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ขอ้มลูโดยยอ่การเลอืกตัง้ซอ่ม 

การจดัการเลอืกตัง้ส าหรบัการเลอืกตัง้ซอ่มเขตการเลอืกตัง้ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้สภานติบิญัญตั ิ

ค.ศ. 2022 

 วันเลือกตั้ง: 18 ธันวาคม 2022 (วันอาทิตย์)

 เวลาเลือกตั้ง: 9 :00 a.m. ถึง 11:30 a.m. (เวลาเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งเฉพาะจะถูกจัดตั้งขึ้น

ในทัณฑสถานและจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งที่สถานที่แยกกักตัวของชุมชน (ถ้ามี) และ หน่วยเลือกตั้งเพนนี่

เบย์ ในเวลา 9 :00 a.m. ถึง 10:30 a.m.)

ระยะเวลาในการเสนอชือ่ 

 ระยะเวลาการเสนอชื่อ: 1 พฤศจิกายน ถึง 14 พฤศจิกายน 2022 

 แบบฟอร์มการเสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ (www.reo.gov.hk) ของส านักงาน

การเลือกตั้ง (“REO”)  หรือขอรับได้ฟรีที่ส านักงานดังต่อไปนี้:

o ส านกังานเขต หรือ

o ศูนยส์อบถามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย; หรือ

o ส านกังานเจา้หนา้ทีผู่้ก ากับดูแลการเลือกตั้ง [ชั้น 13/F, อีสต์วิง, ตกึเซ็นทรัลกัฟเวอร์เมินทอ์อฟ

ฟิส, เลขที่ 2 ทิม เหม่ อเวนวิ, ทามาร,์ ฮ่องกง] หรือ

o ส านกังานของ REO (ชั้น 10/F, ตึกฮารเ์บอร์เซ็นเตอร,์ เลขที ่ 25 ถนนฮารเ์บอร,์ วา่นจา๋ย,

ฮ่องกง หรอื ยูนติ 2301-03, ชั้น 23, ตึกมิลเลนเนีย่มซติี ้ 6, เลขที่ 392 ถนนกูน๊ถ่อง, กู๊นถ่อง,

เกาลูน)

จ านวนสมาชกิทีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ 

 สมาชิกจ านวนสี่คนของเขตการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (“ECC”)

การเสนอชือ่และผูส้มคัร 

ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป ได้มีการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งตามพื้นที่ 

ภูมิศาสตร์ ไม่ถูกตัดสิทธิ์จากการเลือกตั้งตามมาตราที่ 39 ของกฎหมายว่าด้วยสภานิติบัญญัติ (ข้อ 

ที่ 542) มีการพ านักอาศัยประจ าอยู่ในฮ่องกงเป็นระยะเวลา 3 ปีทันทีก่อนวันที่เขา/เธอได้รับการ 

เสนอชื่อ และเป็นพลเมืองชาวจีนที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรอยู่ในฮ่องกง โดยไม่มีสิทธิในการพ านักอาศัยใน 

ประเทศอื่นๆ นอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผู้สมัครไม่จ าเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (“EC”)  

ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องได้รบัการเสนอชือ่โดยสมาชิกของ EC ไม่ต่ ากว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 20 คน 

โดยในจ านวนนี้จะต้องมีสมาชิกไม่ต่ ากวา่ 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คนจากแต่ละภาคส่วนของทั้ง 5 ภาค

ส่วนของ EC  

 สมาชิกของ EC แต่ละคนสามารถเสนอชื่อผูส้มัครได้เพียง 1 คนเทา่นั้น

การเลอืกตัง้ 

สมาชิกของ EC จะใช้รายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อลงคะแนนเสียงของตนด้วยการ 

ลงคะแนนลับ บัตรลงคะแนนจะสมบูรณก์็ตอ่เม่ือมีจ านวนผู้ลงคะแนนเสยีงในบัตรลงคะแนนเท่ากบั 

https://www.reo.gov.hk/
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จ านวนของสมาชิกที่ได้รับเลือกทดแทน ผู้สมัครจ านวนสี่คนที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจะได้รับ 

เลือกทดแทนในการเลือกตั้งซ่อม 

ใครสามารถลงคะแนนเสยีง 

 สมาชิกที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธเิลือกตั้งรอบสุดท้ายของ EC มีสิทธิในการเสนอชื่อและลงคะแนน

เสียง

ลงคะแนนเสยีงทีไ่หน 

 จะมีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งของ ECC เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกควบคุมตัวจะถูกจัดให้ลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งเฉพาะในทัณฑสถานหรือ

สถานีต ารวจตามความเหมาะสม

 จะมีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเพนนี่เบย์ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถลงคะแนน

เสียงของตนเองได้ที่หน่วยเลือกตั้ง ECC เนื่องจากการแยกกักตัวท้องถิ่นหรือมาตราการกักตัวที่จะ

ลงคะแนนเสียง

 บัตรลงคะแนนที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งที่ก าหนด จะออกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย

10 วันก่อนวันเลือกตั้ง

 หน่วยเลือกตั้งสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้ที่ต้องใช้รถเข็นหรือผู้ที่มีปัญหาใน

การเคลื่อนไหว)

 ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการความช่วยเหลือในการแปลข้อมูลในการเลือกตั้ง พวกเขาสามารถโทรหา

ศูนย์เพื่อความสามัคคีและการยกระดับผู้พ านักชนกลุ่มน้อย (“CHEER”) ผ่านสายด่วนดังต่อไปนี้

ภาษา หมายเลขสายดว่น TELIS 

บาฮาซา อินโดนีเซีย 3755 6811 

ฮินดี 3755 6877 

เนปาลี 3755 6822 

ปันจาบ ี 3755 6844 

ตากาล็อก 3755 6855 

ไทย 3755 6866 

อูรดู 3755 6833 

เวียดนาม 3755 6888 

วธิลีงคะแนนเสยีง 

 น าบัตรประจ าตัวประชาชนฮ่องกงตัวจริง (“บัตร  HKID”) หรือหรือเอกสารทดแทนอื่นๆ ตามที่ระบุ

(โปรดดูหัวข้อ “เอกสารที่จ าเป็นส าหรับการรับบัตรลงคะแนน” ตรงด้านล่างส าหรับรายละเอียด)  ไปที่



Thai version 

หน่วยเลือกตั้งที่ก าหนดของท่านในวันที่  [18 ธันวาคม 2022 (วันอาทิตย์) ในช่วงเวลาเลือกตั้ง 

(9:00 a.m.ถึง 11:30 a.m.) (เวลาเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งเฉพาะจะถูกจัดตั้งขึ้นในทัณฑสถาน 

(ถ้ามี) และ หน่วยเลือกตั้งเพนนี่เบย์ในเวลา 09:00 a.m. ถึง 10:30 a.m.) และน าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

ประจ าหน่วยเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะขอให้ท่านถอดหน้ากาก 

อนามัยออกชั่วคราวและท าการตรวจสอบด้วยสายตา เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะใช้แท็บเล็ตของ 

ระบบการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  (“EPR”) เพื่อสแกนบัตร  HKID ของท่านเพื่อตรวจสอบว่า 

ท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ECC หลังจากตรวจสอบแล้ว  เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะให้บัตรลงคะแนน 

แก่ท่าน และระบบ EPR จะบันทึกการออกบัตรลงคะแนนให้กับท่าน 

 ท่านยังจะได้รับปากกาสีด า หลังจากนั้นท่านควรเข้าไปในคูหาเลือกตั้งคูหาใดคูหาหนึ่งโดยทันที

 โปรดปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง รวมถึงข้อความที่พิมพ์อยู่บนบัตรลงคะแนน

และป้ายประกาศภายในคูหาเลือกตั้ง และท าเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

