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Q1: ใครสามารถที่จะลงทะเบียนได้?
Q2: เพราะเหตุใดฉันถึงควรลงทะเบียน?
Q3: ฉันจะสามารถลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งได้อย่างไร?
Q4: หากฉันเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว, ฉันจะรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เช่น
ที่อยูท่ ี่ได้ลงทะเบียนไป,ชื่อ, อีเมลล์ และหมายเลขโทรศัพท์ได้อย่างไร?
Q5: มีกาหนดเวลาในการลงทะเบียนสาหรับผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนหรื อไม่?
Q6: ฉันจะได้รับสิ ทธิ์เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งใหม่โดยทันทีหลังจากที่ได้ส่งใบสมัครเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งเลยหรื อไม่ /
ฉันจะได้รับสิ ทธิ์ในการลงคะแนนในเขตเลือกตั้งใหม่และในหน่วยเลือกตั้งใหม่โดยทันทีหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อ
ยูใ่ นทะเบียนแล้วหรื อไม่?
Q7: อะไรคือความแตกต่างของแบบฟอร์ มการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งตามเขตภูมิศาสตร์ ระหว่าง REO-1และ REO2 / แล้วฉันควรจะใช้แบบฟอร์มใด?
Q8: ฉันกรอกใบสมัครไปเมื่อหลายปี ที่ผา่ นมา, ฉันจาเป็ นต้องลงทะเบียนอีกครั้งหรื อไม่?
Q9: ฉันจะมีอายุครบ 18 ปี เมื่อถึงเดือนกรกฏาคม 2021 แต่กาหนดเวลาของการลงทะเบียนจะหมดเขตลงใน วันที่ 2
พฤษภาคม 2021, ฉันจะสามารถลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งตอนนี้ ได้หรื อไม่?
Q10: ฉันจะย้ายที่พกั ใหม่ในอนาคตอันใกล้น้ ี ,
ฉันควรจะรายงานชื่ อที่อยูใ่ หม่กบั ทางสานักงานการลงทะเบียนและเลือกตั้งตอนนี้ ได้หรื อไม่?
Q11: มีเอกสารใดบ้างที่ตอ้ งใช้เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันชื่ อที่อยูพ่ กั อาศัย?
Q12: หากฉันไม่มีเอกสารที่แสดงชื่อของฉันกับชื่ อที่อยูพ่ กั อาศัยเพื่อนามาใช้เป็ นหลักฐานยืนยันตัวตนได้น้ นั ,
จะมีเอกสารอื่นใดอีกบ้างที่ฉนั สามารถส่งมอบเพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันว่านั้นคือที่อยูท่ ี่ถูกต้อง?
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Q13: หากว่าห้องพักใหม่ของฉันเป็ นที่อยูส่ าธารณะที่เปิ ดให้เช่าพักอาศัยในความดูแลของหน่วยงานรัฐบาล หรื อ
เป็ นที่พกั อาศัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากภาครัฐที่อยูภ่ ายใต้ สมาคมบ้านจัดสรร,
ฉันจะได้รับการยกเว้นจากข้อกาหนดการแสดงหลักฐานที่พกั อาศัยเมื่อฉันสมัครขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยูห่ รื อไม่?
Q14: หากฉันรู้วา่ มีคนให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จในการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง,
ฉันจะรายงานให้ทางหน่วยงานรัฐบาลทราบได้อย่างไร?
Q15: หากมีบุคคลใดได้แจ้งข้อมูลที่พกั อาศัยอันเป็ นเท็จกับทางสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง หรื อ
ปลอมแปลงเอกสารที่อยูพ่ กั อาศัยเป็ นหลักฐานรับรองเมื่อสมัครลงทะเทียนเปลี่ยนแปลงที่อยูพ่ กั อาศัยและต่อมาได้ลงคะแนนเสี ยงเ
ลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง, เขา/เธอ จะมีความผิดฐานละเมิดกฏหมายใด?
Q16: ฉันเพิง่ เดินทางมาใหม่จากแผ่นดินใหญ่, ฉันสามารถลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งได้หรื อไม่?
Q17: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลของฉันถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องในระบบการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง?
Q18: จะมีมาตรการใดๆเพื่อปกป้ องการนาเอาข้อมูลส่ วนบุคคลของฉันไปใช้ในทางที่ผิดหรื อไม่?
Q19: ฉันได้ส่งใบสมัครสาหรับการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งใหม่ / การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนครั้งนั้น.
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าทางสานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งได้มีการดาเนิ นการสมัครของฉันแล้ว?
Q20: มีหน่วยงานใดบ้างที่ฉนั จะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหากว่าฉันมีคาถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง?

Q1: ใครสามารถที่จะลงทะเบียนได้?

A1: หากคุณเป็ นผูพ้ กั อาศัยถาวรของฮ่องกงที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป, และอาศัยอยูใ่ นฮ่องกงโดยปกติ,
คุณมีสิทธิ์ที่จะลงนามในทะเบียนของระบบเขตเลือกตั้งตามภูมิศาสตร์ ได้.
กลับสู่ดา้ นบน
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Q2ง: เพราะเหตุใดฉันถึงควรลทะเบียน?

A2: หลังจากที่คุณลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งแล้วเท่านั้น,
คุณจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งสภานิ ติบญั ญัติและสภาเขตได้.
ถือเป็ นสิ ทธิ์ของคุณในการเลือกตั้งตัวแทนให้ไปนัง่ ในสภาเหล่านี้ . หากคุณมีสิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงในการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง,
คุณยังจาเป็ นต้องลงทะเบียนเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงก่อนถึงจะสามารถลงคะแนนเสี ยงในการเลือกตั้งเหล่านี้ได้.

กลับสู่ดา้ นบน

Q3: ฉันจะสามารถลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งได้อย่างไร?

A3: หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งและคุณต้องการที่จะลงทะเบียนในเขตเลือกตั้งตามภูมิศาสตร์ ,
คุณจะต้องกรอกแบบฟร์อมให้ครบเรี ยบร้อย
“แบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงใหม่ของระบบเขตเลือกตั้งตามภูมิศาสตร์ ต่างๆ (Geographical
Constituencies)” (REO-1).



คุณสามารถขอรับ “ใบสมัครลงทะเบียนผูล้ งคะแนนเสี ยงใหม่ของระบบเขตเลือกตั้งตามภูมิศาสตร์ (Geographical
Constituencies)” (REO-1) ตามช่องทางดังต่อไปนี้ -

-

โดยการ ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์น้ ี ;

-

โดยการส่งแฟกซ์ผ่านการโทรศูนย์สายด่วนฮ๊อตไลน์ 2891 1001; และ

-

ที่ทาการเขตอาเภอ, สานักงานบริ หารโครงการจัดสรรบ้านสาธารณะและสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้ง
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ที่อยูข่ อง สานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้ง (Registration and Electoral Office):
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong

13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon

หลังจากที่คุณได้กรอกแบบฟอร์มและลงชื่ อกากับเรี ยบร้อยแล้ว, คุณสามารถส่ งใบสมัครผ่านทาง ไปรษณี ย,์ แฟกซ์
(หมายเลขแฟกซ์: 2891 1180) หรื อ อีเมลล์ (ที่อยูอ่ ีเมลล์: form@reo.gov.hk) ไปยัง
สานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้ง, หรื อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
(พร้อมกับหลักฐานเอกสารแสดงยืนยันที่อยูพ่ กั อาศัยที่เกี่ยวข้อง)
จากระบบการอัพโหลดออนไลน์ของสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้ง (www.reo-form.gov.hk).

หากคุณมีใบรับรองดิจิทลั ที่ถูกต้องซึ่งออกให้โดยทางไปรษณี ยฮ์ ่องกง Hongkong Post หรื อ Digi-Sign
Certification Services Limited (กรุ ณาคลิก ที่นี่ สาหรับการดูขอ้ มูล),
คุณสามารถทาการสมัครผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยโดยผ่าน การลงทะเบียนใบสมัครผูม้ ีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงของ GovHK.

หากคุณต้องการส่ งใบสมัครลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งผ่านช่องทางแบบอิเล็คทรอนิ ค, โปรดดู
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“แนวทางการส่งใบสมัครลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งโดยระบบการส่ งเอกสารแบบดิจิตอล”(ด้ วยไฮเปอร์ ลิงก์ ไปยัง
https://www.reo.gov.hk/pdf/form/Guidance_Notes_for_Electronic_Submission(Eng).p
df)
การลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งเพื่อทาหน้าที่จดั การเลือกตั้งและคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง, กรุ ณาคลิก ที่นี่.

กลับสู่ดา้ นบน

Q4: หากฉันเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว, ฉันจะรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เช่น
ที่อยูท่ ี่ได้ลงทะเบียนไป,ชื่อ, อีเมลล์ และหมายเลขโทรศัพท์ได้อย่างไร?

A4: หากคุณเป็ นผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วและต้องการที่จะรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนของครั้งนั้น,
คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบเรี ยบร้อย
“การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่จดั การการเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งตามภูมิศาสตร์ น้ นั ” (REO-2).

ข้อสาคัญ: ตามข้อกาหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง,
การสมัครเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อที่อยูท่ ี่ได้ลงทะเบียนไปแล้วจะต้องมีเอกสารแสดงเป็ นหลักฐานยืนยันว่าชื่ อที่อยูน่ ้ นั ถูกต้อง.
คุณสามารถอ้างอิงถึง A11 ถึง A13 สาหรับชนิดของเอกสารที่ถูกยอมรับเพื่อนามาใช้ในการยืนยันที่อยูพ่ กั อาศัยได้.

คุณสามารถขอรับแบบฟอร์ม “การรายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่จดั การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามภูมิศาสตร์ ”
(REO-2) นั้นได้โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ -

โดยการ ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์น้ ี ;
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-

โดยการส่งแฟกซ์ผ่านการโทรศูนย์สายด่วนฮ๊อตไลน์ 2891 1001; และ

-

ที่ทาการเขตอาเภอ, สานักงานบริ หารโครงการจัดสรรบ้านสาธารณะและสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้ง.

ที่อยูข่ อง สานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้ง (Registration and Electoral Office):
10/F Harbour Centre
25 Harbour Road
Wan Chai
Hong Kong

13/F Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Kowloon

หลังจากที่คุณได้กรอกแบบฟอร์มและลงชื่ อกากับเรี ยบร้อยแล้ว,
คุณสามารถส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารยืนยันที่อยูพ่ กั อาศัยซึ่ งได้มีการออกให้ภายในกรอบเวลาสามเดื อนผ่านมา
(ซึ่งเหมาะสมในการใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยูพ่ กั อาศัย), โดยผ่านทาง ไปรษณี ย,์ แฟกซ์ (หมายเลขแฟกซ์: 2891 1180)
หรื อ อีเมลล์ (ที่อยูอ่ ีเมลล์: form@reo.gov.hk) ไปยัง สานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้ง, หรื อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
(พร้อมกับหลักฐานเอกสารแสดงยืนยันที่อยูพ่ กั อาศัยที่เกี่ยวข้อง)
จากระบบการอัพโหลดออนไลน์ของสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้ง (www.reo-form.gov.hk).

หากคุณมีใบรับรองดิจิทลั ที่ถูกต้องซึ่งออกให้โดยทางไปรษณี ยฮ์ ่องกง Hongkong Post หรื อ Digi-Sign
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Certification Services Limited (กรุ ณาคลิก ที่นี่ สาหรับการดูขอ้ มูล),
คุณสามารถทาการสมัครผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยโดยผ่าน การลงทะเบียนใบสมัครผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงของ GovHK.

หากคุณต้องการส่ งใบสมัครลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งผ่านช่องทางแบบอิเล็คทรอนิ ค, โปรดดู
“แนวทางการส่งใบสมัครลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งโดยระบบการส่ งเอกสารแบบดิจิตอล” (ด้ วยไฮเปอร์ ลิงก์ ไปยัง
https://www.reo.gov.hk/pdf/form/Guidance_Notes_for_Electronic_Submission(Eng).p
df )

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว,
หากคุณได้ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งไปแล้วและคุณต้องการที่จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยนที่อยูอ่ ีเมลล์ใหม่เพื่อให้ง่ายต่อกา
รรับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิคที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งจากผูล้ งสมัคร,
คุณสามารถให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับทางสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ที่
(http://www.osp.reo.gov.hk/index_e.html) หรื อทางอีเมลล์ (ที่อยูอ่ ีเมลล์: reoenq@reo.gov.hk).

กลับสู่ดา้ นบน

Q5: จะมีกาหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนสาหรับผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนหรื อไม่?

A5:
ผูพ้ กั อาศัยที่มีสิทธิ์ /ผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนแล้วสามารถส่ งแบบฟอร์ มใบสมัครเพื่อลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งใหม่/ราย
งานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตลอดทั้งปี . อย่างไรก็ตาม,
หากพวกเขาต้องการให้มีการประกาศผลการลงทะเบียนของผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้ง/การปรับเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนซึ่ งได้มีการเผยแพร่ ต่อ

Thai

สาธารณะในรอบเดียวกันนั้น,
ก็ควรที่จะส่งแบบฟอร์มใบสมัครไปยังสานักงานนี้ ในหรื อก่อนวันที่ที่ได้กาหนดเวลาไว้ตามกฎหมายซึ่งมีการระบุไว้ดา้ นล่างนี้ :

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งใหม่
ปี การเลือกตั้งสภาเขต (เช่น ปี . 2023):
ปี ที่ไม่ใช่ปีการเลือกตั้งสภาเขต (เช่น ปี . 2021, 2022 & 2024):

2 กรกฏาคม
2 พฤษภาคม

รายงานการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ปี การเลือกตั้งสภาเขต (เช่นปี . 2023):

2 มิถุนายน

ปี ที่ไม่ใช่ปีการเลือกตั้งสภาเขต (เช่น ปี . 2021, 2022 & 2024):

2 เมษายน

หากคุณส่งแบบฟอร์ มใบสมัครหลังจากการกาหนดเวลาข้างต้น,
ชื่อและที่อยูท่ ี่พกั อาศัยของผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งที่เกี่ยวข้องจะได้รับการบันทึก/อัพเดตปรับเปลี่ยนลงในทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งเพื่อทากา
รเผยแพร่ ในรอบการลงทะเบียนของผูล้ งคะแนนเสี ยงรอบต่อไปเท่านั้น.

กลับสู่ดา้ นบน

Q6: ฉันจะได้รับสิ ทธิ์เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้งใหม่โดยทันทีหลังจากที่ได้ส่งใบสมัครเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งเลยหรื อไม่ /
ฉันจะได้รับสิ ทธิ์ ในการลงคะแนนในเขตเลือกตั้งใหม่และในหน่วยเลือกตั้งใหม่โดยทันทีหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะ
เบียนแล้วหรื อไม่?
A6: ตามข้อกาหนดของกฏหมาย,

Thai

สานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งจะมอบหมายให้เขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งต่างๆตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในทะเบียนครั้งสุ
ดท้ายของผุเ้ ลือกตั้ง, ซึ่ งได้มีการอัพเดสข้อมูลปี ละครั้ง.
หากมีการเลือกตั้งซ่อมสภาเขตหรื อสภานิ ติบญั ญัติก่อนที่จะมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลในทะเบียนของรอบสุ ดท้ายครั้งต่อไปในเดือนกรกฎา
คม 2021,
สานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งจะกาหนดให้เขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งต่างๆตามข้อมูลในการลงทะเบียนครั้งสุ ดท้ายซึ่ งมีก
ารเผยแพร่ อยูใ่ นขณะนั้นในเดือนกรกฏาคม 2020.

ดังนั้น, บุคคลใดที่มีการส่ งใบสมัครเพื่อการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงใหม่ภายในรอบปี
2021ของการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้ง (เช่น. จากวันที่ 3 พฤษภาคม 2020 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2021)
พวกเค้าจะมีสิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงณที่เลือกตั้งได้ตอ้ งหลังจากที่มีการประกาศเผยแพร่ ขอ้ มูลลงทะเบียนครั้งสุ ดท้ายของปี 2021
ในเดือนกรกฏาคม 2021.

สาหรับผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีการส่งใบสมัครเพื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยูพ่ กั อาศัยภายในปี 2021
ของการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง (เช่น. จากวันที่ 3 เมษายน 2020 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2021),
หากมีการเลือกตั้งซ่อมสภาเขตหรื อสภานิ ติบญั ญัติก่อนที่จะมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลทะเบียนรอบสุ ดท้ายครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคม
2021, พวกเขาจะได้รับการกาหนดให้ลงคะแนนเสี ยงในเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งนั้นๆตามที่อยูพ่ กั อาศัยเก่า (เช่น.
ตามที่อยูพ่ กั อาศัยที่ได้บนั ทึกไว้ในทะเบียนเลือกตั้งครั้งสุ ดท้ายของปี 2020).

กลับสู่ดา้ นบน

Q7: อะไรคือความแตกต่างของแบบฟอร์ มการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งระบบตามเขตภูมิศาสตร์ ระหว่าง REO-1และ

Thai

REO-2 / แล้วฉันควรจะใช้แบบฟอร์มใด?

A7:
ประชาชนควรใช้แบบฟอร์มใบสมัครที่เหมาะสมโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริ งว่าพวกเขาเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งตามที่ลงทะเบียนไว้หรื อ
ไม่. ประชาชนที่ยงั ไม่ได้ทาการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ตอ้ งการที่จะลงทะเบียนในระบบเลือกตั้งตามเขตภูมิศาสตร์ ควรใช้
“แบบฟอร์มใบสมัครลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ (ระบบเลือกตั้งตามเขตภูมิศาสตร์ )” (REO-1);
ผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนแล้วและต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเขา/เธอ ควรใช้แบบฟอร์ม
“การรายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยผูม้ ีสิทธ์เลือกตั้งในระบบเลือกตั้งตามเขตภูมิศาสตร์ ” (REO-2).

คุณสามารถเข้าไปดูขอ้ มูลเกี่ยวกับผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ (www.voterinfo.gov.hk)
หรื อ โทรสายด่วนฮ๊อตไลน์ของสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งได้ที่ 2891 1001
เพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็ นผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งหรื อไม่, หรื อ เพื่อดูขอ้ มูลของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้องหรื อไม่.

กลับสู่ดา้ นบน

Q8: ฉันกรอกใบสมัครไปเมื่อหลายปี ที่ผา่ นมา, ฉันจาเป็ นต้องลงทะเบียนอีกครั้งหรื อไม่?

A8: ผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนั้นไม่จาเป็ นต้องลงทะเบียนซ้ าอีก.
คุณสามารถเข้าไปดูขอ้ มูลเกี่ยวกับผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ (www.voterinfo.gov.hk)
หรื อ โทรสายด่วนฮ๊อตไลน์ของสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งได้ที่ 2891 1001
เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้ถูกต้องหรื อไม่.

Thai

สาหรับผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งหากเห็นว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง,
สถานะภาพการลงทะเบียนของพวกเขาและสิ ทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งอาจได้รับผลกระทบ.
กรุ ณากรอกแบบฟอร์มดังนี้ ให้ครบเรี ยบร้อย
“การรายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยผูม้ ีสิทธิ์ เลือกในระบบเขตเลือกตั้งตามภูมิศาสตร์ ” (REO-2)
และส่งใบสมัครที่เซ็นต์กากับชื่อเรี ยบร้อยแล้วพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานยืนยันที่อยูพ่ กั อาศัยที่ได้ออกให้ภายในกรอบเวลาสามเดือน
ที่ผา่ นมา (ที่เหมาะสมในการใช้เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันที่อยูพ่ กั อาศัย), ลงในแบบฟอร์ม REO
สาหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆของคุณในทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อที่อยูพ่ กั อาศัย, ดังนั้นแบบฟอร์ ม REO
สามารถใช้เพื่อการอัพเดตข้อมูลต่างๆของคุณได้.

กลับสู่ดา้ นบน

Q9: ฉันจะมีอายุครบ 18 ปี เมื่อถึงเดือนกรกฏาคม 2021 แต่กาหนดเวลาของการลงทะเบียนจะหมดเขตลงใน วันที่ 2
พฤษภาคม 2021, ฉันจะสามารถลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งตอนนี้ ได้หรื อไม่?

A9: หากคุณจะมีอายุครบ18 ปี ในหรื อก่อนวันที่ 25 กรกฏาคม 2021และเมื่อการกาหนดเวลาการลงทะเบียนช่วงสุ ดท้าย
ได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลสู่สาธารณะได้ผ่านพ้นไปแล้วสาหรับปี 2021, แต่หากว่าคุณเป็ นผูพ้ กั อาศัยถาวรของฮ่องกง,
คุณจะได้รับสิ ทธิ์สมัครลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งได้ต้ งั แต่ตอนนี้ .

กลับสู่ดา้ นบน
Q10: ฉันจะย้ายที่พกั ใหม่ในอนาคตอันใกล้น้ ี ,
ฉันควรจะรายงานชื่ อที่อยูใ่ หม่กบั ทางสานักงานการลงทะเบียนและเลือกตั้งตอนนี้ ได้หรื อไม่?

Thai

A10: คุณควรกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบเรี ยบร้อย
“การรายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งในระบบเขตเลือกตั้งตามภูมิศาสตร์ ” (REO-2)
และส่งใบสมัครที่เซ็นต์กากับชื่อเรี ยบร้อยแล้วพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานยืนยันที่อยูพ่ กั อาศัยที่ได้ออกให้ภายในกรอบเวลาสามเดือน
ที่ผา่ นมา, ไปยังสานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งหลังจากที่คุณได้โยกย้ายที่พกั อาศัยใหม่แล้ว.
หากคุณมีการส่งใบสมัครเพื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนเกี่ยวกับชื่ อที่อยูพ่ กั อาศัยในหรื อก่อนวันเวลาที่กฏหมายได้กาหนดไว้
เพื่อสาหรับการรายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งของรอบปี 2021 (เช่น. ในหรื อก่อนวันที่ 2 เมษายน
2021), ข้อมูลชื่ อที่อยูพ่ กั อาศัยใหม่ของคุณจะถูกแสดงไว้ในทะเบียนครั้งท้ายสุดสาหรับผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งในรอบปี 2021.

กลับสู่ดา้ นบน

Q11: มีเอกสารใดบ้างที่ตอ้ งใช้เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันชื่ อที่อยูพ่ กั อาศัย?

A11:
สานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งอนุญาติให้เอกสารที่ได้มีการออกให้ภายในกรอบเวลาสามเดือนเหล่านี้ซ่ ึงระบุไว้ดา้ นล่าง
(วันเวลาที่ได้รับเอกสารใบเสร็ จ, ทางสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งจะใช้นบั เป็ นวันที่ในการส่ งใบสมัครด้วย),
ซึ่งมีวนั ที่และชื่อของบริ ษทั ที่ออกให้เป็ นหลักฐานยืนยันว่าชื่ อที่อยูพ่ กั อาศัยนั้นถูกต้อง.
เอกสารที่เกี่ยวข้องต้องแสดงชื่อและชื่ อที่พกั อาศัยของผูส้ ิ ทธิ์ เลือกตั้งด้วย
(ชื่อนามสกุล และ ชื่อที่อยูพ่ กั อาศัยที่ถูกพริ้ นไว้บนเอกสารต้องเหมือนกันกับชื่ อที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ มใบสมัคร):
1.

บิลหรื อใบเสร็ จรับเงินต่างๆที่ออกให้โดยองค์กรของภาครัฐ (เช่น. บิลค่าน้ า, บิลค่าไฟ หรื อ บิลค่าแก๊ช);

2.

จดหมายจากหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ หรื อ จดหมายจากทางตุลาการ;

Thai

3.

เอกสารรายงานหรื อจดหมายต่างๆที่ออกให้โดยทางธนาคาร, บริ ษทั ประกัน หรื อ

จากองค์กรกองทุนเงินสารองเลี้ยงชี พที่ได้รับการอนุมตั ิMPF;
4.

บิลโทรศัพท์บา้ น, บิลโทรศัพท์มือถือ, บิลค่าโปรแกรมโทรทัศน์ หรื อ บิลบริ การอินเตอร์เน็ต;

5.

เอกสารหรื อบิลที่ออกให้จากทางสถาบันมัธยมศึกษาท้องถิ่นที่น่าเชื่ อถือสามารถมานาใช้แทนในการยืนยันที่อ

ยูพ่ กั อาศัยของผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งได้;
6.

ข้อตกลงการเช่าที่ถูกต้อง และ "ถูกประทับตรา" (สาหรับการประทับภาษีอากร)

ในพันธสัญญาการเช่าที่พกั อาศัย
(ตามเกณฑ์ซ่ ึ งต้องอยูภ่ ายในกรอบเวลาสามเดือนก่อนวันที่จะส่ งใบสมัครถึงแม้วา่ จะไม่มีความจาเป็ นแต่การครอบครอ
งที่พกั อาศัยควรจะต้องครอบคลุมวันที่ของการลงสมัครด้วย); หรื อ
7.

บิลต่างๆ, จดหมายจากทางการ หรื อ เอกสารอื่นๆที่ได้ออกให้จากองค์กรสาธารณะ เช่น โรงพยาบาล,

สานักงานดูแลว่าด้วยที่อยูพ่ กั อาศัย, สมาคมจัดสรรบ้านของฮ่องกง,
หน่วยงานสอบวัดผลการเรี ยนและงานอาชี พของฮ่องกงและองค์กรที่มีอานาจรัฐในการประเมินผลต่างๆ, เป็ นต้น.

กลับสู่ดา้ นบน

Q12: หากฉันไม่มีเอกสารที่แสดงชื่อของฉันกับชื่ อที่อยูพ่ กั อาศัยเพื่อนามาใช้เป็ นหลักฐานยืนยันตัวตนได้น้ นั ,
จะมีเอกสารอื่นใดอีกบ้างที่ฉนั สามารถส่งมอบเพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันว่านั้นคือที่อยูท่ ี่ถูกต้อง?

A12: นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานแสดงที่อยูพ่ กั อาศัยของผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งแล้ว,
สานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งยังรับเอกสารเหล่านี้ ซ่ ึ งระบุไว้ขา้ งล่างที่ออกให้ภายในกรอบเวลาสามเดือน
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(วันเวลาการรับเอกสารใบเสร็ จทางสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งจะนาใช้เพื่อนับเป็ นวันที่ในการส่ งใบสมัครด้วย),
ซึ่งมีวนั ที่และชื่ อของบริ ษทั ที่ออกให้เป็ นหลักฐานยืนยันว่าที่อยูพ่ กั อาศัยนัน่ ถูกต้อง:



เอกสารหลักฐานยืนยันซึ่งต้องมีการแสดงชื่ อนามสกุลและชื่ อที่อยูพ่ กั อาศัยของผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งในที่พกั นั้นด้วย,
และได้มีการเซ็นต์รับรองการแจ้งประกาศไว้โดยผูม้ ีสิทธ์เลือกตั้งเพื่อยันยืนว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้พกั อาศัยอยูด่ ว้ ยกันกับ
ผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งตามที่อยูน่ ้ นั เเละการแนบเอกสารหลักฐานชื่ อที่อยูค่ ือสาเนาที่แท้จริ ง หรื อ
สาเนาที่ถูกต้องตามเอกสารตัวจริ ง.
ตัวอย่างของเอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งได้ที่
(http://www.reo.gov.hk/en/voter/ap.htm).



หากผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานใดๆข้างต้นได้,
สานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งทั้งนี้จะรับการประกาศตามกฏหมายที่ผมู ้ ีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทาไว้ต่อหน้าคณะกรรมาธิกา
รสาหรับการให้คาสาบาน/ทนายความ/ผูพ้ ิพากษาแห่ งสันติภาพเพื่อยืนยันคาร้องของผูพ้ กั อาศัยตามที่อยูพ่ กั อาศัยนั้นโด
ยอาศัยอานาจตามคาสาบาน (วรรค.11)
และพิธีการที่สานักงานเขตอาเภอและมีการให้บริ การฟรี สาหรับการประกาศตามกฏหมายที่สานักงานเขตอาเภอต่างๆ.
ตัวอย่างของการประกาศคาสาบานตามกฏหมายสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสานักงานลงทะเบียนและการเลือ
กตั้ง. (http://www.reo.gov.hk/en/voter/ap.htm).

กลับสู่ดา้ นบน
Q13: หากว่าห้องพักใหม่ของฉันเป็ นที่อยูส่ าธารณะที่เปิ ดให้เช่าพักอาศัยในความดูแลของหน่วยงานรัฐบาล หรื อ
เป็ นที่พกั อาศัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากภาครัฐที่อยูภ่ ายใต้ สมาคมจัดสรรบ้านฮ่องกง,
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ฉันจะได้รับการยกเว้นจากข้อกาหนดการแสดงหลักฐานที่พกั อาศัยเมื่อฉันสมัครการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยูห่ รื อไม่?

A13: สาหรับผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งที่ได้รับการอนุมตั ิให้เป็ นผูพ้ กั อาศัยในบ้านเช่ าภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐว่าด้วยที่พกั อาศัย
หรื อ ลงทะเบียนเป็ นผูอ้ าศัยในสัญญาเช่าขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากภาครัฐภายใต้สมาคมจัดสรรบ้านของฮ่องกง
ได้มีการสมัครขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อที่อยูพ่ กั อาศัยในทะเบียน,
และมีชื่อที่อยูพ่ กั อาศัยเหมือนกันกับในสัญญาเช่าตรงกับที่อยูท่ ี่ได้ให้ไว้โดยผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง,
เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงที่อยูพ่ กั อาศัยสาหรับผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งเหล่านั้นอาจจะได้รับการยกเว้น.

อย่างไรก็ตาม, ผูพ้ กั อาศัยของห้องพักอาศัยที่อยูภ่ ายใต้รูปแบบโครงการเป็ นเจ้าของบ้าน,
รู ปแบบโครงการกรี นที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเป็ นเจ้าของบ้าน หรื อ ห้องพักอาศัยสาธารณะซึ่งได้มีการขายไป (เช่น.
ห้องพักภายใต้โครงการการชื้ อขายให้แก่ผเู ้ ช่า)
เหล่านี้จะอยูน่ อกกรอบการได้รับข้อยกเว้นและผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งที่เกี่ยวข้องควรแสดงหลักฐานชื่ อที่พกั อาศัยอยูท่ ี่ถูกต้อง.

สาหรับกรณี อื่นๆ หากทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้งไม่สามารถตรวจสอบที่อยูค่ ร่ าวๆในระบบข้อมูลของผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องได้น้ นั ,
ทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเลือกตั้งอาจจะร้องขอให้ผมู ้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งให้แสดงหลักฐานชื่ อที่อยูต่ อนสมัครขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบี
ยนภายใต้มาตรา 10A ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (การลงทะเบียนของผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง),
(สภานิติบญั ญัติเขตเลือกตั้งตามภูมิศาสตร์ ), (สภาเขตเลือกตั้ง) ตามระเบียบข้อบังคับ (วรรค. 541A).

กลับสู่ดา้ นบน
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Q14: หากฉันรู้วา่ มีคนให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จในการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง,
ฉันจะรายงานให้ทางหน่วยงานรัฐบาลทราบได้อย่างไร?

A14:
ระบบการจัดการที่มีอยูข่ องการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งที่เกี่ยวกับกลไกการส่ งข้อมูลที่ซื่อสัตย์เพื่อให้ง่ายสาหรับการลงทะเบียนข
องบุคคลต่างๆ.
ผูท้ ี่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนหรื อผูท้ ี่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งแล้วควรแสดงหลักฐานข้อมูลที่แท้จริ งและถูกต้องในการลงทะเบียนหรื อก
ารรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทะเบียน. หากสาธารณะชนท่านใดเจอกรณี ที่น่าสงสัย,
พวกเขาสามารถที่จะยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนไปยังสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งเพื่อการดาเนิ นการอย่างเร่ งด่วนและส่ งเรื่ องต่างๆให้
กับหน่วยงานทางด้านกฏหมายต่างๆสาหรับการสื บสวนตามความเหมาะสม. ทั้งนี้ ประชาชนทัว่ ไปไม่ควรขัดต่อกฏหมาย.

กลับสู่ดา้ นบน

Q15: หากมีบุคคลใดได้แจ้งข้อมูลที่อยูพ่ กั อาศัยอันเป็ นเท็จกับทางสานักงานลงทะเบียนและการเลือกตั้งเป็ นผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้ง หรื อ
ปลอมแปลงเอกสารที่อยูพ่ กั อาศัยเป็ นหลักฐานรับรองเมื่อสมัครลงทะเทียนเปลี่ยนแปลงที่อยูพ่ กั อาศัยและต่อมาได้ลงคะแนนเสี ยงเลื
อกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง, เขา/เธอ จะมีความผิดฐานละเมิดกฏหมายใด?

A15: บุคคลใดที่ทราบอยูแ่ ล้วหรื อได้สร้างข้อมูลเท็จหรื อทาให้เข้าใจผิดโดยความประมาท (เช่น. ชื่อที่อยูพ่ กั อาศัยที่ผิด)
กับทางสานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้ง, แม้จะมีบุคคลนั้นลงคะแนนเสี ยงในการเลือกตั้งหรื อไม่ก็ตาม,
นั้นคือการกระทาความผิดต่อกฏหมาย. ถ้าหากบุคคลนั้นได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง, เขา/เธอ
ได้กระทาการฝ่ าฝื นข้อกฏหมายการเลือกตั้งในมาตรา 16 (การทุจริ ตและการกระทาผิดต่อกฏหมาย) ตามกฤษฏีกา (วรรค.
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554), ซึ่งถูกบังคับใช้โดยคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริ ต. โทษสู งสุ ดคือปรับ $500,000 เหรี ยญฮ่องกงและจาคุก 7
ปี .

นอกจากนี้,
หากผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งได้สร้างหรื อแสดงหลักฐานเอกสารที่อยูพ่ กั อาศัยอันเป็ นเท็จด้วยความตั้งใจโดยหวังว่าเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการเ
ลือกตั้งจะรับไว้ให้เป็ นหลักฐานยืนยันความถูกต้องที่อยูพ่ กั อาศัย, เขา/เธอ ได้กระทาการฝ่ าฝื นข้อกฏหมายการปลอมแปลงเอกสาร.
ตามมาตรา 71 ของกฤษฏีกาอาชญากรรม (วรรค. 200), บุคคลใดที่กระทาความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารจะถูกฟ้ องถึงจาคุก
14 ปี .

กลับสู่ดา้ นบน

Q16: ฉันเพิ่งเดินทางมาใหม่จากแผ่นดินใหญ่, ฉันสามารถลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งได้หรื อไม่?

A16: ผูพ้ กั อาศัยเป็ นประชาชนถาวรของฮ่องกงทั้งหมดที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป หรื อ
ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นฮ่องกงตามปกติสามารถสมัครลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งได้.

กลับสู่ดา้ นบน

Q17: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลของฉันถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องในระบบการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง?
A17: ผลการลงทะเบียนสาหรับผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งสาหรับปี 2020 มีการประกาศผลสู่ สาธารณะในหรื อก่อนวันที่ 25 กรกฏาคม
2020.
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ผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนล่าสุ ดผ่านทางระบบออนไลน์ขอ้ มูลของผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งได้
ที่ (www.voterinfo.gov.hk) หรื อ โทรไปยังเบอร์ สายด่วนฮ๊อตไลน์ของสานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งได้ที่
2891 1001.

กลับสู่ดา้ นบน

Q18: จะมีมาตรการใดๆเพื่อปกป้ องการนาเอาข้อมูลส่ วนบุคคลของฉันไปใช้ในทางที่ผิดหรื อไม่?

A18:
คุณมัน่ ใจได้ว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้โดยผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งจะถูกนาไปใช้เพื่อการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยว
ข้องกับการเลือกตั้งเท่านั้น.
สานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งได้มีการรับเอาทุกวิธีการปกป้ องข้อมูลเพื่อทาให้เชื่ อมัน่ ว่าข้อมูลต่างๆจะไม่ถูกนาไปใช้ในทางที่ผิด.
ข้อมูลของผูล้ งทะเบียนที่ได้มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะเพื่อการตรวจสอบของสาธารณะนั้นจะมีแค่รายชื่ อและที่อยูพ่ กั อาศัยของผูล้ งทะ
เบียนเท่านั้นแต่จะไม่มีการแสดงหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หมายโทรศัพท์.
การนาข้อมูลของผูล้ งทะเบียนไปใช้นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งถือว่าผิดต่อกฏหมายภายใต้กฏหมายเลือกตั้
งในปัจจุบนั , และจะมีโทษปรับถึงระดับ 2 และจาคุก 6 เดือน.

กลับสู่ดา้ นบน

Q19: ฉันได้ส่งใบสมัครสาหรับการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งใหม่ / การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนในรอบสุ ดท้ายนั้น.

Thai

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าทางสานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งได้มีการดาเนิ นการสมัครของฉันแล้ว?

A19:
สานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งจะมีการออกจดหมายแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านทางไปรษณี ยห์ ลังจากกระบวนการลงทะเบียนของ
ผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ หรื อ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนได้เสร็ จสิ้ นลง. นอกเหนือจากการแจ้งผลการลงทะเบียน,
ผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทะเบียนก็จะได้รับจดหมายแจ้งผลด้วยเช่นกันผ่านทาง การส่ งข้อความ /
อีเมลล์ (หากผูล้ งทะเบียนได้ให้ขอ้ มูลเหล่านั้นไว้) ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพวกเขานั้นได้รับการอัพเดสเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว.
ผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งยังสามารถเข้าสู่ ระบบ "การสอบถามข้อมูลระบบออนไลน์ของผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง" ผ่าน
www.voterinfo.gov.hk เพื่อตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของตัวเอง.

กลับสู่ดา้ นบน

Q20: มีหน่วยงานใดบ้างที่ฉนั จะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหากว่าฉันมีคาถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง?

A20: สาหรับการสอบถาม,
เรายินดีให้บริ การโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนฮ๊อตไลน์กบั ทางสานักงานลงทะเบียนและเลือกตั้งได้ที่ 2891 1001 หรื อ
ส่งอีเมลล์มาที่ reoenq@reo.gov.hk

กลับสู่ดา้ นบน

