
 

 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลตกพรม 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตกพรม 
--------------------------------- 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา เทศบาล            
และนายกเทศมนตรี เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ า
จังหวัดจันทบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตกพรม ดังต่อไปนี้ 
  1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๔ 
  2 . ระยะ เวลาสมั ครรับ เลือก ต้ั ง  ต้ั งแ ต่วั น ท่ี  8  เดือน  กุ มภาพั น ธ์  พ .ศ . 25 6 4  
ถึงวันท่ี 12 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
  3. สถานท่ีรับสมัคร ณ ส านักงานเทศบาลต าบลตกพรม 
  4. จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตกพรม ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน 12 คน 
  5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตกพรม เป็นเขตเลือกตั้ง 
  6. เขตเลือกตั้ง มีจ านวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
 6.1  เขตเลือกตั้งท่ี 1 จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตกพรม ท่ีจะมีการเลือกตั้ง 6 คน 
พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 

  (1) หมู่ท่ี 1 บ้านตกซี ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  (2) หมู่ท่ี 2 บ้านตกพรม ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  (3) หมู่ท่ี 4 บ้านสีเสียด ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  (4) หมู่ท่ี 5 บ้านเพกา ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  (5) หมู่ท่ี 9 บ้านล าอ่อน ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
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 6.2  เขตเลือกต้ังท่ี 2 จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตกพรม ท่ีจะมีการเลือก             
ต้ัง 6 คน พื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 

  (1) หมู่ท่ี 3 บ้านสะตอน้อย ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  (2) หมู่ท่ี 6 บ้านอ่างเอ็ด ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  (3) หมู่ท่ี 7 บ้านปงซี ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  (4) หมู่ท่ี 8 บ้านวันทอง ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  (5) หมู่ท่ี 10 บ้านบ่อกลาง ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  (6) หมู่ท่ี 11 บ้านชากราว ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 7. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
  7.1 บัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร
ประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่าย และมี
หมายเลขประจ าตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
  7.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
  7.3 ใบรับรองแพทย์ 
  7.4 ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตกพรม จ านวน 2,000 บาท 
  7.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพท่ีพิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 
ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน 24 รูป 
  7.6 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีท่ี
สมัครรับเลือกต้ังของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสีย
ภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมท้ังสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 
  7.7 หลักฐานอื่นๆ ท่ีจ าเป็น เช่น เอกสารใบเปล่ียนช่ือตัว หรือช่ือสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ เป็นต้น 
 ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตกพรม ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม 
วัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการรับสมัครตามท่ีก าหนด ในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ท้ังนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง
ได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น 

  ประกาศ ณ วันท่ี   ๔    เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  (ลงช่ือ)     
        (นายกระจ่าง   กิจจานุกิจวัฒนา) 

       ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลตกพรม 


