
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  

และนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี และนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน     ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน  ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่    1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า  

และนายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ าค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า  และนายกเทศมนตรีเมืองโนน
สูง-น้ าค า ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน   ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน   ๕๔๐,๐๐๐ บาท (หา้แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตัง้และไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่   1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองส าโรง  

และนายกเทศมนตรีเมืองหนองส าโรง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองส าโรง  และนายกเทศมนตรีเมืองหนอง
ส าโรง ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน   ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน   ๕๔๐,๐๐๐ บาท (หา้แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

และนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว   และนายกเทศมนตรีต าบลหนอง
บัว ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน    ๑๓๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน    ๒๗๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาข่า 

และนายกเทศมนตรีต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาข่า และนายกเทศมนตรีต าบลนาข่า 
ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน    ๑๓๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน    ๒๗๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ 

และนายกเทศมนตรีต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์  และนายกเทศมนตรีต าบล
นิคมสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน    ๑๓๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน    ๒๗๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนเจด็หมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านจั่น 

และนายกเทศมนตรีต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านจั่น และนายกเทศมนตรีต าบลบ้านจั่น 
ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ  การ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน    ๑๓๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน    ๒๗๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินกึ่งหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่ 

และนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี   จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองไผ่  และนายกเทศมนตรีต าบลหนองไผ่ 
ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน    ๑๓๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน    ๒๗๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 

และนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี   จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด   และนายกเทศมนตรีต าบลบ้าน
ตาด ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน    ๑๓๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน    ๒๗๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง 

และนายกเทศมนตรีต าบลหนองขอนกว้าง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง  และนายกเทศมนตรีต าบล
หนองขอนกว้าง ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน    ๑๓๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกเทศมนตรี  จ านวน    ๒๗๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น  

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรอืผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมูม่น ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถงึวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีทีม่ีการเลือกตั้งใหมก่่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะตอ้งใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี  

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินกึ่งหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น  

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจั่น  และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านจั่น ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรือ่ง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห ์

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์  และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตัง้ใหมก่่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว   และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านขาว ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตัง้ใหมก่่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนสูง ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหมไ่ด้ไมเ่กนิกึ่งหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า  และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองนาค า ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดสระ 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดสระ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดสระ  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดสระ ดังตอ่ไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตัง้ ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี   จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ   และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงพิณ ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามพร้าว 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามพร้าว  และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามพร้าว ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิรโิยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ  และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไฮ ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาข่า ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตัง้ การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่   1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากว้าง 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากว้าง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากว้าง  และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนากว้าง ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน  

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น       
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  จึงออกประกาศ
ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน  และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงยืน ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การค านวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ 
    (๑)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น    
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๒)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายไปตั้งแต่
หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓)  กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

    ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจ านวนเงิน ดังนี้ 
   (๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมืน่บาทถ้วน) 

    ข้อ ๓  กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๔  กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่
ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไมเ่กินก่ึงหนึ่งของจ านวนเงินตามข้อ ๒ 

    ข้อ ๕  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม ่

      ประกาศ ณ  วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                       (นายกิตติคุณ  ศิริโยธา) 
                                                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
 

 ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒ 


