
    เขียนที่....................................................... 

วันที่...................................เดอืน............................................พ.ศ. .......................  

เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เรียน .................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ............. แผ่น 

ข้าพเจ้าชื่อ ............................................................นามสกลุ…………………………………………………………...……. 
เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ได้สมัครรับเลือกตั้ งเป็น ..................................................  
ต าบล..................................อ าเภอ........................ จังหวัด........................ เขตเลือกตั้งที่.........................................  
ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากได้มีบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
ใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม
หนังสือนี้ 

ข้าพเจ้าฯ ขอแจ้งเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 ข้อ 12 ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ 
 

(.........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทรศัพท์ ที่ท าการ............................... 
โทรศัพท์มือถือ..................................... 
อีเมล์ .......................................... 

 



เขียนที่....................................................... 

วันที่...................................เดอืน............................................พ.ศ. .......................  

เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เรียน .................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ............. แผ่น 

ข้าพเจ้า ชื่อ ..................................................................... นามสกุล............................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน ................................................ 

ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น..... (สมาชิกสภาท้องถ่ิน).....ต าบล.........................อ าเภอ...............................
จังหวัด........................หมายเลข............ 

ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น..... (ผู้บริหารท้องถ่ิน).....ต าบล...........................อ าเภอ................................ .
จังหวัด........................หมายเลข............ 

พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)......จังหวัด.......................... 
มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

ขอใช้การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน................. ช่องทาง 
เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ................. ช่องทาง 
เพ่ิมเติมการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน................. ช่องทาง 
ยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน................. ช่องทาง 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นมาพร้อมนี้ได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เช่น ข้อ 10 เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงชื่อ 
 

(.........................................................) 
 
โทรศัพท์ ที่ท าการ............................... 
โทรศัพท์มือถือ..................................... 
อีเมล์ .......................................... 
 



รายละเอียดแนบท้ายหนังสือ เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ .............................................................. นามสกุล...................................................................... 
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล……………………………………….. 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล....................................... 

อ าเภอ................................จังหวัด............................................เขตเลือกตั้งที่............................หมายเลข.................... 

ล าดับ
ที ่

ช่องรายการ 
หาเสียงเลือกตั้ง 

ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่อยู่ช่องรายการ 
หาเสียงเลือกตั้ง 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ด าเนินการ 

(ชื่อ-นามสกุล/หมายเลข
ประจ าตัวประชาชน/ที่อยู่

ตามทะเบียนบ้าน) 

จ านวน 

1 เว็บไชต ์ 
 
URL/www……………………………………. 
 

  

2 โซเชียลมเีดยี 

 
Facebook Page/…………………………………………. 
Line/ID…………………………………………………………. 
 

  

3 ยทูปู 
 
YouTube channel/………………………………..…. 
 

  

4 แอปพลเิคชนั 

1.ชื่อแอปพลิเคชัน................................................. 
/ไอดี...................................................................... 
2.ชื่อแอปพลิเคชัน................................................. 
/ไอดี...................................................................... 
3.ชื่อแอปพลิเคชัน................................................. 
/ไอดี...................................................................... 

  

5 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนทุก ประเภท 

อ่ืนๆ .................................................................... 
.............................................................................. 
..............................................................................  

  

 
ลงชื่อ 

 
                                                                      (.........................................................) 

 
 



              เขียนที่....................................................... 

                               วันที่......................เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 

เรียน .................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ............. แผ่น 

ข้าพเจ้า ชื่อ .................................................. นามสกุล..................................................... ..... 
เลขประจ าตัวประชาชน ................................................ 

ไดส้มัครรับเลือกตั้งเป็น...... (สมาชิกสภาท้องถ่ิน).........ต าบล........................อ าเภอ............................
จังหวัด...............................เขตเลือกตั้งที่.............หมายเลข............. 

ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น.........(ผู้บริหารท้องถิ่น)........ต าบล........................อ าเภอ............................
จังหวัด.......................................หมายเลข.................. 

พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)......จังหวัด.......................... 
มีความประสงค์ขอแจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ข้อ 23(3)ที่ก าหนดไว้และขอ
รับรองว่าเป็นความจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ 
 

                                                                   (.........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

โทรศัพท์ ที่ท าการ............................... 
โทรศัพท์มือถือ..................................... 
อีเมล์ .......................................... 



รายละเอียดแนบท้ายหนังสือขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ .............................................................. นามสกุล...................................................................... 
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล……………………………………….. 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล....................................... 
อ าเภอ................................จังหวัด............................................เขตเลือกตั้งที่............................หมายเลข.................... 

จ านวน.......................... คัน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

และหรือผู้
ครอบครอง 

หมายเลข
ทะเบียนรถ 

ยี่ห้อ/รุ่น สี 
ประเภทของ

รถ 
(เก๋ง,กระบะ) 

วัสดุที่ใช้ติด หรือติดตั้งตั้งบนรถ
เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

เช่น ป้าย สติ๊กเกอร์ อ่ืน ๆ (ระบุ
จ านวนและแนบภาพถ่าย (ถ้ามี)) 

1      - ป้าย จ านวน............แผ่น 
- สติ๊กเกอร์ จ านวน............แผน่ 
- อ่ืน ๆ 
....................จ านวน............แผ่น
.....................จ านวน............แผ่น 

2      - ป้าย จ านวน............แผ่น 
- สติ๊กเกอร์ จ านวน............แผน่ 
- อ่ืน ๆ 
....................จ านวน............แผ่น
.....................จ านวน............แผ่น 

3      - ป้าย จ านวน............แผ่น 
- สติ๊กเกอร์ จ านวน............แผน่ 
- อ่ืน ๆ 
....................จ านวน............แผ่น
.....................จ านวน............แผ่น 

4      - ป้าย จ านวน............แผ่น 
- สติ๊กเกอร์ จ านวน............แผน่ 
- อ่ืน ๆ 
....................จ านวน............แผ่น
.....................จ านวน............แผ่น 

 
ลงชื่อ 

 
                                                                      (.........................................................) 



                        เขียนที่....................................................... 

                                               วันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ....................... 

เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง 

เรียน .................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ................... แผ่น 

ข้าพเจ้า ชื่อ .............................................................. นามสกุล...................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน .............................................ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น...............................ต าบล.....................
อ าเภอ................................จงัหวัด............................................เขตเลือกตั้งที่............................หมายเลข.................... 
มีความประสงค์แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้ 
   จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน................. คน 
   เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน................. คน  
   เพ่ิมเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน.................. คน 
   ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน................. คน 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ..........................บาทต่อวัน และให้ผู้ช่วย
หาเสียงมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1............................................................................................................................ ...................................................... 
2..................................................................................................................................... ............................................... 
3.................................................................................. .................................................................................................. 
4............................................................................................................................. ....................................................... 
5............................................................................................................................. ....................................................... 

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564 ข้อ 15 เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                       ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                ลงชือ่ 
 
                                                                      (.........................................................) 
 
โทรศพัท์ ที่ท าการ............................... 
โทรศัพท์มือถือ..................................... 
อีเมล์ .......................................... 



บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง 

ข้าพเจ้า ชื่อ .............................................................. นามสกุล...................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน .............................................ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น...............................ต าบล.....................
อ าเภอ................................จังหวัด............................................เขตเลือกตั้งที่............................หมายเลข.................... 
 

จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน................. คน 

เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน................. คน 

เพ่ิมเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน................. คน 

ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จ านวน................. คน 

ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง ตามรายช่ือ ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน หมายเหตุ 

1    
2    
3    

4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
                                                                ลงชือ่ 
 
                                                                      (.........................................................) 


