ตัวอย่าง การขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
เขียนที่ สนง.กกต.จว.อ่างทอง

ด้านหน้า
เรื่อง

วันที่.......11.........เดือน.........ตุลาคม........พ.ศ. .......2564................

ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
ข้าพเจ้า ชื่อ

มานะ

นามสกุล

1

แผ่น

รักชาติ

เลขประจำตัวประชาชน 1234567891011
 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.บ้านแห จังหวัด อ่างทอง
เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอ เมืองอ่างทอง .

หมายเลข 20

 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ผู้บริหารท้องถิ่น.............) จังหวัด อ่างทอง หมายเลข
 (พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร) จังหวัด
มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ขอใช้การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน

2

.
ช่องทาง

เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน

ช่องทาง

เพิ่มเติมการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน

ช่องทาง

ยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน

ช่องทาง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้ าพเจ้ าฯ ขอรั บรองว่ า เอกสารที่ เกี่ ยวกั บการหาเสี ยงเลื อกตั้ งทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ยื่ นมาพร้ อมนี้
ได้ ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ วยวิ ธี การหาเสี ยงและลั กษณะต้ องห้ ามในการหาเสี ยง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เช่น ข้อ 10 เป็นต้น ที่กำหนดไว้ และขอรับรองว่า เป็น
ความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
( นายมานะ รักชาติ )
โทรศัพท์ ที่ทำการ - โทรศัพท์มือถือ 084-1234567
อีเมล์ Rakdeexxx@gmail.com

ตัวอย่าง การขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้านหลัง

บัญชีแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้าพเจ้า ชื่อ

มานะ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.บ้านแห
หมายเลข 20
ลำดับที่
1.

2.

เขตเลือกตั้งที่

นามสกุล
จังหวัด อ่างทอง

รักชาติ
อำเภอ เมืองอ่างทอง

1

.

ระบุประเภทการสมัคร นายก หรือ สมาชิก

ช่องทางการหาเสียงเลือกตั้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( เช่น Facebook
Youtube Instagram Twitter )
Facebook
ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.64 ถึง วันที่ 27 พ.ย. 64
ก่อนเวลา 18.00 น.

นายก อบต.
ชื่อ / URL

Rakchat

LINE
ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.64 ถึง วันที่ 27 พ.ย. 64
ก่อนเวลา 18.00 น.

นายมานะ รักชาติ

3.
4.
5.

ลงชื่อ
( นายมานะ รักชาติ )
หมายเหตุ แนบรูปโปรไฟล์ช่องทางในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง การขอแจ้งรายชือ่ และจำนวนผู้ช่วยหาเสียง
เขียนที่ สนง.กกต.จว.อ่างทอง

ด้านหน้า
เรื่อง

วันที่.......11.........เดือน.........ตุลาคม........พ.ศ. .......2564................

ขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
ข้าพเจ้า ชื่อ

มานะ

เลขประจำตัวประชาชน 1234567891011

จำนวน

1

แผ่น

นามสกุล

รักชาติ

ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.บ้านแห (ให้ระบุประเภท

ที่สมัคร นายก หรือ สมาชิก) จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมืองอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 20
มีความประสงค์แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้
 จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จำนวน

 เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จำนวน

คน

 เพิ่มเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จำนวน

คน

 ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จำนวน

คน

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ
ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

2

คน

320

บ าท ต่ อ วั น แ ล ะให้

1. แจกเอกสาร แผ่นพับแผ่นปลิว
2. เดินช่วยหาเสียง (ถ้ามีหน้าที่อื่น ๆ ให้ระบุ)
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 15 เป็นต้น ที่กำหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
( นายมานะ รักชาติ )
โทรศัพท์ ที่ทำการ - โทรศัพท์มือถือ 084-1234567
อีเมล์ Rakdee999@gmail.com

ตัวอย่าง การขอแจ้งรายชือ่ และจำนวนผู้ช่วยหาเสียง
บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง

ด้านหลัง

ข้าพเจ้า ชื่อ มานะ
นามสกุล
รักชาติ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. บ้านแห (ให้ระบุประเภทที่สมัคร นายก หรือสมาชิก) จังหวัด อ่างทอง
หมายเลข
20
เขตเลือกตั้งที่ 1
 จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง
จำนวน 2
คน
 เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จำนวน

คน

 เพิ่มเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จำนวน

คน

 ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จำนวน

คน

ขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง ตามรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
นายสังคม สมหวังดี
2.
นายเสกสรร ปั้นแต่ง
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15

เลขประจำตัวประชาชน
1243376287437
2778546574876

หมายเหตุ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลงชื่อ
( นายมานะ รักชาติ )
หมายเหตุ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ตัวอย่าง การขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง
เขียนที่ สนง.กกต.จว.อ่างทอง

ด้านหน้า
เรื่อง

วันที่.......11.........เดือน.........ตุลาคม........พ.ศ. .......2564................

ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน ......1....... แผ่น
ข้าพเจ้า ชื่อ

มานะ

นามสกุล

รักชาติ

เลขประจำตัวประชาชน 1234567891011
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.บ้านแห (ระบุประเภทการสมัคร นายก หรือ สมาชิกฯ)
จังหวัด อ่างทอง

อำเภอ

เมืองอ่างทอง

. เขตเลือกตั้งที่

1

หมายเลข 20

 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ถ้าเป็นผู้บริหารกรอกช่องนี้) จังหวัด อ่างทอง หมายเลข
 (พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร) จังหวัด
มีความประสงค์ขอแจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้ าพเจ้ าฯ ขอรั บ รองว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ วยวิ ธี การหาเสี ย ง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23(3) ที่กำหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
( นายมานะ รักชาติ )

โทรศัพท์ ที่ทำการ XXXXXXXXXXX โทรศัพท์มือถือ 084-XXXXXXXX
อีเมล์ XXXXXXXXXXX

ตัวอย่าง การขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง
ด้านหลัง

บัญชีแจ้งหมายเลขทะเบียนพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้าพเจ้า ชื่อ

มานะ

นามสกุล

รักชาติ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.บ้านแห (ระบุประเภทที่สมัคร นายก หรือ สมาชิก) จังหวัด อ่างทอง
อำเภอ

เมืองอ่างทอง

หมายเลข 20

เขตเลือกตั้งที่

ลำดับที่
หมายเลขทะเบียน
1.
กต 222 อ่างทอง
2.

1

.
หมายเหตุ
รถยนต์

ขจ 258 นนทบุรี

รถจักรยานยนต์

3.
4.
5.
6.
7.

ลงชื่อ
( นายมานะ รักชาติ )

หมายเหตุ แนบสำเนาทะเบียนรถ

ตัวอย่าง การขอแจ้งสถานทีห่ รือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้ง

ด้านหน้า
เรื่อง

เขียนที่ สนง.กกต.จว.อ่างทอง

วันที่.......11.........เดือน.........ตุลาคม........พ.ศ. .......2564................

ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน .......1...... แผ่น
ข้าพเจ้า ชื่อ

มานะ

นามสกุล

รักชาติ

เลขประจำตัวประชาชน 1234567891011
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.บ้านแห(ระบุประเภทที่สมัคร นายก หรือสมาชิก) จังหวัด อ่างทอง
อำเภอ เมืองอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่

1

หมายเลข 20

 (พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร) จังหวัด
มี ค วามประสงค์ แจ้ งวัน เวลา สถานที่ ห รือ เวที เพื่ อ โฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ตามรายละเอี ย ดที่
แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้ าพเจ้ าฯ ขอรั บ รองว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ วยวิ ธี การหาเสี ยง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23(3) ที่กำหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
( นายมานะ รักชาติ )

โทรศัพท์ ที่ทำการ XXXXXXXXXXX โทรศัพท์มือถือ 084-XXXXXXXX
อีเมล์ XXXXXXXXXXX

ตัวอย่าง การขอแจ้งสถานทีห่ รือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้ง

บัญชีแจ้งแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ข้าพเจ้า ชื่อ

มานะ

นามสกุล

รักชาติ

ด้านหน้า

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.บ้านแห (ระบุประเภทที่สมัคร นายก หรือสมาชิก) จังหวัด อ่างทอง
อำเภอ

เมืองอ่างทอง

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี
1.
16/10/2564

หมายเลข 20
เวลา
14.00 น.

เขตเลือกตั้งที่ 1 .
สถานที่
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านแห
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

หมายเหตุ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ลงชื่อ
( นายมานะ รักชาติ )

