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ขอ้มลูโดยยอ่ของการเลอืกตัง้ซอ่มสภานติบิญัญัติเขตเลอืกตัง้ตามเขตพืน้ทีภ่มูศิาสตร์ 

เกาลนูตะวันตกป ี2018  

 

วนัและเวลาในการเลอืกตัง้ 

 วันเลือกต้ัง: 25 พฤศจิกายน 2018 (วันอาทิตย์) 

 เวลาเลือกต้ัง: 7:30 a.m. - 10:30 p.m. (ยกเว้นส าหรับหน่วยเลือกต้ังเฉพาะ 

ที่ต้ังอยู่ในเรือนจ า ซึ่งเวลาในการเลือกต้ังจะเริ่มต้ังแต่เวลา 9:00 a.m. ถึง 

4:00 p.m.) 

 

จ านวนสมาชกิทีจ่ะไดร้บัเลอืก 

 สมาชิกหนึ่งคนส าหรับเขตเลือกต้ังตามเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์เกาลูนตะวันตก 

 

ระยะเวลาการเสนอชือ่ 

 ระยะเวลาการเสนอชื่อของผู้สมัคร: 2 - 15 ตุลาคม 2018 

 แบบฟอร์มการเสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ REO 

(www.reo.gov.hk)  หรือรับได้ที่ส านักงานดังต่อไปนี้: 

o ส านักงานเขต 

o ส านักงานของเจ้าหน้าที่ผูป้ระกาศผลการเลือกต้ัง 

o ส านักงานการลงทะเบียนและการเลือกต้ัง (“REO”) ที่ช้ัน 10/F 

ตึกฮาร์เบอร์เซ็นเตอร์, เลขที่ 25 ถนนฮาร์เบอร,์ ว่านจ๋าย, ฮ่องกง 

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

ถนนกู๊นถ่อง, กู๊นถอ่ง, เกาลูน 

 

การลงคะแนนเสยีง 

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังของเขตเลือกต้ังตามเขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์เกาลูนตะวันตกซึ่งมี 

รายชื่อรวมอยู่ในผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ลงทะเบียนรอบสุดท้ายปี 2018 ดังกล่าว 

สามารถลงคะแนนเสียงของพวกเขาในการเลือกต้ังซ่อมได ้

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังแต่ละท่านจะได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือก

ต้ังที่ก าหนดไว้ 

 บัตรเลือกต้ังที่แสดงหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดของผู้มีสิทธิเลือกต้ังรายบุคคลจะ 

ออกให้กับผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 วันก่อนถึงวันเลือกต้ัง 

 แผนที่ระบุที่ต้ังซึ่งแนบไปพร้อมกับบัตรเลือกต้ังจะมีระบุไว้ว่าหน่วยเลือกต้ังที่ 

จัดสรรให้ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกต้ังน้ันง่ายต่อการเดินทางเข้าถึงส าหรับผู้ที่ม ี

http://www.reo.gov.hk/
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ความต้องการพิเศษ (ผู้ใช้รถเข็นหรือเคลื่อนไหวล าบาก)หรือไม ่หากผู้มีสิทธ ิ

เลือกต้ังที่ใช้รถเข็นหรือมีปัญหาด้านการ เคลื่อนไหวและผู้ที่พบว่าหน่วย 

เลือกต้ังที่ก าหนดให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถ ยืน่เรื่องไปที่ REO เพ่ือขอ 

ใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษที่ผู้ใช้รถเข็นหรือผู้มี 

สิทธิเลือกต้ังที่เคลื่อนไหวล าบากสามารถเขา้ถึงได้ โดยสามารถยื่นเร่ืองได้ทาง 

แฟกซ์ (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) ไดไ้มเ่กนิ 

วนัที ่20 พฤศจกิายน 2018 (วนัองัคาร) 

 หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังต้องการความช่วยเหลือด้านลา่มแปลภาษาเร่ืองขอ้มูลการ

เลือกต้ัง พวกเขาสามารถโทรศัพท์ติดต่อศูนย์ให้บริการชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ 

ในฮ่องกง (CHEER) ผ่านทางสายด่วนดังต่อไปนี้ เร่ิมได้ต้ังแต่วันที่ 12 ถึง 16 

พฤศจิกายน และต้ังแต่วันที่ 19 ถึง 25 พฤศจิกายน 2018 

  
 

ภาษา หมายเลขสายดว่น 

บาฮาซา อินโดนีเซีย 

3755 6811 ตากาล็อก 

ไทย 

ฮินดี 
3755 6822 

เนปาลี 

อูรดู 
3755 6833 

ปันจาบ ี

 

วธิกีารลงคะแนนท าอยา่งไร? 

 น าบัตรประจ าตัวประชาชนฮ่องกง (“HKID”) ตัวจริงของท่านหรือเอกสาร 

ทดแทนอื่นๆ ที่ระบุไวไ้ปยงัหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดไว้ของท่านและแสดง 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ัง ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจ 

สอบข้อมูลของทา่นกับการลงทะเบียนรอบสุดท้าย หากจ าเป็นโปรดติดต่อ 

REO ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารทดแทนอืน่ๆ ที่ระบุไว้ซึ่งได้รับการ 

ยอมรับ 

 ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเลือกต้ังหนึ่งใบ กระดาษแข็งพร้อมกับตราประทับ 

ที่มีเครื่องหมาย "" (ขีดถกู) บัตรลงคะแนนเลือกต้ังจะถูกพับไวก้่อนโดย 
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เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลอืกต้ัง ท่านตอ้งใช้ตราประทับที่มอบให้ท า 

เครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเลือกต้ังของท่านภายในคูหาเลือกต้ัง 

 ท่านตอ้งใช้ตราประทับทีแ่นบมาพร้อมกับกระดาษแข็งเพ่ือประทับตรา "" 

(ขีดถูก) ลงบนบัตรลงคะแนนเสียงในวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับชื่อของผู้สมัคร 

ที่ท่านต้องการเลือก ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนให้กับผู้สมัครเพียงหนึง่คน 

เท่านั้น หากท่านท าผิดพลาดใดๆ ในการท าเครือ่งหมายบนบัตรลงคะแนน 

หรือไม่ได้เจตนาที่จะท าบตัรลงคะแนนเสีย ท่านสามารถคืนบัตรลงคะแนนให้ 

กับประธานเจ้าหน้าที่และขอเปลี่ยนบัตรลงคะแนนได้ 

 หลังจากท าเครือ่งหมายลงบนบัตรเลือกต้ังแล้ว โปรดพับบัตรลงคะแนนหนึ่ง 

ครั้งตามที่เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ังได้พับไวก้อ่นหน้า ซึ่งด้านที่ถูกท า 

เครื่องหมายจะอยู่ดา้นในเพ่ือปกปิดเครื่องหมาย "" (ขีดถูก) ก่อนที่จะหย่อน 

ลงในหีบบัตรลงคะแนน 

 

การเลอืกตัง้ทีใ่สสะอาด 

ตามพระราชกฤษฎีกา (ข้อที ่554) ที่ว่าด้วยการเลอืกต้ัง (การกระท าการทุจรติและผิด 

กฎหมาย) ซึ่งมีการบังคับใช้โดยคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต (ICAC) ผู้มีสิทธ ิ

เลือกต้ัง จะต้องไม:่ 

 

 เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็นต้น) อาหาร 

เครื่องดื่ม หรือความบันเทงิจากบคุคลใดๆ ก็ตาม เพ่ือไม่ให้ลงคะแนนเสียง 

ในการเลือกต้ัง หรือเพ่ือให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับ 

ผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ; 

 ใช้ก าลังหรือข่มขู่วา่จะใช้ก าลังหรือใช้การบีบบังคับที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจ 

ในการลงคะแนนเสียงของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง; 

 ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั้งที่เขา/เธอทราบวา่ไมไ่ด้รบัสิทธิให้กระท า หรือ 

ลงคะแนนเสียงหลังจากที่ให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลทีท่ าให้เกิดการเข้าใจผิด 

(เช่น แจ้งที่อยู่อาศัยอันเปน็เท็จ) โดยเจตนาหรือโดยประมาทกับเจา้หน้าที่ 

การเลือกต้ัง  

 

ICAC มีการจัดท าเว็บไซต์เฉพาะเกี่ยวกับการเลือกต้ังที่ใสสะอาดและให้บริการ 

ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง (ทั้งในภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) ลิงค์ดังกล่าวก็คือ:  

  
https://www.icac.org.hk/en/ce/index.html  
 
 

https://www.icac.org.hk/en/ce/index.html

