เขียนที่ ..............................................................
วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................
เรื่อง ขอแจงคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด สุราษฎรธานี
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส จานวน ........... แผน
ขาพเจา ชื่อ ............................................... นามสกุล ..............................................................
เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.อบต.…..........…จังหวัด ............................
เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ......../ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน นายก อบต...........................…จังหวัด.................................
หมายเลข ........ มีความประสงคขอแจงคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากไดมีบุคคลใดที่มิได
เปนผูสมัครหรือพรรคการเมืองใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกสชวยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง
ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมหนังสือนี้
ขาพเจาฯ ขอแจงเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๑๒ ที่กําหนดไว และขอรับรองวาเปนความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

โทรศัพท ที่ทําการ................................. โทรศัพทมือถือ................................................
อีเมล .....................................

เขียนที่ ..............................................................................
วันที่ ................... เดือน ................................... พ.ศ. ...................
เรื่อง ขอแจงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด สุราษฎรธานี
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ........... แผน
ขาพเจา ชื่อ ............................................... นามสกุล ...................................................................
เลขประจําตัวประชาชน ………………………………………
 ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.อบต.………..….อําเภอ..................…จังหวัด สุราษฎรธานี
เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ........
 ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน…(ผูบริหารทองถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........
…(พรรคการเมืองที่ชวยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแกผูสมัคร)..… จังหวัด ...........................
มีความประสงคขอแจงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
 ขอใชการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็ก ทรอนิกส จํา
นวน ................. ชองทาง
 เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน ................. ชองทาง
 เพิ่มเติมการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน ................ ชองทาง
 ยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน ................ ชองทาง
ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมหนังสือนี้
ขาพเจาฯ ขอรับรองวา เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกสที่ยื่นมาพรอมนี้ ไดปฏิบัติ
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เชน ขอ ๑๐ เปนตน ที่กําหนดไว และขอรับรองวาเปนความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(..........................................................)

โทรศัพท ที่ทําการ................................... โทรศัพทมือถือ.....................................................
อีเมล .....................................

รายละเอียดแจงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส
ลงวันที.่ .............................เดือน....................................ศ.พ............................................................
ขาพเจานาง/นาง/นาย)สาว ..........................................................(ยศ/ผูสมัครรับเลือกตั้ง เปน ส.อบต................................/
นายก อบต……………………………….จังหวัด สุราษฎรธานี หมายเลข ............... เขตเลือกตั้งที่ ...................
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ Line

ชื่อ Facebook

ชื่อ Instagram

ชื่อTwitter

อื่นๆ

เขียนที่..........................................................................
วันที่.......................เดือน............................................พ.ศ. .......................
เรื่อง ขอแจงรายชื่อและจํานวนผูชวยหาเสียง
เรียน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด สุราษฎรธานี
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายชื่อผูชวยหาเสียง จํานวน……3…….แผน
ขาพเจา ชื่อ .......................................................... นามสกุล.......................................................................
เลขประจําตัวประชาชน ................................................ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน..สมาชิกสภา อบต.......................................
จังหวัดสุราษฎรธานี เขตเลือกตั้งที่...........หมายเลข.........../ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน..นายก อบต.........................................
จังหวัดสุราษฎรธานี หมายเลข ............ มีความประสงคแจงรายชื่อผูชวยหาเสียง ดังนี้
จางผูชวยหาเสียงในการเลือกตั้ง
จํานวน......................คน
เปลี่ยนตัวผูชวยหาเสียงในการเลือกตั้ง
จํานวน…………..……..คน
เพิ่มเติมผูชวยหาเสียงในการเลือกตั้ง
จํานวน..………………..คน
ยกเลิกผูชวยหาเสียงในการเลือกตั้ง
จํานวน......................คน
ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมหนังสือนี้ โดยใหไดรับคาตอบแทนคนละ…......................บาทตอวัน และ
ใหผูชวยหาเสียงมีหนาที่ ดังตอไปนี้
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
ขาพเจาฯ ขอรับรองวา ผูชวยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพรอมนี้
ไดปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 15 เปนตน ที่กําหนดไว และขอรับรองวาเปนความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(.........................................................)

