
 

 

 

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 
อําเภอเชียงคํา    จังหวัดพะเยา 

เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 
 
 
 

      ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
ของเทศบาล  และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564  

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ             
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพะเยา               
จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหยวน   ดังตอไปนี้ 

   ๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี 28  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2564  

   ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแตวันท่ี 8  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 12   
เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564   เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. 

   ๓. สถานท่ีรับสมัคร   สํานักงานเทศบาลตําบลหยวน 

   ๔. จํานวนนายกเทศมนตรีตําบลหยวนท่ีจะมีการเลือกตั้ง  จํานวน  1  คน    
 

    ๕.  การเลือกตั้งใหถือเขตของเทศบาลตําบลหยวนเปนเขตเลือกตั้ง 

   ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน   1   เขตเลือกตั้ง   
  

   ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
     ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซ่ึงไมตองมีบัตร
ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถาย 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 หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร จํานวน   36  รูป 
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     ๗.๖  หลักฐานการศึกษา (สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา)/หลักฐาน
การเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  หรือสมาชิกรัฐสภา  พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
 

     ๗.๗  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปท่ีสมัคร
รับเลือกตั้งของผูสมัคร เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเหตุ
แหงการไมไดเสียภาษี 
     ๗.๘  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร 
หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ เปนตน 
 

     ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ี
กฎหมายกําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลหยวน  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตาม  
วัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓  และขอ ๗  ท้ังนี้  จะสมัครรับเลือกตั้ง
ไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี   4   เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. .2564 
 
 
 

              
             (นางสุกัญญา    หลายแหง) 
         ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 

อําเภอเชียงคํา    จังหวัดพะเยา 
เรื่อง  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน 

 
 

      ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
ของเทศบาล  และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2564 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ             
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพะเยา               
จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน ดังตอไปนี้ 

   ๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี 28  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2564  

   ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแตวันท่ี 8  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 12   
เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564   เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. 

   ๓. สถานท่ีรับสมัคร   สํานักงานเทศบาลตําบลหยวน 

   ๔. จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวนท่ีจะมีการเลือกตั้ง  ท้ังสิ้น  12  คน  
 

    ๕.  การเลือกตั้งใหถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวนเปนเขตเลือกตั้ง 

   ๖. เขตเลือกตั้ง มีจํานวน   2   เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

     ๖.๑  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง 6 คน 
พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  

          6.1.1 บานดอนไชย  หมูท่ี 5 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา (เฉพาะในเขตเทศบาล         
ตําบลหยวน) 

          6.2.2 บานแชแหง หมูท่ี 6 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา 

            6.2.3 บานใหมนันทะวงค  หมูท่ี 10 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา  (เฉพาะในเขต
เทศบาลตําบลหยวน) 

            6.2.4 บานกอม หมูท่ี 11 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา 

           6.2.5 บานทุงบานเย็น หมูท่ี 13 ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา (เฉพาะในเขต
เทศบาลตําบลหยวน) 

           6.2.6 บานเปอยเปยง  หมูท่ี 14  ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา   
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      ๖.๒ เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน  ท่ีจะมีการเลือกตั้ง 6 คน 
พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ไดแก  

        6.2.1  บานธาตุสบแวน หมูท่ี1 ตําบล.หยวน อําเภอเชียงคํา (เฉพาะในเขตเทศบาล 
ตําบลหยวน) 

       6.2.2 บานธาตุ หมูท่ี 2  ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา (เฉพาะในเขตเทศบาล  
ตําบลหยวน) 

       6.2.3 บานหยวน หมูท่ี 3 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา(เฉพาะในเขตเทศบาล         
ตําบลหยวน) 

       6.2.4 บานมาง หมูท่ี 4 ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา(เฉพาะในเขตเทศบาลตําบลหยวน) 

       6.2.5.บานแดนเมือง  หมูท่ี 7  ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา    

       6.2.6 บานงุน  หมูท่ี 9 ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา(เฉพาะในเขตเทศบาลตําบลหยวน)  

       6.5.7 บานปาแดด  หมูท่ี 12 ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา   
  

   ๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบดวย 
     ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซ่ึงไมตองมีบัตร
ประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถาย 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 หรือรูปภาพท่ีพิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง 
ขนาดกวางประมาณ ๘.๕  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร  จํานวน  24  รูป 
      ๗.6  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน ๓ ป นับถึงปท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ัง
สาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี 
     ๗.7  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร 
หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ เปนตน 
 

     ผูใดมีคุณสมบัติและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ี
กฎหมายกําหนด ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ตาม  วัน เวลา สถานท่ี และหลักฐานการสมัครตามท่ีกําหนดในขอ ๒ ขอ ๓  และขอ ๗  ท้ังนี้ จะสมัคร            
รับเลือกตั้งไดเพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเทานั้น 
 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี   4   เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. .2564 
 
 
 

              
                 (นางสุกัญญา    หลายแหง) 
         ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหยวน 


