
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา 
เรื่อง ก าหนดจ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  หลักเกณฑ์  วิธีการประกาศเกี่ยวกับหาเสียง

เลือกตั้ง  และสถานท่ีปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา 

********************************************************* 
     

ตามท่ี ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ท่ี 28  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๗๑ ก าหนดให้การประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้เฉพาะในสถานท่ี 
ขนาดและจ านวนไม่เกินท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนดซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบ ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑9 ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีและอ านาจในการประกาศก าหนด
เกี่ยวกับประกาศและป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ  การ
เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน นั้น  

   เพื่อให้การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการก าหนดสถานท่ี
ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามข้อ 17 ข้อ 
18 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2563 จึงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ สถานท่ี และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
หาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามเงา ดังนี้ 

 1. จ านวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัคร 
     1.1 ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้จัดท าได้ไม่เกิน 5 เท่าของจ านวนหน่วย

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
    1.2  แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้จัดท าได้ไม่เกิน 3 เท่าของจ านวนหน่วย

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ 
     2.1  ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งท่ีจะปิดได้มีขนาดความกว้าง  ไม่เกิน 

30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร  
     2.2  ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งท่ีจะติดได้ มีขนาดความกว้างไม่เกิน 

130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร  
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     2.3  ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ผู้สมัครสามารถระบุช่ือ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวของผู้สมัคร ช่ือของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรค
การเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะท่ีเกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุ
ช่ือตัว-ช่ือสกุล ท่ีอยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีท่ีผลิต ไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจน ของประกาศ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง   ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรค
การเมือง หรือการน าภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรค
การเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

     ๒.๔  วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึง   ถึงความ
เหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและ
ทัศนวิสัยท่ีดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไมก่่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และไม่ติดทับซ้อนกับประกาศและ
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครฯ อื่น หรือปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งนอก
บริเวณท่ีก าหนด 

     ๒.๕  กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้องตาม
ประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจส่ังผู้สมัครให้แก้ไข
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และหากไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ผู้มีอ านาจ
ข้างต้น รื้อถอน ท าลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือส่ังให้หน่วยงานอื่น
ด าเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจน ามาเป็นเหตุในการสืบสวน
หรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการวินิจฉัยช้ีขาดได้ 

  3. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเก่ียวกับการเลือกต้ัง  ดังต่อไปนี้   
       3.1 สถานท่ีส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหาเสียง  ณ  สถานท่ี  ดังต่อไปนี้   
    3.1.1 บ้านป่ายางใต้  หมู่ท่ี  1  ณ  ศาลาอเนกประสงค์  หน้าวัดป่ายางใต้ 
            3.1.2. บ้านสามเงา  หมู่ท่ี  2  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ข้างท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามเงา  และบริเวณสามแยกสะพานสามเงาสัมพันธ์ด้านทิศตะวันออก 
            3.1.3 บ้านเข่ือนภูมิพล  หมู่ท่ี  6  ณ  ศาลาอเนกประสงค์(ด้านหลังโรงเรียนเข่ือน
ภูมิพล) 
            3.1.4 บ้านป่ายางใหม่  หมู่ท่ี  7  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ และบริเวณส่ีแยกสะพาน
รวมใจด้านทิศตะวันตก 
       3.2 สถานท่ีติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

  ๓.๒.๑  บริเวณไหล่ทางหรือทางเท้าของถนนสาธารณะต่างๆ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามเงา 

  ๓.๒.๒  บริเวณไหล่ทางถนนบ้านท่าปุย-ป่ายางใต้ ระหว่าง กม 7+000   ถึง กม. 
12.750     

  ๓.๒.๓  บริเวณท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินอนุญาตให้ติดแผ่นป้าย 
 
          /3.3 ห้ามมิให้.. 
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    ๓.๓ ห้ามมิให้ติดแผ่นป้ายตามต าแหน่ง ดังนี้ เกาะกลางถนน ร่องน้ าแบ่งผิวจราจรบริเวณรั้ว
สถานท่ีราชการ ก าแพงวัด เสาไฟฟ้า ต้นริมทางสาธารณะ ส่วนประกอบของสะพานหรือบนสะพานลอย 
บริเวณใกล้ส่ีแยกของถนนทุกสาย บริเวณทางโค้ง หรือบริเวณท่ีกีดขวางการจราจร ฯลฯ 

     3.4 เมื่อเสร็จส้ินการเลือกตั้งแล้วให้ผู้สมัครด าเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ายหาเสียง
ออกโดยเร็ว 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    ประกาศ ณ วันท่ี  25 เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
  
            สิงห์คาร  อ้นม่ัน 

          (นายสิงห์คาร  อ้นมั่น) 
    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา     
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