
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกต ัง้สมาชกิสภาเทศบาลปี 2017  

 
ประเทศฟินแลนดม์กีารแบง่เขตเทศบาลเมอืงตา่ง ๆ ซึง่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดวา่ 
เทศบาลมอี านาจในการบรหิารปกครองตนเอง เทศบาลเมอืงจะด าเนนิการตดัสนิในเรือ่งตา่ง ๆ หลาย ๆ 
เรือ่งเกีย่วกบัประชากรในทอ้งถิน่ 
 
คณะบคุคลในเทศบาลทีม่อี านาจสงูสดุในการตัดสนิเรือ่งตา่ง ๆ 
คอืสภาผูแ้ทนเทศบาลซึง่ประชากรเป็นผูเ้ลอืกใหเ้ขา้มาปฏบิตัหินา้ที ่สมาชกิของสภาเทศบาล หรอื 
ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจมาปฏบิตัหินา้ทีนั่น้ไดม้าจากการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล โดยจะปฏบิตัหินา้ทีว่าระละสีปี่ 
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลครัง้ตอ่ไปจะมขีึน้ใน วันอาทติยท์ี ่9.4.2017 
 
ผูท้ีส่ามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลไดนั้น้ คอื บคุคลผูม้สีญัชาตฟิินแลนด ์
และในบางเทศบาลทีม่ปีระชากรทีเ่ป็นบคุคลสญัชาตอิืน่ ก็สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ได ้
ภายใตเ้งือ่นไขเฉพาะบางประการ การลงคะแนนเสยีงในประเทศฟินแลนดนั์น้จะเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ  
 
ในพืน้ทีข่องเขต Ahvenanmaa จะไมม่กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลในปี 2017 

สทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีง – ผูใ้ดสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้ได ้
 
คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลได ้
หากคณุเป็นพลเมอืงของประเทศฟินแลนด ์หรอื พลเมอืงของประเทศอืน่ในเขตสหภาพยโุรป 
บคุคลสญัชาตไิอซแ์ลนดห์รอืนอรเ์วยแ์ละมคีณุสมบตัคิรบถว้นดังตอ่ไปนี:้  
 

 คณุมอีายคุรบ 18 ปีบรบิรูณ์อยา่งชา้ทีส่ดุในวันเลอืกตรัง้ (9.4.2017)  

 คณุมถีิน่พ านักอยูใ่นเทศบาลเมอืงประเทศฟินแลนดอ์ยา่งชา้ทีส่ดุภายในวันที ่17.2.2017 
 
หากคณุมสีญัชาตอิืน่ คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไดห้าก 
  

 คณุมอีายคุรบ 18 ปีบรบิรูณ์อยา่งชา้ทีส่ดุในวันเลอืกตรัง้ (9.4.2017)  
 คณุมถีิน่พ านักในเทศบาลเมอืงของประเทศฟินแลนดต์อ่เนือ่งกนัหนึง่ชว่งเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยทีส่ดุส

องปีตดิตอ่กนั กอ่นวันที ่17.2.2017 
 
ถิน่พ านักในเขตเทศบาลเมอืงของแตล่ะคน จะถกูก าหนดขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยถิน่พ านักในเขตเทศบาลเมอืง 
โดยทั่วไปแลว้ ถิน่พ านักคอืเทศบาลเมอืงทีค่ณุอาศัยอยู ่ 
 
ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลปี 2017 นัน้ ถิน่พ านักจะถกูก าหนด 
ตามเทศบาลเมอืงทีไ่ดม้กีารบนัทกึไวใ้นระบบฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร ์
วา่เป็นเทศบาลเมอืงทีเ่ป็นถิน่พ านักของผูล้งคะแนนเสยีงในวันที ่17.2.2017 เวลา 24 น. 
 



