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ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

อัยเยอร์เวง  มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  
กันยายน  ๒๕๕๔

อาศัยอํานาจตามในมาตรา  
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ
และข้อ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่
โดยเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลาใน
การประชุมครั้งที่  
ผู้บริหารท้องถิ่น

๑.  วันเลือกตั้ง  วันที่  
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  

ตุลาคม  พ
พ.ศ.๒๕๕๔  

๓. สถานที่รับสมคัร  องค์การบริหารส่วนตําบล
อัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา

๔. จํานวนผู้บริหาร
คน  

๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของ
เลือกตั้ง

๖. เขตเลือกตั้ง  มีจํานวน  
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ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  
๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามในมาตรา  
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ

ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่
โดยเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลาใน
การประชุมครั้งที่  ๖๕/๒๕๕๔  ประกาศใหม้ีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  ดังต่อไปนี ้

วันเลือกตั้ง  วันที่  ๑๓  
ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  
ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  ถึง  วันที่  

๒๕๕๔  เวลา  ๐๘
สถานที่รับสมคัร  องค์การบริหารส่วนตําบล
อัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา
จํานวนผู้บริหารท้องถิ่น  ที่จะมีการเลือก 

 
การเลือกตั้งให้ถือเขตของ
เลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้ง  มีจํานวน  
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ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  

อาศัยอํานาจตามในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ

ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิน่  พ
โดยเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลาใน

ประกาศใหม้ีการเลือกตั้ง

๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ
ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  

ถึง  วันที่  ๑๔  เดือนตุลาคม  
๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖

สถานที่รับสมคัร  องค์การบริหารส่วนตําบล
อัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ท้องถิ่น  ที่จะมีการเลือก ทั้งสิ้น  

การเลือกตั้งให้ถือเขตของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเ

เขตเลือกตั้ง  มีจํานวน  ๑๑  เขตเลือกตั้ง 
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ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  ๒๙  

แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๕  

ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการ
น  พ.ศ.๒๕๔๖  

โดยเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลาใน
ประกาศใหม้ีการเลือกตั้ง

ศ.๒๕๕๔ 
๑๐  เดือน

เดือนตุลาคม  
๑๖.๓๐ น. 

สถานที่รับสมคัร  องค์การบริหารส่วนตําบล 

ทั้งสิ้น  ๑ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเขต

 

          หลักฐานการรับสมคัรรับเลือกตัง้  ประกอบด้วย

๑.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
เลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย  ใหใ้ช้มีบัตรประจําตัวหรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมี
หมายเลขสามารถแสดงตนได้พร้อมสําเนา
ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสาํเนา  
จํานวน  ๑  

๓. ใบรับรองแพทย์
๔. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร

-   ผู้บริหารท้องถิ่น
๕.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  หรือรูปภาพที่พิมพ์

ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง  ขนาดกว้าง
ประมาณ  ๘
เซนติเมตร  

๖. หลักฐานการศกึษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดคุณสมบัติ
เพิ่มเติม)  พร้อมสําเนา  จํานวน  

๗. หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ
ชื่อสกุล  สูติบัตร  หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการ
เกิด  ถิ่นที่อยู่  หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น  พร้อ
สําเนา  จํานวน  
 
. 
 

หลักฐานการรับสมคัรรับเลือกตัง้  ประกอบด้วย

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
เลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย  ใหใ้ช้มีบัตรประจําตัวหรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมี
หมายเลขสามารถแสดงตนได้พร้อมสําเนา

สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสาํเนา  
๑  ฉบับ 

องแพทย ์
ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 

ผู้บริหารท้องถิ่น  จํานวน  
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  หรือรูปภาพที่พิมพ์
ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง  ขนาดกว้าง

๘.๕  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  
เซนติเมตร  (๓ นิ้ว x ๕ นิ้ว)  จํานวน  
หลักฐานการศกึษา  (กรณีกฎหมายว่าวด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดคุณสมบัติ

พร้อมสําเนา  จํานวน  
หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ
ชื่อสกุล  สูติบัตร  หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการ
เกิด  ถิ่นที่อยู่  หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น  พร้อ
สําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ  เป็นต้น

หลักฐานการรับสมคัรรับเลือกตัง้  ประกอบด้วย

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  แต่ถ้าผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย  ใหใ้ช้มีบัตรประจําตัวหรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมี
หมายเลขสามารถแสดงตนได้พร้อมสําเนา จํานวน  

สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสาํเนา  

จํานวน  ๒,๐๐๐  บาท 
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  หรือรูปภาพที่พิมพ์
ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง  ขนาดกว้าง

เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๑๓.๕  
จํานวน  ๒๕  รูป 

กรณีกฎหมายว่าวด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดคุณสมบัติ

พร้อมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ
ชื่อสกุล  สูติบัตร  หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการ
เกิด  ถิ่นที่อยู่  หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น  พร้อ

ฉบับ  เป็นต้น 

หลักฐานการรับสมคัรรับเลือกตัง้  ประกอบด้วย 

แต่ถ้าผู้สมัครรับ

ประชาชนตามกฎหมาย  ใหใ้ช้มีบัตรประจําตัวหรือ

จํานวน  ๑  

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  หรือรูปภาพที่พิมพ์

๕  

กรณีกฎหมายว่าวด้วยการจัดตั้ง

หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือ
ชื่อสกุล  สูติบัตร  หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการ
เกิด  ถิ่นที่อยู่  หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น  พร้อม

อัยเยอร์เวง  มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  
กันยายน  

อาศัยอํานาจตามในมาตรา  
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ
และข้อ  
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ
โดยเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวั
การประชุมครั้งที่  
สมาชิกสภา

๑. 
๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 
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ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
อัยเยอร์เวง  มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  
กันยายน  ๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามในมาตรา  
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ
และข้อ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ
โดยเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวั
การประชุมครั้งที่  ๖๕/๒๕๕๔  
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  ดังต่อไปนี้

  วันเลือกตั้ง  วันที่  
 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  
ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  
พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  

 สถานที่รับสมคัร  องค์การบริหารส่วนตําบล
อัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา

 จํานวนสมาชิกสภา
๒๒ คน  

 การเลือกตั้งให้ถือเขตของ
เลือกตั้ง 

 เขตเลือกตั้ง  มีจํานวน  
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ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
อัยเยอร์เวง  มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  

อาศัยอํานาจตามในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ

ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ
โดยเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวั

๒๕๕๔  ประกาศใหม้ีการเลือกตั้ง
ดังต่อไปนี ้

วันเลือกตั้ง  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ
ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  

๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๑๔  
เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  

สถานที่รับสมคัร  องค์การบริหารส่วนตําบล
อัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา

สมาชิกสภาท้องถิ่น  ที่จะมีการเลือก ทั้งสิ้น 

การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาท้องถิ่น

เขตเลือกตั้ง  มีจํานวน  ๑๑  เขตเลือกตั้ง
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ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

อัยเยอร์เวง  มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  ๒๙  

แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๕  

ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๖  
โดยเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลาใน

ประกาศใหม้ีการเลือกตั้ง

พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เดือน

๑๔  เดือนตุลาคม  
ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. 

สถานที่รับสมคัร  องค์การบริหารส่วนตําบล 
อัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ท้องถิ่น  ที่จะมีการเลือก ทั้งสิ้น 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเขต

เขตเลือกตั้ง 


