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ขอ้มลูโดยยอ่ของการเลอืกตัง้ซอ่มสภานติบิญัญัตปิ ี2018 

 

วนัและเวลาในการเลอืกตัง้ 

 วันเลือกต้ัง: 11 มีนาคม 2018 (วันอาทิตย์) 

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

จ านวนสมาชกิทีจ่ะไดร้บัเลอืก  

 สมาชิกจ านวนหนึ่งคนส าหรับในแต่ละพ้ืนที่ของเกาะฮ่องกง 

พ้ืนที่ภูมิศาสตร์เขตเกาลูนตะวันตกและนิวเทอริทอรี่ส์ตะวันออก 

 สมาชิกจ านวนหนึ่งคนส าหรับผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม 

การส ารวจรังวัด การวางแผนและภูมิทัศน์  

ระยะเวลาการเสนอชือ่ 

 ระยะเวลาการเสนอชื่อของผู้สมัคร: 16 - 29 มกราคม 2018 

 แบบฟอร์มการเสนอชื่อสามารถรับได้ที่ส านกังานเขต ส านักงานของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ประกาศผลการเลือกต้ัง และส านักงานการลงทะเบยีนและการเลือกต้ัง (“REO”) 

ที่ช้ัน 10/F, ตึกฮาร์เบอร์เซ็นเตอร์, เลขที่ 25 ถนนฮาร์เบอร,์ ว่านจ๋าย, ฮ่องกง 

หรือยูนิต 2301-03  ช้ัน 23/F, ตึกมิลเลนเนี่ยมซิต้ี 6, เลขที่ 392 ถนนกู๊นถ่อง, 

กู๊นถ่อง, เกาลูน นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของ 

REO (www.reo.gov.hk) 

การลงคะแนนเสยีง  

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ลงทะเบียนของเกาะฮ่องกง พ้ืนทีภู่มิศาสตร์เขตเกาลูนตะวันตก 

และนิวเทอริทอรี่ส์ตะวันออก และผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม 

การส ารวจรังวัด การวางแผนและภูมิทัศน์ ซึ่งมีรายช่ือรวมอยู่ในผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ที่ลงทะเบียนรอบสุดท้ายป ี2017 ดังกลา่ว สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกต้ัง 

ซ่อมได ้

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังแต่ละท่านจะได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกต้ัง

ที่ก าหนดไว ้

 บัตรเลือกต้ังที่แสดงหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดจะออกให้กับผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เกี่ยว 

ข้องอย่างน้อย 10 วันกอ่นถึงวันเลือกต้ัง 

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

สรรให้ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกต้ังน้ันง่ายต่อการเดินทางเข้าถึงส าหรับผู้ที่ใช้รถเข็น

หรือเคลื่อนไหวล าบากหรอืไม ่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ใช้รถเข็นหรือมีปัญหาด้านการ 

เคลื่อนไหวและผู้ที่พบว่าหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถ 

ยื่นเร่ืองไปที่ REO เพ่ือขอใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดขึ้นเป็น 

พิเศษที่ผู้ใช้รถเข็นหรือผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เคลื่อนไหวล าบากสามารถเขา้ถึงได้ 

โดยสามารถยื่นเร่ืองได้ทางแฟกซ์ (2891 1180) ทางอีเมล์ (reoenq@reo.gov. 

hk) หรือทางโทรศัพท์ (2891 1001) หรือทางจดหมาย(Registration and 

Electoral Office, 10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, 

Hong Kong) ไดไ้ม่เกินวนัที ่6 มนีาคม 2018 (วนัองัคาร) 

 หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องการความช่วยเหลือด้านลา่มแปลภาษาเร่ืองขอ้มูลการ 

เลือกต้ัง พวกเขาสามารถโทรศัพท์ติดต่อศูนย์ให้บริการชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ 

ในฮ่องกง (“CHEER”) ผ่านทางสายด่วนดังต่อไปนี ้เริ่มได้ต้ังแต่วันที่ 26 

กมุภาพนัธ ์2018 

ภาษา หมายเลขสายดว่น 

บาฮาซา อินโดนีเซีย 

3755 6811 ตากาล็อก 

ไทย 

อินดี 
3755 6822 

เนปาลี 

อูรดู 
3755 6833 

ปันจาบ ี

วธิกีารลงคะแนนท าอยา่งไร ? 

