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เขตบริหารพิเศษฮ0องกง 

       (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China-HKSAR) 

 

 

 

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู)ทางชายฝ./งทางตอนใต2ของจีน ประกอบด2วย เกาะฮ)องกง เกาะลันเตา เกาลูน และ New 

Territories และเกาะเล็ก ๆ ท่ีต้ังอยู)ระหว)างเกาะฮ)องกงและเกาะเกาลูน 262 เกาะ มีอ)าววิคตอเรียก้ันระหว)าง

เกาะฮ)องกงกับเกาลูน พ้ืนท่ีประมาณ 1,106.66 ตร.กม. ความกว2างจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 

5,000 กม. จากทิศเหนือจรดทิศใต2ประมาณ 5,500 กม. มีพรมแดนยาว 22,117 กม.  

 

อาณาเขต ทิศเหนือ  ติดกับเมืองเซินเจ้ิน มณฑลกวางตุ2ง และห)างจากมาเกbา 60 กม. 

  ทิศตะวันออก  ติดกับทะเลจีนใต2 

  ทิศตะวันตก  ติดกับทะเลจีนใต2 

  ทิศใต2   ติดกับทะเลจีนใต2 
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ภูมิประเทศ เกาะฮ)องกงมีขนาด 80.30 ตร.กม. เกาลูนมีขนาด 46.71 ตร.กม. และ New Territories 

และเกาะอ่ืน ๆ มีขนาดรวม 969.62 ตร.กม. เปgนแนวเขาทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปสู)ทิศใต2    

ท่ีต)อจากจีน ทำให2พ้ืนท่ีส)วนใหญ)เปgนแนวเขา ไม)เหมาะสำหรับการเกษตร ฮ)องกงมีแม)น้ำมากกว)า 200 แห)ง    

แต)ส)วนใหญ)เปgนแม)น้ำท่ีส้ันและไม)มีช่ือ แม)น้ำสายสำคัญ ได2แก) Shing Mun, Lam Tsuen, Tuen Mun 

 

ภูมิอากาศ อยู)ในเขตก่ึงเขตร2อน ฤดูร2อน (พ.ค.-ก.ย.) ฤดูมรสุม (ก.ค.-ก.ย.) ฤดูใบไม2ผลิ (มี.ค.-กลาง พ.ค.)  

ฤดูใบไม2ร)วง (ก.ย.-ธ.ค.) และฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉล่ีย 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด         

10 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย/ป� 2,398 มม.  

 

ประชากร 7.39 ล2านคน ความหนาแน)น 6,830/ตร.กม. ประชากรส)วนใหญ)มีเช้ือสายจีน 92% เช้ือสายอ่ืน 

8% ได2แก) ฟ�ลิปป�นส� 184,332 คน อินโดนีเซีย 168,871 คน และอินเดีย 31,989 คน 

 

ศาสนา ไม)มีศาสนาประจำชาติ แต)ชาวฮ)องกงส)วนใหญ)นับถือพุทธนิกายมหายาน และลัทธิเต�า  

 

ภาษา จีนและอังกฤษเปgนภาษาราชการ ภาษาจีนกว)างตง 88.9% ภาษาจีนกลาง 1.9% ภาษาจีนท2องถ่ิน 

3.1% ภาษาอังกฤษ 4.3% และภาษาอ่ืน ๆ 1.9%   

 

การศึกษา อัตราการรู2หนังสือ 95.7% (ป� 2564) ระบบการศึกษาของฮ)องกงได2รับการวางรากฐานจาก

การปกครองของสหราชอาณาจักร ท่ีให2ความสำคัญกับคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� รวมท้ังทักษะการอ)าน 

กฎหมายกำหนดให2เด็กทุกคนต2องได2รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป� โดยไม)มีค)าใช2จ)าย คือ ระดับประถมศึกษา 6 ป� 

และระดับมัธยมศึกษาตอนต2น 3 ป� นับต้ังแต)ป� 2556 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามากกว)า 100 แห)ง เร่ิมใช2

ภาษาอังกฤษเปgนภาษาหลักในการเรียนการสอน 

 

การก0อต้ัง   หลังจากสงครามฝ�/นคร้ังท่ี 1 เม่ือป� 2385 จีนส)งมอบเกาะฮ)องกงให2แก)อังกฤษ และหลังจาก

สงครามฝ�/นคร้ังท่ี 2 เม่ือป� 2403 จีนส)งมอบเกาลูนให2แก)อังกฤษตามอนุสัญญากรุงป.กก่ิง นอกจากน้ี จีนให2

อังกฤษเช)าพ้ืนท่ี New Territories และเกาะโดยรอบ 235 เกาะเปgนเวลา 99 ป� นับต้ังแต) 1 ก.ค.2441 

ภายหลังสงครามระหว)างจีนกับญ่ีปุ�น ทำให2ชาวจีนอพยพไปต้ังถ่ินฐานใหม)ในฮ)องกงจำนวนมาก อย)างไรก็ดี 

ชาวจีนในฮ)องกงลดลงเหลือ 650,000 คนจาก 1.9 ล2านคน ในช)วงส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จากป.ญหา  

ขาดแคลนอาหาร จากน้ันอังกฤษกลับมาจัดต้ังรัฐบาลพลเรือนและส)งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอ ทำให2ชาวจีนอพยพกลับมาต้ังถ่ินฐานตามเดิม และในป� 2513 ฮ)องกงเปgนหน่ึงในเขต

เศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเอเชีย หรือ “เสือของเอเชีย” ควบคู)กับการส)งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง 
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 จีนและอังกฤษเร่ิมเจรจาร)วมกันถึงอนาคตของฮ)องกง และออกแถลงการณ�ร)วม Sino-British Joint 

Declaration ว)าด2วยการส)งมอบฮ)องกงคืนแก)จีนใน 1 ก.ค.2540 ภายใต2หลักการ “หน่ึงประเทศ สองระบบ” และ

จีนอนุมัติกฎหมายพ้ืนฐานหรือ Basic Law ให2แก)ฮ)องกงเม่ือป� 2533 เพ่ือเปgนธรรมนูญสูงสุดในการบริหารฮ)องกง 

 

วันชาติ 1 ต.ค. (วันชาติจีน) 

 

การเมือง ฮ)องกงเปgนเขตบริหารพิเศษภายใต2หลักการ “หน่ึงประเทศ สองระบบ” ของจีน ตามท่ีระบุใน

กฎหมายพ้ืนฐานของฮ)องกง ซ่ึงบังคับใช2ต้ังแต)ฮ)องกงคืนสู)การปกครองของจีนเม่ือป� 2540 กฎหมายน้ีระบุให2

ฮ)องกงธำรงไว2 ซ่ึงโครงสร2างทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมเปgนระยะเวลาอีก 50 ป� (ป�  2540-2590)           

ภายใต2หลักการน้ี จีนให2อิสระแก)ฮ)องกงในการบริหารบ2านเมืองในด2านต)าง ๆ ยกเว2นด2านการต)างประเทศ     

และด2านการทหาร   

 ฮ)องกงมีตำแหน)งทางการเมืองสำคัญ ได2แก) 1) หัวหน2าคณะผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงเปgนผู2นำ

ฝ�ายบริหาร ได2รับเลือกจากคณะกรรมการเลือกต้ัง และได2รับแต)งต้ังจากรัฐบาลจีน มีหน2าท่ีในการบริหารประเทศ 

การแก2ไขกฎหมายพ้ืนฐาน การลงนามในกฎหมายหรืองบประมาณ การประกาศใช2กฎหมายการกำหนดนโยบาย  

2) คณะผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกง มีสมาชิกท่ีได2รับการแต)งต้ังอย)างเปgนทางการ 16 คน และไม)เปgน

ทางการ 16 คน โดยคัดเลือกจากข2าราชการอาวุโส สมาชิกสภานิติบัญญัติ และบุคคลสาธารณะ มีหน2าท่ีในการ

กำหนดนโยบายและให2คำปรึกษาด2านการบริหารประเทศแก)หัวหน2าคณะผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกง     

3) สภานิติบัญญัติ มีสมาชิก 70 คน ในจำนวนน้ีได2รับการเลือกต้ังตามท2องท่ี 35 คน และอีก 35 คน ได2รับการ

คัดเลือกตามความเหมาะสมจากสาขาอาชีพต)าง ๆ สภานิติบัญญัติมีหน2าท่ีพิจารณาและร)างกฎหมาย อภิปราย

ในประเด็นท่ีเปgนผลประโยชน�ของสาธารณะ อนุมัติงบประมาณและร)างกฎหมาย และถอดถอนผู2พิพากษา       

ศาลอุทธรณ�และศาลฎีกา 4) สภาเขตฮ)องกง มีสมาชิก 458 คน ใน 18 พ้ืนท่ี มีหน2าท่ีส)งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 

วัฒนธรรมของชุมชน และให2คำแนะนำรัฐบาลในประเด็นท่ีเก่ียวข2องกับความเปgนอยู)ของประชาชน และ        

