
 

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

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

เรื่อง  ขอแจ้งการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์  

เรียน  ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดยโสธร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ........... แผ่น  

ข้าพเจ้า ช ื ่อ ........................................................... นามสกุล .................................................  
เลขประจำตัวประชาชน ……………………………………………………………….   

 ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชกิสภา อบต. …….………................ อำเภอ..............................จงัหวดัยโสธร  
เขตเลือกต้ังที่ ....... หมายเลข ........  
      ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายก อบต. .............................อำเภอ.....................จังหวัดยโสธร 
หมายเลข .......   

  …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ังแก่ผู้สมัคร)..……………………… จังหวัดยโสธร       
มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ดังน้ี  

     ขอใช้การหาเสียงเลือกตั ้งทางอิเล็กทรอนิกส์            จำนวน ................. ช่องทาง                    

    เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์      จำนวน ................. ช่องทาง  

    เพิ่มเติมการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์     จำนวน ................ ช่องทาง  

    ยกเลิกการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์     จำนวน ................ ช่องทาง  

  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี  

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นมาพรอ้มน้ี 
ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง     
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๐ เป็นต้น ที่กำหนดไว้และขอรับรองว่า 
เป็นความจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

      ขอแสดงความนับถือ  

    ลงชื่อ         

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

โทรศัพท์ที่ทำการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ............................................................. 



 

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

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

เรื่อง  ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์  

เรียน  ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดยโสธร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ........... แผ่น  

ข้าพเจ้า ชื่อ .............................................................. นามสกุล ......................................................  
เลขประจำตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. ......................... 
อำเภอ.... .. ... .. .. .. ... .. .. .. จังหวัดยโสธร เขตเล ือกตั ้งที ่  ......... หมายเลข ……... /ได้สมัครรับเล ือกตั ้งเป็น               
นายก อบต. .. . . ........... .......... ...อำเภอ....... ........... .....จังหวัดยโสธร หมายเลข ......... มีความประสงค์                    
ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากได้มีบุคคลใดที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั ้ง ตามรายละเอียดที ่แนบมา          
พร้อมหนังสือน้ี  

ข้าพเจ้าฯ ขอแจ้งเอกสารเกี ่ยวกับการหาเสียงเลือกตั ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ ที่กำหนดไว้และขอรับรองว่าเป็นความจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

      ขอแสดงความนับถือ  

     ลงชื่อ         

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

โทรศัพท์ที ่ทำการ ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ............................................................. 



 

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

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

เรื่อง  ขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง  

เรียน  ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดยโสธร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง จำนวน...................... แผ่น  

  ข้าพเจ้า ชื่อ ................................................................ นามสกุล ...................................................                         
เลขประจำตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. .........................
อำเภอ...... ...... ..... ...... .  จังหวัดยโสธร เขตเล ือกตั ้งที ่ ......... หมายเลข .. . . ..... /ได้สมัครรับเล ือกตั ้งเป็น              
นายก อบต. ...............................อำเภอ............................. จังหวัดยโสธร หมายเลข ........... มีความประสงค์             
แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง ดังน้ี  

 จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง   จำนวน ................ คน 

 เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง   จำนวน ................ คน 

 เพิ่มเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง   จำนวน ................ คน 

 ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง   จำนวน ................ คน  

ตามรายละเอียดที ่แนบมาพร้อมหนังส ือน้ี  โดยให้ได้ร ับค ่าตอบแทนคนละ          บาทต่อว ัน และให้                    
ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  ๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………                        

๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………  

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๕ เป็นต้น ที่กำหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

      ขอแสดงความนับถือ   

     ลงชื่อ         

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

โทรศัพท์ทีท่ำการ................................. โทรศัพท์มือถือ.............................................   
อีเมล์ ............................................................. 

 



 
บัญชีรายชือ่ผู้ชว่ยหาเสียง 

ข้าพเจ้า ชื่อ .................................................................... นามสกุล ......................................................... 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภา อบต. ...............................หมายเลข........เขตเลือกตั้งที่......./นายก อบต. ...................................       
หมายเลข......... จังหวัดยโสธร  

 จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง   จำนวน ................ คน 

 เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง   จำนวน ................ คน 

 เพิ่มเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง   จำนวน ................ คน 

 ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง   จำนวน ................ คน  
ขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง ตามรายชื่อ ดังนี้  

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเหตุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

  

      ลงชื่อ            
                                 (........................................................)  
 
