ส.ถ. ๑/1

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้
เขตเลือกตั้งที่ 1
ด้วย นายวรชัย นครังสุ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้ เขตเลือกตั้งที่ 1 สิ้นสุดสมาชิก
ภาพตามมาตรา 19 (3) เป็นเหตุให้ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้ว่างลงตามมาตรา 15 (1)
ประกอบกั บ มาตรา 16 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 14
พ.ศ.2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรื อผู้บ ริห ารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็ นชอบของผู้ อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
นครพนม จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้ ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
๒. ระยะเวลาสมั ครรับ เลื อกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวัน ที่ 15
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร สานักงานเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้
๔. จานวน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้ ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 1 คน
๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้ เป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจานวน 1 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้ที่จะมีการเลือกตั้ง 1 คน
พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่
(๑) หมู่ที่ 1 ตาบลธาตุพนม
(๒) หมู่ที่ ๔ ตาบลธาตุพนม
(๓) หมู่ที่ ๖ ตาบลธาตุพนม
(๔) หมู่ที่ ๘ ตาบลธาตุพนม
(๕) หมู่ที่ ๙ ตาบลธาตุพนม
(๖) หมู่ที่ 10 ตาบลธาตุพนม
(7) หมู่ที่ 11 ตาบลธาตุพนม
(๘) หมู่ที่ 14 ตาบลธาตุพนม
(เฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้)
/7 หลักฐานการสมัคร...

-2๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจาตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข
ประจาตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้ จานวน 2,000 บาท
๗.๕ รู ป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก หรื อรูปภาพที่พิมพ์ ชัดเจนเหมือ นรูปถ่ ายของตนเอง
ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จานวน 16 รูป
๗.6 หลั ก ฐานแสดงการเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาเป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น ๓ ปี นั บ ถึ ง
ปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภ าษี ๒๕๖1 ปีภ าษี ๒๕๖2 และปีภ าษี ๒๕๖3 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้
เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ ให้ ท าหนั ง สื อ ยื น ยั น การไม่ ไ ด้ เ สี ย ภาษี พ ร้ อ มทั้ ง สาเหตุ แ ห่ ง การไม่ ไ ด้ เ สี ย ภาษี
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2
๗.7 หลักฐานอื่นๆ ที่จาเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กาหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กาหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง
ได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
จ่าเอก
( อดิเรก อรุณศรี )
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเทศบาลตาบลธาตุพนมใต้