5) ผู2พิพากษาเปgนองค�กรอิสระจากสภานิติบัญญัติและคณะผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกง โดยฮ)องกงใช2

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี  

 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีขนาดใหญ)อันดับ 7 ของโลก มีลักษณะการค2าเสรีและพ่ึงพาการค2าและการเงิน

ระหว)างประเทศในระดับสูง ฮ)องกงเปgนเขตชำระภาษีในอัตราต่ำและเขตปลอดภาษีสินค2านำเข2า ยกเว2น

แอลกอฮอล� ยาสูบ น้ำมัน เมทิลแอลกอฮอล� กับท้ังรัฐบาลเข2าแทรกแซงต่ำ ฮ)องกงได2รับการจัดอันดับให2มี

เศรษฐกิจเสรีมากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก จากการเป�ดเสรีทางการค2าและการเงิน มาตรการปกป�อง   

สิทธิทรัพย�สินทางป.ญญา และการทุจริตในระดับต่ำ นอกจากน้ี เศรษฐกิจฮ)องกงบูรณาการกับเศรษฐกิจจีนสูง 

ท้ังในด2านการค2า การท)องเท่ียว และการเงิน รวมท้ังเปgนศูนย�กลางการเงินของโลก ท่ีมีภูมิศาสตร�และ             

มีสภาพแวดล2อมท่ีเอ้ือต)อการทำธุรกิจ ท้ังในเร่ืองความโปร)งใส และมาตรการท่ีเป�ดกว2างทางเศรษฐกิจ 
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 แม2ฮ)องกงประสบป.ญหาความวุ)นวายทางการเมือง แต)นักลงทุนยังคงเช่ือม่ันในเสถียรภาพของ

เศรษฐกิจ เน่ืองจากนโยบายการเคล่ือนย2ายทุนและการแลกเปล่ียนเงินตราโดยเสรี ตลอดจนศักยภาพและ

เสถียรภาพทางการเงินและการคลังของฮ)องกง ซ่ึงมีระบบการคลังท่ีแข็งแกร)งและยืดหยุ)น ฮ)องกงมีทุนสำรอง

ระหว)างประเทศ 431,800 ล2านดอลลาร�สหรัฐ (ส้ิน ส.ค.2565) ระบบธนาคารยังมีเงินทุนสูงด2วยอัตราส)วน

เงินกองทุนท้ังหมดต)อสินทรัพย�เส่ียง (adequacy ratio) ท่ี 20% และเกณฑ�การดำรงสินทรัพย�สภาพคล)องของ

สถาบันการเงิน (liquidity coverage ratio) อยู)ท่ี 160% บ)งช้ีว)าฮ)องกงยังไม)จำเปgนต2องเปล่ียนระบบอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีเช่ือมกับสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐ (Linked Exchange Rate System-LERS) ท่ีใช2มาต้ังแต)ป� 2526 

ซ่ึงเปgนหลักประกันให2ค)าเงินดอลลาร�ฮ)องกงยังมีเสถียรภาพท่ีอัตราแลกเปล่ียน 7.75-7.85 ดอลลาร�ฮ)องกงต)อ           

1 ดอลลาร�สหรัฐ  

 ฮ)องกงได2กำหนดแผนดึงดูดชาวต)างชาติท่ีมีทักษะสูงทำงานในฮ)องกง โดยบุคคลดังกล)าวต2องมี

คุณสมบัติคือ มีรายได2เฉล่ีย 2.5 ล2านดอลลาร�ฮ)องกงต)อป� หรือผู2ท่ีเพ่ิงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 

ใน 100 ของโลกในสาขาใดสาขาหน่ึง และมีประสบการณ�ทำงานไม)น2อยกว)า 3 ป� ชาวต)างชาติท่ีมีทักษะสูง

ดังกล)าวจะสามารถซ้ืออสังหาริมทรัพย�สำหรับการอยู)อาศัยและย่ืนสมัครเปgนผู2พำนักถาวรได2  

 ภาพรวมเศรษฐกิจฮ)องกงปรับตัวลดลงต)อเน่ือง โดยในช)วงไตรมาสท่ี 3/2565 หดตัว 4.5% จากช)วง

เดียวกันของป� 2564 ซ่ึงหดตัวเปgนไตรมาสท่ี 5 ติดต)อกัน เน่ืองจากการส)งออกสินค2าระหว)าง ก.ค.-ก.ย.2565 

ลดลง 15.6% และการส)งออกภาคบริการลดลง 3.8% จากมาตรการคงผู2ติดเช้ือโรค COVID-19 เปgนศูนย�ของจีน

