ผ.ถ. ๑/๑

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหยวน
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
ของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบั ญญั ติ การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท องถิ่ นหรื อ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพะเยา
จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหยวน ดังตอไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร สํานักงานเทศบาลตําบลหยวน
๔. จํานวนนายกเทศมนตรีตําบลหยวนที่จะมีการเลือกตั้ง จํานวน 1 คน
๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของเทศบาลตําบลหยวนเปนเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน 1 เขตเลือกตั้ง
๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย
๗.๑ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน แต ถา ผูส มัค รรั บ เลือ กตั้ งเปน บุค คลซึ่ง ไม ตอ งมี บัต ร
ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมี
หมายเลขประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย
๗.๔ คาธรรมเนียมการสมัครนายกเทศมนตรีตําบลหยวน จํานวน 5,000 บาท
๗.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน 36 รูป

-2๗.๖ หลักฐานการศึกษา (สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา)/หลักฐาน
การเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
๗.๗ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปที่สมัคร
รับเลือกตั้งของผูสมัคร เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุ
แหงการไมไดเสียภาษี
๗.๘ หลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น เช น เอกสารใบเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว หรื อ ชื่ อ สกุ ล สู ติ บั ต ร
หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน
ผู ใ ดมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม เ ป น บุ ค คลต อ งห า มมิใ ห ใ ช สิ ท ธิใ นการสมัค รรั บ เลื อกตั้ ง ตามที่
กฎหมายกําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลหยวน ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตาม
วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้ง
ไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. .2564

(นางสุกัญญา หลายแหง)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน

ส.ถ. ๑/๑

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เรื่อง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
ของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห งพระราชบั ญญั ติ การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท องถิ่ นหรื อ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพะเยา
จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน ดังตอไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร สํานักงานเทศบาลตําบลหยวน
๔. จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวนที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 12 คน
๕. การเลือกตั้งใหถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวนเปนเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน
พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก
ตําบลหยวน)

6.1.1 บ านดอนไชย หมูที่ 5 ตําบลหยวน อํ าเภอเชี ยงคํา (เฉพาะในเขตเทศบาล
6.2.2 บานแชแหง หมูที่ 6 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา

เทศบาลตําบลหยวน)

6.2.3 บานใหมนันทะวงค หมูที่ 10 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา (เฉพาะในเขต
6.2.4 บานกอม หมูที่ 11 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา

เทศบาลตําบลหยวน)

6.2.5 บ านทุ งบานเย็น หมูที่ 13 ตําบลหยว น อําเภอเชียงคํา (เฉพาะในเขต
6.2.6 บานเปอยเปยง หมูที่ 14 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา

-2๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํ านวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน
พื้นที่ที่อยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก
ตําบลหยวน)
ตําบลหยวน)
ตําบลหยวน)

6.2.1 บ านธาตุสบแวน หมูที่1 ตําบล.หยวน อําเภอเชียงคํา (เฉพาะในเขตเทศบาล
6.2.2 บานธาตุ หมูที่ 2

ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา (เฉพาะในเขตเทศบาล

6.2.3 บ า นหย ว น หมู ที่ 3 ตํา บลหย ว น อํา เภอเชีย งคํ า(เฉพาะในเขตเทศบาล
6.2.4 บานมาง หมูที่ 4 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา(เฉพาะในเขตเทศบาลตําบลหยวน)
6.2.5.บานแดนเมือง หมูที่ 7 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา
6.2.6 บานงุน หมูที่ 9 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา(เฉพาะในเขตเทศบาลตําบลหยวน)
6.5.7 บานปาแดด หมูที่ 12 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา

๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย
๗.๑ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน แต ถา ผูส มัค รรั บ เลือ กตั้ งเปน บุค คลซึ่ง ไม ตอ งมี บัต ร
ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถาย และมี
หมายเลขประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนไดพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย
๗.๔ คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน จํานวน 2,000 บาท
๗.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน 24 รูป
๗.6 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปที่
สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้ง
สาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี
๗.7 หลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น เช น เอกสารใบเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว หรื อ ชื่ อ สกุ ล สู ติ บั ต ร
หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เปนตน
ผู ใ ดมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม เ ป น บุ ค คลต อ งห า มมิใ ห ใ ช สิ ท ธิใ นการสมัค รรั บ เลื อกตั้ ง ตามที่
กฎหมายกําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ตาม วัน เวลา สถานที่ และหลั กฐานการสมัครตามที่กําหนดในขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๗ ทั้งนี้ จะสมัคร
รับเลือกตั้งไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. .2564

(นางสุกัญญา หลายแหง)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน

