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ขอ้มลูโดยยอ่เกีย่วกบัการเลอืกตัง้สามญัสภาเขตประจ าป ี2019  

 

สรปุยอ่เกีย่วกบัการเลอืกตั้ง 

 

วนัและเวลาในการเลอืกตัง้ 

 วันเลือกต้ัง: 24 พฤศจิกายน 2019 (วันอาทิตย์)  

 เวลาเลือกต้ัง: 7:30 a.m. - 10:30 p.m. (ยกเว้นส าหรับหน่วยเลือกต้ังเฉพาะ ที่ต้ังอยู่ใน 

เรือนจ า ซึ่งเวลาในการเลอืกต้ังจะเริ่มต้ังแต่เวลา 9:00 a.m. ถึง 4:00 p.m.)  

 

ระยะเวลาการเสนอชือ่ 

 ระยะเวลาการเสนอชื่อของผู้สมัคร: 4 ถึง 17 ตุลาคม 2019  

 แบบฟอร์มการเสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ (www.reo.gov.hk) ของส า 

นักงาน การลงทะเบียนและการเลือกต้ัง (“REO”) หรือรับได้ที่ส านักงานดังต่อไป นี:้ 

(a) ส านักงานเขต  

(b) ส านักงานเจ้าหน้าที่ผู้ก ากบัดูแลการเลอืกต้ัง 

(c) ส านักงาน REO (ช้ัน 10/F, ตึกฮาร์เบอร์เซ็นเตอร์, เลขที่ 25 ถนนฮาร์เบอร์, ว่านจ๋าย, 

ฮ่องกง หรือ ห้อง 2301-03,  ช้ัน 23/F ตึกมิลเลนเน่ียมซิต้ี 6, เลขที่ 392 ถนนกู๊นถ่อง, 

กู๊นถ่อง, เกาลูน) 

 

http://www.reo.gov.hk/


2 
Brief Info on the 2019 DCOE – Thai 

ผูใ้ดทีส่ามารถลงคะแนนเลอืกตัง้ได?้ 

 ผู้พ านักอาศัยถาวรในฮ่องกงทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่พ านักอาศัยประจ าอยู่ในฮ่อง 

กง คือผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง   

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ลงทะเบียนแล้ว ที่มีช่ือรวมอยู่ในการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังรอบ 

สุดท้ายส าหรับเขตเลือกต้ังทางภูมิศาสตร์ที่ประกาศในเดือนกันยายน ปี 2019 สามารถลง 

คะแนนเสียงของพวกเขาในการเลือกต้ังได ้

 

ท าไมตอ้งเลอืกตัง้? 

 เพ่ือเลือกสมาชิกสภาเขต ผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของท่านและแนะน ารัฐบา 

ลเกี่ยวกับกิจการของเขต  

 เพ่ือใช้สิทธิการเป็นพลเมืองของท่านและรับผิดชอบในการท าหน้าที่พลเมืองของท่าน 

 

ระบบการลงคะแนนเลอืกตั้ง 

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังแต่ละท่านควรลงคะแนนให้กับผู้สมัครในเขตเลือกต้ังน้ันๆเพียงหนึ่งคนเท่ 

านั้นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังดังกล่าวมากที่สุดคือผูท้ี่ได้รับเลือ

ก 
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ลงคะแนนเลอืกตัง้ทีไ่หน? 

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังแต่ละท่านจะได้รับการจัดสรรให้ลงคะแนนเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังที่ก า

หนดไว้ ให้ ซึ่งจะใกล้ที่อยู่ที่ลงทะเบียนของเขา/เธอในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกต้ังรอ 

บสุดท้ายเท่าที่จะ เป็นไปได้ 

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ถูกคุมขังจะได้รับการจัดสรรให้ลงคะแนนเลือกต้ังที่หน่วยเลือกต้ังเฉพา

ะที่อยู่ในทัณฑสถาน หรือสถานีต ารวจตามความเหมาะสม 

 บัตรเลือกต้ังที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดของผู้มีสิทธิเลือกต้ังรายบุคคลจ

ะออกให้กับผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 วันก่อนถึงวันเลือกต้ัง 

