คำถำมที่ 1: ใครสำมำรถลงทะเบียนได้บำ้ ง
คำถำมที่ 2: ทำไมฉันต้องลงทะเบียน
คำถำมที่ 3: ฉันจะลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งได้อย่ำงไร
คำถำมที่ 4: หำกฉันลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ฉันจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียนของฉันได้อย่ำงไร เช่น
ที่อยูใ่ นกำรลงทะเบียน ชื่ อ ที่อยูอ่ ีเมล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อ
คำถำมที่ 5: มีกำรกำหนดระยะเวลำสำหรับกำรลงทะเบียนผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่
และเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียนหรื อไม่
คำถำมที่ 6: ฉันมีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งได้ทนั ที
หลังจำกที่ฉนั ได้ยนื่ ใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งใหม่หรื อไม่ / ฉันมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงในเขตเลือกตั้งใหม่
และสถำนที่ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งใหม่ได้ทนั ที หลังจำกที่ฉนั รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงของที่อยูท่ ี่ใช้ในกำรลงทะเบียนหรื อไม่
คำถำมที่ 7:
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแบบฟอร์มสำหรับกำรลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ ฉบับปรับปรุ งแก้ไขใหม่
REO-1 และREO-2 คืออะไร แล้วฉันควรจะใช้แบบฟอร์มใด
คำถำมที่ 8: ฉันได้กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครเมื่อหลำยปี ที่แล้ว ฉันจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไหม
คำถำมที่ 9: ฉันจะมีอำยุครบ 18 ปี ในเดือนกันยำยน ค.ศ. 2019 แต่ระยะเวลำของกำรลงทะเบียนสิ้ นสุดวันที่ 2 กรกฏำคม
ฉันจะสำมำรถลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งตอนนี้ ได้หรื อไม่
คำถำมที่ 10: ฉันจะย้ำยที่พกั ในอนำคตอันใกล้น้ ี
ฉันจะต้องแจ้งกำรย้ำยที่อยูใ่ หม่สำหรับกำรลงทะเบียนให้กบั สำนักงำนเลือกตั้งตอนนี้หรื อไม่
คำถำมที่ 11: เอกสำรประเภทใดที่จะได้รับกำรยอมรับว่ำเป็ นเอกสำรพิสูจน์ที่อยู่
คำถำมที่
12:
หำกฉันไม่สำมำรถจัดหำเอกสำรที่ระบุชื่อ
และที่อยูม่ ำเป็ นเอกสำรสำหรับพิสูจน์ที่อยูไ่ ด้
มีเอกสำรทำงเลือกใดบ้ำงที่ฉนั จะสำมำรถใช้ยนื่ เพื่อพิสูจน์ที่อยู่
คำถำมที่ 13: หำกบ้ำนใหม่ของฉันเป็ นแฟลตซึ่งเป็ นบ้ำนเช่ำของรัฐบำลภำยใต้กำรเคหะ
หรื อกำรช่วยเหลือด้ำนที่อยูอ่ ำศัยภำยใต้สมำคมสงเครำะห์กำรเคหะฮ่องกง
ฉันจะได้รับกำรยกเว้นจำกข้อกำหนดของกำรพิสูจน์ที่อยูเ่ มื่อยืน่ ใบสมัครเปลี่ยนแปลงที่อยูห่ รื อไม่
คำถำมที่ 14: หำกฉันรู้วำ่ มีใครสักคนให้ขอ้ มูลเท็จสำหรับกำรลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
ฉันจะแจ้งให้หน่วยงำนของรัฐบำลทรำบได้อย่ำงไร
คำถำมที่ 15: หำกใครสักคนให้ขอ้ มูลที่อยูอ่ ำศัยเป็ นเท็จสำหรับกำรลงทะเบียน
และสำหรับกำรลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งกับสำนักงำนเลือกตั้ง
หรื อยืน่ เอกสำรปลอมแปลงสำหรับกำรพิสูจน์ที่อยูเ่ มื่อยืน่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งหลังจำกนั้น
เขำ/เธอจะถือว่ำฝ่ ำฝื นกฎหมำยประเภทไหน
คำถำมที่ 16: ฉันเพิ่งมำจำกจีนแผ่นดินใหญ่ ฉันมีสิทธิ ที่จะลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งหรื อไม่
คำถำมที่ 17: ฉันจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำข้อมูลของฉันได้ถูกบันทึกอย่ำงถูกต้องในกำรสมัครผูส้ ิ ทธิ เลือกตั้ง
คำถำมที่ 18:
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์/คณะกรรมกำรเลือกตั้งสำมำรถลงทะเบียนตอนนี้ ได้ไหม
คำถำมที่ 19: มีกำรปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของฉันในกรณี ที่นำไปใช้ในทำงที่ผิดหรื อไม่
คำถำมที่ 20: ฉันได้ส่งใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียนเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่ /
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียน ฉันจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำกำรลงทะเบียน และสำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งได้ดำเนินกำรกับใบสมัครของฉันแล้ว

คำถำมที่ 21: ฉันควรเข้ำหำหน่วยงำนใดเพื่อขอควำมช่วยเหลือหำกฉันมีคำถำมเพิ่มเติม
คำถำมที่ 1: ใครสำมำรถลงทะเบียนได้บำ้ ง
คำตอบที่ 1: หำกคุณเป็ นผูพ้ กั อำศัยอย่ำงถำวรในฮ่องกง โดยมีอำยุ 18 ปี หรื อมำกกว่ำ และเป็ นผูอ้ ำศัยอยูใ่ นฮ่องกงตำมปกติ
คุณจะมีสิทธิในกำรลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 2: ทำไมฉันต้องลงทะเบียน
คำตอบที่ 2: หลังจำกที่คุณได้ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งแล้ว
คุณก็จสำมำรถใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงในกำรเลือกตั้งสภำนิ ติบญั ญัติ และสภำตำบล
มันเป็ นสิ ทธิของคุณที่จะเลือกตัวแทนของคุณให้มำนัง่ ทำงำนแทนคุณ
หำกคุณมีสิทธิในกำรลงคะแนนเสี ยงสำหรับกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรเลือกตั้งส่ วนย่อย
คุณก็จำเป็ นต้องทำกำรลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งก่อนที่คุณจะทำกำรลงคะแนนเสี ยงในวันเลือกตั้ง

กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 3: ฉันจะลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งได้อย่ำงไร
คำตอบที่ 3: หำกคุณไม่ได้ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
แล้วคุณต้องกำรลงทะเบียนในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ แล้วล่ะก็คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ มใบสมัคร
“ใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียนเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่ (เขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ )” แบบฟอร์ม (REO-1)
• คุณสำมำรถขอรับ “ใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียนเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่ (เขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ )” แบบฟอร์ม
(REO-1) ได้โดยวิธีดงั ต่อไปนี้ - ด้วยกำรดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์น้ ี
- ด้วยกำรส่ งแฟกซ์ผำ่ นกำรโทรเข้ำสำยด่วน หมำยเลข 2891 1001 และ
- ขอรับได้ที่สำนักงำนเขต สำนักงำนกำรจัดกำรของอำคำรสงเครำะห์ และสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง
ที่อยูข่ องสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong

13/F ศูนย์แสดงสิ นค้ำ และกำรประชุมนำนำชำติเกำลูน (Kowloonbay International Trade &
Exhibition Centre)
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon
หลังจำกกำรกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเสร็ จสิ้ น และเซ็นลงนำมแล้ว คุณสำมำรถยืน่ แบบฟอร์ มทำงไปรษณี ย ์ ส่ งแฟกซ์
(หมำยเลขแฟกซ์: 2891 1180) หรื ออีเมล (ที่อยูอ่ ีเมล: form@reo.gov.hk) ไปยังสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง หรื อ
อัพโหลดแบบฟอร์ มได้ที่แพลตฟอร์ มออนไลน์ของสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง (www.reo-form.gov.hk)
หำกคุณมีใบรับรองดิจิตอลที่ยงั ไม่หมดอำยุที่ออกให้โดยไปรษณี ยฮ์ ่องกง หรื อบริ ษทั ให้บริ กำรใบรับรอง Digi-Sign (Digi-Sign
Certification Services Limited) (โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรำยละเอียด) คุณสำมำรถยืน่ ใบสมัครผ่ำนทำงออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ GovHK
ที่ส่วนของ ใบสมัครลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง

ในกำรลงทะเบียนเป็ นผูส้ ิ ทธิ เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตำมหน้ำที่ และผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งคณะ กรรมกำรเลือกตั้งส่ วนย่อย โปรดคลิกที่นี่
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 4: หำกฉันลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ฉันจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของกำรลงทะเบียนของฉันได้อย่ำงไร
เช่น ที่อยูใ่ นกำรลงทะเบียน ชื่อ ที่อยูอ่ ีเมล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อ
คำตอบที่ 4: ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2018 หำกคุณได้ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งแล้ว
และคุณต้องกำรที่จะรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียน คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
“รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งตำมเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ ” แบบฟอร์ม (REO-2)
ข้อควรระวัง: เพื่อให้สอดคล้องกันกับข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำรยืน่ ใบสมัครสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ นกำรลงทะเบียนจะต้องยืน่ เอกสำรพิสูจน์ที่อยูป่ ระกอบด้วย
คุณสำมำรถอ้ำงอิงเอกสำรที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรพิสูจน์ที่อยูไ่ ด้จำก A11 ถึง A13
คุณสำมำรถขอรับ “รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งตำมเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ ” แบบฟอร์ม (REO-2)
ได้โดยวิธีดงั ต่อไปนี้ - ด้วยกำรดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์น้ ี
- ด้วยกำรส่ งแฟกซ์ผำ่ นกำรโทรเข้ำสำยด่วน หมำยเลข 2891 1001 และ
- ขอรับได้ที่สำนักงำนเขต สำนักงำนกำรจัดกำรของอำคำรสงเครำะห์ และสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง
ที่อยูข่ องสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง:
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road

