
         
            

  
  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นางฟองจันทร์ บุญธิ 
   เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 1 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายสะอาด ปานเพ็ชร์ 
   เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 2 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายทอง ไชยยา 
   เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 3 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค)์ 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายถวิล มูลแขม 
   เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 4 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายสรายุธ พงษ์ปัน 
   เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 5 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายวิชาญ ภักดี 
   เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 6 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายหน้อย ตาลทราย 
   เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 7 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผ ู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินท ั ้ งส ิ ้น  7,530.00 บาท                    
(เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
    

สถ./ผถ. 1/13 



         
            

  
  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ตาสิงห์ 
   เขตเลือกตั้งที ่1 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 8 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  14,900.00 บาท                    
(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายธนันทร์เอก ไชยใจโรจน์ 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 1 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  20,370.00 บาท                    
(สองหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายเสาร์แก้ว แสนไชย 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 2 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายเอนก ปินคำ 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 3 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายสมบัติ นพคุณ 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 4 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายสุรทน จอกคง 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 5 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายสมบัติ วิไลสง่ากุล 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 6 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นางนงศ์ลักษณ์ วังวอน 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 7 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  10,122.28 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายสิงห์แก้ว สุขเมือง 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 8 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  13,420.00 บาท                    
(หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายสุกิจ จิวหานัง 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 9 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  12,517.50 บาท                    
(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง                                            

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 12๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง    
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

   ชื่อผู้สมัคร นายณัฐพงษ์ กิติธรรม 
   เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอ สารภี 
   หมายเลขประจำตัว 10 
  เทศบาลตำบลท่ากว้าง 

ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งได ้รายงานค ่าใช ้จ ่ายในการเล ือกต ั ้ ง เป ็นจ ำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น  11,885.00 บาท                    
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

   รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั ้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง            
ท้ายประกาศนี ้

                                      ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                               (นายเกรียงไกร พานดอกไม้) 
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
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