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การลงคะแนนเส
ี ยง

วันอาท
ิ ตย์ ท
ี ่ 11 กันยายน ค.ศ. 2022 เป
็ นวันเล
ื อกตั้งสมาช
ิ กรัฐสภา
สมาช
ิ กสภาเทศบาลและสมาช
ิ กสภามณฑล
ใครสามารถลงคะแนนเส
ี ยงได้บ้าง

เพื่อที่จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงคุณจะต้องมีอายุครบ 18 ปีในวันเลือกตัง้
โดยข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ 30 วันก่อนวันเลือกตัง้ จะเป็นตัวกำ�หนดว่าคุณมี
สิทธิเลือกตัง้ หรือไม่และคุณมีช่อ
ื อยูใ่ นเขตเลือกตัง้ ใด
คุณมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สมาชิกรัฐสภาหากคุณมี:
ื หรือเคยมีช่อ
ื อยูใ่ นทะเบียนราษฎร์ของประเทศ
•ส
 ัญชาติสวีเดนและมีช่อ
สวีเดน
คุณมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล- และสมาชิกสภา
มณฑลหากคุณมี:
ื อยูใ่ นทะเบียนราษฎร์ของประเทศสวีเดน
•ส
 ัญชาติสวีเดนและมีช่อ
•ส
 ัญชาติของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใดประเทศหนึ่ ง หรือ
สัญชาติของประเทศไอซ์แลนด์หรือนอร์เวย์และมีช่อ
ื อยูใ่ นทะเบียนราษฎร์
ของประเทศสวีเดน
่ ะเบียนอยูใ่ นทะเบียนราษฎร์ของ
ื อยูท
•ส
 ัญชาติของประเทศอื่นและเคยมีช่อ
ประเทศสวีเดนเป็นระยะเวลาสามปีติดต่อกันก่อนวันเลือกตัง้
ผู้ท
ี ่ม
ี ส
ิ ทธ
ิ ในการลงคะแนนเส
ี ยงจะได้รับบัตรลงคะแนน

ผู้ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงจะได้รบ
ั บัตรลงคะแนนทางไปรษณี ยป
์ ระมาณ
สามสัปดาห์ก่อนการเลือกตัง้ บัตรลงคะแนนจะระบุวา่ คุณมีสิทธิในการเลือก
ตัง้ ใดบ้าง พร้อมด้วยชื่อ ที่อยูแ
่ ละเวลาเปิดทำ�การของหน่วยเลือกตัง้ ของคุณ
หากคุณยังไม่ได้รบ
ั บัตรลงคะแนนหรือทำ�หาย คุณสามารถสัง่ บัตรใบใหม่ได้กับ
ทางเทศบาลหรือกับคณะกรรมการการเลือกตัง้
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ใบเลือกตัง้ จะเป็นสีเหลืองสำ�หรับการเลือกตัง้ สมาชิกรัฐสภา สีขาวสำ�หรับการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล และสีน�้ำ เงินสำ�หรับการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
มณฑล ใบเลือกตัง้ จะมีจัดเตรียมไว้ให้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่คุณสามารถลง
คะแนนเสียงได้
ลงคะแนนให้พรรค
สำ�คัญว่าให้คุณเลือกพรรคก่อน ชื่อพรรคจะระบุในบัตรลงคะแนน หากคุณไม่
พบชื่อพรรคที่คุณจะเลือกในบัตรลงคะแนน ให้คุณเขียนชื่อพรรคลงในบัตรลง
คะแนนเปล่าได้
ลงคะแนนให้บุคคล
หากคุณต้องการให้บุคคลใดคนหนึ่ งโดยเฉพาะของผู้ลงสมัครของพรรคได้รบ
ั
การเลือกตัง้ คุณสามารถลงคะแนนบุคคลให้กับบุคคลนั ้นได้โดยการกากบาท
ลงในช่องหน้าชื่อของผู้ลงสมัครในใบเลือกตัง้ คุณสามารถกากบาทผู้ลงสมัคร
ได้เพียงหนึ่ งคนเท่านั ้น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงคะแนนให้บุคคลโดยเขียนชื่อพรรคและชื่อผู้
สมัครลงในบัตรลงคะแนนเปล่า
คุณสามารถไปลงคะแนนเล
ื อกต้ั งได้ท
ี ่น
ี่

ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตัง
้ ของคุณในวันเลือกตัง
้ คือวันที่ 11 กันยายน
คุณสามารถไปลงคะแนนเลือกตัง้ ได้ที่หน่วยเลือกตัง้ ซึ่งระบุไว้ในบัตรลง
คะแนนของคุณ หน่วยเลือกตัง้ จะเปิดเฉพาะในวันเลือกตัง้ เท่านั ้น เมื่อคุณลง
คะแนนที่หน่วยเลือกตัง้ ของคุณจะถูกคัดชื่อจากบัญชีรายชื่อและคะแนนเสียง
ของคุณจะถูก ใส่ลงในกล่องลงคะแนน
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ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทีห
่ น่วยเลือกตัง้ ในเขตเทศบาลของคุณหรือเทศบาลอืน
่
คุณสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตัง้ แห่งไหนก็ได้ทัง้ ทัว่
ประเทศ การลงคะแนนเสียงล่วงหน้าจะเริม
ั ที่ 24 สิงหาคมจนถึงวัน
่ ตัง้ แต่วน
เลือกตัง้ คุณจะต้องนำ�บัตรลงคะแนนไปกับตัวคุณเมื่อคุณไปลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้า
คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำ�หรับการลงคะแนนเสียงล่วง
หน้าได้ที่เทศบาลของคุณหรือเว็บไซต์ www.val.se
การลงคะแนนเส
ี ยงจากต่างประเทศ

