
 

 

  

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
เร่ือง ก าหนดสถานที่  หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเก่ียวกับการหาเสียง ของผู้สมัคร

รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

------------------------------------------------------ 
 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล   
ท่าวังพร้าว  ไ ด้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกต้ังในวันอาทิตย์ ท่ี  28  พฤศจิกายน 2564  โดยท่ี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ ก าหนดให้การ
ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังจะกระท าได้เฉพาะในสถานท่ี รวมท้ังมีขนาดและ
จ านวนไม่เกินท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนด นั้น 
 ดังนั้น เพื่อให้การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และการก าหนด
สถานท่ีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ข้อ ๑๙ ข้อ ๒0 และข้อ ๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงก าหนดจ านวน 
หลักเกณฑ์สถานท่ีและวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ัง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวไว้ ดังนี้ 
 ๑. จ านวนของประกาศและแผ่นป้ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัคร 
  ๑.๑ ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้จัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวนหน่วยเลือกต้ัง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ( 20 แผ่น ) 
  ๑.๒ แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังให้จัดท าได้ไม่เกินสามเท่าของจ านวนหน่วย
เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  ( 12 ป้าย ) 
 

 ๒. หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง ดังนี้ 
  ๒.๑ ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังท่ีจะปิดได้ มีขนาดความกว้างไม่เกิน     
30 เชนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร 
  ๒.๒ ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังท่ีจะติดได้ มีขนาดความกว้างไม่เกิน
๑๓๐ เชนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร 
  ๒.๓ ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัคร 
สามารถระบุช่ือ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวของผู้สมัคร ช่ือของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะท่ีเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุช่ือตัว  
ช่ือสกุล ท่ีอยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีท่ีผลิต ไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
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ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง หรือการน าภาพบุคคลเพื่อใช้ใน
การหาเสียงเลือกต้ัง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น  และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔   
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหา
เสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

๒.๔ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพ       
และทัศนวิสัยท่ีดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมท้ังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และไม่ติดทับซ้อนกับประกาศและ
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครฯ อื่น หรือปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกต้ังนอก
บริเวณท่ีก าหนด 

๒.๕ กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังไม่ถูกต้อง  ตาม
ประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจส่ังผู้สมัครให้แก้ไข
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และหากไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้ผู้มีอ านาจ
ข้างต้นรื้อถอน ท าลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือส่ังให้หน่วยงานอื่น
ด าเนินการ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการการเลือกต้ังอาจน ามาเป็นเหตุในการสืบสวน
หรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน หรือการวินิจฉัยช้ีขาดได้ 

 

 ๓. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเก่ียวกับการเลือกต้ัง  
3.1 สถานท่ีปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร 

และขนาดความยาวไม่เกิน 42  เซนติเมตร (ภาพโปสเตอร์ ขนาดกระดาษประมาณ A3 ) โดยก าหนดเป็น
แนวตั้งและวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ให้ผู้สมัครปิดประกาศฯ ได้สถานท่ีละ 1 แผ่น และ ต้องไม่ปิด
ทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น รวม 5 แห่ง แต่ละแห่งจัดกระดานไว้ 1 ป้าย ณ บริเวณ 

  3.1.1 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  3.1.2 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
  3.1.3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้านท่าวังพร้าว 
  3.1.4 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
  3.1.5 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
3.2 สถานท่ีติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร 

ขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร ( ป้ายคัทเอาท์หาเสียง ) 
  3.2.1 ถนนสายบ้านท่าวังพร้าวบริเวณโค้งย่าปา ถึงสามแยกบ้านหนองครอบ 
  3.2.2 ถนนภายในหมู่บ้านทุ่งหลุก หมู่ท่ี 4 
  3.2.3 ถนนภายในหมู่บ้านท่าวังพร้าว หมู่ท่ี 5 

/3.2.4 ถนน... 
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   3.2.4 ถนนภายในหมู่บ้านสันควงค า หมู่ท่ี 6  
   3.2.5 ถนนภายในหมู่บ้านต้นแหนน้อย หมู่ท่ี 7 
  ท้ังนี้ต้ังแต่ข้อ 3.2.1 – 3.2.5 ห้ามมิให้ติดแผ่นป้ายตามต าแหน่งดังนี้ เช่น เกาะกลางถนน 
เสาไฟฟ้า เสาโครงเหล็ก ต้นไม้  ร่องน้ าแบ่งผิวจราจร ส่วนประกอบของสะพาน บริเวณใกล้ถนนส่ีแยกของถนน
ทุกสาย หรือใกล้บริเวณทางโค้ง ฯลฯ เมื่อเสร็จส้ินการเลือกต้ังแล้ว ให้ด าเนินการรื้อถอนออกไปโดยเร็ว และ
หากเป็นการสมควรเพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยของประชาชน 
เกิดทัศนวิสัยท่ีดี และมิให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 
( นายทินกร  บุญถา ) 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 


