
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
เรื่อง  ก าหนดสถานที่  หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง 

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
…………………………………………… 

 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยที่
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 71 ก าหนดให้การปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่
เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนด นั้น 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการก าหนด
สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามข้อ 
19 ข้อ 20 และข้อ 21 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ
หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖4  จึงก าหนด
จ านวน หลักเกณฑ์สถานที่ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยไว้ ดังนี้ 
 

๑. จ านวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร 
๑.๑ ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวนหน่วย

เลือกตั้ง 
๑.๒ แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินสามเท่าของจ านวนหน่วย

เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                   ๒. หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  ดังนี้ 
๒.๑ ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง เลือกตั้ งที่ ผู้ สมัครจะปิดประกาศได้  

มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร  
๒.๒ ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจะติดได้ มีขนาดความกว้างไม่

เกิน 1๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร 
 
 
 

๒/2.3 ประกาศ...... 
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2.3 ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามข้อ 
๒.๑ และข้อ ๒.๒ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ 
ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร  
พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของ
ประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรค
การเมือง หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรค
การเมืองนั้นและไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

๒.4 วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความม่ันคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัย
ที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 
หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร ไม่ติดทับซ้อนกับประกาศและแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งนอกบริเวณท่ีก าหนด 

๒.5 กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้องตาม
ประกาศนี้ ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มี
อ านาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ผู้มีอ านาจข้างต้นรื้อถอน ท าลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่ง
ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจน ามาเป็นเหตุใน
การสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการวินิจฉัยชี้
ขาดได้ 
 

๓. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

แหลมผักเบี้ย จะปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยก าหนดตามบัญชีท้ายประกาศ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   ประกาศ ณ วันที่   8   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

  (นายองค์การ  นิลเขียว) 
  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 
 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
เรื่อง  ก าหนดสถานที่  หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
ลงวันที่  8  ตุลาคม ๒๕๖๔ 

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

แบบก าหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง 
  เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ

นายก 
     องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย                                                 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ได้ก าหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมผักเบี้ย ดังนี้ 
 

๑.  สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และ
ขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร(ภาพโปสเตอร์ ขนาดกระดาษประมาณ A3)โดยก าหนดวิธีปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ผู้สมัครปิดประกาศฯ ได้สถานที่ละ ๑ แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัคร
อ่ืนรวม 4 แห่ง  แต่ละแห่งจัดกระดานไว้  1 ป้าย  ณ บริเวณดังต่อไปนี้ 

   1.1 บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านพะเนิน หมู่ที่ ๑ 
   1.2 บริเวณโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ 
   1.3 บริเวณโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
   1.4 บริเวณอาคารสบายดี หมู่ที่ 4 
   1.5 บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 

๒. สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ขนาด
ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร (ป้ายคัทเอาท์หาเสียง) 
                      ๒.๑ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านพะเนิน หมู่ที่ ๑ หรือบริเวณตลอดแนวถนนภายในหมู่บ้าน
ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
                      ๒.2 บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านพะเนิน หมู่ที่ ๑ ฝั่งตะวันตก หรือบริเวณตลอดแนวถนน
ภายในหมู่บ้านทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 ๒.3 บริเวณโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ หรือบริเวณตลอดแนวถนนภายในหมู่บ้านทุกสายที่อยู่          
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
   ๒.๓ บริเวณโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 หรือบริเวณตลอดแนวถนนภายในหมู่บ้านทุกสายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
                      ๒.๔ บริเวณอาคารสบายดี หมู่ที่ 4 หรือบริเวณตลอดแนวถนนภายในหมู่บ้านทุกสายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
                      ๒.5 บริเวณศาลาดอนโตนด หมู่ที่ 4 หรือบริเวณตลอดแนวถนนภายในหมู่บ้านทุกสายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
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๒.๕ ห้ามมิให้ติดแผ่นป้ายตามต าแหน่งดังนี้  เช่น เกาะกลางถนน ร่องน้ าแบ่งผิวจราจร 

ส่วนประกอบของสะพานหรือบนสะพานลอย บริเวณใกล้ถนนสี่แยกของถนนทุกสาย หรือใกล้บริเวณทาง
โค้ง ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วให้ผู้สมัครด าเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนออกไปโดยเร็ว 

 
 

 

                                                          (ลงชื่อ) 
   (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
โทร 032 - 478066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


