
           (สําเนา) 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

เรื่อง   ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
--------------------------------------------------- 

 

      ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เม่ือวันท่ี 
5 กันยายน 2556 เป็นเหตุให้ต้องจัดให้มีการเลือกต้ังตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 

 

       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดชัยภูมิ ใน
การประชุม ครั้งท่ี 33/2556 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 จึงประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ดังต่อไปนี้ 

 1. วันเลือกต้ัง  วันเสาร์ท่ี  19  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2556 
 2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ตั้งแต่วันท่ี  9  เดือน กันยายน พ.ศ.2556 ถึงวันท่ี 13  

เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
 3. สถานท่ีรับสมัคร ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
 4. จํานวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ท่ีจะมีการเลือกต้ัง  
    ท้ังส้ิน 22 คน 
 5. การเลือกต้ังให้ถือเขตของ  หมู่บ้าน  เป็นเขตเลือกต้ัง 
 6. เขตเลือกต้ัง มีจํานวน  11  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
    6.1 เขตเลือกต้ังท่ี 1 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส 
 6.2 เขตเลือกต้ังท่ี 2 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 2 ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส 

6.3 เขตเลือกต้ังท่ี 3 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 3 ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส 

6.4 เขตเลือกต้ังท่ี 4 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 4 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส   

6.5 เขตเลือกต้ังท่ี 5 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 5 ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส 

6.6 เขตเลือกต้ังท่ี 6 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 6 ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส 
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 6.7 เขตเลือกต้ังท่ี 7 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 7 ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส 

6.8 เขตเลือกต้ังท่ี 8 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 8 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส   

6.9 เขตเลือกต้ังท่ี 9 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 9 ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส 

6.10 เขตเลือกต้ังท่ี 10 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 10 ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส 

6.11 เขตเลือกต้ังท่ี 11 จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
ท่ีจะมีการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 11 ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส 
 7. หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง ประกอบด้วย 
       7.1 บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซ่ึงไม่ต้องมี 

บัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่าย 
และหมายเลขประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

       7.2 สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

       7.3 ใบรับรองแพทย์ 
       7.4 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร จํานวน 500 บาท 

      7.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาด
กว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จํานวน 12 รูป 

      7.6 หลักฐานการศึกษาพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
      7.7 หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือนามสกุล สูติบัตร หลักฐาน 
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู่หรือการเสียภาษาให้กับท้องถ่ิน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ เป็นต้น 
    ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามท่ี
กฎหมายกําหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ให้ยื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการรับสมัครตามท่ีกําหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ท้ังนี้ 
จะสมัครรับเลือกต้ังได้เพียงหนึ่งเขตเลือกต้ังเท่านั้น 

      

 ประกาศ ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2556 
 
 
 

             (ลงชื่อ)       ยุพิน   มีหมู่ 
       (นางยุพิน   มีหมู่) 

ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
 
 
 
 
 
 



           (สําเนา) 
 
 
 

 
 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
--------------------------------------------- 

 

  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก    ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  เม่ือวันท่ี 5 
กันยายน 2556 เป็นเหตุให้ต้องจัดให้มีการเลือกต้ังตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545  

                        

                      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดชัยภูมิ ใน
การประชุม ครั้งท่ี 33/2556 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 จึงประกาศให้มีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวโคก ดังต่อไปนี้ 
 

 1. วันเลือกต้ัง วันเสาร์ท่ี 19  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ตั้งแต่วันท่ี 9 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 

ถึงวันท่ี 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
 3. สถานท่ีรับสมัคร ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
 4. จํานวน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะมีการเลือกต้ัง  ท้ังส้ิน  1  คน 
 5. การเลือกต้ังให้ถือเขตของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เป็นเขตเลือกต้ัง 
 6. เขตเลือกต้ัง มีจํานวน 1 เขตเลือกตั้ง พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ หมู่ท่ี 1-11 

ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส 
       7. หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง ประกอบด้วย 

   7.1 บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซ่ึงไม่ต้องมี 
บัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายและ
หมายเลขประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

7.2  สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
     7.3  ใบรับรองแพทย์ 

  7.4  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร จํานวน 2,000 บาท 
  7.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 

ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จํานวน 60 รูป 

7.6 หลักฐานการศึกษาท่ีแสดงว่าสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงว่าเคยเป็นสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
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7.7 หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือนามสกุล สูติบัตร หลักฐาน 
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู่หรือการเสียภาษาให้กับท้องถ่ิน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ เป็นต้น 
  

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามท่ี
กฎหมายกําหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ให้ยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการรับสมัครตามท่ีกําหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ท้ังนี้ จะ
สมัครรับเลือกต้ังได้เพียงหนึ่งเขตเลือกต้ังเท่านั้น 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2556 
 

 
 

           (ลงชื่อ)    ยุพิน  มีหมู่ 
       (นางยุพิน   มีหมู่) 

          ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
 

  
    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


