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สรุปยอ่การเลอืกตงัสามญัคณะกรรมการการเลอืกตงัภาคสว่นยอ่ยปี ค.ศ. 2021 
 

การเลอืกตงัคณะกรรมการการเลอืกตงัภาคสว่นยอ่ย 
 

เมอืวนัท ี 11 มนีาคม ค.ศ. 2021 สภาประชาชนแห่งชาตจินี ("NPC") ไดผ้า่นมตว่ิาดว้ยการปรบัปรงุระบบ 
การเลอืกตงัของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง ("การตดัสนิใจ") และอนุญาตใหค้ณะกรรมการประจาํสภาผูแ้ทน 
ประชาชนแห่งชาต ิ NPC ("NPCSC") แกไ้ขภาคผนวก I ของกฎหมายพนืฐานเกยีวกบัวธิกีารคดัเลอืก 
ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารสงูสดุของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง และภาคผนวก II ของกฎหมายพนืฐานเกยีวกบั 
วธิกีารจดัตงัสภานิตบิญัญตัขิอง HKSAR และขนัตอนการลงคะแนนเสยีง NPCSC เมอืวนัท ี 30 มนีาคม ค.ศ. 2021 
ไดร้บัรองภาคผนวก I และภาคผนวก II ทแีกไ้ขเพมิเตมิในกฎหมายพนืฐาน รฐับาลของ HKSAR ไดนํ้า 
รา่งกฎหมายปรบัปรงุระบบการเลอืกตงั (ฉบบัแกไ้ขรวม) รา่งกฎหมาย 2021 (“รา่งกฎหมาย” ) เขา้สู่สภานิต ิ บญัญตั ิ
(“LegCo”) เมอืวนัท ี14 เมษายน ค.ศ. 2021 ซงึรา่งไดผ้่านสภานิตบิญัญตั ิLegCo เมอืวนัท ี27 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 
กฎหมายปรบัปรงุระบบการเลอืกตงั (ฉบบัแกไ้ขรวม) กฎหมาย 2021 ไดเ้ผยแพรใ่น 
ราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคบัใชใ้นวนัท ี31 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 
 

ตามภาคผนวก I และภาคผนวก II ของกฎหมายพนืฐาน คณะกรรมการการเลอืกตงั (“EC”) ประกอบไปดว้ย สมาชกิ 
1,500 คน ซงึตอ้งเป็นผูอ้ยู่อาศยัถาวรในฮ่องกง, จะตอ้งรบัผดิชอบในการเลอืกตงัประธานเจา้หนา้ท ี
บรหิารสูงสุดและสมาชกิบางส่วนของ LegCo ทาง EC จะตอ้งรบัผดิชอบในการเสนอชอืผูส้มคัรรบัเลอืกตงั 
ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารสงูสดุ (CE) และ LegCo 
 

โดย EC ประกอบไปดว้ยหา้ภาคส่วน แต่ละส่วนประกอบดว้ยภาคส่วนยอ่ยจาํนวนหนึง (ทงัหมด 40 ภาคสว่น ย่อย) 
 
การคดัเลอืกสมาชกิภาพของคณะกรรมการการเลอืกตงั EC มสีามวธิกีาร ไดแ้ก ่ เป็นสมาชกิภาพโดยตําแหน่ง, 
โดยการเสนอชอืจากหน่วยงานทไีดร้บัมอบหมายของภาคส่วนยอ่ยโดยเฉพาะ และการเลอืกตงัโดยองคก์รท ี
จดทะเบยีนหรอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัรายบุคคลของภาคสว่นยอ่ย ในบรรดา 40 ภาคส่วนยอ่ย ผูแ้ทน HKSAR ของ NPC, 
สมาชกิ HKSAR ของคณะกรรมการแห่งชาตขิองการประชมุสภาปรกึษาการเมอืงแห่งประชาชนจนี (“CPPCC”) 
สมาชกิฮ่องกงของคณะกรรมการกฎหมายพนืฐานของ HKSAR ภายใตค้ณะกรรมการประจาํ ของ NPC, สมาชกิของ 
LegCo, รองอธกิารบดหีรอือธกิารบดขีองมหาวทิยาลยั, หรอืประธานคณะกรรมการ ผูว้า่การหรอืสภามหาวทิยาลยั, 
และบุคคลทรีบัผดิชอบรา่งกฎหมายบางส่วน, คณะกรรมการทปีรกึษาทสีําคญั 
และองคก์รทเีกยีวขอ้งในภาคสว่นย่อยโดยเฉพาะ จะเป็นสมาชกิภาพโดยตําแหน่ง สมาชกิทงัหมดของภาค 
ส่วนยอ่ยทางศาสนา และตวัแทนของสมาคมพลเมอืงฮ่องกงทมีภีาคส่วนยอ่ยอยู่ใประเทศจนีแผ่นดนิใหญ,่ 
สมาชกิบางส่วนของภาคส่วนยอ่ยดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม, ภาคการบญัช,ี ภาคกฎหมาย, กฬีา, ศลิปะ การแสดง, 
ภาควฒันธรรมและสงิพมิพ ์ และ ภาคการแพทยแ์ผนจนี จะไดร้บัการเสนอชอืโดยหน่วยงานทไีด ้
รบัมอบหมายจากภาคส่วนย่อยโดยเฉพาะเท่านัน สมาชกิทเีหลอืของ EC จะไดร้บัการเลอืกตงัโดยนิตบิุคคลท ี
จดทะเบยีนหรอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัเป็นรายบุคคลของภาคสว่นยอ่ย 
 
สําหรบัวาระใหม่ของคณะกรรมการการเลอืกตงั (EC), จาํนวนทนีังสูงสุด 982 ทนีัง จะไดร้บัการเลอืกโดยผ่าน 
การเลอืกตงัสามญัของภาคส่วนยอ่ย, จาํนวนทนีงั 156 ทนีัง จะไดร้บัการเลอืกโดยการเลอืกตงัจาํนวน 156 
ทนีังผ่านการเสนอชอืโดยหน่วยงานทไีดร้บัมอบหมายของภาคส่วนย่อยโดยเฉพาะ, สว่นอยา่งนอ้ยอกี 362 
ทนีังจะเป็นของสมาชกิภาพโดยตําแหน่ง 
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รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ของคณะกรรมการการเลอืกตงั (EC) จะใชร้ปูแบบใหม่ในการเลอืกประธานเจา้หนา้ท ี บรหิารสูงสุด 
(CE) (5 ปี) หากมตีาํแหน่งวา่งเกดิขนึระหว่างวาระการทํางานของ CE,  EC ทดีูแลจะรบัผดิ ชอบในการเลอืกสรร CE 
คนใหม่ หากการเลอืกตงัสําหรบั CE วาระใหม่ (5 ปี) ซงึจะตอ้งดําเนินการภายใน 6 
เดอืนหลงัจากทตีาํแหน่งในสํานักงานของ CE วา่งลง ก็ไม่จาํเป็นตอ้งดําเนินการจดัการเลอืกตงัซอ่ม กอ่นการ 
จดัใหม้กีารเลอืกตงัซอ่ม CE โดยการเลอืกตงัซอ่มและ/หรอืการเสนอชอืเพมิเตมิของภาคส่วนย่อยจะถูกจดัขนึ 
เพอืปรบัปรงุการเป็นสมาชกิของ EC หากมตีาํแหน่งว่างจากในกลุม่สมาชกิของ EC แตอ่ย่างไรก็ตาม จะไมม่ ี
การจดัการเลอืกตงัซอ่มของภาคส่วนย่อยและ/หรอืการเสนอชอืทไีดร้บัมอบหมายเพมิเตมิ หากสมาชกิภาพ ของ EC 
ไดร้บัการปรบัปรงุจนครบทุกตาํแหน่งภายในหนึงปีกอ่นทจีะมกีารเลอืกตงัซอ่มเพอืเลอืก CE หาก 
วนัทวีาระการดาํรงตําแหน่งปัจจบุนัของสภานิตบิญัญตั ิ (LegCo) ไดส้นิสุดลง เกนิกวา่ 12 เดอืนนับจากวนัท ี
รฐัธรรมนูญของ EC หรอืวนัทปีระกาศบญัชผีูล้งทะเบยีนชวัคราวสาํหรบัการเลอืกตงัซอ่มของภาคส่วนยอ่ย EC, 
จากนันควรจดัการเลอืกตงัซอ่มภาคส่วนย่อยของ EC ขนึกอ่นการเลอืกตงัทวัไปของ LegCo เพอืมา ดํารงตําแหน่งว่างใน 
EC 
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สรุปยอ่คณะกรรมการการเลอืกตงั 
 

 ทําหนา้ท:ี  เพอืเสนอชอืผูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายบรหิารสูงสุด (“CE”) และเลอืก CE; 
เพอืเสนอชอืผูส้มคัรในการเลอืกตงัสภานิตบิญัญตั ิ(“LegCo”) และเลอืสมาชกิ LegCo จาํนวน 40 คน 

 วาระของคณะกรรมการการเลอืกตงั (“EC”): วาระในการดํารงตําแหน่งของ EC คอืครงัละ 5 ปี สําหรบั 
วาระใหม่ของ EC ในปี คศ. 2021 โดยมวีาระในการดํารงตาํแหน่งหา้ปีและจะเรมิในวนัท ี22 ตุลาคม ค.ศ. 2021 
และสนิสุดในวนัท ี21 ตุลาคม ค.ศ. 2026 

 EC ประกอบดว้ยสมาชกิจาํนวน 1,500 คนจากหา้ภาคส่วนดงัตอ่ไปนี - 
(i) ภาคอตุสาหกรรม, การคา้ และ การเงนิ 
(ii) ภาคผูเ้ชยีญชาญตา่งๆ 
(iii) ภาคระดบัรากหญา้, แรงงาน, ศาสนา และ ภาคอนืๆ 
(iv) ภาคสมาชกิสภานิตบิญัญตั,ิ ผูแ้ทนองคก์รระดบัเขต และองคก์รอนืๆ 
(v) ภาคผูแ้ทนของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง (“HKSAR”) ในสภาผูแ้ทนประชาชนแห่งชาต ิ(“NPC”), สมาชกิ 

HKSAR ของคณะกรรมการแหง่ชาตขิองการประชมุสภาปรกึษาการเมอืงแห่งประชาชน จนี (“CPPCC”) 
และผูแ้ทนสมาชกิฮ่องกงขององคก์รระดบัชาตทิเีกยีวขอ้ง 

 

สดัสว่น, วธิกีารเลอืกตงัสมาชกิภาพ และผูม้สีทิธเิลอืกตงัของภาคสว่นยอ่ย 

 

ภาคสว่นยอ่ย ทนีงั 
จาํนวน 

สมาชกิภาพ 
โดยตาํแหน่ง 

จาํนวน  
สมาชกิทไีดร้บั 
การเสนอชอื 

จาํนวน 
สมาชกิท ี

ไดร้บัเลอืกตงั 

ภาคทหีนึง: ภาคอตุสาหกรรม, การคา้และการเงิน (สมาชกิ 300 คน) 

1 .  ภาคธรุกจิจดัเลยีง  16 0 0 16 

2 .  ภาคการคา้ (หนึง) 17 0 0 17 

3 .  ภาคการคา้ (สอง) 17 0 0 17 

4.  ภาคการคา้ (สาม) 17 0 0 17 

5 .  สหพนัธน์ายจา้งของฮ่องกง 15 0 0 15 

6 .  ภาคการเงนิ 17 0 0 17 

7 .  ภาคการบรกิารดา้นการเงนิ  17 0 0 17 

8 .  ภาคโรงแรม 16 0 0 16 

9 .  ภาคการนําเขา้และสง่ออก 17 0 0 17 

10 .  ภาคอตุสาหกรรม (หนึง) 17 0 0 17 

11 .  ภาคอตุสาหกรรม (สอง) 17 0 0 17 

12 .  ภาคการประกนัภยั 17 0 0 17 

13 .  ภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ละการกอ่ สรา้ง 17 0 0 17 
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14.  
ภาควสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเล็

ก 
15 0 0 15 

15 .  ภาคสงิทอและเครอืงนุ่งห่ม 17 0 0 17 

16 .  ภาคการท่องเทยีว 17 0 0 17 

17 .  ภาคการขนส่ง 17 0 0 17 

18 .  ภาคการคา้สง่และคา้ปลกี 17 0 0 17 

ภาคทสีอง: สาขาวชิาชพี (สมาชกิ 300 คน) 

1 .  ภาคการบญัช ี 30  0 15 15  

2 .  
ภาคสถาปัตยกรรม การสาํรวจ  
การวางแผน และภมูทิศัน ์

30  15 0 15  

3 .  ภาคการแพทยแ์ผนจนี 30 0 15 15 

4.  ภาคการศกึษา 30 16 0 14  

5 .  ภาควศิวกรรม 30 15 0 15 

6 .  ภาคกฎหมาย 30 6 9 15 

7 .  ภาคบรกิารทางการแพทยแ์ละสขุ ภาพ 30 15 0 15  

8 .  ภาคสวสัดกิารสงัคม 30 15 0 15 

9 .  
ภาคกฬีา, ศลิปะการแสดง,  
วฒันธรรมและสงิพมิพ ์

30  0 15 15  

10 .  ภาคเทคโนโลยแีละนวตักรรม 30 0 15  15 

ภาคทสีาม: ระดบัรากหญา้ แรงงาน ศาสนา และภาคอนื  ๆ(สมาชกิ 300 คน) 

1 .  ภาคเกษตรกรรมและการประมง 60 0 0 60  

2.  ภาคสมาคมเพอืนเชอืสายจนี 60 0 0 60 

3.  ภาคสมาคมรากหญา้ 60 0 0 60 

4.  ภาคแรงงาน 60 0 0 60 

5.  ภาคศาสนา 60 0 60  0 

ภาคทสี:ี สมาชกิสภานิตบิญัญตั ิผูแ้ทนองคก์รระดบัเขต และ องคก์รอนื  ๆ(สมาชกิ 300 คน) 

1 .  สมาชกิของสภานิตบิญัญตั ิ 90 90 0 0 

2 .  เฮอืงยกีุก๊  27  0 0 27 

3 .  
ผูแ้ทนสมาคมชาวฮ่องกงในแผ่น 
ดนิใหญ ่

27  0 27 0 
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4.  

ผูแ้ทนสมาชกิของคณะกรรมการ 
พนืท,ี คณะกรรมการปราบปราม 
อาชญากรรมระดบัเขต และคณะ 
กรรมการ ความปลอดภยัจาก 
อคัคภียัระดบั เขตของฮ่องกง 
และเกาลูน 

76 0 0 76 

5 .  

ผูแ้ทนสมาชกิคณะกรรมการพนืท,ี 
คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรร
มระดบัเขต และ คณะกรรมการ 
รกัษาความปลอดภยัจากอคัคภียั 
ระดบัเขตของเขตนิว เทอรทิอร ี

80  0 0 80 

ภาคทหีา้: ผูแ้ทน HKSAR ของ NPC, สมาชกิ HKSAR ของคณะกรรมการแหง่ชาตขิอง CPPCC 
และผูแ้ทนสมาชกิฮอ่งกงขององคก์รระดบัชาตทิเีกยีวขอ้ง (สมาชกิ 300 คน) 

1 .  
ผูแ้ทน HKSAR ของ NPC และ 
สมาชกิ HKSAR ของคณะกรรม 
การแห่งชาตขิอง CPPCC 

190 190 0 0 

2 .  
ผูแ้ทนสมาชกิฮ่องกงขององคก์ร 
ระดบัชาตทิเีกยีวขอ้ง 

1 10 0 0 110 

รวมทงัหมด: 1  500  

หมายเหต:ุ  

1. ผูแ้ทน HKSAR ของ NPC หรอืสมาชกิ HKSAR ของคณะกรรมการแห่งชาตขิอง CPPCC สามารถเลอืก 
ทจีะลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ EC ในภาคส่วนยอ่ยอนืนอกเหนือจากในภาคทหีา้ซงึเขาหรอืเธอมคีวามเกยีว 
ขอ้งอยา่งมาก ในกรณีเหล่านีจาํนวนสมาชกิภาพโดยตําแหน่งจะเพมิขนึ และจาํนวนทนีังของภาคส่วน 
ย่อยทจีะไดร้บัการเลอืกตงัจะลดลงตามไปดว้ย ชว่งระหว่างวาระการดํารงตําแหน่งของ EC จาํนวน 
สมาชกิภาพโดยตําแหน่ง, และสมาชกิทไีดร้บัการเลอืกตงัโดยการเสนอชอืหรอืการเลอืกตงัจะยงัคงไม่ เปลยีนแปลง 

2. EC ของภาคสว่นยอ่ยจะไดร้บัการเลอืกตงัโดยผูม้สีทิธเิลอืกตงัทเีป็นองคก์รหรอืรายบุคคล เวน้แต่จะระบุ 
ไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตงั สมาคมหรอืวสิาหกจิอาจกลายเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตงัระดบัองคก์รสําหรบั 
ภาคย่อยได ้ ก็ตอ่เมอืมผีลงานเป็นทปีระจกัษม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีหลงัจากไดร้บัคุณสมบตัทิเีกยีวขอ้ง 
สําหรบัภาคส่วนย่อยนัน 

 

 

วธิกีารเลอืกตงัสมาชกิภาพ 
 
 

วธิกีาร ทนีัง 

(1) สมาชกิภาพโดยตําแหน่งทไีม่จาํเป็นตอ้งเลอืกตงั 
 
(หมายรวมถงึสมาชกิสภานิตบิญัญตั ิ (LegCo), ผูแ้ทน HKSAR ของ NPC, สมาชกิ HKSAR 
ของคณะกรรมการแห่งชาตขิอง CPPCC, สมาชกิฮ่องกงของคณะกรรมการกฎหมายพนืฐานของ HKSAR 
ภายใตค้ณะกรรมการประจาํ NPC, รองอธกิารบดหีรอือธกิารบดขีองมหาวทิยาลยั 

362 
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หรอืประธานของสภาผูว้่าการ หรอืสภามหาวทิยาลยั และผูร้บัผดิชอบในการรา่งกฎหมายบางฉบบั, 
คณะกรรมการทปีรกึษาทสีําคญัและองคก์รทเีกยีวขอ้งในแตล่ะภาคส่วนย่อย) 
 

(2) การเสนอชอืโดยหน่วยงานทมีสีทิธขิองแตล่ะภาคส่วนยอ่ย  
 
(รวมถงึสมาชกิทงัหมดของภาคส่วนย่อยทางศาสนาและตวัแทนของสมาคมพลเมอืงฮ่องกงทมีภีาค 
ส่วนยอ่ยอยู่ในประเทศจนีแผน่ดนิใหญ,่ สมาชกิบางส่วนของภาคสว่น ยอ่ยเทคโนโลยแีละ นวตักรรม 
ภาคบญัช ี ภาคกฎหมาย กฬีา ศลิปะการแสดง ภาควฒันธรรมและสงิพมิพ ์ และภาคการ แพทยแ์ผนจนี 
โปรดดูภาคผนวก I ของกฎหมายพนืฐานสาํหรบัองคก์รทเีสนอชอืและจาํนวนสมาชกิ ทไีดร้บัการเสนอชอื) 
 

156 

 (3) การเลอืกตงัโดยองคก์รทมีสีทิธหิรอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัรายบุคคลของภาคส่วนย่อย 
 
(มเีพยีงสภีาคส่วนยอ่ยเท่านัน ทมีผูีม้สีทิธเิลอืกตงัเป็นรายบุคคล กล่าวคอื: 
(i) เฮอืง ย ีกุก๊; 
(ii)ผูแ้ทนสมาชกิของคณะกรรมการพนืท,ี คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมระดบัเขต และ 
คณะกรรมการรกัษาความปลอดภยัจากอคัคภียัระดบัเขตของฮ่องกงและเกาลนู 
(iii)ผูแ้ทนสมาชกิของคณะกรรมการพนืท,ี คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมระดบัเขต, และ 
คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมระดบัเขตของเขตนิวเทอรร์ทิอรร์ ีและ 
(iv) ตวัแทนของสมาชกิฮ่องกงขององคก์รระดบัชาตทิเีกยีวขอ้ง 
 
ภาคสว่นยอ่ยอนืๆ จะไดร้บัการเลอืกตงัโดยผูม้สีทิธเิลอืกตงัขององคก์ร) 
 

982^ 

 รวมทงัหมด 1 500 

^ ตามภาคผนวก 1 ของกฎหมายพนืฐานทแีกไ้ขโดยคณะกรรมการประจาํ NPC, ผูแ้ทน HKSAR ของ NPC 
หรอืสมาชกิ HKSAR ของคณะกรรมการแห่งชาต ิCPPCC สามารถเลอืกลงทะเบยีนกบัภาคส่วนยอ่ยอนืๆ 
ซงึเขามคีวามเกยีวขอ้งอยา่งมาก ภายใตส้ถานการณด์งักล่าวจาํนวนทนีังทมีาจากการเลอืกตงัภายหลงัใน 
ภาคสว่นยอ่ยจะลดลงตามไปดว้ย 
 
 

การลงทะเบยีนของสมาชกิภาพโดยตาํแหน่ง 
 

 สมาชกิภาพโดยตําแหน่งทกุคนจะตอ้งสง่แบบฟอรม์การลงทะเบยีนไปยงัสํานักงานการลงทะเบยีนการ เลอืกตงั 
("ERO") และความถกูตอ้งของการลงทะเบยีนจะถูกกาํหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบตัผิูส้มคัร 
("CERC") โดยทวัไปแลว้ผูด้ํารงตําแหน่งในสาํนกังานทรีะบุในแต่ละภาคสว่นยอ่ย (เชน่ บุคคลตามทรีะบุ) 
สามารถลงทะเบยีนเป็นสมาชกิภาพโดยตําแหน่งของภาคส่วนย่อยนันได ้ อย่างไรก็ตามภายใตส้ถานการณต่์อไปนี 
บุคคลตามทรีะบุอาจแต่งตงับุคคลอนื (เชน่ บุคคลทไีดร้บั มอบหมาย) 
ซงึดํารงตําแหน่งอยู่ในหน่วยงานทเีกยีวขอ้งเพอืลงทะเบยีนเป็นสมาชกิภาพโดยตําแหน่ง ของภาคส่วนย่อยนัน 
(i) บุคคลตามทรีะบุดงันีไม่มสีทิธลิงทะเบยีนเป็นสมาชกิภาพโดยตาํแหน่ง ซงึหมายรวมถงึ: 

o ไม่ไดล้งทะเบยีนเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตงั (หรอืยงัไม่ไดย้นืคํารอ้งเพอืลงทะเบยีน) ภายใต ้
กฎหมายของสภานิตบิญัญตั ิ (ขอ้ 542) ตามเขตเลอืกตงัแบบภมูศิาสตรท์มีอียู่ (“GCs”) 
บญัชสีรปุผูล้งทะเบยีนการเลอืกตงัอย่างเป็นทางการ (“FR”) หรอืถูกตดัสทิธจิากการขนึ 
ทะเบยีนเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตงัของ GC หรอื 
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o เป็นหวัหนา้ส่วนราชการทไีดร้บัการแต่งตงัโดยการเสนอชอืตามมาตรา 48(5) ของกฎหมาย พนืฐาน, 
เจา้หนา้ทฝ่ีายปกครอง, เจา้หนา้ทธีรุการของรฐับาล, เจา้หนา้ทสีารสนเทศของ รฐับาล, สถานีตํารวจ; 
หรอืขา้ราชการอนืใดซงึมตํีาแหน่งหนา้ทตีามทกีาํหนดไวใ้นหนา้ท ีราชการ หรอื 

(ii) บุคคลตามทรีะบุทดีํารงตาํแหน่งมากกวา่หนึงแห่ง ยกเวน้ภาคสว่นยอ่ยทมีผูีด้ําเนินการจดัการแทน 
ซงึมรีะบุไวแ้ลว้ในกฎหมายหรอืภาคสว่นยอ่ยทไีม่เกยีวขอ้งกนั 

 สมาชกิภาพโดยตําแหน่งหรอืผูด้ํารงตําแหน่งในหน่วยงานทกีาํหนด จะตอ้งไม่เป็นสมาชกิคณะกรรม 
การการเลอืกตงั (EC) ผ่านการเสนอชอืหรอืการเลอืกตงั บุคคลตามทรีะบุจะถอืว่าไดล้าออกจาก EC 
หากเขาหรอืเธอไม่ดํารงตาํแหน่งดงักล่าวอกีตอ่ไป เขาสามารถลงทะเบยีนเป็นสมาชกิภาพโดยตําแหน่ง 
ของภาคส่วนย่อยไดเ้พยีงแห่งเดยีวเท่านนั 
 

