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ตามที่ปรากฏขอ้สงัเกตเก่ียวกบัประกาศสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบรสัเซลส ์วนัที่ 27 มีนาคม 2566  ที่
ก าหนดวนั เวลา ท่ีเลือกตัง้ และวิธีออกเสียงลงคะแนน "เลือกตัง้นอกราชอาณาจกัร" ณ ประเทศเบลเยียม
และลกัเซมเบิรก์ นัน้ 
 
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ขอรบัขอ้สงัเกตดว้ยความขอบคณุและขอสื่อสารกบัประชาชนใน 2 ประเด็นส าคญั 
(1) สิ่งที่สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดเ้ตรียมการมาเป็นเวลานานโดยไตร่ตรองแผนและทางเลือกต่างๆ บน
พืน้ฐานของความเป็นจรงิ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่คนไทยผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ ตามที่จะเป็นไปไดภ้ายใต้
เงื่อนไข ขอ้จ ากดั การบรหิารจดัการความเสี่ยง และความสอดคลอ้งกบักระบวนการเลือกตัง้ในประเทศไทย 
(2) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและได้ออกประกาศฉบับที ่2      
เพ่ิมวิธีเลือกตั้งทางไปรษณีย ์และเพ่ิมวันออกเสียงลงคะแนน ณ ทีเ่ลือกตั้ง ณ ทีท่ าการสถาน
เอกอัครราชทูตฯ อีก 1 วัน ในวันอาทติยท์ี ่30 เมษายน 2566 แล้ว 

ประเด็นที ่1 ส่ิงทีส่ถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ด าเนินการมาก่อนหน้านี้ 

เดิม สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดว้างแผนจะจดัการเลือกตัง้นอกราชอาณาจกัรในวนัอาทิตยท์ี่ 23 เมษายน 
2566 ณ ที่เลือกตัง้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ที่ท าการสถานเอกอคัรราชทตูฯ และจดัหน่วยเลือกตัง้ mobile units 
"ออกไปหาคนไทย" ใหถ้ึงชมุชนไทยอีกสองแห่งที่วดัธัมมปทีป เมือง Mechelen ประเทศเบลเยียม และ
สถานกงสลุใหญ่กิตติมศกัดิ ์ณ ลกัเซมเบิรก์ นอกจากนีจ้ะจดัใหผู้ไ้ม่สะดวกในวนัอาทิตยท์ี่ 23 เมษายน  
สามารถมาลงคะแนนเลือกตัง้ลว่งหนา้ไดใ้นวนัพธุที่ 19 เมษายน 2566 ณ ที่ท าการสถานเอกอคัรราชทูตฯ  

ต่อมา สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดร้บัแจง้จากศนูยป์ระสานงานการเลือกตัง้นอกราชอาณาจกัร ดงันี ้         
(1) บตัรเลือกตัง้ของ กกต. จะสง่มาถึงเบลเยียมอย่างเรว็ที่สดุในวนัพธุที่ 19 เมษายน และอย่างชา้ที่สดุใน
วนัอาทิตยท์ี่ 23 เมษายน 2566 (หากมาถึงวนัอาทิตยท์ี่ 23 เมษายน กระบวนการของสนามบินที่ให ้    
สถานเอกอคัรราชทูตฯ รบับตัรเลือกตัง้ออกมาได ้จะตอ้งด าเนินการในวนัจนัทรท์ี่ 24 เมษายน 2566)         
(2) ควรก าหนดวนัเลือกตัง้นอกราชอาณาจกัรอย่างชา้ไม่เกินวนัที่ 2 พฤษภาคม 2566 เพื่อสามารถขนสง่
บตัรเลือกตัง้ที่ลงคะแนนแลว้กลบัประเทศไทยไดท้นักระบวนการเลือกตัง้ในประเทศไทย                  

เงื่อนไขและขอ้จ ากดัขา้งตน้ท าใหส้ถานเอกอคัรราชทูตฯ ตอ้งทบทวนแผน เนื่องจากไม่สามารถจดัการ
เลือกตัง้ในวนัอาทิตยท์ี่ 23 เมษายน 2566 ไดอ้ย่างที่ตัง้ใจไวเ้ดิม ที่ผ่านมาสถานเอกอคัรราชทูตฯ เห็นว่า
ระยะเวลาตัง้แต่วนัองัคารที่ 25 เมษายน ถึงวนัองัคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เพียง 8 วนัซึ่งในจ านวนนี ้3 วนั
เป็นวนัหยดุยาววนัแรงงานซึ่งผูใ้หบ้รกิารไปรษณียท์อ้งถิ่นมิไดป้ฏิบติังานในระดบัปกติ อาจไม่เพียงพอที่จะ
จดัการเลือกตัง้ทางไปรษณียไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส าหรบัการสง่บตัรเลือกตัง้ทัง้ขาไปและขากลบัใหท้นั 
 
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไดพ้ิจารณาทางเลือกที่จะเลื่อนวนัลงคะแนนเลือกตัง้นอกราชอาณาจกัรไปเป็น     
วนัอาทิตยท์ี่ 30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นช่วงวนัหยุดยาววนัแรงงานมีความเสี่ยง
สงูที่อาจมีการประทว้งหยุดงานของแรงงานภาคขนสง่ ทัง้รถสาธารณะ การปิดถนน ที่อาจกระทบต่อการ
เดินทางมายงัที่เลือกตัง้ของคนไทย ต่อการขนสง่บตัรเลือกตัง้ไปยงัที่เลือกตัง้ ต่อการขนสง่หีบบตัรเลือกตัง้
กลบัมายงัสถานเอกอคัรราชทตูฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อการขนสง่บตัรเลือกตัง้ที่ผูใ้ชส้ิทธิไดล้งคะแนน
เรียบรอ้ยแลว้ไปยงัสนามบินเพื่อขึน้เคร่ืองบินกลบัประเทศไทย ซึ่งหากมีการประทว้งหยดุงานของเจา้หนา้ที่
ที่สนามบินดว้ยอาจท าใหถ้งุเมลก์ารทตูที่บรรจุบตัรเลือกตัง้ที่ลงคะแนนแลว้ติดคา้งในกระบวนการของ
สนามบินได ้ซึ่งการประทว้งหยดุงานของแรงงานภาคขนสง่เหลา่นีเ้ป็นความเสี่ยงที่คาดหมายได ้เนื่องจาก 
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ไดเ้กิดขึน้แลว้เป็นระยะมาโดยตลอดทัง้ในประเทศเบลเยียมและประเทศอ่ืนในยโุรป และมีความเสี่ยงสงู
ยิ่งขึน้ในชว่งสปัดาหว์นัแรงงานอนัเป็นจงัหวะส าคญัของการเรียกรอ้งในเชิงสญัญลกัษณข์องภาคแรงงาน             
และแมภ้ายหลงัวนัหยุดยาววนัแรงงาน ก็คาดหมายไดว้่าภายในสนามบินอาจมีสมัภาระหรือกระบวนการที่
อยู่ในคิวรอการบรหิารจดัการอยู่ก่อนแลว้จ านวนหนึ่งในวนัเปิดท าการ กบัสมัภาระที่เพิ่มเขา้มาใหม่ในวนั
เปิดท าการ อาจกระทบต่อถงุเมลก์ารทตูที่บรรจุบตัรเลือกตัง้ที่ลงคะแนนแลว้ใหอ้าจไปถึงประเทศไทยไม่ทนั
ภายในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตามที่ กกต. ก าหนด  สถานเอกอคัรราชทูตฯ จ าเป็นตอ้ง "บรหิารจดัการ
ความเสี่ยง" เหลา่นี ้โดยพยายามสง่ถงุเมลท์ี่บรรจบุตัรเลือกตัง้ที่ลงคะแนนแลว้ขึน้เครื่องบินใหท้นัวนัท าการ
สดุทา้ยก่อนวนัหยุดยาววนัแรงงานซึ่งไดแ้ก่วนัศกุรท์ี่ 28 เมษายน 2566 
 
เพื่อบรรลเุป้าหมายในการน าถงุเมลบ์รรจบุตัรเลือกตัง้ที่ลงคะแนนแลว้ขึน้เคร่ืองบินกลบัประเทศไทยใหท้นั
ภายในวนัศกุรท์ี่ 28 เมษายน 2566 ดงัระบแุลว้ขา้งตน้ 

- สถานเอกอคัรราขทตูฯ จึงจ าเป็นตอ้งจดัการเลือกตัง้ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ ที่ท าการ 
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ในประเทศเบลเยียม โดยขยายเวลาปิดหีบบตัรเลือกตัง้ออกไปเป็นเวลา 18.00 น. 
เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตัง้มีระยะเวลาเพิ่มขึน้หลงัเลิกงาน และ ณ สถานกงสลุใหญ่
กิตติมศกัดิ ์ณ ลกัเซมเบิรก์โดยปิดหีบบตัรเลือกตัง้เวลา 17.00 น. เนื่องจากจะตอ้งขนสง่หีบบตัรเลือกตัง้
กลบัมายงัสถานเอกอคัรราขทตูฯ ภายในคืนเดียวกนัซึ่งใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.  

- จดัการเลือกตัง้อีกหนึ่งวนัในวนัพธุที่ 26 เมษายน 2566 ณ วดัธัมมปทีป เมือง Mechelen ประเทศ 
เบลเยี่ยม (ซึ่งจะเป็นทางเลือกส าหรบัผูไ้ม่สะดวกในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2566 ดว้ย) โดยปิดหีบบตัร
เลือกตัง้เวลา 17.00 น. เพื่อขนสง่หีบบตัรเลือกตัง้กลบัมายงัสถานเอกอคัรราขทตูฯ ภายในคืนเดียวกนั  

- ในคืนเดียวกนัของวนัพธุที่ 26 เมษายน 2566 จะท าการเปิดหีบบตัรเลือกตัง้ทัง้ 3 ใบ น าซองบรรจุ 
บตัรเลือกตัง้ท่ีผูใ้ชส้ิทธิไดปิ้ดผนึกหย่อนลงหีบบตัรเลือกตัง้ คดัแยกตามจงัหวดัและเขตเลือกตังัท่ีปรากฏ
หนา้ซอง จ านวน 77 จงัหวดั/เขต บรรจุถงุแยกส าหรบัการขนสง่ไปยงัจงัหวดัต่างๆ ลงถุงเมลก์ารทตูให ้
แลว้เสรจ็ภายในคืนดงักล่าว เพื่อวนัรุง่ขึน้พฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2566 เจา้หนา้ที่สถานทตูถือไปสง่     
สายการบินไทย ณ สนามบินนครแฟรงกเ์ฟิรต์ หรือสนามบินอ่ืนในยโุรปท่ีมีเครื่องบินตรงไปยงัประเทศไทย 
(ก าจดัความเสี่ยงของการตกคา้งระหว่างเปลี่ยนเครื่อง) เพื่อผ่านกระบวนการดา้นเอกสารของสนามบิน 
และขึน้เคร่ืองบินตรงที่จะออกจากสนามบินดงักลา่วกลบัประเทศไทยไดใ้นวนัศกุรท์ี่ 28 เมษายน 2566 
 
ประเด็นที ่2 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพ่ิมช่องทางเลือกตั้งตามเสียงสะท้อนจากประชาชน  

แมส้ถานเอกอคัรราชทูตฯ จะไดด้ าเนินการดว้ยเหตผุลบนพืน้ฐานของความเป็นจรงิขา้งตน้แลว้ก็ตาม     
แตส่ถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความส าคัญสูงสุดต่อเสียงสะท้อนจากประชาชน โดยได้พิจารณา
ทบทวนและได้ออกประกาศฉบับที ่2 ลงวันที ่29 มีนาคม 2566 เพ่ิมวิธีเลือกตั้งทางไปรษณีย ์และ
เพ่ิมวันออกเสียงลงคะแนน ณ ทีเ่ลือกตั้ง ณ ทีท่ าการสถานเอกอัครราชทูตฯ อีก 1 วัน ในวัน
อาทติยท์ี ่30 เมษายน 2566 แล้ว (ดังแนบ)  

สรุปการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิรก์ ดังนี ้
1. แบบออกเสียงลงคะแนน ณ ทีเ่ลือกตั้ง 

วนัองัคารที่ 25 เมษายน 2566                                                                                                                                                            
- ณ ที่ท าการสถานเอกอคัรราชทตูฯ ในประเทศเบลเยียม เวลา 09.00 – 18.00 น. 
- ณ สถานกงสลุใหญ่กิตติมศกัดิ ์ณ ลกัเซมเบิรก์ เวลา 09.00 – 17.00 น. 
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วนัพธุที่ 26 เมษายน 2566                                                                                                                                                            
- วดัธัมมปทีป เมือง Mechelen ประเทศเบลเยียม เวลา 09.00 – 17.00 น. 
เพิ่มวนัอาทิตยท์ี่ 30 เมษายน 2566                                                                                                                                                            
- ณ ที่ท าการสถานเอกอคัรราชทตูฯ ในประเทศเบลเยียม เวลา 09.00 – 17.00 น. 

2. แบบส่งทางไปรษณีย ์
ผูใ้ชส้ิทธิเลือกตัง้จะตอ้งสง่ซองไปรษณียท์ี่บรรจ ุ“ซองบตัรเลือกตัง้ที่ไดล้งคะแนนแลว้และปิดผนึก
ดว้ยตนเองแลว้” ใหม้าถึงสถานเอกอคัรราชทูตฯ ภายในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2566 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงบรสัเซลสข์อเรียนยืนยนัว่า เจา้หนา้ที่สถานเอกอคัรราชทูตแห่งนีใ้นฐานะ
ผูจ้ดัการเลือกตัง้นอกราชอาณาจกัร และในฐานะผูม้ีสิทธิเลือกตัง้เช่นกนั ไดด้  าเนินการจดัการเลือกตัง้   
นอกราชอาณาจกัรครัง้นีโ้ดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่คนไทยในประเทศเบลเยียมและประเทศ
ลกัเซมเบิรก์เป็นส าคญั และไดพ้ิจารณาด าเนินการอย่างดีที่สดุที่จะท าไดภ้ายใตเ้งื่อนไข ขอ้จ ากดั และ    
การบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อใหภ้ารกิจนีส้มัฤทธิ์ผลใหบ้ตัรเลือกตัง้ท่ีผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ไดล้งคะแนนแลว้
ไดก้ลบัถึงประเทศไทยเขา้สูก่ระบวนการของ กกต. อย่างปลอดภยัและทนัเวลา 

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ขอเชิญชวนคนไทยผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่พ านกัในเบลเยียมหรือลกัเซมเบิรก์ ลงทะเบียน
ใชส้ิทธิเลือกตัง้นอกราชอาณาจกัรผ่านเว็บไซต ์https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout หรือยื่น
แบบฟอรม์ดว้ยตนเองที่สถานเอกอคัรราชทตูฯ หรือทางไปรษณีย ์ภายในวนัที่ 9  เมษายน 2566 (โปรดดู
รายละเอียดจากโพสตก์่อนหนา้นีบ้นเว็บไซตข์องสถานเอกอคัรราชทูตฯ https://thaiembassy.be ) ส าหรบั
ท่านที่ไดล้งทะเบียนแลว้และประสงคต์รวจสอบสิทธิ หรือประสงคเ์ปลี่ยนวนั ที่เลือกตัง้ หรือวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน  สามารถท าไดท้ี่เว็บไซต ์https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงบรสัเซลส ์
29 มีนาคม 2566 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout
https://thaiembassy.be/
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout

