
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลศรีธาต ุ
อ าเภอศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธาน ี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
 
 
      ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล 
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี         
เมื่อวันที่ ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี จึงประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์  ที ่ ๒๘  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
      ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๘  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่ ๑๒  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔    เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. สถานที่รับสมัคร   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 ๔. จ านวน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๑๒ คน 

 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ เป็นเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจ านวน ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

   ๖.๑   เขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน พ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 

        ๑) หมู่ที่ ๓  บ้านค าดี   ต าบลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   

       ๒) หมู่ที่ ๔  บ้านโคกศรี   ต าบลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   

       ๓) หมู่ที่ ๑๐  บ้านค าศร ี ต าบลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   

       ๔) หมู่ที่ ๑๑  บ้านศรีเจริญ   ต าบลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   

  

 

/๖.๒  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

 

 

ส.ถ. ๑/๑ 



 

 

-๒- 

   ๖.๒   เขตเลือกตั้งที่ ๒ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน พ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 

       ๑) หมู่ที่ ๑  บ้านศรีธาตุ   ต าบลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   

       ๒) หมู่ที่ ๒  บ้านป่าเลา   ต าบลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   

       ๓) หมู่ที่ ๘  บ้านศรีสง่าเมือง ต าบลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   

       ๔) หมู่ที่ ๙  บ้านศรีสุข   ต าบลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   

       ๕) หมู่ที่ ๑๒  บ้านศรีนคร   ต าบลศรีธาตุ   อ าเภอศรีธาตุ   
 
 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
   ๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลต าบลศรีธาตุ  จ านวน ๒,๐๐๐.-บาท 
   ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด
กว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร   
      ๗.๕.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑  จ านวน  ๓๐  รูป 
      ๗.๕.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒  จ านวน  ๓๐  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒๕๖๑ ปีภาษี ๒๕๖๒ และปีภาษี ๒๕๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท า
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 
   ๗.๗  หลักฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลต าบลศรีธาตุ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม 
วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามท่ีก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียง
หนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    ๔     กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
     (ลงชื่อ)  

(นางศรินยา   จันพลา) 
             ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 
 

ส.ถ. ๑/๑ 



 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลศรีธาต ุ
อ าเภอศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธาน ี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 
 
 
     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล 
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี         
เมื่อวันที่ ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี จึงประกาศให้มี
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์  ที ่ ๒๘  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
      ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๘  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ถึงวันที่ ๑๒  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔    เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. สถานที่รับสมัคร   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 ๔. จ านวน นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ที่จะมีการเลือกตั้ง จ านวน ๑ คน 

 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของ เทศบาลต าบลศรีธาตุ เป็นเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจ านวน ๑ เขตเลือกตั้ง 
 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
   ๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มี รูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ จ านวน ๕,๐๐๐.- บาท 
   ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด
กว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน  ๕๐  รูป  
 
 

 

/๗.๖ หลักฐาน… 

ผ.ถ. ๑/๑ 



 

-๒- 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) /หลักฐานการ
เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒๕๖๑ ปีภาษี ๒๕๖๒ และปีภาษี ๒๕๖๓ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท า
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
     ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม วัน เวลา 
สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่ก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขต
เลือกตั้งเท่านั้น 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่    ๔     กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
     (ลงชื่อ)  

(นางศรินยา   จันพลา) 
             ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.ถ. ๑/๑ 



การค านวณรูปถ่าย 
   ตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๙๒ และข้อ ๙๗ ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 
๑. ปิดใบสมัคร ๑ รูป 
๒. ปิดประกาศ เทศบาล ๑ รูป อ าเภอ ๑ รูป ส่ง สนง.กกต.จว. ๒ รูป ท่ีเลือกตั้ง ๓ รูป x จ านวน
หน่วย (ติดวันประกาศรายชื่อผู้สมัคร ๑ รูป+ มอบ กปน. วันรับวัสดุอุปกรณ์ ๑ รูป +ส ารอง ๑ รูป)  
และส ารองอีกเท่ากับจ านวนท่ีเลือกตั้ง 
ตัวอย่าง  เทศบาลต าบล ก. มี ๒ เขต  เขต ๑ มี ๕ หน่วย  เขต ๒ มี ๖ หน่วย  ค านวณรูปถ่าย ดังนี้ 
 
   ๑ สมาชิกฯ เขต ๑   รูปถ่าย ๑ รูป (ปิดใบสมัคร)+ ๑ รูป (ปิดเทศบาล) +๑ รูป      
(ปิดอ าเภอท่ีตั้ง อปท.)+๒ รูป (ส่ง สนง.กกต.จว.)+ ๓ รูป x ๕ หน่วย =๑๕ รูป +ส ารอง ๕ รูป       
รวม ๒๕ รูป  
 
  ๒ สมาชิกฯ เขต ๒   รูปถ่าย ๑ รูป (ปิดใบสมัคร)+ ๑ รูป (ปิดเทศบาล) +๑ (ปิดอ าเภอ
ท่ีตั้ง อปท.)+ ๒ รูป (ส่ง สนง.กกต.จว.)+ ๓ รูป x ๖ หน่วย =๑๘ รูป +ส ารอง ๖ รูป  รวม ๒๙ รูป 
 
   ๓ นายกเทศมนตรี  รูปถ่าย ๑ รูป (ปิดใบสมัคร)+ ๑ รูป (ปิดเทศบาล) +๑ (ปิดอ าเภอ
ท่ีตั้ง อปท.)+๒ รูป (ส่ง สนง.กกต.จว.)+ ๓ รูป x ๑๑ หน่วย =๓๓ รูป +ส ารอง ๑๑ รูป  รวม ๔๙ รูป            
 
 
 
หมายเหตุ  จ านวนรูปอาจก าหนดเป็นจ านวนเต็ม เพื่อความสะดวกและความเหมาะสม เช่น ๔๙ รูป 
อาจก าหนดเป็น ๕๐ รูป ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพะราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(วันเลือกตั้งที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔) 

............................................... 
 
   ๑. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี (ได้รับการแปลงสัญชาติก่อนวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖) 
   ๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับ
ถึงวันเลือกตั้ง (มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓)  

............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


