
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 
เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ลาน 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ในวัน
อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

  ดังนั้น เพื่อให้มีการกำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 
ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ในการประชุมครั้งที่  2/2564  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จึงได้กำหนดจำนวนประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศ
และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดังนี้ 
  1. จำนวนประกาศเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   1.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 

         (1) จำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวน 45 แผ่น  
         (2) จำนวนแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้ง มีขนาดกว้างไม่เกิน 130 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวน 27 แผ่น  
   1.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 

         (1) จำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น  
         (2) จำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้ง มีขนาดกว้างไม่เกิน 130 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น  
 

 

หลักเกณฑ์... 
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  2. หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงและสถานที่ปิดประกาศและแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

   2.1 คำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย 
ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประเทศหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และ
การจราจร 

   2.2 บริเวณและสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ปิดประกาศแผ่นประกาศหรือติดแผ่นป้ายของ
ผู้สมัคร ได้แก่ ระยะห่างจากทางแยกทางโค้งไม่น้อยกว่า 10 เมตร เกาะกลางถนน รวมทั้งส่วนประกอบของ
สะพาน รั้ว อาคาร ต้นไม้ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า และบรรดาที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ 
(เว้นแต่ได้รับอนุญาต) 
  3. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

   3.1 สถานที่ปิดประกาศ 

         1. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 

         2. อาคารโรงเรียนวัดป่าสวย   
         3. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 

         4. อาคารโรงเรียนวันบุพนิมิต 

         5. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 

         6. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 

            7. โรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 7 

         8. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 

         9. อาคารที่ทำการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

         10. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 

   3.2 พื้นที่ติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 

         1. ศาลาประจำหมู่บ้าน – ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 

         2. บริเวณป้อม ชรบ. หมู่ที ่9 - บ้านโคกม่วง  
         3. บริเวณแยกทางเข้าบ้านจาโด๊ะ (ถนนสายบ้านชมพู่ - บ้านน้ำดำ)  
         4. หน้าอนามัยคลองทราย - ซุ้มประตูวัดป่าสวย ระยะทางประมาณ 200 เมตร 

         5. ป้อม ชรบ. หมู่ที่ 5 - จุดตัดรถไป ระยะทางประมาณ 750 เมตร 

         6. สามแยกตลาดคลองทราย - แยกทางเข้าบ้านต้นซ่าน (ถนนสายบ้านคลองทราย 
- บ้านต้นซ่าน) ระยะทางประมาณ 2,800 เมตร 

         7. จุดตัดรถไฟ ถึง บริเวณป้อม ชรบ. หมู่ที่ 3 ระยะทางประมาณ 300 เมตร 

         8. บริเวณวงเวียนศาลาต้นกอ 
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         9. บริเวณหน้าบ่อดิน - สามแยกหน้ามัสยิดบ้านท่าแรด (ถนนวงเวียนศาลาต้นกอ - 
วัดช้างให้) ระยะทางประมาณ 600 เมตร 

        10. บริเวณโค้งหน้าโรงเรียนวัดบุพนิมิต ถึงแยกหน้าวัดบุพนิมิต ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 

        11. แยกวัดบุพนิมิต - แยกทางไปลูกโคก ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

        12. แยกหลาโคกวา - วงเวียน ถนน 418 ระยะทางประมาณ 650 เมตร 

        13. วงเวียนถนน 418 – วงเวียนทางเข้าอำเภอ ระยะทางประมาณ 550 เมตร 

        14. สี่แยกอำเภอแม่ลาน – สามแยกราชภัฏวิทยาเขตแม่ลาน (ถนนสายหน้าที่ว่า
การอำเภอแม่ลาน - บ้านม่วงเตี้ย) ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร 
    

  4. เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นประกาศหรือแผ่น
ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งออกให้หมดภายใน 3 วัน หากเป็นการสมควรเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง อาจดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงออกไปก่อน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่        เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

      (นายชวนากร  เรืองแก้ว) 
                 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



