ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง
เรื่อง การประกาศกาหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
_______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลั กษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง ครั้ง
ที่ 2 / ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 จึงประกาศกาหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
๑. จานวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตัง้ และจานวนของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหา
เสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถจัดทาได้ดังนี้
(๑) จั ด ท าและปิ ด ประกาศเกี่ ย วกั บ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง มี ข นาดความกว้างไม่ เกิ น
๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร จัดทาได้ไม่เกินห้าเท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้ง
(๒) จัด ท าและติ ด แผ่น ป้ ายเกี่ ยวกับ การหาเสี ยงเลือ กตั้ ง มีข นาดความกว้างไม่ เกิ น
๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร จัดทาได้ไม่เกินสามเท่าของจานวนหน่วย
เลือกตั้ง
๒. หลักเกณฑ์ วิธีการประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหา
เสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดทาและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทาและติดแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจาตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรค
การเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คาขวัญ ข้อมูลประวัติ เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อม
ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จานวน และวันเดือนปี ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของ
ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในกรณีการนาข้อมูลเกีย่ วกับ
พรรคการเมือง หรือการนาภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบุคคลหรือ
พรรคการเมือ งนั้ น และไม่ ขัด ต่อมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจนาภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห าร
ท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้
/ (๒) ผู้สมัคร...

-๒(๒) ผู้สมัครที่ประสงค์จัดทาและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทาและ
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตัง้ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งผู้สมัครสามารถกระทาได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าตึง ประกาศกาหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยจะต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัคร
อื่น ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร
กรณีที่ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลื อกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหา
เสียงเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนัก งานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มี อานาจสั่ งผู้ ส มั ค รให้ แ ก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งภายในระยะเวลาที่ ก าหนด และหากไม่ ด าเนิ น การแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ ผู้มีอานาจข้างต้นมีอานาจรื้อถอน ทาลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ
หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดาเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจนามาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
สืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดได้
๔. ผู้ที่ประสงค์จะปิ ด ประกาศและติด แผ่นป้ายให้ติด ต่อขออนุญ าตต่อหน่ วยงานตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง ประกาศกาหนดตามข้อ ๓
5. การติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น บนเสา
ไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค (PEA) ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค เลขที่ กปข.(จท)
35447/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
6. ผู้สมัค รรับ เลือกตั้งและผู้ที่ เกี่ยวข้องต้องดาเนิน การตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

เอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง
เรื่อง การประกาศกาหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
(สถานทีต่ ดิ แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง)
ลาดับ
๑
๒
๓
4
5

สถานทีต่ ิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตัง้
บริเวณไหล่ทางถนนในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึงทุกเส้นทาง
บริเวณที่ทาการองค์การบริห ารส่วนตาบล
ป่าตึง
บริเวณไหล่ทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข
1 0 8 9 (แ ม่ จั น -ฝ าง) แ ล ะ ท างห ล ว ง
หมายเลข 107 (เชียงใหม่-แม่จัน)
บริเวณไหล่ทางถนนในความรับผิดชอบของ
ทางหลวงชนบทเชียงราย ทุกเส้นทาง
บริเวณไหล่ทางถนนในความรับผิดชอบของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งรายทุ ก
เส้นทาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง
แขวงการทางเชียงรายที่ 1
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 17
เชียงราย
องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น จั ง ห วั ด
เชียงราย

หมายเหตุ - ผู้ที่ประสงค์จะติดแผ่นป้ายให้ติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยงานตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง ประกาศกาหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร
และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร จัดทาได้ไม่เกินสามเท่าของจานวนหน่วย
เลือกตั้ง

เอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์บริหารส่วนตาบลป่าตึง
เรื่อง การประกาศกาหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
(สถานทีป่ ิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สถานทีต่ ิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตัง้
บริเวณที่สาธารณะบ้านป่าบง และอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าบง หมู่ที่ 1
บริเวณที่สาธารณะบ้านป่าบง และอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าบง หมู่ที่ 2
บริเวณที่สาธารณะบ้านท่าต้นแฟน และอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3
บริเวณที่สาธารณะบ้านถ้า และอาคารอเนกประสงค์บ้านถ้า หมู่ที่ 4
บริเวณที่สาธารณะบ้านแม่เฟือง และอาคารอเนกประสงค์บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5
บริเวณที่สาธารณะบ้านผาตั้ง และอาคารอเนกประสงค์บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6
บริเวณที่สาธารณะบ้านป่าตึง และอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7
บริเวณที่สาธารณะบ้านป่าตึง และอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8
บริเวณที่สาธารณะบ้านป่าเมี้ยง และอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 9
บริเวณที่สาธารณะบ้านสันโค้ง และหอประชุมโรงเรียนบ้านสันโค้งและอาคารอเนกประสงค์บ้านสันโค้ง
หมู่ที่ 10
บริเวณที่สาธารณะบ้านโป่งน้าร้อน และหอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้าร้อน หมู่ที่ 11
บริเวณที่สาธารณะบ้านห้วยยาโน และอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ 12
บริเวณที่สาธารณะบ้านทุ่งต่าง และอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13
บริเวณที่สาธารณะบ้านห้วยมะหินฝน และหอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14
บริเวณที่สาธารณะบ้านห้วยก้างปลา และอาคารเอนกประสงค์วัดจันทราราม และศาลาวัดจันทราราม
หมู่ที่ 15
บริเวณที่สาธารณะบ้านห้วยต่าง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16
บริเวณที่สาธารณะบ้านปางสา ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านปางสา หมู่ที่ 17
บริเวณที่สาธารณะบ้านใหม่เจริญ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18
บริเวณที่สาธารณะบ้านสันติสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคาร SML ประจาหมู่บ้าน และ
หอประชุมใหญ่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19
บริเวณที่สาธารณะบ้านเล่าฝู่ ณ อาคาร SML หมู่บ้าน และอาคารอเนกประสงค์บ้านเล่าฝู่ หมู่ที่ 20

หมายเหตุ - ผู้ที่ประสงค์จะปิดประกาศให้ติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยงานตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง ประกาศกาหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ขนาด A๓) มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร
และมีความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร ติดได้ไม่เกินห้าเท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้ง

