
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลอุทัย 

เรื่อง ก ำหนดสถำนที ่หลักเกณฑ์และวิธีกำรปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลอุทัยและนำยกเทศมนตรีต ำบลอุทัย พ.ศ. 2564 

---------------------------------------- 

  ด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2564 และผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลอุทัยโดย
ควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลอุทัยและนำยกเทศมนตรีต ำบลอุทัย ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 ก ำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง
ระหว่ำงวันที่ 8 – 12 กุมภำพันธ์ 2564 และวันเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 2564 และระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ งสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลอุทัยประกำศ
ก ำหนดเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งในเรื่องจ ำนวนของประกำศเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ำยเกี่ยวกับ
กำรหำเสียงเลือกตั้ง และสถำนที่ปิดประกำศเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรหำเสียง
เลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้สมัครปิดประกำศเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรปิดประกำศเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรหำเสียง
เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลอุทัยและนำยกเทศมนตรีต ำบลอุทัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในข้อ 19 ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียง
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลอุทัย
จึงได้มีมติกำรประชุมที่ 3/64 เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 เห็นชอบให้ก ำหนดสถำนที่หลักเกณฑ์
และวิธีกำรปิดประกำศและติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลอุทัยและนำยกเทศมนตรีต ำบลอุทัย จึงประกำศก ำหนดเกี่ยวกับกำรหำเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1.กำรปิดประกำศ 
  1.1 เทศบำลต ำบลอุทัย ได้จัดสถำนที่ (ป้ำยหรือบอร์ดหรือผนัง) ส ำหรับปิดประกำศหรือปิด
โปสเตอร์ของผู้สมัคร รวม 3 แห่ง ไว้ในบริเวณต่อไปนี้ คือ 
  (1) ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลอุทัย หมูที่ 12 ต ำบลอุทัย อ ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  (2) ที่ว่ำกำรอ ำเภออุทัย ต ำบลอุทัย  อ ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  (3) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอุทัย หมู่ที่  1 3 ต ำบลอุทัย อ ำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 
  1.2 ขนำดของประกำศหรือโปรเตอร์ที่จะปิดได้ต้องมีขนำดกว้ำงไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมี
ขนำดยำวไม่เกิน 42 เซนติเมตร (ขนำดกระดำษประมำณ A3) 
   

