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ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๔ 
 

การสมัครรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
ระหว่างวันท่ี 20-24 มิถุนายน 2554 

“หนุนนำคนดี  มีความสามารถ  ซือ่สตัยสุจรติ 

สมัครเขารบัการเลอืกตัง้เปน นายกเทศมนตรตีำบลเวยีงพางคำ” 
 

  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ขอเชิญพ่ีน้องชาวตําบลเวียง
พางคํา  ทุกท่าน  ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมคนดี  มีความสามารถ  มีวิสัยทัศน์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รัก
บ้านเมือง  รักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีตําบลเวียง
พางคํา  เพ่ือเข้าไปทําหน้าที่เป็นผู้บริหาร   ในการพัฒนาเทศบาล/ตําบล ให้มคีวามเจริญก้าวหน้า  และดูแลทุกข์
สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.คุณสมบตั ิ ตาม กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2545  และกฎหมายการจัดตั้งเทศบาล  ดังนี ้
   (1)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง  กรณสีมัครรบัเลือกต้ังเปน็นายก 
เทศมนตร ี

 (3)  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรบัเลือกต้ัง 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ังหรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเป็นเวลาติดต่อกันสามปี นับถึงปีที่
สมัครรับเลือกต้ัง   
   (4)  สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา   
                               (5)  ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บรหิารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสยีไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(6)  เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจาก
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
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(7)  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
(8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(9)  ไม่เป็นบุคคลผู้มลีักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา  34 (1) (2) หรือ  

(4) ของพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ได้แก่ 
    (9.1)  ไม่เป็นผูวิ้กลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
    (9.2)  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
    (9.3)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

(10)  ไม่เป็นผูต้้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(11)  ไม่เป็นผูไ้ด้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุกต้ังแต่สองปีขึ้นไป และ 

ได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
(12)  ไม่เป็นผูต้้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีไม่ว่าจะ 

ได้รับโทษหรือไม่  โดยได้พ้นโทษ หรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง  แล้วแต่กรณี 
(13)  ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ   

หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริต  และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(14)  ไม่เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  

เพราะร่ํารวยผิดปกติ  หรือมทีรัพย์สินเพ่ิมขึน้ผิดปกติ 
(15)  ไม่เป็นผู้เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ 

สภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือ 
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีมายังไม่
ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง 

(16)  ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรบัเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ 
บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา 

(17)  ไม่เป็นเคยถูกคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมายังไม่ถึงหนึ่ง 
ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งอันเน่ืองมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับเลือกต้ัง
หรือได้รับเลือกต้ังมาโดยไม่สุจริต 

(18)  ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู ้
บริหารท้องถิ่น 

(19)  ไม่เป็นผูส้มัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ 
เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(20)  ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(21)  ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

ส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(22)  ไม่เป็นกรรมการการเลอืกต้ัง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา 
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(23)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด  
  1.2)หลักฐานการรับสมัคร 

(1)  ใบสมัคร  ขอรับได้ที่  ศูนย์ประสานงานและอํานวยการการเลือกต้ัง นายกเทศมนตรีตําบล
เวียงพางคํา ประจําเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

(2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 
ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร  ดังน้ี 
   (2.1)  ผู้สมคัรรับเลือกต้ังนายกเทศมนตรี    จํานวน  50  รูป 

(3)  บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัว 
ประชาชนตามกฎหมายให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  
พร้อมสําเนาและรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1  ชุด 

(4)  สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนาและรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน 1 ชุด 
(5)  ใบรับรองแพทย์  จํานวน  1  ฉบับ 
(6) หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่าหรือหลักฐานแสดงว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรอืสมาชิกรัฐสภา (ถ้ามี)  
พร้อมสําเนา จํานวน  ๑ ฉบับ 

(7)  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนช่ือตัว  หรือช่ือสกุล  สูติบัตร  หลักฐานหรือใบรับ 
รองแสดงการเกิดถิ่นที่อยู่หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น  เป็นต้น 
  (8)  ค่าธรรมเนียมการรับสมคัร- ผู้รับสมคัรนายกเทศมนตรี   จํานวน  5,000  บาท 

  1.3)วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์ประสานงานและอํานวยการการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบล
เวียงพางคํา  ระหว่างวันจันทร์ที่  20  มิถุนายน  ถึงวันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2554  เวลา  08.30 น. - 16.30  น.  
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา หมายเลขโทรศัพท์  053-646569,  053-
646393  สายด่วน คลายทกุข์ 086-421-8191 จดหมายอิเลคทรอนิคส์ wiangphangkham.chi@nmt.or.th    
,www.nang-non.com 

อํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตร ี
1.กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และ นโยบาย  
2.สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
3.แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตร ี
4.วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5.รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล และกฎหมายอ่ืน 

 
*************************** 

 
 รักถิน่  รกัชาติ  รักประชาธิปไตย  รวมแรง  รวมใจ   

ไปสมัครรบัเลอืกตัง้เปน นายกเทศมนตรตีำบลเวยีงพางคำ 