 ท่านควรลงคะแนนเสียงบนบัตรลงคะแนนให้ผู้สมัครไม่เกินหรือไม่น้อยกว่า ห้าคน ท่านควรใช้ปากกา

สีด าที่หน่วยเลือกตั้งให้มาเพื่อแรเงาวงรีด้วยสีด าตรงข้ามกับชื่อผู้สมัครที่ท่านต้องการเลือก

คูหาเลือกตั้งแต่ละคูหาจะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น ตามหลักการของอิสรภาพใน 

การลงคะแนนเสียงและความลับของคะแนนเสยีง กฎหมายได้ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตาม (แม้ว่าเขา/เธอจะเปน็ 

ญาติหรือเพื่อนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) เข้าร่วมหรือช่วยเหลือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงของ 

เขา/เธอ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีปัญหาในการท าเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง ตามกฎหมาย 

แล้ว อาจขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ก ากับดูแล (“PRO”) หรือผู้ช่วยของ PRO ช่วยท าเครื่องหมายลงบนบัตร 

ลงคะแนนแทนตนตามความประสงค์ในการออกเสียงของตน โดยต้องท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่หน่วย 

เลือกตั้งหนึ่งคนเพื่อเป็นพยาน อย่าพับบัตรลงคะแนนของท่าน หลังจากที่ท าเครื่องหมายบนบัตร 

ลงคะแนนแล้ว ท่านสามารถเลือกใช้เครื่องจดจ าเครื่องหมายด้วยแสงที่มีการติดตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 

เพื่อตรวจสอบว่าจ านวนผู้สมัครที่ตนท าเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนมีจ านวนไม่เกินหรือไม่น้อย 

กว่าห้าคน เครื่องจดจ าเครื่องหมายด้วยแสงที่มีการติดตั้งในหน่วยเลือกตั้งจะไม่ท าการบันทึกหรือนับ 

ตัวเลือกที่ท่านท าเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนน ท่านควรใส่บัตรลงคะแนนลงในซองที่หน่วยเลือกตั้ง 

จัดเตรียมไว้ให้แล้วน าบัตรลงคะแนนที่บรรจุอยู่ในซองไปใส่ลงในหีบบัตรลงคะแนน  

 หากท่านเกิดท าผิดพลาดในการท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนหรือท าให้บัตรลงคะแนนเสียหายโดย

ไม่ได้ตั้งใจ ท่านสามารถส่งคืนบัตรลงคะแนนนั้นไปยัง PRO และขอเปลี่ยนบัตรใหม่

เอกสารทีจ่ าเปน็ส าหรบัการรบับตัรลงคะแนน 

 ภายใต้ข้อบังคับตามกฎหมาย บุคคลที่ขอรับบัตรลงคะแนนจะต้องแสดงบัตรประชาชน HKID ตัวจริง

ของเขา/เธอ หรือเอกสารทดแทนอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้:

o หนังสือเดินทาง HKSAR ฉบับตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

o ใบรับรองการยกเว้นฉบับตัวจริง หรือ

o ใบตอบรับส าหรับการสมัครขอท าบัตร HKID ฉบับตัวจริง หรือ

o หนังสือเดินทางประจ าตัวของลูกเรือฉบับตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

o เอกสารประจ าตัวบุคคลส าหรับวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า ฉบับตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

o เอกสารหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับบัตร HKID ที่สูญหายหรือถูกท าลาย
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หรือใบรับรองการยกเว้น หรือใบตอบรับส าหรับการสมัครขอท าบัตร HKID (โดยทั่วไปจะเรียกว่า 

“ใบบันทึกทรัพย์สินที่สูญหาย”) พร้อมกับหนังสือเดินทางฉบับตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ* หรือ 

เอกสารการเดินทางที่คล้ายกัน (เช่น หนังสือเดินทางอื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางของ 

HKSAR หรือใบอนุญาตให้กลับภูมิล าเนา) ที่แสดงชื่อและรูปถ่ายของเขา/เธอ 

* หนังสือเดินทางสัญชาติอังกฤษ (นอกราชอาณาจักร ) (BN(O)) ไม่ใช่หนังสือเดินทางและ

หลักฐานยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง 

  ส าหรับรายละเอียด โปรดดูมาตรา 50 ของข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ขั้นตอนการ 

เลือกตั้ง) (สภานิติบัญญัติ) (ข้อ 541D) 

การเขา้ควิพเิศษส าหรบัผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีม่คีวามจ าเปน็ 

 อนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น

 ภายใต้หลักการ "การปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียม" ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งจะต้องเข้าคิวเพื่อ

ลงคะแนนเสียง หากเจ้าหน้าที่ PRO แน่ใจว่าผู้ที่มาถึงหรือผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่จะลงคะแนนอยู่

ในค าอธิบายดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ PRO สามารถบอกให้บุคคลนั้นไป ยังบริเวณที่ก าหนดไว้หรือไป

ต่อท้ายคิวหากมีการต่อคิวจากบริเวณนั้นเพื่อขอบัตรลงคะแนนได้ทันที –

o เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 70 ปีบริบูรณ์ *

o เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือ

o เป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าคิวนานหรือมีความยากล าบากในการเข้าคิว เนื่องจากเจ็บป่วย บาดเจ็บ

ทุพพลภาพ หรือต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยเคล่ือนที่

* หมายรวมถึงบคุคลดังต่อไปนี ้–

o ผู้ที่มีเอกสารแสดงปีเกิดของตน ซึ่งไม่ระบุเดือนและวันเกิด ที่นับอายุได้ 70 ปีก่อนปีที่มีการจัด

วันเลือกตั้ง

o ผูท้ี่มีเอกสารแสดงปีเกิดของตน ซึ่งไม่ระบุวันเกิด ที่นับได้ 70 ปีก่อนปีที่มีการจัดวันเลือกตั้ง และ

แสดงเดือนเกิดของตนที่เป็นเดือนเดียวกันกับเดือนที่มีการจัดวันเลือกตั้ง

 เจ้าหน้าที่ PRO จะก าหนดบริเวณที่นั่งภายในหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งข้างต้นนั่งพักผ่อน

ได้หากต้องการ หลังจากพักผ่อนแล้วพวกเขาก็สามารถเข้าแถวตามคิวพิเศษก่อนจะตรงไปยังโต๊ะที่

ออกบัตรลงคะแนน

 ตามหลักการของอิสรภาพในการลงคะแนนเสียงและความลับของคะแนนเสียง กฎหมายได้ห้ามมิให้

ผู้ใดก็ตาม (แม้ว่าเขา/เธอจะเป็นญาติหรือเพื่อนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) เข้าร่วมหรือช่วยเหลือผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีปัญหาในการท าเครื่องหมายลงบนบัตร

ลงคะแนนด้วยตนเอง ตามกฎหมายแล้ว อาจขอให้เจ้าหน้าที่ PRO หรือผู้ช่วยของ PRO ช่วยท า

เครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนแทนตนตามความประสงค์ในการออกเสียงของตน โดยต้องท าต่อ

หน้าเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งหนึ่งคนเพื่อเป็นพยาน เจ้าหน้าที่ PRO ได้รับอนุญาตให้ใช้ดุลยพินิจได้

ตามความเหมาะสมในการอนุญาตให้ผู้ติดตามสามารถใช้คิวพิเศษร่วมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้อื่นติดตาม
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รายการตรวจสอบส าหรบัผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

 ตามกฎหมาย (ข้อ 554) ว่าด้วยการเลือกตั้ง (การกระท าการทุจริตและผิดกฎหมาย) ซึ่งมีการบังคับใช้

โดยคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต (“ICAC”)  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องไม่กระท าการดังต่อไปนี้

ภายในฮ่องกงหรือที่อื่นๆ :

o ปลุกปั่นยุยงบุคคลอื่นไม่ให้ลงคะแนนเสียง ให้ท าบัตรเปล่าที่ไม่มีการท าเครื่องหมาย หรือให้ท า

การลงคะแนนเสียงที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้การกระท าใดๆ ก็ตามในที่สาธารณะในช่วงการเลือกตั้ง

o จงใจกีดขวางและขัดขวางบุคคลอื่นจากการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง

o เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ  (เช่น เงิน ของขวัญ ฯลฯ) อาหาร เครื่องดื่ม หรือความบันเทิง

จากบุคคลใดๆ ก็ตามเพื่อไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง หรือเพื่อให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่

ลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ

o เสนอผลประโยชน์ใดๆ (เช่น เงิน ของขวัญ ฯลฯ) อาหาร เครื่องดื่ม หรือความบันเทิงให้กับบุคคล

ใดๆ ก็ตามเพื่อจูงใจหรือให้รางวัลเพื่อไม่ให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง หรือเพื่อให้ลงคะแนน

เสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ

o ใชก้ าลังหรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังหรือใช้การบีบบังคับที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนน

เสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อชักน าให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง

ให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ

o ชักน าบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยการหลอกลวงให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงในการ

เลือกตั้งให้กับผู้ลงสมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนโดยเฉพาะ หรือกีดขวางหรือขัดขวางบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งจากการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งด้วยการหลอกลวง

o ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งที่เขา/เธอทราบว่าไม่ได้รับสิทธิให้กระท า

o ลงคะแนนเสียงหลังจากที่ให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด (เช่น แจ้งที่อยู่อาศัย

อันเป็นเท็จ) โดยเจตนาหรือโดยประมาทกับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง

ห้ามการกระท าการดังต่อไปภายในหนว่ยเลือกตั้ง: 

o สื่อสารกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ รวมถึงให้ผู้อื่นดูคะแนนเสียงบนบัตรลงคะแนนของท่าน หรือ

ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

o ถ่ายภาพ หรือบันทึกเสียงหรือวิดีโอ

o ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ ท าเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนของท่าน ในกรณีจ าเป็น ท่าน

สามารถขอให้ PRO ท าเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนของท่านต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย

เลือกตั้งได้ตามกฎหมาย

o รบกวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ ที่ต้องการลงคะแนนเสียงของพวกเขา

 ICAC มีการจัดท าเว็บไซต์การเลือกตั้งที่โปร่งใสเพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในภาษาจีนและ

ภาษาอังกฤษ) โปรดเข้าไปที่ www.icac.org.hk/elections

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


Thai version 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพ่ือรับมือโควิด-19 ในหน่วยเลือกต้ังและหน่วยนับคะแนนส่วนกลาง 

 เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิค-19, ทาง REO จะใช้มาตรการดังต่อไปนี:้

หนว่ยเลอืกตัง้ 

o เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ECC ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย จะมีการติดตั้งฉาก

ป้องกันโปร่งใสบนโต๊ะออกบัตรลงคะแนน โต๊ะ PRO ฯลฯ เพื่อแยกเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

o จะมีการก าหนดการจัดสรรช่วงเวลาเลือกตั้งต่างๆให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม EC ห้าภาคส่วน

เพื่อให้พวกเขาลงคะแนนเสียง

o ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครเลือกตั้ง และตัวแทนของพวกเขาจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ

ด้วยเจลล้างมือที่จัดไว้ให้บริเวณทางเข้าก่อนเข้าสู่หน่วยเลือกตั้ง ECC

o มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, ผู้สมัครและตัวแทน เมื่อพวกเขามาถึงหน่วยเลือกตั้ง

o เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจะต้องเข้ารับการตรวจโควิค-19 แบบรวดเร็วในตอนเช้า

ของวันเลือกตั้งและมีผลการทดสอบเป็นลบก่อนที่จะรายงานตัวเข้าท างานที่หน่วยเลือกตั้ง

