การเลือกตัง้ สามัญสภานิตบ
ิ ญ
ั ญัตป
ิ ระจาปี 2020

สรุปย่อเกีย
่ วกับการเลือกตั้ง

วันและเวลาในการเลือกตัง้


วันเลือกตั้ง:



เวลาเลือกตั้ง:

6 กันยายน 2020 (วันอาทิตย์)
7:30 a.m. – 10:30 p.m. (ยกเว้นสาหรับหน่วยเลือกตั้งเฉพาะ

ที่ตั้งอยู่ในเรือนจา ซึ่งเวลาในการเลือกตั้งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 a.m. ถึง 4:00 p.m.)

ระยะเวลาการเสนอชือ
่


ระยะเวลาการเสนอชื่อของผู้สมัคร:

18 ถึง 31 กรกฎาคม 2020



แบบฟอร์มการเสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ (www.reo.gov.hk)
ของสานักงานการลงทะเบียนและการเลือกตั้ง (“REO”)
หรือขอรับได้ฟรีที่สานักงานดังต่อไปนี้:
(a) สานักงานเขต
(b) สานักงานเจ้าหน้าที่ผก
ู้ ากับดูแลการเลือกตั้ง
(c) สานักงาน REO (ชั้น 10/F, ตึกฮาร์เบอร์เซ็นเตอร์, เลขที่ 25 ถนนฮาร์เบอร์, ว่านจ๋าย,
ฮ่องกง หรือ ห้อง 2301-03, ชั้น 23/F, ตึกมิลเลนเนี่ยมซิตี้ 6, เลขที่ 392 ถนนกู่นถ่อง,
กู่นถ่อง,เกาลูน)

สรุปย่อเกีย
่ วกับสภานิตบ
ิ ญ
ั ญัติ

องค์ประกอบของสภานิตบ
ิ ญ
ั ญัติ


สภานิติบัญญัติชุดที่เจ็ด (2020-2024) ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 70 คน มี 35 คนจะได้รั
บเลือกโดยการเลือกตั้งของเขตพื้นทีภ
่ ูมิศาสตร์ผ่านการเลือกตั้งโดยตรงและอีก 35 คนจะไ
ด้รับเลือกโดยการเลือกตั้งของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



วาระการดารงตาแหน่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เป็นระยะเวลาสี่ปี
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เขตเลือกตัง้ ของพืน
้ ทีภ
่ ม
ู ิศาสตร์ (“GC”) – 35 ทีน
่ งั่
(1) หมู่เกาะฮ่องกง

6 ที่นั่ง

(2) เกาลูนตะวันตก

6 ที่นั่ง

(3) เกาลูนตะวันออก

5 ที่นั่ง

(4) นิวเทอร์ริเทอรี่ส์ตะวันตก

9 ที่นั่ง

(5) นิวเทอร์ริเทอรี่ส์ตะวันออก

9 ที่นั่ง

ระบบการลงคะแนนเสียง: ระบบบัญชีรายชื่อของสัดส่วนผู้แทน

เขตเลือกตัง้ ของผูเ้ ชีย
่ วชาญเฉพาะทาง (“FC”) – 35 ทีน
่ งั่
(1) เฮืองยี่กุ๊ก *

1 ที่นั่ง

(2) การเกษตรและการประมง*

1 ที่นั่ง

(3) การประกันภัย *

1 ที่นั่ง

(4) การขนส่ง *

1 ที่นั่ง

(5) การศึกษา

1 ที่นั่ง

(6) กฎหมาย

1 ที่นั่ง

(7) การบัญชี

1 ที่นั่ง

(8) การแพทย์

1 ที่นั่ง

(9) บริการสุขภาพ

1 ที่นั่ง

(10) วิศวกรรม

1 ที่นั่ง

(11) การสารวจทางสถาปัตยกรรม,

1 ที่นั่ง

การวางผังเมืองและภูมิทัศน์
(12) แรงงาน

3 ที่นั่ง

(13) สวัสดิการสังคม

1 ที่นั่ง

(14) อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

1 ที่นั่ง

(15) การท่องเที่ยว

1 ที่นั่ง

(16) การค้า (ที่หนึ่ง)

1 ที่นั่ง
2
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(17) การค้า (ที่สอง)

1 ที่นั่ง

(18) อุตสาหกรรม (ที่หนึ่ง)

1 ที่นั่ง

(19) อุตสาหกรรม (ที่สอง)

1 ที่นั่ง

(20) การเงิน

1 ที่นั่ง

(21) บริการทางการเงิน

1 ที่นั่ง

(22) การกีฬา ศิลปะการแสดง

1 ที่นั่ง

วัฒนธรรมและสื่อสิ่งพิมพ์
(23) นาเข้าและส่งออก

1 ที่นั่ง

(24) เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ

1 ที่นั่ง

(25) การค้าส่งและการค้าปลีก

1 ที่นั่ง

(26) เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ที่นั่ง

(27) ธุรกิจอาหารเครือ
่ งดื่ม

1 ที่นั่ง

(28) สภาเขต (ที่หนึ่ง)

1 ที่นั่ง

(29) สภาเขต (ที่สอง)

5 ที่นั่ง

ระบบการลงคะแนนสามประเภท: (a) ระบบกาจัดสิทธิพิเศษสาหรับการลงคะแนนให้กับ FCs
พิเศษทั้งสี่แบบแรกมีการทาเครื่องหมายด้วย*; (b) ระบบบัญชีรายชื่อของสัดส่วนผู้แทนสา
หรับสภาเขต (ที่สอง) FC; และ (c) ระบบผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งตามระบบแบ่งเขตค
ะแนนสูงสุดสาหรับ 24 ที่นั่งแบบธรรมดาที่เหลือของ FCs.

1-คน -2-คะแนนเสียง
• ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนจะมีหนึ่งคะแนนเสียงสาหรับเขตเลือกตั้งของพื้นที่ภูมิศาสตร์และหนึ่
งคะแนนเสียงสาหรับเขตเลือกตั้งของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
• ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเขตเลือกตั้งของพื้น
ที่ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดั้งเดิม 28 เขต มีสิทธิลงทะเบียนในสภาเขต (ที่สอง) FC ได้

ผูใ
้ ดทีส
่ ามารถลงคะแนนเลือกตัง้ ได้?
•

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้วที่มีชื่อรวมอยู่ในการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งรอบ
สุดท้ายปี 2020 สามารถลงคะแนนเสียงของพวกเขาในการเลือกตั้งได้
www.voterregistration.gov.hk/eng/statistic2020.html
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ทาไมต้องเลือกตัง้ ?


เพื่อเลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติสาหรับเขตเลือกตั้งพื้นที่ภูมิศาสตร์
และ/หรือเขตเลือกตั้งของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามลาดับ



เพื่อใช้สิทธิการเป็นพลเมืองและรับผิดชอบในการทาหน้าที่พลเมืองของท่าน

ลงคะแนนเลือกตัง้ ทีไ
่ หน?


ผูม
้ ีสิทธิเลือกตั้งแต่ละท่านหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอานาจ (“AR”) จะได้รับการจัดสรรให้ลง
คะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่กาหนดไว้ ให้ ซึง่ จะอยู่ใกล้ที่อยู่ที่ลงทะเบียนของเขา
/เธอในการลงทะเบียนผู้มส
ี ิทธิเลือกตั้งรอบสุดท้ายเท่าที่จะทาได้



ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกคุมขังจะได้รับการจัดสรรให้ลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเฉพาะที่
อยู่ในทัณฑสถาน หรือสถานีตารวจตามความเหมาะสม



บัตรเลือกตั้งที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งที่กาหนดของผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายบุคคลหรื
อ AR จะออกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ ARs ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 วันก่อนถึงวันเลือ
กตั้ง



แผนทีร่ ะบุที่ตั้งซึ่งแนบไปพร้อมกับบัตรเลือกตั้งจะมีระบุไว้ว่าหน่วยเลือกตั้งทีจ
่ ัดสรรให้สาหรั
บผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ AR นั้นง่ายต่อการเดินทางเข้าถึงสาหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
(ผู้ใช้รถเข็นหรือเคลื่อนไหวลาบาก)หรือหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ AR ที่ใช้รถเข็นหรือมีปั
ญหาด้านการเคลือ
่ นไหวและผู้ที่พบว่าหน่วยเลือกตั้งที่กาหนดให้ไม่สามารถเข้าถึงได้สามา
รถยื่นเรื่องไปที่ REO เพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่กาหนดขึ้นเป็นพิเศษที่ผู้
ใช้รถเข็นหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคลื่อนไหวลาบากสามารถเข้าถึงได้โดยสามารถยื่นเรื่องได้
ทางแฟ็กซ์ (2891 1180) ทางอีเมล (reoenq@reo.gov.hk) หรือทางโทรศัพท์ (2891
1001) หรือทางจดหมาย (10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong
Kong) ได้ไม่เกินวันที่ 1 กันยายน 2020



หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการความช่วยเหลือด้านล่ามแปลภาษาเกี่ยวกับเรื่องการลงคะแนนเ
สียง พวกเขาสามารถโทรศัพท์ติดต่อศูนย์ให้บริการชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง
(“CHEER”) ผ่านทางสายด่วนดังต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 28 สิงหาคม และ ตั้งแต่วันที่ 31
สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2020

ภาษา

หมายเลขสายด่วน

บาฮาซา อินโดนีเซีย

3755 6811

ฮินดี

3755 6877
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เนปาลี

3755 6822

ปันจาบี

3755 6844

ตากาล็อก

3755 6855

ไทย

3755 6866

อูรดู

3755 6833

เวียดนาม

3755 6888

วิธก
ี ารลงคะแนนทาอย่างไร?


นาบัตรประจาตัวประชาชนฮ่องกง (“บัตร HKID”) ตัวจริงของท่านหรือเอกสารทดแทนอื่นๆ
(กรุณาดูรายละเอียดในส่วน “เอกสารต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการรับบัตรลงคะแนน”
ตามรายละเอียดด้านล่าง) ไปยังหน่วยเลือกตั้งที่กาหนดไว้ของท่านในวันที่ 6 กันยายน
2020 (วันอาทิตย์) ในช่วงเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง (7:30 a.m. ถึง 10:30 p.m.)



แสดงบัตร HKID ตัวจริงของท่านหรือเอกสารทดแทนอื่นๆ ทีก
่ าหนดต่อเจ้าหน้าที่ประจาหน่
วยเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้งที่ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของท่านกับการลงทะเบียนเลือก
ตั้งรอบสุดท้าย



ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งหนึ่งหรือสองใบขึ้นอยู่กับสิทธิของท่าน และกระดาษแข็
งที่แนบตราประทับที่มีเครื่องหมาย "" บัตรลงคะแนนเลือกตั้งของ GC และสภาเขต
(ที่สอง) FC จะถูกพับไว้กอ
่ นโดยเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้ง
นอกจากนี้จะมอบปากกาสีดาให้กั บผู้มีสิทธิเลือกตัง้ หรือ AR ของ FCs พิเศษทั้งสี่ (ได้แก่
เฮืองยี่กุ๊ก FC, การเกษตรและการ ประมง FC, การประกันภัย FC, และการขนส่ง FC)
หลังจากนั้น ท่านควรเข้าไปที่คูหาเลือ กตั้งคูหาใดคูหาหนึ่งโดยทันที



ท่านต้องทาเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนของท่านภายในคูหาเลือกตั้งกรุณาปฏิบัติตามคา
แนะนาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งคาแนะนาที่พิมพ์ไว้บนบัตรเลือกตั้ง
และใบประกาศแจ้งภายในคูหาเลือกตั้ง



ท่าน (ยกเว้นสาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ ARs ของ FCs พิเศษทั้งสี่) จะต้องใช้ตราประทั
บที่แนบมาพร้อมกับกระดาษแข็งเพื่อประทับตรา ""

ลงบนบัตรลงคะแนนในวงกลมที่อยู่ต

รงข้ามกับบัญชีรายชื่อของผู้สมัครหรือชื่อผู้สมัครที่ท่านต้องการเลือก


สาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ ARs ของ FCs พิเศษทั้งสี่ กรุณาใช้ปากกาสีดาทีม
่ อบให้ท่า
นเพื่อทาเครื่องหมายเป็นตัวเลขอารบิก “1” ลงในวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับชื่อของผู้สมัครท่าน
ต้องการเลือกคนแรก และตัวเลขอารบิก “2” ตรงข้ามกับชื่อของผู้สมัครที่ท่านต้องการเลือ
กคนที่สอง เป็นต้น ท่านจะต้องทาเครื่องหมายให้ผู้สมัครที่ท่านต้องการเลือกเป็นคนแรกเพี
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ยงหนึ่งคนเท่านั้น


หากท่านทาผิดพลาดใดๆ ในการทาเครือ
่ งหมายบนบัตรลง คะแนนหรือไม่ได้เจตนาที่จะ
ทาบัตรลงคะแนนเสีย ท่านสามารถคืนบัตรลงคะแนนให้กับประธานเจ้าหน้าทีแ
่ ละขอเปลี่
ยนบัตรลงคะแนน



หลังจากที่ทาเครือ
่ งหมายลงบนบัตรเลือกตั้งแล้ว:
(a)

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ GC ควรพับบัตรลงคะแนนหนึ่งครั้งตามที่เจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
เลือกตั้งได้พับไว้ก่อนหน้าซึ่งด้านที่ถูกทาเครื่องหมายจะอยู่ดา้ นในเพื่อปกปิดเครื่องหม
าย "" ก่อนทีจ
่ ะหย่อนลงในหีบ บัตรลงคะแนนสีฟ้า

(b)

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสภาเขต (ที่สอง) FC ควรพับบัตรลงคะแนนแบบเดียวกันหนึ่งค
รั้งและหย่อนลงในหีบบัตรลงคะแนนสีขาว และ

(c)

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ AR ของ FCs อื่นๆ ไม่ควรพับบัตรลงคะแนน แต่ให้คว่าหน้าบั
ตรลงและหย่อนลงในหีบบัตรลงคะแนนสีแดง

