การเลือกตั้งในโอลันด์ วันที่ 18 ตุลาคม 2558
หนังสื อพับเล่มเล็กนี้จดั พิมพ์โดยรัฐบาลของโอลันด์ประจาปี 2558 สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่
www.val.ax

ถึงเวลาของการเลือกตั้งแล้ ว!
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้งในท้องถิ่นจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2558
เป็ นเรื่ องสาคัญต่อสังคมของชาวโอลันด์ที่ทุกคนจะร่ วมกันใช้สิทธิ ของตนเองเพื่อลงคะแนนเสี ยงและเข้าร่ วมในการเลือกตั้ง
แต่ใครบ้างที่มีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยง คุณลงคะแนนเสี ยงอย่างไร มีการเสนอชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งอย่างไร
คุณจะพบคาตอบสาหรับคาถามของคุณเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่นี่

เราจะลงคะแนนเสี ยงไปเพือ่ อะไร
สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา เราจะเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของโอลันด์ท้ งั สิ้ น 30 คนในทุกๆ สี่ ปี
สาหรับการเลือกตั้งในท้องถิ่น เราจะเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

โ ด ย พ ว ก เ ข า จ ะ ดา ร ง ตา

แหน่งเป็ นเวลาสี่ ปี

จานวนที่นงั่ ของสมาชิกสภาเทศบาลจะขึ้นอยูก่ บั จานวนของประชากรในแต่ละเขตเทศบาล มารี เอฮัมน์ คือ เขตเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดโดยมีสมาชิกเทศบาล
27 คน ส่วนเขตเทศบาลที่เล็กที่สุดมีสมาชิกเทศบาล 9

คน
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ใครทีไ่ ด้ รับอนุญาตให้ ลงคะแนนเสี ยง
สาหรับการลงคะแนนเสี ยงในการเลือกตั้ง คุณต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไปหรื อก่อนวันที่เลือกตั้ง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเกิดในวันที่ 18 ตุลาคม
2540 เป็ นต้นไป
สาหรับการลงคะแนนเสี ยงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา คุณจะต้องมีสิทธิ ในการตั้งถิ่นฐานที่โอลันด์ดว้ ย

แต่คุณไม่จาเป็ นต้องอาศัยอยูใ่ นโอลันด์ ณ

ขณะนั้น
สาหรับการลงคะแนนเสี ยงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยูจ่ ะต้องอยูภ่ ายในการปกครองของโอลันด์ในวันที่ 1 กันยายน
2558 นี่คือเขตเทศบาลที่คุณจะลงคะแนนเสี ยง นอกจากนี้ คุณจะต้อง
มีสิทธิ ในการตั้งถิ่นฐานที่โอลันด์หรือเป็ นผูม้ ีถ่ินพานักที่โอลันด์อย่างน้อยหนึ่งปี จนถึงวันเลือกตั้ง
หากคุณมีสิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยง จะมีการส่ง บัตรลงคะแนน ไปยังที่อยูท่ ี่คุณอาศัยอยูก่ ่อนวันที่การเลือกตั้งประมาณหนึ่งเดือน
คุณควรตรวจสอบว่าข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงของคุณมีความถูกต้อง

คุณลงคะแนนเสี ยงอย่ างไร
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งแต่ละคนที่ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งต่างๆ จะมีหมายเลข
หมายเลขดังกล่าวจะใช้ในการรณรงค์การเลือกตั้งของผูส้ มัครแต่ละราย สามารถดูรายชื่อผูส้ มัครได้ที่คูหาการเลือกตั้งและที่ www.val.ax
หมายเลขที่ใช้สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาเทศบาลจะมีความแตกต่างกัน:
•

จะมีการใช้หมายเลข 2 ขึ้นไปสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (รายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งสี ขาว)

•

จะมีการใช้หมายเลข 502 ขึ้นไปสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
(รายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งสี เขียว)

จะมีการใช้หมายเลขเดียวกันของผูส้ มัครรับเลือกตั้งในทุกเขตเทศบาล
แต่คุณสามารถลงคะแนนเสี ยงให้กบั ผูส้ มัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อในเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยูเ่ ท่านั้น
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คุณจะต้องลงคะแนนเสี ยงโดยการเขียนหมายเลขของผูส้ มัครรับเลือกตั้งในจุดที่ถูกต้องบนบัตรเลือกตั้งของคุณ
มีบตั รเลือกตั้งที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการเลือกตั้งแต่ละประเภท บัตรเลือกตั้งสี ขาวสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
และบัตรเลือกตั้งสี เขียวสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจสอบว่ าคุณได้ ใช้ บัตรเลือกตั้งที่ ถกู ต้ องสาหรั บการเลือกตั้งแต่ ละประเภท ร้ องขอบัตรเลือกตั้งใหม่ หากคุณเกิดทาสิ่ งผิดพลาด
บัตรเลือกตั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขจะเป็ นโมฆะ

