สรุปย่อการเลือกตังสามัญคณะกรรมการการเลือกตังภาคส่วนย่อยปี ค.ศ. 2021
การเลือกตงคณะกรรมการการเลือกตั
ั
งภาคส่วนย่อย
เมือวันที

11

มีนาคม

ค.ศ.

2021

สภาประชาชนแห่งชาติจน
ี

การเลือกตังของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ประชาชนแห่งชาติ

NPC

("NPC")

("การตัดสินใจ")

("NPCSC")

และอนุ ญาตให ้คณะกรรมการประจําสภาผู ้แทน
I

แก ้ไขภาคผนวก

ประธานเจ ้าหน้าทีบริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ได ้ผ่านมติว่าด ้วยการปร ับปรุงระบบ

ของกฎหมายพืนฐานเกียวกับวิธก
ี ารคัดเลือก
II

และภาคผนวก

ของกฎหมายพืนฐานเกียวกับ

วิธก
ี ารจัดตังสภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัตข
ิ อง HKSAR และขันตอนการลงคะแนนเสียง NPCSC เมือวันที 30 มีนาคม ค.ศ. 2021
ได ้ร ับรองภาคผนวก

I

และภาคผนวก

II

ทีแก ้ไขเพิมเติมในกฎหมายพืนฐาน

รฐั บาลของ

HKSAR

ได ้นํ า

ร่างกฎหมายปร ับปรุงระบบการเลือกตัง (ฉบับแก ้ไขรวม) ร่างกฎหมาย 2021 (“ร่างกฎหมาย” ) เข ้าสู่สภานิ ติ บัญญัติ
(“LegCo”) เมือวันที 14 เมษายน ค.ศ. 2021 ซึงร่างได ้ผ่านสภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัติ LegCo เมือวันที 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2021
กฎหมายปร ับปรุงระบบการเลือกตัง

(ฉบับแก ้ไขรวม)

2021

กฎหมาย

ได ้เผยแพร่ใน

ราชกิจจานุ เบกษาและมีผลบังคับใช ้ในวันที 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2021
ตามภาคผนวก I และภาคผนวก II ของกฎหมายพืนฐาน คณะกรรมการการเลือกตัง (“EC”) ประกอบไปด ้วย สมาชิก
1,500

คน

ซึงต ้องเป็ นผู ้อยู่อาศัยถาวรในฮ่องกง,
LegCo

บริหารสูงสุดและสมาชิกบางส่วนของ

จะต ้องร ับผิดชอบในการเลือกตังประธานเจ ้าหน้าที

EC

ทาง

จะต ้องร ับผิดชอบในการเสนอชือผู ้สมัครร ับเลือกตัง

ประธานเจ ้าหน้าทีบริหารสูงสุด (CE) และ LegCo
โดย EC ประกอบไปด ้วยห ้าภาคส่วน แต่ละส่วนประกอบด ้วยภาคส่วนย่อยจํานวนหนึ ง (ทังหมด 40 ภาคส่วน ย่อย)
การคัดเลือกสมาชิกภาพของคณะกรรมการการเลือกตัง

EC

มีสามวิธก
ี าร

ได ้แก่

เป็ นสมาชิกภาพโดยตําแหน่ ง,

โดยการเสนอชือจากหน่ วยงานทีได ้ร ับมอบหมายของภาคส่วนย่อยโดยเฉพาะ

และการเลือกตังโดยองค ์กรที

จดทะเบียนหรือผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังรายบุคคลของภาคส่วนย่อย ในบรรดา 40 ภาคส่วนย่อย ผู ้แทน HKSAR ของ NPC,
สมาชิก

HKSAR

ของคณะกรรมการแห่งชาติของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

(“CPPCC”)

สมาชิกฮ่องกงของคณะกรรมการกฎหมายพืนฐานของ HKSAR ภายใต ้คณะกรรมการประจํา ของ NPC, สมาชิกของ
LegCo, รองอธิการบดีหรืออธิการบดีของมหาวิทยาลัย, หรือประธานคณะกรรมการ ผู ้ว่าการหรือสภามหาวิทยาลัย,
และบุคคลทีร ับผิดชอบร่างกฎหมายบางส่วน,

คณะกรรมการทีปรึกษาทีสําคัญ

และองค ์กรทีเกียวข ้องในภาคส่วนย่อยโดยเฉพาะ
ส่วนย่อยทางศาสนา

จะเป็ นสมาชิกภาพโดยตําแหน่ ง

สมาชิกทังหมดของภาค

และตัวแทนของสมาคมพลเมืองฮ่องกงทีมีภาคส่วนย่อยอยู่ใประเทศจีนแผ่นดินใหญ่,

สมาชิกบางส่วนของภาคส่วนย่อยด ้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ภาคการบัญชี, ภาคกฎหมาย, กีฬา, ศิลปะ การแสดง,
ภาควัฒนธรรมและสิงพิมพ ์

และ

ภาคการแพทย ์แผนจีน

ร ับมอบหมายจากภาคส่วนย่อยโดยเฉพาะเท่านัน

สมาชิกทีเหลือของ

จะได ้ร ับการเสนอชือโดยหน่ วยงานทีได ้
EC

จะได ้ร ับการเลือกตังโดยนิ ตบ
ิ ุคคลที

จดทะเบียนหรือผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังเป็ นรายบุคคลของภาคส่วนย่อย
สําหร ับวาระใหม่ของคณะกรรมการการเลือกตัง
การเลือกตังสามัญของภาคส่วนย่อย,

