
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
เรื่อง ก าหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ ์
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

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

ตามที่   ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ และนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้  ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งใน วัน
อาทิตย์ ที ่ 28  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ ก าหนดให้การประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ  หาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้
เฉพาะในสถานที่ ขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก าหนดซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบ ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามใน
การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๑9     ให้คณะกรรมการ การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอ านาจในการ
ประกาศก าหนดเกี่ยวกับประกาศและป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศและติดแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน  นั้น  

เพื่อให้การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการก าหนดสถานที่ 
ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อโพธิ์   และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตาม
ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม     (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 จึงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ สถานที่ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ ดังนี้ 

 

 1. จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครจัดท าได้ 

   1.1  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  
    (1)  ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  มีขนาดความกว้างไม่เกิน  30  

เซนติเมตร  และมีขนาดความยาวไม่เกิน  42  เซนติเมตร  (ขนาดกระดาษประมาณ  เอ 3)   จ านวนคนละไม่
เกิน  5  เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด  (จ านวนไม่เกิน  65  แผ่น)  ภายในประกาศหรือโปรเตอร์ต้อง
ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้ด้วย  และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับ
ประกาศของผู้สมัครรายอื่น  หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณท่ีก าหนด        
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   (2)  แผ่นป้ายหรือคัตเอาท์ที่อนุญาตให้ติดตั้งต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน  130  
เซนติเมตร  และมีความยาวไม่เกิน  245  เซนติเมตร  จ านวนคนละไม่เกิน  3  เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งหมด  (จ านวนไม่เกิน  39  ป้าย)  และให้ระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวัน
เดือนปีที่ผลิตไว้ด้วย  มีสภาพมั่นคง  แข็งแรง  ในการติดตั้งจะต้องไม่เป็นกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิด
อันตรายแก่ประชาชน  หรือยานพาหนะ  หรือปิดบังป้ายและสัญญานไฟจราจรหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ  หรือปิดทับแผ่นป้ายของผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองอ่ืน  หรือป้ายของทางราชการ  
และไม่ต้องปิดประกาศอยู่นอกบริเวณท่ีก าหนด 
    

1.2  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
   (1)  ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  มีขนาดความกว้างไม่เกิน  30  
เซนติเมตร  และมีขนาดความยาวไม่เกิน  42  เซนติเมตร  (ขนาดกระดาษประมาณ  เอ 3)   จ านวนคนละไม่
เกิน  5  เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้ง  (จ านวนไม่เกิน  5  แผ่น)   ภายใน
ประกาศหรือโปรเตอร์ต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้ด้วย  
และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครรายอื่น  หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณท่ีก าหนด 
     

   (2)  แผ่นป้ายหรือคัทเอาท์ที่อนุญาตให้ติดตั้งต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน  130  
เซนติเมตร  และมีความยาวไม่เกิน  245  เซนติเมตร  จ านวนคนละไม่เกิน  3  เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งหมด (จ านวนไม่เกิน  3  แผ่นป้าย)  และให้ระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวัน
เดือนปีที่ผลิตไว้ด้วย  มีสภาพมั่นคง  แข็งแรง  ในการติดตั้งจะต้องไม่เป็นกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิด
อันตรายแก่ประชาชน  หรือยานพาหนะ  หรือปิดบังป้ายและสัญญานไฟจราจรหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ  หรือปิดทับแผ่นป้ายของผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองอ่ืน  หรือป้ายของทางราชการ  
และไม่ต้องปิดประกาศอยู่นอกบริเวณท่ีก าหนด    

 

 2. หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง  ต้องค าถึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด  ความ
ปลอดภัย  ความม่ันคงแข็งแรง  ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ  รวมทั้งไม่ก่อให้ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของรัฐหรือประชาชน  และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร ดังนี้ 

 2.1  ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่จะปิดได้มีขนาดความกว้าง  ไม่เกิน 
30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร  

 2.2  ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่จะติดได้ มีขนาดความกว้างไม่เกิน 
130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร  
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 2.3  ประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัคร

สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง 
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัว -ชื่อ
สกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจน ของประกาศเกี่ยวกับการ 
หาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง    ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง      
หรือการน าภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 
และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

 ๒.๔  วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึง ถึงความ
เหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ    
ทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และไม่ติดทับซ้อนกับประกาศและ
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครฯ อ่ืน หรือ  ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งนอก
บริเวณท่ีก าหนด 

 ๒.๕  กรณี ผู้ ส มั ค รปิ ดประกาศหรื อติ ด แผ่ นป้ า ย เ กี่ ย วกั บก า รหา เสี ย ง เ ลื อกตั้ ง                    
ไม่ถูกต้องตามประกาศนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น                 
มีอ านาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจข้างต้น รื้อถอน ท าลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือ
สั่งให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจน ามาเป็น
เหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการ
วินิจฉัยชี้ขาดได้ 

๓. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 ๓.๑  สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง รวม 3 แห่ง   แต่ละแห่งจัดกระดาน

ประชาสัมพันธ์  ไว้ ๑ ป้าย ณ บริเวณดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑.๑  บริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
  ๓.๑.2  ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต าบลบ่อโพธิ์  เขตเลือกตั้งที่  1 – 13  
  ๓.๑.3  บริเวณวัด หรือโรงเรียน หรืออาคารเอนกประสงค์ ร้านค้าชุมชน หรือศูนย์

สาธิตการตลาดทุกหมู่บ้าน  ในพื้นที่ต าบลบ่อโพธิ์  เขตเลือกตั้งที่  1 – 13   
 ๓.๒  สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
  ๓.๒.๑  บริเวณไหล่ทางหรือทางเท้าของถนนสาธารณะต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน   ใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
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  ๓.๒.๒  บริเวณไหล่ทางถนนในหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งบริเวณทางเท้า
ส าหรับคนเดินริมถนนสายหลักในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์   

  3.2.3  บริเวณสองข้างทาง  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013   ตั้งแต่บ้านวังชมพู   
หมู่ที่  9   ต าบลบ่อโพธิ์ ถึง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ 

  3.2.4  บริ เวณถนนสองข้างทางภายในหมู่บ้าน ตั้ งแต่หมู่ที่  1 – 13 ต าบล                                       
บ่อโพธิ์ 

 ๓.๓  ห้ามมิให้ติดแผ่นป้ายตามต าแหน่ง ดังนี้ เกาะกลางถนน ร่องน้ าแบ่งผิวจราจรบริเวณรั้ว
สถานที่ราชการ ก าแพงวัด เสาไฟฟ้า ต้นไม้ริมทางสาธารณะ ส่วนประกอบของสะพาน บริเวณใกล้สี่แยกหรือ
สามแยกของถนนทุกสาย บริเวณทางโค้ง หรือบริเวณที่กีดขวางการจราจร ฯลฯ 

 3.4 เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วให้ผู้สมัครด าเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ายหาเสียง
ออกโดยเร็ว 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                จ่าสิบเอก 
                                                                   

    (นรินทร์  นาแพง) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนบอ่โพธิ ์

 

 


