
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
 
 

     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล 
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี    
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 นั้น  
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
สุพรรณบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันที่   28   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2564  
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  8 เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  12  เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานที่รับสมัคร ส านักงานเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
 ๔. จ านวน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น  12  คน 
 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม เป็นเขตเลือกตั้ง 
 6.  เขตเลือกตั้ง มีจ านวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
  ๖.๑ เขตเลือกตั้งที่  ๑ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  

     เริ่มจากเส้นแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม หลักเขตที่ ๘  ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสาย 
บ้านหนองแซง เลียบตามแนวถนนสาธารณะทางเข้าล าห้วยหิน จนถึงกึ่งกลางล าห้วยหินแล้วไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหิน จนถึงเส้นแบ่งเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม หลักเขตที่ ๑           
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามเส้นแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม จนถึงหลักเขตที่ ๘ 
       -  จากหลักเขตที่ ๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม บริเวณถนนบ้าน        
หนองแซง ถึงหลักเขตท่ี ๙ บริเวณรอยต่อระหว่างหมู่ ๑ หมู่ ๓ และหมู่ ๗  ต าบลหนองกระทุ่ม 
       -  จากหลักเขตที่ ๙ ไปทางทิศเหนือเลียบตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะประโยชน์ ถึงหลักเขต        
ที่ ๑๐ ตั้งอยู่บริเวณล าห้วยหินรอยต่อระหว่างหมู่ ๓ หมู่ ๗ และหมู่ ๘  ต าบลหนองกระทุ่ม 
       -  จากหลักเขตที่ ๑๐ ไปทางทิศตะวันออก เลียบตามแนวเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓  กับหมู่ที่ ๘ ถึง
หลักเขตที ่๑๑ ตั้งอยู่กึ่งกลางล าห้วยหิน   
       -  จากหลักเขตที่ ๑๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงเส้นแบ่งเขตต าบลหนองกระทุ่ม กับ
ต าบลบ่อกรุบริเวณหลักเขตท่ี ๑ กึ่งกลางล าห้วยหิน 
 

/- จากหลักเขต…. 
 

ส.ถ. ๑/๑ 



 
 

๒ 
  -  จากหลักเขตท่ี ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  กับต าบล
บ่อกรุ ถึงหลักเขตที่ ๒ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางล าห้วยกระเสียวเขตติดต่อต าบลหนองโพธิ์ 
  -  จากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยกระเสียว ถึงหลักเขตที่ ๓ 
กึ่งกลางล าห้วยกระเสียวเขตติดต่อระหว่างต าบลหนองกระทุ่ม กับต าบลหนองโพธิ์  อ าเภอหนองหญ้าไซ   

 -  จากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ถึงหลัก
เขตท่ี ๔ เขตติดต่อระหว่างต าบลหนองกระทุ่ม กับต าบลหนองโพธิ์  อ าเภอหนองหญ้าไซ   

 -  จากหลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ถึง
หลักเขตที่ ๕ เขตติดต่อระหว่างต าบลหนองกระทุ่ม  กับต าบลหนองมะค่าโมง  อ าเภอด่านช้าง   

 -  จากหลักเขตท่ี ๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ถึง
หลักเขตที่ ๖ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๐๒ (สายสามชุก - ด่านช้าง) กม.ที ่๒๕+๒๐๐   

 -  จากหลักเขตที่ ๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ถึง
หลักเขตที่ ๗ เขตติดต่อระหว่างต าบลหนองกระทุ่ม กับต าบลหนองมะค่าโมง  อ าเภอด่านช้าง  บริเวณทางหลวง
แผ่นดิน  หมายเลข ๓๓๕๐ (สายด่านช้าง - ท่าช้าง)   

 -  จากหลักเขตที่ ๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม จน
บรรจบกันที่หลักเขตที่  ๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

  ๖.๒ เขตเลือกตั้งที่  ๒ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน 
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่  
  เริ่มจากถนนสายบ้านหนองแซงบริเวณหลักเขตที่ ๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขต
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่มกับต าบลหนองมะค่าโมง  อ าเภอด่านช้าง  ต าบลสุขเดือนห้า  อ าเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท  และต าบลบ่อกรุ  อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 -  จากหลักเขตที่ ๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ถึง
หลัดเขตท่ี ๑๒ ตั้งอยู่ระหว่างเขตต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  กับต าบลหนอง
มะค่าโมง  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ช่วงบ้านหนองแกวิชัย 

