
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลป่าต้ิว 
เร่ือง กำหนดสถานท่ี หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ และตดิแผน่ปา้ย 

เกีย่วกบัการหาเลยืงเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลตำบลปา่ติว้และนายกเทศมนตรตีำบลปา่ติว้
*  X XXX  XX  X X X X X X X X X X X X X X X X X X  XX-X -X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ตามทีไ่ดม้กีารประกาศใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทศบาลตำบลปา่ติว้และนายกเทศมนตรีตำบล 
ปา่ติว้ ซึง่กำหนดใหม้กีารเลอืกตัง้ในวนัอาทติยท์ี ่ ๒๘ เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔โดยพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้ 
สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหีารทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๗๑ กำหนดใหก้ารปดิประกาศหรอืตดิแผน่ปา่ย 
เกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้จะกระทำไดเ้ฉพาะในสถานที ่ รวมทัง้มขีนาดและจำนวนไมเ่กนิทีค่ณะกรรมการการ 
เลอืกตัง้หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมายกำหนด ประกอบระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้วา่ดว้ย 
วธิกีารหาเสยีงและลกัษณะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหืารทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
ข้อ ๑๙ กำหนดใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีแ่ละอำนาจในการประกาศ 
กำหนดเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ น้ัน

ดังนัน้ เพือ่ใหก้ารปดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้และตดิแผน่ปา่ยเกีย่วกบัการหาเสยีง 
เลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาเทศบาลตำบลปา่ติว้และนายกเทศมนตรตีำบลปา่ติว้ เปน็ไปด้วย 
ความเรยีบรอ้ย อาศยัอำนาจตามมาตรา ๒๗ แหง่พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิาร 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๒ และข้อ ๑๙ ของระเบยีบคณะกรรมการการเสอืกตัง้ว่าดว้ยวิธกีารหาเสยีงและลกัษณะตอ้งหา้ม 
ในการหาเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๔๖๓ ประกอบมตคิณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประจำเทศบาลตำบลปา่ติว้ ครัง้ที ่ ๑/๒๔๖๔ เมือ่วนัที ่ ๔ เดอืนกมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ จงึกำหนดสถานที ่
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้และตดิแผน่ปา่ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาเทศบาลตำบลปาติว้และนายกเทศมนตรตีำบลปา่ติว้ไวด้งันี้

๑. จำนวนของประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้จดัทำได ้และจำนวนแผ่น 
ปา่ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีผู่ส้มคัรจดัทำได ้ดงันี้

๑.๑ กรณผู้ีสมัครนายกเทศมนตรีตำบลปา่ต้ิว
๑.๑.๑ ประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ จัดทำได้ไม่เกินจำนวน

๒๐ แผ่น
๑.๑.๒ แผน่ปา้ยเกีย่วกบัหาเสยีงเลอืกตัง้ทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ จดัทำไดไ้มเ่กนิจำนวน

๑๒ แผ่น
๑.๒ กรณผู้ีสมัครสมาชกิสภาเทศบาลตำบลปา่ติว้

๑.๒.๑. ประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ท ีผ่ ูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ 
จัดทำได้จำนวนไม่เกิน ๑๐ แผ่น

๑.๒.๒. ประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ท ีผ่ ูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๒ 
จัดทำได้จำนวนไม่เกิน ๑๐ แผ่น

/ ๑.๒.๓. แผน่ปา้ย...



จำนวนไม่เกิน ๖ แผ่น
๑.๒.๓. แผน่ปา้ยเกีย่วกบัหาเสยีงเลอืกตัง้ทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ จัดทำได้

๑.๒.๔ แผน่ปา้ยเกีย่วกบัหาเสยีงเลอืกตัง้ทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๒ จัดทำได้
จำนวนไม่เกิน ๖ แผ่น

๒. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารปดิประกาศและตดิแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ ดงันี ้
๒.๑ ขนาดของประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีจ่ะปดิได ้มขีนาดความกวา้งไมเ่กนิ ๓๐ 

เซนติฌตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติฌตร
๒.๒ ขนาดของแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีจ่ะตดิได ้มีขนาดความกว้างไม่เกนิ ๑๓๐ 

เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๔ เซนติเมต'ร
๒.๓ วธิกีารปดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ ใหผู้ส้มคัรปดิประกาศเกีย่วกบัการ 

หาเสยีงเลอืกตัง้ของตน ณ สถานทีท่ีก่ำหนด โดยใหผู้ส้มคัรปดิประกาศฯ ไดส้ถานทีล่ะ ๑ แผ่น และตอ้งไมป่ดิ 
ทบัซอ้นกบัประกาศเก่ียวกบัการหาเสยีงเลือกตัง้ของผูส้มัครอืน่ หรือปิดประกาศๆ อยู่นอกบริเวณทีก่ำหนด

๒.๔ วธิกีารตดิแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ ใหผู้ส้มคัรตดิแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการ 
หาเสยีงเลอืกตัง้ของตน ณ สถานทีท่ีก่ำหนด และตอ้งคำนงึถงึความเหมาะสม ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ความ 
สะอาด ความปลอดภยั ความมัน่คงแขง็แรง มทีศันยีภาพและทศันวลิยัทีด่ ีไมเ่กดิอนัตรายแกป่ระซาขนหรอืตอ่ 
ยานพาหนะ รวมทัง้ไมก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของทางราชการหรือประซาซนและจะตอ้งไมเ่ปน็การกดี 
ขวางทางสญัจรและการจราจร และตอ้งไมต่ดิทบัซอ้นกบัแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรอืน่หรอื 
ตดิแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้นอกบรเิวณทีก่ำหนด

๓.ใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมาซกิสภาเทศบาลตำบลปาติว้และนายกเทศมนตรตีำบลปาติว้ 
ปดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ และตดิแผน่ปา้ยเก ีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ ณ สถานทีท่ ีก่ำหนด 
ตามทา้ยประกาศนี้

๔. กรณทีีผู่ส้มคัรปดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้หรอืตดิแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาเสยีง 
เลอืกตัง้ไมถ่กูตอ้งตามทีก่ำหนด ใหห้วัหนา้หนว่ยงาน หวัหนา้พนกังานสว่นทอ้งถ่ิน เจา้พนกังานทอ้งถิน่ มอีำนาจ 
ส่ังผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำหนด และหากไม่ดำเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ำหนดใหผู้้มี 
อำนาจขา้งตน้มอีำนาจรือ้ถอน ทำลาย ปลดออก ปกปดิ หรอืลบขอ้ความ ภาพ หรอืรปูรอยดงักลา่ว หรือสัง่ให ้
หนว่ยงานอืน่ดำเนนิการโดยใหค้ดิคา่ใชจ้า่ยกบัผูส้มคัรนัน้ และคณะกรรมการอาจนำมาเปน็เหตุในการสบืสวนหรือ 
ไต่สวนตามระเบยีบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการสบืสวน การไต่สวน และการวินจิฉัยข้ีขาดไต้

ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป จนกวา่กระบวนการเลอืกตัง้สมาซกิสภาทศบาลตำบลปา่ติว้และ 
นายกเทศมนตรีตำบลปา่ต้ิวจะสิน้สดุ

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายพศิทุธิ ้ ครองยตุ)ิ
ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ประจำเทศบาลตำบลปา่ติว้



สถานทีป่ดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ และตดิแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ 
ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลตำบลปา่ติว้และนายกเทศมนตรตีำบลปา่ติว้ 

เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ , ๒ เทศบาลตำบลปา่ติว้ อำ๓ อปา่ติว้ จังหวัดยโสธร

ดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำเทศบาลตำบลปา่ติว้ ไดก้ำหนดสถานทีป่ดีประกาศ 
เกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ และตดิแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมาซกิ 
สภาเทศบาลตำบลปา่ติว้และนายกเทศมนตรตีำบลปา่ติว้ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ 1๒ เทศบาลตำบลปา่ติว้ ดงันี้

©. สถานทีป่ดีประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ ขนาดความกวา้งไมเ่กนิ ๓0 
เซนติเมตร และขนาดความยาวไมเ่กนิ ๔๒ เซนติเมตร ดังน้ี

สถานทีป่ดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเสอีก่ตัง้นายกเทศมนตรตีำบล
ปา่ติว้ดงัน ี้

๑ .๑ ศาลาอเนกประสงค ์ (ศาลาแจม่สธุ)ี สำนกังานเทศบาลตำบลปา่ติว้ 
๑.๒ ตลาดสดเทศบาลตำบลปา่ติว้ (ขา้งศาลเจา้แมเ่งนิลา้น)
๑.๓ ศาลากลางบา้น หมู่ท่ี ๕ บ้านโพธา (ในเขตเทศบาลตำบลปา่ติว้) ตำบลโพธไทร 
๑.๔ อาคารสหกรณก์ารเกษตรปา่ติว้ จำกดั (หลงัเดมิ)
๑.๕ หนา้ทีท่ำการกำนนัตำบลโพธีไ้ทร 
๑.๖ วดัปา่สรุยิาลยั

สถานทีป่ดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาซกิสภาเทศบาล 
ตำบลปา่ติว้ เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ ดงันี้

๑ .๑ ศาลาอเนกประสงค ์(ศาลาแจม่สธุ)ี สำนกังานเทศบาลตำบลปา่ติว้ 
๑.๒ ตลาดสดเทศบาลตำบลปา่ติว้ (ขา้งศาลเจา้แมเ่งนิลา้น)
๑.๓ ศาลากลางบา้น หมู่ท่ี ๕  บ้านโพธา (ในเขตเทศบาลตำบลปา่ติว้) ตำบลโพธ้ิไทร