หากคุณอยูต
่ ่างประเทศคุณสามารถที่จะลงคะแนนเสียงทางจดหมายได้หรือ
ไปลงคะแนนที่สถานทูตสวีเดนหรือสถานกงสุลสวีเดนได้หลายแห่ง เพื่อที่จะ
สามารถลงคะแนนเสียงทางจดหมายได้นั้นคุณจะต้องมีเอกสารเฉพาะ ซึ่งคุณ
สามารถขอรับจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้
การลงคะแนนเสียงทางไปรษณี ยจ
์ ากต่างประเทศสามารถทำ�ได้เร็วสุดวันที่
28 กรกฎาคม โดยคุณสามารถไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ที่สถานทูตและ
สถานกงสุลได้เร็วสุดในวันที่ 18 สิงหาคม
คุณจะต้องแสดงว่าคุณเป
็ นตัวคุณอย่างแท้จร
ิ ง

ในการลงคะแนนเสียงคุณจะต้องสามารถพิสูจน์ ตัวตนของคุณด้วยการแสดง
เอกสารประจำ�ตัว หากคุณไม่มีเอกสารประจำ�ตัวก็สามารถให้บุคคลอื่นยืนยัน
ตัวตนของคุณได้ แต่บุคคลนั ้นจะต้องแสดงเอกสารประจำ�ตัวของตน
หากคุณจำ�เป
็ นต้องม
ี ความช่วยเหล
ื อในการลงคะแนนเส
ี ยง
การลงคะแนนเสียงโดยอาศัยผู้ส่งสาร
คุณสามารถลงคะแนนโดยผู้ส่งสารได้ หากคุณไม่สามารถไปหน่วยเลือกตัง้
หรือหน่วยเลือกตัง้ ก่อนกำ�หนดได้เนื่ องจากเหตุผลด้านการเจ็บป่วย ความ
ทุพพลภาพ หรือวัย นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงคะแนนเสียงโดยอาศัยผู้ส่ง
สารได้หากคุณถูกคุมขังหรืออยูใ่ นเรือนจำ� โดยการลงคะแนนเสียงสามารถ
ทำ�ได้เร็วสุดวันที่ 18 สิงหาคมและไม่เกินวันเลือกตัง้ คุณจำ�เป็นต้องมีผู้ส่งสาร
และพยาน ทัง้ คู่ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และผู้ส่งสารและพยานต้องไม่ใช่
บุคคลเดียวกัน
คุณจำ�เป็นต้องมีผู้ส่งสาร– ใครที่สามารถเป็นผู้ส่งสารได้
ผู้ส่งสารต้องมีอายุไม่ต่ำ�กว่า 18 ปี บุคคลดังต่อไปนี้ สามารถเป็นผู้ส่งสารได้:

Ytterkuvert för budröst
Så här röstar du:
1

• ญาติของคุณ

2

่ งส่วนตัว
• ผู้ดูแลหรือผู้ที่มักจะช่วยเหลือคุณในเรือ

3
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หน่วยเลือกตัง
้ เคลื่อนที่
หน่วยเลือกตัง้ เคลื่อนที่มีไว้สำ�หรับผู้ที่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าหรือ
ลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตัง้ ได้ เนื่ องจากสาเหตุด้านการเจ็บป่วย อายุ
หรือทุพพลภาพ ในกรณี ใช้หน่วยเลือกตัง้ เคลื่อนที่ เทศบาลของคุณจัดให้มี
ผู้รบ
ั เสียงเลือกตัง้ สองคนมารับคะแนนเสียงของคุณที่บ้าน ติดต่อเทศบาล
ของคุณสำ�หรับข้อมูลเพิม
่ เติม

Valmyndigheten
www.val.se

4

Vittnet intygar

• Jag intygar att väljaren själv gjort i ordning sina valkuvert,
lagt ner dem i detta kuvert och klistrat igen det inom tillåten tid.
• Jag intygar att väljaren undertecknat intyget vid punkt 3.
• Jag känner inte till något som säger emot de uppgifter som
väljaren lämnat.
• Jag är 18 år eller äldre.
Vittnet och budet får inte vara samma person.
Vittnets namnteckning

Intyga själv

• Jag kan på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning
inte ta mig till en röstningslokal eller vallokal, eller så röstar jag
med lantbrevbärare eller på häkte/kriminalvårdsanstalt.

Namnförtydligande (texta)

• Jag intygar att jag själv har gjort i ordning mina valkuvert.

Vittnets adress

• Jag har inom tillåten tid gjort i ordning mina valkuvert.
• Jag har i närvaro av vittnet och budet lagt mina valkuvert i detta
kuvert och klistrat igen det.

Personnummer
År

Mån

Dag

Nr

Väljarens namnteckning

Valmyndigheten 402 utg 5

เพื่อที่จะสามารถลงคะแนนเสียงโดยอาศัยผู้ส่งสารได้นั้นคุณต้องใช้เอกสาร
โดยเฉพาะซึ่งคุณสามารถขอรับได้จากเทศบาลหรือกับทางคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ หากคุณลงคะแนนเสียงล่วงหน้าโดยใช้ผู้ส่งสารคุณจะต้องมีบัตรลง
คะแนน

Lägg ner valkuverten i det här kuvertet
och klistra igen det. Ditt vittne och ditt
bud ska se på när du gör det.
Om budet är lantbrevbärare behöver hen inte vara
med när rösten läggs ner i kuvertet.

• เจ้าหน้าที่ในที่คุมขังหรือเรือนจำ�
์ นบท หากคุณอาศัยอยูน
่ อกเขตบริการของบุรุษไปรษณี ยใ์ น
• บุรุษไปรษณี ยช
ชนบท

Lägg ner en valsedel per valkuvert.

Namnförtydligande (texta)

År

Mån

Dag

Nr

Vänd