 -  จากหลักเขตที่ ๑๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ถึง
หลัดเขต ที่ ๑๓ ระหว่างเขตต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช กับต าบลหนองมะค่าโมง  อ าเภอด่าน
ช้าง ช่วงบริเวณหลังวัดหนองอิงพิง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกระทุ่ม 

 -  จากหลักเขตที่ ๑๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ถึง
หลักเขตที่ ๑๔ ระหว่างเขตต าบลหนองกระทุ่ม กับต าบลหนองมะค่าโมง  อ าเภอด่านช้าง  ช่วงบริเวณหลังวัดทัพ
ละครบนทางหลวงชนบท สพ. ๓๐๑๖ ต าบลหนองมะค่าโมง  อ าเภอด่านช้าง   

 -  จากหลักเขตท่ี ๑๔ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ถึงหลักเขตที่ ๑๕ 
ระหว่างเขตต าบลหนองกระทุ่ม กับต าบลสุขเดือนห้า  อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท ช่วงบริเวณกึ่งกลางทาง
หลวงชนบท อน. ๔๐๒๖  

 -  จากหลักเขตที่ ๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  
เลียบไปตามล าห้วยทัพละคร ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ตั้งอยู่ระหว่างเขตต าบลหนองกระทุ่ม กับต าบลสุขเดือนห้า  อ าเภอ
เนินขาม  จังหวัดชัยนาท  ช่วงบริเวณกึงกลางล าห้วยทัพละคร บ้านหนองนา และบ้านหนองกอก  

 -  จากหลักเขตที่ ๑๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม            
ถึงหลักเขตที่ ๑ ระหว่างเขตต าบลหนองกระทุ่ม กับต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง
บริเวณก่ึงกลางล าห้วยหิน 

 
- จากหลักเขต... 



 
๓ 
 

 -  จากหลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เลียบตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหิน ถึงหลักเขต          
ที่ ๑๑ บริเวณกึ่งกลางล าห้วยหิน 

 -  จากหลักเขตท่ี ๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบตามแนวกึ่งกลางล าห้วยหิน ถึงหลักเขต
ที ่๑๐ บริเวณกึ่งกลางล าห้วยหิน 

 -  จากหลักเขตที่ ๑๐ ไปทางทิศใต้เลียบตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะประโยชน์ ถึงหลักเขต         
ที่ ๙ บริเวณรอยต่อระหว่างหมู่ที ่๑ หมู่ที ่๓ และหมูท่ี ่๗ ต าบลหนองกระทุ่ม 

 -  จากหลักเขตที่ ๙ ไปทางทิศใต้บรรจบกับเส้นแนวเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม บรรจบกับ
หลักเขตที่ ๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
  ๗.หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
   ๗.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๓  ใบรับรองแพทย ์
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  จ านวน  2,000 บาท 
   ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด
กว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน  24  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้
ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 
   ๗.7  หลักฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
 

  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม               
วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่ก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง 
ได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 
            ( นายนริศ  รอตศิร ิ) 
          ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม 
 
 
     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล 
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี     
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 นั้น  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
สุพรรณบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 ๑. วันเลือกตั้ง วันที่ 28   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2564  
 ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  12  เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. สถานที่รับสมัคร ส านักงานเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
 ๔. จ านวนนายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม  ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น  1  คน 
 ๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  เป็นเขตเลือกตั้ง 
 ๖.  เขตเลือกตั้งมีจ านวน ๑ เขตเลือกตั้ง 
 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  ใบรับรองแพทย ์
   ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม จ านวน 5,000 บาท  
   ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาด
กว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน  36  รูป 
   ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /หลักฐานการเคย
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา )  พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้
ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

/7.8 หลักฐานอื่น ๆ... 
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   7.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
 

  ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน 
เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามท่ีก าหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  4   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 
 
 
 
     

     ( นายนริศ  รอตศิริ ) 
           ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