(EC),

จํานวนทีนัง

จํานวนทีนังสูงสุด
156

ทีนัง

982

ทีนัง

จะได ้ร ับการเลือกโดยผ่าน

จะได ้ร ับการเลือกโดยการเลือกตังจํานวน

ทีนังผ่านการเสนอชือโดยหน่ วยงานทีได ้ร ับมอบหมายของภาคส่วนย่อยโดยเฉพาะ,

ส่วนอย่างน้อยอีก

156
362

ทีนังจะเป็ นของสมาชิกภาพโดยตําแหน่ ง
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ร ัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ของคณะกรรมการการเลือกตัง (EC) จะใช ้รูปแบบใหม่ในการเลือกประธานเจ ้าหน้าที บริหารสูงสุด
(CE) (5 ปี ) หากมีตาํ แหน่ งว่างเกิดขึนระหว่างวาระการทํางานของ CE,
คนใหม่

CE

หากการเลือกตังสําหร ับ

เดือนหลังจากทีตําแหน่ งในสํานักงานของ
จัดให ้มีการเลือกตังซ่อม

CE

เพือปร ับปรุงการเป็ นสมาชิกของ

CE

วาระใหม่
ว่างลง

(5

EC ทีดูแลจะร ับผิด ชอบในการเลือกสรร CE
ปี )

ซึงจะต ้องดําเนิ นการภายใน

ก็ไม่จาํ เป็ นต ้องดําเนิ นการจัดการเลือกตังซ่อม

6

ก่อนการ

โดยการเลือกตังซ่อมและ/หรือการเสนอชือเพิมเติมของภาคส่วนย่อยจะถูกจัดขึน
EC

EC

หากมีตาํ แหน่ งว่างจากในกลุม
่ สมาชิกของ

แต่อย่างไรก็ตาม

จะไม่มี

การจัดการเลือกตังซ่อมของภาคส่วนย่อยและ/หรือการเสนอชือทีได ้ร ับมอบหมายเพิมเติม หากสมาชิกภาพ ของ EC
CE

ได ้ร ับการปร ับปรุงจนครบทุกตําแหน่ งภายในหนึ งปี ก่อนทีจะมีการเลือกตังซ่อมเพือเลือก
วันทีวาระการดํารงตําแหน่ งปัจจุบน
ั ของสภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัติ
ร ัฐธรรมนู ญของ

EC

(LegCo)

ได ้สินสุดลง

เกินกว่า

12

หาก

เดือนนับจากวันที

หรือวันทีประกาศบัญชีผู ้ลงทะเบียนชวคราวสํ
ั
าหร ับการเลือกตังซ่อมของภาคส่วนย่อย

EC,

จากนันควรจัดการเลือกตังซ่อมภาคส่วนย่อยของ EC ขึนก่อนการเลือกตังทัวไปของ LegCo เพือมา ดํารงตําแหน่ งว่างใน
EC
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สรุปย่อคณะกรรมการการเลือกตงั
ทําหน้าที: เพือเสนอชือผู ้สมัครร ับเลือกตังเป็ นประธานเจ ้าหน้าทีฝ่ ายบริหารสูงสุด (“CE”) และเลือก CE;
เพือเสนอชือผู ้สมัครในการเลือกตังสภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัติ (“LegCo”) และเลือสมาชิก LegCo จํานวน 40 คน
วาระของคณะกรรมการการเลือกตัง (“EC”): วาระในการดํารงตําแหน่ งของ EC คือครงละ
ั 5 ปี สําหร ับ
วาระใหม่ของ EC ในปี คศ. 2021 โดยมีวาระในการดํารงตําแหน่ งห ้าปี และจะเริมในวันที 22 ตุลาคม ค.ศ. 2021
และสินสุดในวันที 21 ตุลาคม ค.ศ. 2026
EC ประกอบด ้วยสมาชิกจํานวน 1,500 คนจากห ้าภาคส่วนดังต่อไปนี (i)
ภาคอุตสาหกรรม, การค ้า และ การเงิน
(ii) ภาคผู ้เชียญชาญต่างๆ
(iii) ภาคระดับรากหญ ้า, แรงงาน, ศาสนา และ ภาคอืนๆ
(iv) ภาคสมาชิกสภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัต,ิ ผู ้แทนองค ์กรระดับเขต และองค ์กรอืนๆ
(v) ภาคผู ้แทนของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (“HKSAR”) ในสภาผู ้แทนประชาชนแห่งชาติ (“NPC”), สมาชิก
HKSAR ของคณะกรรมการแห่งชาติของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชน จีน (“CPPCC”)
และผู ้แทนสมาชิกฮ่องกงขององค ์กรระดับชาติทเกี
ี ยวข ้อง






สัดส่วน, วิธ ีการเลือกตงสมาชิกภาพ
ั
และผู ้มีสิทธิเลือกตงของภาคส่
ั
วนย่อย

ภาคส่วนย่อย

ทีนัง

จํานวน

จํานวน

จํานวน

สมาชิกภาพ

สมาชิกทีได้รบั

สมาชิกที

โดยตําแหน่ง

การเสนอชือ

ได้รบเลือกต
ั
งั

ภาคทีหนึง: ภาคอุตสาหกรรม, การค้าและการเงิน (สมาชิก 300 คน)
1.

ภาคธุรกิจจัดเลียง

16

0

0

16

2.

ภาคการค ้า (หนึ ง)

17

0

0

17

3.

ภาคการค ้า (สอง)

17

0

0

17

4.

ภาคการค ้า (สาม)

17

0

0

17

5.

สหพันธ ์นายจ ้างของฮ่องกง

15

0

0

15

6.

ภาคการเงิน

17

0

0

17

7.

ภาคการบริการด ้านการเงิน

17

0

0

17

8.

ภาคโรงแรม

16

0

0

16

9.

ภาคการนํ าเข ้าและส่งออก

17

0

0

17

1 0 . ภาคอุตสาหกรรม (หนึ ง)

17

0

0

17

1 1 . ภาคอุตสาหกรรม (สอง)

17

0

0

17

1 2 . ภาคการประกันภัย

17

0

0

17

1 3 . ภาคอสังหาริมทร ัพย ์และการก่อ สร ้าง

17

0

0

17
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14.

ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็

15

0

0

15

1 5 . ภาคสิงทอและเครืองนุ่ งห่ม

17

0

0

17

1 6 . ภาคการท่องเทียว

17

0

0

17

1 7 . ภาคการขนส่ง

17

0

0

17

1 8 . ภาคการค ้าส่งและค ้าปลีก

17

0

0

17

ก

ภาคทีสอง: สาขาวิชาชีพ (สมาชิก 300 คน)
1.

ภาคการบัญชี

30

0

15

15

2.

ภาคสถาปัตยกรรม การสํารวจ
การวางแผน และภูมท
ิ ศ
ั น์

30

15

0

15

3.

ภาคการแพทย ์แผนจีน

30

0

15

15

4.

ภาคการศึกษา

30

16

0

14

5.

ภาควิศวกรรม

30

15

0

15

6.

ภาคกฎหมาย

30

6

9

15

7.

ภาคบริการทางการแพทย ์และสุข ภาพ

30

15

0

15

8.

ภาคสวัสดิการสังคม

30

15

0

15

9.

ภาคกีฬา, ศิลปะการแสดง,
วัฒนธรรมและสิงพิมพ ์

30

0

15

15

30

0

15

15

1 0 . ภาคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาคทีสาม: ระด ับรากหญ้า แรงงาน ศาสนา และภาคอืนๆ (สมาชิก 300 คน)
1.

ภาคเกษตรกรรมและการประมง

60

0

0

60

2.

ภาคสมาคมเพือนเชือสายจีน

60

0

0

60

3.

ภาคสมาคมรากหญ ้า

60

0

0

60

4.

ภาคแรงงาน

60

0

0

60

5.

ภาคศาสนา

60

0

60

0

ภาคทีสี: สมาชิกสภานิต ิบัญญ ัติ ผู ้แทนองคกรระด
์
ับเขต และ องคกรอื
์ นๆ (สมาชิก 300 คน)
1.

สมาชิกของสภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัติ

90

90

0

0

2.

เฮืองยีกุก
๊

27

0

0

27

27

0

27

0

3.

ผู ้แทนสมาคมชาวฮ่องกงในแผ่น
ดินใหญ่
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ผู ้แทนสมาชิกของคณะกรรมการ
พืนที, คณะกรรมการปราบปราม
4.

อาชญากรรมระดับเขต และคณะ
กรรมการ ความปลอดภัยจาก

76

0

0

76

80

0

0

80

อัคคีภยั ระดับ เขตของฮ่องกง
และเกาลูน
ผู ้แทนสมาชิกคณะกรรมการพืนที,
คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรร
5.

มระดับเขต และ คณะกรรมการ
ร ักษาความปลอดภัยจากอัคคีภยั
ระดับเขตของเขตนิ ว เทอริทอรี

ภาคทีห้า:

ผู ้แทน

HKSAR

ของ

NPC,

สมาชิก

HKSAR

CPPCC

ของคณะกรรมการแห่งชาติของ

และผู ้แทนสมาชิกฮ่องกงขององคกรระด
์
ับชาติทีเกียวข้อง (สมาชิก 300 คน)
ผู ้แทน HKSAR ของ NPC และ
1.

สมาชิก HKSAR ของคณะกรรม

190

190

0

0

110

0

0

110

การแห่งชาติของ CPPCC
2.

ผู ้แทนสมาชิกฮ่องกงขององค ์กร
ระดับชาติทเกี
ี ยวข ้อง

รวมทงหมด:
ั
1 500
หมายเหตุ:
1.

ผู ้แทน HKSAR ของ NPC หรือสมาชิก HKSAR ของคณะกรรมการแห่งชาติของ CPPCC สามารถเลือก
ทีจะลงทะเบียนเป็ นสมาชิก
EC
ในภาคส่วนย่อยอืนนอกเหนื อจากในภาคทีห ้าซึงเขาหรือเธอมีความเกียว
ข ้องอย่างมาก
ในกรณี เหล่านี จํานวนสมาชิกภาพโดยตําแหน่ งจะเพิมขึน
และจํานวนทีนังของภาคส่วน
ย่อยทีจะได ้ร ับการเลือกตังจะลดลงตามไปด ้วย
ช่วงระหว่างวาระการดํารงตําแหน่ งของ
EC
จํานวน
สมาชิกภาพโดยตําแหน่ ง, และสมาชิกทีได ้ร ับการเลือกตังโดยการเสนอชือหรือการเลือกตังจะยังคงไม่ เปลียนแปลง
2. EC
ของภาคส่วนย่อยจะได ้ร ับการเลือกตังโดยผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังทีเป็ นองค ์กรหรือรายบุคคล
เว ้นแต่จะระบุ
ไว ้ในกฎหมายว่าด ้วยการเลือกตัง
สมาคมหรือวิสาหกิจอาจกลายเป็ นผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังระดับองค ์กรสําหร ับ
ภาคย่อยได ้
ก็ตอ
่ เมือมีผลงานเป็ นทีประจักษ ์มาแล ้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี หลังจากได ้ร ับคุณสมบัตท
ิ เกี
ี ยวข ้อง
สําหร ับภาคส่วนย่อยนัน

วิธีการเลือกตงสมาชิกภาพ
ั
วิธก
ี าร

ทีนัง

(1) สมาชิกภาพโดยตําแหน่ งทีไม่จาํ เป็ นต ้องเลือกตัง

362

(หมายรวมถึงสมาชิกสภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัติ (LegCo), ผู ้แทน HKSAR ของ NPC, สมาชิก HKSAR
ของคณะกรรมการแห่งชาติของ CPPCC, สมาชิกฮ่องกงของคณะกรรมการกฎหมายพืนฐานของ HKSAR
ภายใต ้คณะกรรมการประจํา
NPC,
รองอธิการบดีหรืออธิการบดีของมหาวิทยาลัย
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หรือประธานของสภาผู ้ว่าการ
หรือสภามหาวิทยาลัย
และผู ้ร ับผิดชอบในการร่างกฎหมายบางฉบับ,
คณะกรรมการทีปรึกษาทีสําคัญและองค ์กรทีเกียวข ้องในแต่ละภาคส่วนย่อย)
(2) การเสนอชือโดยหน่ วยงานทีมีสท
ิ ธิของแต่ละภาคส่วนย่อย

