
www.aec.gov.au 13 23 26

Thai/ไทย

คูม่อืการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
พลเมืองออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต ่18 ปขีึ้นไปมีสิทธิและหน้าที่ลง
ทะเบียนและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ  
การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปน็หน้าที่ตาม
กฎหมาย หากท่านไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่านอาจถูกปรับได้ 

หน่วยงานของเรามีหน้าที่
อะไร
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย (AEC) มีหน้าที่ดูแลรักษา
ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ 
และจัดการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ  
การเลือกตั้งซ่อม และการลงประชามติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศ
ออสเตรเลียไม่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งใน
ระดับรัฐ เขตปกครอง หรอืท้องถิ่น  
หน่วยงานเลือกตั้งอื่นจะเปน็ผู้จัดการการ
เลือกตั้งเหล่านี้

การลงทะเบียนใช้สิทธ ิ
เลือกตั้ง
ก่อนที่ท่านจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่าน
ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีรายชื่อพลเมืองที่
มีสิทธิทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐและการลง
ประชามติ

ข้าพเจ้าลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้
หรอืไม่
กฎหมายก�าหนดให้ท่านลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หากท่าน

 � อาย ุ18 ปขีึ้นไป
 � เปน็พลเมืองออสเตรเลีย

 � พักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ปจัจุบันเปน็เวลา
อย่างน้อยหนึ่งเดือน

หากท่านอาย ุ16 หรอื 17 ป ีท่านสามารถ
ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่ตอน
นี้ เมื่อท่านอายุครบ 18 ปที่านจะพร้อมลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งได้เลย

ข้าพเจ้าลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้
อย่างไร
ท่านสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ 
www.aec.gov.au/enrol

ท่านยังสามารถไปที่ส�านักงาน AEC  
ทุกแห่ง หรอืที่ท�าการไปรษณีย์ออสเตรเลีย
เพื่อขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนใช้
สิทธิเลือกตั้งแล้วหรอืยัง
ตรวจสอบสถานภาพการลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกตั้งของท่านได้ที่เวบ็ไซต ์ 
www.aec.gov.au/check

หากข้าพเจ้าย้ายที่อยู่/เปลี่ยนชื่อ 
ข้าพเจ้าต้องท�าอย่างไร
ทุกคร้ังที่ท่านย้ายที่อยู่หรอืเปลี่ยนชื่อ ท่าน
จ�าเปน็ต้องเปลี่ยนรายละเอียดของท่าน
ในทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านแก้ไขราย
ละเอียดของท่านทางออนไลน์ได้ที่เวบ็ไซต ์
www.aec.gov.au ท่านยังสามารถไป 
 

ที่ส�านักงาน AEC ทุกแห่ง หรอืที่ท�าการ
ไปรษณีย์ออสเตรเลียเพื่อขอรับแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 

หากข้าพเจ้าเดินทางไปต่างประเทศ 
ข้าพเจ้าควรท�าอย่างไร
หากท่านเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ
ท�างานหรอืพักอาศัย ท่านควรแจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศ
ออสเตรเลียทราบ หากท่านอยู่ต่างประเทศ
เมื่อมีการประกาศการเลือกตั้ง หรอืการลง
ประชามติ ท่านควรแจ้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งแห่งประเทศออสเตรเลียทราบ
ด้วยเช่นกัน

หากท่านไม่ปฏิบัติตาม ชื่อของท่านอาจถูก
ลบออกจากทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ
ท�าให้ท่านไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงในการ
เลือกตั้งซึ่งก�าลังจะมีขึ้น 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.aec.gov.au/overseas

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐจัดขึ้นอย่าง
น้อยหนึ่งคร้ังทุกสามป ีและวนัเลือกตั้งจะ
เปน็วนัเสาร์เสมอ ท่านจะลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งที่ไหนและเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับวา่ท่าน
จะอยู่ที่ไหนในวนัเลือกตั้ง

http://www.aec.gov.au/enrol
http://www.aec.gov.au/check
http://www.aec.gov.au
http://www.aec.gov.au/overseas
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ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง

ในวันเลือกตั้ง
ท่านลงคะแนนเสียงได้ที่หน่วยเลือกตั้งใด
ก็ได้ในรัฐหรอืเขตปกครองที่ท่านอยู่อาศัย 
หน่วยเลือกตั้งเปดิเวลา 8.00 น.และปดิ
เวลา 18.00 น.ตรง

หากท่านอยู่ต่างรัฐหรอืเขตปกครอง และ
ท่านไม่ได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ท่าน
จะต้องไปลงคะแนนเสียงที่ศูนย์เลือกตั้ง
ระหวา่งรัฐ

คน้หารายชือ่หน่วยเลือกตัง้และศนูยเ์ลือก
ตัง้ระหวา่งรัฐทีเ่วบ็ไซต์ www.aec.gov.au 
ได้สองสามสัปดาห์ก่อนวนัเลือกตั้ง หาก
ท่านไม่สามารถไปที่หน่วยเลือกตั้งในวนั
เลือกตั้ง ท่านลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้

ทางเลือกอื่นๆ
ท่านสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้
ด้วยตัวท่านเองหรอืทางไปรษณีย์ หากใน
วนัเลือกตั้งท่าน

 � อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ท่านลงทะเบียนใช้
สิทธิเลือกตั้งไว้

 � อยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งมากกวา่ 8 
กิโลเมตร 

 � ก�าลังท่องเที่ยวเดินทาง
 � ไม่สามารถออกจากที่ท�างานไปลง
คะแนนเสียง

 � ปว่ยหนัก ชราภาพ หรอืก�าลังจะคลอด
บุตร (หรอืถ้าท่านเปน็ผู้ดูแลบุคคลดัง
กล่าว)

 � เปน็ผู้ปว่ยอยู่ในโรงพยาบาลและไม่
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่โรง
พยาบาล

 � มีความเชื่อทางศาสนาที่ท�าให้ไม่สามารถ
ไปที่หน่วยเลือกตั้งได้

 � อยู่ในเรอืนจ�าถูกพิพากษาจ�าคุกน้อยกวา่
สามป ีหรอืถูกจับกุม

 � เปน็บุคคลซึ่งมีความเชื่อวา่การลง
ทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งตามปกติจะเปน็
อันตรายต่อตน

 � มีความหวาดกลัวเร ื่องความปลอดภัยที่
สมเหตุสมผล

ศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้าจะเปดิท�าการในช่วง
หลายสัปดาห์ก่อนวนัเลือกตั้ง รายชื่อสถาน
ที่และเวลาเปดิท�าการจะประกาศอยู่บน
เวบ็ไซต์  www.aec.gov.au

ท่านสามารถยื่นขอลงคะแนนเสียงทาง
ไปรษณีย์ได้ทางออนไลน์ หรอืขอแบบ
ฟอร์มลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้ที่
ส�านักงาน AEC ทุกแห่ง ส�านักงาน AEC 
จะส่งชุดเอกสารส�าหรับการลงคะแนน 
เสียงเลือกตั้งให้หลังจากทราบรายละเอียด
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเปน็ที่แน่นอนแล้ว

ท�าให้การลงคะแนนเสียง
ของท่านไม่สูญเปล่า
ในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ ท่านลง
คะแนนเสียงเลือกบุคคลเพื่อมาเปน็ผู้แทน
ในสองสภาของรัฐสภาออสเตรเลีย  
คือสภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภา

ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบคือ

 � บัตรเลือกตั้งสีเขียวส�าหรับลงคะแนน
เลอืกผูแ้ทนในทอ้งทีข่องทา่น (หรอืเขต
เลือกตั้ง) เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร และ

 � บัตรเลือกตั้งสีขาวส�าหรับลงคะแนน
เลือกผู้แทนรัฐ หรอืเขตปกครองตนเอง 
เข้าสู่วฒุิสภา

บนบัตรเลือกตั้งมีค�าแนะน�าเกี่ยวกับวธิีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หากท่านท�าผิด
พลาดหรอืไม่แน่ใจวา่ต้องท�าอย่างไร  
ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านเรยีนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการ 
เลือกตั้ง การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง  
และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่  
www.aec.gov.au

ขอรับบรกิารได้จากหน่วยบรกิารล่าม
ทางโทรศัพท์ ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งและ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปน็ภาษา
ไทย กรุณาติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 
1300 720 153

หากท่านเปน็ผู้พิการทางการได้ยินหรอืสื่อ
ความหมาย ติดต่อเราผ่านทาง National 
Relay Service (NRS)

 � ส�าหรับผู้ใช ้TTY ให้โทรไปที่หมายเลข 
13 36 77 แล้วขอต่อไปที่หมายเลข  
13 23 26

 � ส�าหรับผู้ใช ้Speak and Listen ให้โทร
ไปที่หมายเลข 1300 555 727 แล้วขอ
ต่อไปที่หมายเลข 13 23 26

 � ส�าหรับผู้ใช ้Internet relay ติดต่อผ่าน
ทาง NRS แล้วขอต่อไปที่หมายเลข  
13 23 26
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