 แผนทีร่ะบุที่ต้ังซึง่แนบไปพร้อมกับบัตรเลือกต้ังจะมีระบุไว้ว่าหน่วยเลือกต้ังทีจ่ัดสรรให้ส า

หรับผู้มีสิทธิเลือกต้ังน้ันง่ายต่อการเดินทางเข้าถึงส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ(ผู้ใช้รถ

เข็นหรือเคลื่อนไหวล าบาก)หรือไม่หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ใช้รถเข็นหรือมีปัญหาด้านการเ

คลื่อนไหวและผู้ที่พบว่าหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดให้ไม่สามารถเข้าถึงได้สามารถยื่นเร่ืองไ

ปที่REOเพ่ือขอใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษที่ผู้ใช้รถเข็นหรื

อผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เคลื่อนไหวล าบากสามารถเขา้ถึงได้โดยสามารถยื่นเร่ืองไดท้างแฟกซ์ 

(2891 1180) ทางอีเมล์ (reoenq@reo.gov.hk) หรอืทางโทรศัพท์ (2891 1001) 

หรือทา งจดหมาย (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong 

Kong) ได้ไม่เกินวันที่ 19 พฤศจิกายน 2019 (วันอังคาร) 

 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วธิกีารลงคะแนนท าอยา่งไร? 

 น าบัตรประจ าตัวประชาชนฮ่องกง (“HKID”) ตัวจรงิของท่านหรือเอกสารทดแทนอื่นๆ (ก 

รุณาด ูรายละเอียดในส่วน “เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการรับบัตรลงคะแนน” ต 

ามรายละเอียด ด้านล่าง)  ไปยังหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดไว้ของท่านในวันที่ 24 พฤศจิกาย 

น 2019 (วันอาทิตย์) ในช่วงเวลาลงคะแนนเลือกต้ัง (7:30 a.m. ถึง 10:30 p.m.) 

 แสดงบัตร HKID ตัวจริงของท่านหรือเอกสารทดแทนอื่นๆต่อเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือก 

ต้ังที ่อยู่ด้านในหน่วยเลือกต้ัง ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของท่านกับการลงทะเบียนเป็น 

ผู้มีสิทธ ิเลือกต้ังรอบสุดท้าย 

 ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนหนึ่งใบและกระดาษแข็งหน่ึงใบที่แนบมาพร้อมกับตราประทับ

ที่ม ีเครือ่งหมาย " "(ขีดถูก) 

 ท่านต้องท าเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนของท่านภายในคูหาเลือกต้ังกรุณาปฏิบัติตาม

ค าแนะน าที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ังรวมทั้งค าแนะน าที่พิมพ์ไว้บนบัตรเลื

อกต้ังและใบประกาศแจ้งภายในคูหาเลือกต้ัง 

 ท่านต้องใช้ตราประทับที่แนบมาพร้อมกับกระดาษแข็งเพ่ือประทับตรา " " (ขีดถูก) 

ลงบน บัตร ลงคะแนนในวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับชื่อของผู้สมัคร ที่ทา่นต้องการเลือก   

 หลังจากท าเครือ่งหมายลงบนบัตรเลือกต้ังแล้ว โปรดพับบัตรลงคะแนนหนึ่งครั้งเพ่ือให้ด้า 

นที่ถูกท าเครื่องหมายอยู่ดา้นในเพ่ือปกปิดเครือ่งหมาย " " (ขีดถูก) กอ่นที่จะหย่อนลงใน 

หีบบัตร ลงคะแนน 

หมายเหต:ุ 
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(a) ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครเพียงหนึง่คนเท่านั้นบนบัตรลงคะแนน   

(b) ท่านต้องใช้ตราประทับที่มอบให้ หา้มใช้ปากกาหรือใช้วิธีอื่นๆเพ่ือท าเครือ่งหมายหรื 

