
  
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 
เรื่อง  กําหนดสถานท่ี หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

และติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน 
และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 

……………………………………………….................... 

  ดวย ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน ไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน ในวันอาทิตยท่ี 28 มีนาคม  2564 และ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ กําหนดใหผูสมัคร สามารถปดประกาศหรือติดแผน
ปายท่ีเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ วิธีการและสถานท่ี ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เทศบาลตําบลหยวนกําหนด โดยตองมีขนาดและจํานวนไมเกินตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

ดังนั้น เพ่ือใหการปดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผนปายเก่ียวกับการหา
เสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน เปนไปดวยความเรียบรอย 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘ และขอ ๒๐ ของ ระเบียบคณะกรรมกรการเลือกตั้ง วาดวยวิธีการหาเสียง
และลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับ
มตคิณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวนไดกําหนดสถานท่ี หลักเกณฑ และวิธีการปดประกาศ
เก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผนปายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน และ
นายกเทศมนตรีตําบลหยวน  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒  เม่ือวันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  จึงกําหนดสถานท่ี 
หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผนปายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน ไวดังนี้ 

๑. กําหนดสถานท่ีปดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผนปายเก่ียวกับการหา
เสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน และนายกเทศบาลตําบลหยวน ตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 
และตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

๒. ประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ตองมีขนาดความกวางไมเกิน 3๐ เซนติเมตร และ  
มีขนาดความยาวไมเกิน ๔๒ เซนติเมตร ปดประกาศฯ ไดสถานท่ีละ ๑ แผน และตองไมปดทับซอนกับประกาศฯ 
ของผูสมัครอ่ืน หรือปดประกาศอยูนอกบริเวณท่ีกําหนด 

๓. แผนปายเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ตองมีขนาดความกวางไมเกิน ๑๓0 เซนติเมตร และ
มีขนาดความยาวไมเกิน ๒๔๕ เซนติเมตร โดยการติดตั้งตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความสะอาด ความปลอดภัย ความม่ันคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยท่ีดีไมเกิดอันตรายแก
ประชาชน หรือตอยานพาหนะ รวมท้ังไมกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ หรือประชาชน 
และจะตองไมเปนการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร รวมท้ังจะตองไมติดทับซอนหรือปดบังแผนปายฯ ของ
ผูสมัครอ่ืน หรือติดตั้งนอกบริเวณท่ีกําหนด และผูสมัครตองดําเนินการจัดเก็บ รื้อถอนแผนปายฯ ออกใหหมด
เม่ือเสร็จสิ้นการเลือกตั้งโดยเร็วตอไป 
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๔. ใหผูสมัครแจงความประสงค ขอปดประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือติดแผนปาย
เก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน กับหัวหนา
หนวยงานตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ ไดตั้งแตวันท่ี  ๘  กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เปนตนไปในเวลาราชการ 

๕. หลักเกณฑอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๔  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายสุริยันต  อินทเจริญศานต) 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบบัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 

เรื่อง  กําหนดสถานท่ี หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
และติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน 

และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  ประกอบดวย  หมูท่ี  5 , 6 , 10 , 11 , 13  และ 14 

 

ลําดับ สถานที่ปดประกาศ/ตดิแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หมายเหตุ 
 สถานที่ปดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

1. ศาลาศาลเจาพอเจียงแข็ง  หมูที่ ๕  
2. ศาลาอเนกประสงควัดแชแหง  หมูที่  ๖  
3. ศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน  หมูที่  ๑๑  
4. ที่ทําการสภาตําบลหยวน (เดิม)   หมูที่  ๑๓  
5. อาคารศูนยเรียนรูบานเปอยเปยง  หมูที่  ๑4  
   
 สถานที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

1. บริเวณถนนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหยวนภายในบริเวณเขตเลือกตั้งเทศบาล
ตําบลหยวน บานดอนไชย หมูที ่๕ 

 

2. บริเวณถนนสายกลางหมูบาน บานแชแหง  หมูที่ ๖   
3. บริเวณถนนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหยวนภายในบริเวณเขตเลือกตั้งเทศบาล

ตําบลหยวน บานใหมนนัทะวงษ หมูที่ 10 
 

4. บริเวณถนนสายกลาง บานกอม  หมูที่ 11 – บานปาแดดหมูที่ 12  
5. บริเวณถนนหมายเลข ๑๒๑๐สายหนาองคการโทรศัพท บานทุงบานเย็น หมูที่ ๑๓ (ที่อยูในเขต

พื้นที่ของเทศบาลตําบลหยวน) 
 

6. บริเวณถนนหนายุงฉางบานเปอยเปยง หมูที่ 14 สิ้นสดุหนาภูทรัพยฟารม  
7. บริเวณสามแยกศูนย สตบ.บานเปอยเปยง หมูที่ 14  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 
เรื่อง  กําหนดสถานท่ี หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

และติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน 
และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 

เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบดวย  หมูท่ี  1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9  และ 12 
 

ลําดับ สถานที่ปดประกาศ/ตดิแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หมายเหตุ 
 สถานที่ปดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

1. สํานักงานเทศบาลตําบลหยวน  
2. บอรดประชาสัมพนัธเทศบาลตําบลหยวน  
3. ศาลาอเนกประสงครวมสุข หมูที่  ๑  
4. ศาลาอเนกประสงควัดแดนเมือง  หมูที่  ๗  
5. ศาลาศูนยการเรียนรูบานปาแดด หมูที่  ๑๒  
   
 สถานที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

1. บริเวณถนนสายศาลาอเนกประสงครวมสุข บานธาตุ หมูที่ 1  
2. บริเวณถนนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหยวนภายในบริเวณเขตเลือกตั้งเทศบาล

ตําบลหยวน บานธาตุ หมูที่ ๒  
 

3. บริเวณถนนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหยวนภายในบริเวณเขตเลือกตั้งเทศบาล
ตําบลหยวน บานหยวน หมูที่ ๔  

 

4. บริเวณสามแยกหนาบานผูใหญบาน บานแดนเมือง หมูที่ ๗  
5. บริเวณถนนภายในหมูบานบานแดนเมือง หมูที่ 7 ซอยวัดแดนเมือง จนถึงซอยแดนเมืองรีสอรท  
6. บริเวณถนนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหยวนภายในบริเวณเขตเลือกตั้งเทศบาล

ตําบลหยวน บานงุน หมูที่ ๙  
 

7. บริเวณถนนสายหลักบานปาแดด – พระนั่งดนิ (ที่อยูในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาํบลหยวน)  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบบัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 
เรื่อง  กําหนดสถานท่ี หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

และติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน 
และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 

 
กําหนดจํานวนการปดประกาศและการติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
 

ประเภท จํานวนประกาศ 
ปดไดไมเกิน (แผน) 

จํานวนแผนปายหาเสียง 
ติดไดไมเกิน (แผน) 

นายกเทศมนตรีตําบลหยวน 45 27 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน         
เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

25 15 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน            
เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 

20 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบบัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 
เรื่อง  กําหนดสถานท่ี หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

และติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน 
และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 
หนวยงาน หมวดการทางเชียงคํา 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  ประกอบดวย  หมูท่ี  5 , 6 , 10 , 11 , 13  และ 14 
 

ลําดับ สถานที่ปดประกาศ/ตดิแผนปายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

หมายเหตุ 

 สถานที่ปดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๑.โครงสรางของปายจะตองแข็งแรงหากทําใหเกิดความ
เสียหายใดๆ แกชีวิตหรือทรัพยสินของผูใดผูขออนุญาตจะตอง
เปนผูรับผิดชอบท้ังหมด 
๒.ตําแหนงของปายจะตองไมปดบังแนวสายตาคนขับท่ีเขาทาง
แยกไมปดบังปายจราจรท่ีติดตั้งอยูเดิมหรือทําใหเกิดภาวะคับ
ขันในการขับรถผานทางหลวงบริเวณนั้น 
๓ .รูปแบบของปายประชาสัมพันธ ท่ีติดตั้งอยูแนวสายตา
คนขับรถหรือใหคนขับรถอานจะตองมีลักษณะท่ีอานเขาใจ
โดยงายและรวดเร็วคือขอความสั้นชัดเจนและอานออกไดใน
ระยะไมนอยกวา 100 เมตร และไมมีการโฆษณาสินคาใดๆ 
๔.หามมิใหติดตั้งปายประชาสัมพันธท่ีบนเกาะบริเวณ บริเวณ
ทางแยก , บนสะพานลอย, บนเกาะกลางของทางหลวงท่ี 
ยวดยานใชความเร็วสูงเพราะอาจบดบังสายตาคนขับรถเม่ือมี
คนเดินเทาขามทางหรือกอใหเกิดอุบัติเหตุอ่ืนๆ เนื่องจาก
คนขับรถละสายตาไปจากทางหลวงไปอานปาย 
๕.ใหติดตั้งปายขนานและชิดกับเขตทางหลวงโดยเฉพาะบริเวณ
ยานชุมขน เชน ตลาด ท่ีจอดรถประจําทาง ท้ังนี้จะตองไมทําให
เกิดความเดือดรอนแกผูท่ีอาศัยอยูริมทางหลวงนั้นๆ 
๖.หามมิใหมีการติดตั้งปายปดทับหรือขีดเขียนพนสีลงบนทาง
หลวง ปายจราจร เสาหลัก กิโลเมตร ศาลาทางหลวง หรือ
เครื่องหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการใชประโยชนในงานทาง 
๗ . เ ม่ื อ สิ้ น สุ ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศบ าล แล ะ
นายกเทศมนตรีแลวใหรื้อถอนปายดังกลาวออกไปจากเขตทาง
หลวงทันทีภายใน 7 วัน มิฉะนั้นกรมทางหลวงจะรื้อถอนหรือ
ทําลายโดยผูขออนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและจะตอง
เปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
ตําแหนงของปายท่ีจะอนุญาตใหติดตั้ง จะตองอยูท่ีบริเวณกับ
แนวทางหลวงเทาท่ีจะเปนไปได โดยจะตองหางจากขอบไหล
ทางไมนอยกวา 6 เมตร 

1. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ หมายเลข
ควบคุม 0103  
ตอน น้ําแวน-สะแลง กม. 68+274 –กม. 
87+538 

 สถานที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
1. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ หมายเลข

ควบคุม 0103  
ตอน น้ําแวน-สะแลง กม. 68+274 –กม. 
87+538 

  

 
*** หมายเหตุ ผูสมัครตองขออนุญาตตอหมวดการทางเชียงคํากอนดําเนินการปดประกาศ/ติดตั้งปาย โดยมี
รายละเอียดการขออนุญาตตามเอกสารแนบทายนี้ 
 



 
 

แบบบัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 
เรื่อง  กําหนดสถานท่ี หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

และติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน 
และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 
หนวยงาน หมวดการทางเชียงคํา 

เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบดวย  หมูท่ี  1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9  และ 12 
 

ลําดับ สถานที่ปดประกาศ/ตดิแผนปายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

หมายเหตุ 

 สถานที่ปดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๑.โครงสรางของปายจะตองแข็งแรงหากทําใหเกิดความ
เสียหายใดๆ แกชีวิตหรือทรัพยสินของผูใดผูขออนุญาตจะตอง
เปนผูรับผิดชอบท้ังหมด 
๒.ตําแหนงของปายจะตองไมปดบังแนวสายตาคนขับท่ีเขาทาง
แยกไมปดบังปายจราจรท่ีติดตั้งอยูเดิมหรือทําใหเกิดภาวะคับ
ขันในการขับรถผานทางหลวงบริเวณนั้น 
๓ .รูปแบบของปายประชาสัมพันธ ท่ีติดตั้งอยูแนวสายตา
คนขับรถหรือใหคนขับรถอานจะตองมีลักษณะท่ีอานเขาใจ
โดยงายและรวดเร็วคือขอความสั้นชัดเจนและอานออกไดใน
ระยะไมนอยกวา 100 เมตร และไมมีการโฆษณาสินคาใดๆ 
๔.หามมิใหติดตั้งปายประชาสัมพันธท่ีบนเกาะบริเวณ บริเวณ
ทางแยก , บนสะพานลอย, บนเกาะกลางของทางหลวงท่ี 
ยวดยานใชความเร็วสูงเพราะอาจบดบังสายตาคนขับรถเม่ือมี
คนเดินเทาขามทางหรือกอใหเกิดอุบัติเหตุอ่ืนๆ เนื่องจาก
คนขับรถละสายตาไปจากทางหลวงไปอานปาย 
๕.ใหติดตั้งปายขนานและชิดกับเขตทางหลวงโดยเฉพาะบริเวณ
ยานชุมขน เชน ตลาด ท่ีจอดรถประจําทาง ท้ังนี้จะตองไมทําให
เกิดความเดือดรอนแกผูท่ีอาศัยอยูริมทางหลวงนั้นๆ 
๖.หามมิใหมีการติดตั้งปายปดทับหรือขีดเขียนพนสีลงบนทาง
หลวง ปายจราจร เสาหลัก กิโลเมตร ศาลาทางหลวง หรือ
เครื่องหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการใชประโยชนในงานทาง 
๗ . เ ม่ื อ สิ้ น สุ ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศบ าล แล ะ
นายกเทศมนตรีแลวใหรื้อถอนปายดังกลาวออกไปจากเขตทาง
หลวงทันทีภายใน 7 วัน มิฉะนั้นกรมทางหลวงจะรื้อถอนหรือ
ทําลายโดยผูขออนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและจะตอง
เปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
ตําแหนงของปายท่ีจะอนุญาตใหติดตั้ง จะตองอยูท่ีบริเวณกับ
แนวทางหลวงเทาท่ีจะเปนไปได โดยจะตองหางจากขอบไหล
ทางไมนอยกวา 6 เมตร 

1. ทางหลวงหมายเลข ๑148 หมายเลข
ควบคุม 0200 สบท-ุบานหยวน                
กม. 98+495- กม. 113+079 

 สถานที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
1. ทางหลวงหมายเลข ๑148 หมายเลข

