
เขียนที่.เลขท่ี 1 หมู่ 1 ต.สจุริต 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

วนัท่ี 1 เดือน   ตุลาคม   .พ.ศ.2564. 

เรื่อง  ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ........1......... แผ่น  

 ข้าพเจ้า ชื่อ    นายสดชื่น        นามสกุล     สมหวัง     
เลขประจ าตัวประชาชน 1-2345-00001-23-4  

  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ...สุจริต........................ .            
หมู่ที.่..1....................................  อ าเภอ....เมืองขอนแก่น...............จังหวัดขอนแก่น หมายเลข.......1..............................  

  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล................................................. ......... 
อ าเภอ..................................จังหวัดขอนแก่น  หมายเลข.............................................  

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

   ขอใช้การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน ......2........... ช่องทาง  

   เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ................. ช่องทาง  

   เพ่ิมเติมการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ................. ช่องทาง  

   ยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน ................. ช่องทาง  

 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เช่น ข้อ 10 เป็นต้น            
ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่า เป็นความจริง  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
   ขอแสดงความนับถือ 

 

  ลงชื่อ 

   (  นายสดชื่น สมหวัง   ) 

 

 

โทรศัพท์ ที่ท าการ.............-..................โทรศัพท์มือถือ  081-000-0001 

อีเมล์ sodchuensomwung@email.com 

ใหร้ะบุ 

จ ำนวนแผ่น 

ท่ีแนบ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่น 

 - ให้แคปหน้าจอโปรไฟล์ช่อง

ทางการหาเสียงเลือกตั้งและปลิ้น

เอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 

ตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำร 

 



เขียนที่.เลขท่ี 1 หมู่ 1 ต.สจุริต 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

วนัท่ี 1 เดือน   ตุลาคม   .พ.ศ.2564 

เรื่อง  ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง  

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   1. บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง   จ านวน ........1........... แผ่น 
  2. ส าเนาบัตรประชาชนผู้ช่วยหาเสียง จ านวน ........5.......... แผ่น 

 ข้าพเจ้า ชื่อ    นายสดชื่น        นามสกุล     สมหวัง     
เลขประจ าตัวประชาชน 1-2345-00001-23-4  

  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล...สุจริต.........................            
หมู่ที.่.............1.........................  อ าเภอ....เมืองขอนแก่น...............จังหวัดขอนแก่น หมายเลข.......1.............................. 

  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล................................................. ......... 
อ าเภอ..................................จังหวัดขอนแก่น หมายเลข.............................................  
 มีความประสงค์แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้ 

  จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง   จ านวน .......5.......... คน 

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

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

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

 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ..........325................บาท
ต่อวัน และให้ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 1. ช่วยโฆษณาหาเสียง         

            2. ช่วยแจกใบปลิว แผ่นพับ     

 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 15 เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ 

 

                                                               (  นายสดชื่น สมหวัง   ) 

โทรศพัท ์ท่ีท ำกำร.............-..................โทรศพัทม์ือถือ  081-000-0001. 

อีเมล ์sodchuensomwung@email.co 

ให้ระบุหน้ำท่ีท่ี 

จะให้ช่วยหำเสียง 

ยกตัวอย่ำงเช่น 

ตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำร 

 

mailto:sodchuensomwung@email.co


 

 

 

บัญชีรายช่ือผู้ช่วยหาเสียง 

 ข้าพเจ้า ชื่อ    นายสดชื่น        นามสกุล     สมหวัง     
เป็น สมาชิกสภา/นายก องค์การบริหารส่วนต าบล......สุจริต.............. อ าเภอ...เมืองขอนแก่น.......................                 
จังหวัดขอนแก่น หมู่ที.่..................1.................... หมายเลข.................1....................  

  จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง   จ านวน ........5........ คน 

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

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

  ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง  จ านวน ................. คน 
ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง ตามรายช่ือ ดังนี้ 

 

  ลงช่ือ 

   (  นายสดชื่น สมหวัง   ) 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขบตัรประจ าตัวประชน หมายเหต ุ

1 นายไก่ ในเล้า 1-2345-00001-23-5  

2 นายขวด ของเรา 1-2345-00001-23-6  

3 นายงู ใจกล้า 1-2345-00001-23-7  

4 นางจาน ใชด้ ี 1-2345-00001-23-8  

5 นางหญิง โสภา  1-2345-00001-23-9  

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

ตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำร 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่น 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

ของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 



 

 
เขียนที ่ เลขท่ี 1 หมู่ 1 ต.สจุรติ 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

วนัท่ี 1 เดือน   ตุลาคม   .พ.ศ.2564 

เรื่อง  ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   1. ส าเนาคู่มือทะเบียนรถยนต์   จ านวน ........2........... แผ่น 
  2. ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน ........2........... แผ่น 

 ข้าพเจ้า ชื่อ    นายสดชื่น        นามสกุล     สมหวัง     
เลขประจ าตัวประชาชน 1-2345-00001-23-4  

  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล...สุจริต.........................            
หมู่ที.่.............1.........................  อ าเภอ....เมืองขอนแก่น...............จังหวัดขอนแก่น หมายเลข.......1.............................. 

  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล................................................. ......... 
อ าเภอ..................................จังหวัดขอนแก่น หมายเลข.............................................  

 มีความประสงค์แจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 23(3) ที่ก าหนดไว้ 
และขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ 

                                                                   (  นายสดชื่น สมหวัง   ) 

 

 

 

 

 

 

โทรศพัท ์ที่ท ำกำร.............-..................โทรศพัทม์ือถือ  081-000-0001. 

อีเมล ์sodchuensomwung@email.co 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่น 
  - ส าเนาคู่มือทะเบียนรถยนต์ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ขับรถยนต์  
     พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

ตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำร 

 



 

 
เขียนที ่ เลขท่ี 1 หมู่ 1 ต.สจุรติ 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

วนัท่ี 1 เดือน   ตุลาคม   .พ.ศ.2564  

เรื่อง  ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน ........1........... แผ่น 
 ข้าพเจ้า ชื่อ    นายสดชื่น        นามสกุล     สมหวัง     
เลขประจ าตัวประชาชน 1-2345-00001-23-4  

  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล...สุจริต.........................            
หมู่ที.่.............1.........................  อ าเภอ....เมืองขอนแก่น...............จังหวัดขอนแก่น หมายเลข.......1..............................

  ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล.......................................................... 
อ าเภอ..................................จงัหวัดขอนแก่น หมายเลข.............................................  

 มีความประสงค์แจ้ง วัน เวลา สถานที่ หรือเวที เพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมหนังสือนี้ 

 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23(3) ที่ก าหนดไว้ 
และขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ 

 

                                                                   (  นายสดชื่น สมหวัง   ) 

 

 

 

 

โทรศพัท ์ท่ีท ำกำร.............-..................โทรศพัทม์ือถือ  081-000-0001. 

อีเมล ์sodchuensomwung@email.co 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่น 
  - ตารางก าหนดการ วัน เวลา 
สถานที่ 
 

ตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำร 

 



                                        

    
     

  
   

   
   

   
   

     
 

    
     

      
 
         

   
    

  
   

       

                                                          

                                    

                       

                              
 

                

                        
             

 

 

งานสืบสวนสอบสวนและพรรค

การเมือง ชั้น 1 ส านักงาน กกต.        

ประจ าจังหวัดขอนแก่น  

โทร  043 234925 