 
วธิกีารเลอืกตงัสมาชกิ EC ผา่นการเสนอชอื 
 
 แต่ละหน่วยงานทเีกยีวขอ้งควรเสนอชอืบุคคลจาํนวนหนึงทไีดร้บัเลอืกใหเ้ป็นตวัแทนขององคก์รใน EC 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชอืควรปฏบิตัติามขอ้กาํหนดตอ่ไปนี: 
(i) มทีงัทลีงทะเบยีนแลว้ และมสีทิธลิงทะเบยีนภายใตก้ฎหมายของสภานิตบิญัญตั ิ (ขอ้ 542) 

ในฐานะผูม้สีทิธเิลอืกตงัของ GC และไม่ถกูตดัสทิธจิากการลงทะเบยีนเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตงั และ 
(ii) มคีวามเกยีวขอ้งอยา่งมากกบัภาคสว่นยอ่ยทเีกยีวขอ้ง 

 หากจาํนวนผูไ้ดร้บัการเสนอชอืมมีากกว่าเกนิจาํนวนทนีังทกีาํหนดใหก้บัหน่วยงานทไีดร้บัมอบหมาย, 
หน่วยงานทไีดร้บัมอบหมายควรระบุว่าผูไ้ดร้บัการเสนอชอืคนใดจะไดร้บัความเห็นชอบในการจดัสรร 
ตามจาํนวนทกีาํหนดหรอืบรรจใุนตําแหน่งทวี่าง และจดัลําดบัผูไ้ดร้บัการเสนอชอืทเีกนิมากกว่าหนึงคน 
ตามลําดบัความสาํคญั หากหน่วยงานทไีดร้บัมอบหมายไม่ไดร้ะบุว่าผูไ้ดร้บัการเสนอชอืคนใดจะได ้
รบัความเห็นชอบแลว้ เจา้หนา้ทผีูด้าํเนินการเลอืกตงั (“RO”) จะกาํหนดลําดบัความสาํคญัของผูไ้ด ้
รบัการเสนอชอืโดยการจบัสลาก 
 

 CERC มหีนา้ทใีนการตรวจสอบว่าผูถู้กเสนอชอืนันจะไดร้บัการเสนอชอือย่างถูกตอ้งหรอืไม่ ตาม 
ลําดบัความสําคญัทรีะบุไวใ้นแบบฟอรม์การเสนอชอื หรอืตามท ี RO กาํหนดโดยการจบัฉลากจน 
กว่าจาํนวนทนีังทจีดัสรรใหก้บัหน่วยงานตามกาํหนดจะเต็มจาํนวน 

 CERC จะประกาศผูท้ไีดร้บัการเสนอชอือยา่งถกูตอ้งในฐานะสมาชกิของ EC ตามระเบยีบ 
 

 

การดาํเนินการเสนอชอื  

 

 ผูส้มคัรแตล่ะรายจะตอ้งถกูเสนอชอืโดยนิตบุิคคลทงัหา้แห่งหรอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัแบบรายบุคคลในภาค 
ส่วนยอ่ยทเีกยีวขอ้ง 

 นิตบิุคคลแตล่ะแห่งหรอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัแบบรายบุคคลสามารถทําการเสนอชอืของผูส้มคัรไดไ้ม่เกนิ   
จาํนวนทนีังทจีะไดร้บัเลอืกในภาคส่วนยอ่ยทเีกยีวขอ้งเท่านัน  

 ระยะเวลาการเสนอชอื:  6 ถงึ 12 สงิหาคม 2021 
 แบบฟอรม์การเสนอชอืสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซต ์(www.reo.gov.hk) ของสํานกังานการลง 
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ทะเบยีนและการเลอืกตงั (“REO”) หรอืรบัไดฟ้รทีสีํานักงานดงัตอ่ไปนี: 

o สํานักงานเขต 
o สํานักงานเจา้หนา้ทผีูด้ําเนินการเลอืกตงั หรอื 
o สํานักงานของ REO (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong หรอื  

Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon) 
 

 

คณุสมบตัทิจีะไดร้บัการเสนอชอืเป็นผูส้มคัร  
 

 มอีายคุรบ 18 ปีบรบิูรณ ์

 มกีารลงทะเบยีนของ GC และ 

 มกีารลงทะเบยีนเป็นผูม้สีทิธเิลอืกตงัของภาคส่วนย่อยนันๆ (มผีลกบั เฮอืงยกีุก๊, ตวัแทนสมาชกิของคณะ 
กรรมการพนืท,ี คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมระดบัเขต, และคณะกรรมการความปลอดภยัจาก 
อคัคภียัระดบัเขตของฮ่องกงและเกาลูนหรอืนิวเทอรร์เิทอรสี,์ และตวัแทนสมาชกิของฮ่องกงทเีป็น 
หน่วยงานภาคสว่นยอ่ยขององคก์รในระดบัชาตทิเีกยีวขอ้งซงึมผูีม้สีทิธเิลอืกตงัแบบรายบุคคล) 
หรอืมคีวามเกยีวขอ้งอยา่งมากกบัภาคส่วนยอ่ยนัน  

 

 

การจดัการเลอืกตงั  

 

 วนัเลอืกตงั:  19 กนัยายน 2021 (วนัอาทติย)์ 
 เวลาเลอืกตงั: 9:00 a.m. ถงึ 6:00 p.m. (ยกเวน้สาํหรบัหน่วยเลอืกตงัเฉพาะทตีงัอยู่ในทณัฑสถาน 

ซงึเวลาในการเลอืกตงัจะเรมิตงัแต่เวลา 9:00 a.m. ถงึ 4:00 p.m.) 
 สมาชกิ EC ของแตล่ะภาคส่วนย่อยจะไดร้บัเลอืกโดยการลงคะแนนเสยีงลบั  

 

 

ลงคะแนนเลอืกตงัทไีหน  

 

 ผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจแต่ละท่านจะไดร้บัการจดัสรรใหล้งคะแนนเลอืกตงัใน 
หน่วยเลอืกตงัสามญักาํหนด เพอืลงคะแนนเสยีงของพวกเขา  

