
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
อำ๓อวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เร่ือง ให้มีการเลือกต้ังสมาอิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

ดว้ยคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็สมควรใหม้กีารเลอืกตัง้สมาอกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ของ 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบล และคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดอ้อกประกาศกำหนดใหม้กีารเลอืกตัง้สมาอกิสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลและนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล เมือ่วันที ่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๔

อาดยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แหง่พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาอกิสภาทอ้งถิน่หรอื 
ผู้บริหารทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๖๒ และขอ้ ๗ ของระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้วา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาซกิสภา 
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยความเหน็ขอบของผูอ้ำนวยการการเลอืกตัง้ประจำจงัหวดัสกลนคร 
จงึประกาศใหม้กีารเลอืกตัง้สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลงดงัตอ่ไปนี้

๑. วนัเลอืกตัง้ วันท่ี ๒๘ เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๖๔
๒. ระยะเวลาส มคัรรบั เลอืกต ัง้ ตัง้แตว่นัท ี ่ ๑ ๑  เดอืน ตลุาคม พ .ศ. ๒๔๖๔ ถงึวนัที ่ ๑๔ 

เดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร องคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง
๔. จำนวนสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลงทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ ท้ังส้ิน ๙ คน
๔. การเลอืกตัง้ใหถ้อืเขตของหมูบ่า้นเปน็เขตเลอืกตัง้
๖. เขตเลอืกตัง้ มจีำนวน ๙ เขตเลอืกตัง้ ดงันี้

๖.๑ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ จำนวนสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ทีจ่ะมกีาร 
เลอืกต้ัง ๑ คน พืน้ทีท่ีอ่ยใูนเขตเลอืกตัง้ คือ บ้านดอกนอ หมู่ท่ี ๑ ตำบลอินทร์แปลง อำ๓ อวานรนิวาส

๖.๒ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๒ จำนวนสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ทีจ่ะมกีาร 
เลอืกต้ัง ๑ คน พืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตเลือกต้ัง คือ บ้านอินทร์แปลง หมู่ท่ี ๒ ตำบลอินทร์แปลง อำ๓ อวานรนิวาส

๖.๓ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๓ จำนวนสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ทีจ่ะมกีาร 
เลอืกต้ัง ๑ คน พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตเลอืกตัง้ คือ บา้นหวันา หมู่ท่ี ๓ ตำบลอินทร์แปลง อำ๓ อวานรนิวาส

๖.๔ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๔ จำนวนสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ทีจ่ะมกีาร 
เลอืกตัง้ ๑ คน พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตเลอืกตัง้ คือ บ้านโคกกอ่ง หมู่ท่ี ๔ ตำบลอนิทรแ์ปลง อำเภอวานรนวิาส

๖.๔ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๔ จำนวนสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ทีจ่ะมกีาร 
เลอืกตัง้ ๑ คน พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตเลอืกตัง้ คือ บา้นนายม หมู่ท่ี ๔ ตำบลอนิทรแ์ปลง อำเภอวานรนวิาส

/ ๖.๖ เขตเลือกต้ังท่ี ๖ .-.



๒

๖.๖ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๖ จำนวนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ทีจ่ะมกีาร 
เลอืกต้ัง ๑ คน พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตเลอืกตัง้ คือ บ้านวังโพน หมู่ท่ี ๖ ตำบลอนิทรแ์ปลง อำเภอวานรนวิาส

๖.๗ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๗ จำนวนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ทีจ่ะมกีาร 
เลอืกต้ัง ๑ คน พืน้ทีท่ีอ่ยูในเขตเลือกต้ัง คือ บ้านโนนสำราญ หมู่ท่ี ๗ ตำบลอินทร์แปลง อำ๓ อวานรนิวาส

๖.๘ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๘ จำนวนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ทีจ่ะมกีาร 
เลือกต้ัง ๑ คน พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตเลอืกตัง้ คือ บา้นแสงเจริญ หมู่ท่ี ๘ ตำบลอินทร์แปลง อำ๓ อวานรนิวาส

๖.๙ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๙ จำนวนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลอนิทรแ์ปลง ทีจ่ะมกีาร 
เลือกต้ัง ๑ คน พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตเลอืกตัง้ คือ บ้าน,โพธ'ทอง หมู่ท่ี ๙ ตำบลอินทร์แปลง อำ๓ อวานรนิวาส

๗. หลกัฐานการสมคัรรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ย
๗.๑ บตัรประจำตวัประซาซน แตถ่า้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เปน็บคุคลซึง่ไมต่อ้งมบีตัรประจำตวั 

ประซาซนตามกฎหมาย ใหใ้ซบ้ตัรประจำตวัหรอืหลกัฐานอืน่ใดของทางราซการทีม่รีปูถา่ย และมหีมายเลข 
ประจำตวัประซาซนสามารถแสดงตนไดพ้รอ้มสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๒ สำเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๗.๓ ใบรบัรองแพทย์
๗.๔ คา่ธรรมเนยีมการสมคัรสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
๗.(ะ รปูถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวก หรอืรปูภาพทีพ่มิพซ์ดัเจนเหมอืนรปูถา่ยซองตนเอง 

ขนาดกวา้งประมาณ ๘.๕ เซนตเิมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนตเิมตร จำนวน ...๑๒... รูป 
๗.๖ หลกัฐานการศกึษา (ถา้ม)ี พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๗ หลกัฐานแสดงการเสยีภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาเปน็เวลาตดิตอ่กนั ๓ ปี นบัถงึปทีี ่

สมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัร ไดแ้กป่ภีาษ ี๒๕๖๑ ปภีาษ ี๒๕๖๒ และปภีาษ ี๒๕๖๓ เวน้แตเ่ปน็ผูไ้ม1่ไดเ้สยีภาษ ี
เงินได ใ้หท้ำหนงัสอืยนืยนัการไม่ได้เสยีภาษพีรอ้มทัง้สาเหตแุหง่การไม่ได้เสยีภาษี

๗.๘ หลกัฐานอืน่ๆ ทีจ่ำเปน็ เขน่ เอกสารใบเปลีย่นขือ่ตวั หรอืซือ่สกลุ สตูบิตัร หลกัฐาน 
หรอืใบรับรองแสดงการเกดิ ลีน่ทีอ่ยู ่ พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เปน็ด้น

ผูใ้ดมคีณุสมบตัแิละไมเ่ปน็บคุคลตอ้งหา้มมใิห้ไซ้สทิธใินการสมคัรรบัเลอืกตัง้ ตามทีก่ฎหมาย 
กำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงใหย่ื้นใบสมัครด้วยตนเอง 
ตามวัน เวลา สถานท่ี และหลกัฐานการสมคัรตามทีก่ำหนดในขอ้ ๒ ข้อ ๓ และขอ้ ๗ ทัง้นี ้จะสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ได้เพยีงหนึง่เขตเลอืกตัง้เทา่นัน้

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงข่ือ)
(นายนริศร บญุเอ้า)

ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง


