
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าเทศบาลต าบลโนนตาล 
เรื่อง  การก าหนดสถานทีป่ิดประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย 

เกี่ยวกบัการหาเสียงเลอืกตัง้นายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล 
******************************************** 

 

  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔     
ซึ่งคณะกรรมการการเลอืกตั้งได้ประกาศก าหนดใหม้ีการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลและนายกเทศมนตรี      
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโนนตาล ได้ประกาศให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาล และนายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล โดยก าหนดให้มีการเลือกตั้ง    
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒       
พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง สามารถกระท าได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสยีงเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๖๓  จึงประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี ้
  ๑. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล ติดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้  
  ๑.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนตาล 
  ๑.๒ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
  ๑.๓ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
  ๑.๔ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
  ๑.๕ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
  ๑.๖ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
  ๑.๗ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖  

๑.๘ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
  ๑.๙ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
  ๑.๑๐ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
  ๑.๑๑ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 
 

  ๒. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้  
                   ๒.๑ บริเวณไหล่ทางถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโนนตาลทุกเส้น 
                   ๒.๒ บริเวณไหล่ทางถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตลอดสาย เริ่มตั้งแต่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด จนสุดทางบ้านอีเม้ง หมู่ที่ ๗ 
 

/๓. จ านวน... 



 
-๒- 

 
 ๓. จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และจ านวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ    
หาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครท าได้ ดังนี้ 
 ๓.๑ จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่เกิน ๕๐ แผ่น 
 ๓.๒ จ านวนของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่เกิน ๓๐ แผ่น 
 

 ๔. หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง  
 ๔.๑ ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร  จ านวน ๒๕ แผ่น 
 ๔.๒ ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร  จ านวน ๑๕ แผ่น 
 ๔.๓ การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิด
อันตรายแก่ประชาชน หรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือ 
ประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และการจราจร  
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                     นิยม  บุญจันทร ์
                  (นายนิยม  บุญจันทร์) 
                 ประธานกรรมการการเลอืกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโนนตาล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าเทศบาลต าบลโนนตาล 
เรื่อง  การก าหนดสถานทีป่ิดประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย 

เกี่ยวกบัการหาเสียงเลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาล เขตเลอืกตั้งที่ ๑ 
******************************************** 

 

  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔     
ซึ่งคณะกรรมการการเลอืกตั้งได้ประกาศก าหนดใหม้ีการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลและนายกเทศมนตรี      
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโนนตาล ได้ประกาศให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาล และนายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล โดยก าหนดให้มีการเลือกตั้ง    
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒       
พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง สามารถกระท าได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสยีงเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๖๓  จึงประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี ้
  ๑. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ติดประกาศ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้  
  ๑.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนตาล 
  ๑.๒ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
  ๑.๓ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
  ๑.๔ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
  ๑.๕ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
  ๑.๖ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖  
 

  ๒. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้  
                         - บริเวณไหล่ทางถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโนนตาลทุกเส้น 
 

 ๓. จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และจ านวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ    
หาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครท าได้ ดังนี้ 
 ๓.๑ จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่เกิน ๒๕ แผ่น 
 ๓.๒ จ านวนของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่เกิน ๑๕ แผ่น 
 
 

/๔. หลักเกณฑ์... 
 
 



 
-๒- 

 

 ๔. หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง  
 ๔.๑ ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร  จ านวน ๒๕ แผ่น 
 ๔.๒ ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร  จ านวน ๑๕ แผ่น 
 ๔.๓ การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิด
อันตรายแก่ประชาชน หรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือ 
ประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และการจราจร  
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                     นิยม  บุญจันทร ์
                  (นายนิยม  บุญจันทร์) 
                 ประธานกรรมการการเลอืกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโนนตาล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าเทศบาลต าบลโนนตาล 
เรื่อง  การก าหนดสถานทีป่ิดประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย 

เกี่ยวกบัการหาเสียงเลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาล เขตเลอืกตั้งที่ ๒ 
******************************************** 

 

  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔     
ซึ่งคณะกรรมการการเลอืกตั้งได้ประกาศก าหนดใหม้ีการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลและนายกเทศมนตรี      
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโนนตาล ได้ประกาศให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาล และนายกเทศมนตรีต าบลโนนตาล โดยก าหนดให้มีการเลือกตั้ง    
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒       
พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง สามารถกระท าได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสยีงเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๖๓  จึงประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี ้
  ๑. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ติดประกาศ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้  
  ๑.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนตาล 
  ๑.๒ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
  ๑.๓ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
  ๑.๔ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
  ๑.๕ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
  ๑.๖ สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐  
 

  ๒. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนตาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้  
                   ๒.๑ บริเวณไหล่ทางถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโนนตาลทุกเส้น 
                   ๒.๒ บริเวณไหล่ทางถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตลอดสาย เริ่มตั้งแต่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด จนสุดทางบ้านอีเม้ง หมู่ที่ ๗ 
 

 ๓. จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และจ านวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ    
หาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครท าได้ ดังนี้ 
 ๓.๑ จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่เกิน ๒๕ แผ่น 
 ๓.๒ จ านวนของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่เกิน ๑๕ แผ่น 
 

/๔. หลักเกณฑ์... 
 



 
-๒- 

 

 ๔. หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง  
 ๔.๑ ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร  จ านวน ๒๕ แผ่น 
 ๔.๒ ขนาดของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร  จ านวน ๑๕ แผ่น 
 ๔.๓ การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิด
อันตรายแก่ประชาชน หรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือ 
ประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และการจราจร  
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                     นิยม  บุญจันทร ์
                  (นายนิยม  บุญจันทร์) 
                 ประธานกรรมการการเลอืกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโนนตาล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


