
ส.ถ. ๑/๑

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง 
อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง ให้มีการเลือกตั้งสมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ม ีมติเห ็นสมควรให้ม ีการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ของเทศบาล และคณ ะกรรมการการเล ือกต ั้งได ้ม ีประกาศกำหนดให ้ม ีการเล ือกต ั้งสมาซ ิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภา 
ท ้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห ็นขอบของผ ู้อำนวยการการเล ือกต ั้งประจำจ ังหวัด 
นครราซสีมา จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ดังต่อไปน้ี

๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ร ะ ย ะ เว ล าส ม ัค ร ร ับ เล ือ ก ต ั้ง  ต ั้งแต ่ว ัน จ ัน ท ร ์ท ี่ ๘ เด ือน  ก ุม ภ าพ ัน ธ ์ พ .ศ . ๒๕๖๔ 

ถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. ส ถ าน ท ี่ร ับ ส ม ัค ร  ส ำน ัก ง าน เท ศ บ าล ต ำบ ล โ น น ส ูง ต ำบ ล โ น น ส ูง  อ ำเภ อ โน น ส ูง  

จังหวัดนครราขสีมา
๔. จำนวนสมาซิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลโนนสูงที่จะมีการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน ๑๒ คน
๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้

๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน พ้ืนท่ี 
ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่

(๑) ขุมซนตลาดใหม่
(๒) ขุมซนแสนสุข
(๓) ขุมขนศาลตาปู
(๔) ขุมซนบ้านเพิ่ม
(๕) ขุมขนดอนแต้ว

/โดยมีอาณาเขต ดังนี้.
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- ๒-
โดยมีอาณาเขต ดังนี้

จุดเริ่มต้นโดยมีแนวบริเวณพิกัดTB ๐๓๕๘๐๙ลงมาทางทิศ'โต้ ตามแนวลำเขียงไกร(ส์งซ้าย) มาทาง 
ทิศตะวันออกถึงถนนสาธารณะบริเวณพิกัดTB ๐๔๔๘๐๖ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มาจรดแยกถนนรถไฟ 
อุทิศบริเวณพิกัดTB ๐๔๔๘๐๑ขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงจุดดัดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นครราซสีมา-หนองคาย) บริเวณพิกัดTB ๐๔๗๘๐๒ลงมาทิศใต้ ถึงบริเวณพิกัดTB ๐๔๗๘๐๑ ตามถนน 
สำราญ ราษฎร ์มาถ ึงสะพานข ้ามลำเข ียงไกรบร ิเวณ พ ิก ัดTB ๐๔๔๘๐๒ตามแนวลำเข ียงไกร(ฝ ืงซ ้าย)
ทางทิศตะวันออกจนถึงจุดสิ้นสุดหลักเขตที่๔ บริเวณพิกัดTB ๐๗๔๗๙๒ ตามแนวลำเขียงไกร(ฝืงซ้าย) ไปตาม 
แนวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด TB ๐๔๒๗๗๒ตามแนวเขตทางทิศใต้ไปถึงหลักเขต 
ท่ี ๖ บริเวณพิกัด 16๐๔๙๗๗๐ ขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตไปยังหลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด 
TB ๐๓๘๗๘๔ตามแนวเขตไปถึงจุดดัดลำเขียงไกร ไปบรรจบแนวบริเวณพิกัดTB ๐๓๔๘๐๙

๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จำนวนสมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน พื้นที่ที่อยู่ 
ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่

(๑) ขุมซนสวนผัก 
(๒) ขุมซนบัว ๑ 
(๓) ขุมซนบัว ๒ 
(๔) ขุมซนบัว ๓ 
(๔) ขุมขนโนนหมัน 
(๖) ขุมขนโนนตาลู่ 
(๗) ขุมขนโนนสูง 
(๘) ขุมขนกระพี้-ตลาดเก่า

โดยมีอาณาเขต ดังนี้
จุดเริ่มต้นตามบริเวณพิกัด TB ๐๓๔๘๐๙ ขึ้นไปทางทิศเหนือถึงแนวหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด 

TB ๐๓๘๘๑๔ตามแนวเขตไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองส่งนี้าสหกรณ์ ถึงหลักเขตที่ ๒ 
บริเวณพิกัด TB ๐๔๖๘๒๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราขลืมา
ทนองคาย) มาถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด TB ๐๘๓๘๐๗ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มายังหลักเขตที่ ๔ บริเวณ 
พิกัด'TB ๐๗๔๗๙๒ มาตามแนวลำเขียงไกร(ฝืงขวา) ไปจรดสะพานข้ามลำเขียงไกร บริเวณพิกัดTB ๐๔๔๘๐๒ 
ไปทางทิศตะวันตกตามถนนสำราญราษฎร์ บริเวณพิกัดTB ๐๔๗๘๐๑ ขึ้นไปทางทิศเหนือถึงบริเวณพิกัด
TB ๐๔๗๘๐๒ ลงมาทางทิศใต้ตามถนนรถไฟอุทิศ บริเวณพิกัดTB ๐๔๔๘๐๑ ขึ้นไปถึงแยกถนนสาธารณะบริเวณ 
TB ๐๔๔๘๐๖ไปถึงลำเขียงไกร ตามแนวลำเขียงไกร(ส์งขวา) ไปจนบรรจบแนวเขตบริเวณพิกัดTB ๐๓๔๘๐๙

/ ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง....
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๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจำตัวประซาซน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว 

ประซาขนตามกฎหมาย ให้ใซ้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราซการที่ม ีรูปถ่าย และมีหมายเลข 
ประจำตัวประซาซนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ซัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด 

กว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๒ รูป
๗.๖หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับ 

เลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี ๒๕๖๑ ปีภาษี ๒๕๖๒ และปีภาษี ๒๕๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ 
ทำหนังลือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เข่น เอกสารใบเปลี่ยนซื่อตัว หรือขื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ 
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นด้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใซ้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย 
กำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป ็นสมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ย ื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม 
วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง 
ได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงซ่ือ).
(นายณัฐพล ตะเภาน้อย)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง


