
 

 

      

 

  

ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้ง 
การหาเสียงเลือกตั้ง สถ/ผถ. 

      

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวัดสกลนคร 
กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 



 

  



 

 

  เขียนที ่บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บานชื่น 

     วันที่   x  เดือน  xxxxxxxxx  พ.ศ.  2563 .  

เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  

เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบานชื่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   1  แผ่น 

  ข้าพเจ้า ชื่อ      นายสดชื่น      นามสกุล        สมหวัง              

ประจ าตัวประชาชน       1-2345-67890-00-0     .   

 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด   บานชื่น   เขตเลือกตั้ง  
ที่   0   หมายเลข  00 .       

 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........  

 …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ........................... 

                    มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  

 ขอใช้การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน   xx   .ช่องทาง 

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

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

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

                    ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  

 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นมาพร้อมนี้  
ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง   
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๐ เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่า 
เป็นความจริง  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนับถือ  
 
  ลงชื่อ                     
 
     (  นายสดชื่น สมหวัง   )  
 

โทรศัพท ์  xxx-xxxxxx   ที่ท าการโทรศัพท์มือถือ      xxx-xxxxxxx    .  

อีเมล์  sodchuensomwung@email.com .   

   ตัวอย่างการกรอกขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อ-สกุล นายสดชื่น สมหวัง   . 

ล าดับ  วิธีการ/ช่องทาง รายละเอียด      ระยะเวลาหาเสียง 
1 เว็บไซต์ www.sodchuensomwung.com วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 

ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 
2 Facebook ชื่อเฟซบุ๊ก : sodchuensomwung 

ID Facebook : https://www.facebook.com/ sodchuensomwung / 

วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

3 Line ID Line : @sodchuensomwung 
หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxxxxxx 

วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

4 Youtube ชื่อ sodchuensomwung 
 

วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

5 แอปพลิเคชัน ชื่อ sodchuensomwung 
 

วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

6 อีเมล์ sodchuensomwung@email.com 

 

วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

7 เอสเอ็มเอส หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxxxxxx 
 

วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

  
 

 วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

 
 

  วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

 
 

  วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

 
 

  วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

 
 

  วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

 
 

  วันท่ี............../.........../...........เวลา..................น. 
ถึง วัน........../............/............เวลา.................น. 

 

ลงชื่อ........................................................ 

                          (  นายสดชื่น สมหวัง   ) 
(เอกสารแผ่นนี้ไม่ใช่แบบตามที่ระเบยีบก าหนดฯ ผู้สมัครสามารถจัดท ารายละเอียดประกอบการแจ้งของตนเองได้  

โดยแจ้งวธิีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอเิล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ ) 

ตัวอย่าง 
แนวทางการจัดท ารายละเอียดเกีย่วกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนกิส์ 

(เอกสารนี้ไม่ใช่แบบตามที่ระเบียบก าหนดฯ ผู้สมัครสามารถจัดท ารายละเอียดประกอบการแจ้งของตนเองได้  
โดยแจ้งวธิีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลกัฐานอื่นที่เกีย่วขอ้งประกอบ ) 



 

  



 

 

 
เขียนที่ บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บานชื่น 

     วันที่   x  เดือน  xxxxxxxxx  พ.ศ.  2563  

เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  

เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบานชื่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   1  แผ่น  

 ข้าพเจ้า ชื่อ    นายสดชื่น      .นามสกุล        สมหวัง         
เลขประจ าตัวประชาชน 1-2345-67890-00-0 . ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)……........… 
จังหวัด  บานชื่น  เขตเลือกตั้งที ่ 0   หมายเลข  00 /ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น..…(ผู้บริหารท้องถิ่น)...… 
จังหวัด .......................... หมายเลข ............ มีความประสงค์ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากได้มีบุคคลใดที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  
ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  

 ข้าพเจ้าฯ ขอแจ้งเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนับถือ  
 
  ลงชื่อ  
 
     (  นายสดชื่น สมหวัง   )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทรศัพท ์  xxx-xxxxxx   ที่ท าการโทรศัพท์มือถือ      xxx-xxxxxxx    .  

อีเมล์  sodchuensomwung@email.com .   

   ตัวอย่างการกรอกขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 



 

   



 

 

เขียนที่ บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บานชื่น 

     วันที่   x  เดือน  xxxxxxxxx  พ.ศ.  2563  

เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง 

เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบานชื่น  

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง  จ านวน    1  แผ่น 

  ข้าพเจ้า ชื่อ       นายสดชื่น      .นามสกุล      สมหวัง         .            
เลขประจ าตัวประชาชน  1-2345-67890-00-0 .ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)……..… 
จังหวัด  บานชื่น  เขตเลือกตั้งที่  0   หมายเลข  00 /ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… 
จังหวัด .......................... หมายเลข ........ มีความประสงค์แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้ 

      จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง   จ านวน     xx  . คน  

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

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

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

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ   xxx.   บาทต่อวัน และให้  
ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           . 
  ๒. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           . 

  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ  
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๕ เป็นต้น ที่ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  

  ขอแสดงความนับถือ  
 
  ลงชื่อ                     
 
     (  นายสดชื่น สมหวัง   )  
 

โทรศัพท ์  xxx-xxxxxx   ที่ท าการโทรศัพท์มือถือ      xxx-xxxxxxx    .  

อีเมล์  sodchuensomwung@email.com .   

 

 ตัวอย่างการกรอกขอแจ้งรายช่ือและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง 



 

 

บัญชีรายช่ือผู้ช่วยหาเสียง 
 ข้าพเจ้า ชื่อ       นายสดชื่น      .นามสกุล      สมหวัง      .          

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง……(สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น)….จังหวัด   บานชื่น    หมายเลข   00     . 

เขตเลือกตั้งที ่  0   .  

              จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง   จ านวน     xx    คน  

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

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

              ยกเลิกผู้ช่วยหาเสยีงในการเลือกตั้ง   จ านวน ................ คน  

 ขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง ตามรายช่ือ ดังนี้ 

ล าดับ                     ชื่อ-สกุล      เลขประจ าตัวประชาชน   หมายเหตุ 
๑. นายเสาร์ สีม่วง x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

๒. นายสุดหล่อ ขอท าดี  x-xxxx-xxxxx-xx-x  
๓. นางงาม เพริศแพร้ว x-xxxx-xxxxx-xx-x  
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    
๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    

 
          ลงชื่อ  
 
      (  นายสดชื่น สมหวัง   )  

ตัวอย่างการกรอกบัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง      

ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 



 

 

 เขียนที ่บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บานชื่น 

     วันที่   x  เดือน  xxxxxxxxx  พ.ศ.  2563 .  

เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 

เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบานชื่น   

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง  จ านวน    1  แผ่น 

  ข้าพเจ้า ชื่อ      นายสดชื่น      นามสกุล        สมหวัง              

ประจ าตัวประชาชน       1-2345-67890-00-0     .   

       ได้สมัครรับเลือกตัง้เป็น….…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)….จังหวัด     บานชื่น    .เขตเลือกตั้งที ่   

  0  . หมายเลข    00   .  

       ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ........................... หมายเลข ........ 
       …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)...จังหวัด ........................
  มีความประสงค์แจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง 
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่ก าหนดไว้ 
และขอรับรองว่าเป็นความจริง  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  ขอแสดงความนับถือ  
 
  ลงชื่อ  
 
     (  นายสดชื่น สมหวัง   )  
 
 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ์  xxx-xxxxxx   ที่ท าการโทรศัพท์มือถือ      xxx-xxxxxxx    .  

อีเมล์  sodchuensomwung@email.com 

ตัวอย่างการกรอกขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 

ชื่อ-สกุล      นายสดชื่น สมหวัง   . 
ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ ในเมือง จังหวัด บานชื่น  

เขตเลือกตั้งท่ี   0  . หมายเลข 00 .  
ล าดับ ชื่อ-สกุล    ยี่ห้อรถ-สีรถ    หมายเลขทะเบียนรถ หมายเหตุ 

 1 นายถนน คนเดิน xxxxx-สีขาว xxxxx    

 2 นายดิน น้ าลมไฟ xxxxx-สีด า xxxxx    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    

     ลงชื่อ 

                                 (  นายสดชื่น สมหวัง   )  
 

 

 

 
(เอกสารแผ่นนี้ไม่ใช่แบบตามที่ระเบยีบก าหนดฯ ผู้สมัครสามารถจัดท ารายละเอียดประกอบการแจ้งของตนเองได้) 

ตัวอย่าง 
แนวทางการจัดท ารายละเอียดเกีย่วกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตัง้ 

(เอกสารนี้ไม่ใช่แบบตามที่ระเบียบก าหนดฯ ผู้สมัครสามารถจัดท ารายละเอียดประกอบการแจ้งของตนเองได้  
โดยแจ้งรายละเอียด รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวขอ้งประกอบ ) 



 

 

 
เขียนที ่บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บานชื่น 

     วันที่   x  เดือน  xxxxxxxxx  พ.ศ.  2563 .  

เรื่อง ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบานชื่น    

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน  1  แผ่น 

  ข้าพเจ้า ชื่อ      นายสดชื่น      นามสกุล        สมหวัง              

ประจ าตัวประชาชน       1-2345-67890-00-0     .   

       ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..(สมาชิกสภาท้องถิ่น)……จังหวัด     บานชื่น    .เขตเลือกตั้ง 
ที ่  0  . หมายเลข    00   .  

       ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ........................... หมายเลข ........ 
       …(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)...จังหวัด ........................
  มีความประสงค์แจ้งวัน เวลา สถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่
แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง 
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่ก าหนดไว้ 
และขอรับรองว่าเป็นความจริง  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  ขอแสดงความนับถือ  
 
  ลงชื่อ  
 
      (  นายสดชื่น สมหวัง   )  
 
 

 

 

โทรศัพท ์  xxx-xxxxxx   ที่ท าการโทรศัพท์มือถือ      xxx-xxxxxxx     

อีเมล์  sodchuensomwung@email.com 

ตัวอย่างการกรอกขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งสถานที่และเวทีในการหาเสียงเลือกตั้ง 

ชื่อ-สกุล.............................................................................. 

ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น .................................. อ าเภอ...................... จังหวัด........... 

เขตเลือกตั้งท่ี..............หมายเลข................. 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี ท่ีหาเสียง สถานที่/เวที  หมายเหตุ 

 1 1 พ.ย.63 เวลา....น. เวทีหน้าตลาดสดบานช่ืน  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
   ลงชื่อ                      

       (  นายสดชื่น สมหวัง   ) 

 
(เอกสารแผ่นนี้ไม่ใช่แบบตามที่ระเบยีบก าหนดฯ ผู้สมัครสามารถจัดท ารายละเอียดประกอบการแจ้งของตนเองได้) 

ตัวอย่าง 
แนวทางการจัดท ารายละเอียดเกีย่วกับการแจ้งสถานท่ีและเวทีในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(เอกสารนี้ไม่ใช่แบบตามที่ระเบียบก าหนดฯ ผู้สมัครสามารถจัดท ารายละเอียดประกอบการแจ้งของตนเองได้  
โดยแจ้งรายละเอียด รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวขอ้งประกอบ ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (QR Code ระเบียบ กกต.ฯ หาเสียงเลือกตั้ง สถ./ผถ.และเอกสารประกอบ) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1iShr54B4r6waNOfbTEw0M9Fs56CfTYJy 


