
--------------------------

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

นำยนพดล สุยะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัดล ำพูน เปิดเผยว่ำ                           
ด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบแผนกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี 
โดยจังหวัดล ำพูนมีเทศบำลท่ีจะจัดกำรเลือกตั้งประกอบด้วย เทศบำลเมือง จ ำนวน  ๑ แห่ง และเทศบำลต ำบล  
จ ำนวน ๓๙ แห่ง รวมท้ังสิ้น ๔๐ แห่ง รำยละเอียดแผนจัดกำรเลือกตั้ง ดังนี้

สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่...ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน โทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๒๕ ๖๒๐-๒



- ๒ -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี...ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน โทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๒๕ ๖๒๐-๒



--------------------------

- ๓ -

(1) เทศบาลเมือง
- ค่าใช้จ่ายผู้สมัครนายกเทศมนตรี               ไม่เกินจ านวน  450,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล          ไม่เกินจ านวน  120,000 บาท

(2) เทศบาลต าบล
- ค่าใช้จ่ายผู้สมัครนายกเทศมนตรี              ไม่เกินจ านวน  450,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล          ไม่เกินจ านวน  120,000 บาท

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

ดังนี้

ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต  ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

สอบถำมเพิ่มเติมได้ที.่..ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน โทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๒๕ ๖๒๐-๒



--------------------------

- ๔ -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

สอบถำมเพิ่มเติมได้ที.่..ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน โทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๒๕ ๖๒๐-๒



--------------------------

- ๕ -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔



--------------------------

- ๖ -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

พร้อมส าเนา



--------------------------

- ๗ -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก ำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ต้องหลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกันสำมปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภำษีเงินได้                      
ให้ท ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษี พร้อมทั้งสำเหตุกำรไม่ได้เสียภำษี ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒

ล าพูน แล้วแต่กรณี และให้เจ้าหน้าที สรรพกรผู้มีอ านาจรับรองส าเนาถูกต้อง

ล าพูน  เพื อขอคัดส าเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีฯ

และให้เจ้าหน้าที สรรพกร ผู้มีอ านาจรับรองส าเนาถูกต้อง ใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครแทนใบเสร็จรับเงินได้

พร้อมใบเสร็จรับเงินที รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง



--------------------------

- ๘ –

ตัวอย่าง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔



--------------------------

- ๙ –

ตัวอย่าง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔



--------------------------

- ๑๐-
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

ชื ออยู่

ใดของทางราชการ



--------------------------

- ๑๑-

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔



--------------------------

- ๑๒ -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔



--------------------------

- ๑๓-
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

องค์กรปกครองส่วน
ลการเลือกตั้ งเป็นไป

เสร็จ และจะมี

เลือกตั้ งมิ ได้เป็นไป

การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรบัเลือกในการเลือกตัง้ที จะจัดขึน้ใหม่
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ และด าเนินการให้มีการรับสมัคร 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่/รับสมัครใหม่/ผู้สมัครเดิม
ไม่มีสิทธิสมัคร



--------------------------

- ๑๔ -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

สมาชิกสภา 
ผู้สมัครรับ

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ผู้ที ได้คะแนน
น้อยกว่าข้อ ๒ ไม่มีสิทธิสมัครฯ)

ก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ นไว้เป็นอย่างอื น

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี...ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน โทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๒๕ ๖๒๐-๒



- ๑๕ -
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวดัล ำพูน

เลขที่ข่ำว ๑๔/๒๕๖๔ วันที่เผยแพร่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

เพื่ อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้อง
ปรามการทุจริตเลือกตัง้ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการ
พบเห็นการทุจริต และ การกระท าผิดกฏหมาย
เลือกตัง้ หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับ
การเ ลือกตั ้ง   โดยผู้ ใ ช้งานสามารถรายงาน
สถานการณ์ได้ทัง้ ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ 
ผ่านทางแอปพลิเคชัน

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ใน
การเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตัง้ ข้อมูลพรรค
การเมือง ข้อมูลที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตัง้ รวมทัง้ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้อง ในการ
เลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
28 มีนาคม 2564 นี ้และที่จะมีขึน้ในครัง้ต่อๆ ไป

สามารถสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ 
ซึ่งจะปรับเวลาและขยายคู่สายให้บริการ 
ตัง้แต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.
โดยเร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี...ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน โทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๒๕ ๖๒๐-๒


