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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบรหิารสว่นตำบลสำเภาล่ม 
เรื่อง กำหนดสถานท่ี หลักเกณฑ์ และวิธกีารปิดประกาศและตดิแผ่นป้ายเกี่ยวกบัการหาเสียงเลือกตั้ง

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
และนายกองคก์ารบริหารสว่นตำบลสำเภาล่ม 
...................................................................... 

ตามที่ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งใน          วัน
อาทิตย์ที่ 28  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 6๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ กำหนดให้การประกาศหรือตดิแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ หาเสียงเลือกตั้ง
จะกระทำได้เฉพาะในสถานที่  ขนาดและจำนวนไม่เกินที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งหรือผู ้ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนดซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอ้อกระเบียบ ว่าด้วยวิธีการ
หาเสียงและลักษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑9 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดเกีย่วกับประกาศและป้ายเกี่ยวกับการหา
เสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ  การเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน นั้น  

เพื่อให้การปิดประกาศและตดิแผ่นปา้ยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตัง้ และการกำหนดสถานที่
ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจ
ตามข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการ
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 
และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 จึงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ สถานที่ และวิธีการ          ปิด
ประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ดังนี้ 

1. จำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร 
 1.1 ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วย

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
 1.2  แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้จัดทำได้ไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนหน่วย

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
 



๒ 

 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ 
 2.1  ขนาดของประกาศเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้งที่จะปิดได้มีขนาดความกว้าง      

ไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร  
 2.2  ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่จะติดได้ มีขนาดความกว้าง     

ไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร  
 2.3  ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของ
พรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตั ว
ผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัว-ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้บริเวณที่เห็น
ได้ชัดเจน ของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง   ในกรณี
การนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการนำภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนัน้ และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

 ๒.๔  วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องคำนึงถึง
ความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรยีบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง           มี
ทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เปน็การกีดขวางทางสัญจร และไม่ตดิ
ทับซ้อนกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครฯ อื่น หรือ ปิดประกาศและ  
ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด 

 ๒.๕  กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้อง
ตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหนว่ยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งผู้สมคัร
ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดให้  
ผู้มีอำนาจข้างต้น รื้อถอน ทำลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่ง
ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจนำมา
เป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน 
หรือการวินิจฉัยชี้ขาดได้ 
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๓. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 ๓.๑  สถานที ่ปิดประกาศเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้ง  รวม 14 แห่ง แต่ละแห่ง         

จัดกระดานไว้ ๑ ป้าย ณ บริเวณดังต่อไปนี้ 
  1) บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
  2)  บริเวณหนว่ยเลือกตัง้ที ่ ๑   หมู่ที ่ ๑ โรงเรียนมินฮาจน์อิสลาม 

  3)  บริเวณหนว่ยเลือกตัง้ที ่ ๒   หมู่ที ่ ๒  อาคารเอนกประสงค ์
  4)  บริเวณหนว่ยเลือกตัง้ที ่ ๓   หมู่ที ่๓  อาคารเอนกประสงค ์
  5)  บริเวณหนว่ยเลือกตัง้ที ่ ๔     หมู่ที ่ ๔  ศาลาวดับางกะจะ 
  6)  บริเวณหนว่ยเลือกตัง้ที ่ ๕    หมู่ที ่ ๕  ศาลาวดัขนุพรหม 
  7)  บริเวณหนว่ยเลือกตัง้ที ่ ๖   หมู่ที ่ ๖  มสัยิดอิสลามวฒันา 
  8)  บริเวณหนว่ยเลือกตัง้ที ่ ๖   หมู่ที ่ ๖  มสัยิดอิสลามวฒันา 
  9)  บริเวณหนว่ยเลือกตัง้ที ่ ๗   หมู่ที ่ ๗  มสัยิดอาลียนินูรอยน ์
  10)  บรเิวณหน่วยเลอืกตัง้ที ่ ๗  หมู่ที ่ ๗  มัสยดิอาลียนินรูอยน์ 
  11)  บรเิวณหน่วยเลอืกตัง้ที ่ ๘     หมู่ที ่ ๘   ศาลาวดัพุทไธศวรรย ์
  12)  บรเิวณหน่วยเลอืกตัง้ที ่ ๙          หมู่ที ่ ๙   มัสยดินูรุ้ลอิบาดะห ์
  13)  บรเิวณหน่วยเลอืกตัง้ที ่ ๑๐        หมู่ที ่๑๐  ที่พักผูป้กครองโรงเรยีนยอแซฟอยธุยา 
  14)  บรเิวณหน่วยเลอืกตัง้ที ่  ๑๑       หมู่ที ่ ๑๑  โรงอาหารโรงเรียนยอแซฟอยธุยา 

 ๓.๒  สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
  ๓.๒.๑  บริเวณไหล่ทางหรือทางเท้าของถนนสาธารณะต่างๆ ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
  ๓.๒.๒  บริเวณไหล่ทางถนนสาย 3469  ระหว่าง กม.2+950 - ถึง กม. 

7+700 รวมทั้งบริเวณทางเท้าสำหรับคนเดินริมถนนสาย 3469 แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ทำ
หนังสือขออนุญาตพร้อมรูปแบบการติดตั้งต่อแขวงการทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนหากผู้สมัคร
รับเลือกตั้งรายใดมีความประสงค์จะติดแผ่นป้ายหาเสียง  

  ๓.๒.๓  บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินอนุญาตให้ติดแผ่นป้าย 
 ๓.๓  ห้ามมิให้ติดแผ่นป้ายตามตำแหน่ง ดังนี้ เกาะกลางถนน ร่องน้ำแบ่งผิวจราจร

บริเวณรั้วสถานที่ราชการ กำแพงวัด เสาไฟฟ้า ต้นริมทางสาธารณะ ส่วนประกอบของสะพานหรือบน
สะพานลอย บริเวณใกล้สี่แยกของถนนทุกสาย บริเวณทางโค้ง หรือบริเวณที่กีดขวางการจราจร ฯลฯ 
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 3.4 เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วให้ผู้สมัครดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้าย   

หาเสียงออกโดยเร็ว 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วนัที่         เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสมบตัิ เมาะซงั) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองคก์ารบริหารสว่นตำบลสำเภาลม่ 

 


