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ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองเบตง และเทศบาลเมืองสะเตงบอก
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาแจ้งว่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง 

ประจำจังหวัดยะลาได้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใข้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาซิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเภทในส่วนของจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๒๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ุกแห่งดำเน ินการ 
ป็ดประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาฯ ไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 
หนึ่งขุด ทั้งบี้ สามารถดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.valalocal.go.th หัวข้อ ‘‘หนังสือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น”

จึงเรียบมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย
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สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา 
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข ์
โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๒-๒๗๘๖

http://www.valalocal.go.th
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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังหวัดยะลา 
จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

<10 กันยายน ๒๕๖๓

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเว ียนประกาศผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกแห่ง

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

สิงที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเล ือกต ั้งของผ ู้สม ัครร ับ เล ือกต ั้งเป ็นสมาซ ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด  
หรือนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ แผ่น 

๒. สำเนาประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิกสภาเทศบาลนครหรือนายกเทศมนตรีนคร 
จำนวน ๑  แผ่น

๓. สำเนาประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิกสภาเทศบาลเมืองหรือนายกเทศมนตรีเมือง 
จำนวน ๑ แผ่น

๔. สำเนาประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหรือนายกเทศมนตรีตำบล 
จำนวน ๑ แผ่น

๕. สำเนาประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สม ัครรับเล ือกตั้งเป ็นสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยพระราซบัญญัติการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๖ ๐  กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการ 
เลือกตั้งของผู้สมัครสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขี่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา 
ได้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว 
เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

ใน การน ี้ เพ ื่อให ้เป ็นไปตามข้อ ๑๒ ๑ ของระเบ ียบคณ ะกรรมการการเล ือกต ั้งว ่าด ้วย  
การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอความอนุเคราะห์ท ่านแจ้งเว ียน



ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย๑ - ๕  ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกแห่ง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละหนึ่ง,ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสบี้
ขอแสดงความนับถือ

' ต ั้^ -
(บายประสิทธึ๋ เอียดคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัดยะลา

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง 
โทร./โทรสาร ๐๘๒-๙๕๘-๙๘๓๔,๐๘๘-๗๙๙-๕๖๐๐
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ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา 
เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกลภาองค์การ'บริหาร 

ส่วนจังหวัดยะลาหรีอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญ้ติการเลือกต้ัรสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ซองระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา จึงออกประกาศ 
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายใบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาหรือนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ เม่ือได้ประกาศให้มีการเลือกต้ัง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศ ดังน้ี 
(๑) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังคร้ังแรกภายหลังมีพระราชบัญญ้ติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ัง

(๒) กรณีทีเป็นการเลือกตังอันเนืองมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าH จ่ายที่ใช้จายิใปิตั้งแตี ่
หน่ึงร้อยแปดสิบวันก่อนวันท่ีครบวาระจนถึงวันเลือกต้ัง

(๓) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังแทนตำแหน่งท่ีว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายท่ีใช้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ีตำแหน่ง 
ว่างลงจนถึงวันเลือกต้ัง

ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ'จำนวนเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๔ กรณีที่ม ีการเลือกตั้งใหม่ ก ่อนประกาศผลการเล ือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ 

ผู้สมัครแต่ละคบจะต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ไม่เกินก่ืงหน่ีงฃองจำนวนเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๕ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ม ีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการ 

การเลือกต้ังประจำจังหวัดยะลาจะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายข้ึนใหม่
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ไม่เกินจำนวน ดังน้ี
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 
(๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)
ข้อ ๓ กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่

(นายประสิทธ้ี เอียดคง)
ผัอำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดยะลา
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ป,ระกาศผู้อำนวยการการเสือกตั้งประจำจังหวัดยะลา 
เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเสือกตั้งของผู้สมัครรับเสือกตั้งเป็นสมาซิกสภาเทศบาลนคร

หรือนายกเทศมนตรีนคร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราซบัญญัติการเลือกต้ังสมาซิกสภาท้องถ่ินหรือ 

ผู้บรืหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ นละข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกต้ังสมาซิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บรืหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา จึงออกประกาศ 
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาซิกสภาเทศบาลนครหรือนายกเทศมนตรีนคร ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ เม่ือได้ประกาศให้มีการเลือกต้ัง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศ ดังน้ี 
(๑) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังคร้ังแรกภายหลังมีพระราชบัญญัติการเสือกต้ังสมาซิกสภาท้องถ่ินหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใข้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังจนถึงวันเสือกต้ัง

(๒) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
างน่ืงร้อขแปดสิบวันก่อนวันท่ีศรบวาระจนลี-งจัน■ เลือกต้ัง— :-----------------------------------------------------------

(๓) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังแทนตำแหน่งท่ีว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายท่ีใช้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ีตำแหน่ง 
ว่างลงจนถึงวันเลือกต้ัง

ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๔ กรณ ีท ี่ม ีการเล ือกตั้ง1ใหม่ ก ่อนประกาศผลการเล ือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ 

ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ไม่เกินก่ีงหน่ืงฃองจำนวนเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๕ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ม ีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการ 

การเลือกต้ังประจำจังหวัดยะลาจะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายฃ้ีนใหม่
ประกาศ ณ จันท่ี ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ไม่เกินจำนวน ดังน้ี
(๑) นายกเทศมนตรีนคร จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)
(๒) สมาซิกสภาเทศบาลนคร จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)
ข้อ ๓ กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่