Wan Chai
Hong Kong
13/F ศูนย์แสดงสิ นค้ำ และกำรประชุมนำนำชำติเกำลูน (Kowloonbay International Trade &
Exhibition Centre)
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon
หลังจำกกำรกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเสร็ จสิ้ น และเซ็นลงนำมแล้ว
คุณสำมำรถยืน่ แบบฟอร์มพร้อมด้วยเอกสำรพิสูจน์ที่อยูซ่ ่ ึ งมีระยะเวลำในกำรออกเอกสำรภำยในสำมเดือน
(สำมำรถใช้ได้สำหรับกรณี กำรเปลี่ยนแปลงที่อยู)่ ทำงไปรษณี ย ์ ส่ งแฟกซ์ (หมำยเลขแฟกซ์: 2891 1180) หรื ออีเมล (ที่อยูอ่ ีเมล:
form@reo.gov.hk) ไปยังสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง หรื อ อัพโหลดแบบฟอร์ ม (และเอกสำรพิสูจน์ที่อยู่ ถ้ำมี)
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง (www.reo-form.gov.hk)
หำกคุณมีใบรับรองดิจิตอลที่ยงั ไม่หมดอำยุที่ออกให้โดยไปรษณี ยฮ์ ่องกง หรื อบริ ษทั ให้บริ กำรใบรับรอง Digi-Sign (Digi-Sign
Certification Services Limited) (โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรำยละเอียด) คุณสำมำรถยืน่ ใบสมัครผ่ำนทำงออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ GovHK
ที่ส่วนของ ใบสมัครลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง

นอกเหนือจำกข้ำงต้น หำกคุณได้ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งแล้ว
และคุณต้องกำรที่จะยืน่ /ปรับปรุ งที่อยูอ่ ีเมลของคุณเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรรับข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเลือกตั้งจำกผูล้ งส
มัครเลือกตั้ง คุณสำมำรถยืน่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กบั สำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้งผ่ำนทำงเว็บไซต์ของเรำได้ที่
(http://www.osp.reo.gov.hk/index_e.html) หรื อผ่ำนทำงอีเมล (ที่อยูอ่ ีเมล: reoenq@reo.gov.hk)

กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 5: มีกำรกำหนดระยะเวลำสำหรับกำรลงทะเบียนผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่
และเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียนหรื อไม่
คำตอบที่ 5:
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งที่เป็ นผูอ้ ำศัยอยูใ่ นฮ่องกง/ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนแล้วสำมำรถยืน่ แบบฟอร์ มใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียน
เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่ /รำยงำนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียนได้ทุกเมื่อตลอดปี
อย่ำงไรก็ตำมหำกพวกเขำต้องกำรให้ดำเนินกำรในกำรลงทะเบียนของพวกเขำ/รำยละเอียดที่ได้รับกำรปรับปรุ งแล้วสำหรับกำรลงทะ
เบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจะถูกเผยแพร่ อยูใ่ นช่วงเวลำเดียวกัน พวกเขำจะต้องยืน่ แบบฟอร์ มใบสมัครให้กบั สำนักงำนนี้ในวันที่
หรื อก่อนวันถึงกำหนดเวลำตำมกฏหมำยซึ่ งได้มีกำรระบุไว้ดำ้ นล่ำง :
กำรลงทะเบียนเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่
ปี เลือกตั้งสภำตำบล (เช่นปี 2019): 2 กรกฏำคม

ปี เลือกตั้งที่ไม่ใช่สภำตำบล (เช่นปี 2020): 2 พฤษภำคม
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงของรำยละเอียด
ปี เลือกตั้งสภำตำบล (เช่นปี 2019): 2 มิถุนำยน
ปี เลือกตั้งที่ไม่ใช่สภำตำบล (เช่นปี 2020): 2 เมษำยน
หำกมีกำรยืน่ แบบฟอร์มกำรสมัครหลังจำกวันที่ได้กำหนดไว้ ชื่ อ
และที่อยูข่ องผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่เกี่ยวข้องจะสำมำรถบันทึก/ปรับปรุ งในกำรลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งเพื่อเผยแพร่ ในช่วงเวลำขอ
งกำรลงทะเบียนในครั้งต่อไปเท่ำนั้น
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 6: ฉันมีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งได้ทนั ที
หลังจำกที่ฉนั ได้ยนื่ ใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียนเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่หรื อไม่ /
ฉันมีสิทธิลงคะแนนเสี ยงในเขตเลือกตั้งใหม่ และสถำนที่ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งใหม่ได้ทนั ที
หลังจำกที่ฉนั รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงของที่อยูท่ ี่ใช้ในกำรลงทะเบียนหรื อไม่
คำตอบที่ 6: ตำมกฎหมำยปัจจุบนั สำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง จะกำหนดเขต
และสถำนที่เลือกตั้งตำมข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้ในข้อมูลผูล้ งทะเบียนเลือกตั้งปั จจุบนั ล่ำสุ ดซึ่งได้ทำกำรปรับปรุ งหนึ่งครั้งต่อปี
หำกมีกำรเลือกตั้งสภำตำบล หรื อสภำนิ ติบญั ญัติก่อนกำรประกำศลงทะเบียนรอบสุ ดท้ำยครั้งต่อไปในเดือน กันยำยน 2019
สำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง จะกำหนดเขต
และสถำนที่เลือกตั้งตำมข้อมูลของข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนครั้งสุ ดท้ำยที่ได้เผยแพร่ ไปแล้วในเดือนกรกฎำคม 2018
ดังนั้น บุคคลที่กำลังยืน่ ใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียนเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่
ภำยในรอบกำรลงทะเบียนเป็ นผูเ้ ลือกตั้งปี 2019 (เช่น ตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภำคม 2018 ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม 2019)
จะมีสิทธิลงคะแนนเสี ยงในวันเลือกตั้งได้หลังจำกกำรลงทะเบียนรอบสุดท้ำยของปี 2019 ปี เท่ำนั้น
โดยจะมีกำรเผยแพร่ ในเดือนกันยำยน ปี 2019
สำหรับกำรยืน่ ใบสมัครผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงที่อยูภ่ ำยในรอบกำรลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งปี 2019 (เช่น
ตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษำยน 2018 ถึง วันที่ 2 มิถุนำยน 2019)
หำกมีกำรเลือกตั้งก่อนที่จะมีกำรเผยแพร่ ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่ลงทะเบียนรอบสุ ดท้ำยในดือนกันยำยน 2019
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเหล่ำนี้จะถูกกำหนดให้ลงคะแนนเสี ยงในเขตพื้นที่ และสถำนที่เลือกตั้งตำมที่อยูเ่ ก่ำ (เช่น
ที่อยูต่ ำมที่ได้บนั ทึกไว้ในผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนรอบสุดท้ำยของปี 2018)
คำถำมที่ 7:
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแบบฟอร์มสำหรับกำรลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ ฉบับปรับปรุ งแก้ไขใหม่
REO-1 และREO-2 คืออะไร แล้วฉันควรจะใช้แบบฟอร์มใด