ควบคุม 0200 สบท-ุบานหยวน         
กม. 98+495- กม. 113+079 

 
*** หมายเหตุ ผูสมัครตองขออนุญาตตอหมวดการทางเชียงคํากอนดําเนินการปดประกาศ/ติดตั้งปาย โดยมี
รายละเอียดการขออนุญาตตามเอกสารแนบทายนี้ 
 
 



 
 

แบบบัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 
เรื่อง  กําหนดสถานท่ี หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

และติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน 
และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 

หนวยงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงคํา 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  ประกอบดวย  หมูท่ี  5 , 6 , 10 , 11 , 13  และ 14 

 

ลําดับ สถานที่ปดประกาศ/ตดิแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หมายเหต ุ
 สถานที่ปดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๑.การขออนุญาตติดตั้งปายตางๆ บนเสา

ไฟฟาของ PEA ผูขออนุญาตตองมีหนังสือ
ขออนุญาตไปยัง กฟฟ.ทองท่ีท่ีจะขอติดตั้ง
ปาย และวัตถุประสงคของการติดตั้งปาย
ตองเก่ียวกับการบริการชุมชน หรือเพ่ือ
ประโยชนของทองถ่ิน และตองไมเปนไป
เพ่ือธุรกิจการคา 
๒.การติดตั้งปายดังกลาวตองเปนการติดตั้ง
ชั่วคราว โดยมีการระบุระยะเวลาในการ
ติดตั้งแนนอน 
๓.ให กฟฟ. ในทองท่ี ท่ีจะมีการติดตั้งปาย
ดังกลาว เปนผูพิจารณาอนุญาตใหติดตั้ง
ปายบนเสาไฟฟาของ PEA ได โดยให กฟฟ. 
นั้นๆ เปนผูใหคําแนะนําเก่ียวกับการติดตั้ง
ปายบนเสาไฟฟาของ PEA ท้ังนี้ ใหคํานึงถึง
ความปลอดภัย และไม กีดขวางการข้ึน
ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟาของผูปฏิบัติงาน 
๔ .ให  กฟฟ .  นั้นๆ แจง ใหผู ขออนุญาต        
หามใชกาวในการติดปายติดกับเสาไฟฟา
ของ PEA และใหทําการรื้อถอนปายออก
โดยเร็ว เม่ือครบกําหนดแลว สําหรับในกรณี
ท่ี PEA มีความจําเปนตองปลดปายออก 
เปนการชั่วคราว ก็ใหมีสิทธิดําเนินการได 
 

1. บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลหยวน เขตเลือกตั้งที่ ๑  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 
เรื่อง  กําหนดสถานท่ี หลักเกณฑและวิธีการปดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

และติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน 
และนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 

หนวยงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงคํา 
 

เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบดวย  หมูท่ี  1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9  และ 12 
 

ลําดับ สถานที่ปดประกาศ/ตดิแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หมายเหต ุ
 สถานที่ปดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๑.การขออนุญาตติดตั้งปายตางๆ บนเสา

ไฟฟาของ PEA ผูขออนุญาตตองมีหนังสือ
ขออนุญาตไปยัง กฟฟ.ทองท่ีท่ีจะขอติดตั้ง
ปาย และวัตถุประสงคของการติดตั้งปาย
ตองเก่ียวกับการบริการชุมชน หรือเพ่ือ
ประโยชนของทองถ่ิน และตองไมเปนไป
เพ่ือธุรกิจการคา 
๒.การติดตั้งปายดังกลาวตองเปนการติดตั้ง
ชั่วคราว โดยมีการระบุระยะเวลาในการ
ติดตั้งแนนอน 
๓.ให กฟฟ. ในทองท่ี ท่ีจะมีการติดตั้งปาย
ดังกลาว เปนผูพิจารณาอนุญาตใหติดตั้ง
ปายบนเสาไฟฟาของ PEA ได โดยให กฟฟ. 
นั้นๆ เปนผูใหคําแนะนําเก่ียวกับการติดตั้ง
ปายบนเสาไฟฟาของ PEA ท้ังนี้ ใหคํานึงถึง
ความปลอดภัย และไม กีดขวางการข้ึน
ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟาของผูปฏิบัติงาน 
๔ .ให  กฟฟ .  นั้นๆ แจง ใหผู ขออนุญาต        
หามใชกาวในการติดปายติดกับเสาไฟฟา
ของ PEA และใหทําการรื้อถอนปายออก
โดยเร็ว เม่ือครบกําหนดแลว สําหรับในกรณี
ท่ี PEA มีความจําเปนตองปลดปายออกเปน
การชั่วคราว ก็ใหมีสิทธิดําเนินการได 
 

1. บนเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลหยวน เขตเลือกตั้งที่ ๒  

 
 


