
ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
-----------------------------------

ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
ของเทศบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และขอ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพ.ศ.2562โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  ดังตอไปนี้

1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี 28 มีนาคม   พ.ศ. 2564

2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันจันทรท่ี 8 เดือนกุมภาพันธพ.ศ. 2564 ถึง
วันศุกรท่ี 12 เดือนกุมภาพันธพ.ศ. 2564 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3. สถานท่ีท่ีรับสมัคร หองประชุมกาญจนาภิเษก  ชั้น 5 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป
เทศบาลนครนครราชสีมา

4. จํานวนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ท่ีจะมีการเลือกตั้ง  จํานวน 1 คน
5. การเลือกตั้งใหถือเขตของเทศบาลนครนครราชสีมา เปนเขตเลือกตั้ง
6. เขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมามีจํานวน 1 เขตเลือกตั้ง
7.หลักฐานการรับสมัคร ประกอบดวย

7.1 บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมายใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายและมีหมายเลขประจําตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบบั

7.2 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ
7.3 ใบรับรองแพทย
7.4 คาธรรมเนียมการรับสมัครนายกเทศมนตรนีครนครราชสีมา  จํานวน 10,000 บาท
7.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาด

กวางประมาณ 8.5 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จํานวน 4 รูป และคาใชจายในการจัดทํา
ประกาศชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/5)
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7.6 หลักฐานการศึกษาสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือหลักฐานการ
เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกรัฐสภา พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ
7.7 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปท่ีสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร
ไดแกปภาษี 2561 ปภาษี 2562 และปภาษี 2563 เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการ
ไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2)

7.8 หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลสูติบัตรหลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา  พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ

ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  ประสงคจะรับสมัครเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามวัน เวลา
สถานท่ี  และหลักฐานการรับสมัครตามขอกําหนดในขอ 2 ขอ 3 และขอ 7

ประกาศ   ณ   วันท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ. 2564

(นายทวีศักดิ์  พันธวิเศษศักดิ)์
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครนครราชสีมา
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7.6 หลักฐานการศึกษาสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือหลักฐานการ
เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกรัฐสภา พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ
7.7 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปท่ีสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร
ไดแกปภาษี 2561 ปภาษี 2562 และปภาษี 2563 เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการ
ไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2)

7.8 หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลสูติบัตรหลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา  พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ

ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  ประสงคจะรับสมัครเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามวัน เวลา
สถานท่ี  และหลักฐานการรับสมัครตามขอกําหนดในขอ 2 ขอ 3 และขอ 7

ประกาศ   ณ   วันท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ. 2564

(นายทวีศักดิ์  พันธวิเศษศักดิ)์
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครนครราชสีมา



คาใชจายในการจัดทําประกาศช่ือผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (ผถ. 4/5 )

-นายกเทศมนตรี จํานวน 742 รูป ๆ ละ 6 บาท  เปนเงินจํานวน 4,452 บาท