เอกสารทีจ
่ าเป็นสาหรับการขอรับบัตรลงคะแนน
•

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2018 บุคคลที่ขอรับบัตรลงคะแนนจาเป็นต้องแสดงบัตรป
ระจาตัว ประชาชนตัวจริงของเขา/เธอ (บัตร “HKID”) หรือเอกสารทดแทนอื่นๆตามที่
กาหนดไว้ดังต่อไป นี้:
(a)

หนังสือเดินทางของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (“HKSAR”) ฉบับตัวจริง หรือ

(b)

ใบรับรองการยกเว้นฉบับตัวจริง หรือ

(c)

ใบตอบรับสาหรับการสมัครขอทาบัตร HKID ฉบับตัวจริง หรือ

(d)

หนังสือเดินทางประจาตัวของลูกเรือฉบับตัวจริง หรือ

(e)

เอกสารประจาตัวสาหรับวัตถุประสงค์เรื่องการออกวีซ่าฉบับตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
หรือ

(f)

เอกสารหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
HKID หรือใบรับรองการยกเว้นหรือใบตอบรับสาหรับการสมัครขอทาบัตรประจาตัว
ประชาชนทีส
่ ูญหายหรือถูกทาลาย HKID (โดยทั่วไปจะเรียกว่า “ใบบันทึกของทรั
พย์สินที่สูญหาย”) พร้อมกับหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่เหมือนกับฉบั
บตัวจริงทีย
่ ังไม่หมดอายุ (เช่น หนังสือเดินทางที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางของ
HKSAR หรือใบอนุญาตให้กลับภูมิลาเนา) ที่แสดงชื่อและรูปถ่ายของ เขา/เธอ

•

สาหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงมาตรา 50 ของระเบียบการว่าด้วยคณะกรรมการจัดก
ารเลือกตั้ง (ระเบียบการเลือกตั้ง)(สภานิติบัญญัติ) (ข้อที่ 541D)
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รายการตรวจสอบสาหรับผูม
้ ีสท
ิ ธิเลือกตัง้
•

ตามพระราชกฤษฎีกา (ข้อที่ 554) ว่าด้วยการเลือกตั้ง (การกระทาการทุจริตและผิดก
ฎหมาย) ซึ่งมีการบังคับใช้โดยคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต (“ICAC”)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้ภายในฮ่องกงหรือที่อื่นๆ:
(a) เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็นต้น) อาหาร เครื่องดื่ม หรือ
ความบันเทิงจากบุคคลใดๆ ก็ตาม เพื่อไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งหรือเพื่อใ
ห้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
(b) เสนอผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ เป็นต้น) อาหาร เครื่องดื่ม หรือความบันเทิง
ให้กับบุคคลใดๆ ก็ตาม เพือ
่ จูงใจหรือให้รางวัลเพื่อไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
หรือเพื่อให้ลงคะแนนเสียง หรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งโดย
เฉพาะ
(c) ใช้กาลังหรือข่มขู่วา่ จะใช้กาลังหรือใช้การบีบบังคับที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการลง
คะแนนเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงใ
นการเลือกตั้งหรือให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่
งโดยเฉพาะ
(d) ชักจูงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยการหลอกลวงให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงใน
การเลือกตั้งหรือให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะหรือกีดขวางหรือขัดขวางบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยการหลอกลวงจากการลงค
ะแนนในการเลือกตั้ง
(e) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งที่ตนเองทราบว่าไม่ได้รบ
ั สิทธิให้กระทา
(f) ลงคะแนนเสียงหลังจากที่ให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลทีท
่ าให้เกิดการเข้าใจผิด (เช่น แจ้งที่
อยู่อาศัยอันเป็นเท็จ) โดยเจตนาหรือโดยประมาทกับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง

•

ICAC มีการจัดทาเว็บไซต์เฉพาะเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่โปร่งใสและให้บริการข้อมูลที่เกี่ยว
ข้อง (ทั้งในภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) โปรดเข้าไปที่ www.icac.org.hk/elections

•

ห้ามกระทาการดังต่อไปนี:้
(a) สื่อสารกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ รวมถึงแสดงการลงคะแนนเสียงบนบัตรเลือกตั้งของคุ
ณให้กับผู้อื่นดูหรือใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการสื่อสารทางอิเล็กทร
อนิกส์ภายในหน่วยเลือกตั้ง
(b) บันทึกภาพ ถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงหรือวิดีโอต่างๆ ภายในหน่วยเลือกตั้ง
(c) ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ ทาเครือ
่ งหมายบนบัตรเลือกตั้งของคุณ ในกรณีที่จาเป็น
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คุณสามารถขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ทาเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งของคุณต่อหน้าเจ้า
หน้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้ง
(d) รบกวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ ที่ต้องการลงคะแนนเสียงของพวกเขา
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