156

(รวมถึงสมาชิกทังหมดของภาคส่วนย่อยทางศาสนาและตัวแทนของสมาคมพลเมืองฮ่องกงทีมีภาค
ส่วนย่อยอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่, สมาชิกบางส่วนของภาคส่วน ย่อยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
ภาคบัญชี ภาคกฎหมาย กีฬา ศิลปะการแสดง ภาควัฒนธรรมและสิงพิมพ ์ และภาคการ แพทย ์แผนจีน
โปรดดูภาคผนวก I ของกฎหมายพืนฐานสําหร ับองค ์กรทีเสนอชือและจํานวนสมาชิก ทีได ้ร ับการเสนอชือ)
(3) การเลือกตังโดยองค ์กรทีมีสท
ิ ธิหรือผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังรายบุคคลของภาคส่วนย่อย

982^

(มีเพียงสีภาคส่วนย่อยเท่านัน ทีมีผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังเป็ นรายบุคคล กล่าวคือ:
(i) เฮือง ยี กุก๊ ;
(ii)ผู ้แทนสมาชิกของคณะกรรมการพืนที,
คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมระดับเขต
คณะกรรมการร ักษาความปลอดภัยจากอัคคีภยั ระดับเขตของฮ่องกงและเกาลูน
(iii)ผู ้แทนสมาชิกของคณะกรรมการพืนที,
คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมระดับเขต,
คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมระดับเขตของเขตนิ วเทอร ์ริทอร ์รี และ
(iv) ตัวแทนของสมาชิกฮ่องกงขององค ์กรระดับชาติทเกี
ี ยวข ้อง

และ
และ

ภาคส่วนย่อยอืนๆ จะได ้ร ับการเลือกตังโดยผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังขององค ์กร)
รวมทงหมด
ั
1 500

^ ตามภาคผนวก 1 ของกฎหมายพืนฐานทีแก ้ไขโดยคณะกรรมการประจํา NPC, ผู ้แทน HKSAR ของ NPC
หรือสมาชิก HKSAR ของคณะกรรมการแห่งชาติ CPPCC สามารถเลือกลงทะเบียนกับภาคส่วนย่อยอืนๆ
ซึงเขามีความเกียวข ้องอย่างมาก ภายใต ้สถานการณ์ดงั กล่าวจํานวนทีนังทีมาจากการเลือกตังภายหลังใน
ภาคส่วนย่อยจะลดลงตามไปด ้วย

การลงทะเบียนของสมาชิกภาพโดยตําแหน่ง


สมาชิกภาพโดยตําแหน่ งทุกคนจะต ้องส่งแบบฟอร ์มการลงทะเบียนไปยังสํานักงานการลงทะเบียนการ
("ERO")
("CERC")

และความถูกต ้องของการลงทะเบียนจะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยทัวไปแล ้วผู ้ดํารงตําแหน่ งในสํานักงานทีระบุในแต่ละภาคส่วนย่อย

เลือกตัง

คุณสมบัตผ
ิ ู ้สมัคร

(เช่น

บุคคลตามทีระบุ)

สามารถลงทะเบียนเป็ นสมาชิกภาพโดยตําแหน่ งของภาคส่วนย่อยนันได ้ อย่างไรก็ตามภายใต ้สถานการณ์ตอ
่ ไปนี
บุคคลตามทีระบุอาจแต่งตังบุคคลอืน

(เช่น

บุคคลทีได ้ร ับ

มอบหมาย)

ซึงดํารงตําแหน่ งอยู่ในหน่ วยงานทีเกียวข ้องเพือลงทะเบียนเป็ นสมาชิกภาพโดยตําแหน่ ง ของภาคส่วนย่อยนัน
(i)

บุคคลตามทีระบุดงั นี ไม่มส
ี ท
ิ ธิลงทะเบียนเป็ นสมาชิกภาพโดยตําแหน่ ง ซึงหมายรวมถึง:
o

ไม่ได ้ลงทะเบียนเป็ นผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตัง
กฎหมายของสภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัติ

(หรือยังไม่ได ้ยืนคําร ้องเพือลงทะเบียน)

(ข ้อ

542)

ตามเขตเลือกตังแบบภูมศ
ิ าสตร ์ทีมีอยู่

บัญชีสรุปผู ้ลงทะเบียนการเลือกตังอย่างเป็ นทางการ

(“FR”)

ภายใต ้
(“GCs”)

หรือถูกตัดสิทธิจากการขึน

ทะเบียนเป็ นผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังของ GC หรือ
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o

เป็ นหัวหน้าส่วนราชการทีได ้ร ับการแต่งตังโดยการเสนอชือตามมาตรา 48(5) ของกฎหมาย พืนฐาน,
เจ ้าหน้าทีฝ่ ายปกครอง, เจ ้าหน้าทีธุรการของร ัฐบาล, เจ ้าหน้าทีสารสนเทศของ ร ัฐบาล, สถานี ตํารวจ;
หรือข ้าราชการอืนใดซึงมีตําแหน่ งหน้าทีตามทีกําหนดไว ้ในหน้าที ราชการ หรือ

(ii)

บุคคลตามทีระบุทดํ
ี ารงตําแหน่ งมากกว่าหนึ งแห่ง

ยกเว ้นภาคส่วนย่อยทีมีผู ้ดําเนิ นการจัดการแทน

ซึงมีระบุไว ้แล ้วในกฎหมายหรือภาคส่วนย่อยทีไม่เกียวข ้องกัน


สมาชิกภาพโดยตําแหน่ งหรือผู ้ดํารงตําแหน่ งในหน่ วยงานทีกําหนด
การการเลือกตัง

(EC)

ผ่านการเสนอชือหรือการเลือกตัง

หากเขาหรือเธอไม่ดํารงตําแหน่ งดังกล่าวอีกต่อไป

จะต ้องไม่เป็ นสมาชิกคณะกรรม
บุคคลตามทีระบุจะถือว่าได ้ลาออกจาก

EC

เขาสามารถลงทะเบียนเป็ นสมาชิกภาพโดยตําแหน่ ง

ของภาคส่วนย่อยได ้เพียงแห่งเดียวเท่านัน

วิธีการเลือกตงสมาชิก
ั
EC ผ่านการเสนอชือ


EC

แต่ละหน่ วยงานทีเกียวข ้องควรเสนอชือบุคคลจํานวนหนึ งทีได ้ร ับเลือกให ้เป็ นตัวแทนขององค ์กรใน
ผู ้ได ้ร ับการเสนอชือควรปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดต่อไปนี :
(i)

มีทงที
ั ลงทะเบียนแล ้ว

และมีสท
ิ ธิลงทะเบียนภายใต ้กฎหมายของสภานิ ตบ
ิ ญ
ั ญัติ

(ข ้อ

542)

ในฐานะผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังของ GC และไม่ถก
ู ตัดสิทธิจากการลงทะเบียนเป็ นผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตัง และ
(ii)


มีความเกียวข ้องอย่างมากกับภาคส่วนย่อยทีเกียวข ้อง

หากจํานวนผู ้ได ้ร ับการเสนอชือมีมากกว่าเกินจํานวนทีนังทีกําหนดให ้กับหน่ วยงานทีได ้ร ับมอบหมาย,
หน่ วยงานทีได ้ร ับมอบหมายควรระบุว่าผู ้ได ้ร ับการเสนอชือคนใดจะได ้ร ับความเห็นชอบในการจัดสรร
ตามจํานวนทีกําหนดหรือบรรจุในตําแหน่ งทีว่าง
ตามลําดับความสําคัญ
ร ับความเห็ นชอบแล ้ว

และจัดลําดับผู ้ได ้ร ับการเสนอชือทีเกินมากกว่าหนึ งคน

หากหน่ วยงานทีได ้ร ับมอบหมายไม่ได ้ระบุว่าผู ้ได ้ร ับการเสนอชือคนใดจะได ้
เจ ้าหน้าทีผู ้ดําเนิ นการเลือกตัง

(“RO”)

จะกําหนดลําดับความสําคัญของผู ้ได ้

ร ับการเสนอชือโดยการจับสลาก


CERC

มีหน้าทีในการตรวจสอบว่าผู ้ถูกเสนอชือนันจะได ้ร ับการเสนอชืออย่างถูกต ้องหรือไม่

ลําดับความสําคัญทีระบุไว ้ในแบบฟอร ์มการเสนอชือ

หรือตามที

RO

ตาม

กําหนดโดยการจับฉลากจน

กว่าจํานวนทีนังทีจัดสรรให ้กับหน่ วยงานตามกําหนดจะเต็มจํานวน


CERC จะประกาศผู ้ทีได ้ร ับการเสนอชืออย่างถูกต ้องในฐานะสมาชิกของ EC ตามระเบียบ

การดําเนินการเสนอชือ



ผู ้สมัครแต่ละรายจะต ้องถูกเสนอชือโดยนิ ตบ
ิ ุคคลทังห ้าแห่งหรือผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังแบบรายบุคคลในภาค
ส่วนย่อยทีเกียวข ้อง



นิ ตบ
ิ ุคคลแต่ละแห่งหรือผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังแบบรายบุคคลสามารถทําการเสนอชือของผู ้สมัครได ้ไม่เกิน
จํานวนทีนังทีจะได ้ร ับเลือกในภาคส่วนย่อยทีเกียวข ้องเท่านัน
6 ถึง 12 สิงหาคม 2021



ระยะเวลาการเสนอชือ:



แบบฟอร ์มการเสนอชือสามารถดาวน์โหลดได ้จากเว็บไซต ์ (www.reo.gov.hk) ของสํานักงานการลง

7

2021 ECSSOEs - Thai

ทะเบียนและการเลือกตัง (“REO”) หรือร ับได ้ฟรีทสํ
ี านักงานดังต่อไปนี :
o

สํานักงานเขต

o

สํานักงานเจ ้าหน้าทีผู ้ดําเนินการเลือกตัง หรือ

o

สํานักงานของ REO (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong หรือ
Unit 2301-03, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon)

คุณสมบัติทีจะได้ร ับการเสนอชือเป็ นผู ้สมัคร


มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์



มีการลงทะเบียนของ GC และ



มีการลงทะเบียนเป็ นผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังของภาคส่วนย่อยนันๆ
(มีผลกับ
เฮืองยีกุก
๊ ,
ตัวแทนสมาชิกของคณะ
กรรมการพืนที,
คณะกรรมการปราบปรามอาชญากรรมระดับเขต,
และคณะกรรมการความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั ระดับเขตของฮ่องกงและเกาลูนหรือนิ วเทอร ์ริเทอรีส ์,
และตัวแทนสมาชิกของฮ่องกงทีเป็ น
หน่ วยงานภาคส่วนย่อยขององค ์กรในระดับชาติทเกี
ี ยวข ้องซึงมีผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังแบบรายบุคคล)
หรือมีความเกียวข ้องอย่างมากกับภาคส่วนย่อยนัน

การจ ัดการเลือกตงั



วันเลือกตัง:



เวลาเลือกตัง:

19 กันยายน 2021 (วันอาทิตย ์)
9:00

a.m.

ถึง

6:00

p.m.

(ยกเว ้นสําหร ับหน่ วยเลือกตังเฉพาะทีตังอยู่ในทัณฑสถาน

ซึงเวลาในการเลือกตังจะเริมตังแต่เวลา 9:00 a.m. ถึง 4:00 p.m.)


