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วิธีการออกเสียงเลือกตัง้ ผู้แทนราษฎรทั่วรั ฐออสเตรเลียตะวันตก
โปรดถามเจ้ าหน้ าที่หน่ วยเลือกตัง้
 ถ้ าคุณต้ องการความช่วยเหลือ
 ถ้ าคุณเขียนผิด


ถ้ าคุณไม่เข้ าใจคําสัง่ และจําเป็ นต้ องใช้ บริ การล่าม (ถ้ ามีโทรศัพท์อยูใ่ กล้ เคียง)

การออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตัง้ ของคุณ
ก่อนที่คณ
ุ จะได้ รับบัตรเลือกตั้ง เจ้ าหน้ าที่หน่วยเลือกตั้งซึง่ นัง่ อยูท่ ี่โต๊ ะจะถามคุณสามคําถาม:
1. คุณได้ ออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ าสําหรับการออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี ้
หรื อได้ ออกเสียงเลือกตั้งมาแล้ วในวันนี ้หรื อเปล่า?
2. คุณชื่อและนามสกุลอะไร?
3. บ้ านของคุณอยูท
่ ี่ไหน?
คุณจะเอาบัตรอีซี่ย์
โวต
ที่คณ
ุ ได้ รับทางไปรษณีย์ให้ เจ้ าหน้ าที่หน่วยเลือกตั้งดูก็ได้
บัตรนี ้มีชื่อและที่อยูข่ องคุณ
ถ้ าคุณไม่มีบตั รอีซี่ย์ โวตอยูก่ บั ตัว คุณจะเขียนชื่อและที่อยูข่ องคุณลงในกระดาษแล้ วส่งให้ เจ้ าหน้ าที่หน่วยเลือกตั้งดูก็ได้

ถ้ าทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ไม่ มีช่ ือคุณ
ในบางกรณี
คุณอาจจะยังมีสทิ ธิออกเสียงเลือกตั้ง
แต่คณ
ุ จะต้ องกรอกข้ อความในแบบฟอร์ มคําประกาศที่เรี ยกว่า
“เด็คคลาเรชัน่ ฟอร์ ม” เจ้ าหน้ าที่หน่วยเลือกตั้งจะช่วยคุณกรอกแบบฟอร์ มนี ้

การออกเสียงเลือกตัง้ นอกเขตที่คุณมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้
ถ้ าคุณออกเสียงเลือกตั้งนอกเขตที่คณ
ุ มีสทิ ธิออกเสียง คุณสามารถออกเสียงเลือกตั้งที่เรี ยกว่า “แอ็บเซนท์ โวต” ได้
โดยเจ้ าหน้ าที่หน่วยเลือกตั้งจะบอกให้ คณ
ุ ไปยังอีกโต๊ ะหนึง่
แล้ วเขาจะขอให้ คณ
ุ กรอกข้ อความในแบบฟอร์ มคําประกาศฉบับหนึง่ ก่อนที่เขาจะให้ บตั รเลือกตั้งแก่คณ
ุ
หลังจากที่กรอกบัตรเลือกตั้งตามคําสัง่ เรี ยบร้ อยแล้ ว คุณก็นําบัตรเลือกตั้งนั้นกลับมาให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลคําประกาศ

ถ้ าคุณเขียนผิด
ถ้ าคุณเขียนผิด
ไม่ต้องเป็ นกังวล
–
เพียงแต่เอาบัตรเลือกตั้งแผ่นนั้นกลับมาให้ เจ้ าหน้ าที่หน่วยเลือกตั้ง
แล้ วขอบัตรเลือกตั้งแผ่นใหม่
–
แล้ วคุณก็เริ่ มเขียนใหม่
ถ้ าคุณต้ องการความช่วยเหลือในการออกเสียงเลือกตั้ง
คุณก็แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่หน่วยเลือกตั้งทราบว่าคุณต้ องการความช่วยเหลือ

ระบบการออกเสียงเลือกตัง้ ของเราเป็ นความลับ –
ไม่มีใครสามารถทราบได้ วา่ คุณออกเสียงเลือกตังให้
้ ใคร
นอกเสียจากว่าคุณจะบอกให้ ผ้ อู ื่นทราบเองว่าคุณเลือกใคร
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วิธีการออกเสียงเลือกตัง้ สําหรั บสมัชชานิตบิ ัญญัติ

วิธีการออกเสียงเลือกตัง้ สําหรั บสภานิตบิ ญ
ั ญัติ

บัตรเลือกตัง้ สีขาว–
ใส่ ตัวเลขลงในทุกช่ องสี่เหลี่ยมตามลําดับการเลือกของคุณ
ใส่ตวั เลขในทุกช่องสี่เหลี่ยม

บัตรเลือกตัง้ สีชมพู – ออกเสียงเลือกตัง้ ได้ สองวิธี
สําหรับบัตรเลือกตั้งสีชมพู คุณมีทางเลือกหนึง่ ทาง กาบัตรเลือกตั้งด้ านซ้ ายหรื อด้ านขวา –
แต่ไม่ใช่ทั้งสองด้ าน
ด้ านซ้ าย – เขียนตัวเลข 1 ในช่องสี่เหลี่ยมทางด้ าน
ซ้ ายสําหรับพรรค กลุม่ หรื อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คณ
ุ ต้ องการ

เริ่ มด้ วยตัวเลข 1 สําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คณ
ุ พอใจ
มากที่สดุ ตามด้ วยตัวเลข 2
สําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คณ
ุ พอใจรองลงมา
ทําเช่นนี ้ต่อไปเรื่ อยๆ
จนกระทัง่ ช่องสี่เหลี่ยมมีตวั เลขครบทุกช่อง

หรื อ
ด้ านขวา – ใส่ตวั เลขลงในช่องสี่เหลี่ยมทุกช่องตาม
ลําดับที่คณ
ุ เลือก จากตัวเลข 1 เป็ นต้ นไป
จนกระทัง่ ครบทุกช่องสี่เหลี่ยม

โปรดอย่ ากาเครื่ องหมายถูก ผิด หรื อ ปล่ อยช่ องสี่เหลี่ยมว่ างไว้ เพราะจะทําให้ บตั รเลือกตัง้ ของคุณเป็ นโมฆะ
ถ้ าคุณต้ องการความช่ วยเหลือในการกรอกบัตรเลือกตัง้ โปรดแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่หน่ วยเลือกตัง้ ทราบ
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