 น าบัตรประจ าตัวประชาชนฮ่องกงตัวจริงของท่านหรือเอกสารทดแทนอื่นๆ ทีไ่ด ้

ระบุไว้ไปยังหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดไว้ของท่านและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ัง หากเป็นไปได้กรุณาติดต่อ REO  

ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกบัเอกสารทดแทนอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งได้มกีารยอมรับ 

หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2017  

 ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเลือกต้ังหนึ่งหรือสองใบขึ้นอยู่กับสิทธิของทา่น 

กระดาษแข็งพร้อมกับตราประทับที่มีเครื่องหมาย "" (ขีดถูก) บัตรลงคะแนน 

เลือกต้ังของพ้ืนที่ภูมิศาสตร์จะถูกพับไว้กอ่นโดยเจา้หน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ัง 

ท่านตอ้งใช้ตราประทับทีม่อบให้ท าเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเลือกต้ังของ

ท่านภายในคูหาเลอืกต้ัง 

 ท่านต้องใช้ตราประทับที่แนบมาพร้อมกับกระดาษแข็งเพ่ือประทับตรา "" 

(ขีดถูก) ลงบนบัตรลงคะแนนเสียงในวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับชื่อของผู้สมัครที่ 
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ท่านต้องการเลือก ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนแต่ละใบให้กับผู้สมัครเพียง 

หนึง่คนเท่านั้น หากท่านท าผิดพลาดใดๆ ในการท าเครื่องหมายบนบัตรลง 

คะแนนหรือไม่ได้เจตนาที่จะท าบัตรลงคะแนนเสีย ท่านสามารถคืนบัตรลง 

คะแนนให้กับประธานเจ้าหน้าที่และขอเปลี่ยนบัตรลงคะแนน  

 หลังจากท าเครือ่งหมายลงบนบัตรเลือกต้ังแล้ว: 

(a) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังของพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ควรพับบัตรลงคะแนนหนึ่งครั้งตามที่ 

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลอืกต้ังได้พับไวก้่อนหน้าซึง่ด้านที่ถูกท าเครื่องหมาย

จะอยู่ด้านในเพ่ือปกปิดเครื่องหมาย "" (ขีดถูก) ก่อนที่จะหย่อนลงในหีบ 

บัตรลงคะแนนสีฟ้า; 

(b) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังของผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรม การส ารวจรังวัด 

การวางแผนและภูมิทัศน์ไม่ควรพับบัตรลงคะแนน กรุณาคว่ าหน้าบัตรลง 

และสอดลงในหีบบัตรลงคะแนนสีแดง 

การเลอืกตัง้ทีใ่สสะอาด  

ตามพระราชกฤษฎีกา (ข้อที่ 554) ที่ว่าด้วยการเลอืกต้ัง (การกระท าการทุจรติและผิด 

กฎหมาย) ซึ่งมีการบังคับใช้โดยคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

จะต้องไม่: 

 เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็นต้น) อาหาร เครือ่งดื่ม 

หรือความบันเทิงจากบุคคลใดๆ ก็ตาม เพ่ือไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกต้ัง 

หรือเพ่ือให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่ง 

โดยเฉพาะ; 

 ใช้ก าลังหรือข่มขู่วา่จะใช้ก าลังหรือใช้การบีบบังคับที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจ 

ในการลงคะแนนเสียงของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง; 

 ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั้งที่เขา/เธอทราบวา่ไมไ่ด้รับสิทธิให้กระท า หรือลง 

คะแนนเสียงหลังจากที่ให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ท าให้เกิดการเขา้ใจผิด (เช่น 

แจ้งที่อยู่อาศัยอันเป็นเท็จ) โดยเจตนาหรือโดยประมาทกับเจา้หน้าที่การเลือกต้ัง  

 


