
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 

เร่ือง กําหนดสถานที่  หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับ                 
          เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 

ด้วยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร   เป็นการ 
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดวันเลือกตั้งทั่วไป  ในวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๕o  มาตรา  ๕๙  (๑)  บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐ  ในการสนับสนุนการเลือกตั้งเก่ียวกับการจัดสถานที่
ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเก่ียวกับ การเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐให้
เพียงพอและเท่าเทียมกัน ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมือง
ทุกพรรค ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐ
ในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๕o  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕o  นั้น 

ดังนั้น    เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายการโฆษณาหาเสียง 
ของผู้สมัครและพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๖  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง  
หลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.  
๒๕๕o  จึงกําหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
โฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  ในบริเวณสถานที่สาธารณะ
และสาธารณสถานของรัฐที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล         
อัยเยอร์เวง   ไว้ดังนี้ 

๑.  การปิดประกาศ 

๑.๑  องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง    ได้จัดสถานที่  (ป้ายหรือบอร์ด 
หรือผนัง)  สําหรับการปิดประกาศหรือปิดโปสเตอร์ของผู้สมัครและพรรคการเมืองรวม ๓๙ แห่ง  
แต่ละแห่งจัดไว้  ๒  ป้าย  ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน  แยกเป็นที่สําหรับปิดประกาศของผู้สมัครแบบ
แบ่งเขต จํานวน ๑ ป้าย และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน  ๑  ป้าย  ไว้
ในบริเวณต่อไปนี้   คือ 
   (๑)  หมู่ที่  ๑  ชุมชน  กม.๒๗ 
   (๒)  หมู่ที่  ๑  ชุมชน  กม.๒๘ 
   (๓)  หมู่ที่  ๑  ชุมชน  กม.๒๙ 
   (๔)  หมู่ที่  ๒  ชุมชน  กม.๓๒ 
   (๕)  หมู่ที่  ๒  ชุมชนอายปาเช 
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(๖)    หมู่ที่  ๒  ชุมชนอัยยูควีนล่าง 
   (๗)    หมู่ที่  ๒  ชุมชนตันหยงกาแม็ง 
   (๘)    หมู่ที่  ๒  ชุมชนสายน้ําตกเฉลิมพระเกียติ 

(๙)    หมู่ที่  ๓  ชุมชนโรงเรียน 
(๑o)  หมู่ที่  ๓  ชุมชนโรงเรียนแชดอ 
(๑๑)  หมู่ที่  ๓  ชุมชนอัยเนาะเปาะ 
(๑๒)  หมู่ที่  ๔  ชุมชนบูเกะวาเปะ 
(๑๓)  หมู่ที่  ๔  ชุมชนกูแบฆีแย 
(๑๔)  หมู่ที่  ๔  ชุมชนผู้ใหญ่ 
(๑๕)  หมู่ที่  ๔  ชุมชนแซกะ 
(๑๖)  หมู่ที่  ๔  ชุมชนโต๊ะแอแวน ิ
(๑๗)  หมู่ที่  ๕  ชุมชนคลองจรินท์ 
(๑๘)  หมู่ที่  ๕  ชุมชนหน้าวัด 
(๑๙)  หมู่ที่  ๕  ชุมชนสวนใน 
(๒o)  หมู่ที่  ๖  ชุมชนกม.๓๘ 
(๒๑)  หมู่ที่  ๖  ชุมชนกําปงบารู  กม.๓๘ 
(๒๒)  หมู่ที่  ๖  ชุมชนกม.๓๙ 
(๒๓)  หมู่ที่  ๖  ชุมชนมัสยิด กม.๔o 
(๒๔)  หมู่ที่  ๗  ชุมชนบ้านดอน 
(๒๕)  หมู่ที่  ๗  ชุมชนบ้านปิยมิตร 
(๒๖)  หมู่ที่  ๗  ชุมชนบ้านเมือง 
(๒๗)  หมู่ที่  ๗  ชุมชนสายโต๊ะอิหม่าม 
(๒๘)  หมู่ที่  ๘  ชุมชนมัสยิดกอซี 
(๒๙)  หมู่ที่  ๘  ชุมชนมัสยิดยางแดง 
(๓o)  หมู่ที่  ๘  ชุมชนตันหยงกาบู 
(๓๑)  หมู่ที่  ๘  ชุมชนกูแบซาแม 
(๓๒)  หมู่ที่  ๙  ชุมชนบ่อน้ําร้อน 
(๓๓)  หมู่ที่  ๙  ชุมชนปูโป๊ะ 
(๓๔)  หมู่ที่  ๙  ชุมชนนอเง็ง 
(๓๕)  หมู่ที่  ๙  ชุมชนอิเล 
(๓๖)  หมู่ที่  ๑o หมู่บ้านจุฬาภรณ์ ๑o 
(๓๗)  หมู่ที่  ๑๑  ชุมชนไทยพุทธ 
(๓๘)  หมู่ที่  ๑๑  ชุมชนหลังเขา 
(๓๙)  หมู่ที่  ๑๑  ชุมชนอิสลาม 

