
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

เรื่อง ก าหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 
 
  ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ซึ่งก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๗1 ก าหนดให้การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้ในเฉพาะสถานที่ 
รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
ก าหนด นั้น 

เพ่ือให้การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สุจริต และเที่ยงธรรม อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ครั้งที่  1 /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
จึงก าหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ดังนี้ 

   ๑. จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจัดท าได้ไม่เกิน ๕ เท่าของจ านวนหน่วย
เลือกตั้งและจ านวนป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจัดท าได้ไม่เกินเท่า ๓ เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้ง 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งดังนี้ 
                ๒.๑ ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่จะติดได้ มีขนาดกว้างไม่เกิน ๓๐ 

เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เชนติเมตร 
      ๒.๒ ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่จะติดได้ มีขนาดกว้างไม่เกิน 

๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร 
    ๒.๓ ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตาม

ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์
ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร 
พร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเ จนของ
ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

 

 

                                                                                                                /ในกรณี... 



                                                         -๒- 

 ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมอืงตามวรรคหนึ่ง หรือการน าภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหา
เสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วย
ก็ได้ 

  ๒.๔ ให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามสถานที่ที่ก าหนดได้สถานที่
ละ ๑ แผ่น 

  ๒.๕ ผู้สมัครต้องไม่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทับซ้อนหรือปิดบังแผ่นป่วย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครอื่นหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงนอกบริเวณที่ก าหนด 

  ๒.๖ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ
ทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนและจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรการจราจร 

  ๒.๗ ให้รวมถึงประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ติดตั้งกับยานพาหนะ
ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วย 

 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่เกินจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดพิจิตรประกาศก าหนด 

 ๓. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ก าหนด ท้าย
ประกาศนี ้

 ๔. กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้อง ให้หัวหน้า
หน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และหากไม่ด าเนินการให้ผู้มีอ านาจข้างต้นสั่งรื้อถอน ท าลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบ
ข้อความ ภาพ รูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจน ามาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนได้ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันเลือกตั้ง 

        ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
               (ลงชื่อ)  
                (นายสมทบ  สอนราช) 
                       ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 
 
 
 



แบบก าหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ฉบับลงวันที่   ๘   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

หมู่ที่ สถานที่ปิดประกาศ สถานที่ติดแผ่นป้าย 

1 1 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน  , ถนน คสล.สาย
กลางหมู่บ้าน 

2 2 ศาลาวัดทุ่งประพาส/อาคาร สถานที่
เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายไปหนองสะแก ต.เนินสว่าง, 
ถนนลาดยางสายไปห้วยน้อย 

3 3 ศาลาประชาคม/อาคาร สถานที่
เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายหนองกระเบา-ห้วยค าตาล-บ่อ
ปิ้งเกลือ    

4 4 ศาลาการเปรียญวัดบ่อปิ้งเกลือ/
อาคาร สถานที่เอกชนที่ได้รับความ
ยินยอม   

ถนนลาดยางสายไปลานตากข้าว ม.14 ไป หมู่ 
16 

5 5 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยาง สายหนองพง -  ห้วยน้อย, 
ถนนลาดยาง สายห้วยน้อย – ทุ่งประพาส  

6 6 ศาลาวัดหนองพง/อาคาร สถานที่
เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยาง สายไปบึงบ้าน 

7 7 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยาง สายบึงบ้าน – อ.บึงสามัคคี  จ.
ก าแพงเพชร 

8 8 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน, ถนนทางหลวง
แผ่นดิน สาย 117 

9 9 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน –ไป  ห้วยน้อย
,ถนน คสล. สายมาทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

10 10 ศาลาวัดห้วยน้ าซึม/อาคาร สถานที่
เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน, ถนน คสล.สายบ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน   

11 11 ที่ท าการ อบต.ทุ่งใหญ่ , ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร สถานที่
เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน, ถนน คสล. สาย
กลางหมู่บ้าน 

12 12 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน, ถนนลาดยางสายไป 
หนองกระเบา -ห้วยค าตาล–บ่อปิ้งเกลือ, ถนน 
คสล. สายผ่านศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

13 13 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยาง-ทุ่งประพาส, ถนน คสล. สาย ไป
บ้านผู้ใหญ่บ้าน, ถนน คสล.สายไปศาลา
ประชาคม 

 
 
 



-2- 
เขต

เลือกตั้งท่ี 
หมู่ที่ สถานที่ปิดประกาศ สถานที่ติดแผ่นป้าย 

14 14 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน 

15 15 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายไป ต.หนองโสน, ถนน คสล. 
สายกลางหมู่บ้าน 

16 16 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยาง สายหนองกระเบา-ห้วยค าตาล - 
บ่อปิ้งเกลือ 

17 17 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยาง – สายไปห้วยน้อย, ถนนลาดยาง
สายไปบึงบ้าน 

18 18 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน 

19 19 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อาคาร
สถานที่เอกชนที่ได้รับความยินยอม 

ถนนลาดยางสายไปบึงบ้าน , ถนนทางหลวง
แผ่นดิน สาย 117 

 
หมายเหตุ สถานที่ที่ก าหนดให้ปิดประกาศ (ขนาด ๓0 x 42 ซม.)ได้จัดให้มีกระดานหรือที่ส าหรับปิด

ประกาศไว้ให้ผู้สมัครสามารถปิดประกาศได้แห่งละ 1 แผ่นเท่านั้น 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)  
                                                                      (นายสมทบ  สอนราช) 
                                         ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
                                                                          ๘   ตุลาคม  2564 
 
 
 


