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ขอ้มลูโดยยอ่ของการเลอืกตัง้สภานติบิญัญัตปิ ี2016  

วนัและเวลาในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ 

 4 กันยายน 2016 (วันอาทิตย์) 

 7:30 a.m. - 10:30 p.m. 

ระยะเวลาการเสนอชือ่ 

 16 – 29 กรกฎาคม 2016 

แบบฟอรม์การเสนอชือ่ 

 แบบฟอร์มการเสนอชื่อสามารถรับได้ที่ส านกังานเขตและส านักงานการลงทะเบียน 

และการเลือกต้ัง (“REO”) ที่ช้ัน 10/F ฮาร์เบอร์เซ็นเตอร์ 25 ถนนฮาร์เบอร์ ว่านจ๋าย 

นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของ REO 

(www.reo.gov.hk) 

การลงคะแนนเสยีง 

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ลงทะเบียนแต่ละคนสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง 

ส าหรับการเลือกต้ังแบบแบ่งตามเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ และ 1 

เสียงส าหรับการเลือกต้ังแบบแบ่งตามความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

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

นในหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดไว ้

 บัตรเลือกต้ังที่แสดงหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดจะออกให้กับผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือตัวแทนที่

ได้รับมอบอ านาจที่เกี่ยวขอ้งอย่างน้อย 10 วันกอ่นวันลงคะแนนเลือกต้ัง 

 แผนที่ระบุที่ต้ังซึ่งแนบไปพร้อมกับบัตรเลือกต้ังจะมีระบุไว้ว่าหน่วยเลือกต้ังทีจ่ัด 

สรรให้ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจนั้นง่ายต่อการเดิน 

ทางเข้าถึงส าหรับผู้ที่ใช้รถเข็นหรือเคลื่อนไหวล าบากหรือไม ่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือ 

ตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปยังหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดสา

มารถยื่นเร่ืองไปที ่REO เพ่ือขอใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดขึน้ 

เป็นพิเศษที่ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ โดยสามารถยื่นเร่ืองได้ทางแฟกซ์ (2891 

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

ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2016  

 หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจต้องการความช่วยเหลือดา้น 

ล่ามแปลภาษาเร่ืองข้อมูลการเลือกต้ัง พวกเขาสามารถโทรศัพท์ติดต่อศูนย์ให้ 

บริการชนกลุ่มน้อยทีอ่าศยัอยู่ในฮ่องกง (“CHEER”) ผ่านทางสายด่วนดังต่อไปนี้ 

เร่ิมได้ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2016 
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วธิกีารลงคะแนนท าอยา่งไร? 

 น าบัตรประจ าตัวประชาชนฮ่องกงของท่านไปที่หน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดและแสดง 

บัตรต่อเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ัง 

 ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนที่ขึ้นอยู่กับสิทธิของท่าน และกระดาษแข็งพร้อมกบั 

ตราประทับที่มีเครื่องหมาย "" (ขีดถูก)  บัตรลงคะแนนของการเลือกต้ังแบบแบ่ง 

ตามเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์และการเลือกต้ังสภาเขต (ที่สอง) แบบแบ่งตามความ 

เช่ียวชาญเฉพาะทางจะถูกพับไว้กอ่นโดยเจา้หน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ัง 

ปากกาสีด าจะถูกมอบให้กบัผู้มีสิทธเิลือกต้ังหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง

กับการเลือกต้ังแบบแบ่งตามความเช่ียวชาญเฉพาะทางพิเศษส่ีกลุ่ม (ได้แก ่

ภาษา หมายเลขสายดว่น 

บาฮาซา อินโดนีเซีย 

3755 6811 ตากาล็อก 

ไทย 

ฮินดี 

3755 6822 

เนปาลี 

อูรดู 

3755 6833 

ปันจาบ ี
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การเลือกต้ังแบบแบ่งตามความเช่ียวชาญเฉพาะทางเฮืองยีกุ๊ก 

การเลือกต้ังแบบแบ่งตามความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการเกษตรและการประมง 

การเลือกต้ังแบบแบ่งตามความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการประกันภัย 