สถานทีป่ดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาซกิสภาเทศบาล 
ตำบลปา่ติว้ เขตเลอืกตัง้ที ่๒ ดงันี้

๑ .๑ อาคารสหกรณก์ารเกษตรปา่ติว้ จำกดั (หลงัเดมิ)
๑.๒ หนา้ทีท่ำการกำนนัตำบลโพธิไ้ทร 
๑.๓ วดัปา่สรุยิาลยั

๒. สถานทีต่ดิแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาลยืงเลอืกตัง้ ขนาดความกวา้งไมเ่กนิ ©๓๐ เซนติเมตร 
และขนาดความยาวไมเ่กนิ ๒๔๔ เซนติเมตร ดังน้ี

๒.๑ บรเิวณตลอดเขตทางหลวงถนนอรณุประเสรฐิเขตเทศบาลตำบลปา่ติว้ ทัง้นีก้ารตดิตัง้ 
แผน่ปา้ยจะตอ้งไมก่ดีขวางการจราจรและปฏบิต้ติามค0าแนะนำของเจา้หนา้ทีแ่ขวงการทางและพนกังานจราจร 

๒.๒ บรเิวณเขตถนน/ซอยในเขตเทศบาลตำบลปา้ติว้ ทัง้นีก้ารตดิตัง้แผน่ปา้ยจะตอ้งไมก่ดี
ขวางการจราจร

/ ๒.๓ บรเิวณทีส่าธารณะ...



๒.๓ บรเิวณทีส่าธารณะในเขตเทศบาลตำบลปา่ติว้
๒.๔บรเิวณทีด่นิของเอกซนโดยตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของและจะตอ้งไมก่ดีขวาง 

หรอืกอ่เหตเุดอืดรอ้นรำคาญใหแ้กผู่อ้ืน่

๓. สถานที่ห้ามปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังน้ี
๓.๑ สะพาน รวมทัง้สว่นประกอบของสะพาน 
๓.๒ ปา้ยจราจรและสญัญาณไฟจราจร 
๓.๓ ศาลาทีพ่กัผูโ้ดยสาร
๓.๔ ปา้ยประกาศของทางราชการทีโ่มไ่ดจ้ดัไวโ้ดยเฉพาะเพือ่การหาเสยีงเลอืกตัง้
๓.๕: รัว้หรอืกำแพง ผนงัอาคาร ต้นไม ้ เสาไฟฟา้ และบรรดาทีซ่ ึง่เปน็ทรพัยส์นีของทาง

ราชการ
๓.๖ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และไรงเรียน สถานคกิษาในเทศบาลตำบลปา่ติว้ 
๓.๗ บรเิวณสีแ่ยก และทางรว่มทางแยกในเขตชมุชนเทศบาลตำบลปา่ติว้ 
๓.๘ เกาะกลางถนน

(ลงชือ่)
(นายพศิทุธ ิ ครองยตุ)ิ

ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ประจำเทศบาลตำบลปา่ติว้

หมายเหตุ
๑. การปดิประกาศและตดิแผน่ปา้ยเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ตอ้งคำนงึถงึความเหมาะสม ความเปน็ 

ระเบยีบเรยีบรอ้ย ความสะอาด ความปลอดภยั ความมัน่คงแขง็แรงมทีศันยีภาพและทศันวสิยัท ีด่  ื ไมเ่กดิ 
อนัตรายแกป่ระซาซนหรอืตอ่ยานพาหนะ รวมทัง้ไมก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิทางราชการหรอื 
ประซาซนและจะตอ้งไมเ่ปน็การกดีขวางทางสญัจรและการจราจร

๒. กรณ ที ีผ่ ูส้มคัรปดิประกาศและตดิแผน่ปา้ยเก ีย่วกบัการหาเสยีงการเลอืกตัง้ไมถ่กูตอ้ง ใหห้วัหนา้ 
หนว่ยงาน หวัหนา้พนกังานสว่นทอ้งถิน่ มอีำนาจสัง่ใหผู้ส้มคัรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 
และหากไมค่ำเนนิการใหผู้ม้อีำนาจขา้งตน้มอีำนาจรือ้ถอน ทำลาย ปลดออก ปกปดิ หรอืลบขอ้ความ ภาพ 
หรอืรปูรอยดงักลา่ว โดยใหค้ดิคา่ไขจ้า่ยกบัผูส้มคัรนัน้ และคณะกรรมการอาจนำมาเปน็เหตใุนการสบืสวนหรอื 
ไต,สวนตามระเบยีบ กกต.วา่ดว้ยการสบืสวน การไต่สวน และการวนิจิฉยัชีข้าดใต้


