ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
......................................................................
ตามที่ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่
28 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ กาหนดให้การประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทาได้เฉพาะ
ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจานวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายกาหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบ ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑9 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจใน
การประกาศกาหนดเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งได้ปิดประกาศและ ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน นั้น
เพื่อให้การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการกาหนด
สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่น ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริห ารส่ วนตาบลและนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลวังยาง เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อ ยอาศัย
อานาจตามข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย
วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จึงกาหนดจานวน หลักเกณฑ์ สถานที่ และวิธีการปิด
ประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง ดังนี้
1. จานวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร
1.1 ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้จัดทาได้ไม่เกิน 5 เท่าของจานวนหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

/1.2 แผ่นป้าย ...

-21.2 แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้จัดทาได้ไม่เกิน 3 เท่าของจานวนหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
2. หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
2.1 ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่จะปิดได้มีขนาดความกว้างไม่เกิน
30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
2.2 ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่จะติดได้ มีขนาดความกว้างไม่เกิน
130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
2.3 ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลื อกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลื อกตั้ง
ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจาตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรค
การเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คาขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อม
ระบุชื่อตัว-ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จานวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน ของ
ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในกรณีการนาข้อมูลเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองหรือการนาภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือ
พรรคการเมือ งนั้ น และไม่ ขัดต่ อมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก ารเลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาท้อ งถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๔ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องคานึงถึงความ
เหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ
ทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และไม่ติดทับซ้อนกับประกาศ
และแผ่ น ป้ ายเกี่ย วกั บ การหาเสี ย งเลื อกตั้งของผู้ ส มั ครฯ อื่น หรือปิ ดประกาศและติด แผ่ นป้ ายหาเสี ย ง
เลือกตั้งนอกบริเวณที่กาหนด
๒.๕ กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้องตาม
ประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่ วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งผู้สมัครให้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด และหากไม่ ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ผู้มี
อานาจข้างต้น รื้อถอน ทาลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่ าว หรือสั่งให้
หน่วยงานอื่นดาเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจนามาเป็นเหตุ
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบีย บคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการ
วินิจฉัยชี้ขาดได้
/3. สถานที่...

-3๓. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๓.๑ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่บริเวณดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
๓.๑.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือบริเวณศาล
อเนกประสงค์ของหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง
๓.๒ สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
๓.๒.๑ บริเวณไหล่ทางหรือทางเท้าของถนนสาธารณะต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังยาง
๓.๒.2 บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินอนุญาตให้ติดแผ่นป้าย
๓.๓ ห้ ามมิ ให้ ติ ด แผ่ น ป้ ายตามต าแหน่ ง ดั งนี้ เกาะกลางถนน ร่อ งน้ าแบ่ งผิ ว จราจร
บริเวณรั้ว สถานที่ราชการ กาแพงวัด เสาไฟฟ้า ต้นริมทางสาธารณะ ส่ว นประกอบของสะพานหรือ บน
สะพานลอย บริเวณใกล้สี่แยกของถนนทุกสาย บริเวณทางโค้ง หรือบริเวณที่กีดขวางการจราจร ฯลฯ
3.4 เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้สมัครดาเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ายหา
เสียงออกโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)
(นายล้อม มุงคุณ)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง

