
ที นม ๕๒๒๐๑ /  (̂ •ฟ ่ส ่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง 
ถนนศรีธานี นม ๓ ๐๑๖๐

^ 3  มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายและออกประกาศสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาซิกสภา

ผู้แทนราษฎร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 
อ้างถึง หนังลือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ลต(นม) ๐๐๐๓/ว ๒๒ 

ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. แบบสำรวจสถานที่ติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ แผ่น

๒. ประกาศกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายและออกประกาศสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการ 
เลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ แผ่น

ตามหน ังส ือท ี่อ ้างถ ึง สำน ักงานคณ ะกรรมการการเส ือกต ั้งประจำจ ังหว ัดนครราชส ีมา 
ได้ขอความร่วมมือให้ดำเนินการดังนี้

๑ . กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายขนาดความกว้างไม'เกิน ๑๓ ๐ เซนติเมตร และขนาดความ 
ยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร

๒. ออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ป้ายประกาศ 
แนวตั้งขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตรและขนาดความสูงไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร)

ในการนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายๆและประกาศกำหนด 
สถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธับยพัฒน์ วัชรีนทรีรัตน์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราฃการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
สำนักปลัดเทศบาล 
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
โทรศัพท ๐-๔๔๓๑-๒๐๓๗-๘ 
โทรสาร ๐-๔๔๓๑-๓๐๔๐



แบบสำรวจสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทบราษฎร 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ สถานที่ที่กำหนดให้ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หมายเหตุ
๑. บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง สถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง 

แผ่นป้ายหรือคัตเอ้าท ํ
๑. สะพานหรือส่วนประกอบ 
ของสะพาน
๒. ป้ายประกาศของทาง 
ราชการและบรรดาทรัพย์สิน 
ของทางราชการ

๒. สวนสาธารณะหนองกลด
๓. สวนสาธารณะหนองใหญ่
(̂ . สวนเฉลืมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลอง 

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (โนนหมัน)
๕. สวนเฉลืมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (บ้านบัว ๒)
๖. สวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม)
๗. สวนเฉลืมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา (สระโนนนา)
๘. สวนสาธารณะบ้านเพิ่ม
๙. บริเวณที่ทำการชุมชนในเขตเทศบาล

(ลงซ่ือ) / ^ / 10 ^

(นายธันยพัฒน์ วัชริบทร์รัตน์)
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยพระราชบ ัญญ ัต ิประกอบรัฐธรรมน ูญว่าด ้วยการเล ือกต ั้งสมาช ิกสภาผ ู้แทบราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๓ กำหนดให้ผู้สมัครพรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นฟ้ายเกี่ยวกับการ 
เล ือกต ั้ง  ได ้เฉพาะในสถานท ี'ท ี่คณะกรรมการการเล ือกต ั้งกำหนดและต ้องม ีขนาดและจำนวนไม,เกินที ่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดและต้องมืฃนาดและจำนวนไม่เกินทีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดซึ่ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศเรือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที,ปิดประกาศเกี่ยวกับการ 
เลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ซึ่งประสงค ์
จะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน

ดังน้ัน เพื่อให้การปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎรชองผู้ซึ่งประสงค์จะ 
สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจ 
ตามความในข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศ 
เก ี่ยวก ับการเล ือกต ั้ง และสถานที่ต ิดแผ่นป้ายเก ี่ยวกับการเล ือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จึงกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทบราษฎรไว้ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดสถานทีสำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สำนักงาน 
เทศบาลตำบลโนนสูง

๒. ขน าดของป ระกาศเก ี่ยวก ับการเล ือกต ั้งท ี'จะป ิดได ้ ต ้องม ีขนาดความกว้างไม,เกิน 
๓๐ เซนติเมตร และมืฃนาดความสูงไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร

๓. วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรค 
การเมือง ปิดประกาศได้สถานที'ละ ๑  แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับ 
เลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอื่น หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กำหนด

๔. ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ที'ประสงค์จะปิดประกาศ 
เก ี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที'ที'ได้จัดไว้ แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหัวหน้า 
หน่วยงานตามประกาศได้ ตั้งแต่วันท่ี ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

๕. หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงซ่ือ บ ั? ' /
(นายธันยพัฒน์ วัขรินทร์รัตน์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


