
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ถนนประขานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๔
เร่ือง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกต้ังสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี อต ๐๐๒๓.๔/ว ๔๔๘๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔ 

๒. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี อด ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๘๔ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๘.๒/ว ๔๗๒๘

ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔ จำนวน ๑ ขุด
ตามที่จังหวัดอุดรดิตถ์ได้แจ้งแผนการจัดการเสือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการพ้นจากตำแหน่งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้อำเภอทราบและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบและดำเนินการ 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องแล้ว น้ัน

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได ้ร ับแจ้งจากสำน ักงานคณะกรรมการการเส ือกตั้งว ่า 
คณะกรรมการการเสือกตั้งได้มีประกาศ เร่ือง กำหนดให้มีการเสือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเสือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๖๐ และมาตรา ๑๔๒ 
แห่งพระราชบัญญัติการเสือกตั้งสมาขิกสภาห้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๒ คณะกรรมการ 
การเสือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเสือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเสือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการเสือกต้ังประกาศกำหนดให้มีการเสือกต้ัง อันเปีนวันท่ี 
สมาขิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติการเสือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๒ ประกอบมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๖๒ เพื่อดำเนินการ 
แจ้งการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด

(นายสหวซ อภิข้ยวิศรุตอุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจัง'หวัคอุตรคิตถึ

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร ๐ ๔๔๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๔๙๘๔
ผู้ประสานงาน นางศรัณย์ลักษณ์ ภูลวรรณ ๐ ๘๘๒ ๘๐๘ ๔๑๒
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ด่วนท่ีสุด
จิ

ที มท ๐๘๑๘.๒/ว กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัพฎางค์ กทม. ๑๐เอ๐๐

J  ตุลาคม ๒๔๖๔
เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมารกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การนริหารส่วนตำนล 
เรียน ผู้ว่าราขการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างสง ๑. หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๘.เอ/ว ๔๓£๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๘.๒/ว *๕๔๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังลือสำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั้ง ด่วนที่สุด ท่ี ลด ๐๐๑๒ /๑๐๐๗๗

ลงวันที่ ๑ ต ุลาคม ๒๔๖๔
ตามที่ได้แจ้งแผนการจัดการเลือกตั้งสมารกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล และการพ้นจากตำแหน่งสมารกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและบายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล ให้จังหวัดทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการใบส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว น้ัน

กระทรวงมหาดไทยได้ร ับแจ ้งจากสำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั้งว ่า คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมารกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและบายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราขบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระรา,!)บัญญ้ติการเลือกตั้ง 
สมารกสภาท้องกี่นหริอผู้บริหารท้องกี่น พ.ศ. ๒๔๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มี 
การเลือกตั้งสมารกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเลือกตั้ง 
สมารกสภาองค ์การบริหารส ่วนตำบลและนายกองค ์การบริหารส ่วนตำบลภายในหกส ิบว ันน ับแต ่ว ันท ี่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อับเป็นวับที่สมารกสภาท้องกี่นหริอผู้บริหารท้องกี่น 
พ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอนใดบอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราจบัญญัติการเลือกตั้งสมารก 
สภาท้องกี่บหริอผู้บริหารท้องถน พ.ศ. ๒๔๖๒ ประกอบมาตรา ๒๗ แห่งพระราขบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๖๒ เพื่อดำเนินการแจ้งการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการใบส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องกี่น 
กองการเลือกตั้งท้องถัน 
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๒-๓ 
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๓
ผู้ประสาบงาน บายสุรัตน์ นุ,ชอุทัย โทร ๐๙-๔๘๖๔-๓๑๑๓

ขอแสดงความนับถือ

(บายสุทธิพพ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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สำนักงานคเฌ« กรรมการการเลือกตั้ง.ใM ?*
ศูนย์ราชการเฉลิมพระ๓ ยรติ ฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพๆ ๑๐๒๑๐

0  ตุลาคม ๒๕๖๔
เรอง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง^รบริหฺฯรส่วนตำบล------- ----- :—กรมส่งเสริมการปุกครองท้องทบ
เริยบ ปลัดกระทรวงมหาดไทย . 1

-  I ต^. 2564
เวลาโ.

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ท่ี ลต ๐๐๑๒/๙๗๖๖ 
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

สี่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้แจ้งการพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลให้ทราบในเบื้องต้นแล้ว น้ัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฃฮนำส ่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการเล ือกตั้ง 
เรื่อง กำหนดให ้ม ีการเล ือกต ั้งสมาช ิกสภาองค ์การบริหารส ่วนตำบลและบายกองค์การบริหารส ่วนตำบล 
เพื่อดำเนินการแจ้งการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบต่อไป

จีงเริยนมาเพื่อ'โปรดตำเนิบการ

ขอแสดงความนับถึอ

พันตำรวจเอก

กรงการ.ล ํลกต ั้งห ้ลงถข
ไงสีฅ
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(จรุงวิทย์ ฦมมา) 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประขามติ ๑ 
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๘๙๕๔
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๖๐ _£k5\j ทง- 0«1.

(นายวิบฌุ วาสานนทํ)
ผล.กต.



เล่ม ๑๓๘ ตอนท่ี ๖ ๖  ก
หน้า ๓0 

ราชกิจจานุเบกษา ๑  ตุลาคม ๒๔๖๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เร่ือง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมา?กสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

และบายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่คณะรัฐมนตริใด้มีมติเห้บสมควรให้มีการเลือกตั้งสมา?กสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล น้ัน

อาคัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราขบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๖0 และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมา?ก 
สภาท้องถิ่นหริอผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้ 
มีการเลือกตั้งสมา?กสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการ 
เลือกตั้งสมา?กสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายในหกลืบวับนับแต่ 
วับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดใท้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมา?กสภาท้องถิ่น 
หร ิอผ ู้บร ิหารท ้องถ ิ่นท ้นจากตำแหน ่งเพ ราะเหต ุอ ื่น ใดบอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑ ๑  
แห ่งพ ระราช บ ัญ ญ ัต ิการเล ือกต ั้งส ม า?กส ภ าท ้องถ ิ่น ห ร ิอผ ู้บ ร ิห ารท ้องถ ิ่น  พ.ศ. ๒๔๖๒ 
ประกอบมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) 
พ.ค. ๒๔๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกับ

ประกาศ ณ วับท่ี ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
อิทธิพร บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


