
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลอุทัย 
อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย 
******************** 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย ดังต่อไปนี้ 
 1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 

2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

3. สถานที่รับสมัคร ส านักงานเทศบาลต าบลอุทัย เลขที่ 88 หมู่ที่ 12 ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

4. จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอทุัย ที่จะมีการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน 
5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย เป็นเขตเลือกตั้ง 
6. เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย มีจ านวน 2 เขต ดังนี้ 

6.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย ที่จะมีการเลือกตั้ง   6 คน พ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ชุมชนบ้านสามง่าม,ชุมชนบ้านโคกช้าง หมู่ที่ 1 ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และชุมชนบ้านโรงนอก หมู่ที่ 2 ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย ที่จะมีการเลือกตั้ง  6 คน พ้ืนที่
ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ชุมชนบ้านโรงใน หมู่ที่ 3 ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,ชุมชน
บ้านยายกะตา หมู่ที่ 4 ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ชุมชนบ้านบ้านคลองชนะศึก หมู่ที่ 
11 ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ชุมชนบ้านชายสิงห์เหนือ หมู่ที่ 12 ต าบลอุทัย อ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ชุมชนบ้านชายสิงห์ใต้ หมู่ที่  13 ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
 7.1 บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว

ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลข     
          /ประจ าตัว... 
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ประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนาที่รับรองส าเนาความถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

 7.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมรับรองส าเนาความถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 7.3 ใบรับรองแพทย์ 
 7.4 ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย จ านวน 2,000 บาท (สอง

พันบาทถ้วน) 
 7.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง

ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร ดังนี้ 
๗.๕.๑  เขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวน  13  รูป 
๗.๕.๒  เขตเลือกตั้งที่ ๒ จ านวน  13  รูป 

 7.6 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 ปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษี   
เงินได้ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  

 7.7 หลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 ๘. ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๘.๑  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
๘.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564  
๘.๓  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวัน

สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง (วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 
2564)  

๘.๔  คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
๙. ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

๙.๑  ติดยาเสพติดให้โทษ 
๙.๒  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๙.๓  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
๙.๔  เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔) 
๙.๕  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 
๙.๖  ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
๙.๗  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั ้ง เว้นแต่ ใน

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙.๘  เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่

หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
๙.๙  เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน         

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที ่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
/๙.๑๐ เคยต้อง... 
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๙.๑๐ เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือ         

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็น ผู้ผลิต  
น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐาน
ฟอกเงิน 

๙.๑๑ เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
๙.๑๒ เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
๙.๑๓ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๙.๑๔ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
๙.๑๕ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
๙.๑๖ อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๙.๑๗ เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ ง        

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจง
ใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

๙.๑๘ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ 
โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

๙.๑๙ เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก           
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  มายังไม่ถึงห้าปีนับถึง         
วันเลือกตั้ง 

๙.๒๐ อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น            
ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๙.๒๑ เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

๙.๒๒ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา             
หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

๙.๒๓ เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า            
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือ
ให้แก่     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือ
ประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

 
/๙.๒๔ เคยถูก… 
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๙.๒๔ เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

๙.๒๕ เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืน             
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 

๙.๒๖ ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอุทัย ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา 
สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่ก าหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่ง
เขตเลือกตั้งเท่านั้น 

  

  ประกาศ ณ วันที่        เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 
     ลงชื่อ 
      (นายเอกชัย การวัฒนี) 
        ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลอุทัย 
 
 
 
 
 
 
  


