
  
 
 
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
------------------------------------- 

   ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นและผู ้บริหารท้องถิ่น               
ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตยท์ี่  28  เดือน พฤศจิกายน          พ.ศ. 
2564 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู ้อำนวยการการเลือกตั ้งประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ดังต่อไปนี้ 

  

๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่  28  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

  ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

  

  ๓. สถานที่รับสมัคร  
3.1  วันที่ 11  ตุลาคม  2564  เวลา  08.30 น – 16.30 น. รับสมัครที่ 

วัดพุทไธศวรรย์ อาคารปฏิบัติธรรม ธมวโร หมู ่ที ่ 8 ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3.2  วันที่ 12-15  ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น – 16.30 น. รับสมัครที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลสำเภาล่ม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๔. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม  เขตเลือกตั้ง ๆ ละ  1  คน  รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น 11 คน  

 

   ๕. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
 

  ๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 11 เขตเลือกตั้ง ดังนี้  
๖.๑  เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการ

เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 1 ตำบลสำเภาล่ม 
๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการเลือกตั้ง 

1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 2 ตำบลสำเภาล่ม 
๖.3 เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการเลือกตั้ง 

1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 3 ตำบลสำเภาล่ม 
 
 

/6.4 เขตเลือกตั้งที่ 4... 
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๖.4 เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการเลือกตั้ง 

1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 4 ตำบลสำเภาล่ม 
๖.5  เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการ

เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 5 ตำบลสำเภาล่ม 
๖.6 เขตเลือกตั้งที่  6 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการ

เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 6 ตำบลสำเภาล่ม 
๖.7 เขตเลือกตั้งที่ 7 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการเลือกตั้ง 

1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 7 ตำบลสำเภาล่ม 
๖.8 เขตเลือกตั้งที่ 8 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการเลือกตั้ง 

1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 8 ตำบลสำเภาล่ม 
๖.9 เขตเลือกตั้งที่  9 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการ

เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 9 ตำบลสำเภาล่ม 
๖.10 เขตเลือกตั้งที่ 10 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการ

เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 10 ตำบลสำเภาล่ม 
๖.11 เขตเลือกตั้งที่ 11 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ที่จะมีการ

เลือกตั้ง 1 คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่ 11 ตำบลสำเภาล่ม 
 

๗.  หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
        ๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว 
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื ่นใดของทางราชการที ่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข 
ประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  

๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
๗.๓ ใบรับรองแพทย์  
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จำนวน 1,000 บาท  
๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง  ขนาด

กว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร   
 7.5.1  เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวน 7 รูป 
 7.5.2  เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 7 รูป 
 7.5.3  เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 7 รูป 
 7.5.4  เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 7 รูป 
 7.5.5  เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 7 รูป 
 7.5.6  เขตเลือกตั้งที่ 6 จำนวน 9 รูป 
 7.5.7  เขตเลือกตั้งที่ 7 จำนวน 9 รูป 
 7.5.8  เขตเลือกตั้งที่ 8 จำนวน 7 รูป 
 7.5.9  เขตเลือกตั้งที่ 9 จำนวน 7 รูป 
 7.5.10 เขตเลือกตั้งที่ 10 จำนวน 7 รูป 
 7.5.11 เขตเลือกตั้งที่ ๑1 จำนวน 7 รูป 

 
/7.6 หลักฐานแสดง.... 
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๗.๖ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีท่ีสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี  ๒๕๖๑ ปีภาษี  ๒๕๖๒  และปีภาษี ๒๕๖๓  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้    
ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้ง สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  

๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน หรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
 

   ๘. ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
๘.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
๘.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
๘.๓ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร 

รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
๘.๔ คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

๙. ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
๙.๑ ติดยาเสพติดให้โทษ 
๙.๒ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๙.๓ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
๙.๔ เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔) 
๙.๕ อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้ง 
๙.๖ ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
๙.๗ เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ ในความผิดอัน

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙.๘ เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ

ถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
๙.๙ เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั ่งของศาลอันถึงที ่ส ุดให ้ทร ัพย์ส ินตกเป็นของแผ่นดิน          

เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๙.๑๐ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที ่ส ุดว ่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที ่ราชการหรือ             
ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ          
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี ่ยวกับทรัพย์ที ่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด           
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต 
นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

๙.๑๑ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
๙.๑๒ เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 
๙.๑๓ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๙.๑๔ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
 

/9.15 เป็นตุลาการ... 
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๙.๑๕ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 
๙.๑๖ อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
๙.๑๗ เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรงตำแหน่ง         

ทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน   
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

๙.๑๘ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่   
โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

๙.๑๙ เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก           
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

๙.๒๐ อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น            
ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๙.๒๑ เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 

๙.๒๒ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา             
หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

๙.๒๓ เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย ไม่ว่า            
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้แก่      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

๙.๒๔ เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และยัง
ไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

๙.๒๕ เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที ่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที ่และอำนาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืน              
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที ่จะนำมาซึ ่งความเสื ่อมเสีย          
แก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 

๙.๒๖ ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 
 
 

/ผู้ใดมีคุณสมบัติ... 
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ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย

กำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม  ให้ยื่นใบสมัคร          ด้วย
ตนเอง ตาม วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัคร  รับ
เลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 
  

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... 
       ( นางซาร่าห์  วิเศษศักดิ์ ) 

      ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 


