การเลือกตัง้ สภานิตบ
ิ ญ
ั ญัติ 2012
ขอมูลโดยยอเกีย
่ วกับการลงคะแนนเลือกตัง้
วันลงคะแนนเลือกตัง้ และเวลา
9 กันยายน 2012 (วันอาทิตย)
7:30 a.m. - 10:30 p.m.
การลงคะแนนเลือกตัง้
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งแตละคนสามารถลงคะแนนเสียง
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คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตั้ง

แบงตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร (“GC”) และ 1 คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตั้งจาก
สมาชิกกลุมอาชีพ (“FC”).
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งแตละคนหรือผูมีอํานาจในการเลือกตั้งแทน

(“AR”)

จะถูกกําหนด

หนวยเลือกตั้งไวให
บัตรเลือกตั้งที่แสดงหนวยการเลือกตั้งจะถูกสงใหกบ
ั ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือผูมีอํานาจใน
การเลือกตั้งแทนลวงหนาประมาณ 10 วัน กอนวันลงคะแนนเสียง
หากหนวยเลือกตั้งที่กําหนดใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผูมีอํานาจในการเลือกตั้งแทน
สําหรับผูที่พิการไมสะดวกในการเดินทางไปยังหนวยเลือกตั้งตามที่ระบุไวในแผนที่ที่
แนบไปกับบัตรลงคะแนน

ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง/ผูมีอํานาจในการเลือกตั้งแทนผูพิการ

สามารถทําเรื่องสมัครไปยังสํานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้ง

เพื่อขอใชสิทธิ์ลง

คะแนนที่หนวยเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นเปนพิเศษ ทางโทรสาร (2891 1180) หรือ ทาง
โทรศัพท (2891 1001) ไมเกินวันที่ 4 กันยายน 2012 หากผูมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผูม
 ี
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อํานาจในการเลือกตั้งแทนตองการความชวยเหลือดานลามแปลภาษา เกีย
่ วกับขอมูล
การเลือกตั้ง

พวกเขาสามารถโทรติดตอศูนยเชียร

CHEER

ผานทางสายดวน

ดังตอไปนี้ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชไดตั้งแต 27 สิงหาคม 2012
ภาษา

หมายเลขสายดวน

บาฮาซา อินโดนีเซีย
3755 6811

ตากาล็อก
ไทย
ฮินดี

3755 6822

เนปาลี
อูรดู

3755 6833

วิธก
ี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทําอยางไร ?
นําบัตรประจําตัวประชาชนของคุณไปที่หนวยเลือกตั้ง และแสดงบัตรตอเจาหนาที่
คุณจะไดรับบัตร 1, 2 หรือ 3 ซึ่งบัตรลงคะแนนจะไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกบ
ั สิทธิ์ในการ
ลงคะแนนเสียงของคุณ และกระดาษแข็งพรอมกับตราประทับที่มีเครื่องหมาย "

"

ปากกาดําจะมอบใหกับผูมส
ี ิทธิ์เลือกตั้ง/ผูมีอํานาจลงคะแนนแทนในการเลือกตัง้
สําหรับการเลือกตั้งจากสมาชิกกลุมอาชีพพิเศษสี่ประเภท
ประทับตราลงบนบัตรลงคะแนนของคุณภายในคูหาเลือกตั้ง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่และขอแนะนําบนบัตรเลือกตั้ง และประกาศที่แจงไว
ในคูหาเลือกตั้ง เชน การเลือกตั้งแบงตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร และ การเลือกตั้งจาก
สมาชิกกลุมอาชีพ (ยกเวนการเลือกตั้งจากสมาชิกกลุมอาชีพพิเศษสี่ประเภท) ซึ่งผูมี
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สิทธิ์เลือกตั้งควรประทับตราลงบนบัตรลงคะแนนในวงกลมของสวนรายชื่อผูสมัคร
หรือดานตรงขามกับรายชือ
่ เขา/เธอ ของผูสมัครที่คณ
ุ เลือก
หากคุณทําผิด

กรุณาคืนบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อขอเปลี่ยนบัตรลงคะแนน

ใหม
หลังจากที่ลงคะแนนเสียงเรียบรอยแลว:
(a) ผูมีสิทธิ์ในการเลือกตัง้ แบงตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร ควรพับบัตรลงคะแนนครึ่งหนึ่ง
เพื่อปกปดตราประทับ " " แลวหยอนลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งสีฟา
(b) สภาเขต (ที่สอง) ผูมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแบบตามกลุมอาชีพ ควรพับบัตรเลือกตั้ง
ครึ่งหนึ่งเชนเดียวกัน แลวหยอนลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งสีขาว และ
(c) ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งแบบอื่นๆ การเลือกตั้งแบบตามกลุมอาชีพพิเศษสี่ประเภท ไมควร
พับบัตรเลือกตั้ง

เขา/เธอควรหันดานหนาบัตรลงแลวหยอนลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งสี

แดง
การเลือกตัง้ ทีใสสะอาด
่ใสสะอาด
ใส
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีความผิดทางอาญา ถาเขา/เธอ:
ชักชวนหรือรับผลประโยชนใด ๆ (รวมทั้งเงิน ของขวัญ เปนตน) อาหาร เครื่องดื่ม
หรือความบันเทิงจากบุคคลใด ๆ ก็ตาม เพื่อไมใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือไมให
ลงคะแนนเสียงใหกับผูลงสมัครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเลือกใหลงคะแนนใหกับ
ผูลงสมัครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
การใชกาํ ลังขมขูหรือใชคําพูดที่จะมีผลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของทุกคน
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2012 การเลือกตัง้ สภานิตบ
ิ ญ
ั ญัติ
1+1 = สองคะแนนโหวต
สองคะแนนโหวต

การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติวันที่ 9 กันยายน ในปนี้,
ผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนจะมีสิทธิโหวตสองคะแนน, - หนึง่
สําหรับการเลือกตั้งแบงตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร และ อีกหนึง่
คือสําหรับการเลือกตั้งแบบตามกลุมอาชีพ

ในวันลงคะแนนเลือกตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งมากกวา 3.2 ลานคน
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดสองคะแนนโหวต – หนึง่
สําหรับเลือกผูลงสมัครในเขตเลือกตั้งแบงตามเขตพื้นที่ภูมิศาสตร, และ อีกหนึง่
สําหรับเลือกผูลงสมัครสภาเขตที
สภาเขตทีป
่ รึกษาใหม (ทีส
่ อง)
 อาชี
อง) แบบแบงตามกลุม
อาชีพ
(โดยปกติเรียกวา “เกาอี้พเิ ศษ”)

การเลือกตั้งแบบแบงกลุมอาชีพแบบใหมนี้ ถือวาฮองกงเปนเขตเลือกตัง้ เดีย
่ ว
ผูลงสมั
ลงสมัครจะถูกเสนอชือ
่ เขาชิงในการเลือกตัง้ จากสมาชิกสภาเขตทีป
่ รึกษา

ในวันลงคะแนนเลือกตั้ง, ผูมีสิทธิเลือกตั้งควรใชตราประทับทําเครื่องหมาย “ ”
ลงบนบั
บัตรลงคะแนนเสียงสีฟา แบบแบงตามเขตพื
้ ทีภู
่ภม
ู ิศาสตร
ตามเขตพืน
และจากนั้นหยอนบัตรลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งสีฟา

นอกจากนี้ควรใชตราประทับเครื่องหมาย “” ลงบนบั
บัตรลงคะแนนเสียงสี
งสีขาว
สภาเขตที
่ รึกษา (ทีส
่ อง)
 อาชีพ
สภาเขตทีป
อง) แบบแบงตามกลุม
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และจากนั้นหยอนบัตรลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งสีขาว

โหวตหนึ่งเสียงเท
งเทานัน
้ ในแตละบัตรลงคะแนน

ติดตอสอบถาม:
สอบถาม 2891 1001
เว็บไซต: www.elections.gov.hk
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