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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยโสธร
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร จํานวน ๑ แห่ง ดังนี้
เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมืองยโสธร
เขตเลือกตั้งที่ จํานวนสมาชิก
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
๑
๖
ท้องที่ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณพิกัด UTM ๐๔๐๗๖๒๙
๑๗๔๖๘๓๔ หลั ก เขตเทศบาลหลั ก ที่ ๖ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ฟ ากทิ ศ
ตะวันออกของลําน้ําชีเป็น แนวตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวเขตเทศบาล ถึ ง บริ เ วณพิ กั ด UTM ๐๔๐๘๐๒๖
๑๗๔๗๒๓๘ หลักเขตเทศบาลหลักที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนแจ้งสนิท
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓) ฟากทิศตะวันตกแล้วเลียบไปตาม
ถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓) ฟากทิศตะวันตก
ถึงบริเวณพิกัด UTM ๐๔๐๙๐๘๙, ๑๗๔๕๕๗๙ ทางแยกระหว่าง
ถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓) กับถนนอดุลฤทธิเดช
เลียบไปตามถนนอดุลฤทธิเดช ฟากทิศตะวันตกตรงไปทางทิศใต้
ผ่านกุดจับถึงบริเวณพิกัด UTM ๐๔๐๘๓๘๐, ๑๗๔๔๗๐๖ แล้วเป็น
แนวตรงไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเขตเทศบาลถึงบริเวณพิกัด
๐๔๐๘๐๘๓, ๑๗๔๔๖๘๓ หลักเขตเทศบาลหลักที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่
ฟากตะวั น ออกของลํา น้ําชี เลีย บลํ าน้ํา ชีไปตามแนวเขตเทศบาล
ทางทิศเหนือจนถึงบริเวณพิกัด UTM ๐๔๐๗๖๒๙, ๑๗๔๖๘๓๔
หลักเขตเทศบาลหลักที่ ๖ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
๒
๖
ท้องที่ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณพิกัด UTM ๐๔๑๐๑๗๓
๑๗๔๘๑๕๓ จากสะพานข้ามลํ าห้ว ยน้ําคํ าน้อยเลีย บไปทางทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต ามแนวเขตเทศบาล ผ่ า นถนนแจ้ ง สนิ ท
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ ตอนเลี่ยงเมือง) เลียบกุดเซียม
ไปทางทิศใต้ตามแนวเขตเทศบาล ถึงบริเวณพิกัด UTM ๐๔๑๐๕๒๙
๑๗๔๖๘๒๐ หลักเขตเทศบาลหลักที่ ๒ เลียบกุดเซียมไปทางทิศใต้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๓ ก
เขตเลือกตั้งที่
๒

๓

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๕๕

จํานวนสมาชิก
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
๖
ตามแนวเขตเทศบาล ผ่านสะพานข้ามลําห้วยทวน ถึงบริเวณพิกัด
UTM ๐๔๐๙๘๖๓, ๑๗๔๔๙๐๓ หลักเขตเทศบาลหลักที่ ๓
ตั้งอยู่ฟ ากทิศ ตะวันตกของลําห้ว ยทวนเป็น แนวตรงไปทางทิศใต้
ตามแนวเขตเทศบาล ถึงบริเวณพิกัด UTM ๐๔๐๙๘๘๙, ๑๗๔๔๔๖๐
หลักเขตเทศบาลหลักที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ฟากทิศตะวันตกของลําน้ํากว้าง
เป็นแนวตรงไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลถึงบริเวณพิกัด
UTM ๐๔๐๘๓๘๐, ๑๗๔๔๗๐๖ กุดจับกินรอยต่อของแนวเขต
เลือกตั้งที่ ๑ ด้ านทิ ศใต้ ผ่านตรงบริเวณกุด จับไปทางทิศ เหนื อ
เลีย บไปตามถนนอดุลฤทธิเดช ฟากทิศตะวันออกถึงบริเวณพิกัด
๐๔๐๙๐๘๙, ๑๗๔๕๕๗๙ ทางแยกระหว่างถนนอดุลฤทธิเดช
กับถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓) เลียบไปตาม
ทางถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๓) ฟากทิศ
ตะวัน ออกไปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ถึงบริเวณพิกัด UTM
๐๔๐๘๘๗๓, ๑๗๔๕๘๘๓ ทางแยกระหว่า งถนนแจ้ง สนิท
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓) กับถนนวิทยะธํารง เลียบตาม
ถนนวิทยะธํารงค์ ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ ตอนเลี่ยงเมือง)
ถึงบริเวณพิกัด UTM ๐๔๑๐๑๗๓, ๑๗๔๘๑๕๓ สะพานข้ามลําห้วย
น้ําคําน้อย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
๖
ท้องที่ซึ่งมีแนวเขตเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณพิกัด UTM ๐๔๐๗๕๓๙
๑๗๔๘๖๖๘ หลักเขตเทศบาลหลักที่ ๑ ตั้งอยู่ริมลําห้ว ยตับเต่า
ฟากทิศตะวันตก เลียบลําห้วยตับเต่าตามแนวเขตเทศบาลไปทาง
ทิศตะวันออกผ่านถนนวารีราชเดชบริเวณสะพานข้ามลําห้วยตับเต่า
เป็นจุดเชื่อมกับลําห้วยน้ําคําน้อย เลียบลําห้วยน้ําคําน้อยตามแนว
เขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออก ถึงบริเวณพิกัด UTM ๐๔๑๐๑๗๓
๑๗๔๘๑๕๓ แนวเขตเทศบาลซึ่งเป็นจุดรอยต่อเขตเลือกตั้งที่ ๒
บริเวณริมสะพานข้ามลําห้ว ยน้ําคําน้อย ตั้งอยู่ฟ ากทิศ ตะวัน ตก
ของลําห้วยน้ําคําน้อยเลียบตามถนนวิทยะธํารงค์ฟากทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงบริเวณพิกัด UTM ๐๔๐๘๘๗๓
๑๗๔๕๘๘๓ ทางแยกระหว่างถนนวิทยะธํารงค์กับถนนแจ้งสนิท
(ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๓) เลี ย บตามถนนแจ้ ง สนิ ท
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จํานวนสมาชิก
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
๖
(ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๒๓) ฟากทิศ ตะวัน ออกไปทางทิศ
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ผ่ า นถนนแจ้ ง สนิ ท (ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๓ ตอนเลี่ยงเมือง) จนถึงบริเวณพิกัด UTM ๐๔๐๗๕๓๙
๑๗๔๘๖๖๘ หลักเขตเทศบาลหลักที่ ๑ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