คุณสามารถลงคะแนนเสี ยงได้ดงั ต่อไปนี้:
1.
การลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าในสถานที่สาหรับการลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าระหว่างช่วงเวลาของการลงคะแนนเสี ยงล่วง
หน้าตั้งแต่วนั ที่ 3 ถึง 13 ตุลาคม
2. การลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าทางไปรษณี ย ์ หากคุณอยูน่ อกประเทศหรื อป่ วย/พิการ และไม่สามารถลงคะแนนเสี ยงใน
วิธีอื่น

3. การลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าต่อหน้าคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ สถาบัน
(บังคับใช้เฉพาะผูท้ ี่อาศัยหรื อได้รับการดูแลในสถานที่ดงั กล่าว)

4. การลงคะแนนเสี ยง ณ คูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 20.00

หากคุณลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้า โดยปกติแล้วคุณจะได้รับบัตรลงคะแนนสองใบ ใบหนึ่งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
(บัตรเลือกตั้งสี ขาว) และอีกใบหนึ่งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (บัตรเลือกตั้งสี เขียว)
หากคุณมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงสาหรับการเลือกตังเพี
้ ยงประเภทเดียว คุณสามารถส่งคืนบัตรเลือกตังอี
้ กใบหนึง่ ได้
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น.

การลงคะแนนเสี ยงล่ วงหน้ า ณ สถานทีล่ งคะแนนเสี ยงล่ วงหน้ า
คุณสามารถลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าได้ต้ งั แต่วนั เสาร์ที่ 3 ตุลาคมถึงวันอังคารที่ 13 ตุลาคม สถานที่ลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าจะมีอยูท่ วั่ ทั้งโอลันด์
สถานที่ลงคะแนนเสี ยงดังกล่าว ได้แก่ ที่ทาการไปรษณี ย ์ สานักงานเทศบาล หรื อสถานที่อื่นๆ ที่ได้รับอนุมตั ิจากเขตเทศบาล นอกจากนี้
สถานที่ลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้ายังเปิ ดให้ลงคะแนนเสี ยงในวันเสาร์ระหว่างช่วงเวลาของการลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง
12.00 น. ตรวจสอบเวลากับเขตเทศบาลของคุณ
คุณสามารถลงคะแนนเสี ยง ณ สถานที่ลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าได้ตามที่คุณเลือกไว้ โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่
หากคุณลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้า คุณจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนไปด้วย โปรดนาบัตรลงคะแนนไปด้วยเพื่อช่วยอานวยความสะดวกขั้นตอน
ทีมงานในคูหาเลือกตั้งจะแสดงวิธีการลงคะแนนเสี ยงให้คุณทราบ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณจะมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือ
คุณสามารถเลือกให้ใครสักคนช่วยเหลือคุณ นอกจากนี้ ทีมงานในคูหาเลือกตั้งยังสามารถช่วยคุณได้

การลงคะแนนเสี ยงล่ วงหน้ าทางไปรษณีย์
หากคุณไม่สามารถลงคะแนนเสี ยงในวันเลือกตั้ง หรื อระหว่างช่วงเวลาของการลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้า คุณสามารถลงคะแนนเสี ยงทางไปรษณีย์ได้
นอกจากนี้คุณยังสามารถลงคะแนนเสี ยงทางไปรษณี ยไ์ ด้ หากคุณไม่ได้อาศัยอยูใ่ นโอลันด์
หากคุณต้องการลงคะแนนเสี ยงทางไปรษณี ย ์ โปรดใช้แบบฟอร์มคาสัง่ สามารถดูแบบฟอร์มได้ที่ www.val.ax
ส่งมายังเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่ (สถานที่ที่คุณอาศัยอยูจ่ นถึงวันที่ 1 กันยาบน 2558 หรื อสถานที่ที่คุณอาศัยล่าสุ ดในโอลันด์)
จากนั้นคุณจะได้รับเอกสารที่จาเป็ นทั้งหมดทางไปรษณี ย ์ นอกจากนี้คุณจะได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูลอีกด้วย
ต้องสัง่ ให้มีการส่งเอกสารที่คุณจาเป็ นต้องใช้ในการลงคะแนนไม่เกินวันที่ 13 ตุลาคม
หมายเหตุ: ต้ องส่ งคื นบัตรเลือกตั้งและจดหมายปะหน้ าไปยังเขตเทศบาลของคุณภายในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม

การลงคะแนนเสี ยงล่ วงหน้ า ณ สถาบันต่ างๆ เช่ น โรงพยาบาล หรือศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุ
คณะกรรมการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจากเขตเทศบาลจะจัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้าที่โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ
หรื อสถาบันในลักษณะใกล้เคียง
สมาชิกของคณะกรรมการเลือกตั้งจะมายังสถาบันดังกล่าวเพื่อช่วยให้ผทู ้ ี่อาศัยในสถานที่ดงั กล่าวมีโอกาสในการลงคะแนนเสี ยง
การลงคะแนนเสี ยงจะเกิดขึ้นอย่างน้อยสองวัน ตามเวลาที่คณะกรรมการเลือกตั้งเลือกไว้
จะมีการประกาศเวลาในการลงคะแนนล่วงหน้าผ่านทางการติดประกาศที่เห็นได้ชดั เจน
หมายเหตุ เฉพาะผูท้ ี่อาศัยหรื อได้รับการดูแลในสถานที่ดงั กล่าวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีน้ ี วิธีการนี้ไม่บงั คับใช้กบั ทีมงาน
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การลงคะแนนเสี ยงในวันเลือกตั้ง
วันเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 คูหาเลือกตั้งจะเปิ ดตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.
หากคุณมาถึงคูหาเลือกตั้งในเวลา 20.00 น. คุณจะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสี ยงได้ หากมีการเข้าคิวและคุณต้องรอสักครู่ หนึ่ง
ในวันเลือกตั้ง คุณจะสามารถลงคะแนนได้ในคูหาเลือกตั้งที่ระบุไว้ในบัตรลงคะแนนของคุณเท่านั้น เมื่อคุณมาถึงคูหาเลือกตั้ง
ให้พดู คุยกับทีมงานของคูหาเลือกตั้งก่อนเพื่อให้พวกเขาตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงหรื อไม่
นี่คือเหตุผลว่าทาไมคุณจึงควรนาบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วย นอกจากนี้คุณควรนาบัตรลงคะแนนมาด้วย
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกขั้นตอนการเลือกตั้ง
เมื่อทีมงานของคูหาเลือกตั้งยืนยันว่าคุณมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยง คุณจะได้รับบัตรเลือกตั้งหนึ่งหรื อสองใบขึ้นอยูก่ บั สิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงของคุณ
ควรกาบัตรเลือกตั้งภายในคอกที่ก้ นั ไว้สาหรับลงคะแนน เพื่อไม่ให้ผอู ้ ื่นเห็นว่าคุณเขียนอะไร นอกจากนี้
จะมีการแสดงรายชื่อของผูส้ มัครรับเลือกตั้งด้านในคอกที่ก้ นั ไว้สาหรับลงคะแนน

โ ปร

ดจาไว้วา่ บัตรเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะเป็ นสี ขาว

และบัตรเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาลจะเป็ นสี เขียว
เมื่อคุณกาหมายเลขในบัตรเลือกตั้งแล้ว จะต้องมีการประทับตราบัตรดังกล่าว จากนั้นให้คุณหย่อนบัตรลงในกล่องลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ภายในคูหาเลือกตั้งจะมีผคู ้ อยให้ความช่วยเหลือแก่คุณ และคุณยังสามารถเลือกใครสักคนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้
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ใครทีส่ ามารถเสนอชื่อตนเองเป็ นผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งได้
ทุกคนที่มีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงสามารถเสนอชื่อตนเองเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งโดยมีขอ้ ยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่น
หากคุณทางานในตาแหน่งระดับสูงของเขตเทศบาล คุณจะไม่สามารถเสนอขึ้นตนเองได้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถเสนอชื่อตนเองสาหรับการเลือกตั้งได้ อย่ างไร
หากคุณต้องการเสนอชื่อตนเองเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง โปรดติดต่อพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งของโอลันด์
คุณไม่จาเป็ นต้องเป็ นสมาชิกพรรคในการเสนอชื่อตนเองเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
แต่พรรคการเมืองมีสิทธิ ที่จะกาหนดเงื่อนไขสาหรับคุณในฐานะผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
นอกจากนี้คุณยังสามารถเสนอชื่อตนเองเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งโดยการจัดตั้งสมาคมของผูล้ งคะแนนเสี ยง
วิธีน้ ีจะเป็ นการรวบรวมผูล้ งคะแนนเสี ยงจานวนมากเพียงพอเพื่อสนับสนุนผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่คุณต้องการเสนอชื่อ
ต้องใช้ผลู ้ งคะแนนเสี ยงสิ บคนสาหรับผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกรัฐสภาและสามคนสาหรับผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาเทศบาล
หากคุณเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง คุณจะไม่สามารถเป็ นสมาชิกของสมาคมผูล้ งคะแนนเสี ยง

