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ย การลงคะแนนเสียง
วันอาทิตย์ ท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2022 เป็นวันเลื อกต้ังสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภามณฑล

ใครสามารถลงคะแนนเสียงได้บ้าง
เพื่อท่ีจะมีสิทธใินการลงคะแนนเสียงคุณจะต้องมีอายุครบ 18 ปีในวนัเลือกตัง้ 
โดยข้อมูลในทะเบียนราษฎร ์30 วนัก่อนวนัเลือกตัง้ จะเป็นตัวกำาหนดวา่คุณมี
สิทธเิลือกตัง้หรอืไม่และคุณมีชื่ออยูใ่นเขตเลือกตัง้ใด
คุณมีสิทธลิงคะแนนเสียงเลือกตัง้สมาชกิรฐัสภาหากคุณมี:

•  สัญชาติสวเีดนและมีชื่อหรอืเคยมีชื่ออยูใ่นทะเบียนราษฎรข์องประเทศ
สวเีดน

คุณมีสิทธลิงคะแนนเสียงเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล- และสมาชกิสภา
มณฑลหากคุณมี:

•  สัญชาติสวเีดนและมีชื่ออยูใ่นทะเบียนราษฎรข์องประเทศสวเีดน
•  สัญชาติของกลุ่มประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปประเทศใดประเทศหน่ึง หรอื

สัญชาติของประเทศไอซ์แลนด์หรอืนอรเ์วยแ์ละมีชื่ออยูใ่นทะเบียนราษฎร์
ของประเทศสวเีดน

•  สัญชาติของประเทศอื่นและเคยมีชื่ออยูท่ะเบียนอยูใ่นทะเบียนราษฎรข์อง
ประเทศสวเีดนเป็นระยะเวลาสามปีติดต่อกันก่อนวนัเลือกตัง้

ผู้ท่ีมีสิทธิ ในการลงคะแนนเสียงจะได้รับบัตรลงคะแนน
ผู้ท่ีมีสิทธใินการลงคะแนนเสียงจะได้รบับัตรลงคะแนนทางไปรษณียป์ระมาณ
สามสัปดาหก่์อนการเลือกตัง้ บัตรลงคะแนนจะระบุวา่คุณมีสิทธใินการเลือก
ตัง้ใดบ้าง พรอ้มด้วยชื่อ ท่ีอยูแ่ละเวลาเปิดทำาการของหน่วยเลือกตัง้ของคุณ 
หากคุณยงัไม่ได้รบับัตรลงคะแนนหรอืทำาหาย คุณสามารถสัง่บัตรใบใหม่ได้กับ
ทางเทศบาลหรอืกับคณะกรรมการการเลือกตัง้

ใบเลื อกต้ัง
ใบเลือกตัง้จะเป็นสีเหลืองสำาหรบัการเลือกตัง้สมาชกิรฐัสภา สีขาวสำาหรบัการ
เลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล และสีน้ำาเงนิสำาหรบัการเลือกตัง้สมาชกิสภา
มณฑล ใบเลือกตัง้จะมีจัดเตรยีมไวใ้หต้ามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีคุณสามารถลง
คะแนนเสียงได้

ลงคะแนนใหพ้รรค
สำาคัญวา่ใหคุ้ณเลือกพรรคก่อน ชื่อพรรคจะระบุในบัตรลงคะแนน หากคุณไม่
พบชื่อพรรคท่ีคุณจะเลือกในบัตรลงคะแนน ใหคุ้ณเขียนชื่อพรรคลงในบัตรลง
คะแนนเปล่าได้

ลงคะแนนใหบุ้คคล
หากคุณต้องการใหบุ้คคลใดคนหน่ึงโดยเฉพาะของผู้ลงสมัครของพรรคได้รบั
การเลือกตัง้  คุณสามารถลงคะแนนบุคคลใหกั้บบุคคลน้ันได้โดยการกากบาท
ลงในชอ่งหน้าชื่อของผู้ลงสมัครในใบเลือกตัง้ คุณสามารถกากบาทผู้ลงสมัคร
ได้เพียงหน่ึงคนเท่าน้ัน
นอกจากน้ีคุณยงัสามารถลงคะแนนใหบุ้คคลโดยเขียนชื่อพรรคและชื่อผู้
สมัครลงในบัตรลงคะแนนเปล่า

คุณสามารถไปลงคะแนนเลื อกต้ังได้ท่ีน่ี
ลงคะแนนท่ีหน่วยเลือกตัง้ของคุณในวนัเลือกตัง้ คือวนัท่ี 11 กันยายน
คุณสามารถไปลงคะแนนเลือกตัง้ได้ท่ีหน่วยเลือกตัง้ซ่ึงระบุไวใ้นบัตรลง
คะแนนของคุณ หน่วยเลือกตัง้จะเปิดเฉพาะในวนัเลือกตัง้เท่าน้ัน เม่ือคุณลง
คะแนนท่ีหน่วยเลือกตัง้ของคุณจะถูกคัดชื่อจากบัญชรีายชื่อและคะแนนเสียง
ของคุณจะถูก ใส่ลงในกล่องลงคะแนน
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ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าท่ีหน่วยเลือกตัง้ในเขตเทศบาลของคุณหรอืเทศบาลอืน่
คุณสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าท่ีหน่วยเลือกตัง้แหง่ไหนก็ได้ทัง้ทัว่
ประเทศ การลงคะแนนเสียงล่วงหน้าจะเริม่ตัง้แต่วนัท่ี 24 สิงหาคมจนถึงวนั
เลือกตัง้ คุณจะต้องนำาบัตรลงคะแนนไปกับตัวคุณเม่ือคุณไปลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้า
คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีสำาหรบัการลงคะแนนเสียงล่วง
หน้าได้ท่ีเทศบาลของคุณหรอืเวบ็ไซต์ www.val.se

การลงคะแนนเสียงจากต่างประเทศ
หากคุณอยูต่่างประเทศคุณสามารถท่ีจะลงคะแนนเสียงทางจดหมายได้หรอื
ไปลงคะแนนท่ีสถานทูตสวเีดนหรอืสถานกงสุลสวเีดนได้หลายแหง่ เพื่อท่ีจะ
สามารถลงคะแนนเสียงทางจดหมายได้น้ันคุณจะต้องมีเอกสารเฉพาะ ซ่ึงคุณ
สามารถขอรบัจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้
การลงคะแนนเสียงทางไปรษณียจ์ากต่างประเทศสามารถทำาได้เรว็สุดวนัท่ี 
28 กรกฎาคม โดยคุณสามารถไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ท่ีสถานทูตและ
สถานกงสุลได้เรว็สุดในวนัท่ี 18 สิงหาคม

คุณจะต้องแสดงว่าคุณเป็ นตัวคุณอย่างแท้จริ ง
ในการลงคะแนนเสียงคุณจะต้องสามารถพิสูจน์ตัวตนของคุณด้วยการแสดง
เอกสารประจำาตัว หากคุณไม่มีเอกสารประจำาตัวก็สามารถใหบุ้คคลอื่นยนืยนั
ตัวตนของคุณได้ แต่บุคคลน้ันจะต้องแสดงเอกสารประจำาตัวของตน

หากคุณจำ าเป็ นต้องมีความช่วยเหลื อในการลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงโดยอาศัยผู้ส่งสาร
คุณสามารถลงคะแนนโดยผู้ส่งสารได้ หากคุณไม่สามารถไปหน่วยเลือกตัง้
หรอืหน่วยเลือกตัง้ก่อนกำาหนดได้เน่ืองจากเหตุผลด้านการเจ็บป่วย ความ
ทุพพลภาพ หรอืวยั นอกจากน้ีคุณยงัสามารถลงคะแนนเสียงโดยอาศัยผู้ส่ง
สารได้หากคุณถูกคุมขังหรอือยูใ่นเรอืนจำา โดยการลงคะแนนเสียงสามารถ
ทำาได้เรว็สุดวนัท่ี 18 สิงหาคมและไม่เกินวนัเลือกตัง้ คุณจำาเป็นต้องมีผู้ส่งสาร
และพยาน ทัง้คู่ต้องมีอายุครบ 18 ปีบรบูิรณ์ และผู้ส่งสารและพยานต้องไม่ใช่
บุคคลเดียวกัน

คุณจำาเป็นต้องมีผู้ส่งสาร– ใครท่ีสามารถเป็นผู้ส่งสารได้
ผู้ส่งสารต้องมีอายุไม่ต่ำากวา่ 18 ปี บุคคลดังต่อไปน้ีสามารถเป็นผู้ส่งสารได้:

• ญาติของคุณ
• ผู้ดูแลหรอืผู้ท่ีมักจะชว่ยเหลือคุณในเรือ่งส่วนตัว
• เจ้าหน้าท่ีในท่ีคุมขังหรอืเรอืนจำา
•  บุรุษไปรษณียช์นบท  หากคุณอาศัยอยูน่อกเขตบรกิารของบุรุษไปรษณียใ์น

ชนบท
เพื่อท่ีจะสามารถลงคะแนนเสียงโดยอาศัยผู้ส่งสารได้น้ันคุณต้องใชเ้อกสาร
โดยเฉพาะซ่ึงคุณสามารถขอรบัได้จากเทศบาลหรอืกับทางคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ หากคุณลงคะแนนเสียงล่วงหน้าโดยใชผู้้ส่งสารคุณจะต้องมีบัตรลง
คะแนน 

หน่วยเลือกตัง้เคล่ือนท่ี
หน่วยเลือกตัง้เคล่ือนท่ีมีไวส้ำาหรบัผู้ท่ีไม่สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าหรอื
ลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตัง้ได้ เน่ืองจากสาเหตุด้านการเจ็บป่วย อายุ 
หรอืทุพพลภาพ ในกรณีใชห้น่วยเลือกตัง้เคล่ือนท่ี เทศบาลของคุณจัดใหมี้
ผู้รบัเสียงเลือกตัง้สองคนมารบัคะแนนเสียงของคุณท่ีบ้าน ติดต่อเทศบาล
ของคุณสำาหรบัข้อมูลเพิม่เติม

Lägg ner en valsedel per valkuvert.

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.

2

Ytterkuvert för budröst
Så här röstar du:

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.

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

Väljarens namnteckning

Namnförtydligande (texta)

År Mån Dag Nr

3

Vänd

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

Namnförtydligande (texta)

Vittnets adress

Personnummer
År Mån Dag Nr
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Valmyndigheten
www.val.se


