
 
 
 
 

ประกาศผูอํานวยการการเลอืกต้ังประจาํเทศบาลตาํบลหนองบวั 
อําเภอเมอืงกาญจนบุรี    จงัหวัดกาญจนบุร ี

เรื่อง ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองบวั 
 
 

ดวยเทศบาลตาํบลหนองบัว   อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี   จะครบวาระการ 
ดํารงตาํแหนงสมาชิกสภาเทศบาลและผูบรหิารทองถิ่น   ในวันที่ ๑๕  กันยายน   ๒๕๕๔   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชกิสภาทองถิ่นหรือ 
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  และขอ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตั้งวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจาํจังหวัด 
กาญจนบุรี ในการประชมุครั้งที ่๕๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศใหมีการ
เลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลตําบลหนองบวั    ดังตอไปนี้ 

๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี   ๒๓   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒. ระยะเวลาสมคัรรบัเลือกต้ัง ตั้งแตวันท่ี  ๒๓ เดือน   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ถึงวนัท่ี ๒๗  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
๓. สถานที่รบัสมัคร   ณ  สํานักงานเทศบาลตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมอืงกาญจนบุร ี
๔. จํานวน สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองบัว  ที่จะมีการเลือกต้ัง รวมทั้งส้ิน  ๑๒  คน 
๕. การเลือกต้ังใหถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลเปนเขตเลอืกต้ัง 
๖. เขตเลือกต้ัง มีจํานวน  ๒  เขตเลอืกตั้ง ดังนี้ 

๖.๑ เขตเลอืกตั้งที ่๑ จาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองบวั ที่จะมีการเลอืกต้ัง ๖ คน  
พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก  

เริ่มจากหลกัเขต ที่ ๒    ซึ่งต้ังอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๙ 
สายกาญจนบรุี – ลาดหญา ตรง  กม. ๙.๒๐๐ ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต ตามแนวเสนตัง้ฉากระยะ  ๗๐๐  เมตร 
ถึงหลกัเขตที่ ๓   ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดิน หมายเลข  ๓๑๙๙   สายกาญจนบรุี   ถึงลาดหญา กม.  ๙.๒๐๐  
ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต  ถึงหลักเขตท่ี ๔   ซึ่งตั้งอยูรมิแมน้ําแควใหญ  ตรงปากหวยทาชางฝงตะวันตก ไปตาม
ริมแมน้าํแควใหญฝงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงบริเวณพิกัด N=๕๔๘๑๖๕ E=๑๕๕๔๑๕๐ ไปทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแบบกึ่งกลางถนนสายเทศบาล  ๑/๑๗   บรรจบถนนสายเทศบาล ๑   ถึงบริเวณพิกัด 
N = ๕๔๘๒๗๐ E = ๑๕๕๔๔๖๕ ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ ถงึบริเวณพิกัด N = ๕๔๘๒๕๐ E = ๑๕๕๔๔๙๕ 
ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงบริเวณพิกัดN = ๕๔๘๔๑๕  E = ๑๕๕๔๘๖๐  ไปทางทศิเหนือบรรจบถนนสาย 
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เทศบาล  ๑/๒๓  ถึงบริเวณพิกัดN = ๕๔๘๖๓๐  E = ๑๕๕๕๔๔๐ ไปทางทศิเหนือ ตามแนวกึ่งกลางถนนสาย
เทศบาล ๙ บรรจบถนนทางหลวงหมายเลข  ๓๑๙๙ สายกาญจนบรุี - ลาดหญา ถึงบริเวณพิกัด N=๕๔๘๖๑๕  
E =๑๕๕๕๗๐๐ ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวกึง่กลางถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ สายกาญจนบุรี 
ถึง ลาดหญา ถึงบริเวณพิกัด  N=๕๔๘๗๗๐  E= ๑๕๕๕๗๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวเขตหมูบาน
บัวหลวง บรรจบถนนสายเทศบาล ๖ ถึงบริเวณพิกัด N=๕๔๙๑๖๐ E=๑๕๕๕๔๘๐ ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวกึ่งกลางถนนสายเทศบาล๖ บรรจบถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ สายกาญจนบรุี – ลาดหญา  ถงึ
บริเวณพิกัด  N = ๕๔๙๒๖๕    E=๑๕๕๕๘๒๐   ไปทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางถนนสายเทศบาล ๗ 
ถึงบริเวณพิกัด N = ๕๔๘๘๓๐ E = ๑๕๕๖๕๗๐ ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวตั้งฉากระยะ ๗๐๐ เมตร 
ถือตามแนวขนานกับทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ สายกาญจนบุรี – ลาดหญา ระยะ ๗๐๐ เมตร บรรจบหลักเขตท่ี 
๒ เปนอันสิ้นสุดเขตแบงเขตเลือกตั้งที่ ๑  

