
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
----------------------------------------------------- 

 ตามท ี ่ ผ ู ้ อ ำนวยการการ เล ื อกต ั ้ งประจำองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลหนองส ู ง ใ ต้  
ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดย
กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 71 บัญญัติให้การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
หาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะในสถานที่รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด ประกอบกับข้อ 19 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้งในเรื่อง จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ ของการ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ผู้สมัครได้โฆษณาหาเสียงอย่างเท่าเทียมกัน 

 ดังนั้น เพื่อให้การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง  จังหวัด
มุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามหมวด 4 ข้อ 17,18 และข้อ 19 แห่งระเบียบว่าด้วยการ
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 จึงกำหนดสถานที่ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ไว้ดังนี้ 
 1. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิด
ประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนดท้ายประกาศ
นี้  
 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้  
  2.1 ประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตรและมี
ขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร ผู้สมัครจัดทำได้ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 
  2.2  แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และ
มีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร  ผู้สมัครจัดทำได้ไม่เกินสามเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 
 

/2.2 วธิีการ ... 
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  2.3 วิธีการปิดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้อง
คำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มี
ทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร การจราจร และต้องไม่นอก
บริเวณท่ีกำหนด  
     

  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑2     เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
     

    ว่าที่ร้อยตรี  
      (อัศดา  อัญฤาชัย) 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

ตามที่ได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่องให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ และให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้ประกาศ ณ วันที ่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั ้ง ในวันอาทิตย์ที่           
๒๘  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จ ึงกำหนดสถานที ่ป ิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี ่ยวกับ                    
การเลือกตั้ง ดังนี้ 

๑. สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน ๓0 เซนติเมตร และขนาด
ความยาวไม่เกิน *๒ เชนติเมตร (ประกาศ/กระดาษขนาด A3) ดังนี้ 

1.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
๑.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณร้านค้าสวัสดิการชุมชนประจำหมู่บ้าน 
๑.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน 
๑.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์การเสือกตั้งฯ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

๒. สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เชนติเมตร และ
ขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร (แผ่นป้ายฯ) ดังนี้ 

๒.๑ บริเวณริมถนนสาธารณะ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
๒.๒ บริเวณริมถนนสาธารณะ ร้านค้าสวัสดิการชุมชนประจำหมู่บ้าน 
๒.๓ บริเวณริมถนนสาธารณะ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 

๓. สถานที่ห้ามปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ 
๓.๑ ห้ามปิดประกาศ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน ข้อที่ ๑.๑ - ๑.๔ 

          ๓.๒ ห้ามปีดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ในลักษณะอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อ
ยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการ
กีดขวางทางสัญจรและการจราจร 

  ๓.๓ ห้ามปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง บริเวณปากทาง 
 
                              
                               ว่าที่ร้อยตรี 
                                               (อัศดา  อัญฤาชัย) 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
 
หมายเหตุ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร อนุญาตให้ติดประกาศป้ายหาเสียงเป็นการชั่วคราวบนเสา 
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะของการมัด ผูก หรือพิงกับเสาไฟฟ้าเท่านั้น ห้ามมีการทากาวบน 
ป้ายหาเสียงหรือติดสติ๊กเกอร์บนเสาไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและต้องไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ผู้รับสมัครจะต้องรื้อถอนป้ายหาเสียงทุกป้ายออกจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังจากการ
เลือกตั้งเสร็จสิ้น 



 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดมุกดาหาร 
สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

 

ขนาดป้าย 
เขตเลือกตั้ง / จำนวนป้าย  

หมายเหตุ ผู้สมัครนายก ผู้สมัครสมาชิกสภาฯ 
ขนาดความกว้างไม่
เกิน 30 ซม. และ 
มีความยาวไม่เกิน  
42 ซม.   
(ประกาศ /กระดาษ
ขนาด เอ 3) 

ไม่เกิน  
5 X หน่วย=จำนวนป้าย 

ไม่เกิน  
5 X หน่วย=จำนวน

ป้าย 

ต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่
อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต 
จำนวน และวันเดือนปีที่
ผลิตไว้บริเวณท่ีเห็นได้
ชัดเจนของประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ขนาดกว้างไม่เกิน 
130 ซม. 
ความยาวไม่เกิน  
245 ซม. 
(แผ่นป้ายฯ) 

ไม่เกิน  
3 X หน่วย=จำนวนป้าย 

ไม่เกิน  
3 X หน่วย=จำนวน

ป้าย 

ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่
ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต 
จำนวน และวันเดือนปีที่
ผลิตไว้บริเวณท่ีเห็นได้
ชัดเจนของแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