และมาตรการป�องกันแพร)ระบาดของ COVID-19 ท่ีเข2มงวด ส)งผลให2ในป� 2565 ฮ)องกงจะขาดดุลการค2า

มากกว)า 100,000 ล2านดอลลาร�ฮ)องกง ซ่ึงสูงกว)าคาดการณ� 56,3000 ล2านดอลลาร�ฮ)องกง ส)วนอัตราว)างงาน

ระหว)าง ส.ค.-ต.ค.2565 ลดลง 3.8% จาก 5.4% ระหว)าง ก.พ.-เม.ย.2565  

 ภาคการเกษตรคิดเปgนสัดส)วน 0.1% ของ GDP ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ ได2แก) ผักสด สัตว�ป�ก 

เน้ือหมู ปลา 

 ภาคอุตสาหกรรมคิดเปgนสัดส)วน 7.6% ของ GDP อุตสาหกรรมสำคัญ ได2แก) การค2า การขนส)ง       

การบริการการเงิน การท)องเท่ียว การท)องเท่ียว และอิเล็กทรอนิกส� 

 ภาคบริการคิดเปgนสัดส)วน 92.3% ของ GDP ได2แก) การเงิน การท)องเท่ียว และเทคโนโลยีทางการเงิน 

 ฮ)องกงไม)มีทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากมีภูมิศาสตร�เปgนเกาะและล2อมรอบด2วยทะเล ทำให2ฮ)องกง    

มีศักยภาพในการเปgนท)าเรือน้ำลึกสำหรับทำการค2ากับต)างประเทศ 

  

สกุลเงิน : ดอลลาร�ฮ)องกง อัตราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร�ฮ)องกง : 7.77 ดอลลาร�สหรัฐ หรือ              

1 ดอลลาร�ฮ)องกง : 4.5 บาท (ธ.ค.2565)   

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (GDP) 368,140 ล2านดอลลาร�สหรัฐ (ป� 2564) 

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : หดตัว 4.5% ในไตรมาส 3 ป� 2565 (คาดว)าจะขยายตัว 1.8% ในป�2565)   
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ดุลบัญชีเดินสะพัด : 3.8 ล2านดอลลาร�สหรัฐ (มิ.ย.2565) 

ดุลการค2า : ขาดดุล 5,700 ล2านดอลลาร�สหรัฐ  (ก.ย. 2565) 

รายได2เฉล่ียต)อหัวต)อป� : 48,755 ดอลลาร�สหรัฐ (ป� 2562) 

แรงงาน : 3.7 ล2านคน (ไตรมาสท่ี 3 ของป� 2565) 

อัตราการว)างงาน : 3.8% (ไตรมาสท่ี 3 ของป� 2565) 

อัตราเงินเฟ�อเฉล่ีย : 1.8% (พ.ย.2565) 

มูลค)าการส)งออก    : 374,700 ล2านดอลลารสหรัฐ (ต.ค.65) 

สินค2าส)งออกสำคัญ : สินค2าเบ็ดเตล็ด แร)โลหะ ผลิตภัณฑ�เภสัชกรรม พลาสติก (ป� 2565) 

คู)ค2าส)งออกท่ีสำคัญ : จีน สหรัฐฯ สิงคโปร� มาเกbา เวียดนาม (ป� 2565) 

มูลค)าการนำเข2า     : 315,500 ล2านดอลลารสหรัฐ (ต.ค.65) 

สินค2านำเข2าสำคัญ : เคร่ืองกลอิเล็กทรอนิกส� อุปกรณ�โทรคมนาคม เคร่ืองจักรกลในสำนักงาน สินค2าเบ็ดเตล็ด 

(ป� 2565) 

คู)ค2านำเข2าท่ีสำคัญ : จีน ไต2หวัน สิงคโปร� ญ่ีปุ�น เกาหลีใต2 (ป� 2565) 

 

การทหาร ฮ)องกงไม)มีกองทัพเปgนของตนเอง แต)มีกองกำลังของกองทัพจีนประจำการประมาณ 

10,000-12,000 นาย อย)างไรก็ดี ฮ)องกงมีเจ2าหน2าท่ีตำรวจท่ีมีหน2าท่ีครอบคลุมท้ังดับเพลิง จับกุมคนร2าย ตรวจคน

เข2าเมือง และให2ความช)วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โครงสร2างตำรวจฮ)องกงอยู)ภายใต2การควบคุม

ของผู2บัญชาการตำรวจ 1 นาย และรองผู2บัญชาการตำรวจ 2 นาย ซ่ึงแบ)งภาระหน2าท่ีรับผิดชอบด2านปฏิบัติการ

และการจัดการกองกำลัง  

          โครงสร2างตำรวจฮ)องกงแบ)งเปgน 5 ฝ�าย ได2แก) ฝ�ายปฏิบัติการ ฝ�ายอาชญากรรมและความม่ันคง 

ฝ�ายกำลังพลและการฝ£กซ2อม ฝ�ายการจัดการ และฝ�ายการเงินและการวางแผน ซ่ึงกระจายท่ัวพ้ืนท่ีสำคัญ 6 แห)ง

คือ เกาะฮ)องกง เกาลูนตะวันออก เกาลูนตะวันตก New Territories เหนือ และ New Territories ใต2และ

ทะเล นอกจากน้ี ฮ)องกงมีตำรวจทะเล 114 นาย ซ่ึงมีภารกิจลาดตระเวนพ้ืนท่ีทางน้ำ 1,649 กม. รอบฮ)องกงและ

เกาะขนาดเล็กจำนวน 261 แห)ง โดยให2ความสำคัญกับเทคโนโลยีเฝ�าระวังทางชายฝ./ง ระบบเรดาร� และ

บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เพ่ือรักษาความปลอดภัยการขนส)งนานาชาติและความปลอดภัยของท)าเรือโดย

สำนักงานตำรวจฮ)องกงจัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมอัตรากำลังร2อยละ 14 ระหว)างป� 2565-2566 กับท้ังเพ่ิม

งบประมาณการจัดซ้ืออุปกรณ�และยานพาหนะปราบจลาจลเพ่ิมข้ึน 4 เท)า เม่ือเทียบกับป� 2564-2565   

 

ปpญหาด#านความม่ันคง 

 การออกกฎหมายความม่ันคงแห)งชาติฉบับใหม)เม่ือ 30 มิ.ย.2563 ส)งผลให2สถานการณ�การชุมนุม   

ในฮ)องกงท่ียืดเย้ือต้ังแต)ป� 2562 สงบลง อย)างไรก็ดี การเมืองฮ)องกงจะยังคงเผชิญความไร2เสถียรภาพจาก

ความไม)พอใจของประชาชนท่ีต2องการให2มีการปฏิรูปประชาธิปไตย ซ่ึงเปgนหน่ึงในข2อเรียกร2องหลักของการ

ชุมนุมต)อต2านรัฐบาล ท้ังกลุ)ม Umbrella Movement เม่ือป� 2557 และการชุมนุมต)อต2านร)างกฎหมายส)งผู2ร2าย
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ข2ามแดนเม่ือป� 2562  

 กฎหมายความม่ันคงแห)งชาติฉบับใหม)ของฮ)องกง กำหนดการกระทำท่ีเปgนความผิดต)อความม่ันคง

แห)งชาติ ได2แก) การแบ)งแยกดินแดน การล2มล2างอำนาจรัฐ การก)อการร2าย และการสมคบคิดกับต)างชาติกระทำ    

การเปgนภัยต)อความม่ันคงแห)งชาติ ซ่ึงมีบทลงโทษรุนแรงและผู2กระทำผิดอาจถูกส)งตัวไปพิจารณาคดีในจีน    

สำหรับประเด็นท่ีน)าสนใจในกฎหมายดังกล)าว เช)น จัดต้ังคณะกรรมาธิการรักษาความม่ันคงแห)งชาติของฮ)องกง 

โดยมีหัวหน2าคณะผู2บริหารของฮ)องกงเปgนประธาน และมีท่ีปรึกษาด2านความม่ันคงแห)งชาติท่ีแต)งต้ังโดยรัฐบาลจีน 

เพ่ือพิจารณาสถานการณ�ความม่ันคง กำหนดนโยบายและแผน ประสานงานภารกิจด2านความม่ันคง         

จัดต้ังสำนักงานรักษาความม่ันคงแห)งชาติของจีนประจำฮ)องกง เปgนหน)วยงานความม่ันคงของรัฐบาลจีนท่ีมี

อำนาจเหนือกฎหมายฮ)องกง ทำหน2าท่ีรวบรวมข)าวกรอง วิเคราะห�สถานการณ�ความม่ันคง ให2ความเห็นและ

คำแนะนำด2านยุทธศาสตร�และนโยบายท่ีสำคัญ กำกับดูแล แนะนำ ประสานงาน และสนับสนุนทางการฮ)องกง

ในการปฏิบัติหน2าท่ี และรับผิดชอบคดีความม่ันคงท่ีมีความรุนแรงและซับซ2อน ซ่ึงอาจส)งตัวผู2กระทำผิด        

ไปพิจารณาคดีในจีนได2 กฎหมายยังให2อำนาจหัวหน2าคณะผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงแต)งต้ังผู2พิพากษา     

เพ่ือพิจารณาคดีความม่ันคงแห)งชาติเปgนการเฉพาะ นอกจากน้ี  ยังกำหนดให2กฎหมายมีผลบังคับใช2กับบุคคล

ทุกสัญชาติ และครอบคลุมการกระทำท้ังในและนอกฮ)องกง โดยมีโทษสูงสุด คือ จำคุกตลอดชีวิต 

 ทางการฮ)องกงบังคับใช2กฎหมายความม่ันคงแห)งชาติฉบับใหม)อย)างเข2มงวด โดยจับกุมผู2กระทำผิดอย)าง

ต)อเน่ือง โดยจับกุม 150 คนภายในระยะ 2 ป� กับท้ังตีความการกระทำผิดตามกฎหมายค)อนข2างกว2าง ประกอบกับ

บทลงโทษสูงสุด คือ จำคุกตลอดชีวิต ทำให2สถานการณ�การประท2วงในฮ)องกงเร่ิมคล่ีคลาย โดยผู2ชุมนุมบางส)วน  

ยุติความเคล่ือนไหว หรือหลบหนีไปต)างประเทศ อย)างไรก็ดี แม2กฎหมายความม่ันคงแห)งชาติจะส)งผลให2กลุ)ม

ต)อต2านรัฐบาลหวาดกลัวบทลงโทษ แต)ยังปรากฏบทบาทของกลุ)มต)อต2านท่ีปรับรูปแบบการเคล่ือนไหวไปให2

ความสำคัญกับการเคล่ือนไหวในต)างประเทศเพ่ิมข้ึน   

 การบังคับใช2กฎหมายความม่ันคงแห)งชาติฉบับใหม)อย)างเข2มงวด ทำให2ชาวฮ)องกงมีความต2องการย2าย

ไปพำนักในต)างประเทศเพ่ิมข้ึน โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว)า ชาวฮ)องกงสมัครวีซ)าประเภท (British 

National Overseas (BNO) citizenship) เพ่ือพำนักในสหราชอาณาจักรประมาณ 140,000 ราย เม่ือป� 2564 

และหลักจากพำนักในสหราชอาณาจักร 5 ป� สามารถย่ืนสมัครพลเมืองถาวรได2 

 ฮ)องกงเผชิญป.ญหาจากการท่ีชาวฮ)องกงรุ)นใหม)รู2สึกว)าตนเองไม)ใช)คนจีน โดยผลสำรวจของสถาบันวิจัย

ความคิดเห็นสาธารณะฮ)องกงระหว)าง 31 พ.ค.-5 มิย.65 ระบุว)า ชาวฮ)องกงส)วนใหญ)อายุระหว)าง 18-29 ป� 

รู2สึกตัวเองเปgนชาวจีน 2% และรู2สึกว)าตัวเองเปgนชาวฮ)องกง 76% สาเหตุสำคัญเกิดจากการชุมนุมต)อต2าน

รัฐบาลฮ)องกงหลังจากป� 2562 และมาตรการปราบปรามกลุ)มผู2เห็นต)างท่ีแข็งกร2าวของรัฐบาลฮ)องกงประกอบกับ

กลุ)มคนรุ)นใหม)ได2รับอิทธิพลจากตะวันตกท้ังระบบการศึกษา อุตสาหกรรมบันเทิง และการใช2ส่ือสังคมออนไลน� 

ทำให2ห)างเหินกับวิธีคิดแบบจีน ป.จจุบันมีชาวฮ)องกงพำนักในไต2หวันเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุ)มนักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป เน่ืองจากไต2หวันมีค)าครองชีพและอสังหาริมทรัพย�ท่ีมีราคาต่ำกว)าฮ)องกง นอกจากน้ี 

ความรู2สึกว)าตัวเองเปgนฮ)องกงและอยากเปgนอิสระจากจีนยังเปgนอุปสรรคสำคัญต)อรัฐบาลจีน  
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 ป.ญหาความไม)เสมอภาคทางเศรษฐกิจในฮ)องกงมีแนวโน2มสูงข้ึน หลังการแพร)ระบาดของโรค COVID-19  

โดยกลุ)มผู2มีรายได2น2อยมีรายได2ต่ำกว)ากลุ)มผู2มีรายได2สูง 34.3 เท)า ขณะท่ีฮ)องกงมีอัตราค)าจ2างข้ันต่ำอยู)ท่ี 37.50 

