
 

 

 
 
 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหนองลาน 
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน  
---------------------------------- 

  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
ของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล         
และนายกเทศมตรี เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2564 
 

  อาศัยอํานาจตามในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 และขอ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
กาญจนบุรี  จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน ไวดังตอไปนี้ 

1. วันเลือกตั้ง  วันท่ี  28 เดือน  มีนาคม พ.ศ.2564 
2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันท่ี 8 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี 12  

เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
3. สถานท่ีรับสมัคร สํานักงานเทศบาลตําบลหนองลาน 
4. จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังสิ้น 12 คน 
5. การเลือกตั้งใหถือเขตของเทศบาลตําบลหนองลาน เปนเขตเลือกตั้ง 
6. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

6.1 เขตเลือกตั้งท่ี 1 จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน ท่ีจะมีการเลือกตั้ง  
6 คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  

1) หมูท่ี 1 (บางสวน)  ตําบลหนองลาน  
2) หมูท่ี 4 ตําบลหนองลาน  
3) หมูท่ี 7 ตําบลหนองลาน  
4) หมูท่ี 8 ตําบลหนอลาน  
เริ่มตนจากพิกัด NR 900511 ซ่ึงเปนเสนแบงเขตระหวาง หมูท่ี 1 และหมูท่ี 2  

ตัดไปทางดานทิศตะวันตกของก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 (สายกําแพงแสน-พระแทน) ไปทางทิศ
ตะวันตกระยะทางประมาณ 6.50 กิโลเมตร ถึงพิกัดท่ี NR 880512 ตัดไปทางทิศเหนือตามแนวเขตหมูท่ี 1  
ท่ีพิกัด NR 880515 ผานพิกัด NR 879520 ผานเขตหมูท่ี 7 ก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3356   
ท่ีพิกัด NR 571532 ไปตามก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3356 ข้ึนไปทางทิศเหนือผานพิกัด NR 
875541 ไปจบท่ีพิกัด NR 879548 ไปทิศตะวันออกก่ึงกลางลําหวยรางกอกผานเขต หมูท่ี 4 ไปจบพิกัดท่ี  
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NR 909538 ผานแนวเขตหมูท่ี 8 ท่ีพิกัด NR 917534 และพิกัด NR 902553 ตัดไปทางทิศใตผานพิกัด 
NR 920532 และพิกัด NR 520523 ไปจบท่ีพิกัด NR 520523 ไปทางทิศเหนือก่ึงกลางถนนสายดาปาน
นิมิตรไปตามเขตหมูท่ี 8 ผานพิกัด NR 910112 ไปทางทิศตะวันตกพิกัด NR 901531 มาตามทิศใตก่ึงกลาง
ชลประทานสาย 1 ขวา -1 ซาย -4 ซาย -2 ขวา -2 ซาย มาบรรจบจุดเริ่มตนพิกัด NR 880515 

6.2 เขตเลือกตั้งท่ี 2 จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน ท่ีจะมีการเลือกตั้ง  
6 คน พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  

1) หมูท่ี 1 (บางสวน) ตําบลหนองลาน  
2) หมูท่ี 2 ตําบลหนองลาน  
3) หมูท่ี 3 ตําบลหนองลาน  
4) หมูท่ี 5 ตําบลหนองลาน  
5) หมูท่ี 6 ตําบลหนองลาน  
เริ่มตนจากทิศเหนือ พิกัด NR 900511 ก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 346  

ไปทางทิศตะวันออกผานหมูท่ี 2 ท่ีพิกัด NR 909510 ลงมาทิศใตตามแนวเขตก่ึงกลางคลองชลประทานสาย 
2 ขวา -4 ขวา -2 ขวา -2 ซาย ท่ีพิกัด NR 906503 ผานพิกัด NR 907502 ไปจบท่ีเขตหมูบานระหวางหมู
ท่ี 2 และหมูท่ี 5 ท่ีพิกัด NR 905498 ไปตามก่ึงกลางคลองชลประทานสาย 2 ขวา -4 ขวา -2 ขวา -2 ซาย 
ผานพิกัด NR 905495,พิกัด NR 905493,พิกัด NR 907490,พิกัด NR 904485 ไปจบท่ีพิกัด NR 
900476 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตหมูท่ี 5 ท่ีพิกัด NR 892484 ไปตามทิศเหนือก่ึงกลางคลอง
ชลประทานสาย 2 ขวา -4 ขวา -2 ขวา -2 ซาย พิกัด NR 586507 ไปตามแนวเขตหมูบานระหวางหมูท่ี 5 
และหมูท่ี 3 ไปจบท่ีพิกัด NR 880515 ไปทางทิศตะวันออกแนวเขตระหวางหมูท่ี 1 และหมูท่ี 3 ผานพิกัด 
NR 880512 ก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 ระยะทางประมาณ 6.50 กิโลเมตร มาบรรจบ
จุดเริ่มตนพิกัด NR 900511 

7. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
7.1 บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซ่ึงไมตองมีบัตรประจํา 

ตัวประชาชนตามกฎหมายใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายและมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  

7.2 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
7.3 ใบรับรองแพทย 
7.4 คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน จํานวน 2,000 บาท 
7.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง  

ขนาดกวางประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จํานวน 30 รูป 
       7.6 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน 3 ป นับถึงปท่ี 
สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร ไดแกปภาษี 2561 ปภาษี 2562 และปภาษี 2563 เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษี
เงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 

7.7 หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน 
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จํานวน  1  ฉบับ เปนตน  
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  ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาน ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามวัน 
เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ 2 ขอ 3 และขอ 7 ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งไดเพียง
หนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2564 
 
 
 
             (ลงชื่อ)...................................................... 
                          (นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน) 
                                                     ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหนองลาน 


