
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

เรื่อง  ก ำหนดสถำนที่ หลักเกณฑ์และวิธีกำรปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัด
ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหนงงที่วงำง 

พ.ศ.2563 
----------------------------------- 

  ตำมที่ได้มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง           
เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหนงงที่วงำง พ.ศ.2563 ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศก ำหนดให้มีกำร
เลือกตั้ง ในวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยน 2563 โดยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวงำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 มำตรำ 83 ก ำหนดให้ผู้สมัคร พรรคกำรเมือง หรือผู้ใดปิดประกำศหรือ  
ติดแผงนป้ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งได้เฉพำะในสถำนที่ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด และต้องมีขนำด     
และจ ำนวนไมงเกินที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ออกประกำศ           
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำ สถำนที่ปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง และสถำนที่ติดแผงนป้ำยเกี่ยวกับ     
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 เพ่ือให้ผู้สมัครปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งได้อยงำง       
เทงำเทียมกัน นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดสถำนที่ปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบงงเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดล ำปำง เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมข้อ 5 และข้อ ๖ ของประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรจัดท ำ สถำนที่ปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง และสถำนที่ติดแผงนป้ำยเกี่ยวกับ    กำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.2561 จึงก ำหนดสถำนที่ หลักเกณฑ์และวิธีกำรปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ไว้ดังนี้ 

  1. เทศบำลต ำบลไหลงหิน ได้จัดสถำนที่ ส ำหรับกำรปิดประกำศ เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง  ไว้ใน
บริเวณตงอไปนี้ คือ 

(๑) บริเวณศำลำวัดเข้ำซ้อน หมูงที่ ๑ บ้ำนเข้ำซ้อน 
(๒) บริเวณศูนย์เด็กเล็กประจ ำหมูงบ้ำนเข้ำซ้อน หมูงที่ ๑ บ้ำนเข้ำซ้อน 
(๓) บริเวณศำลำประชำธิปไตย หมูงที่ ๒ บ้ำนไหลงหิน 
(๔) บริเวณศำลำกำรเปรียญวัดแมงฮวก หมูงที่ ๓ บ้ำนแมงฮวก 
(๕) บริเวณศำลำวัดมะกอก-นำบัว หมูงที่ ๔ บ้ำนมะกอก-นำบัว 
(๖) บริเวณวัดอัมพวนำรำม (บ้ำนก่ิว) หมูงที่ ๕ บ้ำนกิ่ว 
(๗) บริเวณศำลำประชำคม หมูงที่ ๖ บ้ำนไหลงหินตะวันตก 
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2. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

ดังนี้ 

๒.๑ ขนำดของประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งที่จะปิดได้ ก ำหนดเป็นแนวตั้ง มีขนำดควำม
กว้ำงไมงเกิน 30 เซนติเมตร และมีขนำดควำมสูงไมงเกิน 42 เซนติเมตร (กระดำษขนำด เอ3) 

2.2 วิธีกำรประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร แบบแบงงเขตเลือกตั้ง ปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งของตนเองตำมที่หัวหน้ำหนงวยงำนก ำหนด โดยให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบงงเขตเลือกตั้ง ปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งได้สถำนที่
ละ 1 แผงน และต้องไมงปิดทับซ้อนกับประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งของผู้สมัครอ่ืน หรือปิดประกำศเกี่ยวกับกำร
เลือกตั้งนอกบริเวณที่ก ำหนด 

2.3 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบงงเขตเลือกตั้ง ที่ประสงค์
จะปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ณ สถำนที่ที่ได้จัดไว้ แจ้งควำมประสงค์ขอปิดประกำศเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
ตงอหัวหน้ำหนงวยงำนได้ท่ี เทศบำลต ำบลไหลงหิน ตั้งแตงวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 เป็นต้นไป 

2.4 หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด    
  
  ทั้งนี้ ตั้งแตงบัดนี้เป็นต้นไป 

ประกำศ ณ วันที่  20  เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕63 
      

                    
 
(ลงชื่อ) 

       (นำยธรรมรักษ์  เชียงพรหม) 
  นำยกเทศมนตรีต ำบลไหลงหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบก าหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง 

เขตเลือกตั้งท่ี 4 แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 

------------------------------------------ 

  ตำมที่ได้มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหนงงที่วงำง พ.ศ.2563 ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งใน
วันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยน 2563 นั้น 

  เทศบำลต ำบลไหลงหิน จึงก ำหนดสถำนที่ติดแผงนป้ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ดังนี้ 
1. บริเวณหน้ำวัดเข้ำซ้อน หมูงที่ ๑ บ้ำนเข้ำซ้อน 
2. บริเวณสนำมกีฬำหมูงบ้ำนเข้ำซ้อน หมูงที่ ๑ บ้ำนเข้ำซ้อน 
3. บริเวณสำมแยกทำงเข้ำหมูงบ้ำนเข้ำซ้อน หมูงที่ ๑ บ้ำนเข้ำซ้อน 
4. บริเวณแยกทำงเข้ำบ้ำนแพะ หมูงที่ ๑ บ้ำนเข้ำซ้อน 
5. บริเวณแยกทำงเข้ำบ้ำนสบฮวก หมูงที่ ๑ บ้ำนเข้ำซ้อน 
6. บริเวณหน้ำวัดไหลงหินหลวง หมูงที่ ๒ บ้ำนไหลงหิน 
7. บริเวณสำมแยกทำงไปบ้ำนมะกอก-นำบัว หมูงที่ ๒ บ้ำนไหลงหิน 
8. บริเวณทำงเข้ำหมูงบ้ำน หมูงที่ ๓ บ้ำนแมงฮวก 
9. บริเวณทำงแยกบ้ำนแมงฮวก หมูงที่ ๓ บ้ำนแมงฮวก 
10. บริเวณสะพำนข้ำมล ำน้ ำแมงฮวก หมูงที่ ๓ บ้ำนแมงฮวก 
11. บริเวณหน้ำวัดแมงฮวก หมูงที่ ๓ บ้ำนแมงฮวก 
12. บริเวณสะพำนเข้ำหมูงบ้ำน หมูงที่ ๔ บ้ำนมะกอก-นำบัว 
13. บริเวณลำนหน้ำวัดมะกอก-นำบัว หมูงที่ ๔ บ้ำนมะกอก-นำบัว 
14. บริเวณลำนกีฬำประจ ำหมูงบ้ำน หมูงที่ ๔ บ้ำนมะกอก-นำบัว 
15. บริเวณแยกตำมถนนในหมูงบ้ำน หมูงที่ ๔ บ้ำนมะกอก-นำบัว 
16. บริเวณทำงแยกเข้ำหมูงบ้ำน หมูงที่ ๕ บ้ำนกิ่ว 
17. บริเวณหน้ำวัดบ้ำนกิ่ว หมูงที่ ๕ บ้ำนกิ่ว 
18. บริเวณหน้ำวัดไชยมงคลธรรมวรำรำม หมูงที่ ๖ บ้ำนไหลงหินตะวันตก 
19. บริเวณหน้ำตลำดสด หมูงที่ ๖ บ้ำนไหลงหินตะวันตก  

    
      

 (ลงชื่อ) 
       (นำยธรรมรักษ์  เชียงพรหม) 

  นำยกเทศมนตรีต ำบลไหลงหิน 
  วันที่  20 พฤษภำคม 2563 

 
 
 



 