สมาชิก EC ของแต่ละภาคส่วนย่อยจะได ้ร ับเลือกโดยการลงคะแนนเสียงลับ

ลงคะแนนเลือกตงที
ั ไหน



ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจแต่ละท่านจะได ้ร ับการจัดสรรให ้ลงคะแนนเลือกตังใน
หน่ วยเลือกตังสามัญกําหนด เพือลงคะแนนเสียงของพวกเขา



บัตรเลือกตังทีแสดงข ้อมูลเกียวกับหน่ วยเลือกตังทีกําหนดของผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบ
อํานาจจะออกให ้กับเขา/เธออย่างน้อยห ้าวันก่อนถึงวันเลือกตัง



ทุกหน่ วยเลือกตังสามัญทังหมดผู ้ทีใช ้รถเข็นหรือมีปัญหาด ้านการเคลือนไหวสามารถเข ้าถึงได ้



ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจทีถูกคุมขัง

จะจัดดําเนิ นการให ้ลงคะแนนเสียงทีหน่ วย

เลือกตังทีกําหนดในทัณฑสถานหรือสถานี ตํารวจตามความเหมาะสม


หากผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังต ้องการความช่วยเหลือด ้านล่ามแปลภาษาเกียวกับข ้อมูลการลงคะแนนเสียง
พวกเขาสามารถโทรศัพท ์ติดต่อศูนย ์เพือความสามัคคีและการยกระดับผู ้พํานักชนกลุม
่ น้อย
(“CHEER”)
ผ่านทางสายด่วนดังต่อไปนี ตังแต่วน
ั ที 6 ถึง 10 กันยายน 2021, และตังแต่วน
ั ที 13 ถึง 19 กันยายน 2021
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ภาษา

หมายเลขสายด่วน

บาฮาซา อินโดนี เซีย

3755 6811

ฮินดี

3755 6877

เนปาลี

3755 6822

ปัญจาบ

3755 6844

ตากาล็อก

3755 6855

ไทย

3755 6866

อูรดู

3755 6833

เวียดนาม

3755 6888

วิธีการลงคะแนนเสียง

นํ าบัตรประจําตัวประชาชนฮ่องกง (“บัตร HKID”) ของท่านหรือเอกสารทดแทนอืนๆ (โปรดดูราย ละเอียดในส่วน



“เอกสารต่างๆ

ทีจําเป็ นต ้องใช ้สําหร ับการร ับบัตรลงคะแนน”

ตามรายละเอียดด ้านล่าง)

ไปยังหน่ วยเลือกตังทีกําหนดไว ้ของท่านในวันที 19 กันยายน 2021 (วันอาทิตย ์) ในช่วงเวลาลงคะแนน เลือกตัง
(9:00

a.m.

ถึง

6:00

p.m.)

และแสดงบัตรให ้กับเจ ้าหน้าทีประจําหน่ วยเลือกตังทีอยู่ในหน่ วย

เจ ้าหน้าทีประจําหน่ วยเลือกตังจะใช ้เครืองแท็บเล็ตของระบบการลงทะเบียนเลือกตังอิเล็ก
เพือสแกนบัตร

HKID

เลือกตัง
(“EPR”)

ทรอนิ กส ์

ของท่านเพือตรวจสอบว่าท่านคือผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทน

ทีได ้ร ับมอบอํานาจของภาคส่วนย่อยทีเกียวข ้องหรือไม่

รวมถึงจํานวนและประเภทของบัตรลงคะแนน

ทีท่านมีสท
ิ ธิได ้ร ับ หลังจากการตรวจสอบ เจ ้าหน้าทีประจําหน่ วยเลือกตังจะให ้บัตรลงคะแนนกับท่าน และระบบ
EPR จะทําการบันทึกการออกบัตรลงคะแนนให ้กับท่าน


หลังจากทีได ้ร ับบัตรลงคะแนน ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ า
ของเจ ้าหน้าทีประจําหน่ วยเลือกตังรวมทังคําแนะนํ าทีพิมพ ์บนบัตรเลือกตัง และใบประกาศแจ ้งภายใน คูหาเลือกตัง
ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจควรทําเครืองหมายบนบัตรลงคะแนนภาย ในคูหาเลือกตัง
สรุปสาระสําคัญ โปรดปฏิบต
ั ด
ิ งั นี :
o

ให ้แรเงาในรูปวงรีทอยู
ี ่ด ้านตรงข ้ามของชือผู ้สมัครทีท่านต ้องการเลือกด ้วยปากกาทีเตรียมให ้

o

ลงคะแนนเสียงไม่เกินจํานวนทีนังทีกําหนดไว ้ในภาคส่วนย่อยทีเกียวข ้อง (จะแสดงจํานวน
ดังกล่าวบนบัตรลงคะแนน) และ

o

ใส่บต
ั รลงคะแนนทีทําเครืองหมายแล ้วลงในซองเอกสารทีจัดไว ้ให ้ทีหน่ วยเลือกตัง

และใส่ซอง

เอกสารทีด ้านในบรรจุบต
ั รลงคะแนนลงไปในหีบบัตรลงคะแนนกํากับตามลูกศรทีอยู่บนซอง เอกสาร


ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจแต่ละคนจะจัดให ้มีชอ่ งคูหาลงคะแนนทีแยกจากกัน
ขึนอยู่กบ
ั หลักการอิสรภาพในการลงคะแนนเสียงและความลับของคะแนนเสียง
กฎหมายทีห ้ามมิให ้ผู ้ใด

โดย

ถือเป็ นข ้อห ้ามตาม

(ถึงแม้เขา/เธอจะเป็ นญาติหรือเพือนของผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังก็ตาม)

ติดตามหรือ

ช่วยผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังในการลงคะแนนเสียงให ้เขา/เธอ


ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจทีไม่สามารถลงคะแนนเสียงได ้ด ้วยตนเองสามารถขอ
ความช่วยเหลือจากประธานเจ ้าหน้าที
(“PRO”)
หรือรองประธาน
PRO
ให ้ช่วยทําเครืองหมายลงบน
บัตรลงคะแนนแทนพวกเขาตามตัวเลือกทีพวกเขาต ้องการเลือกได ้ตามกฎหมาย
โดยกระบวนการ
ทังหมดจะมีเจ ้าหน้าทีประจําหน่ วยเลือกตังคนอืนๆ
เป็ นพยานรู ้เห็น
เพือให ้มันใจว่าการลงคะแนนเสียง
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จะเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม
หากผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจทําผิดพลาดใดๆ
ในการทําเครืองหมายบนบัตร
ลงคะแนนหรือไม่ได ้มีเจตนาทีจะทําบัตรลงคะแนนเสีย
เขา/เธอสามารถคืนบัตรลงคะแนนให ้กับ
PRO
และขอเปลียนบัตรลงคะแนน

เอกสารทีจําเป็ นสําหร ับการขอรบบัตรลงคะแนน
ั


ภายใต ้กฎหมายทีบังคับใช ้
ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจทีขอร ับบัตรลงคะแนน
จําเป็ น
ตอ้ งแสดงบัตรประจําตัวประชาชน HKID ตัวจริงของเขา/เธอ หรือเอกสารทดแทนอืนๆ ตามที กําหนดไว ้ดังต่อไปนี :
o

หนังสือเดินทางของ HKSAR ฉบับตัวจริงทีถูกต ้อง หรือ

o

ใบร ับรองการยกเว ้นฉบับตัวจริง หรือ

o

ใบตอบร ับสําหร ับการสมัครขอทําบัตรประจําตัวประชาชน HKID ฉบับตัวจริง หรือ

o

หนังสือเดินทางประจําตัวของลูกเรือฉบับตัวจริงทีถูกต ้อง หรือ

o

เอกสารประจําตัวบุคคลฉบับตัวจริงทีถูกต ้องสําหร ับวัตถุประสงค ์เรืองการออกวีซา่ หรือ

o

เอกสารหลักฐานการแจ ้งความต่อเจ ้าหน้าทีตํารวจเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน

HKID

หรือใบ

ร ับรองการยกเว ้นหรือใบตอบร ับสําหร ับการสมัครขอทําบัตรประจําตัวประชาชนทีสูญหายหรือถูกทําลาย
(โดยทัวไปจะเรียกว่า “ใบบันทึกของทร ัพย ์สินทีสูญหาย”) พร ้อมกับหนังสือเดินทางฉบับ ตัวจริงทีถูกต ้อง*
หรือเอกสารการเดินทางทีคล ้ายกัน (เช่น หนังสือเดินทางทีนอกเหนื อจาก หนังสือเดินทางของ HKSAR
หรือใบอนุ ญาตให ้กลับภูมล
ิ ําเนา) ทีแสดงชือและรูปถ่ายของ เขา/เธอ
*หนังสือเดินทางสัญชาติองั กฤษ (ต่างประเทศ) ไม่ใช่หนังสือเดินทางและหลักฐานยืนยันตัวตน ทีถูกต ้อง
สําหร ับรายละเอียด



โปรดอ ้างอิงมาตรา

50

ของระเบียบการว่าด ้วยคณะกรรมการการเลือกตัง

(ขันตอน

การเลือกตัง)(คณะกรรมการการเลือกตัง) (ข ้อที 541I)

คิวพิเศษสําหรบผู
ั ้มีสิทธิเลือกตังทีมีความจําเป็ น


อนุ ญาตให ้เฉพาะผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังและตัวแทนทีได ้ร ับอํานาจเข ้าไปในหน่ วยเลือกตังได ้เท่านัน



ภายใต ้หลักการ
“การปฏิบต
ั ท
ิ ยุ
ี ตธิ รรมและเสมอภาค”
ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังและตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจ
จะต ้องเข ้าคิวเพือลงคะแนนเสียง
ผู ม้ ีสท
ิ ธิเลือกตังและตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจทีตอ้ งการความช่วย
เหลือจากผู ้อืนในการเข ้าไปยังหน่ วยเลือกตัง สามารถทําการร ้องขอไปที PRO
หาก PRO เห็นควรว่าบุคคลทีมาถึงหรืออยูใ่ นหน่ วยเลือกตังเพือลงคะแนนเสียงตรงตามรายละเอียด ด ้านล่าง PRO
สามารถพาบุคคลนันเข ้าไปยังพืนทีทีกําหนดได ้ทันทีหรือยุตก
ิ ารเข ้าคิวหากมีควิ ขยาย
ออกไปจากพืนทีนัน
เพือขอร ับบัตรลงคะแนน–
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o
o

ผู ้ทีมีอายุไม่ตากว่
ํ า 70 ปี *
ผู ้ทีตังครรภ ์ หรือ

o

ผู ้ทีไม่สามารถเข ้าคิวเป็ นระยะเวลานานได ้หรือมีความลําบากในการเข ้าคิวเนื องจากการป่ วย

บาดเจ็บ

ทุพพลภาพ หรือต ้องพึงพาอุปกรณ์ชว่ ยในการเคลือนที
*รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี –
o
ผู ้ทีมีเอกสารแสดงเฉพาะปี ทีเกิด
เป็ นวันเลือกตัง หรือ
o

โดยไม่มเี ดือนและวันทีเกิด

ของผู ้ทีมีอายุ

70

ปี ก่อนหน้าปี ทีตก

ผู ้ทีมีเอกสารแสดง แต่ไม่มวี น
ั ทีและปี ทีเกิด ของผู ้ทีมีอายุ 70 ปี ก่อนหน้าปี ทีตกเป็ นวันเลือกตัง และ
เดือนเกิดของบุคคลตรงกับเดือนทีตกเป็ นวันเลือกตัง



PRO จะกําหนดบริเวณทีนังภายในหน่ วยเลือกตังสําหร ับผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจ ข ้างต ้น
เพือให ้นังพักก่อนหากพวกเขาต ้องการ

