต
เลือกตั้งเทานั้น 
 
   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๖  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
              (ลงช่ือ)                
                          (นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน) 
                 ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


