
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารจัดท าสถานที่ปดิประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

และสถานทีต่ดิแผน่ป้ายเกี่ยวกับการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  2566 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
มาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ประกอบมาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธกีาร
จัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๖”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าสถานที่ปดิประกาศ

เกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าสถานที่ปดิประกาศ

เกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พรรคการเมือง”  หมายความว่า  พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
“ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม 
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๖



“ประกาศ”  หมายความว่า  ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 
ที่มีลักษณะเป็นกระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีข้อความหรือรูปที่ใช้ในการโฆษณา  
หาเสียงเลือกตั้ง   

“แผ่นป้าย”  หมายความว่า  แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง  
ที่มีลักษณะเป็นกระดาษ  กระดาน  หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมี ความแข็งแรง 
ที่มีข้อความหรือรูปที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง   

“สาธารณสถาน”  หมายความว่า  ที่ดิน  ทางน้ า  ทางหลวง  หรือสถานที่สาธารณะที่อยู่ใน
ความดูแลของส่วนราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  นายอ าเภอ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้อ านวยการเขต  

ผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน 

การปฏิบัติตามความในประกาศนี้ได้ 

ส่วนที ่ ๑ 
การจดัท าประกาศ  การก าหนดสถานที่  และจัดสถานที่ปิดประกาศ 

 
 

ข้อ ๖ ให้ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะปิดประกาศด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้จัดท าประกาศโดยก าหนดเป็นแนวตั้งมีขนาดความกว้างไม่เกิน  ๓๐  เซนติเมตร  และ

ขนาดความสูงไม่เกิน  ๔๒  เซนติเมตร  พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  
และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศ 

(๒) ให้ผู้สมัครจัดท าประกาศได้ไม่เกิน  ๒  เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น   
(๓) ให้พรรคการเมืองจัดท าประกาศได้ไม่เกิน  ๒  เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 
(๔) ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปิดประกาศตามสถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๗  ได้สถานที่ละ  

๑  แผ่น 
(๕) วิธีการปิดประกาศให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานก าหนด  ทั้งนี้  การปิดประกาศจะต้อง

ไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองอื่น 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๖



การจัดท าประกาศตามวรรคหนึ่ง  สามารถระบุชื่อ  รูปถ่าย  หมายเลขประจ าของตัวผู้สมัคร  
ชื่อของพรรคการเมอืง  สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง  นโยบายของพรรคการเมือง  คติพจน์  ค าขวัญหรอื
ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร  หรือพรรคการเมือง  รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  เว็บไซต์  โซเชียลมีเดีย  หรือคิวอาร์โค้ด  เป็นต้น  นอกจากภาพของผู้สมคัรแลว้  
สามารถใส่ภาพของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี  หัวหน้าพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองได้
เท่านั้น   

ให้น าความตามข้อนี้มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งโดยอนุโลม  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับการเลือกตั้งตามประกาศนี้ 

ข้อ ๗ การก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้นายอ าเภอก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศให้แก่ผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้ง

และพรรคการเมืองทุกพรรค  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ 
(๒) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศให้แก่ผู้สมัครทุกคนใน 

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมืองทุกพรรค  ณ  ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานเขต  แขวง   
หมู่บ้าน  หรือชุมชน   

(๓) ให้หัวหน้าหน่วยงานก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศให้แก่ผู้สมัครทุกคนใน 
เขตเลือกตั้งและพรรคการเมืองทุกพรรค  ณ  ที่ตั้งของหน่วยงานตามความเหมาะสม 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ออกประกาศก าหนดสถานที่  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการปิดประกาศ  เมื่อออกประกาศแล้วให้น าส่งประกาศให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว  และให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแจ้งให้ผู้สมัคร 
และพรรคการเมืองทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้  การก าหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง
ต้องจัดให้ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน 

ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ประสงค์จะปิดประกาศ  ณ  สถานที่ที่ได้จัดไว้แจ้งความประสงค์
ขอปิดประกาศกับหัวหน้าหน่วยงานตามวรรคสอง 