ดอลลาร�ฮ)องกงต)อช่ัวโมง ทำให2กลุ)มแรงงานข้ันต่ำมีรายได2เฉล่ียประมาณ 4,200 ดอลลาร�ฮ)องกงต)อเดือน โดยมี

สาเหตุจากหลายป.จจัย ได2แก) ภาคครัวเรือนมีรายได2ต่ำ สมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึน อัตราการหย)าร2างเพ่ิมข้ึน 

การสร2างครอบครัวเด่ียว และจำนวนผู2สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

สมาชิกองคrการระหว0างประเทศ  ตามมาตรา 116 และ 151 ของกฎหมายพ้ืนฐานของฮ)องกง กำหนดให2

สามารถใช2ช่ือ “ฮ)องกง” เข2าร)วมสมาชิกในองค�การระหว)างประเทศได2 อาทิ ADB, APEC, BIS, FATF, ICC 

(national committees), IHO, IMF, IMO (associate), Interpol (subbureau), IOC, ISO (correspondent), 

ITUC (NGOs), UNWTO (associate), UPU, WCO, WMO และ WTO 

 

วิทยาศาสตรrและเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของฮ)องกงให2ความสำคัญกับ 4 สาขาหลัก 

ได2แก) เทคโนโลยีชีวภาพ ป.ญญาประดิษฐ� เมืองอัจฉริยะ (smart city) และเทคโนโลยีทางการเงิน ฮ)องกงยังมี

โครงสร2างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีท่ีดีเปgนอันดับ 4 ของโลกจากการจัดอันดับของดัชนีนวัตกรรมของโลกป� 2562  

ครอบคลุมการจัดต้ังกองทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดต้ังสถาบันวิจัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร�ประยุกต� 

โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนย� วิทยาศาสตร� ซ่ึงเปgนศูนย�รวมบริษัททางเทคโนโลยี 700 แห)ง ครอบคลุมด2าน

อิเล็กทรอนิกส� เทคโนโลยีสีเขียว เทคโนโลยีสารสนเทศ อย)างไรก็ดี รัฐบาลฮ)องกงวางแผนเร)งพัฒนาด2านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพ่ือส)งเสริมขีดความสามารถด2านการแข)งขัน ด2วยการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี Greater Bay Area 

 นอกจากน้ี ฮ)องกงต2องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให2เปgนศูนย�กลางของภูมิภาค โดยใช2สวน

วิทยาศาสตร�ฮ)องกง ซ่ึงมีบริษัทเทคโนโลยี 600 แห)ง และผู2มีความรู2ความสามารด2านเทคโนโลยี 13,000 คน 

ป.จจุบันรัฐบาลฮ)องกงหันมาให2ความสำคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เพ่ือสร2างความเข2มแข็งต)อ

สถานะการเปgนศูนย�กลางทางการเงินของโลก โดยเร่ิมโครงการสนับสนุนให2บริษัทภาคการเงินในฮ)องกงจัดจ2าง

ผู2เช่ียวชาญทางการเงิน 1,000 ตำแหน)งภายใน 12 เดือน หลังจากน้ันรัฐบาลจะอุดหนุนเงินเดือน 1,290 

ดอลลาร�สหรัฐ ทุกเดือนเปgนเวลา 1 ป� ให2แก)ตำแหน)งดังกล)าว กับท้ังทางการฮ)องกงออกใบอนุญาต 8 ประเภท 

เพ่ืออนุญาตให2ธนาคารพาณิชย�ดําเนินธุรกิจให2บริการธุรกรรมทางการเงินผ)านระบบอินเทอร�เน็ตหรือระบบ

อิเล็กทรอนิกส�ได2  

 

เทคโนโลยีการส่ือสารเคล่ือนท่ี  ฮ)องกงมีระบบโครงสร2างพ้ืนฐานด2านโทรคมนาคมท่ีมีมาตรฐานและ

ความเร็วในระดับสูง ท้ังในภาคพ้ืนดินและระบบสายเคเบิลใต2น้ำ เพ่ือสนับสนุนการเปgนศูนย�กลางด2าน

โทรคมนาคมของภูมิภาคและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล กับท้ังฮ)องกงมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนจีน ทำให2ฮ)องกงเปgน

ประตูสำคัญท่ีมีบริษัทด2านโทรคมนาคมต)างชาติและผู2ประกอบการด2านอุปกรณ�เทคโนโลยีด2านโทรคมนาคม  

เข2าไปลงทุนเพ่ือโอกาสในการเข2าถึงตลาดจีน นอกจากน้ี รัฐบาลฮ)องกงมีแผนส)งเสริมการพัฒนา smart city 