- สำเนาคู่ฉบับ - 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 
เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ในวัน
อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

  ดังนั้น เพื่อให้มีการกำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 
ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ในการประชุมครั้งที่  2/2564  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จึงได้กำหนดจำนวนประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศ
และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดังนี้ 
  1. จำนวนประกาศเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   1.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 

         (1) จำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวน 45 แผ่น  
         (2) จำนวนแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้ง มีขนาดกว้างไม่เกิน 130 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวน 27 แผ่น  
   1.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 

         (1) จำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น  
         (2) จำนวนแผ่นป้ายเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้ง มีขนาดกว้างไม่เกิน 130 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น  

 
 
 

หลักเกณฑ์... 
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  2. หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงและสถานที่ปิดประกาศและแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

   2.1 คำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย 
ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประเทศหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และ
การจราจร 

   2.2 บริเวณและสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ปิดประกาศแผ่นประกาศหรือติดแผ่นป้ายของ
ผู้สมัคร ได้แก่ ระยะห่างจากทางแยกทางโค้งไม่น้อยกว่า 10 เมตร เกาะกลางถนน รวมทั้งส่วนประกอบของ
สะพาน รั้ว อาคาร ต้นไม้ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า และบรรดาที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ 
(เว้นแต่ได้รับอนุญาต) 
  3. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

   3.1 สถานที่ปิดประกาศ 

         1. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 

         2. อาคารโรงเรียนวัดป่าสวย   
         3. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 

         4. อาคารโรงเรียนวันบุพนิมิต 

         5. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 

         6. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 

            7. โรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 7 

         8. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 

         9. อาคารที่ทำการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

         10. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 

   3.2 พื้นที่ติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 

         1. ศาลาประจำหมู่บ้าน – ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 

         2. บริเวณป้อม ชรบ. หมู่ที ่9 - บ้านโคกม่วง  
         3. บริเวณแยกทางเข้าบ้านจาโต๊ะ (ถนนสายบ้านชมพู่ - บ้านน้ำดำ)  
         4. หน้าอนามัยคลองทราย - ซุ้มประตูวัดป่าสวย ระยะทางประมาณ 200 เมตร 

         5. ป้อม ชรบ. หมู่ที่ 5 - จุดตัดรถไป ระยะทางประมาณ 750 เมตร 

         6. สามแยกตลาดคลองทราย - แยกทางเข้าบ้านต้นซ่าน (ถนนสายบ้านคลองทราย 
- บ้านต้นซ่าน) ระยะทางประมาณ 2,800 เมตร 

         7. จุดตัดรถไฟ ถึง บริเวณป้อม ชรบ. หมู่ที่ 3 ระยะทางประมาณ 300 เมตร 

         8. บริเวณวงเวียนศาลาต้นกอ 
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         9. บริเวณหน้าบ่อดิน - สามแยกหน้ามัสยิดบ้านท่าแรด (ถนนวงเวียนศาลาต้นกอ - 
วัดช้างให้) ระยะทางประมาณ 600 เมตร 

        10. บริเวณโค้งหน้าโรงเรียนวัดบุพนิมิต ถึงแยกหน้าวัดบุพนิมิต ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 

        11. แยกวัดบุพนิมิต - แยกทางไปลูกโคก ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

        12. แยกหลาโคกวา - วงเวียน ถนน 418 ระยะทางประมาณ 650 เมตร 

        13. วงเวียนถนน 418 – วงเวียนทางเข้าอำเภอ ระยะทางประมาณ 550 เมตร 

        14. สี่แยกอำเภอแม่ลาน – สามแยกราชภัฏวิทยาเขตแม่ลาน (ถนนสายหน้าที่ว่า
การอำเภอแม่ลาน - บ้านม่วงเตี้ย) ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร 
    

  4. เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นประกาศหรือแผ่น
ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งออกให้หมดภายใน 3 วัน หากเป็นการสมควรเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง อาจดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงออกไปก่อน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่        เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

      (นายชวนากร  เรืองแก้ว) 
                 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 