 



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

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

เรื่อง  ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง  

เรียน  ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดยโสธร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง จำนวน ........... แผ่น  

ข้าพเจ้า ชื่อ ................................................................. นามสกุล ..................................................  
เลขประจำตัวประชาชน ………………………………………………………..   

 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.…….……................................อำเภอ.................................
จังหวัดยโสธร  เขตเลือกต้ังที่ ....... หมายเลข ........  

  ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายก อบต. .............................อำเภอ..........................จงัหวดัยโสธร 
หมายเลข .......  

 …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..……………………… จังหวัดยโสธร
    มีความประสงค์แจ้งพาหนะที่ใชใ้นการหาเสียงเลือกต้ังตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี 
    ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียง 
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่กำหนดไว้ 
และขอรับรองว่าเป็นความจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

      ขอแสดงความนับถือ  

   ลงชื่อ        

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

โทรศัพท์ที ่ทำการ ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ ............................................................. 



 

 

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

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

เรื่อง  ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง  

เรียน  ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดยโสธร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง จำนวน ........... แผ่น  

ข้าพเจ้า ชื่อ ................................................................. นามสกุล ..................................................  
เลขประจำตัวประชาชน ………………………………………………………..   

 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. …….…….................................อำเภอ..............................
จังหวัดยโสธร  เขตเลือกต้ังที่ ....... หมายเลข ........  

  ได้สมัครรับเลือกตั ้งเป็นนายก อบต. ................................อำเภอ......................         
จังหวัดยโสธร หมายเลข .......   

 …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ังแก่ผู้สมัคร)..……………………… จังหวัดยโสธร 
  มีความประสงค์แจ้งวัน เวลา สถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอยีดที่ 
แนบมาพร้อมหนังสือน้ี  

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง 
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่กำหนดไว้ 
และขอรับรองว่าเป็นความจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

      ขอแสดงความนับถือ  

    ลงชื่อ      
 (..........................................................)  

โทรศัพท์ที ่ทำการ ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................  
อีเมล์ .............................................................   



 
 

 
รายละเอียดแนบท้ายหนังสือ เรื่อง ขอแจ้งสถานท่ีหรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง 

 

ชื่อ - สกุล (ผู้สมัคร)................................................... ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภาท้องถิ่น..........................อำเภอ.................จังหวดัยโสธร เขตเลือกตั้งที่........ หมายเลข........                                                                                                
                                                         ผู้บริหารทอ้งถิน่...............................อำเภอ.................... จังหวัดยโสธร หมายเลข.............  

 
 

  หมายเหตุ : 1. สามารถแจ้งกอ่นการดำเนินการเป็นคราวๆ ไป ก็ได้                               ลงช่ือ...................................................... ผูส้มัครรบัเลือกตั้ง 

        2. กำหนดการอาจแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนการดำเนินการได้                                                              (......................................................) 
         3. เพื่อประกอบ/อำนวยความสะดวกผูส้มัครในการแจง้รายละเอียดสถานทีห่รือเวทีเพือ่โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง             

                                    
 

ท่ี วัน/เดือน/ปี 
 

เวลา สถานท่ี กลุ่มเปา้หมาย 

 
จำนวน (คน) 
โดยประมาณ 

ผู้ดำเนินการ/ 
ผู้ร่วมปราศรัย 

 
1  

 
 
 

     

2  
 
 
 

     

3  
 
 
 

     

4  
 
 
 

     

5  
 
 
 

     



  
                                                           

      
  
           



 
 

รายละเอียดแนบท้ายหนังสือ เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง  (จำนวน...........คัน) 
 

ชื่อ - สกุล (ผู้สมัคร)................................................... ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภาท้องถิ่น..............................อำเภอ...................จังหวดัยโสธร เขตเลือกตั้งที.่..... หมายเลข......                                                                                                
                                                          ผู้บริหารทอ้งถิน่...................................อำเภอ...................จงัหวดัยโสธร หมายเลข.......  

                                            
              

หมายเหตุ : 1. แนบหลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง เช่น สำเนารายการจดทะเบียนรถ หรือรปูภาพรถ (ถ้าม)ี  ลงช่ือ...................................................... ผูส้มัครรับเลอืกตั้ง 
     2. เพื่อประกอบ/อำนวยความสะดวกผูส้มัครในการแจง้รายละเอียดพาหนะในการหาเสียงเลือกตัง้           (......................................................)                                                                                                                                

                            

 

 
ท่ี 

 
ประเภท/ลักษณะ 

(ของพาหนะ) 

 
ยี่ห้อ/รุ่น 

 
เลขทะเบยีนรถ 

 
สี 

 
ผู้ถือกรรมสิทธิ ์

และ/หรือผู้ครอบครอง 

 
วัสดุท่ีใช้ติดหรือติดตั้งบนรถเพ่ือใช้เกี่ยวกับการหาเสยีง 

เช่น ป้าย สติกเกอร์ เครื่องขยายเสียง อ่ืนๆ 

1 
 

 
 

    
 ป้าย                จำนวน...............แผ่น 

 สติกเกอร์          จำนวน...............แผ่น 

 เครื่องขยายเสียง  .............................................. 

 อื่นๆ                ............................................... 

2      
 ป้าย                จำนวน...............แผ่น 

 สติกเกอร์          จำนวน...............แผ่น 

 เครื่องขยายเสียง  .............................................. 

 อื่นๆ                ............................................... 

3      
 ป้าย                จำนวน...............แผ่น 

 สติกเกอร์          จำนวน...............แผ่น 

 เครื่องขยายเสียง  .............................................. 

 อื่นๆ                ............................................... 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายหนังสือ เรื่อง ขอแจ้งการหาเสยีงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ชื่อ - สกุล (ผู้สมัคร)............................................... ได้สมัครรบัเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภาท้องถิ่น..............................อำเภอ...................จังหวดัยโสธร เขตเลือกตั้งที.่....... หมายเลข........                                                                                                
                                                      ผู้บริหารทอ้งถิ่น...................................อำเภอ...................จังหวัดยโสธร หมายเลข.............  

หมายเหตุ : 1. แนบหลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง เช่น รปูภาพช่องทางการหาเสียงเลือกตัง้ (ถ้ามี)                    ลงช่ือ...................................................... ผู้สมัครรบัเลือกตั้ง 
  2. เพื่อประกอบ/อำนวยความสะดวกผูส้มัครในการแจง้รายละเอียดการหาเสียงทางอิเล็กทรอนกิส์                    (......................................................)  
             

                                                

 
ลำดับท่ี 

 
หาเสียงเลือกต้ัง 

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ช่องทางการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ระยะเวลาในการหาเสียง
เลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การดำเนินการ 
ด้วยตนเอง 

(ให้ทำเครื่องหมาย ) 
มอบหรือว่าจ้างบุคคล 

หรือนิติบุคคลดำเนินการแทน 
(ระบุชื่อ/ท่ีอยู่ ผู้ดำเนินการแทน) 

 

1 
 

เว็บไซต์ 
 

URL/www…………………………………………………    

 

2 

 

โซเชียลมีเดีย 

 

 

Facebook Page /……………………………………… 

Line/ID……………………………………………………… 

Instagram…………………………………………………. 

Twitter……………………………………………………... 

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

   

3 ยูทูป Youtube Channel…………………………………….    

4 แอปพลิเคชั่น 

 

 

1.ชื่อแอปพลิเคชั่น............................................. 

/ไอดี.................................................................. 

2.ชื่อแอปพลิเคชั่น............................................. 

/ไอดี................................................... ............... 

   

 

5 
 

อีเมล์ อีเมล์แอดเดรส...................................................    

6 เอสเอ็มเอส หมายเลขโทรศัพท์……………………………………….    

7 สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนทุกประเภท จอ LED.............................................................. 

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

   



      
               

           