(นายประสิทธ๋ิ เอียดคง)
ผ ู้อำนวยการการเล ือกต ังประจำจ ังหว ัดยะลา



ส.ถ./แ.ถ. ©/©๒

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา 
เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาขิกสภาเทศบาลเมือง

หรือนายกเทศมนตรีเมือง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถ่ินหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙  ชองระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาขิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา จึงออกประกาศ 
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาขิกสภาเทศบาลเมืองหรือนายกเทศมนตรีเมือง ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ เม่ือได้ประกาศใหัมืการเลือกต้ัง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศ ดังน้ี 
(๑) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังคร้ังแรกภายหลังมีพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาขิกสภาท้องถ่ินหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผล'ใช้,บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศให้มืการเลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ัง

(๒) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต ่
หน่ืงร้อยแปด๊สิบิวนิกอินิวันิท่ีครบวาระจนิถึ« นิเลือิกิต้ั•บั

(๓) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังแทนตำแหน่งท่ีว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายท่ีใช้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ีตำแหน่ง 
ว่างลงจนถึงวันเลือกต้ัง

ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ไม่เกินจำนวน ดังน้ี
(๑) นายกเทศมนตรีเมือง จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)
(๒) สมาขิกสภาเทศบาลเมือง จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)
ข้อ ๓ กรณีที่มืการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มืการรับสมัครใหม  ่

ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ชองจำนวนเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๔ กรณ ีท ี่ม ีการเล ือกตั้งใหม่ ก ่อนประกาศผลการเล ือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ 

ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ไม่เกินก่ึงหน่ึงชองจำนวนเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๕ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ม ืผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการ 

การเลือกต้ังประจำจังหวัดยะลาจะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายข้ึนใหม่
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ไ \ลงช่ือ
(นายประลืทธ๋ิ เอียดคง)

ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดยะลา



ล.ถ./ผ.ถ. ๑/®๒

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา 
เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

หรือนายกเทศมนตรีตำบล
อาดัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บรืหารท้องถ่ิน พ.ศ. เอ๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาซิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒(ร:๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดย่ะลา จีงออกประกาศ 
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาซิกสภาเทศบาลตำบลหรือนายกเทศมนตรีตำบลดังต่อใปน้ี

ข้อ ๑ เม่ือได้ประกาศให้มีการเลือกต้ัง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศ ดังบ้ี
(๑) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังคร้ังแรกภายหลังมีพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาซิกสภาท้องถ่ินหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใข้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ัง

___________ (๒) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปต้ังแต่
หน่ีงร้อยแปดลิบวับก่อนวันท่ีครบวาระจนถึงวันเลือกต้ัง

(๓) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังแทนตำแหน่งท่ีว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายท่ีใข้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ีตำแหน่ง 
ว่างลงจนถึงวันเลือกต้ัง

ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ไม่เกินจำนวน ดังบ้ี
(๑) นายกเทศมนตรีตำบล จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)
(๒) สมาซิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)
ข้อ. ๓ กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม,มีการรับสมัครใหม ่

ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๔ กรณีที่ม ีการเลือกตั้งใหม่ ก ่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม  ่

ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ไม่เกินก่็งหน่ึงของจำนวนเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๕ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับบี้ ม ีผลใช้ใต้ตลอดไปจบกว่าผู้อำนวยการ 

การเลือกต้ังประจำจังหวัดยะลาจะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายข้ึนใหม่
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ว เ ^ลงซิอ
(นายประลิทธ๋ิ เอียดคง)

ผู้อำนวยการการเล ือกตั้งประจำจังหวัดยะลา



ล.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา 
เร่ือง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรีอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกส์ภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา จึงออกประกาศ 
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ เม่ือได้ประกาศให้มีการเลือกต้ัง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศ ดังน้ี
(๑) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังคร้ังแรกภายหลังมีพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ังจนถึงวันเลือกต้ัง

(๒) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต ่
หน่ึงร้อยแปดสิบวันก่อนวันท่ีครบวาระจนถึงวันเลือกต้ัง

(๓) กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังแทนตำแหน่งท่ีว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายท่ีใช้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ีตำแหน่ง 
ว่างลงจนถึงวันเลือกต้ัง

ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ไม่เกินจำนวน ดังน้ี
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ ๑ -๑ ๐  หมู่บ้าน จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

(สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตั้งแต่ ๑๑-๒๐ หมู่บ้าน จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท 

(ส่ีแสบสองหม่ืนบาทถ้วน)
(๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนห้าหันบาทถ้วน)
ข้อ ๓ กรณีที่ม ีการเลือกตั้ง1ใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม  ่

ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใบ ๓ ชองจำนวนเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๔ กรณีท ี่ม ีการเล ือกตั้งใหม่ ก ่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม  ่

ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ไม่เกินก่ึงหน่ึงชองจำบวบเงินตามข้อ ๒
ข้อ ๕ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ มีผลใช้ใต้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการ 

การเลือกต้ังประจำจังหวัดยะลาจะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายข้ึนใหม่
ประก่าศ ณ วันท่ี ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

. ไ ) เ ^ ,^ลงซอ ^
(บาย,ประสิทธ๋ึ เอียดคง)

ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดยะลา