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือสูญเสียการรับรส/

กล่ินอย่างกะทันหันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันผู้สมัคร /

ตัวแทน  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหน่วยเลือกตั้ง แต่ผู้สมัครสามารถมอบอ านาจให้ตัวแทนท่าน

อื่นช่วยสังเกตการณ์การลงคะแนนแทนได้ 

o ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือสูญเสียการรับรส/กล่ินอย่าง

กะทันหันจะถูกจัดให้ลงคะแนนเสียงในคูหาที่ก าหนดที่หน่วยเลือกตั้ง

o จะมีการถือป้ายและติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้รักษาระยะห่างทางสังคมที่

หน่วยเลือกตั้ง

หน่วยนับคะแนนส่วนกลาง1

o เจ้าหน้าที่ของหน่วยนับคะแนนส่วนกลางทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยและและตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกาย นอกจากนี้จะมีการติดตั้งฉากป้องกันโปร่งใสให้ที่เคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลและ

การลงทะเบียน รวมทั้งจะมีการด าเนินมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดที่ศูนย์

สื่อมวลชนด้วยการก าหนดความจุสูงสุดส าหรับที่นั่งระเบียงชั้นบนสาธารณะ

o ทุกคนที่เข้าไปหรืออยู่ภายในหน่วยนับคะแนนส่วนกลาง (รวมถึงสมาชิก EC) เพื่อความปลอด

ภัยส าหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุในใบรับรองหรือผู้ได้รับการ

ยกเว้นอื่นๆ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 3 โดส และปฏิบัติตาม

ข้อก าหนด “บัตรผ่านวัคซีน” ที่เกี่ยวข้อง

o เจ้าหน้าที่นับคะแนนทั้งหมดจะต้องเข้ารับการตรวจโควิค-19 แบบรวดเร็วในตอนเช้าของวัน

เลือกตั้งและมีผลการทดสอบเป็นลบก่อนที่จะรายงานตัวเข้าท างานที่หน่วยนับคะแนนส่วนกลาง

เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือสูญเสียการรับรส/กล่ินอย่าง

https://www.elections.gov.hk/legco2021/eng/brief.html#note1
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กะทันหันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนน 

o มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยนับคะแนนส่วนกลาง เพื่อตรวจวัดอุณ

ภูมิร่างกายของผู้สมัครและตัวแทนของพวกเขา สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเมื่อมาถึงสถานีนับ

คะแนนส่วนกลาง บุคคลใดก็ตาม(รวมถึงผู้สมัครและตัวแทน)  ที่มีไข้หรือมีอาการเกีย่วกบัทางเดนิ

หายใจ หรือสูญเสียการรับรส/กล่ินอย่างกะทันหันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานีนับคะแนน

ส่วนกลาง หากผู้สมัคร/ตัวแทน มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือสูญเสียการรับรส /

กล่ินอย่างกะทันหัน ผู้สมัครสามารถมอบอ านาจให้ตัวแทนท่านอื่นช่วยสังเกตการณ์การนับ

คะแนนแทนได้

o มีเจลล้างมือให้บริการภายในหน่วยนบัคะแนนส่วนกลาง

o REO จะด าเนินการให้ใช้สารฟอกขาวแบบเจือจางเพื่อฆ่าเชื้อพืน้ผิวเฟอร์นเิจอร์ที่ไม่ใช่โลหะ ใน

หน่วยนับคะแนนส่วนกลางกอ่นการเปิดหนว่ยนบัคะแนนส่วนกลาง (เช่น โตะ๊นับคะแนน, เคาน์

เตอรต์้อนรับ, เกา้อี้ ฯลฯ)

1 มาตรการด้านความปลอดภัยที่น าเสนอส าหรับหน่วยนับคะแนนส่วนกลางจะถูกน ามาใช้กับศูนย์สื่อมวลชนด้วย

เช่นกัน 