 บตัรเลอืกตงัทแีสดงขอ้มูลเกยีวกบัหน่วยเลอืกตงัทกีาํหนดของผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบ 
อํานาจจะออกใหก้บัเขา/เธออยา่งนอ้ยหา้วนักอ่นถงึวนัเลอืกตงั   

 ทุกหน่วยเลอืกตงัสามญัทงัหมดผูท้ใีชร้ถเข็นหรอืมปัีญหาดา้นการเคลอืนไหวสามารถเขา้ถงึได ้
 ผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจทถีกูคุมขงั จะจดัดําเนินการใหล้งคะแนนเสยีงทหีน่วย 

เลอืกตงัทกีาํหนดในทณัฑสถานหรอืสถานีตํารวจตามความเหมาะสม 
 หากผูม้สีทิธเิลอืกตงัตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นล่ามแปลภาษาเกยีวกบัขอ้มูลการลงคะแนนเสยีง 

พวกเขาสามารถโทรศพัทต์ดิตอ่ศูนยเ์พอืความสามคัคแีละการยกระดบัผูพํ้านักชนกลุม่นอ้ย (“CHEER”) 
ผ่านทางสายด่วนดงัตอ่ไปนีตงัแต่วนัท ี6 ถงึ 10 กนัยายน 2021, และตงัแตว่นัท ี13 ถงึ 19 กนัยายน 2021 
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วธิกีารลงคะแนนเสยีง 
 

 นําบตัรประจาํตวัประชาชนฮ่องกง (“บตัร HKID”) ของท่านหรอืเอกสารทดแทนอนืๆ (โปรดดูราย ละเอยีดในสว่น 

“เอกสารต่างๆ ทจีาํเป็นตอ้งใชส้ําหรบัการรบับตัรลงคะแนน” ตามรายละเอยีดดา้นล่าง)  

ไปยงัหน่วยเลอืกตงัทกีาํหนดไวข้องท่านในวนัท ี 19 กนัยายน 2021 (วนัอาทติย)์ ในชว่งเวลาลงคะแนน เลอืกตงั 

(9:00 a.m. ถงึ 6:00 p.m.) และแสดงบตัรใหก้บัเจา้หนา้ทปีระจาํหน่วยเลอืกตงัทอียู่ในหน่วย เลอืกตงั 

เจา้หนา้ทปีระจาํหน่วยเลอืกตงัจะใชเ้ครอืงแท็บเล็ตของระบบการลงทะเบยีนเลอืกตงัอเิล็ก ทรอนิกส ์ (“EPR”) 

เพอืสแกนบตัร HKID ของท่านเพอืตรวจสอบว่าท่านคอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทน 

ทไีดร้บัมอบอํานาจของภาคสว่นยอ่ยทเีกยีวขอ้งหรอืไม่ รวมถงึจาํนวนและประเภทของบตัรลงคะแนน 

ทที่านมสีทิธไิดร้บั หลงัจากการตรวจสอบ เจา้หนา้ทปีระจาํหน่วยเลอืกตงัจะใหบ้ตัรลงคะแนนกบัท่าน และระบบ 

EPR จะทําการบนัทกึการออกบตัรลงคะแนนใหก้บัท่าน 
 

 หลงัจากทไีดร้บับตัรลงคะแนน ผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจควรปฏบิตัติามคําแนะนํา 
ของเจา้หนา้ทปีระจาํหน่วยเลอืกตงัรวมทงัคาํแนะนําทพีมิพบ์นบตัรเลอืกตงั และใบประกาศแจง้ภายใน คูหาเลอืกตงั 
ผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจควรทําเครอืงหมายบนบตัรลงคะแนนภาย ในคูหาเลอืกตงั 
สรปุสาระสําคญั โปรดปฏบิตัดิงันี: 
o ใหแ้รเงาในรปูวงรทีอียู่ดา้นตรงขา้มของชอืผูส้มคัรทที่านตอ้งการเลอืกดว้ยปากกาทเีตรยีมให ้ 
o ลงคะแนนเสยีงไม่เกนิจาํนวนทนีังทกีาํหนดไวใ้นภาคส่วนยอ่ยทเีกยีวขอ้ง (จะแสดงจาํนวน 

ดงักล่าวบนบตัรลงคะแนน) และ 
o ใส่บตัรลงคะแนนททีาํเครอืงหมายแลว้ลงในซองเอกสารทจีดัไวใ้หท้หีน่วยเลอืกตงั และใส่ซอง 

เอกสารทดีา้นในบรรจบุตัรลงคะแนนลงไปในหบีบตัรลงคะแนนกาํกบัตามลูกศรทอียู่บนซอง เอกสาร  

 ผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจแต่ละคนจะจดัใหม้ชีอ่งคูหาลงคะแนนทแียกจากกนั โดย 
ขนึอยู่กบัหลกัการอสิรภาพในการลงคะแนนเสยีงและความลบัของคะแนนเสยีง ถอืเป็นขอ้หา้มตาม 
กฎหมายทหีา้มมใิหผู้ใ้ด (ถงึแมเ้ขา/เธอจะเป็นญาตหิรอืเพอืนของผูม้สีทิธเิลอืกตงัก็ตาม) ตดิตามหรอื 
ชว่ยผูม้สีทิธเิลอืกตงัในการลงคะแนนเสยีงใหเ้ขา/เธอ  

 ผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจทไีม่สามารถลงคะแนนเสยีงไดด้ว้ยตนเองสามารถขอ 
ความชว่ยเหลอืจากประธานเจา้หนา้ท ี (“PRO”) หรอืรองประธาน PRO ใหช้ว่ยทําเครอืงหมายลงบน 
บตัรลงคะแนนแทนพวกเขาตามตวัเลอืกทพีวกเขาตอ้งการเลอืกไดต้ามกฎหมาย โดยกระบวนการ 
ทงัหมดจะมเีจา้หนา้ทปีระจาํหน่วยเลอืกตงัคนอนืๆ เป็นพยานรูเ้ห็น เพอืใหม้นัใจว่าการลงคะแนนเสยีง 

ภาษา หมายเลขสายดว่น 

บาฮาซา อนิโดนีเซยี 3755 6811 

ฮนิด ี 3755 6877 

เนปาล ี 3755 6822 

ปัญจาบ 3755 6844 

ตากาล็อก 3755 6855 

ไทย 3755 6866 

อูรด ู 3755 6833 

เวยีดนาม 3755 6888 
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จะเป็นไปอยา่งยุตธิรรม  
 หากผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจทําผดิพลาดใดๆ ในการทําเครอืงหมายบนบตัร 

