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คูม
่ อ
ื การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
พลเมืองออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิและหน้าที่ลง
ทะเบียนและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ
การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ตาม
กฎหมาย หากท่านไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่านอาจถูกปรับได้
หน่วยงานของเรามีหน้าที่
อะไร

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย (AEC) มีหน้าที่ดูแลรักษา
ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ
และจัดการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ
การเลือกตั้งซ่อม และการลงประชามติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศ
ออสเตรเลียไม่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งใน
ระดับรัฐ เขตปกครอง หร ือท้องถิ่น
หน่วยงานเลือกตั้งอื่นจะเป็นผู้จัดการการ
เลือกตั้งเหล่านี้

การลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกตั้ง

ก่อนที่ท่านจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่าน
ต้องมีช่อ
ื อยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีรายชื่อพลเมืองที่
มีสิทธิทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐและการลง
ประชามติ

ข้าพเจ้าลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้
หร ือไม่
กฎหมายก�ำหนดให้ท่านลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หากท่าน

 อายุ 18 ปีขึ้นไป
 เป็นพลเมืองออสเตรเลีย
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 พักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ปจั จุบันเป็นเวลา
อย่างน้อยหนึ่งเดือน

หากท่านอายุ 16 หร ือ 17 ปี ท่านสามารถ
ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่ตอน
นี้ เมื่อท่านอายุครบ 18 ปีท่านจะพร้อมลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งได้เลย

ข้าพเจ้าลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้
อย่างไร
ท่านสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่
www.aec.gov.au/enrol
ท่านยังสามารถไปที่ส�ำนักงาน AEC
ทุกแห่ง หร ือที่ท�ำการไปรษณีย์ออสเตรเลีย
เพื่อขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกตั้ง

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนใช้
สิทธิเลือกตั้งแล้วหร ือยัง
ตรวจสอบสถานภาพการลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกตั้งของท่านได้ที่เว็บไซต์
www.aec.gov.au/check
หากข้าพเจ้าย้ายที่อยู่/เปลี่ยนชื่อ
ข้าพเจ้าต้องท�ำอย่างไร
ทุกครั้งที่ท่านย้ายที่อยู่หร ือเปลี่ยนชื่อ ท่าน
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนรายละเอียดของท่าน
ในทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านแก้ไขราย
ละเอียดของท่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
www.aec.gov.au ท่านยังสามารถไป

ที่ส�ำนักงาน AEC ทุกแห่ง หร ือที่ท�ำการ
ไปรษณีย์ออสเตรเลียเพื่อขอรับแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง

หากข้าพเจ้าเดินทางไปต่างประเทศ
ข้าพเจ้าควรท�ำอย่างไร
หากท่านเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ
ท�ำงานหร ือพักอาศัย ท่านควรแจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศ
ออสเตรเลียทราบ หากท่านอยู่ต่างประเทศ
เมื่อมีการประกาศการเลือกตั้ง หร ือการลง
ประชามติ ท่านควรแจ้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งแห่งประเทศออสเตรเลียทราบ
ด้วยเช่นกัน
หากท่านไม่ปฏิบัติตาม ชื่อของท่านอาจถูก
ลบออกจากทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ
ท�ำให้ท่านไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงในการ
เลือกตั้งซึ่งก�ำลังจะมีขึ้น
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.aec.gov.au/overseas

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐจัดขึ้นอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งทุกสามปี และวันเลือกตั้งจะ
เป็นวันเสาร์เสมอ ท่านจะลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งที่ไหนและเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับว่าท่าน
จะอยู่ที่ไหนในวันเลือกตั้ง

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง

ในวันเลือกตั้ง
ท่านลงคะแนนเสียงได้ท่ห
ี น่วยเลือกตั้งใด
ก็ได้ในรัฐหร ือเขตปกครองที่ท่านอยู่อาศัย
หน่วยเลือกตั้งเปิดเวลา 8.00 น.และปิด
เวลา 18.00 น.ตรง

 เป็นบุคคลซึ่งมีความเชื่อว่าการลง

หากท่านอยู่ต่างรัฐหร ือเขตปกครอง และ
ท่านไม่ได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ท่าน
จะต้องไปลงคะแนนเสียงที่ศูนย์เลือกตั้ง
ระหว่างรัฐ

ศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้าจะเปิดท�ำการในช่วง
หลายสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง รายชื่อสถาน
ที่และเวลาเปิดท�ำการจะประกาศอยู่บน
เว็บไซต์ www.aec.gov.au

่ หน่วยเลือกตัง้ และศูนย์เลือก
ค้นหารายชือ
ตัง้ ระหว่างรัฐทีเ่ ว็บไซต์ www.aec.gov.au
ได้สองสามสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง หาก
ท่านไม่สามารถไปที่หน่วยเลือกตั้งในวัน
เลือกตั้ง ท่านลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้

ท่านสามารถยื่นขอลงคะแนนเสียงทาง
ไปรษณีย์ได้ทางออนไลน์ หร ือขอแบบ
ฟอร์มลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้ที่
ส�ำนักงาน AEC ทุกแห่ง ส�ำนักงาน AEC
จะส่งชุดเอกสารส�ำหรับการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งให้หลังจากทราบรายละเอียด
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นที่แน่นอนแล้ว

ทางเลือกอื่นๆ
ท่านสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้
ด้วยตัวท่านเองหร ือทางไปรษณีย์ หากใน
วันเลือกตั้งท่าน

 อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ท่านลงทะเบียนใช้

18_0993

สิทธิเลือกตั้งไว้
 อยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 8
กิโลเมตร
 ก�ำลังท่องเที่ยวเดินทาง
 ไม่สามารถออกจากที่ท�ำงานไปลง
คะแนนเสียง
 ป่วยหนัก ชราภาพ หร ือก�ำลังจะคลอด
บุตร (หร ือถ้าท่านเป็นผู้ดูแลบุคคลดัง
กล่าว)
 เป็นผู้ปว่ ยอยู่ในโรงพยาบาลและไม่
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ท่โี รง
พยาบาล
 มีความเชื่อทางศาสนาที่ท�ำให้ไม่สามารถ
ไปที่หน่วยเลือกตั้งได้
 อยู่ในเร ือนจ�ำถูกพิพากษาจ�ำคุกน้อยกว่า
สามปี หร ือถูกจับกุม

ทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งตามปกติจะเป็น
อันตรายต่อตน
 มีความหวาดกลัวเรอื่ งความปลอดภัยที่
สมเหตุสมผล

ท�ำให้การลงคะแนนเสียง
ของท่านไม่สูญเปล่า

ในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐ ท่านลง
คะแนนเสียงเลือกบุคคลเพื่อมาเป็นผู้แทน
ในสองสภาของรัฐสภาออสเตรเลีย
คือสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบคือ

 บัตรเลือกตั้งสีเขียวส�ำหรับลงคะแนน

่ องท่าน (หร ือเขต
เลือกผูแ้ ทนในท้องทีข
เลื อ กตั้ ง ) เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร และ
 บัตรเลือกตั้งสีขาวส�ำหรับลงคะแนน
เลือกผู้แทนรัฐ หร ือเขตปกครองตนเอง
เข้าสู่วฒ
ุ ิสภา
บนบัตรเลือกตั้งมีค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับว ิธีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หากท่านท�ำผิด
พลาดหร ือไม่แน่ใจว่าต้องท�ำอย่างไร
ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง
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Authorised by the Electoral Commissioner, Canberra.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านเร ียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการ
เลือกตั้ง การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่
www.aec.gov.au
ขอรับบร ิการได้จากหน่วยบร ิการล่าม
ทางโทรศัพท์ ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งและ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นภาษา
ไทย กรุณาติดต่อโทรศัพท์หมายเลข
1300 720 153
หากท่านเป็นผู้พิการทางการได้ยินหร ือสื่อ
ความหมาย ติดต่อเราผ่านทาง National
Relay Service (NRS)

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

 ส�ำหรับผู้ใช้ Speak and Listen ให้โทร
ไปที่หมายเลข 1300 555 727 แล้วขอ
ต่อไปที่หมายเลข 13 23 26
 ส�ำหรับผู้ใช้ Internet relay ติดต่อผ่าน
ทาง NRS แล้วขอต่อไปที่หมายเลข
13 23 26