เมือนังพักแล ้ว

พวกเขาสามารถเข ้าคิวตามคิวพิเศษได ้

ก่อนทีจะพาไปทีโต๊ะออกบัตรลงคะแนน


ตามหลักการอิสรภาพในการลงคะแนนเสียงและความลับของคะแนนเสียง
ถือเป็ นข ้อห ้ามตามกฎหมาย
ทีห ้ามมิให ้ผู ้ใด
(ถึงแม้เขา/เธอจะเป็ นญาติหรือเพือนของผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังก็ตาม)
ติดตามหรือช่วยผู ้มีสท
ิ ธิ
เลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจในการลงคะแนนเสียงให ้เขา/เธอ
ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทน
ทีได ้ร ับมอบอํานาจทีมีความลําบากในการทําเครืองหมายลงบนบัตรลงคะแนนด ้วยตนเองสามารถขอ
PRO
หรือรองประธาน
PRO
ให ้ช่วยทําเครืองหมายลงบนบัตรลงคะแนนแทนเขา/เธอตามความ
พึงพอใจของเขา/เธอได ้ตามกฎหมาย ต่อหน้าเจ ้าหน้าทีประจําหน่ วยเลือกตังหนึ งคนในฐานะพยาน อนุ ญาตให ้
PRO
ใช ้ดุลยพินิจได ้ตามความเหมาะสม
เพือให ้ผูต้ ด
ิ ตามใช ้คิวพิเศษร่วมกับผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตัง
ทีมีความจําเป็ นอย่างแท ้จริงทีต ้องมีผู ้อืนคอยติดตาม

รายการตรวจสอบสําหรบผู
ั ้มีสิทธิเลือกตง/ต
ั ัวแทนทีได้รบมอบอํ
ั
านาจ

•

ตามพระราชกฤษฎีกา (ข ้อที 554) ว่าด ้วยการเลือกตัง (การกระทําการทุจริตและผิดกฎหมาย) ซึงมี
การบังคับใช ้โดยคณะกรรมการอิสระต่อต ้านการทุจริต (“ICAC”) ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับ
มอบอํานาจ จะต้องไม่ กระทําการดังต่อไปนี ภายในฮ่องกงหรือทีอืนๆ:

o

เรียกร ้องหรือร ับผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็ นต ้น) อาหาร เครืองดืม หรือ ความ
บันเทิงจากบุคคลใดๆ
ก็ตาม
เพือไม่ให ้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง
หรือเพือให ้ลงคะแนนเสียง
หรือไม่ลงคะแนนเสียงให ้กับผู ้ลงสมัครคนใดคนหนึ งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ

o

เสนอผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็ นต ้น) อาหาร เครืองดืม หรือความบันเทิง ให ้กับบุคคลใดๆ
ก็ตาม

เพือ

จูงใจหรือให ้รางวัลเพือไม่ให ้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง

หรือเพือ

ให ้ลงคะแนนเสียง

หรือไม่ลงคะแนนเสียงให ้กับผู ้ลงสมัครคนใดคนหนึ งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ

o

ใช ้กําลังหรือข่มขูว่ ่าจะใช ้กําลังหรือใช ้การบีบบังคับทีจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนน
เสียงของบุคคลใดบุคคลหนึงเพือจูงใจให ้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตังให ้
กับผู ้ลงสมัครคนใดคนหนึ งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ

o

ช ักจูงบุคคลใดบุคคลหนึ งโดยการหลอกลวงให ้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงในการเลือก
ตังใหก้ บั ผู ้ลงสมัครคนใดคนหนึ งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ หรือไม่ให ้ไปลงคะแนนเสียงในการ เลือกตัง

o

จงใจกีดขวางและขัดขวางบุคคลอืนจากการลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง
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o

ปลุกปันยุยงให ้บุคคลอืนไม่ให ้ลงคะแนนเสียงหรือทําการลงคะแนนเสียงทีไม่ถูกต ้องในการเลือก

ตัง

โดยกิจกรรมใดๆก็ตามในทีสาธารณะในช่วงการเลือกตัง

o
o



ลงคะแนนเสียงเลือกตังทังทีตนเองทราบว่าไม่ได ้ร ับสิทธิให ้กระทํา
ลงคะแนนเสียงหลังจากทีให ้ข ้อมูลเท็จหรือข ้อมูลทีทําให ้เกิดการเข ้าใจผิด
หลักอันเป็ นเท็จ) โดยเจตนาหรือโดยประมาทกับเจ ้าหน้าทีการเลือกตัง

(เช่น

แจ ้งทีอยู่อาศัย

ห ้ามกระทําการดังต่อไปนี ภายในหน่ วยเลือกตัง:

o สือสารกับผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังและตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจคนอืนๆ
รวมถึงแสดงการลงคะแนนเสียงบนบัตรเลือกตังของท่านให ้กับผู ้อืนดูหรือใช ้โทรศัพท ์มือถือหรือ อุปกรณ์ต่างๆ
สําหร ับการสือสารทางอิเล็กทรอนิ กส ์

o บันทึกภาพ ถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงหรือวิดโี อต่างๆ
o

ขอให ้ผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังและตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจคนอืนๆ ทําเครืองหมายบนบัตรเลือกตังของท่าน
ในกรณี ทจํ
ี าเป็ นตามกฎหมาย ท่านสามารถขอให ้ PRO ทําเครืองหมายบนบัตรเลือกตังของท่านต่อ
หน้าเจ ้าหน้าทีประจําหน่ วยเลือกตัง

o


รบกวนผู ้มีสท
ิ ธิเลือกตังหรือตัวแทนทีได ้ร ับมอบอํานาจคนอืนๆ ทีตอ้ งการลงคะแนนเสียงของพวกเขา

ICAC มีการจัดทําเว็บไซต ์การเลือกตังทีโปร่งใสเพือให ้บริการข ้อมูลทีเกียวข ้อง (ทังในภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ)
โปรดเข ้าไปที www.icac.org.hk/elections
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