 

คณุสามารถตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัถิน่พ านักของคณุไดท้ีส่ านักทะเบยีนทอ้งถิน่ตามความจ าเป็น  
ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล 
คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีล่งสมคัรในถิน่พ านักของคณุเองเทา่นัน้ 

 

เอกสารแจง้สทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้จะถกูสง่ไปทีบ่า้น 
 
ศนูยท์ะเบยีนราษฎร ์และส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ จะเก็บทะเบยีนสทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไว ้
โดยจะมรีายละเอยีดของผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทัง้หมดอยู ่ทัง้นี ้
ไมม่คีวามจ าเป็นในการไปลงทะเบยีนขอสทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้แยกตา่งหาก  
 
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่จะสง่เอกสารแจง้สทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีง หรอื 
บตัรแจง้ไปใหผู้ม้สีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงทกุคนภายในวันที ่16.3.2017 ตามทีอ่ยูท่ีม่อียูใ่นระบบ 
ในบตัรแจง้ จะมคี าแนะน าในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้อยู ่

 

คณุสมบตัใินการเขา้สมคัรรบัเลอืกต ัง้ – 
บคุคลใดสามารถเป็นผูส้มคัรเขา้รบัการเลอืกต ัง้ได ้
 
คณุสามารถลงสมคัรเขา้รับเลอืกตัง้ในเขตเทศบาลเมอืงทีค่ณุอาศัยอยูไ่ด ้หากคณุมคีณุสมบตัคิรบถว้นดังนี:้ 
 

 เทศบาลเมอืงทีค่ณุตอ้งการลงสมคัรรับเลอืกตัง้ คอืเทศบาลเมอืงทีค่ณุมถีิน่พ านักอยู ่
 คณุมสีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในเทศบาลเมอืงทีใ่ดทีห่นึง่  
 คณุไมใ่ชบ่คุคลไรส้มรรถภาพ หรอืบคุคลทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองดแูล 

 
ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีข่องรัฐบางต าแหน่ง และ ขา้ราชการระดับบรหิาร และ 
เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลจะไมม่คีณุสมบตัใินการลงสมคัรรับเลอืกตัง้ 

การลงสมคัรรบัเลอืกต ัง้สมาชกิสภาเทศบาล 
 
ผูท้ีส่ามารถสง่บคุคลลงสมคัรรับเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลไดค้อื 
 

 พรรคการเมอืงทีม่กีารจดทะเบยีนแลว้ 
 สมาคมผูล้งคะแนนเสยีงทีไ่ดก้อ่ตัง้ขึน้โดยผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ 

 
ในการกอ่ตัง้สมาคมผูล้งคะแนนเสยีงจะตอ้งประกอบไปดว้ย 
ประชากรของเทศบาลเมอืงซึง่เป็นผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้อยา่งนอ้ยสบิคน ในเทศบาลเมอืงเล็ก ๆ 
บางแหง่สามารถกอ่ตัง้สมาคมโดยใชส้มาชกิเพยีงสามหรอืหา้คนก็ได ้
 
พรรคการเมอืงสองพรรคหรอืมากกวา่นัน้ มสีทิธิใ์นการรวมตวักนัเป็นสหพนัธจ์ดัการเลอืกตัง้ 
และสมาคมผูล้งคะแนนเสยีงสองสมาคมหรอืมากกวา่นัน้มสีทิธิใ์นการท าเป็นบญัชรีายชือ่ได ้  
 
ในพรรคการเมอืง สหพันธจ์ดัการเลอืกตัง้ หรอื 
บญัชรีายชือ่สามารถมผีูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ในเทศบาลเมอืงมากทีส่ดุเป็นจ านวนหนึง่เทา่ครึง่ของจ านวนบคุคลที่
ถกูรับเลอืกตัง้ โดยจะเลอืกผูรั้บมอบอ านาจในสภาอยา่งนอ้ยจ านวน 13-79 
คนโดยขึน้อยูก่บัจ านวนของประชากรในเทศบาลนัน้ ๆ  
 
ผูล้งสมคัรแตล่ะคนจะมหีมายเลขประจ าตัว และจะมกีารจัดพมิพร์ายชือ่ผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ในกระดาษ 
โดยจะระบหุมายเลขประจ าผูส้มคัรแตล่ะคนเรยีงตามล าดับเริม่จากหมายเลข 2 
โดยจะแบง่กลุม่ผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้จ าแนกตามพรรคการเมอืง และ บญัชรีายชือ่ 



 

โดยในรายการเกีย่วกบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้จะระบรุายละเอยีดดังนี้: ชือ่ หมายเลขของผูส้มคัร และ อาชพี 
นอกจากนีใ้นรายชือ่ผูส้มคัรจะระบ ุ
 

