
 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลทาอุเทน 
อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 

เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน 
 
 
     ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินของ
เทศบาล  และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และ
นายกเทศมนตรี  เม่ือวันท่ี   ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา     
จังหวัดนครพนม  จึงประกาศใหมีการเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน  ดังตอไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี  ๒๘  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแตวันท่ี  ๘  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี      
๑๒  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. สถานท่ีรับสมัคร หองประชุมไทญอทาอุเทน ชั้น ๓ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลทาอุเทน 

 ๔. จํานวนนายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง  ท้ังสิ้น  ๑  คน 

 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของเทศบาลตําบลทาอุเทน  เปนเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน  ๑  เขตเลือกตั้ง   

                ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซ่ึงไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครนายกเทศมนตรีตําบล  จํานวน  ๕,๐๐๐.-บาท  
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน  ๓๖  รูป 

/  ๗.๖  หลักฐาน... 

ผ.ถ. ๑/๑ 



-๒- 
 

   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (กรณีท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร  ไดแก ปภาษี  ๒๕๖๑  ปภาษี  ๒๕๖๒  ปภาษี  ๒๕๖๓  เวนแตเปนผูไมไดเสีย
ภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 

  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตาม               
วัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง 
ไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                       (นายนพดล  ศรีวะรมย) 
                            ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลทาอุเทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลทาอุเทน 
อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 

เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน 
 
 
     ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินของ
เทศบาล  และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และ
นายกเทศมนตรี  เม่ือวันท่ี   ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
นครพนม จึงประกาศใหมีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ดังตอไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี  ๒๘  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี  ๘  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี      
๑๒  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. สถานท่ีรับสมัคร หองประชุมไทญอทาอุเทน ชั้น ๓ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลทาอุเทน 

 ๔. จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง  ท้ังสิ้น  ๑๒  คน 

 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของเทศบาลตําบลทาอุเทน  เปนเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้ง  มีจํานวน  ๒  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

   ๖.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ๖ คน 
พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  
      ๖.๑.๑  หมูท่ี  ๑  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดโพธิ์ชัย  ชุมชนวัดกลาง  และชุมชน 
วัดปาโพธิ์ศรี) 
             ๖.๑.๒  หมูท่ี  ๒  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดศรีษะเกษ) 
             ๖.๑.๓  หมูท่ี  ๓  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดไตรภูมิ  และชุมชนตะวันเบิกฟา)  
 
 

/ ๖.๒ เขตเลือกตั้ง... 
 

ส.ถ. ๑/๑ 



-๒- 
 

   ๖.๒  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ๖ คน 
พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก 
                             ๖.๒.๑  หมูท่ี  ๔  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดสวางอารมณ  และชุมชนวัดโพนแกว) 
                             ๖.๒.๒  หมูท่ี  ๕  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดพระธาตุทาอุเทน) 
           ๖.๒.๓  หมูท่ี  ๖  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนบานนอยหัวบึง) 
           ๖.๒.๔  หมูท่ี  ๗  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนบานนาเหนือ) 

 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซ่ึงไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  จํานวน  ๒,๐๐๐.-บาท 
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร  จํานวน  ๒๔  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (กรณีท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
    ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร  ไดแก ปภาษี  ๒๕๖๑  ปภาษี  ๒๕๖๒  ปภาษี  ๒๕๖๓  เวนแตเปนผูไมไดเสีย
ภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จาํนวน ๑ ฉบับ เปนตน 
  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตาม               
วัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง 
ไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                           (นายนพดล  ศรีวะรมย) 
                            ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลทาอุเทน 

 
 
 



 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลทาอุเทน 
อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 

เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทนและนายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน 
 
 
     ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินของ
เทศบาล  และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  และ
นายกเทศมนตรี  เม่ือวันท่ี   ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา    
จังหวัดนครพนม  จึงประกาศใหมีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทนและนายกเทศมนตรีตําบล
ทาอุเทน  ดังตอไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันท่ี  ๒๘  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี  ๘  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี      
๑๒  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. สถานท่ีรับสมัคร  หองประชุมไทญอทาอุเทน ชั้น ๓  บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลทาอุเทน 

 ๔. จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง  จํานวน  ๒  เขตเลือกตั้ง ๆ
ละ  ๖  คน  รวมท้ังสิ้น  ๑๒  คน  และนายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง  จํานวน  ๑  คน 

 ๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทนและนายกเทศมนตรีตําบล      
ทาอุเทน  เปนเขตเลือกตั้ง 

 ๖. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน   มีจํานวน  ๒  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

   ๖.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ๖ คน 
พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  
      ๖.๑.๑  หมูท่ี  ๑  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดโพธิ์ชัย  ชุมชนวัดกลาง  และชุมชน 
วัดปาโพธิ์ศรี) 
             ๖.๑.๒  หมูท่ี  ๒  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดศรีษะเกษ) 
             ๖.๑.๓  หมูท่ี  ๓  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดไตรภูมิ  และชุมชนตะวันเบิกฟา)  

/ ๖.๒ เขตเลือกตั้ง... 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ 



-๒- 
 

   ๖.๒  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ๖ คน 
พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก 
                             ๖.๒.๑  หมูท่ี  ๔  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดสวางอารมณ  และชุมชนวัดโพนแกว) 
                             ๖.๒.๒  หมูท่ี  ๕  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนวัดพระธาตุทาอุเทน) 
           ๖.๒.๓  หมูท่ี  ๖  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนบานนอยหัวบึง) 
           ๖.๒.๔  หมูท่ี  ๗  ตําบลทาอุเทน  (ชุมชนบานนาเหนือ) 

 ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
   ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซ่ึงไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถาย และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๒  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย 
   ๗.๔  คาธรรมเนียมการรับสมัคร 
                             ๗.๔.๑  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน   จํานวน  ๒,๐๐๐.-บาท 
                             ๗.๔.๒  นายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน        จํานวน  ๕,๐๐๐.-บาท 
   ๗.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๑๒ รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (กรณีท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
    ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร  ไดแก ปภาษี  ๒๕๖๑  ปภาษี  ๒๕๖๒  ปภาษี  ๒๕๖๓  เวนแตเปนผูไมไดเสีย
ภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
   ๗.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน 
  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตาม               
วัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง 
ไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                        (นายนพดล  ศรีวะรมย) 
                           ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลทาอุเทน 



 
 
 
 