 
๑.๒   ขนาดของประกาศหรือโปสเตอร์ที่จะปิดไว้ได้ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน ๓o  

เซนติเมตร  และมีขนาดยาวไม่เกิน  ๔๒  เซนติเมตร  (ขนาดกระดาษประมาณ  A ๓)   
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๑.๓  วิธีการปิดประกาศให้ปิดเรียงตามลําดับหมายเลขของผู้สมัคร  หรือพรรค 

การเมืองตามท่ีกําหนด   โดยสถานที่แต่ละแห่งให้ผู้สมัครแบบแบ่งเขตปิดประกาศได้คนละ   ๑  
แผ่น  และผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อปิดประกาศได้พรรคละ  ๑  แผ่น  และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับ
ประกาศของผู้สมัครและพรรคการเมืองอื่น  หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กําหนด 

๑.๔ ผู้ประสงค์จะปิดประกาศให้ติดต่อขออนุญาต  องค์การบริหารส่วนตําบล  
อัยเยอร์เวง  ได้ตั้งแต่วันที่   ๒o   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   เป็นต้นไป    

๒.  การติดแผ่นป้าย 
๒.๑  องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  ได้กําหนดสถานที่สําหรับติดตั้ง 

แผ่นป้ายหรือคัตเอาต์ของผู้สมัครและพรรคการเมืองไว้ รวม  ๙  แห่ง  คือ 

(๑)  บริเวณทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๔๑o  สายยะลา – เบตง 
(เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง)    จํานวนไม่เกิน  ๘  ป้าย 

(๒)  บริเวณถนนสายกม. ๒๙ - อัยเยอร์ควีน   จํานวนไม่เกิน  ๒  ป้าย 
(๓)  บริเวณทางหลวงชนบท  ช่วง แยก กม. ๒๗ – บ้านสามร้อยไร่ 

จํานวนไม่เกิน  ๖  ป้าย 
   (๔)  บริเวณถนนสายบ้านดอน – ปิยะมิตร ๓  จํานวนไม่เกิน  ๑  ป้าย 

(๕)  บริเวณถนนสายกม. ๓๖ - อัยเยอร์ควีน   จํานวนไม่เกิน  ๒  ป้าย 
(๖)  บริเวณทางหลวงชนบท  ช่วง สามแยก กม. ๓๒ – บ้านธารมะลิ 

จํานวนไม่เกิน  ๔  ป้าย 
   (๗)  บริเวณถนนสายกม.  ๓๘ – นากอ    จํานวนไม่เกิน  ๒  ป้าย 
   (๘)  บริเวณถนนสายกม.  ๓๙ – ปะเด็ง    จํานวนไม่เกิน  ๓  ป้าย 

(๙)  บริเวณถนนสายยางแดง – จุฬาภรณ์ ๑o จํานวนไม่เกิน  ๔  ป้าย 

๒.๒   สถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแผ่นป้ายหรือคัตเอาต์ของผู้สมัครและพรรค 
การเมือง  ได้แก่ 
   (๑)  บริเวณสถานที่ราชการ 

(๒)  บริเวณเสาไฟฟ้าสาธารณะ 
(๓)  บริเวณบ้านเรือนราษฎร 
(๔)  บริเวณต้นไม้  ๒ ข้างทาง 

  ๒.๓  แผ่นป้ายหรือคัตเอาต์ที่อนุญาตให้ติดตั้งได้ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน  ๑๓o  
เซนติเมตร  และมีขนาดยาวไม่เกิน  ๒๔๕  เซนติเมตร  มีสภาพม่ันคง  แข็งแรง  ในการติดตั้ง
จะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน  หรือยานพาหนะ  
หรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจรหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ  
หรือปิดทับแผ่นป้ายของผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองอื่น  หรือของทางราชการ 
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๒.๔  เม่ือเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องดําเนินการจัดเก็บ  
หรือร้ือถอนแผ่นป้ายหรือคัตเอาต์ออกให้หมดภายในวันที่  ๕  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  
และหากเป็นการสมควรเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมิให้
เป็นฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอันเก่ียวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล  
อัยเยอร์เวง   อาจดําเนินการจัดเก็บหรือร้ือถอนแผ่นป้ายออกไปก่อนระยะเวลาที่กําหนดไว้ก็ได้ 

  ๒.๕  หลักเกณฑ์อื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒o  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

       

(นายแวมะยูโซะ    ตุสาตู) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 

 

 

 

 

  