 พรรคการเมอืงใดบา้งทีไ่ดร้วมตัวกนัเป็นสหพันธจ์ัดการเลอืกตัง้ 
 สมาคมผูล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ใดบา้งทีม่กีารจัดท าบญัชรีายชือ่ 

 พรรคการเมอืงใดบา้งทีไ่มอ่ยูใ่นสหพันธจ์ัดการเลอืกตัง้ 
 ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้คนใดบา้งทีไ่มอ่ยูก่ารเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่  

 
จะมกีารรา่งรายชือ่ผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ในวันที ่9.3.2017 

เวลาในการลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้ 
 
คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไดใ้นวันเลอืกตัง้ คอืวนัอาทติยท์ี ่9.4.2017 
หรอืกอ่นวันเลอืกตัง้ดว้ยการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนา้ 
คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไดเ้พยีงครัง้เดยีว 
การลงคะแนนเสยีงซ ้าสองครัง้ถอืเป็นการกระท าผดิทีต่อ้งรับบทลงโทษ ตามกฎหมายอาญา  

 
การลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้ลว่งหนา้: 

 
การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนา้จะเริม่ขึน้ใน วนัพธุที ่29.3.2017 

 
การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนา้ในตา่งประเทศจะสิน้สดุลงใน วนัเสารท์ี ่1.4.2017 และทีฟิ่นแลนด ์
ในวนัองัคารที ่4.4.2017 
ในหน่วยเลอืกตัง้ลว่งหนา้บางแหง่อาจมรีะยะเวลาในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทีส่ัน้กวา่นีไ้ด ้ 

 
คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนา้ทีห่น่วยเลอืกตัง้ลว่งหนา้ทีไ่หนก็ไดใ้นประเทศหรอืตา่งประเทศ 
หน่วยเลอืกตัง้ส าหรับลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนา้คอื 
 

 หน่วยเลอืกตัง้ลว่งหนา้ทีเ่ทศบาลเมอืงก าหนดในประเทศ 
สว่นมากจะเป็นอาคารราชการของเทศบาลเมอืง หรอื ทีท่ าการไปรษณีย ์

 สถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุของประเทศฟินแลนดห์ลายแหง่ในตา่งประเทศ 
 สถานสงเคราะหต์า่ง ๆ เชน่ โรงพยาบาล ส านักงานฝ่ายบรกิารสงัคม และ ทัณฑสถาน  

โดยผูท้ีส่ามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในสถานสงเคราะหต์า่ง ๆ 
คอืบคุคลทีไ่ดรั้บการดแูลอยูภ่ายใตส้ถานสงเคราะหเ์หลา่นัน้  

 ในเรอืของประเทศฟินแลนด ์ทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศในชว่งเวลาส าหรับการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนา้ 
ผูท้ีส่ามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้บนเรอืไดค้อื เจา้หนา้ทีป่ระจ าเรอื 
แตผู่โ้ดยสารจะไมส่ามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้บนเรอืได ้ 
 

การลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้ในวนัเลอืกต ัง้: 
 
การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในวันเลอืกตัง้คอื วนัอาทติยท์ี ่9.4.2017 เวลา 9–20 น. 
 
คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในวันเลอืกตัง้ไดเ้ฉพาะในเทศบาลเมอืงและหน่วยเลอืกตัง้ทีค่ณุมชีือ่ระบไุว ้
ตามบตัรทีแ่จง้ไปเทา่นัน้  
 
การลงคะแนนเสยีงทีบ่า้น: 
 
หากคณุมคีวามสมรรภาพในขอบเขตทีจ่ ากดัทีท่ าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไปยงัหน่วยเลอืกตัง้ไดโ้ดยปราศจากคว
ามชว่ยเหลอื คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไดท้ีบ่า้น ในชว่งเวลาการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนา้ 



 

โดยจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทีบ่า้น ภายในวนัองัคารที ่28.3.2017 กอ่นเวลา 16 น. 
โดยจะตอ้งลงทะเบยีนไปทีค่ณะกรรมาธกิารการเลอืกตัง้กลาง 
บคุคลทีท่ าหนา้ทีด่แูลทีอ่ยูใ่นครอบครัวเดยีวกนัสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้พรอ้มกนัได ้
ภายใตเ้งือ่นไขเฉพาะบางประการ 

วธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้ 
 
การลงคะแนนเสยีงจะท าขึน้ทีห่น่วยเลอืกตัง้ คณุสามารถลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่รั้บสมคัรไดเ้พยีงหนึง่คน 
ซึง่มรีายชือ่ในรายการของผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ในเขตเทศบาลเมอืงของคณุ  
 
1) แสดงหลกัฐานประจ าตวัของคณุแกเ่จา้หนา้ทีห่นว่ยเลอืกต ัง้ แสดงหนังสอืเดนิทาง บตัรประชาชน 
ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ทยีบเทา่ เจา้หนา้ทีห่น่วยเลอืกตัง้จะมอบบตัรเลอืกตัง้ใหแ้กค่ณุ   
 
2) ไปทีค่หูาลงคะแนนเสยีง โดยสามารถเขา้ไปยงัคหูาไดค้รัง้ละหนึง่คนเทา่นัน้  
 
3) เขยีนหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ ทีค่ณุตอ้งการลงคะแนนเสยีงให ้ลงในบตัรเลอืกต ัง้ 
คณุสามารถลงคะแนนเสยีงใหผู้ส้มคัรเพยีงหนึง่คนเทา่นัน้ 
เขยีนหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ลงในวงกลมดา้นในของบตัรเลอืกตัง้ หา้มเขยีนเครือ่งหมายอืน่ ๆ 
ลงในบตัรเลอืกตัง้ 
พับบตัรเลอืกตัง้ใหห้มายเลขทีค่ณุเขยีนอยูด่า้นในบตัรและไมส่ามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นนอก  
 
4) น าบตัรเลอืกต ัง้ทีพ่บัปิดแลว้ไปมอบแกเ่จา้หนา้ทีห่นว่ยเลอืกต ัง้ 
เจา้หนา้ทีจ่ะประทับตราลงบนบตัรเลอืกตัง้  
 
5a) หากคณุลงคะแนนเสยีงในวันเลอืกตัง้ ใหห้ยอ่นบตัรเลอืกต ัง้ทีถ่กูประทบัตราแลว้ลงในตูเ้ก็บบตัร  
 
5b) หากคณุลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ลว่งหนา้ 
เจา้หนา้ทีห่นว่ยเลอืกต ัง้จะใหซ้องส าหรบัใสบ่ตัรเลอืกต ัง้ทีป่ระทบัตราแลว้  

หากคณุดอ้ยความสามารถในการเขยีนหมายเลขผูรั้บสมคัรเลอืกตัง้ 
คณุสามารถเลอืกผูช้ว่ยหรอืตัวแทนในการเลอืกตัง้ในการลงคะแนนเสยีงได ้ 
โดยผูช้ว่ยจะตอ้งไมใ่ชผู่ล้งสมคัรรับเลอืกตัง้ผูช้ว่ยมหีนา้ทีใ่นการเก็บรักษาความลับของการเลอืกตัง้ 
โดยหมายถงึจะตอ้งเก็บรายละเอยีดตา่ง ๆ ทีไ่ดรั้บทราบจากการเลอืกตัง้ไวเ้ป็นความลับ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 คณะกรรมาธกิารการเลอืกตัง้กลางจะเป็นผูใ้หร้ายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้  
ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่จะตอบค าถามเกีย่วกบัสทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้รายบคุคล  
ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องทัง้สองหน่วยงานนัน้อยูใ่นบตัรแจง้แลว้ 

 

 สามารถดรูายละเอยีดดา้นทีอ่ยูแ่ละเวลาท าการของหน่วยเลอืกตัง้ลว่งหนา้  และรายละเอยีดอืน่ ๆ 
เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ไดท้ีเ่วปไซตก์ารเลอืกตัง้ของกระทรวงยตุธิรรม www.vaalit.fi 

 
 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูล้งสมคัรรับเลอืกตัง้จะประกาศในเวปไซตเ์ลอืกตัง้ของกระทรวงยตุธิรรมภายในตน้

เดอืนมนีาคม 
และรายละเอยีดเกีย่วกบัหน่วยเลอืกตัง้ส าหรับลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้จะประกาศในชว่งสิน้เดอืนมกราค
ม  

 
 
 
 
ศนูยข์อ้มลูทะเบยีนราษฎร ์7.11.2016 