ข้อ ๘ กรณีผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองปิดประกาศไม่ถูกต้องตามประกาศนี้ให้หัวหน้า
หน่วยงานมีอ านาจสั่งผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองแก้ไขให้ถูกต้องภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
และแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว 

ในกรณีผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองไม่ด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีอ านาจรื้อถอน  หรือปลดออก  หรือสั่งให้หน่วยงานอื่น
ด าเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองนั้น  และรายงานให้คณะกรรมการทราบ  
ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจน ามาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดได้  

้หนา   ๖
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ส่วนที่  ๒ 
การจดัท าแผน่ปา้ย  การก าหนดสถานที่ตดิแผ่นป้าย 

 
 

ข้อ ๙ การจัดท าแผ่นป้ายให้ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะติดแผ่นป้ายด าเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ให้จัดท าแผ่นป้ายที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน  ๑๓๐  เซนติเมตร  และขนาดความยาว 
ไม่เกิน  ๒๔๕  เซนติเมตร  พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง  ผู้ผลิต  จ านวน  และวันเดือนปี
ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของแผ่นป้าย 

(๒) ให้ผู้สมัครจัดท าแผ่นป้ายได้ไม่เกิน  ๒  เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
(๓) ให้พรรคการเมืองจัดท าแผ่นป้ายได้ไม่เกิน  ๑  เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 
(๔) ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายตามสถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๑๐ 
(๕) การติดแผ่นป้ายจะต้องไม่ติดทับซ้อนหรือปิดบังแผ่นป้ายของผู้สมัครอื่น  หรือพรรคการเมืองอื่น 
การจัดท าแผ่นป้ายตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในข้อ  ๖  วรรคสอง  และวรรคสาม  ของประกาศนี ้

มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ  ๑๐ ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุสภาผู้แทนราษฎร  ก่อนครบอายุ

ของสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ประสาน
หรือหารือกับหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก าหนดสถานที่ติดแผ่นป้าย  
และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายก่อนวันปิดรับสมัคร
เลือกตั้ง   

เมื่อออกประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้แจ้งผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบโดยทั่วกัน   
โดยสถานที่ที่จะติดแผ่นป้ายต้องเป็นบริเวณพ้ืนที่อันเป็นสาธารณสถาน  เช่น  บริเวณถนนสาธารณะ   
ที่สาธารณะ  หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควรเพ่ือติดแผ่นป้ายให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน   
โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด  ความปลอดภัย  ความมั่นคง
แข็งแรงไม่บดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน  หรือยานพาหนะ   
และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร  หรือการจราจร  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชน  เช่น  ตอกหรือยึดแผ่นป้ายหรือกระท าด้วยประการใด  ๆ  
ให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้หรือทรัพย์สินอื่นใด   

ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  หรือการเลือกตั้ง  
แทนต าแหน่งที่ว่าง  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประสาน  หรือหารือกับ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้าตามความเหมาะสม 
และจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายก่อน  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  
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ประจ าจังหวัดประกาศก าหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายก่อนวันปิดรับสมัครเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้น าความในวรรคสอง
ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๑ ผู้สมัครและพรรคการเมืองอาจติดตั้งแผ่นป้ายได้  ณ  ที่ท าการพรรคการเมืองหรือ
สาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  หรือศูนย์อ านวยการการเลือกตั้งได้  
เขตเลือกตั้งละ  ๑  แผ่น 

แผ่นป้ายตามวรรคหนึ่ง  ให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน  ๔๐๐  เซนติเมตร  และขนาดความยาว 
ไม่เกิน  ๗๕๐  เซนติเมตร   

ข้อ  ๑๒ กรณีผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตที่ก าหนด  
ให้น าความในข้อ  ๘  ของประกาศนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๓ การใด ๆ  ที่ได้กระท าการตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งเกิดขึ้นก่อน
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕66 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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