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ประกาศผู้อํานวยการการเลอืกต้ังประจําเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง  ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคาํ (กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง) 
––––––––––––––––– 

 
  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา ได้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ต้ังแต่
วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และจังหวัดเชียงรายได้ลงทะเบียนรับหนังสือลาออกแล้ว ทําให้      
การลาออกมีผลสมบูรณ์ ตามมาตรา ๑๙(๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ . ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม             
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่     
๓๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงประกาศให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา  
ดังต่อไปนี้ 

๑. วันเลือกต้ัง  วันอาทิตย์ที่ ๒๔  เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ต้ังแต่วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที ่ ๒๔ เดือน 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
๓. สถานทีร่ับสมัคร  สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
๔. จํานวน  นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา   ที่จะมีการเลือกต้ัง  ทั้งสิ้น  ๑ คน 
๕. การเลือกต้ัง ให้ถือเขตของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เป็นเขตเลือกต้ัง 
๖. เขตเลือกต้ัง มจีํานวน ๑ เขตเลือกต้ัง ได้แก่ 

๖.๑ เขตเลือกต้ังที่ ๑ พ้ืนที่ทีอ่ยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ 
 (๑)  บ้านแม่สาย (ในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา) หมู่ที่ ๑ ตําบลเวียงพางคํา              
           อําเภอแม่สาย 

  (๒)  บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๒ (ในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา) , บ้านเวียงพาน หมู่ที่ ๓    
                           (ในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา) และบ้านห้วยนํ้าริน หมู่ที ่๗ ตําบลเวียงพางคํา  
                           อําเภอแม่สาย 

 (๓)  บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๕ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย 
 (๔)  บ้านผาหมี หมูท่ี่ ๖ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย   

(๕)  บ้านป่ายางใหม่ (บางสว่น) หมู่ที ่๔ และ บ้านป่ายางผาแตก ในเขตเทศบาลตําบล     
      เวียงพางคํา (บางส่วน) หมู่ที่ ๑๐ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย 

๖.๒ เขตเลือกต้ังที่ ๒ พ้ืนที่ทีอ่ยู่ในเขตเลือกต้ัง ได้แก่ 
 (๑)  บ้านป่ายางใหม่ (บางสว่น) หมู่ที ่๔ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย     
 (๒)  บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที่ ๘ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย   
 (๓)  บ้านป่าเหมือดสุขสําราญ หมู่ที ่๙ ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย   
 (๔)  บ้านป่ายางผาแตก ในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคํา (บางส่วน) หมูท่ี่ ๑๐            
          ตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแม่สาย 

/  ๗.  หลักฐานการสมัคร.. 
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๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง  ประกอบด้วย 
      ๗.๑  บัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี       
                          บัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใด 
                          ของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนสามารถ     
                          แสดงตนได้พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

        ๗.๒  สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
         ๗.๓  ใบรับรองแพทย์ 
         ๗.๔  ค่าธรรมเนียมการรับสมคัร  
         ๗.๔.๑ นายกเทศมนตรี     จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท     
         ๗.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของ 
                          ตนเอง ขนาดกว้างประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕  
                          เซนติเมตร จํานวน ๕๐ รูป  
      ๗.๖  หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา    
                            ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา่หรือหลักฐานแสดงว่าเคยเป็นสมาชิกสภา  
                            ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (ถา้มี)  พร้อมสําเนา จํานวน       
         ๑ ฉบับ 
          ๗.๗  หลักฐานอ่ืน ๆ ที่จําเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนช่ือตัว หรือช่ือสกุล สูติบัตร  
                            หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด  ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับ 
                            ท้องถิ่นพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น  

 ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ัง ตามท่ี
กฎหมายกําหนด  ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองตาม วัน  เวลา  
สถานที่  และหลักฐานการรับสมัครตามท่ีกําหนดในข้อ ๒  ข้อ ๓  และ ข้อ ๗  ทั้งน้ี จะสมัครรับเลือกต้ังได้
เพียงหน่ึงเขตเลือกต้ังเท่าน้ัน 

   ประกาศ     ณ     วันที่   ๑๔   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

        
 
                  (ลงช่ือ)  ร้อยโท 
                                     (กิตติชัย  เจริญย่ิง) 
             ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
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