ลงคะแนนหรอืไมไ่ดม้เีจตนาทจีะทําบตัรลงคะแนนเสยี เขา/เธอสามารถคนืบตัรลงคะแนนใหก้บั PRO 
และขอเปลยีนบตัรลงคะแนน   

 

 

เอกสารทจีาํเป็นสาํหรบัการขอรบับตัรลงคะแนน  

 

 ภายใตก้ฎหมายทบีงัคบัใช ้ ผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจทขีอรบับตัรลงคะแนน จาํเป็น 
ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน HKID ตวัจรงิของเขา/เธอ หรอืเอกสารทดแทนอนืๆ ตามท ีกาํหนดไวด้งัตอ่ไปนี: 

o หนังสอืเดนิทางของ HKSAR ฉบบัตวัจรงิทถีกูตอ้ง หรอื 

o ใบรบัรองการยกเวน้ฉบบัตวัจรงิ หรอื 

o ใบตอบรบัสําหรบัการสมคัรขอทําบตัรประจาํตวัประชาชน HKID ฉบบัตวัจรงิ หรอื  

o หนังสอืเดนิทางประจาํตวัของลกูเรอืฉบบัตวัจรงิทถีูกตอ้ง หรอื  
o เอกสารประจาํตวับุคคลฉบบัตวัจรงิทถีูกตอ้งสาํหรบัวตัถุประสงคเ์รอืงการออกวซีา่ หรอื  

o เอกสารหลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้หนา้ทตีาํรวจเกยีวกบับตัรประจาํตวัประชาชน HKID หรอืใบ 

รบัรองการยกเวน้หรอืใบตอบรบัสําหรบัการสมคัรขอทําบตัรประจาํตวัประชาชนทสีูญหายหรอืถูกทําลาย 

(โดยทวัไปจะเรยีกว่า “ใบบนัทกึของทรพัยส์นิทสีญูหาย”) พรอ้มกบัหนังสอืเดนิทางฉบบั ตวัจรงิทถีูกตอ้ง* 

หรอืเอกสารการเดนิทางทคีลา้ยกนั (เชน่ หนังสอืเดนิทางทนีอกเหนือจาก หนังสอืเดนิทางของ HKSAR 

หรอืใบอนุญาตใหก้ลบัภูมลิําเนา) ทแีสดงชอืและรปูถ่ายของ เขา/เธอ 

*หนังสอืเดนิทางสญัชาตอิงักฤษ (ต่างประเทศ) ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางและหลกัฐานยนืยนัตวัตน ทถีูกตอ้ง 

 สําหรบัรายละเอยีด โปรดอา้งองิมาตรา 50 ของระเบยีบการว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตงั (ขนัตอน 

การเลอืกตงั)(คณะกรรมการการเลอืกตงั)  (ขอ้ท ี 541I) 

 

 

ควิพเิศษสาํหรบัผูม้สีทิธเิลอืกตงัทมีคีวามจาํเป็น 

 

 อนุญาตใหเ้ฉพาะผูม้สีทิธเิลอืกตงัและตวัแทนทไีดร้บัอาํนาจเขา้ไปในหน่วยเลอืกตงัไดเ้ท่านัน 
 ภายใตห้ลกัการ “การปฏบิตัทิยีุตธิรรมและเสมอภาค” ผูม้สีทิธเิลอืกตงัและตวัแทนทไีดร้บัมอบอํานาจ 

จะตอ้งเขา้ควิเพอืลงคะแนนเสยีง  ผูม้ีสทิธเิลอืกตงัและตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจทตีอ้งการความชว่ย 
เหลอืจากผูอ้นืในการเขา้ไปยงัหน่วยเลอืกตงั สามารถทาํการรอ้งขอไปท ีPRO   

 หาก PRO เห็นควรว่าบุคคลทมีาถงึหรอือยูใ่นหน่วยเลอืกตงัเพอืลงคะแนนเสยีงตรงตามรายละเอยีด ดา้นลา่ง  PRO 
สามารถพาบุคคลนันเขา้ไปยงัพนืททีกีาํหนดไดท้นัทหีรอืยุตกิารเขา้ควิหากมคีวิขยาย ออกไปจากพนืทนีนั 
เพอืขอรบับตัรลงคะแนน–  
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o ผูท้มีอีายไุม่ตาํกว่า 70 ปี * 
o ผูท้ตีงัครรภ ์หรอื  
o ผูท้ไีม่สามารถเขา้ควิเป็นระยะเวลานานไดห้รอืมคีวามลําบากในการเขา้ควิเนืองจากการป่วย บาดเจ็บ 

ทุพพลภาพ หรอืตอ้งพงึพาอุปกรณช์ว่ยในการเคลอืนที   

*รวมถงึบุคคลดงัตอ่ไปนี–   
o ผูท้มีเีอกสารแสดงเฉพาะปีทเีกดิ โดยไม่มเีดอืนและวนัทเีกดิ ของผูท้มีอีาย ุ 70 ปีกอ่นหนา้ปีทตีก 

เป็นวนัเลอืกตงั หรอื  

o ผูท้มีเีอกสารแสดง แต่ไม่มวีนัทแีละปีทเีกดิ ของผูท้มีอีาย ุ 70 ปีกอ่นหนา้ปีทตีกเป็นวนัเลอืกตงั และ 

เดอืนเกดิของบุคคลตรงกบัเดอืนทตีกเป็นวนัเลอืกตงั  

 PRO จะกาํหนดบรเิวณทนีังภายในหน่วยเลอืกตงัสาํหรบัผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอํานาจ ขา้งตน้ 

เพอืใหนั้งพกักอ่นหากพวกเขาตอ้งการ เมอืนงัพกัแลว้ พวกเขาสามารถเขา้ควิตามควิพเิศษได ้
กอ่นทจีะพาไปทโีตะ๊ออกบตัรลงคะแนน   

