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การแจ้งวิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในแอปพลิเคชัน “Smart Vote”  

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Smart Vote”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กดเข้าแอปพลิเคชัน “Smart Vote” แล้วกดไปที่ฟังก์ชัน “วิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กดเลือกประเภทการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนจากนั้นกดยืนยัน 
 
 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
Smart Vote 



 

 

ค าขอลงทะเบียน 

 ค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

        ค าขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

เรียน  นายทะเบียน ................... ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

         รายบุคคล 

ด้วยข้าพเจ้า ......................................... หมายเลขประจ าตัวประชาชน  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ........... หมู่ที่ ...... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .................................... 
ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................ อ าเภอ/เขต .............................. จังหวัด .................................. มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง มีความประสงค ์
    ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก 

       □  ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกตั้ง 
  □  มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อ่ืนใดนอกเขตเลือกตั้ง 
   ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  
   ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เพ่ือไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน   

         รายกลุ่ม 

 ด้วยข้าพเจ้า ......................... ...................... ในฐานะผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ .. 
จังหวัด .................... เบอร์โทรศัพท์ ........................ ขอเรียนว่าบุคคลในหน่วยงาน จ านวน .......... คน ตามเอกสาร
ที่ส่งมาด้วย ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือเกี่ยว กับ
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนอกเขตเลือกตั้ง   ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลจ านวนดังกล่าวไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่บุคคลนั้นมีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอให้บุคคล
จ านวนดังกล่าว  ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 

           พร้อมนี้ได้ยื่นหลักฐาน ................................................................................. ประกอบค าขอลงทะเบียนมาด้วยแล้ว 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ยื่นค าขอ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                      (...........................................) 

              วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การวินิจฉัยของนายทะเบียน ................... ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

 □  อนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได้ ..................... คน 

 □  ไม่อนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ..................... คน 
      เนื่องจาก ................................................................................................................... ......................... 

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

                  นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ............... 
                                                        ทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

(ใบแรก) 

ส.ส. ๑/๑๔ 
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แบบตอบรับ 
เลขที่...../........ 

เรียน .......................................................................... 

                รายบุคคล 

 หมายเลขประจ าตัวประชาชน                                                                  ที่ได้ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ...................................... นั้น     

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้พิจารณาและเห็นว่า 

  □  ท่านเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง โดยขอให้ไปใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ระหว่างเวลา ............................. นาฬิกา ถึง ...................... นาฬิกา 
ณ ................................................... ............ 

  □  ท่านเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก .............................. .... 
......................................................................................................................................................................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                รายกลุ่ม 

 ตาม ที่ ท่ า น ได้ ยื ่ น ค า ข อ ใ ช้สิท ธิ อ อ ก เ สี ย ง ล งคะแน น ก่อ น วัน เ ลื อ ก ตั้ ง ใน เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  . .  
จังหวัด .......................................   

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้พิจารณาและเห็นว่า 

  □ ล าดับที่ .................................................................................................... เป็นผู้มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง โดยขอให้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
ระหว่างเวลา ................... นาฬิกา ถึง ................. นาฬิกา ณ ...................................................... 

  □ ล าดับที่ ............................................................ เป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก .............................................................................................................................................. 

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

            (...............................................) 
              นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ............... 

         ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หนังสือตอบรับการลงทะเบียน 
 

กรุณาส่ง ชื่อ ................................................. สกุล ...................................................... 

 เลขที่ ................ ถนน ................................ ตรอก/ซอย ................................. 

 ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................................ อ าเภอ ........................................ 

 จังหวัด .......................................   

 รหัสไปรษณีย์    

(ใบท้าย) 

ส.ส. ๑/๑๔ 
245 



 

 

 
       

 
 
 
 

ล า 

ดับ 

ที ่

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

ลายมือชื่อผู้ขอใช้สิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

ก่อนวันเลือกตั้ง 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

 รายช่ือบุคคลผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
 อ าเภอ/เขต ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........................... จังหวัด .................................. 
 ของหน่วยงาน ................................................................................ ประกอบค าขอ ส.ส. ๑/๑๔ 

เพื่อขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

ส.ส. ๑/๑๔ 246 



 

 

ค าขอลงทะเบียน 

        ค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

       ค าขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
 

       เขียนที ่............................................ 
       วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

เรียน  นายทะเบียน .................................... 

ด้วยข้าพเจ้า ............................................... เลขประจ าตัวประชาชน ...................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที ่.................. หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย .................................. ถนน ....................................... 
ต าบล/แขวง/เทศบาล .................... อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด ....................... เขตเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน คือ เขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวัด ....................... มีความประสงค์ 

 ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพ่ือออกเสียง
ลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ....................(ระบุสถานที่)....................  อ าเภอ/เขต .................... 
เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ....................    

 ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
เพ่ือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

 ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จากเดิมเขตเลือกตั้งที่ ..........
จังหวัด ................... เป็น ....................(ระบสุถานท่ี).................... เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด .................... 

 ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ จ านวน ........ คน มีความประสงค์ขอลงทะเบียน
เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพ่ือออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอก
เขตเลือกตั้ง โดยได้แนบเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประกอบการพิจารณามาพร้อมค าขอนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

                                        (ลงชื่อ) ............................................... 
 (...............................................) 
 ผู้ยื่นค าขอ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ค าสั่งนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .................................. 
 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน  

ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบ 
 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว และให้บันทึกปรับปรุงระบบฐานข้อมูล        

ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้เคยขอลงทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 

 (ลงชื่อ) ............................................... 
 (...............................................) 
          นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น..............................     
                                    (ใบแรก) 

ส.ส. ๑/๑๕ 
247 



 

 

แบบตอบรับ 
เลขที ่...../....  

เรียน  ........................................................ ........................ 

                รายบุคคล 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................                  
เลขประจ าตัวประชาชน ---- มีชื่ ออยู่ ในทะเบียนบ้ านเลขที่  ....................             
หมู่ที ่.............. ถนน ............................... ตรอก/ซอย ............................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ..........................   
อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวดั .................................. นายทะเบยีนได้พิจารณาอนญุาตให้ 

 ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพ่ือออกเสียง
ลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง ...................(ระบสุถานท่ี).................... อ าเภอ/เขต ........................... 
เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ....................     

 ยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
เพ่ือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

 เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
จากเดิมเขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ................. เป็น ..................(ระบุสถานที่).................  เขตเลือกตั้งที่ ........... 
จังหวัด .................... 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                รายกลุ่ม 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่าบุคคลตามที่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนไว้ นายทะเบียนได้พิจารณาและเห็นว่า 
            ล าดับที่ ...................................................................... เป็นผู้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  
       ล าดับที่ ............................................................. .................. เป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก ..................................................................................................................  
  

                       (ลงชื่อ) ............................................... 
  (...............................................) 
           นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .............................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หนังสือตอบรับการลงทะเบียน 
 

กรุณาส่ง ชื่อ ................................................. สกุล ........................................................ 

 เลขที่ ................ ถนน ................................ ตรอก/ซอย ................................. 

 ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................................ อ าเภอ/เขต ......................... 

 จังหวัด .......................................   

 รหัสไปรษณีย์    
(ใบท้าย) 

ส.ส. ๑/๑๕ 
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บัญชีรายช่ือผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  

 

ล าดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 

เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง สถานที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง

ที่จะไปใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 
ลายมือชื่อผู้ขอ

ลงทะเบียน 
เขตเลือกตั้งที ่ จังหวัด 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การแจ้งแนวทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง  

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลอืกตั้งท่ัวไป 

   ด้วยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2566 โดยจะต้องจัดให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั ่วไป ซึ ่งไม่น้อยกว่า  
สี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อม 
ในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั ้งก่อนวันเลือกตั ้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการทั ่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์กระบวนการสำหรับลงทะเบียนเพื ่อใช้สิทธิเลือกตั ้งดังกล่าว  
โดยมีรายละเอียดปรากฏเป็นลำดับ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งก่อนวันเลือกตั ้งไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำ 
เขตเลือกตั้งหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายต้องประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง, ที่เลือกตั้งกลางนอก 
เขตเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

 2. เมื่อประกาศที่เลือกตั้งกลางตามข้อ 1 แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศกำหนด
ระยะเวลาให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง 
แล้วแต่กรณี โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีสามารถยื่นลงทะเบียนสำหรับเลือกตั้งล่วงหน้าได้นั้น มี 3 กลุ่ม ได้แก่  
     (1) ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่า  
เก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
     (2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  
         (3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

   3. การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามีแนวทางปฏิบัติอยู ่2 กรณี ได้แก่  
      (1) ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
      (2) ยื่นคำขอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กำหนด (แอปพลิดเคชัน Smart Vote หรือ D. DOPA) 
  
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่เผยแพร่  22  มีนาคม  2566  



๒ 
 

 
 

   4. ช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง มีดังนี้ 
     4.1 ยื่นด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งอื ่นดำเนินการแทน (ตามแบบ  
ส.ส. 1/14 หรือ ส.ส. 1/15 แล้วแต่กรณี) 
      4.2 ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคลตามแบบ ส.ส. ๑/๑๔ หรือ ส.ส. ๑/๑๕ แล้วแต่กรณี โดยผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได ้
     4.3 ยื่นคำขอทางไปรษณีย์  
     4.4 ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
           (1) แอปพลิเคชัน “Smart Vote” โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
         1.1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Smart Vote” 
       1.2 กดเข้าแอปพลิเคชัน “Smart Vote” แล้วกดไปที่ฟังก์ชัน “วิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง” 
      1.3 กดเลือกประเภทการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนจากนั้น
กดยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้น 
          (2) แอปพลิเคชัน “D. DOPA” หรือ “Thai ID”   
     ทั้งนี้ กรณียื่นคำขอลงทะเบียนโดยมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน 
ตามข้อ 4.1 หรือยื่นคำขอเป็นคณะบุคคลตามข้อ 4.2 หรือส่งคำขอทางไปรษณีย์ตามข้อ 4.3 ให้แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้สทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งได้โดยให้รับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวด้วย 

   5. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้ลงทะเบียน
ตามข้อ 3. แล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้อง ให้ดำเนินการ ดังนี้  

 (1) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งที่ได้
ลงทะเบียนไว้แล้ว 
 (2) ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนั้น 
 (3) กำหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (4) แจ้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อผู้นั้นในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ 
 (5) หมายเหตุสถานที่ท่ีผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 6. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและนายทะเบียน
อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตอบรับการลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง  
ที่ตนมีสิทธิอยู่เดิม เว้นแต่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยการลงทะเบียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงให้ท ำได้ครั้งเดียว  
และต้องดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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 7. สถานที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 

นอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง 
1 อาคารโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  

ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

2 อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนภัทรบพิตร   
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนภัทรบพิตร   
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

3 อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนกระสังพิทยาคม 
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอกระสัง  
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

4 หอประชุมอำเภอสตึก  
ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอสตึก 
ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

5 หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง  
ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง  
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6 หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ  
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

7 อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม  
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

8 อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนางรอง  
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนางรอง 
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

9 หอประชุมอำเภอละหานทราย  
ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอละหานทราย  
ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

10 หอประชุมอำเภอประโคนชัย  
ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอประโคนชัย  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ทั ้งนี ้ เมื ่อมีประกาศกำหนดการวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั ้งก่อนวันเลือกตั ้ง สำหรับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 



 

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และในเขตเลือกตั้ง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในวันที่  7  พฤษภาคม 2566   
เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

 
 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 

นอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง 
1 อาคารโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  

ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

2 อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนภัทรบพิตร   
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนภัทรบพิตร   
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

3 อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนกระสังพิทยาคม 
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอกระสัง  
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

4 หอประชุมอำเภอสตึก  
ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอสตึก 
ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

5 หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง  
ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง  
ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6 หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ  
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ  
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

7 อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม  
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

8 อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนางรอง  
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนางรอง 
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

9 หอประชุมอำเภอละหานทราย  
ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอละหานทราย  
ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

10 หอประชุมอำเภอประโคนชัย  
ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

หอประชุมอำเภอประโคนชัย  
ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
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