/(1.3 วิธีกำร... 
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  1.3 วิธีกำรปิดประกำศให้ปิดเรียงตำมล ำดับหมำยเลขของผู้สมัครตำมที่ก ำหนด และต้องไม่ปิด
ทับซ้อนกับประกำศของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกำศอยู่นอกบริเวณท่ีก ำหนด 
  1.4 ผู้ที่ประสงค์จะปิดประกำศให้ติดต่อขออนุญำตเทศบำลต ำบลอุทัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 2. กำรติดแผ่นป้ำย 
  2.1 เทศบำลต ำบลอุทัยได้ก ำหนดสถำนที่ส ำหรับติดตั้งแผ่นป้ำยหรือคัตเอำต์ของผู้สมัคร ไว้รวม 
7 แห่ง คือ 
  (1) ถนนทำงหลวงหมำยเลข 3056 ตั้งแต่สำมแยกวัดโตนดเตี้ยจนถึงสำมแยกวัดใหม่ไทรงำม 
  (2) ถนนหัวลำน ดอนพุทรำ  ตั้งแต่สำมแยกวัดโคกช้ำง จนถึงโรงเรียนวัดจ ำปำ 
  (3) ถนนอบจ.พระนครศรีอยุธยำ ตั้งแต่สำมแยกบ้ำนชำยสิงห์จนถึงสุดเขตเทศบำลต ำบลอุทัย 
  (4) ถนนซอยสถำนีต ำรวจภูธรอุทัย ตั้งแต่สำมแยกสถำนีต ำรวจภูธรอุทัยจนถึงท่ีว่ำกำรอ ำเภออุทัย 
  (5) ถนนเรียบคลองชลประทำน ตั้งแต่บริเวณสะพำน 1 จนถึงบริษัทไทยเอเชีย 
  (6) ถนนซอยวัดโตนดเตี้ย ตั้งแต่สำมแยกวัดโตนดเตี้ยจนถึงซอยเทศบำล 13 
  (7) ถนนซอยเทศบำล 4,10,11,12,13 
 3. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลอุทัยและ
นำยกเทศมนตรีต ำบลอุทัย ดังนี้  
 3.1 แผ่นป้ำยหรือคัตเอำต์ที่อนุญำตให้ติดตั้งได้ต้องมีขนำดไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีควำม
ยำวไม่เกิน 245 เซนติเมตร ในกำรติดตั้งจะต้องค ำนึงถึงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมสะอำด ควำมปลอดภัย 
ควำมมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภำพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรำยแก่ประชำชนหรือต่อยำนพำหนะรวมทั้งไม่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำร หรือประชำชน และจะต้องไม่เป็นกำรขีดขวำงทำงสัญจรและ
กำรจรำจร หรือปิดทับแผ่นป้ำยของผู้สมัครอื่นหรือของรำชกำร 
  ห้ำมผู้สมัครรับเลือกตั้งติดตั้งแผ่นป้ำยหรือคัตเอำต์ตลอดทั้งโครงสร้ำงของป้ำยหรือคัตเอ้ำต์
กับโบรำณสถำน หรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่โบรำณสถำน 
 3.2 วิธีกำรปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
อุ ทั ย แ ล ะ น ำย ก เท ศ ม น ต รี ต ำ บ ล อุ ทั ย  ปิ ดป ระกำศ เกี่ ย วกั บ กำรเลื อกตั้ งของตน ตำมที่ ก ำห น ด  
โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลอุทัยและนำยกเทศมนตรีต ำบลอุทัยปิดประกำศเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้งได้สถำนที่ละ 1 แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งของผู้สมัครอ่ืน หรือปิด
ประกำศเกีย่วกับกำรเลือกตั้งนอกบริเวณที่ก ำหนด 
 4. จ ำนวนของประกำศเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครจัดท ำได้ไม่เกินห้ำเท่ำของจ ำนวนหน่วย
เลือกตั้ง และจ ำนวนแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท ำได้ไม่เกินสำมเท่ำของจ ำนวนหน่วยเลือกตั้ง  
 5. ผู้รับสมัครเลือกตั้งฯต้องด ำเนินกำรจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ำย หรือคัตเอำต์ออกให้หมดภำยในเวลำ 
18.00 นำฬิกำ ของวันเสำร์ที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2564 และหำกเป็นกำรสมควรเพ่ือควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมืองและมิให้เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบหรือประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งเทศบำล
ต ำบลอุทัยอำจด ำเนินกำรจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ำยออกไปก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ก็ได้ 
           
 

 /6. ให้ผู้สมัคร...     
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 6. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลอุทัยและนำยกเทศมนตรีต ำบลอุทัยที่ประสงค์จะ
ปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ณ สถำนที่ที่ได้จัดไว้ แจ้งควำมประสงค์ขอปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งต่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนได้ที่ เทศบำลต ำบลอุทัย ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 7. หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกำศ ณ วันที่  17  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
         (ลงชื่อ)      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       (นำยวีรพรรณ์ บุษรำค ำ) 

 ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลอุทัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือขออนุญำตติดป้ำยหำเสียง 
 

       เขียนที.่........................................................  

            วันที่ ...........  เดือน ............................. พ.ศ. ................ 

เรื่อง ขออนญำตติดป้ำยหำเสียง 

เรียน หัวหน้ำพนักงำนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลอุทัย 

  ด้วยเทศบำลต ำบลอุทัยประกำศให้มีกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำเทศบำลต ำบ ลอุทัยและ
นำยกเทศมนตรีต ำบลอุทัย ในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 2564 และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย
วิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
19 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลอุทัยประกำศก ำหนดเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งใน
เรื่องจ ำนวนของประกำศเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง และสถำนที่ปิด
ประกำศเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ำยเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้สมัครปิดประกำศ
เกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

  ในกำรนี้  ข้ ำพ เจ้ ำ ............. ...................................................... ผู้ สมั ครรับ เลื อกตั้ ง
................................................เขต ...............หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร.................. จึงมีควำมประสงค์ขออนุญำต
ติดป้ำยหำเสียงเลือกตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 
 

        ขอแสดงควำมนับถือ 
 

    ลงชื่อ........................................................................... 

                   (.....................................................................) 

 

 

 


