
 

 

การเลือกตั้งนายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลลําปํา 

 ๑. วันเลือกต้ัง วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕56 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 ถึงวันที่ 20 เดือน 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา หมู่ที่ 3 ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง 
 ๔. จํานวนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ทั้งสิ้น  ๑  คน 
 ๕. การเลือกต้ังให้ถือเขตของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําปําเป็นเขตเลือกต้ัง 
 ๖. เขตเลือกต้ัง มีจํานวน ๑ เขตเลือกต้ัง พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา
ทั้งหมด 
 ๗. หลกัฐานการสมัครรบัเลือกตัง้ ประกอบด้วย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจําตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน ๒,๐๐๐ บาท  
   ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้าง
ประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร จํานวน 35 รูป 
  ๗.๖  หลักฐานการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าเคย
เป็นสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา พร้อมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๗.๗  หลักฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนช่ือตัว หรือช่ือสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พรอ้มสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ เป็นต้น 
  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ 
และหลักฐานการรับสมัครตามที่กําหนดในข้อ  ๒  ข้อ  ๓  และข้อ  ๗  ทั้งน้ี จะสมัครรับเลือกต้ังได้เพียงหน่ึงเขต
เลือกต้ังเท่าน้ัน 

 

 

 

 



 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลลําปํา 

 ๑. วันเลือกต้ัง วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 ถึงวันที่ 20 เดือน

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานที่รับสมัคร  องค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา หมู่ที่ 3 ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง  
   จังหวัดพัทลุง 
 ๔. จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ทั้งสิ้น  22  คน 
 ๕. การเลือกต้ังให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา เป็นเขตเลือกต้ัง 
 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน 11 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๖.๑  เขตเลือกต้ังที่ ๑ จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ๒ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวควน ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   ๖.๒  เขตเลือกต้ังที่ ๒ จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ๒ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านไสยอม ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   ๖.๓  เขตเลือกต้ังที่ ๓ จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ๒ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านเตาปูน ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   ๖.๔  เขตเลือกต้ังที่ ๔ จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ๒ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกลุง ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   6.5  เขตเลือกต้ังที่ 5 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ๒ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   6.6  เขตเลือกต้ังที่ 6 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ๒ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านนอกทุ่ง ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   6.7  เขตเลือกต้ังที่ 7 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ๒ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านวัดป่าลิไลยก์ ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   6.8  เขตเลือกต้ังที่ 8 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ๒ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านปากประ ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   6.9  เขตเลือกต้ังที่ 9 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง ๒ คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านโพเด็ด ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   6.10  เขตเลือกต้ังที่ 10 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง   
๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านปากหวะ ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
   6.11  เขตเลือกต้ังที่ 11 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ที่จะมีการเลือกต้ัง    
๒ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 

 
7. หลักฐาน... 



 

 

 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจําตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสําเนา จาํนวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น  จํานวน ๕๐๐ บาท  
   ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้าง
ประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร จํานวน  10  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
คุณสมบัติเพ่ิมเติม) พร้อมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๗  หลักฐานอ่ืนๆ ที่จําเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนช่ือตัว หรือช่ือสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ เป็นต้น 
 

   ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามที่กฎหมายกําหนด 
ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําปํา ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา 
สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามท่ีกําหนดในข้อ  ๒  ข้อ  ๓  และข้อ  ๗  ทั้งน้ี จะสมัครรับเลือกต้ังได้เพียงหน่ึง
เขตเลือกต้ังเท่าน้ัน 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี ่องค์การบรหิารส่วนตําบลลําปาํ 0-7463-4393 ในวันและเวลาราชการ 


