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การเลอืกต ัง้ใน Åland ในวนัที ่15 ตุลาคม 2023 
 

• เอกสารขอ้มูลนีเ้ผยแพรโ่ดยรฐัสภา Åland ปี 2023 

 

• ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ใน Åland ไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.val.ax  

 

ยนิดตีอ้นรบัเขา้รว่มการเลอืกต ัง้! 

ในวนัที ่15 ตุลาคม 2023 จะมกีารเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภา Åland และสมาชกิสภาเทศบาล  

 

เป็นเร ือ่งส าคญัส าหรบัสงัคมชาว Åland ทีทุ่กคนจะใชส้ทิธิล์งคะแนนเสยีงและมสี่วนรว่มในการเลอืกตัง้ 

แต่ว่าใครบา้งทีม่สีทิธเิลอืกตัง้ คุณลงคะแนนเสยีงอย่างไร คุณจะสมคัรเป็นผูส้มคัรไดอ้ย่างไร  

 

ทีน่ี่คุณจะพบค าตอบส าหรบัค าถามของคุณเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ 

 

เราเลอืกต ัง้อะไร 

ในการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภา เราเลอืกสมาชกิ 30 คนเขา้สู่รฐัสภา Åland ส าหรบัสีปี่ขา้งหนา้ 

 

ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล เราเลอืกสมาชกิเขา้สู่สภาเทศบาล พวกเขาจะด ารงต าแหน่งเป็นเวลาสีปี่ 

จ านวนสมาชกิสภาจะขึน้อยู่กบัจ านวนผูอ้ยู่อาศยัในแต่ละเขตเทศบาล  

 

ใครลงคะแนนเสยีงไดบ้า้ง 

ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ คุณตอ้งมอีายุครบ 18 ปีอย่างชา้ทีสุ่ดในวนัเลอืกตัง้ 15 ตุลาคม 2023 

ซึง่หมายความวา่ คุณตอ้งเกดิวนัที ่15 ตุลาคม 2005 เป็นอย่างชา้ทีสุ่ด 

 

• เพือ่ใหส้ามารถลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้รฐัสภาได ้คุณตอ้งมสีทิธิภ์ูมลิ าเนาใน Åland ดว้ย 

แต่คุณไม่จ าเป็นตอ้งเป็นอาศยัอยู่ใน Åland เมือ่มกีารเลอืกตัง้ 

 

• เพือ่ใหส้ามารถลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล 

คุณตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลที ่Åland ในวนัที ่1 กนัยายน 2023 

คุณสามารถลงคะแนนเสยีงไดใ้นเขตเทศบาลน้ัน 

นอกจากนีคุ้ณตอ้งมสีทิธิภ์ูมลิ าเนาหรอืไม่ก็มถีิน่ทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลที ่Åland 

เป็นเวลาหน่ึงปีเต็มกอ่นวนัเลอืกตัง้ (อย่างชา้ทีสุ่ดตัง้แต่วนัที ่15 ตุลาคม 2022) 
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หากคุณมสีทิธิล์งคะแนนเสยีง 

คุณจะไดร้บับตัรเลอืกตัง้ทางไปรษณียถ์งึทีอ่ยู่ของคุณประมาณหน่ึงเดอืนกอ่นวนัเลอืกตัง้ 

จากน้ันคุณสามารถตรวจสอบว่าขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธิใ์นการเลอืกตัง้ของคุณถูกตอ้งหรอืไม่ 

ดา้นล่างนีคุ้ณสามารถดูตวัอย่างลกัษณะของบตัรเลอืกตัง้ได ้ 

 

 

 

คุณลงคะแนนเสยีงอย่างไร 

ผูส้มคัรแต่ละคนทีล่งสมคัรรบัเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ต่าง ๆ จะมหีมายเลข 

โดยหมายเลขมกัจะปรากฏในการโฆษณาหาเสยีงการเลอืกตัง้ของผูส้มคัร 

นอกจากนีย้งัมรีายชือ่ผูส้มคัรในทุกจดุทีคุ่ณสามารถลงคะแนนเสยีงได ้และที ่val.ax   

 

ในการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภาและสมาชกิสภาเทศบาลจะมหีมายเลขแตกต่างกนั: 

• ในการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภา เร ิม่จากหมายเลข 2 เป็นตน้ไป (รายชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สขีาว) 

• ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล เร ิม่จากหมายเลข 502 เป็นตน้ไป 

(รายชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สเีขยีว) 

 

ดงัน้ันในเขตเทศบาลทัง้หมดจะหมายเลขผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เดยีวกนั 

แต่คุณสามารถลงคะแนนเสยีงใหก้บัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในเขตเทศบาลทีคุ่ณอาศยัอยู่เท่าน้ัน 

http://www.val.ax/
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คุณลงคะแนนโดยเขยีนหมายเลขผูส้มคัรในต าแหน่งทีถู่กตอ้งบนบตัรลงคะแนน 

มบีตัรลงคะแนนแยกต่างหากตามแต่ละการเลอืกตัง้ ส าหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภาจะเป็นสขีาว 

และส าหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลจะเป็นสเีขยีว 

ดา้นล่างคุณจะเห็นว่าบตัรลงคะแนนในการเลอืกตัง้ต่าง ๆ น้ันมลีกัษณะอย่างไร  

 

 

 

ตรวจดูว่าคุณใชบ้ตัรลงคะแนนทีถู่กตอ้งส าหรบัแต่ละการเลอืกตัง้ 

ขอบตัรลงคะแนนใหม่หากคุณท าผดิพลาด บตัรลงคะแนนทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขจะเป็นบตัรเสยี 

 

คุณสามารถลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้หรอืลงคะแนนเสยีงในวนัเลอืกตัง้ก็ได ้หากคุณลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้ 

คุณจะไดร้บับตัรลงคะแนนสองใบ ใบหน่ึงส าหรบัการเลอืกตัง้รฐัสภา (บตัรลงคะแนนสขีาว) 

และอกีใบส าหรบัการเลอืกตัง้เทศบาล (บตัรลงคะแนนสเีขยีว) 

หากคุณมสีทิธิล์งคะแนนในการเลอืกตัง้เพยีงการเลอืกเดยีว คุณสามารถคนืบตัรลงคะแนนอกีใบได ้

สทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงจะมกีารตรวจสอบในภายหลงั  

 

ต่อไปนีเ้ป็นวธิกีารต่างๆ ทีคุ่ณสามารถลงคะแนนเสยีงได:้ 

1. การลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าทีจุ่ดลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าใน Åland 

ตัง้แต่วนัเสารท์ี ่30 กนัยายนถงึวนัองัคารที ่10 ตุลาคม 

คุณสามารถลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้ไดท้ีจ่ดุลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้ใน Åland 

มจีดุลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้อยู่ทั่ว Åland ไม่ว่าจะเป็นทีท่ าการไปรษณีย ์ทีท่ าการเทศบาล 

หรอืสถานทีอ่ืน่ใดทีเ่ทศบาลก าหนดก็ได ้

จดุลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้จะเปิดในเวลาทีแ่ตกต่างกนัเล็กนอ้ยในชว่งเวลาลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้ 

ตรวจสอบเวลากบัเทศบาลของคุณหรอืที ่val.ax 

 

http://www.val.ax/
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คุณสามารถลงคะแนนไดท้ีจุ่ดลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้ใดก็ได ้

ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในเขตเทศบาลทีคุ่ณอาศยัอยู่  

 

เมือ่คุณลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้ คุณตอ้งสามารถระบุตวัตนของคุณได ้

กรุณาน าบตัรเลอืกตัง้ไปดว้ยจะท าใหร้าบร ืน่มากขึน้ 

เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะสาธติวธิกีารใหดู้เมือ่คุณจะไปลงคะแนนเสยีง 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืคุณมสีทิธิม์ผีูช้ว่ยเลอืกตัง้ 

คุณสามารถใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูช้ว่ยเลอืกตัง้ได ้

แมแ้ต่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ก็สามารถชว่ยคุณได ้

 

2. การลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าในจุดลงคะแนนเสยีงล่วงหน้านอก Åland 

ตัง้แต่วนัเสารท์ี ่30 กนัยายนถงึวนัพฤหสับดทีี ่6 ตุลาคม 

คุณสามารถลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้ไดท้ีจ่ดุลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้นอก Åland เชน่ ในสถานทีต่่าง ๆ 

ทั่วภูมภิาคนอรด์กิ ตัจ้ดุลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้จะแสดงอยู่ในval.ax  

 

คุณสามารถลงคะแนนเสยีงไดท้ีจ่ดุลงคะแนนล่วงหนา้เสยีงทีใ่ดก็ไดน้อก Åland  

 

เมือ่คุณลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้ คุณตอ้งสามารถระบุตวัตนของคุณได ้

กรุณาน าบตัรเลอืกตัง้ไปดว้ยจะท าใหร้าบร ืน่มากขึน้ 

เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะสาธติวธิกีารใหดู้เมือ่คุณจะไปลงคะแนนเสยีง 

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืคุณมสีทิธิม์ผีูช้ว่ยเลอืกตัง้ 

คุณสามารถใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูช้ว่ยเลอืกตัง้ได ้

แมแ้ต่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ก็สามารถชว่ยคุณได ้

 

3. การลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าทางไปรษณีย ์

หากคุณไม่สามารถลงคะแนนเสยีงในวนัเลอืกตัง้หรอืในชว่งเวลาลงคะแนนเสยีงล่วงหนา้ 

คุณสามารถลงคะแนนเสยีงทางไปรษณียไ์ด ้เป็นโอกาสในการลงคะแนนเสยีงหากคุณไม่ไดอ้ยู่ใน 

Åland หรอืหากคุณมปัีญหาในการไปทีห่น่วยเลอืกตัง้เน่ืองจากภาวะเจ็บป่วยหรอืทพุพลภาพ 

 

หากคุณตอ้งการลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย ์คุณตอ้งใชแ้บบฟอรม์ค าขอ สามารถขอรบัไดต้ัง้แต่วนัที ่

15 กรกฎาคม 2023 

ขอแนะน าใหคุ้ณขอรบัเอกสารลงคะแนนเสยีงทางไปรษณียล์่วงหนา้กอ่นการเลอืกตัง้ แบบฟอรม์มอียู่ที ่
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val.ax จากน้ันคุณจะไดร้บัเอกสารทีจ่ าเป็นทัง้หมดทางไปรษณีย ์

คุณจะไดร้บัค าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารกรอกขอ้มูล 

 

หากคุณมปัีญหาในการรบัและส่งทางไปรษณีย ์คุณสามารถใหเ้อกสารส่งถงึคุณโดยตรง 

และใหม้ารบัเมือ่คุณลงคะแนนเสยีงเสรจ็แลว้ คุณสามารถขอสิง่นีไ้ดเ้มือ่คุณขอเอกสาร 

ในกรณีนีคุ้ณตอ้งอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลใน Åland   

เอกสารทีคุ่ณจ าเป็นในการลงคะแนนเสยีงทางไปรษณียจ์ะตอ้งขอรบัอย่างชา้ทีสุ่ดภายในวนัที ่10 

ตุลาคม 

 

พงึทราบว่า! คุณตอ้งส่งบตัรลงคะแนนและจดหมายตดิตามกลบัมาทีเ่ทศบาลของคุณภายในวนัที ่13 

ตุลาคม เวลา 19.00 น. 

 

4. ลงคะแนนเสยีงล่วงหน้าในสถานทีต่่างๆ เชน่ โรงพยาบาลหรอืบา้นพกัคนชรา 

การลงคะแนนล่วงหนา้ในโรงพยาบาล บา้นพกัคนชรา และสถานอืน่ๆ 

ทีค่ลา้ยคลงึกนัน้ันจดัโดยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากเทศบาล 

สมาชกิของคณะกรรมการการเลอืกตัง้จะมาทีส่ถานทีด่งักล่าวเพือ่ใหผู้ท้ีอ่ยู่ทีน่ั่นมโีอกาสลงคะแนนเสยีง  

 

การลงคะแนนเสยีงจะจดัขึน้อย่างนอ้ยสองวนัตามเวลาทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

เวลาจะประกาศลว่งหนา้โดยประกาศทีเ่ห็นไดช้ดัเจน 

 

เฉพาะผูท้ีเ่ขา้พกัรกัษาตวัหรอืไดร้บัการดูแลในสถานทีเ่ท่าน้ันทีส่ามารถลงคะแนนดว้ยวธินีีไ้ด ้

เจา้หนา้ทีส่ถานทีไ่ม่สามารถลงคะแนนดว้ยวธินีีไ้ด ้ 

 

5. ลงคะแนนเสยีงในวนัเลอืกต ัง้ 

วนัเลอืกตัง้คอืวนัอาทติยท์ี ่15 ตุลาคม 2023 หน่วยเลอืกตัง้เปิดเวลา 9.00–20.00 น. 

หากไปถงึหน่วยเลอืกตัง้ไม่เกนิ 20.00 น. ก็สามารถลงคะแนนเสยีงไดไ้ดแ้มว้่าจะมคีวิและตอ้งรอสกัครู ่

 

ในวนัเลอืกตัง้คุณสามารถลงคะแนนไดเ้ฉพาะหน่วยเลอืกตัง้ทีบ่นัทกึไวใ้นบตัรลงคะแนนของคุณเท่าน้ัน 

เมือ่คุณไปถงึหน่วยเลอืกตัง้ กอ่นอืน่คุณตอ้งไปตดิต่อเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ 

ซึง่จะตรวจสอบวา่คุณมสีทิธิล์งคะแนนเสยีงหรอืไม่ ดงัน้ันคุณตอ้งสามารถระบุตวัเองได ้

นอกจากนีย้งัเป็นการดหีากคุณมบีตัรเลอืกตัง้กบัตวัจะท าใหก้ารลงคะแนนเสยีงเรว็ขึน้ 

 

http://www.val.ax/
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เมือ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ยนืยนัว่าคุณมสีทิธิล์งคะแนนเสยีง 

คุณจะไดร้บับตัรลงคะแนนหน่ึงหรอืสองใบขึน้อยู่กบัสทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีง 

คุณกรอกบตัรลงคะแนนภายในคูหาลงคะแนนเพือ่ไม่ใหใ้ครเห็นสิง่ทีคุ่ณเขยีน 

รายชือ่ผูส้มคัรจะตดิไวใ้นคูหาลงคะแนนดว้ย 

 

โปรดจ าว่าบตัรลงคะแนนส าหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภาเป็นสขีาว 

และบตัรลงคะแนนส าหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลเป็นสเีขยีว 

 

เมือ่คุณกรอกบตัรลงคะแนนแลว้จะตอ้งประทบัตรา จากน้ันคุณสามารถหย่อนลงในกล่องลงคะแนน 

ในหน่วยเลอืกตัง้มผีูช้ว่ยเลอืกตัง้คอยชว่ยเหลอืในกรณีทีคุ่ณจ าเป็น 

นอกจากนีคุ้ณยงัสามารถใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงชว่ยคุณได ้

 

ใครสามารถลงสมคัรเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ได ้

ใครก็ตามทีม่สีทิธิล์งคะแนนเสยีงก็อาจเป็นผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ไดเ้ชน่กนั โดยมขีอ้ยกเวน้บางประการ 

ตวัอย่างเชน่ หากคุณท างานในต าแหน่งหวัหนา้ในเทศบาล คุณจะไม่สามารถลงสมคัรได ้

 

คุณจะลงสมคัรรบัเลอืกต ัง้ไดอ้ย่างไร 

หากคุณตอ้งการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ คุณสามารถตดิต่อสมาคมการเมอืงแห่งใดแห่งหน่ึงใน Åland 

คุณไม่จ าเป็นตอ้งเป็นสมาชกิของสมาคมเพือ่ลงสมคัรเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

แต่สมาคมมสีทิธิท์ีจ่ะมขีอ้ก าหนดบางประการส าหรบัคุณในฐานะผูส้มคัร 

 

นอกจากนีคุ้ณยงัสามารถเสนอชือ่ผูส้มคัรดว้ยตนเองผ่านการจดัตัง้สมาคมผูล้งคะแนนเสยีง 

จากน้ันคุณรวบรวมผูค้นจ านวนมากพอสมควรทีม่สีทิธิล์งคะแนนเสยีงเพือ่สนับสนุนผูส้มคัรทีคุ่ณตอ้งการใหล้งส

มคัรรบัเลอืกตัง้ ในการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภาจ าเป็นตอ้งมผีูส้นับสนุน 10 คนต่อผูส้มคัร 1 คน 

และในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลจ าเป็นตอ้งมผีูส้นับสนุน 3 คน หากคุณเป็นผูส้มคัรดว้ยตนเอง 

คุณไม่สามารถไดเ้ป็นสมาชกิของสมาคมผูล้งคะแนนเสยีงในเวลาเดยีวกนั 

 

คุณสามารถรว่มตวักบับุคคลอืน่และสรา้งรายชือ่ผูส้มคัรทีม่ผีูส้มคัรหลายคน 

ตอ้งมผีูส้นับสนุนอย่างเพยีงพอในสมาคมผูล้งคะแนนเสยีง กล่าวคอื 

ในการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภาจ าเป็นตอ้งมผีูส้นับสนุน 10 คนต่อผูส้มคัร 1 คน 

และในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลจ าเป็นตอ้งมผีูส้นับสนุน 3 คน 

 

หากคุณตอ้งการเสนอชือ่ผูส้มคัร คุณสามารถใชข้อ้มูลและแบบฟอรม์ทีม่ใีน val.ax 

http://www.val.ax/
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การเลอืกต ัง้เป็นไปโดยทางตรง เป็นความลบั และเป็นสดัส่วน  

การเลอืกตัง้ใน Åland เป็นการเลอืกตัง้โดยตรง ซึง่หมายความว่า 

คุณลงคะแนนโดยตรงใหก้บัผูส้มคัรทีคุ่ณตอ้งการใหไ้ดร้บัเลอืก คุณตอ้งลงคะแนนดว้ยตนเองเสมอ 

คุณตอ้งไม่โอนคะแนนของคุณใหก้บัผูอ้ืน่ 

 

การเลอืกตัง้ของเราเป็นความลบั ซึง่หมายความว่า จะไมม่ใีครรูว้่าคุณลงคะแนนเสยีงอย่างไร 

ซึง่เป็นสทิธติามระบอบประชาธปิไตยทีส่ าคญั ดว้ยเหตุนีจ้งึมคูีหาลงคะแนนทีม่ฉีากกัน้ 

ทัง้ทีจ่ดุเลอืกตัง้ล่วงหนา้และหน่วยเลอืกตัง้ 

คุณสามารถพบับตัรลงคะแนนไดเ้มือ่คุณตอ้งการใหเ้จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประทบัตรากอ่นทีจ่ะหย่อนลงในหบีลง

คะแนน 

 

ใน Åland เรามรีะบบการเลอืกตัง้แบบสดัส่วน ซึง่หมายความว่า 

ผลการเลอืกตัง้ควรสะทอ้นถงึการสนับสนุนทีก่ลุ่มต่าง ๆ 

ไดร้บัในการเลอืกตัง้อย่างใกลเ้คยีงทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้กลุ่มทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงรอ้ยละ 15 

จะตอ้งไดร้บัทีน่ั่งประมาณรอ้ยละ 15 ในสมาชกิรฐัสภาหรอืสมาชกิสภาเทศบาล  

 

เพือ่ใหผ้ลการเลอืกตัง้เป็นสดัส่วนมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

ระบบจะใชใ้นการค านวณซึง่โดยปกตจิะเรยีกว่าวธิขีอง d'Hondt (วธิโีดนต)์ 

มคี าอธบิายวธิกีารค านวณโดยละเอยีดเพิม่เตมิที ่val.ax  

 

ผลการเลอืกต ัง้ 

ทนัททีีห่น่วยเลอืกตัง้ปิดหบีเลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้การนับคะแนนจะเร ิม่ขึน้ 

การนับคะแนนเสยีงล่วงหนา้จะมขีึน้ในระหว่างวนัน้ัน และโดยปกตแิลว้สามารถรายงานไดท้นัทหีลงัจากน้ัน 

20.00 น. สือ่ต่าง ๆ ใน Åland มกัจะถ่ายทอดสดและรายงานการนับคะแนนเสยีง 

 

ผลการเลอืกตัง้เบือ้งตน้มกัจะพรอ้มภายในเทีย่งคนือย่างชา้ทีสุ่ด 

ในอกีไม่กีว่นัหลงัจากวนัเลอืกตัง้คะแนนเสยีงทัง้หมดจะถูกตรวจนับอกีคร ัง้กอ่นทีจ่ะทราบผลสุดทา้ย 

http://www.val.ax/