และการเลือกต้ังแบบแบ่งตามความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการขนส่ง) 

 ท าเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนของท่านภายในช่องออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจทกุคน (ยกเว้นส าหรับผู้มีสิทธิ 

เลือกต้ังหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจเกีย่วกับการเลือกต้ังแบบแบ่งตามความ 

เช่ียวชาญเฉพาะทางพิเศษส่ี) จะต้องใช้ตราประทับที่แนบมากับกระดาษแข็ง 

เพ่ือประทับตรา "" (ขีดถกู) ในวงกลมทีอ่ยู่ตรงข้ามกับรายชื่อของผู้สมัครหรือ 

ช่ือของผู้สมัครที่ท่านต้องการเลือก  

 ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจเกี่ยวกับการเลือกต้ังแบบ 

แบ่งตามความเช่ียวชาญเฉพาะทางพิเศษส่ี กรุณาใช้ปากกาสีด าที่ได้มอบไวใ้ห้ 

ท่านเพ่ือท าเครื่องหมายเปน็ตัวเลขอารบิก “1” ในวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกบัชื่อของ 

ผู้สมัครที่ท่านช่ืนชอบล าดับแรกและตัวเลขอารบิก “2” ตรงข้ามกบัชื่อของผู้สมัคร 

ที่ท่านช่ืนชอบล าดับสองและอื่นๆ ท่านต้องท าเครื่องหมายช่ืนชอบล าดับแรกให้ 

กับผู้สมัครเพียงคนเดียวเท่านั้น  
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 หากท่านท าผิดพลาดใดๆ ในการท าเครือ่งหมายบนบัตรลงคะแนนหรือไม่ได้ 

เจตนาที่จะท าบัตรลงคะแนนเสีย ท่านสามารถคืนบัตรลงคะแนนให้กับประธาน 

เจ้าหน้าที่และขอเปลี่ยนบตัรลงคะแนน  

 หลังจากการท าเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนน:  

(a) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังแบบแบ่งตามเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ควรพับบัตรลงคะแนนหนึ่ง 

ครั้งตามที่เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ังได้พับไว้กอ่นหน้าให้ด้านที่ถูกท าเครื่อง 

หมายอยู่ด้านในเพ่ือปกปดิเครื่องหมาย "" (ขีดถูก) ก่อนที่จะหย่อนลงในหีบ 

บัตรลงคะแนนสีฟ้า  

(b) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสภาเขต (ที่สอง) แบบแบ่งตามความเช่ียวชาญเฉพาะทางควร 

พับบัตรลงคะแนนหนึ่งครั้งในแบบเดียวกันแล้วหย่อนลงในหีบบัตรลงคะแนนสขีาว 

และ 

(c) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจของการเลอืกต้ังแบบแบ่งตาม 

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางอื่นๆไม่ควรพับบัตรลงคะแนน กรุณาคว่ าหน้าบัตรลง 

และสอดลงในหีบบัตรลงคะแนนสีแดง 

การเลอืกตัง้ทีใ่สสะอาด 

ตามพระราชกฤษฎีกา (ข้อที่ 554) ที่ว่าด้วยการเลอืกต้ัง (การกระท าการทุจรติและผิด กฎหมาย) 

ซึ่งมีการบังคับใช้โดยคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จะตอ้งไม:่ 
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 เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็นต้น) อาหาร เครือ่งดื่ม 

หรือความบันเทิงจากบุคคลใดๆ ก็ตาม เพ่ือไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกต้ัง 

หรือเพ่ือให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่ง 

โดยเฉพาะ 

 ใช้ก าลังหรือข่มขู่วา่จะใช้ก าลังหรือใช้การบีบบังคับที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจใน 

การลงคะแนนเสียงของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 

 ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั้งที่เขา/เธอทราบวา่ไมไ่ด้รบัสิทธิให้กระท า หรือลง 

คะแนนเสียงหลังจากที่ให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ท าให้เกิดการเขา้ใจผิด (เช่น 

แจ้งที่อยู่อาศัยอันเป็นเท็จ) โดยเจตนาหรือโดยประมาทกับเจา้หน้าที่การเลือกต้ัง  

 

 


