ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๒ /๒๕๖๒
เรื่อง การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสาหรับคนไทยที่มีถิ่นพานักในสหรัฐอเมริกา
-------------------------------------ตามที่ ไ ด้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การทั่ ว ไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง นั้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญคนไทยที่มีถิ่นพานักในสหรัฐอเมริก าและมีคุณสมบัติตามข้อ ๑
ของประกาศนี้ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ท่านสามารถ
ลงคะแนนเลือกตั้งได้ ตามเงื่อนไขและขั้นตอน ดังนี้
๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑.๑ มีสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง
๑.๓ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นในเขตเลื อ กตั้ ง (ของไทย) ไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ วั น นั บ ถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง
(ไม่รวมผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง)
๑.๔ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่
•
ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
•
บุคคลที่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
•
บุคคลต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
•
บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๒. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
๒.๑ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://www.khonthai.com หรือ
https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม– ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(ตามเวลาในประเทศไทย)
๒.๒ ในการลงทะเบียนตามข้อ ๒.๑ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งระบุเลือกใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ในสหรัฐอเมริกา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
นิวยอร์ก หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส) ตามพื้นที่ที่ท่านมีถิ่นพานักอยู่ ดังนี้

ที่
๑

หน่วยเลือกตั้ง
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๒

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

๓

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เขตพื้นที่ หรือเมืองที่รับผิดชอบ
รัฐแอละแบมา ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย รัฐเดลาแวร์ รัฐฟลอริดา
รัฐจอร์เจีย รัฐลุยเซียนา รัฐแมริแลนด์ รัฐมิสซิสซิปปี
รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐเซาท์แคโรไลนา รัฐเทนเนสซี รัฐเทกซัส
รัฐเวอร์จิเนีย รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย และ เปอร์โตริโก
รัฐอาร์คันซอ รัฐอิลลินอยส์ รัฐอินดิแอนา รัฐไอโอวา รัฐแคนซัส
รัฐเคนทักกี รัฐมิชิแกน รัฐมินนิโซตา รัฐมิสซูรี รัฐเนแบรสกา
รัฐนอร์ทดาโคตา รัฐโอคลาโฮมา รัฐเซาท์ดาโคตา รัฐวิสคอนซิน
รัฐเมน รัฐแมสซาซูเซตส์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์
รัฐนิวยอร์ก รัฐโอไฮโอ รัฐเพนซิลเวเนีย รัฐโรดไอแลนด์
รัฐเวอร์มอนต์ รัฐคอนเนตทิคัต
รัฐอะแลสกา รัฐแอริโซนา รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐโคโลราโด
รัฐฮาวาย รัฐไอดาโฮ รัฐมอนแทนา รัฐนิวเม็กซิโก รัฐเนวาดา
รัฐออริกอน รัฐยูทาห์ รัฐวอชิงตัน รัฐไวโอมิง เกาะกวม และ
ดินแดนในเขตอาณาของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด

๓. ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
๓.๑ รอรับซองเลือกตั้งทางไปรษณีย์
ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลบุคคลโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะ
ได้รับซองใส่บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิตามข้อ ๒ ข้างตัน พร้อมซอง
ไปรษณีย์เปล่าจ่าหน้าถึงหน่วยเลือกตั้งที่ผมู้ สี ิทธิเลือกตั้งได้ระบุเลือกไว้ในการลงทะเบียนดังกล่าว (ข้อ ๒.๒)
๓.๒ ลงคะแนน
เมื่อได้รับซองใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปิดซอง และดาเนินการลงคะแนนตามขั้นตอนที่
ระบุไว้ในซอง
๓.๓ ส่งกลับบัตรเลือกตั้ง
เมื่อลงคะแนนแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใส่บัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วในซองไปรษณีย์เปล่าที่ได้รับ
พร้อมบัตรเลือกตั้ง (ข้อ ๓.๑) ปิดผนึก และส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่บนซองดังกล่าว โดยให้ส่งถึงผู้รับภายในวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๒
ทั้ งนี้ สอบถามข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ ที่ ฝ่ ายกงสุล สถานเอกอั ครราชทู ต ณ กรุ งวอชิ งตั น ที่ อยู่ 2300 Kalorama Rd. N.W.
Washington, D.C. 20008 โทรศัพท์ (๒๐๒) ๒๙๗-๙๗๗๔ อีเมล vote@thaiembdc.org เว็บไซต์ www.thaiembdc.org/election
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
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