คุณสามารถสร้างทีมร่ วมกับบุคคลอื่นเพื่อจัดทารายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่มีรายชื่อของผูร้ ับสมัครเลือกตั้งหลายคน
นอกจากนี้ยงั ต้องมีจานวนผูส้ นับสนุนในสมาคมผูล้ งคะแนนเสี ยงอย่างเพียงพอด้วย เช่น
ผูล้ งคะแนนเสี ยงสิ บคนต่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกรัฐสภาหนึ่งคนและสามคนต่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งคน
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หากคุณต้องการเสนอชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้ง คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีอยูใ่ น www.val.ax

การเลือกตั้งจะเป็ นแบบโดยตรง ปิ ดเป็ นความลับ และตามสั ดส่ วนประชากร
การเลือกตั้งของโอลันด์จะเป็ นแบบโดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถลงคะแนนเสี ยงสาหรับผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่คุณต้องการจะเลือกได้โดยตรง
และคุณต้องใช้สิทธิ การลงคะแนนของตนเองเท่านั้น โดยคุณไม่สามารถถ่ายโอนสิ ทธิ การลงคะแนนให้แก่บุคคลอื่น
การเลือกตั้งของเราจะจัดทาอย่างเป็ นความลับ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีใครทราบว่าคุณลงคะแนนเสี ยงอย่างไร
นี่คือสิ ทธิ ในระบบประชาธิ ปไตยที่มีความสาคัญ
นี่คือเหตุผลว่าทาไมจึงมีคอกที่ก้ นั ไว้สาหรับลงคะแนนพร้อมด้วยที่บงั ตาทั้งในสถานที่จดั การเลือกตั้งล่วงหน้าและคูหาเลือกตั้ง
สามารถพับบัตรเลือกตั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่ในคูหาเลือกตั้งจะประทับตราและหย่อนลงในกล่องรับบัตรเลือกตั้ง
เรามีการเลือกตั้งตามสัดส่วนประชากรในโอลันด์ ซึ่งหมายความว่า ผลลัพธ์ของการเลือกตั้งจะแสดงถึงการสนับสนุนจากบุคคลกลุ่มต่างๆ
ที่ได้รับระหว่างการเลือกตั้งได้ใกล้เคียงมากที่สุด กลุ่มที่ไดรับการลงคะแนนเสี ยงร้อยละ 15
จะได้รับที่นงั่ ในรัฐสภาหรื อในสภาเทศบาลประมาณร้อยละ 15
เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลลัพธ์ของการเลือกตั้งจะเป็ นไปตามสัดส่วนประชากรเท่าที่เป็ นไปได้ จะมีการใช้ระบบการนับที่นาวิธีการแบบ D’Hondt มาใช้
จะมีการอธิ บายเกี่ยวกับรายละเอียดของวิธีการนี้ในกฎหมายการเลือกตั้งของโอลันด์
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ผลลัพธ์ ของการเลือกตั้ง
การนับคะแนนจะเริ่ มต้นขึ้นทันทีที่คูหาเลือกตั้งปิ ดลงในวันเลือกตั้ง จะมีการนับคะแนนของการเลือกตั้งล่วงหน้าภายในวันนั้น
และโดยปกติจะมีการรายงานทันทีหลังเวลา 20.00 น. โดยปกติหนังสื อพิมพ์ วิทยุ
หรื อโทรทัศน์ของโอลันด์จะรายงานข่าวเกี่ยวกับการนับผลคะแนนเลือกตั้ง
โดยทัว่ ไป ผลลัพธ์ของการเลือกเบื้องต้นจะพร้อมรายงานไม่เกินเที่ยงคืน ในช่วงหลังจากการเลือกตั้ง
จะมีการนับการลงคะแนนเสี ยงทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะยืนยันผลลัพธ์ข้ นั สุ ดท้าย

ข้ อมูลเพิม่ เติม
สามารถดูขอ้ มูลที่คุณต้องการทราบส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาเทศบาลในโอลันด์ได้ที่ www.val.ax
สมุดพับเล่มเล็กนี้ยงั มีขอ้ มูลที่แปลในภาษาอื่นด้วย
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