คำตอบที่ 7: เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2018
สมำชิกสำธำรณะควรใช้แบบฟอร์มใบสมัครเฉพำะเรื่ องขึ้นอยูก่ บั ว่ำผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนแล้ว
สมำชิกสำธำรณะที่เป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งแต่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน และต้องกำรที่จะลงทะเบียนในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ ควรใช้
“แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียนเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่ (ตำมเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์)” (REO-1)
ผูเ้ ลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนแล้วที่ตอ้ งกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของเขำ/เธอ ควรใช้
“รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของผูเ้ ลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ ” (REO-2)
คุณสำมำรถเข้ำสู่ ระบบใช้งำนระบบออนไลน์สอบถำมข้อมูลผูเ้ ลือกตั้งได้ที่ (www.voterinfo.gov.hk)
หรื อโทรสำยด่วนของสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้งไปที่ 2891 1001 เพื่อตรวจสอบว่ำคุณเป็ นผูเ้ ลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว
หรื อว่ำข้อมูลกำรลงทะเบียนของคุณถูกต้องหรื อไม่
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 8: ฉันได้กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครเมื่อหลำยปี ที่แล้ว ฉันจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไหม
คำตอบที่
8:
หำกคุณได้สมัครเป็ นผูเ้ ลือกตั้งไปแล้วก่อนหน้ำนี้
คุณไม่จำเป็ นต้องลงทะเบียนอีก
คุณสำมำรถเข้ำสู่ ระบบใช้งำนระบบออนไลน์สอบถำมข้อมูลผูเ้ ลือกตั้งได้ที่
(www.voterinfo.gov.hk)
หรื อโทรสำยด่วนของสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้งไปที่ 2891 1001 เพื่อตรวจสอบว่ำคุณเป็ นผูเ้ ลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว
หรื อว่ำข้อมูลกำรลงทะเบียนของคุณถูกต้องหรื อไม่
สำหรับผูเ้ ลือกตั้งที่มีรำยละเอียดกำรลงทะเบียนไม่ถูกต้อง
อำจมีผลกระทบต่อสถำนะกำรลงทะเบียนของผูเ้ ลือกนั้น
และสิ ทธิในกำรลงคะแนนเสี ยง โปรดกรอก “รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดผูเ้ ลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ ” (REO-2)
และยืน่ แบบฟอร์มที่ได้รับกำรลงนำม และสมบูรณ์แล้ว พร้อมด้วยเอกสำรพิสูจน์ที่อยูท่ ี่มีอำยุภำยใน 3 เดือน (หำกเปลี่ยนที่อยู)่
ไปยังสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง (REO) เพื่อเปลี่ยนที่อยูร่ ำยละเอียดกำรลงทะเบียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่อยูอ่ ำศัย
เพื่อแจ้งให้สำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้งทำกำรปรับปรุ งข้อมูลของคุณ
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 9: ฉันจะมีอำยุครบ 18 ปี ในเดือนกันยำยน ค.ศ. 2019 แต่ระยะเวลำของกำรลงทะเบียนสิ้ นสุ ดวันที่ 2 กรกฏำคม
ฉันจะสำมำรถลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งตอนนี้ ได้หรื อไม่
คำตอบที่ 9: หำกคุณอำยุครบ 18 ปี ก่อน หรื อหลังวันที่ 25 กันยำยน 2019 จะมีกำรเผยแพร่ กำรลงทะเบียนรอบสุ ดท้ำย ปี 2019
และหำกคุณพำนักอยูใ่ นฮ่องกงถำวร คุณมีสิทธิ ที่จะสมัครลงทะเบียนเป็ นผูเ้ ลือกตั้งได้เลยตอนนี้
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่
10:
ฉันจะต้องแจ้งกำรย้ำยที่อยูใ่ หม่สำหรับกำรลงทะเบียนให้กบั สำนักงำนเลือกตั้งตอนนี้ หรื อไม่

ฉันจะย้ำยที่พกั ในอนำคตอันใกล้น้ ี

คำตอบที่ 10: คุณควรกรอกแบบฟอร์ม “รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งตำมเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ ”
(REO-2) ให้สมบูรณ์ และยืน่ หลังจำกกรอกแบบฟอร์มเสร็ จสมบูรณ์ พร้อมเซ็นลงนำมแล้ว
รวมทั้งยืน่ เอกสำรพิสูจน์ที่อยูท่ ี่มีระยะเวลำในกำรออกเอกสำรที่มีอำยุภำยใน 3 เดือนให้กบั สำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งหลังจำกที่คุณย้ำยบ้ำน หำกคุณยืน่ ใบสมัครกำรเปลี่ยนที่อยูใ่ นวันที่
หรื อก่อนวันที่กำหนดวันสิ้นสุ ดสำหรับรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียนของรอบปี 2019 (เช่น ก่อน หรื อหลังวันที่
2 มิถุนำยน 2019) ที่อยูใ่ หม่ของคุณจะถูกแสดงในผูเ้ ลือกตั้งลงทะเบียนรอบสุ ดท้ำย ปี 2019
คำถำมที่ 11: เอกสำรประเภทใดที่จะได้รับกำรยอมรับว่ำเป็ นเอกสำรพิสูจน์ที่อยู่
คำตอบที่ 11: สำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งยอมรับเอกสำรที่แสดงไว้ดำ้ นล่ำงโดยต้องระยะเวลำในกำรออกเอกสำรภำยในสำมเดื อน
(วันที่ที่สำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้งได้รับเอกสำรพิสูจน์ที่อยูจ่ ะถือว่ำเป็ นวันที่ในกำรยืน่ แบบฟอร์ มใบสมัคร)
ซึ่งเอกสำรจะต้องระบุวนั ที่ในกำรออกเอกสำร
และชื่อขององค์กรผูท้ ี่เป็ นผูอ้ อกเอกสำรพิสูจน์ที่อยูท่ ี่สำมำรถนำมำใช้เป็ นหลักฐำนประกอบได้
เอกสำรที่เกี่ยวข้องจะต้องระบุชื่อของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง และที่อยูห่ ลัก (ชื่ อ และที่อยูท่ ี่พิมพ์อยูบ่ นเอกสำรควรเป็ นชื่อ
และที่อยูเ่ ดียวกันกับในแบบฟอร์ มใบสมัคร):

1. ใบเรี ยกเก็บค่ำใช้จำ่ ย หรื อใบกำกับภำษีที่ออกให้โดยหน่วยงำนสำธำรณะ (เช่น ใบเรี ยกเก็บค่ำสำธำณูปโภค ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ
หรื อบริ กำรก๊ำซธรรมชำติ)
2. เอกสำรติดต่อจำกหน่วยงำนรัฐบำล หรื อนิ ติบุคคล
3. ข้อควำม หรื อเอกสำรติดต่อที่ออกให้โดยธนำคำร บริ ษทั ประกันภัย หรื อกองทุนสำรองเลี้ยงชี พที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกทรัสตี้แล้ว
4. ใบเรี ยกเก็บค่ำใช้จำ่ ย ค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์มือถือ ค่ำบริ กำรสัญญำณโทรทัศน์ หรื อบริ กำรอินเตอร์ เน็ต
5. เอกสำร หรื อใบเรี ยกเก็บค่ำใช้จำ่ ยที่ออกให้โดยสถำบันกำรศึกษำหลังระดับมัธยมของท้องถิ่น (local post-secondary institutions)
ที่มีควำมน่ำเชื่ อถือจะสำมำรถนำมำใช้เป็ นหลักฐำนกำรยืนยันที่อยูข่ องผุม้ ีสิทธิ เลือกตั้งได้
6. สัญญำกำรเช่ำที่ยงั เกินกำหนดระยะเวลำ และมี “แสตมป์ ” (สำหรับอำกรแสตมป์ )
(ตำมหลักเกณฑ์ของสัญญำเช่ำไม่จำเป็ นต้องออกเอกสำรภำยในระยะเวลำ 3 เดือนก่อนวันที่ยนื่ ใบสมัคร
แต่วนั ที่จะต้องครอบคลุมถึงวันที่ยนื่ ใบสมัคร) หรื อ
7. ใบเรี ยกเก็บค่ำใช้จ่ำย เอกสำรติดต่อ หรื อเอกสำรอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงำนสำธำรณะ เช่น สำนักงำนสำธำรณสุ ข กำรเคหะ
สมำคมสงเครำะห์กำรเคหะฮ่องกง และสำนักงำนตรวจสอบ และประเมินผลฮ่องกง เป็ นต้น

กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่
12:
หำกฉันไม่สำมำรถจัดหำเอกสำรที่ระบุชื่อ
และที่อยูม่ ำเป็ นเอกสำรสำหรับพิสูจน์ที่อยูไ่ ด้
มีเอกสำรทำงเลือกใดบ้ำงที่ฉนั จะสำมำรถใช้ยนื่ เพื่อพิสูจน์ที่อยู่
คำตอบที่ 12: นอกเหนือจำกเอกสำรพิสูจน์ที่อยูข่ องผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง สำนักงำนกำรลงทะเบียน

และกำรเลือกตั้งยังยอมรับเอกสำรที่ระบุไว้ดำ้ นล่ำงโดยต้องระยะเวลำในกำรออกเอกสำรภำยในสำมเดือน
(วันที่ที่สำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้งได้รับเอกสำรพิสูจน์ที่อยูจ่ ะถือว่ำเป็ นวันที่ในกำรยืน่ แบบฟอร์ มใบสมัคร)
ซึ่งเอกสำรจะต้องระบุวนั ที่ในกำรออกเอกสำร
และชื่อขององค์กรผูท้ ี่เป็ นผูอ้ อกเอกสำรพิสูจน์ที่อยูจ่ ึงจะสำมำรถนำมำใช้เป็ นหลักฐำนประกอบได้:
• เอกสำรพิสูจน์ที่ระบุชื่อ และที่อยูข่ องบุคคลที่พำนักอยูก่ บั ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
และผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งได้เซ็นลงนำมรับรองว่ำบุคคลดังกล่ำวกำลังพำนักอำศัยอยูก่ บั ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในที่อยูเ่ ดียวกัน
รวมทั้งได้แนบเอกสำรพิสูจน์ที่อยูฉ่ บับที่สำมำรถใช้ได้ตำมกฎหมำย หรื อสำเนำจำกต้นฉบับ
สำมำรถดำวน์โหลดตัวอย่ำงของกำรรับรองได้จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง
(http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm)
• หำกผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไม่สำมำรถจัดหำเอกสำรตำมที่ได้ระบุได้ขำ้ งต้น สำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งยังยอมรับกำรรับรองด้วยกำรสำบำนจำกผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่มีข้ ึนก่อนกำรเข้ำรับข้ำรำชกำร/ทนำยควำม/ผูพ้ ิพำกษำสน
ธิสญ
ั ญำสันติภำพเพื่อพิสูจน์ขอ้ อ้ำงของที่อยูต่ ำมกฎหมำยควำมมีศีลธรรมของกำรสำบำน และกำรรับรอง (มำตรำ. 11)
สำมำรถใช้บริ กำรได้ฟรี ที่สำนักงำนเขตสำหรับสมำชิกสำธำรณะที่ตอ้ งกำรสำบำนตนรับรอง
สำมำรถดำวน์โหลดตัวอย่ำงของกำรรับรองตำมกฎหมำยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง
(http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm).

กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 13: หำกบ้ำนใหม่ของฉันเป็ นแฟลตซึ่งเป็ นบ้ำนเช่ำของรัฐบำลภำยใต้กำรเคหะ
หรื อกำรช่วยเหลือด้ำนที่อยูอ่ ำศัยภำยใต้สมำคมสงเครำะห์กำรเคหะฮ่องกง
ฉันจะได้รับกำรยกเว้นจำกข้อกำหนดของกำรพิสูจน์ที่อยูเ่ มื่อยืน่ ใบสมัครเปลี่ยนแปลงที่อยูห่ รื อไม่
คำตอบที่ 13: สำหรับผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่ได้รับอนุญำตให้เช่ำที่อยูส่ ำธำรณะภำยใต้กำรเคหะ
หรื อได้ลงทะเบียนเป็ นผูเ้ ช่ำอำศัยบ้ำนที่ได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนที่อยูอ่ ำศัยภำยใต้สมำคมสงเครำะห์กำรเคหะฮ่องกงนั้นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้
งจะได้รับกำรยกเว้นข้อกำหนดในกำรยืน่ เอกสำรพิสูจน์ที่อยูห่ ำกกำรยืน่ ที่อยูท่ ี่ลงทะเบียนไว้
และที่อยูใ่ นบันทึกของกำรเช่ำเป็ นข้อมูลเดียวกันกับที่อยูท่ ี่ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งยืน่ ไว้แล้ว
อย่ำงไรก็ตำม หำกผูอ้ ยูอ่ ำศัยได้ขำยที่อยูอ่ ำศัยที่ดูแลภำยใต้โครงกำรกรรมสิ ทธิ์บำ้ น หรื อในที่อยูส่ ำธำรณะไปแล้ว (เช่น
แฟลตที่อยูภ่ ำยใต้โครงกำรเช่ำซื้ อ) จะอยูน่ อกขอบเขตของกำรยกเว้น
และผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งดังกล่ำวควรจะยืน่ เอกสำรพิสูจน์ที่อยูต่ ำมข้อกำหนด
ในกรณี ที่เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งไม่สำมำรถตรวจทำนรำยละเอียดที่อยูข่ องผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งด้วยกำรจับคู่ขอ้ มูลกับหน่วยงำน/องค์กรที่เกี่ยวข้องได้
สำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งสำมำรถขอให้ผเู้ ลือกตั้งยืน่ เอกสำรพิสูจน์ที่อยูเ่ มื่อยืน่ ใบสมัครกำรเปลี่ยนแปลงที่อยูภ่ ำยใต้หวั ข้อที่ 10A
ตำมระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมกำรเลือกตั้ง (กำรลงทะเบียนของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง)

(กำรเลือกตั้งสภำนิติบญั ญัติตำมเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ (เขตเลือกตั้งสภำตำบล) (มำตรำ. 541A)

กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 14: หำกฉันรู้วำ่ มีใครสักคนให้ขอ้ มูลเท็จสำหรับกำรลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
ฉันจะแจ้งให้หน่วยงำนของรัฐบำลทรำบได้อย่ำงไร
คำตอบที่ 14:
กำรจัดกำรกำรลงทะเบียนของผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งปั จจุบนั ขึ้นอยูก่ บั กลไกของควำมซื่ อสัตย์ในกำรยืน่ ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรอำนว
ยควำมสะดวกให้กบั ผูล้ งทะเบียน ผูท้ ี่มีสิทธิ ในกำรลงทะเบียน หรื อผูท้ ี่มีสิทธิ เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนแล้วควรยืน่ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง
และถูกต้องในกำรลงทะเบียน หรื อกำรรำยงำนควำมเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียน หำกพบข้อสงสัยของสมำชิกสำธำรณะ
พวกเขำอำจยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้งให้ทำกำรติดตำมผลทันที
และส่ งกรณี ไปยังหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยเพื่อทำกำรสอบสวนตำมควำมเหมำะสม ประชำชนทัว่ ไปไม่ควรฝ่ ำยฝื นกฎหมำย
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 15: หำกใครสักคนให้ขอ้ มูลที่อยูอ่ ำศัยเป็ นเท็จสำหรับกำรลงทะเบียน
และสำหรับกำรลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งกับสำนักงำนเลือกตั้ง
หรื อยืน่ เอกสำรปลอมแปลงสำหรับกำรพิสูจน์ที่อยูเ่ มื่อยืน่ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งหลังจำกนั้น
เขำ/เธอจะถือว่ำฝ่ ำฝื นกฎหมำยประเภทไหน
คำตอบที่ 15: หำกพบว่ำผูใ้ ดรับรู้ หรื อให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จ หรื อให้ขอ้ มูลบิดเบือนควำมจริ ง (เช่น ปลอมแปลงที่อยู)่
ต่อสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้ง โดยไม่คำนึ งว่ำบุคคลผูน้ ้ นั จะทำกำรลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งหรื อไม่
จะถือเป็ นกำรกระทำผิดกฎหมำย หำกหลังจำกนั้นบุคคลดังกล่ำวได้ทำกำรลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง เขำ/เธอจะฝ่ ำฝื นในส่ วนที่ 16
ของกำรเลือกตั้ง (กฎหมำยควำมประพฤติที่ทุจริ ต และผิดกฎหมำย) (มำตรำ.554)
ซึ่งเป็ นกฎหมำยที่บงั คับใช้โดยคณะกรรมกำรอิสระต่อต้ำนกำรทุจริ ต มีโทษปรับสู งสุ ด 500,000 ดอลลำร์ และจำคุกเป็ นเวลำ 7 ปี
นอกจำกนี้ หำกผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งมีเจตนำปลอมแปลงเอกสำร หรื อยืน่ เอกสำรพิสูจน์ที่อยูเ่ ป็ นเท็จ สำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งจะถือว่ำเอกสำรนั้นเป็ นที่อยูท่ ี่ถูกต้อง และใช่ได้ตำมกฎหมำย
เขำ/เธอจะถือว่ำได้กระทำควำมผิดฐำนปลอมแปลงเอกสำร ตำมส่ วนที่ 71 ของกฎหมำยอำญำ (มำตรำ. 200)
บุคคลที่กระทำผิดฐำนปลอมแปลงเอกสำรจะต้องรับผิดชอบต่อข้อกล่ำวหำโดยมีโทษจำคุก 14 ปี
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 16: ฉันเพิ่งมำจำกจีนแผ่นดินใหญ่ ฉันมีสิทธิ ที่จะลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งหรื อไม่
คำตอบที่ 16: ผูท้ ี่พำนักอำศัยอยูใ่ นฮ่องกงถำวรที่มีอำยุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
ซึ่งอำศัยอยูใ่ นฮ่องกงเป็ นประจำสำมำรถยืน่ ใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งได้
กลับขึ้นด้ำนบน

คำถำมที่ 17: ฉันจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำข้อมูลของฉันได้ถูกบันทึกอย่ำงถูกต้องในกำรสมัครผูส้ ิ ทธิ เลือกตั้ง
คำตอบที่ 17: กำรลงทะเบียนรอบสุดท้ำยของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งถูกเผยแพร่ เพื่อกำรตรวจสอบสำธำรณะโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่วนั ที่ 25
กรกฏำคม 2018 เป็ นต้นไป
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนแล้วสำมำรถตรวจสอบว่ำรำยละเอียดกำรลงทะเบียนของพวกเขำได้รับกำรบันทึกถูกต้องหรื อไม่
คุณสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงทะเบียนล่ำสุดของคุณได้ทำงระบบสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งทำงออนไลน์
(www.voterinfo.gov.hk) หรื อโทรติดต่อไปยังสำยด่วนสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้งได้ที่ 2891 1001
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 18:
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์/คณะกรรมกำรเลือกตั้งส่วนย่อยสำมำรถลงทะเบียนตอนนี้ ได้ไหม
คำตอบที่ 18:
บุคคลที่มีสิทธิ ในกำรลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์/คณะกรรมกำรเลือกตั้งส่ วนย่อยสำมำรถลงทะเบีย
นได้ตอนนี้ หำกพวกเขำยืน่ แบบฟอร์ มใบสมัครในวันที่ 2 กรกฎำคม 2019
ชื่อของพวกเขำจะถูกบันทึกอยูใ่ นกำรลงทะเบียนรอบสุ ดท้ำยของกำรเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งคณะกรรมกำรเลือกตั้งส่ วนย่อยที่จะมีกำรเผ
ยแพร่ ในเดือนกันยำยน 2019 หำกพวกเขำยืน่ แบบฟอร์ มใบสมัครหลังจำกระยะเวลำที่กำหนด
ชื่อของพวกเขำจะบันทึกอยูใ่ นกำรลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่จะมีกำรเผยแพร่ ในปี ถัดไปเท่ำนั้น
สำหรับรำยละเอียดในกำรลงทะเบียนเป็ นผูเ้ ลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ /คณะกรรมกำรเลือกตั้งส่วนย่อย โปรดคลิกที่นี่
[ลิงค์ไปยัง คำถำมที่พบบ่อย ในกำรลงทะเบียนเป็ นผูเ้ ลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทำงภูมิศำสตร์ /คณะกรรมกำรเลือกตั้งส่วนย่อย (FC/SS)]
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 19: มีกำรปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของฉันในกรณี ที่นำไปใช้ในทำงที่ผิดหรื อไม่
คำตอบที่ 19: คุณจะมัน่ ใจได้วำ่ ข้อมูลที่คุณยืน่ สมัครเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจะถูกนำมำใช้เฉพำะกำรลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งเท่ำนั้น สำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งจะนำทุกวิธีกำรมำใช้เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ถูกนำไปใช้ในทำงที่ผิด
จะมีกำรเผยแพร่ ผลู้ งทะเบียนเพื่อกำรตรวจสอบสำธำรณะโดยจะระบุเฉพำะชื่ อ และที่อยูข่ องผูล้ งทะเบียนเท่ำนั้น
แต่ไม่ระบุหมำยเลขบัตรประจำตัว หรื อหมำยเลขโทรศัพท์ กำรใช้ขอ้ มูลใด ๆ
ในกำรลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงอื่นนอกเหนื อจำกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งถือเป็ นกำรกระทำควำมผิดภำยใต้ก
ฎหมำยกำรเลือกตั้งปัจจุบนั และมีโทษปรับในระดับที่ 2 รวมทั้งจำคุกเป็ นเวลำ 6 เดือน
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 20: ฉันได้ส่งใบสมัครสำหรับกำรลงทะเบียนเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งรำยใหม่ /
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียน ฉันจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำกำรลงทะเบียน และสำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งได้ดำเนินกำรกับใบสมัครของฉันแล้ว

คำตอบที่ 20: สำนักงำนกำรลงทะเบียน
และกำรเลือกตั้งจะออกเอกสำรแจ้งกำรลงทะเบียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยกำรส่ งทำงไปรษณี ยห์ ลังจำกที่ข้ นั ตอนกำรสมัครกำรลงเ
บียนผูเ้ ลือกตั้งรำยใหม่ หรื อเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์แล้ว
นอกจำกนี้เอกสำรแจ้งกำรลงทะเบียนที่เขียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
กำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรลงทะเบียนของผูเ้ ลือกตั้ง จะได้รับกำรแจ้งเตือนผ่ำนทำงข้อควม SMS/อีเมล อีกด้วย
(หำกผูเ้ ลือกตั้งให้ขอ้ มูลดังกล่ำวไว้) ว่ำรำยละเอียดกำรลงทะเบียนได้รับกำรปรับปรุ งแล้ว ผูเ้ ลือกตั้งสำมำรถเข้ำสู่ ระบบไปยัง
“ระบบสอบถำมข้อมูลผูเ้ ลือกตั้งทำงออนไลน์” ได้ผำ่ นเว็บไซต์ www.voterinfo.gov.hk เพื่อตรวจสอบข้อมูลของพวกเขำเอง
กลับขึ้นด้ำนบน
คำถำมที่ 21: ฉันควรเข้ำหำหน่วยงำนใดเพื่อขอควำมช่วยเหลือหำกฉันมีคำถำมเพิ่มเติม
คำตอบที่ 21: สำหรับกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม คุณสำมำรถโทรติดต่อไปยังสำยด่วนสำนักงำนกำรลงทะเบียน และกำรเลือกตั้งได้ที่
2891 1001 หรื ออีเมลเพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมมำที่ reoenq@reo.gov.hk
กลับขึ้นด้ำนบน
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