
 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
 
 
     ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
ขององคการบริหารสวนตําบล  และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอง ถ่ินหรือผูบริหารทอง ถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู อํานวยการการเลือกตั้ ง 
ประจําจังหวัดปราจีนบุรี จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ดังตอไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี  ๒๘  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันจันทรท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันศุกรท่ี 
 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. สถานท่ีรับสมัคร ศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 

(หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา) อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 ๔. จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการเลือกตั้งท้ังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมท้ังสิ้น  21  คน 

 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา เปนเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน  21  เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๖.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 1 บานใต ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.2  เขตเลือกตั้งท่ี 2 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 2 บานกลาง ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.3 เขตเลือกตั้งท่ี 3 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 3 บานเหนือ ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

    ๖.4  เขตเลือกตั้งท่ี 4 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 4 บานเลียบ ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

      ๖.5  เขตเลือกตั้งท่ี 5 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 5 บานหนองรี ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

๖.6 เขตเลือกตั้งท่ี 6... 
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   ๖.6  เขตเลือกตั้งท่ี 6 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 6 บานโนนแดง ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

    ๖.7  เขตเลือกตั้งท่ี 7 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 7 บานมวง ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.8  เขตเลือกตั้งท่ี 8 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 8 บานไผ ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

    ๖.9  เขตเลือกตั้งท่ี 9 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 9 บานถนนทอง ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

    ๖.๑0 เขตเลือกตั้งท่ี ๑0 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 10 บานเมืองใหม ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.๑ 1 เขตเลือกตั้งท่ี ๑1 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 12 บานโคกหอม ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.๑2 เขตเลือกตั้งท่ี ๑2 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 13 บานหนองกุลา ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.๑ 3 เขตเลือกตั้งท่ี ๑3 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 14 บานทาขอย ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

    ๖.๑4 เขตเลือกตั้งท่ี ๑4 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 15 บานวังหาง ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.๑5 เขตเลือกตั้งท่ี ๑5 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 16 บานโนนง้ิว ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุร ี

   ๖.๑6 เขตเลือกตั้งท่ี ๑6 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 17 บานโนนคูณ ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.๑ 7 เขตเลือกตั้งท่ี ๑7 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 18 บานเหลาเจริญ ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.๑ 8 เขตเลือกตั้งท่ี ๑8 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 19 บานหนองรีสอง ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.๑ 9 เขตเลือกตั้งท่ี ๑9 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 20 บานถนนทองสอง ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

    ๖.20 เขตเลือกตั้งท่ี 20 จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 21 บานโนนพัฒนา ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

   ๖.21 เขตเลือกตั้งท่ี 2๑ จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง 1 คน  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก หมูท่ี 22 บานเลียบสอง ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี 

    
/ ๗. หลักฐาน... 
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 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกต้ังเปนบุคคลซ่ึงไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
จํานวน  ๑,๐๐๐ บาท 
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน  12  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึง 
ปท่ีสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร ไดแกปภาษี 2561 ,ปภาษี 2562 , ปภาษี 2563 เวนแตเปนผูไมได 
เสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี ตามแบบ ส.ถ.4/2 
   ๗.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 

  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ใหยื่นใบสมัครดวย
ตนเองตามวัน เวลา  สถาน ท่ี  และหลักฐานการสมัครตาม ท่ี กําหนดในขอ  ๒  ขอ ๓  และขอ  ๗  
ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี    6    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                 สุมิตร เงินโสม   
                         (สุมิตร เงินโสม) 
             ผูอํานวยการการเลือกตั้ง 
                    ประจาํองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
 
 


