
ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
-----------------------------------

ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินของ
เทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา12แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และขอ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  ดังตอไปนี้

1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี 28 มีนาคม   พ.ศ. 2564

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

3. สถานท่ีท่ีรับสมัคร หองประชุมกาญจนาภิเษก  ชั้น 5 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป
เทศบาลนครนครราชสีมา

4. จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ีจะมีการเลือกตั้ง  จํานวน 4 เขตเลือกตั้ง ๆ
ละ 6 คนรวมท้ังสิ้น 24 คน

5. การเลือกตั้งใหถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เปนเขตเลือกตั้ง
6. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมามีจํานวน 4 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
6.1เขตเลือกตั้งท่ี1จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีจะมีการเลือกตั้ง6คน

พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง
- เริ่มตนจากบริเวณปากตรอกเสาธงถนนมิตรภาพ พิกัด N1658140.47005403

E186045.917120056 ไปทิศตะวันออกจดถนนมิตรภาพ - หนองคาย (บริเวณสามแยกราชสีมา) พิกัด
N1658160.12572719 E186984. 412189878จากถนนมิตรภาพ–หนองคาย(บริเวณสามแยกราชสีมา)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนมิตรภาพไปจดถนนกีฬากลางพิกัด
N1659925.52964950E188945.937069125ไปทางทิศใตตามแนวถนนกีฬากลางจดถนนชางเผือก
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พยาบาลมหาราช พิกัด N1658693.43763469 E188601.601881514 ไปตามถนนชางเผือกทางทิศใต
จดถนนราชสีมา - โชคชัย พิกัด N1658186.36406233 E188548 .141697511 ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวถนนราชสีมา-โชคชัย ไปจดถนนทาวสุระ พิกัด N1658094.22653678 E189548. 994377746
ไปทางทิศใตจดถนนราชนิกูล พิกัด N1657051. 71333343 E189579.552597983 ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนราชนิกูลจดถนนวัชรสฤษดิ์พิกัดN1657028.07426923 E188259.5434131ไปทางทิศใต
ตามถนนวัชรสฤษดิ์จดเขตเทศบาล(บริเวณชุมทางสถานีรถไฟถนนจิระ)พิกัด N1656759. 3175524
E188274.546897969 จากเขตเทศบาล (บริเวณชุมทางสถานีรถไฟถนนจิระ) ไปทางทิศตะวันตกเลยีบตาม
แนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมากับเทศบาลตําบลหนองไผลอมจดหลักเขตท่ี9 พิกัด N1656961.189
E187190.79 จากหลักเขตท่ี 9ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตเลียบแนวเขตเลียบตามแนวเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมากับเทศบาลตําบลหนองไผลอมจดถนนพิบูลละเอียดพิกัดN1656868.88396314E186666.
532757681 จากถนนพิบูลละเอียดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดทางขามรถไฟ(บริเวณถนนพิบูลละเอียด)
พิกัดN1657480.89779752 E186303.040898708 จากทางรถไฟเลียบตามทางรถไฟไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตจดแนวเขตสวนภูมิรักษแหงท่ี 2 (บริเวณถนนมุขมนตรี ซอย 1) พิกัด N1657171. 72743667
E185191.229165941 จากแนวเขตสวนภูมิรักษแหงท่ี 2 (บริเวณถนนมุขมนตรีซอย 1) ไปทางทิศเหนือ
จดถนนมุขมนตรี พิกัดN1657171.72743667 E185191.229165941จากถนนมุขมนตรีไปตามตรอก
สวายเรียงจดซอยลําปรุ 2 พิกัดN1657540.87959211 E185172.634969084 จากซอยลําปรุ 2
ไปทางทิศตะวันออกจดตรอกสมอรายพิกัด N1657562.29404377 E185622.619382192จากตรอกสมอ
รายไปทางทิศเหนือจดซอยก่ิงสวายเรียง พิกัด N1657830.28567158 E185649.40968847 จากซอยก่ิง
สวายเรียงไปทางทิศตะวันออกไปจดตรอกเสาธงพิกัด N1657793.78341475E186074. 3992397จาก
ตรอกเสาธงไปทางทิศเหนือบรรจบกับถนนมิตรภาพพิกัดN1658140.47005403E186045. 917120056
ซึ่งเปนจุดเริ่มตน

6.2 เขตเลือกตั้งท่ี 2 จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีจะมีการเลือกตั้ง 6 คน
พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง

- เริ่มตนจากถนนกีฬากลางกับถนนมิตรภาพพิกัดN1659925.5296495
E188945.937069125 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลียบตามแนวแบงเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา
กับองคการบริหารสวนตําบลหม่ืนไวย องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ ผานหลักเขตท่ี 2ไปถึงหลักเขตท่ี 3 ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตจดหลักเขตท่ี 4 พิกัด N1660294.946 E192588.301 ไปทางทิศใตเลียบแนวแบง
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากับเทศบาลตําบลหัวทะเล ผานหลักเขตท่ี 5 ไปจดหลักเขตท่ี 6 พิกัด
N1655916.083 E190709.755 เลียบแนวแบงเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากับเทศบาลตําบลหัวทะเล
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง ไปจดหลักเขตท่ี 7พิกัด N1655228.165 E189320.69เลียบตามแนวแบงเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลนครนครราชสีมากับเทศบาลตําบลหนองไผลอมไปทางทิศเหนือจดชุมทางสถานีรถไฟจิระ พิกัด



N1656759. 31755246 E188274.546897969 จากชุมทางสถานีรถไฟจิระเลียบไปทางถนนวัชรสฤษดิ์
จดถนนราชนิกูล พิกัด N1657028.07426923 E188259 .5434131 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน
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ราชนิกูลจดถนนทาวสุระ N 1657051.71333343 E189579.552597983 ไปทางทิศเหนือตามแนวถนน
ทาวสุระจดถนนราชสีมา - โชคชัยพิกัด N1658094.22653678 E189548.994377746ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวถนนจดถนนชางเผือก พิกัด N1658186. 36406233 E188548.141697511 ไปทาง
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6.3เขตเลือกตั้งท่ี3จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่ีจะมีการเลือกตั้ง 6 คน พ้ืนท่ีท่ี
อยูในเขตเลือกตั้ง

- เริ่มตนจากถนนมิตรภาพบริเวณสามแยกปกธงชัย พิกัด N1655926.62842226
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ประโดก) พิกัด N1659809. 60990474 E188503.279901368ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน
มิตรภาพจดสามแยกราชสีมา พิกัด N1658160.12572719 E186984.412189878 จากสามแยกราชสีมา
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนมิตรภาพจดสามแยกปกธงชัย พิกัด N1655926.62842226
E183079.210879232 จากสามแยกปกธงชัย ไปทางทิศใตจดถนนราชสีมา - ปกธงชัย ซึ่งเปนจุดบรรจบกับ
ถนนคลองสงน้ํา พิกัด N1657584.56799641 E183121. 488674587 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน
คลองสงน้ําซึ่งเปนแนวแบงเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากับเทศบาลตําบลปรุใหญ เทศบาลตําบลสุรนารี จด
หลักเขตท่ี 11 พิกัด N1653402.536 E187237.653 ไปทางทิศเหนือตามแนวแบงเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร
นครราชสีมากับเทศบาลตําบลสุรนารี บรรจบกับหลักเขตท่ี 12 พิกัด N1655425.192 E180655.569 ซึ่งเปน
จุดเริ่มตน

7.หลักฐานการรับสมัคร ประกอบดวย
7.1 บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว

ประชาชนตามกฎหมายใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายและมีหมายเลขประจําตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบบั

7.2 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ
7.3 ใบรับรองแพทย

7.4 คาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  จํานวน 5,000 บาท
7.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาด

กวางประมาณ 8.5 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จํานวน 4 รูป และคาใชจายในการจัดทํา
ประกาศชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/5)
7.6 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปท่ีสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร
ไดแก ปภาษี 2561 ปภาษี 2562 และปภาษี 2563 เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการ
ไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2)

7.7หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลสูติบัตรหลักฐาน หรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา  พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ

ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  ประสงคจะรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามวัน
เวลา สถานท่ี  และหลักฐานการรับสมัครตามขอกําหนดในขอ 2 ขอ 3 และขอ 7 ท้ังนี้  จะรับสมัครเลือกตั้งได
เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น

ประกาศ   ณ   วันท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ. 2564
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7.หลักฐานการรับสมัคร ประกอบดวย
7.1 บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว

ประชาชนตามกฎหมายใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายและมีหมายเลขประจําตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบบั

7.2 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ
7.3 ใบรับรองแพทย

7.4 คาธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  จํานวน 5,000 บาท
7.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาด

กวางประมาณ 8.5 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จํานวน 4 รูป และคาใชจายในการจัดทํา
ประกาศชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/5)
7.6 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงปท่ีสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร
ไดแก ปภาษี 2561 ปภาษี 2562 และปภาษี 2563 เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการ
ไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2)

7.7หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลสูติบัตรหลักฐาน หรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา  พรอมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ

ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  ประสงคจะรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตามวัน
เวลา สถานท่ี  และหลักฐานการรับสมัครตามขอกําหนดในขอ 2 ขอ 3 และขอ 7 ท้ังนี้  จะรับสมัครเลือกตั้งได
เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น

ประกาศ   ณ   วันท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ   พ.ศ. 2564



(นายทวีศักดิ์ พันธวิเศษศักดิ)์
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครนครราชสีมา



คาใชจายในการจัดทําประกาศช่ือผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ถ. 4/5)

เขต 1 จํานวน 210 รูปๆละ 6 บาท เปนเงินจํานวน 1,260 บาท

เขต 2 จํานวน 182 รูปๆละ 6 บาท เปนเงินจํานวน 1,092 บาท

เขต 3 จํานวน 190 รูปๆละ 6 บาท เปนเงินจํานวน 1,140 บาท

เขต 4 จํานวน 166 รูปๆละ 6 บาท เปนเงินจํานวน 996 บาท


