สปอต 1 เชิญชวนไปเลือกตั้งเทศบาล
ส่านักงาน กกต.จังหวัดพิจิตร ขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กากบาทเลือกได้ 1 คน บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กากบาท
เลือกได้ไม่เกิน 6 คน
วันอาทิตย์ที 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้ง ทีท่านมีชืออยู่
เลือกผู้แทนทีดี เข้าไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถินของเรา หลักฐานทีใช้ในการเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประชาชน บัตร
ประชาชนทีหมดอายุก็ใช้ได้ บัตรหรือหลักฐานทีราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ทีมีรูปถ่ายและมีเลขประจ่าตัว
ประชาชน 13 หลัก เช่น ใบขับขี หรือพาสปอร์ต
พบเห็นเหตุทุจริตแจ้งสายด่วน กกต. โทร. 1444 หรือ แอพพลิเคชัน ตาสับปะรด หรือ สายด่วน ส่านักงาน กกต.
จังหวัดพิจิตร 056-615662
"เลือกตั้งเทศบาล ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส"
//////////////////

สปอต 2 ข้อห้ามการกระท่าผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิน
ส่านักงาน กกต.จังหวัดพิจิตร ขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 บัตร บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กากบาทเลือกได้
1 คน บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กากบาทเลือกได้ไม่เกิน 6 คน และขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้สมัคร
ระมัดระวังการกระท่าผิดซึงจะมีโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีโทษจ่าคุก 1 ถึง 10 ปี หรือ ปรับ
20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจ่าทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี
อย่าลืม วันอาทิตย์ที 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ 8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งทีท่านมีชืออยู่
พบเห็นเหตุทุจริตแจ้งสายด่วน กกต . โทร.1444 หรือ แอพพลิเคชัน ตาสับปะรดหรือ สายด่วน ส่านักงานกกต.
จังหวัดพิจิตร โทร.056-615662
"เลือกตั้งเทศบาล ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส"
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สปอต 3 สปอตรณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เลือกตั้งท้องถิน ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส วันที 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00
นาฬิกา เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ หน่วยเลือกตั้งทีท่านมีชืออยู่ รับบัตรเลือกตั้ง 2 บัตร

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กากบาทเลือกได้ 1 คน บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กากบาทเลือกได้ไม่เกิน 6 คน
สอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆเกียวกับ สนง.กกต. ได้ที สายด่วน 1444 ทุกค่าถามมีค่าตอบ ทุกค่าตอบ
เราติดตามด้วยความใส่ใจ ครบทุกเรืองเลือกตั้ง หากใครอยากรู้ว่าตนเองมีรายชืออยู่หน่วยเลือกตั้งไหนเข้าไป
ตรวจสอบที แอพพลิเคชัน สมาร์ทโหวต และร่วมแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง กับ แอพพลิเคชันตาสับปะรด ,สายด่วน
1444 และสายด่วน ส่านักงาน กกต.จังหวัดพิจิตร 056-615662
“เลือกตั้งท้องถิน ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส ร่วมส่งเสริมโดย ส่านักงาน กกต. จังหวัดพิจิตร”
////////////////////////////////////////////

บทอ่านที 1 เชิญชวนไปเลือกตั้ง อบจ.พิจิตร
ส่านักงาน กกต.จั งหวั ด พิจิตร ขอเชิญประชาชนผู้มีสิ ทธิ เลื อกตั้ง อายุ ไม่ต่า กว่า 18 ปี ในวั น
เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
- รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กากบาทได้ใบละเครืองหมายเดียว
- วันอาทิตย์ที 20 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้ง ทีท่าน
มีชืออยู่ เลือกผู้แทนทีดี เข้าไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถินของเรา หลักฐานทีใช้ในการเลือกตั้ง

ได้แก่ บัตรประชาชน บัตรประชาชนทีหมดอายุก็ใช้ได้ บัตรหรือหลักฐานทีราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐออกให้ทีมีรูปถ่ายและมีเลขประจ่าตัวประชาชน 13 หลัก เช่น ใบขับขีหรือพาสปอร์ต
- พบเห็นเหตุทุจริตแจ้งส่านักงาน กกต.จังหวัด พิจิตร 056-615662 /สายด่วน กกต. 1444 หรือ
แอพพลิเคชัน ตาสับปะรด
"เลือกตั้ง อบจ.พิจิตร ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส"
///////////////////////////////

บทอ่านที 2 ข้อห้ามการกระท่าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ท้องถิน
ส่านักงาน กกต.จังหวัดพิจิตร ขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ในวัน
เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
- รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กากบาทได้ใบละ เครืองหมายเดียว และขอให้ผู้มีสิทธิเ์ ลือกตั้งและผู้สมัคร
ระมัดระวังการกระท่าผิดซึงจะมีโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะการ ซื้อสิทธิข์ ายเสียงมีโทษจ่าคุก 1
ถึง 10 ปี หรือ ปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี
- อย่าลืม วันอาทิตย์ที 20 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที
ท่านมีชืออยู่
- พบเห็นเหตุทุจริตแจ้งสายด่วน กกต . 1444 หรือ แอพพลิเคชัน ตาสับปะรดหรือ ส่านักงานกกต.
จังหวัดพิจิตร 056-615662
"เลือกตั้ง อบจ.พิจิตร ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส"

บทอ่านที 3 รณรงค์ เลือกตั้ง นายก - ส.อบจ.พิจิตร
เลือกตั้งท้องถิน ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 20 ธันวาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจิตร ณ หน่วยเลือกตั้งทีท่านมีชืออยู่
และหากพบเห็นเหตุทุจริตการเลือกตั้ง แจ้ง ส่านักงาน กกต.จังหวัดพิจิตร โทร 056-615662หรือ สาย
ด่วน กกต. 1444 /ช่องทางแอพพลิเคชันตาสับปะรด , และใครอยากรู้ว่าตนเองมีรายชืออยู่หน่วยเลือกตั้ง
ไหนเข้าไปตรวจสอบได้ที แอพพลิเคชัน สมาร์ทโหวต (Smart Vote)
“เลือกตั้งท้องถิน ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ร่วมส่งเสริมโดย ส่านักงาน กกต. จังหวัดพิจิตร”
////////////////////////////////////////////