โทรศัพท ที่ทําการ.................................................โทรศัพทมือถือ.....................................
อีเมล ..........................................

บัญชีรายชื่อผูชวยหาเสียง
ขาพเจา ชื่อ ..................................................... นามสกุล ..................................................................................
ผูสมัครรับเลือกตั้ง เปน ส.อบต........................................./นายก อบต……………………………….จังหวัด สุราษฎรธานี
หมายเลข ............. เขตเลือกตั้งที่ ................
จางผูชวยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จํานวน………………………คน

เปลี่ยนตัวผูชวยหาเสียงในการเลือกตั้ง จํานวน………………………คน
เพิ่มเติมผูชวยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จํานวน...........................คน

ยกเลิกผูชวยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จํานวน………………………คน

ขอแจงรายชื่อและจํานวนผูชวยหาเสียง ตามรายชื่อ ดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ – สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

หมายเหตุ

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

เขียนที่.......................................................................
วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ. .......................
เรื่อง ขอแจงพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง
เรียน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด สุราษฎรธานี
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง จํานวน …………………….แผน
ขาพเจา ชื่อ ................................................................. นามสกุล……………………………………….…………..
เลขประจําตัวประชาชน ................................................................
ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภา อบต......................จังหวัด สุราษฎรธานี เขตเลือกตั้งที่.............
หมายเลข.......................
ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน นายก อบต. ..............................จังหวัด สุราษฎรธานี หมายเลข....................
 ...(พรรคการเมืองที่ชวยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแกผูสมัคร)......จังหวัด..........................
มีความประสงคขอแจงพาหนะที่ใชในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมหนังสือนี้
ขาพเจาฯ ขอรับรองวา ไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะตองหาม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ .ศ. 2563 ขอ 23(3) ที่กําหนดไวและขอรับรองวา
เปนความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(..............................................................)

โทรศัพท ที่ทําการ...............................โทรศัพทมือถือ.....................................
อีเมล ..........................................

บัญชีรายชื่อยานพาหนะในการหาเสียง
ลงวันที.่ .............................เดือน....................................ศ.พ............................................................
ขาพเจานาง/นาง/นาย)สาว ..........................................................(ยศ/ผูสมัครรับเลือกตั้ง เปน ส.อบต................................/
นายก อบต……………………………….จังหวัด สุราษฎรธานี หมายเลข ............... เขตเลือกตั้งที่ ...................
ขอแจงรายละเอียดยานพาหนะในการหาเสียง ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ผูขับขี่)

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

เลขทะเบียนรถ

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

ผูสมัคร...........................................................................................

หมายเหตุ

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............เดือน............................................พ.ศ. .......................
เรื่อง

ขอแจงสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

เรียน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด สุราษฎรธานี
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จํานวน …………………แผน
ขาพเจา ชื่อ ............................................................... นามสกุล ………………………………..…………………….
เลขประจําตัวประชาชน ...........................................................
ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภา อบต.......................จังหวัด สุราษฎรธานี เขตเลือกตั้งที่.............
หมายเลข.............
ไดสมัครรับเลือกตั้งเปน นายก อบต...............................จังหวัด สุราษฎรธานี หมายเลข..................
 ...(พรรคการเมืองที่ชวยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแกผูสมัคร)......จังหวัด......................................
มีความประสงคแจงวัน เวลา สถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่ แนบมา
พรอมหนังสือนี้
ขาพเจาฯ ขอรับรองวา ไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการหาเสียง
และลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ .ศ. 2563 ขอ 23(3) ที่กําหนดไว
และขอรับรองวาเปนความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(.........................................................)

โทรศัพท ที่ทําการ...............................โทรศัพทมือถือ.....................................
อีเมล ..........................................

