
ที่ ลต (อด) ๐0๐๒ /135                                 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ประจ าจังหวัดอุดรธานี 
  เลขที่ 55/55 หมู่ที่ 5 (บ้านดงอุดม) 
  ถนนรอบเมือง ต าบลหมากแข้ง 
  อ าเภอเมืองอุดรธานี อด 41000 

                   21  กุมภาพันธ์  ๒๕63 

เรื่อง  การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง    จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๒. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง       จ านวน  1 ชุด   

   ด้วยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี จ านวน 3 รูปแบบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่       
ส่งมาด้วย ๑-2 

   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี จึงขอความอนุเคราะห์ได้ปิด
ประกาศรูปแบบการเขตเลือกตั้งดังกล่าว พร้อมติดแผนที่  รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้ง 3 รูปแบบ             
ไว้  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาด  ที่ว่าการอ าเภอเมืองอุดรธานี และสถานที่ที่เห็นสมควร รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบทางสื่อชนิดต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ให้ท าความเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
ภายในสิบวันนับต้ังแต่วันประกาศ  

    ทั้งนี้ เมื่อได้ปิดประกาศเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดอุดรธานีทราบโดยเร็ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
             ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                   ประจ าจังหวัดอุดรธานี 
 
 
กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม 
โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๑๑๑๖-๗ 
โทรสาร ๐ ๔๒๒๑ ๑๑๑7-8 
 



 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  
อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

......................................................... 

  ด้วยผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 12  และข้อ 13 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จ านวน 3 รูปแบบ ปรากฏตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งและแผนที่
แสดงรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

  ประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ท าความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วัน
ประกาศ  ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ถนนรอบเมือง    ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่   21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
 
 
        (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
               ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
………………………………………. 

 
1. เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี   รูปแบบที่ 1 
เขตเลือกตั้ง

ที ่
จ านวนสมาชิก ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

1 6 ประกอบด้วย 
1) หมู่ที่  2  บ้านหลุบหวาย         6) หมู่ที่ 8  บ้านอินทร์แปลง 
2) หมู่ที่  3  บ้านผ่านศึก 1          7) หมู่ที่ 10 บ้านสุขสมบูรณ์ 
3) หมู่ที่ 4  บ้านผ่านศึก 2           8) หมู่ที่ 11 บ้านศรีบุญเรือง 
4) หมู่ที่ 6  บ้านผ่านศึก 3           9) หมู่ที่ 12 บ้านผ่านศึก 4 
5) หมู่ที่ 7  บ้านป่าขาม 
 

 

2 6 ประกอบด้วย 
1) หมูท่ี่  1  บ้านตาด                6) หมู่ที่ 15 บ้านมอดินแดง 
2) หมู่ที่  5  บ้านกกสะทอน        7) หมู่ที่ 16 บ้านโนนเดื่อพัฒนา 
3) หมู่ที่ 9  บ้านโนนเดื่อ 
4) หมู่ที่ 13  บ้านเครือหวายดิน 
5) หมู่ที่ 14  บ้านตาดใต้ 
 

 
2. เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี   รูปแบบที่ 2 
เขตเลือกตั้ง

ที ่
จ านวนสมาชิก ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

1 6 ประกอบด้วย 
1) หมู่ที่  1  บ้านตาด          6) หมู่ที่ 14  บ้านตาดใต้ 
2) หมู่ที่3 บ้านผ่านศึก 1  

3) หมู่ที่ 4บ้านผ่านศึก 2   

4) หมู่ที่ 5บ้านกกสะทอน 

5) หมู่ที่ 11  บ้านศรีบุญเรือง 
 
 

2 6 ประกอบด้วย 
1) หมู่ที่  2  บ้านหลุบหวาย       6) หมู่ที่ 10 สุขสมบูรณ์ 
2) หมู่ที่  6  บ้านผ่านศึก 3       7) หมู่ที่ 12 บ้านผ่านศึก 4 
3) หมู่ที่  7บ้านป่าขาม            8) หมู่ที่ 13 บ้านเครือหวายดิน 
4) หมู่ที่ 8บ้านอินทร์แปลง       9) หมู่ที่ 15 บ้านมอดินแดง 
5) หมู่ที่ 9บ้านโนนเดื่อ           10) หมู่ที่ 16 บ้านโนนเดือ่พัฒนา 
 

 
 
        /3.เทศบาลต าบล......... 
 
 



-2- 
 
3. เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี   รูปแบบที่ 3 
เขตเลือกตั้ง

ที ่
จ านวนสมาชิก ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

1 6 ประกอบด้วย 
1) หมู่ที่ 1  บ้านตาด              6) หมู่ที่ 12บ้านผ่านศึก 4 
2) หมู่ที่ 3 บ้านผ่านศึก 1        7) หมู่ที่ 14  บ้านตาดใต้ 
3) หมู่ที่ 4 บ้านผ่านศึก 2            
4) หมู่ที่ 6 บ้านผ่านศึก 3 
5) หมู่ที่ 11  บ้านศรีบุญเรือง 
 

2 6 ประกอบด้วย 
1) หมู่ที่  2  บ้านหลุบหวาย       6) หมู่ที่ 10  บ้านสุขสมบูรณ์ 
2) หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน         7) หมู่ที่ 13 บ้านเครือหวายดิน 

3) หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาม             8) หมู่ที่ 15  บ้านมอดินแดง 
4) หมู่ที่ 8 บ้านอินทร์แปลง       9) หมู่ที่ 16บ้านโนนเดื่อพัฒนา 
5) หมู่ที่ 9  บ้านโนนเดื่อ 
 

 
  ประกาศ ณ วันที่     21    กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
                 (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
               ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 








