
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เรื่อง  จํานวนประกาศและป�ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานท่ีป ดประกาศและติดแผ$นป�ายเก่ียวกับการหาเสียง

เลือกตั้งของผู(สมัครรับ

 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นสมควรให�มีการเลือกต้ังเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ิน
ขององค'การบริหารส(วนตําบล และ
องค'การบริหารส(วนตําบลและนายกองค'การบริหารส(วนตําบล
การเลือกต้ังประจําองค'การบริหารส(วนตําบล
ส(วนตําบลและนายกองค'การบริหารส(วนตําบล

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว(าการหาเสียงและลักษณะต�องห�ามในการหาสียง
เลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ
การเลือกต้ังประจําองค'การบริหารส(วนตําบล
2564  จึงได�กําหนดจํานวนประกาศและป6ายหาเสียงเลือกต้ัง สถานท่ีป7ดประกาศและติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการ
หาเสียงเลือกต้ังของผู�สมัครรับเลือกต้ังสม
ตําบลโคกเพชร  ดังนี้ 
 1. ให�ผู�สมัครจัดทําและป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง มีขนาดความกว�างไม(เกิน 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม(เกิน 
ของแต(ละองค'กรปกครองส(วนท�องถ่ิน
 2.  ให�ผู� ส มัครจัด ทําและติดป6 ายเ ก่ียว กับการหาเสียงเลือก ต้ัง  มีขนาดความกว� างไม( เ กิน 
130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม(เกิน 
หน(วยเลือกต้ังของแต(ละองค'กรปกครองส(วน
 3. ประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง ตาม
ผู�สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ(าย หมายเลขประจําตัวของผู�สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ'
การเมือง สัญลักษณ' นโยบายของผู�สมัคร
ชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู(ของผู�ว(าจ�าง ผู�ผลิต จํานวน และวันเดือนป? ท่ีผลิตไว�บริเวณท่ีเห็นได�ชัดของประกาศเก่ียวกับ
การหาเสียงเลือกต้ังและแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง ในกรณีการนําข�อมูลเก่ี
หรือการนําภาพบุคคลเพ่ือใช�ในการหาเสียงเลือกต้ัง จะต�องได�รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้
และไม(ขัดต(อมาตรา 34 แห(งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ
และอาจนําภาพผู�สมัครรับเลือกต้ังเป@นสมาชิ
เดียวกันมาใช�ในการหาเสียงเลือกต้ัง

4. การป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังหรือติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง
ผู�สมัครสามารถกระทําได�เฉพาะสถานท่ีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําอง
ประกาศกําหนด และให�ดําเนินการได�เฉพาะภายในเขตเลือกต้ังท่ีสมัครรับเลือกต้ังเท(านั้น
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค)การบริหารส$วนตําบล
จํานวนประกาศและป�ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานท่ีป ดประกาศและติดแผ$นป�ายเก่ียวกับการหาเสียง

เลือกตั้งของผู(สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท(องถ่ินหรือผู(บริหารท(องถ่ิน
.......................................................... 

คณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นสมควรให�มีการเลือกต้ังเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ิน
ขององค'การบริหารส(วนตําบล และคณะกรรมการการเลือกต้ังได�ประกาศกําหนดให�มีการเลือกต้ังสมาชิก

ริหารส(วนตําบลและนายกองค'การบริหารส(วนตําบล เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 
องค'การบริหารส(วนตําบลโคกเพชร ได�ประกาศให�มีการเลือกต้ังสมาชิก

ส(วนตําบลและนายกองค'การบริหารส(วนตําบลโคกเพชร ในวันอาทิตย'ท่ี 28 พฤศจิกายน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห(งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว(าการหาเสียงและลักษณะต�องห�ามในการหาสียง

สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ.ศ. 2563 ข�อ 19 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
องค'การบริหารส(วนตําบลโคกเพชร ในการประชุมครั้งท่ี  2/2564

จํานวนประกาศและป6ายหาเสียงเลือกต้ัง สถานท่ีป7ดประกาศและติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการ
หาเสียงเลือกต้ังของผู�สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองค'การบริหารส(วนตําบลและนายกองค'การบริหารส(วน

ให�ผู�สมัครจัดทําและป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง มีขนาดความกว�างไม(เกิน 
ละมีขนาดความยาวไม(เกิน 42 เซนติเมตร จํานวน  55  แผ(น (ไม(เกินห�าเท(าของหน(วยเลือกต้ัง

องแต(ละองค'กรปกครองส(วนท�องถ่ิน  
ให�ผู� ส มัครจัด ทําและติดป6 ายเ ก่ียว กับการหาเสียงเลือก ต้ัง  มีขนาดความกว� างไม( เ กิน 

เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม(เกิน 245 เซนติเมตร จํานวนจํานวน  33  
องแต(ละองค'กรปกครองส(วนท�องถ่ิน  

ประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง ตาม
ครสามารถระบุชื่อ รูปถ(าย หมายเลขประจําตัวของผู�สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ'

ของผู�สมัคร คติพจน' คําขวัญ ข�อมูลประวัติ เฉพาะท่ีเก่ียวกับผู�สมัครพร�อมระบุ
ชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู(ของผู�ว(าจ�าง ผู�ผลิต จํานวน และวันเดือนป? ท่ีผลิตไว�บริเวณท่ีเห็นได�ชัดของประกาศเก่ียวกับ
การหาเสียงเลือกต้ังและแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง ในกรณีการนําข�อมูลเก่ี
หรือการนําภาพบุคคลเพ่ือใช�ในการหาเสียงเลือกต้ัง จะต�องได�รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้

แห(งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ
นําภาพผู�สมัครรับเลือกต้ังเป@นสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินในองค'กรปกครองส(วนท�องถ่ิน

เดียวกันมาใช�ในการหาเสียงเลือกต้ังด�วยก็ได� 
การป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังหรือติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง

ผู�สมัครสามารถกระทําได�เฉพาะสถานท่ีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค'การบริหารส(วนตําบลโคกเพชร
ประกาศกําหนด และให�ดําเนินการได�เฉพาะภายในเขตเลือกต้ังท่ีสมัครรับเลือกต้ังเท(านั้น

องค)การบริหารส$วนตําบลโคกเพชร 
จํานวนประกาศและป�ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานท่ีป ดประกาศและติดแผ$นป�ายเก่ียวกับการหาเสียง

ท(องถ่ินหรือผู(บริหารท(องถ่ิน 

คณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นสมควรให�มีการเลือกต้ังเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ิน
ได�ประกาศกําหนดให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา

 2564 และผู�อํานวยการ
การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค'การบริหาร

พฤศจิกายน 2564 นั้น 

แห(งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว(าการหาเสียงและลักษณะต�องห�ามในการหาสียง

ประกอบกับมติคณะกรรมการ 
2564  เม่ือวันท่ี  8  ตุลาคม 

จํานวนประกาศและป6ายหาเสียงเลือกต้ัง สถานท่ีป7ดประกาศและติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการ
สภาองค'การบริหารส(วนตําบลและนายกองค'การบริหารส(วน

ให�ผู�สมัครจัดทําและป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง มีขนาดความกว�างไม(เกิน 30 
ไม(เกินห�าเท(าของหน(วยเลือกต้ัง

ให�ผู� ส มัครจัด ทําและติดป6 ายเ ก่ียว กับการหาเสียงเลือก ต้ัง  มีขนาดความกว� างไม( เ กิน  
33  แผ(น (ไม(เกินสามเท(าของ

ประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง ตามข�อ 1 และ 2 
ครสามารถระบุชื่อ รูปถ(าย หมายเลขประจําตัวของผู�สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ'ของพรรค

คติพจน' คําขวัญ ข�อมูลประวัติ เฉพาะท่ีเก่ียวกับผู�สมัครพร�อมระบุ 
ชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู(ของผู�ว(าจ�าง ผู�ผลิต จํานวน และวันเดือนป? ท่ีผลิตไว�บริเวณท่ีเห็นได�ชัดของประกาศเก่ียวกับ
การหาเสียงเลือกต้ังและแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง ในกรณีการนําข�อมูลเก่ียวกับพรรคการเมือง 
หรือการนําภาพบุคคลเพ่ือใช�ในการหาเสียงเลือกต้ัง จะต�องได�รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 