๖.๒ เขตเลอืกตั้งที ่๒ จาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองบวั ที่จะมีการเลอืกต้ัง ๖ คน 
พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ัง ไดแก  

เริ่มจากหลกัเขตที่ ๑ ซึ่งต้ังอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓๑๙๙ 
สายกาญจนบรุี – ลาดหญา ตรง กม. ๑๔.๘๐๐ ตามแนวเสนต้ังฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะ ๗๐๐ เมตร 
ถือตามแนวขนานกับทางหลวงหมายเลข  ๓๑๙๙  สายกาญจนบรุี  ถึง   ลาดหญา ถึงบริเวณพิกัด N = ๕๔๘๘๓๐  
E = ๑๕๕๖๕๗๐  ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต  ตามแนวถนนสายเทศบาล ๗  บรรจบถนนทางหลวง ๓๑๙๙  สาย
กาญจนบุรี – ลาดหญา   ถึงบริเวณพิกัด  N = ๕๔๙๒๖๕  E = ๑๕๕๕๘๒๐   ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
กึ่งกลางถนนสายเทศบาล ๖  ถึงบริเวณพิกัด N =๕๔๙๑๖๐ E =๑๕๕๕๔๘๐  ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ตามแนว
เขตหมูบานบวัหลวง บรรจบถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙   สายกาญจนบรุี – ลาดหญา   ถึงบริเวณพิกัด  
N=๕๔๘๗๗๐  E= ๑๕๕๕๗๑๕ ไปทางทศิตะวันตก  ตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙  สายกาญจนบรุี ถงึ
ลาดหญา ถึงบริเวณพิกัด  N=๕๔๘๖๑๕  E= ๑๕๕๕๗๐๐  ไปทางทศิใต  ตามกึ่งกลางถนนสายเทศบาล ๙ บรรจบ
ถนนสายเทศบาล  ๑/๒๓     ถึงบริเวณพิกัด   N =๕๔๘๖๓๐   E =๑๕๕๕๔๔๐   ไปทางทศิใต   ถึงบริเวณพิกัด   
N = ๕๔๘๔๑๕    E = ๑๕๕๔๘๖๐    ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต   บรรจบถนนสายเทศบาล ๑   ถึงบริเวณพิกัด  
N = ๕๔๘๒๕๐ E =  ๑๕๕๔๔๙๕  ไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต ตามแนวกึ่งกลางถนนสายเทศบาล ๑ ถึงบริเวณ
พิกัด N  = ๕๔๘๒๗๐   E = ๑๕๕๔๔๖๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนสายเทศบาล ๑/๑๗  บรรจบ 
ริมแมน้าํแควใหญ ถึงบริเวณพิกัดN = ๕๔๘๑๖๕  E  = ๑๕๕๔๑๕๐ ไปตามริมแมน้าํแควใหญฝงเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ถงึหลักเขตที่ ๕  ซึ่งตั้งอยูริมแมน้าํแควใหญฝงเหนือ ตรงปากหวยโองนํ้าฝงตะวันตก บรรจบ 
ริมทางหลวง หมายเลข ๓๑๙๙    สายกาญจนบุรี – ลาดหญา   ตรง  กม.  ๑๔.๘๐๐  ถึงหลกัเขตที่ ๖  ซึ่งตั้งอยู 
ริมทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ สายกาญจนบรุี -ลาดหญา ฝงใต ตรง กม. ๑๔.๘๐๐ ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนเสนตรง บรรจบหลักเขตที่ ๑ ซึ่งต้ังอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง หมายเลข ๓๑๙๙ สายกาญจนบรุ–ีลาดหญา 
ตรง กม. ๑๔.๘๐๐ ตามแนวเสนต้ังฉากไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ๗๐๐ เมตร เปนอันสุดเขตแบงเขต
เลือกต้ังที่ ๒ 
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๗. หลักฐานการสมคัรรับเลอืกตั้ง ประกอบดวย 

๗.๑ บัตรประจาํตัวประชาชน แตถาผูสมคัรรบัเลือกตัง้เปนบุคคลซึ่งไมตองมบีัตรประจาํตวั 
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจาํตัวหรอืหลักฐานอืน่ใดของทางราชการที่มรีูปถาย และมีหมายเลข 
ประจาํตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสาํเนา จาํนวน ๑ ฉบับ 

๗.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบาน พรอมสาํเนา จาํนวน ๑ ฉบับ 
๗.๓ ใบรับรองแพทย 
๗.๔ คาธรรมเนียมการสมคัร จํานวน  ๒,๐๐๐.-  บาท 
๗.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรปูถายของตนเอง 

ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร จํานวน    ๒๐   รูป 
๗.๖ หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พรอมสาํเนา จาํนวน ๑ ฉบับ 
๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชือ่ตัว หรือชือ่สกลุ สูติบัตร หลักฐาน 

หรือใบรบัรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู หรือการเสียภาษีใหกับทองถิ่น พรอมสาํเนา จาํนวน ๑ ฉบับ เปนตน 
ผูใดมคีุณสมบัตแิละไมเปนบคุคลตองหามมิใหใชสทิธิในการสมคัรรับเลอืกตั้ง ตามทีก่ฎหมาย 

กําหนด ประสงคจะสมคัรรับเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัวใหยื่นใบสมคัรดวยตนเองตามวัน 
เวลาสถานที ่ และหลกัฐานการรบัสมคัรตามทีก่าํหนดในขอ ๒  ขอ ๓  และขอ ๗ ทั้งน้ี  จะสมคัรรบัเลือกต้ังได 
เพียงหนึ่งเขตเลอืกต้ังเทานั้น 

           ประกาศ ณ วันที ่   ๒๒    เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

(ลงชื่อ)        สวนา    ลีนะกุล 
(นางสาวสวนา   ลีนะกลุ) 

            ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจาํเทศบาลตาํบลหนองบวั 

ส.ถ. ๑ 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 
 
 

ประกาศผูอํานวยการการเลอืกต้ังประจาํเทศบาลตาํบลหนองบวั 
อําเภอเมอืงกาญจนบุรี    จงัหวัดกาญจนบุร ี

เรื่อง ใหมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลหนองบวั 
 
 

ดวยเทศบาลตาํบลหนองบัว   อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี   จะครบวาระการ 
ดํารงตาํแหนงสมาชิกสภาเทศบาลและผูบรหิารทองถิ่น   ในวันที่ ๑๕  กันยายน   ๒๕๕๔   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชกิสภาทองถิ่นหรือ 
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  และขอ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตั้งวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด 
กาญจนบุรี  ในการประชุมครั้งที ่๕๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔จึงประกาศใหมกีาร
เลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลหนองบวั    ดังตอไปนี้ 

๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี   ๒๓   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒. ระยะเวลาสมคัรรบัเลือกต้ัง ตั้งแตวันที  ๒๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ถึงวนัท่ี ๒๗  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
๓. สถานที่รบัสมัคร   ณ  สํานักงานเทศบาลตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมอืงกาญจนบุร ี
๔. จํานวน นายกเทศมนตรีตําบลหนองบวั ที่จะมีการเลือกต้ัง  ท้ังสิ้น  ๑  คน 
๕. การเลือกต้ังใหถือเขตของเทศบาลตาํบลหนองบัวเปนเขตเลือกต้ัง 
๖. เขตเลอืกตั้ง มีจํานวน ๑ เขตเลือกต้ัง  ประกอบดวย  พื้นท่ีทั้งหมดของเทศบาลตําบล 

หนองบวั    
๗. หลักฐานการสมคัรรับเลือกตัง้ ประกอบดวย 

๗.๑ บัตรประจาํตัวประชาชน แตถาผูสมคัรรบัเลือกตัง้เปนบุคคลซึ่งไมตองมบีัตรประจาํตวั 
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจาํตัวหรอืหลักฐานอืน่ใดของทางราชการที่มรีูปถาย และมีหมายเลข 
ประจาํตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสาํเนา จาํนวน ๑ ฉบับ 

๗.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบบัเจาบาน พรอมสาํเนา จาํนวน ๑ ฉบับ 
๗.๓ ใบรับรองแพทย 
๗.๔ คาธรรมเนียมการสมคัร  จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท 
๗.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรปูถายของตนเอง 

ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร จํานวน    ๒๐   รูป 
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-  ๒    - 

๗.๖ หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พรอมสาํเนา จาํนวน ๑ ฉบับ 

๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชือ่ตัว หรือชือ่สกลุ สูติบัตร หลักฐาน 
หรือใบรบัรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู หรือการเสียภาษีใหกับทองถิ่น พรอมสาํเนา จาํนวน ๑ ฉบับ เปนตน 

ผูใดมคีุณสมบัตแิละไมเปนบคุคลตองหามมิใหใชสทิธิในการสมคัรรับเลอืกตั้ง ตามทีก่ฎหมาย 
กําหนด ประสงคจะสมคัรรับเลอืกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวใหยื่นใบสมคัรดวยตนเองตามวัน เวลา
สถานที ่ และหลักฐานการรบัสมคัรตามที่กาํหนดในขอ ๒  ขอ ๓  และขอ ๗ ทั้งนี้  จะสมคัรรบัเลือกต้ังไดเพียง 
หนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 

ประกาศ ณ วันที ่    ๒๒     เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

(ลงชื่อ)       สวนา    ลีนะกุล 
(นางสาวสวนา   ลีนะกลุ) 

            ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจาํเทศบาลตาํบลหนองบวั 
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