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ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
อ าเภอกงหรา   จังหวัดพัทลุง 

เร่ือง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 

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

       ดว้ย นายมหู ามดั  หนุ่นหยู่  นายกเทศมนตรีต าบลชะรดั ถงึคราวออกตามวาระตัง้แต่วนัที ่    
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๘ ปญัจทศ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖  แกไ้ขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพัทลุง ในการประชุม  ครั้งที่  ๕๐/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๕   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕       
จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วันเลือกตั้งวันที่  ๒๔   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันที่        
๒๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๓. สถานที่รับสมัคร   ส านักงานเทศบาลต าบลชะรัด  หมู่ที่  ๕   ต าบลชะรัด  อ าเภอกงหรา  
จังหวัดพัทลุง 
 ๔. จ านวนนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๑ คน 
 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด เป็นเขตเลือกตั้ง 
 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจ านวน ๑ เขตเลือกตั้ง พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง เทศบาลต าบลชะรัด
ทั้งหมด 
 ๗. หลักฐานการสมคัรรบัเลือกตั้ง ประกอบดว้ย 
   ๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร
ประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และ
มีหมายเลขประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครผู้บริหารท้องถิ่น  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท  
 
               ๗.๕  รูปถ่าย... 
 

ผ.ถ. ๑ 



-๒- 
 
 
  ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 
ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร   จ านวน ๓๕  รูป 
  ๗.๖ หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
หลักฐานที่แสดงว่าเคยเป็น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา  พร้อมส าเนา   
จ านวน  ๑  ฉบับ    
  ๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 

  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่
กฎหมายก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลชะรัด ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่ก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับ
เลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
               (ลงชื่อ)   
               (นายภานุมาส   รัตนอุบล) 
                 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 

ประกาศผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรดั 
อ าเภอกงหรา    จังหวดัพัทลุง 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรดั 

------------------------------------------------------- 
 
       ด้วย สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรัด  สิ้นสุดลงเมื่อถึงคราวออกตามวาระ
ตั้งแต่วันที่ ๑๘   ตุลาคม  ๒๕๕๕  ตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดพัทลุง ในการประชุม   ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๕   เมื่อวันที่  ๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕          
จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรัด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วันเลือกตั้งวันที่  ๒๔   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันที่       
๒๖  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๓. สถานที่รับสมัคร   ส านักงานเทศบาลต าบลชะรัด  หมู่ที่  ๕  ต าบลชะรัด  อ าเภอกงหรา  
จังหวัดพัทลุง 
 ๔. จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรัด ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น  ๑๒  คน 
 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรัด เป็นเขตเลือกตั้ง 
 ๖. เขตเลือกตั้ง  มีจ านวน  ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรัด ที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 
     (๑) หมู่ที่  ๑  บ้านควนท้อน      ต าบลชะรัด 
     (๒) หมู่ที่  ๒  บ้านวังปริง      ต าบลชะรัด 
     (๓) หมู่ที่  ๓  บ้านหัวหรั่ง      ต าบลชะรัด   
     (๔) หมู่ที่  ๔  บ้านท่ายาง      ต าบลชะรัด   
     (๕) หมู่ที่  ๙  บ้านสะพานแต้ว   ต าบลชะรัด   
      
               / ๖.๒ เขตเลือกตั้ง... 
 
       

ส.ถ. ๑ 



           - ๒ - 
 
   ๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรัด ที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 
     (๑) หมู่ที่  ๕  บ้านชะรัด  ต าบลชะรัด 
     (๒) หมู่ที่  ๖  บ้านนามะพร้าว ต าบลชะรัด  
     (๓) หมู่ที่  ๗  บ้านควนขีแ้รด ต าบลชะรัด   
     (๔) หมู่ที่  ๘  บ้านหูเล่  ต าบลชะรัด   

 ๗. หลักฐานการสมคัรรบัเลือกตั้ง ประกอบดว้ย 
   ๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร
ประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และ
มีหมายเลขประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน   ๒,๐๐๐  บาท 
   ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 
ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน   ๒๐   รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗  หลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่
กฎหมายก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะรัด ให้ยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่ก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้     
จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
               (ลงชื่อ)   
               (นายภานุมาส   รัตนอุบล) 
                 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลชะรัด 