แห(งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน พ.ศ.2562 
กสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินในองค'กรปกครองส(วนท�องถ่ิน

การป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังหรือติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง 
ค'การบริหารส(วนตําบลโคกเพชร

ประกาศกําหนด และให�ดําเนินการได�เฉพาะภายในเขตเลือกต้ังท่ีสมัครรับเลือกต้ังเท(านั้น 

/4. กรณีท่ี... 
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 5. กรณีท่ีผู�สมัครป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังหรือติดป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง 
ไม(ถูกต�องตามประกาศนี้ ให�หัวหน�าหน(วยงาน หัวหน�าพนักงานส(วนท�องถ่ิน เจ�าพนักงานท�องถ่ิน มีอํานาจ 
สั่งผู�สมัครให�แก�ไขให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และหากไม(ดําเนินการแก�ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ให�ผู�มีอํานาจข�างต�นมีอํานาจรื้อถอน ทําลาย ปลดออก ปกป7ด หรือลบข�อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล(าว 
หรือสั่งให�หน(วยงานอ่ืนดําเนินการ  โดยให�คิดค(าใช�จ(ายกับผู�สมัครนั้น 
 6. หลักเกณฑ' วิธีการป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการ 
หาเสียงเลือกต้ังอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ังประจําองค'การบริหารส(วนตําบลโคกเพชร กําหนดดังนี้ 
      6.1 การติดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังดัง
กําหนด สถานท่ีป7ดประกาศและแผ(นป6ายหาเสียงเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังแนบมาท�ายประกาศนี้ 
      6.2 ห�ามติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการเลือกต้ังในเขตทางหลวงและเขตทางหลวงชนบทเส�นทาง      
แทรง - ประปุน 
      6.3 การติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการเลือกต้ัง ต�องม่ันคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยท่ีดีไม(เกิด
อันตรายแก(ประชาชนหรือต(อยานพาหนะ รวมท้ังไม(ก(อให�เกิดความเสียหายต(อทรัพย'สินของทางราชการหรือ
ประชาชนและจะต�องไม(เป@นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร 
 7. สําหรับสถานท่ีป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงและติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง 
ให�เป@นไปตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้  

      ท้ังนี้ ต้ังแต(บัดนี้เป@นต�นไปจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564  

     ประกาศ ณ วันท่ี    8   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
            
               (นายทรงศิลป   ดวงธนู) 
            ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
             ประจําองค'การบริหารส(วนตําบลโคกเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การกําหนดสถานท่ีป ดประกาศและติดแผ$นป�ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

นายกองค)การบริหารส$วนตําบลโคกเพชร 
แนบท(ายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค)การบริหารส$วนตําบลโคกเพชร 

ลงวันท่ี     8   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

************************************** 
1. สถานท่ีป7ดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังนายกองค'การบริหารส(วนตําบลโคกเพชร ดังนี้ 

1) ศาลากลางหมู(บ�านโคกเพชร 
 2) ศาลากลางหมู(บ�านเป?Oยมตะลวก 
 3) ศาลากลางหมู(บ�านตาปาง 
 4) หน�าวัดบ�านภูมิศาลา 
 5) หน�าโรงเรียนบ�านระกา 
 6) หน�าท่ีทําการผู�ใหญ(บ�านเสลา 

7) หน�าท่ีทําการผู�ใหญ(บ�านโนนสําราญ 
 8) หน�าท่ีทําการผู�ใหญ(บ�านตามูง 
 9) ศาลาประชาคมบ�านระกาน�อย 
 10) ศาลากลางหมู(บ�านตาองค' 
 11) ศาลากลางหมู(บ�านสุขเกษม 

2. สถานท่ีติดแผ(นป6ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังนายกองค'การบริหารส(วนตําบลโคกเพชร ดังนี้ 
 1) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านโคกเพชร 
 2) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านเป?ยมตะลวก 
 3) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านตาปาง 
 4) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านภูมิศาลา 
 5) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านระกา 

6) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านเสลา 
7) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านโนนสําราญ 
8) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านตามูง 
9) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านระกาน�อย 
10) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านตาองค' 
11) บริเวณเส�นทางสัญจรหลักกลางหมู(บ�านสุขเกษม 

 

 


