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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง
อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชลืมา 

เร่ือง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง 
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ด้วย นายปฏินันท์ ทวีศักดิ้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ได้เสียชีวิตเมื่อ 
วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการ 
เลือกตั้งภายในหกสิบวับนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบชองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 
จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ดังต่อไปนี้

๑ .  วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ระยะเวลาสม ัครรับเล ือกต ั้ง ต ั้งแต ่ว ันจ ันทร์ท ี่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ถึงวันศุกร์ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓ .  สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง วังหวัด

นครราชสีมา
๔. จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑ คน
๕. การเลือกตั้งให้ลือเขตชองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง ดังนี้

๖ .๑ เขตเล ือกต ั้งท ี่ ๒ จำนวนสมาซิกเทศบาลตำบลโนนสูง ท ี่จะม ีการเล ือกต ั้ง 
จำนวน ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่

(๑) ขุมซนโนนตาอู่ - โนนระเวียง
(๒) ขุมขนโนนสูง
(๓) ขุมขนโนนหมัน
(๔) ขุมซบบัว ๑
(๕) ขุมซนบัว ๒
(๖) ขุมซนบัว ๓
( ๗ )  ข ุม ซ น ก ร ะ พ ี้ - ต ล า ด เ ก ่า

(๘) ขุมซบสวนผัก
โดยมีอาณาเขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที, ๒ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง วังหวัดนครราชสีมา จุดเริมต้นตาม 
บริเวณพิกัด 78 ๐๓๕๘๐๙ ข ึ้น ไปทางทิศเหนือถึงแนวหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด 78 ๐๓๘๘๑๔ ตามแนวเขตไป



ยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองส่งนํ้าสหกรณ์ ถีงหลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด 78  ๐๔๖๘๒๓ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา - หนองคาย ) มาถึงหลัก 
เขตที่ ๓ บริเวณพิกัด 78 ๐๘๓๘๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มายังหลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด 78 ๐๗๔๗๙๒ 
มาตามแนวลำเขียงไกร (ฝัง,ขวา) ไปจรดสะพานข้ามลำเขียงไกร บริเวณพิกัด 78 ๐๔๔๘๐๒ ไปทางทิศตะวันตก 
ตามถนนสำราญราษฎร์ บริเวณพิกัด 78 ๐๔๗๘๐๑ ขึ้นไปทางทิศเหนือถึงบริเวณพิกัด 78 ๐๔๗๘๐๒ ลงมา 
ทางทิศใต้ตามถนนรถไฟอุทิศ บริเวณพิกัด 78  ๐๔๔๘๐๑ ขึ้นไปถึงแยกถนนสาซารณะบริเวณ 7 8  ๐๔๔๘๐๖ 
ไปถึงลำเขียงไกร ตามแนวลำเขียงไกร (ฝัง,ขวา) ไปจนบรรจบแนวเขตบริเวณพิกัด 78 ๐๓๔๘๐๙ 

๗. หลักฐานการสมัครรับเสือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจำตัวประซาซน แต่ถ้าผู้สมัครรับเสือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว 

ประซาซบตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราขการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข 
ประจำตัวประซาซนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมลำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการรับสมัครสมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
๗.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ซัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด 

กว้างประมาณ ๘.๔ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๔ เซนติเมตร จำนวน ๒๔ รูป
๗.๖ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัคร 

รับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒๔๖๒ ปีภาษี ๒๔๖๓ และปีภาษี พ.ศ. ๒๔๖๔ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษี 
เงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

๗.๗ หลักฐานอื่นๆ เข่น เอกสารใบเปลี่ยนซื่อตัว หรือซื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรอง 
แสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธึ๋ในการสมัครรับเสือกตั้งตามที่กฎหมาย 
กำหนด ประสงค์จะสมัครรับเสือกตั้งเป็นสมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน 
เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่กำหนดใน ข้อ ๓ และข้อ ๗

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 

(ลงซ่ือ)

(นายชำนาญ มุ่งยุฑธกลาง)
ผู้อำนวยการการเสือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง


