ข่ าวสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์
เรื่อง การจัดการเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร
ฉบับที่ ๒
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ เปิ ดให้ ผ้ มู ีสิทธิเลือกตังลงทะเบี
้
ยนขอใช้ สิทธิลงคะแนน
เลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ โดยมีผ้ ลู งทะเบียนขอใช้ สิทธิลงคะแนนฯ ในมาเลเซียทังสิ
้ ้น ๕,๑๘๓ คน นัน้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน
ชาวไทยในมาเลเซียทราบถึงการดาเนินการขันต่
้ อไป ดังนี ้
๑. ขอให้ ผ้ ลู งทะเบียนขอใช้ สิทธิลงคะแนนฯ ในมาเลเซียไปใช้ สิทธิลงคะแนนฯ
ตามวันและสถานที่ที่ตนเองได้ ลงทะเบียนไว้ ดังนี ้
วันศุกร์ ท่ ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่ างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๑.๑ วัดพุทธชยันตี ตังอยู
้ ท่ ี่ No.33, Jalan Rengas 6, Masai 81750, Johor
๑.๒ วัดสาไทย ตังอยู
้ ท่ ี่ Lot 7610, No. 246B Jalan Foochow 1, Kuching
93300, Sarawak
วันเสาร์ ท่ ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่ างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๑.๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ตังอยู
้ ท่ ี่ 206 Jalan Ampang,
Kuala Lumpur 50450
๑.๔ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปี นัง ตังอยู
้ ท่ ี่ No. 1, JalanTunku Abdul Rahman,
George Town 10350, Penang
๑.๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ตังอยู
้ ท่ ี่ 4426 Jalan Tok Guru,
Kota Bharu 15400, Kelantan
๑.๖ ร้ านอาหาร Sara Thai Kitchen ตังอยู
้ ่ที่ B42, Jalan Gambut, Kuantan
25000, Pahang (ตรงข้ ามโรงแรม Grand Continental)
๒. ในการแสดงตนเพื่อใช้ สิทธิลงคะแนนฯ ต่อกรรมการประจาที่เลือกตัง้ ขอให้ ใช้
เอกสารอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ
หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ เอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชน
๑๓ หลัก

๒
๓. ผู้มีสิทธิเลือกตังสามารถตรวจสอบข้
้
อมูลการใช้ สิทธิลงคะแนนฯ ได้ ด้วยตนเองผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
๓.๑ ตรวจสอบจังหวัดและเขตที่ตนเองมีสิทธิเลือกตังที
้ ่เว็บไซต์
http://bit.ly/2IDlIcB
๓.๒ ตรวจสอบข้ อมูลผู้สมัครรับเลือกตัง้ พรรคการเมือง และรายชื่อบุคคล
ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็ นนายกรัฐมนตรี ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2ISI22n
หรื อ ตรวจสอบข้ อมูลข้ างต้ นและข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเลือกตังโดยผ่
้
านแอพพลิเคชัน
Smart Vote ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ซึง่ ดาวน์โหลดได้ ใน App Store
ในระบบ iOS และ Play Store ในระบบ Android
๔. คนไทยในมาเลเซียที่ไม่ได้ ลงทะเบียนขอใช้ สิทธิลงคะแนนเลือกตัง้
นอกราชอาณาจักรต้ องกลับไปใช้ สิทธิลงคะแนนที่เขตที่ตนเองมีสิทธิเลือกตังในประเทศไทยเท่
้
านัน้
หรื อแจ้ งเหตุที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิเลือกตังกั
้ บที่ว่าการอาเภอหรื อสานักงานเขตที่ตนเองมีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้ านด้ วยตนเอง หรื อทางไปรษณีย์ หรื อทาหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ มู ีสิทธิเลือกตังอื
้ ่น
ดาเนินการแทนภายในระหว่างวันที่ ๑๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ (ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตัง้
หรื อภายในเจ็ดวันนับแต่วนั เลือกตังในประเทศไทย)
้
ทังนี
้ ้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตังอยู
้ ร่ ะหว่างพิจารณาว่า ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
สามารถแจ้ งเหตุที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิเลือกตังกั
้ บสถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ
ได้ หรื อไม่ ซึง่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ ทราบเมื่อมีความชัดเจนแล้ วในโอกาสแรก
๕. หากต้ องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
๕.๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โทร. +๖๐๓๒๑๔๕๘๐๐๔
ต่อ ๑๐๖ หรื อ Facebook: กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์
๕.๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปี นัง โทร. +๖๐๔๒๒๖๘๐๒๙ อีเมล์
thaiconsular.penang@gmail.com หรื อ Facebook: Royal Thai Consulate-General, Penang
๔.๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู +๖๐๙๗๔๓๐๖๔๐ หรื อ Facebook:
Royal Thai Consulate-General, Kota Bharu
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