อแก้ไข บัตรลงคะแนนของท่าน การกระท าเช่นน้ีจะท าให้การลงคะแนนของทา่นเป็น 

โมฆะ  

(c) หากท่านท าผิดพลาดใดๆในการประทับตราบนบัตรลงคะแนนหรือไม่ได้เจตนาที่จะ

ท าบัตรลงคะแนนเสียท่านสามารถคืนบัตรลงคะแนนให้กับประธานเจ้าหน้าที่และขอเ

ปลี่ยนบัตร ลงคะแนนได้ 

 หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องการความช่วยเหลือด้านลา่มแปลภาษาเรื่องขอ้มูลการเลือกต้ัง 

พวกเขาสามารถโทรศัพทติ์ดต่อศูนย์ให้บริการชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง 

(“CHEER”) ผ่านทางสายด่วนดังต่อไปนี้ต้ังแต่วันที่ 11 ถึง 15 พฤศจกิายน  2019 และ 

ต้ังแต่วันที่ 18 ถึง 24 พฤศจิกายน 2019 

 

 

 

 

 

 

ภาษา หมายเลขสายดว่น 

บาฮาซา อนิโดนเีซีย 3755 6811 

ฮินด ี 3755 6877 

เนปาลี 3755 6822 

ปันจาบ ี 3755 6844 

ตากาล็อก 3755 6855 

ไทย 3755 6866 

อูรดู 3755 6833 
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เอกสารทีจ่ าเปน็ส าหรบัการขอรบับตัรลงคะแนน 

 เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2018 บุคคลที่ขอรับบตัรลงคะแนนจ าเป็นต้องแสดงบตัรประจ าตัว 

ประชาชนตวัจริงของเขา/เธอ (บตัร “HKID”) หรือเอกสารทดแทนอื่นๆตามที ่ก าหนดไว้ดังต่อไป 

นี:้ 

(a) หนังสือเดินทางของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (“HKSAR”) ฉบับตัวจริง หรือ 

(b) ใบรับรองการยกเว้นฉบบัตวัจริง หรือ 

(c) ใบตอบรับส าหรบัการสมัครขอท าบัตร HKID ฉบับตัวจรงิ หรือ 

(d) หนังสือเดินทางประจ าตัวของลูกเรือฉบับตัวจริง หรือ 

(e) เอกสารประจ าตัวส าหรบัวัตถุประสงค์เรื่องการออกวซี่าฉบับตวัจริงที่ยังไม่หมดอาย ุหรือ  

(f) เอกสารหลักฐานการแจ้งความต่อเจา้หนา้ทีต่ ารวจเกี่ยวกับบตัรประจ าตัวประชาชน HKID ห 

รือใบรับรองการยกเว้นหรือใบตอบรับส าหรบัการสมัครขอท าบัตรประจ าตัวประชาชนที่สูญห

ายหรือ ถกูท าลาย (โดยทั่วไปจะเรียกวา่ “ใบบนัทึกของทรัพย์สินที่สูญหาย”) พร้อมกับหน ั

งสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่คลา้ยคลึงกันฉบับตัวจริงที่ยังไม่หมดอาย ุ (เชน่ หนังส ื

อเดินทางที่นอกเหนอืจากหนังสือเดินทางของ HKSAR หรือใบอนุญาตใหก้ลับ ภูมิล าเนา) 

ที่แสดงชื่อและรูปถ่ายของ เขา/เธอ  

 ส าหรับรายละเอียด กรณุาอา้งอิงระเบยีบการ (ขอ้ที ่541F) ของคณะกรรมการจดัการเลือกตั้ง 

(ระเบียบการเลือกตั้ง)(สภาเขต) มาตราที่ 53  
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รายการตรวจสอบส าหรบัผูม้สีทิธเิลอืกตัง้  

 การกระท าดังต่อไปนี้ถอืเป็นสิ่งต้องห้าม: 

(a) เรียกร้องหรือรบัผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงนิ ของขวัญ เป็นตน้) อาหาร เครื่องดื่ม หรือ 

ความบันเทิงจากบคุคลใดๆ ก็ตาม เพื่อไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง หรือเพือ่ให้ 

ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 

(b) เสนอผลประโยชน์ใดๆ อาหาร เครื่องดื่ม หรือความบันเทิงให้กับบคุคลใดๆ กต็าม เพือ่ 

จูงใจหรือให้รางวัลเพื่อไม่ใหล้งคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง หรือเพื่อใหล้งคะแนนเสียง 

หรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กบัผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 

(c) ใชก้ าลังหรือข่มขู่วา่จะใชก้ าลังหรือใช้การบีบบังคบัที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการลง

คะแนนเสียงของบคุคลใดบคุคลหนึ่งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสยีงใ

นการเลือกตั้งหรือใหล้งคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสยีงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่ง

โดยเฉพาะ 

(d) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งทีต่นเองทราบว่าไม่ได้รับสทิธใิห้กระท า 

(e) ลงคะแนนเสียงหลังจากที่ใหข้้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ท าใหเ้กิดการเข้าใจผดิ (เชน่ แจ้งที ่

อยู่อาศัยอันเป็นเท็จ) โดยเจตนาหรอืโดยประมาทกับเจ้าหน้าทีก่ารเลือกตั้ง 

(f) สื่อสารกับผู้มีสทิธเิลือกตั้งคนอื่นๆรวมถึงแสดงบตัรลงคะแนนที่ทา่นลงคะแนนแล้วใหผู้้อื่น

ดูหรือใชโ้ทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสต์่างๆเพื่อติดต่อสื่อสารภาย

ในหน่วยเลือกตั้ง 
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(g) บันทึกภาพ ถา่ยรูปหรอืท าการบันทึกเสียงหรือวิดโีอภายในหน่วยเลือกตั้ง  

(h) ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอืน่ช่วยท าเครื่องหมายบนบตัรลงคะแนนของท่าน – ในกรณีที ่

จ าเป็นท่านสามารถขอให้ประธานเจา้หน้าที่ช่วยท าเครื่องหมายบนบตัรลงคะแนนเลือกตั้

งของท่านต่อหนา้เจา้หนา้ทีป่ระจ าหน่วยเลือกตั้งได้ 

(i) ขัดขวางผู้มีสทิธเิลือกตั้งคนอื่นๆ ในการใช้สิทธิเลือกตั้งของพวกเขา 

 

การเลอืกตัง้ทีใ่สสะอาด 

ตามพระราชกฤษฎีกา (ข้อที ่554) วา่ด้วยการเลือกตั้ง (การกระท าการทุจริตและผิด กฎหมาย) ซึ่งมีการ 

บังคับใช้โดยคณะกรรมการอิสระต่อตา้นการทุจริต (“ICAC”) ผู้มีสทิธิเลือกตั้งจะตอ้งไม่กระท าดังต่อไปนี ้

ภายในฮ่องกงหรือที่อื่นๆ: 

 เรียกร้องหรือรบัผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็นต้น) อาหาร เครื่องดื่ม หรือความ 

บันเทิงจากบคุคลใดๆ ก็ตาม เพื่อไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง หรือเพื่อใหล้งคะแนน 

เสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 

 เสนอผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวญั เป็นต้น) อาหาร เครื่องดื่ม หรือความบนัเทิงให้กับ 

บุคคลใดๆ กต็าม เพื่อจูงใจหรือให้รางวัลเพือ่ไม่ให้ลงคะแนนเสยีงในการเลือกตั้ง หรือเพื่อให ้

ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 

 ใชก้ าลังหรือข่มขู่วา่จะใชก้ าลังหรือใช้การบีบบังคบัที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแน

นเสียงของบุคคลใดบคุคลหนึ่งเพื่อจูงใจใหล้งคะแนนเสยีงหรือไม่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้

ง หรือใหล้งคะแนนเสียงหรอืไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะ 
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 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งที่เขา/เธอทราบวา่ไม่ได้รับสิทธิให้กระท าหรือลงคะแนนเสยีงหลังจา

กที่ให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลทีท่ าให้เกิดการเข้าใจผิด (เชน่ แจ้งที่อยู่อาศัยอันเป็นเท็จ) 

โดยเจตนาหรือโดยประมาทกับเจา้หน้าที่การเลือกตั้ง  

ICAC มีการจัดท าเวบ็ไซต์เฉพาะเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ใสสะอาดและให้บริการ ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 

(ทั้งในภาษาจนีและภาษาอังกฤษ) ลิงคด์ังกล่าวก็คือ: www.icac.org.hk/elections  

 

http://www.icac.org.hk/elections