 ตามหลกัการอสิรภาพในการลงคะแนนเสยีงและความลบัของคะแนนเสยีง ถอืเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย 
ทหีา้มมใิหผู้ใ้ด (ถงึแมเ้ขา/เธอจะเป็นญาตหิรอืเพอืนของผูม้สีทิธเิลอืกตงัก็ตาม) ตดิตามหรอืชว่ยผูม้สีทิธ ิ
เลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอํานาจในการลงคะแนนเสยีงใหเ้ขา/เธอ ผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทน 
ทไีดร้บัมอบอํานาจทมีคีวามลําบากในการทําเครอืงหมายลงบนบตัรลงคะแนนดว้ยตนเองสามารถขอ PRO 
หรอืรองประธาน PRO ใหช้ว่ยทําเครอืงหมายลงบนบตัรลงคะแนนแทนเขา/เธอตามความ 
พงึพอใจของเขา/เธอไดต้ามกฎหมาย ต่อหนา้เจา้หนา้ทปีระจาํหน่วยเลอืกตงัหนึงคนในฐานะพยาน อนุญาตให ้
PRO ใชดุ้ลยพนิิจไดต้ามความเหมาะสม เพอืใหผู้ต้ดิตามใชค้วิพเิศษรว่มกบัผูม้สีทิธเิลอืกตงั 
ทมีคีวามจาํเป็นอย่างแทจ้รงิทตีอ้งมผีูอ้นืคอยตดิตาม 

 

 

รายการตรวจสอบสาํหรบัผูม้สีทิธเิลอืกตงั/ตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจ 
 

• ตามพระราชกฤษฎกีา (ขอ้ท ี554) ว่าดว้ยการเลอืกตงั (การกระทําการทุจรติและผดิกฎหมาย) ซงึม ี

การบงัคบัใชโ้ดยคณะกรรมการอสิระต่อตา้นการทุจรติ (“ICAC”) ผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บั 

มอบอํานาจ จะตอ้งไม ่กระทาํการดงัตอ่ไปนี ภายในฮ่องกงหรอืทอีนืๆ: 
o เรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชนใ์ดๆ (เชน่ เงนิ ของขวญั เป็นตน้) อาหาร เครอืงดมื หรอื ความ 

บนัเทงิจากบคุคลใดๆ ก็ตาม เพอืไม่ใหล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตงั หรอืเพอืใหล้งคะแนนเสยีง 
หรอืไม่ลงคะแนนเสยีงใหก้บัผูล้งสมคัรคนใดคนหนึงหรอืหลายๆคนโดยเฉพาะ 

o เสนอผลประโยชนใ์ดๆ (เชน่ เงนิ ของขวญั เป็นตน้) อาหาร เครอืงดมื หรอืความบนัเทงิ ใหก้บับุคคลใดๆ 
ก็ตาม เพอื จงูใจหรอืใหร้างวลัเพอืไม่ใหล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตงั หรอืเพอื ใหล้งคะแนนเสยีง 
หรอืไม่ลงคะแนนเสยีงใหก้บัผูล้งสมคัรคนใดคนหนึงหรอืหลายๆคนโดยเฉพาะ 

o ใชก้าํลงัหรอืขม่ขูว่่าจะใชก้าํลงัหรอืใชก้ารบบีบงัคบัทจีะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจในการลงคะแนน 
เสยีงของบุคคลใดบุคคลหนึงเพอืจงูใจใหล้งคะแนนเสยีงหรอืไม่ลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตงัให ้
กบัผูล้งสมคัรคนใดคนหนึงหรอืหลายๆคนโดยเฉพาะ 

o ชกัจงูบุคคลใดบุคคลหนึงโดยการหลอกลวงใหล้งคะแนนเสยีงหรอืไม่ลงคะแนนเสยีงในการเลอืก 
ตงัใหก้บัผูล้งสมคัรคนใดคนหนึงหรอืหลายๆคนโดยเฉพาะ หรอืไม่ใหไ้ปลงคะแนนเสยีงในการ เลอืกตงั 

o จงใจกดีขวางและขดัขวางบุคคลอนืจากการลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตงั 
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o ปลุกปันยุยงใหบุ้คคลอนืไม่ใหล้งคะแนนเสยีงหรอืทําการลงคะแนนเสยีงทไีม่ถูกตอ้งในการเลอืก ตงั 
โดยกจิกรรมใดๆก็ตามในทสีาธารณะในชว่งการเลอืกตงั   

o ลงคะแนนเสยีงเลอืกตงัทงัทตีนเองทราบว่าไม่ไดร้บัสทิธใิหก้ระทํา 
o ลงคะแนนเสยีงหลงัจากทใีหข้อ้มูลเท็จหรอืขอ้มูลททีําใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ (เชน่ แจง้ทอียู่อาศยั 

หลกัอนัเป็นเท็จ) โดยเจตนาหรอืโดยประมาทกบัเจา้หนา้ทกีารเลอืกตงั 

 หา้มกระทําการดงัตอ่ไปนีภายในหน่วยเลอืกตงั: 

o สอืสารกบัผูม้สีทิธเิลอืกตงัและตวัแทนทไีดร้บัมอบอํานาจคนอนืๆ 

รวมถงึแสดงการลงคะแนนเสยีงบนบตัรเลอืกตงัของท่านใหก้บัผูอ้นืดหูรอืใชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอื อุปกรณต่์างๆ 

สําหรบัการสอืสารทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

o บนัทกึภาพ ถา่ยภาพหรอืบนัทกึเสยีงหรอืวดิโีอต่างๆ    

o ขอใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตงัและตวัแทนทไีดร้บัมอบอาํนาจคนอนืๆ ทําเครอืงหมายบนบตัรเลอืกตงัของท่าน 

ในกรณีทจีาํเป็นตามกฎหมาย ท่านสามารถขอให ้PRO ทาํเครอืงหมายบนบตัรเลอืกตงัของท่านตอ่ 

หนา้เจา้หนา้ทปีระจาํหน่วยเลอืกตงั 

o รบกวนผูม้สีทิธเิลอืกตงัหรอืตวัแทนทไีดร้บัมอบอํานาจคนอนืๆ ทตีอ้งการลงคะแนนเสยีงของพวกเขา 
 ICAC มกีารจดัทําเว็บไซตก์ารเลอืกตงัทโีปรง่ใสเพอืใหบ้รกิารขอ้มูลทเีกยีวขอ้ง (ทงัในภาษาจนีและ ภาษาองักฤษ) 

โปรดเขา้ไปท ีwww.icac.org.hk/elections 
 