ภายในป� 2567 ท่ีมุ)งเน2นการพัฒนาระบบโทรคมนาคมของฮ)องกงมีขีดความสามารถและบริการท่ีมีคุณภาพสูง 
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จำนวนผู2ใช2อินเตอร�เน็ตของฮ)องกงเม่ือป� 2562 เพ่ิมข้ึน 91% จากเดิม 89.4 เม่ือป� 2561 และคาดว)าจะเพ่ิมข้ึน 

93% ของประชากรท้ังหมด 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  

 การขนส)งข2ามแดนทางบกของฮ)องกงมี 9 แห)ง เปgนการข2ามพรมแดนทางถนน 5 แห)ง  ได2แก) ท)าเรือ

อ)าวเซินเจ้ิน จุดควบคุม Lok Ma Chau จุดควบคุม Man Kam To จุดควบคุม Sha Tau Kok และสะพาน

ฮ)องกง-จู)ไห2-มาเกbา กับท้ังมีการขนส)งผ)านทางรถไฟ 2 แห)ง ผ)านจุดควบคุม Lo Wu จุดควบคุม Lok Ma Chau 

Spur Line จุดควบคุม Hung Hom Intercity และสถานีรถไฟความเร็วสูงเกาลูนตะวันตก นอกจากน้ี ฮ)องกง

มีระบบรถประจำทาง ได2แก) บริษัท Citybus ให2บริการเฉพาะเกาะฮ)องกง บริษัท Kowloon Motor Bus 

ให2บริการในคาบสมุทรเกาลูน และ New Territories บริษัท Long Win Bus ให2บริการในพ้ืนท่ีเกาะลันเตา

เหนือและสนามบิน บริษัท New Lantao Bus ให2บริการในเกาะลันเตาและเขต New Territories และบริษัท 

New World First Bus ให2บริการในเกาะฮ)องกง คาบสมุทรเกาลูน ย)าน Tseung Kwan O และเส2นทางข2าม

ท)าเรือต)าง ๆ  โดยชาวฮ)องกง 90% ใช2ระบบคมนาคมสาธารณะ ครอบคลุมรถแท็กซ่ี รถประจำทาง และ

รถไฟฟ�าใต2ดิน ซ่ึงรถไฟฟ�าใต2ดินเปgนการเดินทางหลักของฮ)องกงคิดเปgน 42% หรือประมาณ 2.3 ล2านคนของ

การเดินทางระบบคมนาคมสาธารณะ โดยมีบริษัท MRT Corporation Limited (MTRCL) ดำเนินการระบบ

รถไฟใต2ดินของฮ)องกงระยะทางท้ังหมด 195.7 กม. ประกอบด2วย 10 เส2นทาง ได2แก) สาย Kwun Tong  สาย 

Tsuen Wan ส า ย  Island  ส า ย  South Island  ส า ย  Tung Chung  ส า ย  Tseung Kwan O ส า ย 

Disneyland Resort  สาย East Rail  สาย Ma On Shan และ สาย West Rail Line รวมท้ังสาย Airport 

Express ท่ีเช่ือมต)อสนามบินนานาชาติฮ)องกง มีระยะทาง 35.2 กม.  

 ฮ)องกงมีเส2นทางรถไฟความเร็วสูงกว)างโจว-เซินเจ้ิน-ฮ)องกง ระยะทางท้ังหมด 26 กม. และเช่ือมต)อ

เส2นทางสถานีเกาลูนตะวันตกกับสถานี 58 แห)งในจีน และ 44 เมืองในจีน แบ)งเปgนการเดินทางระยะใกล2 6 เมือง 

และการเดินทางระยะไกล 38 เมือง 

 ทางน้ำ มีผู2ให2บริการเรือข2ามฟากไปยังหมู)เกาะรอบนอก  12 แห)ง มีผู2โดยสารจำนวน 46 ล2านคนต)อป� 

 

การเดินทาง  

 ระยะทางจากกรุงเทพฯ-ฮ)องกงใช2ระยะเวลาในการบิน 2 ชม. 45 นาที สายการบินของไทยท่ีมีเท่ียวบินตรง 

ได2แก) การบินไทย ไทยสมายล� สายการบินต)างประเทศท่ีมีเท่ียวบินตรง ได2แก) แอร�เอเชีย ฮ)องกงแอร�ไลน� และ  

คาเธ)ย�แปซิฟ�ก เวลาเร็วกว)าไทย 1 ชม. 

 การเข2าเมืองของฮ)องกง 

 - ผู2ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต2องขอรับการตรวจลงตราจาก สอท.หรือสกญ.จีน/กรุงเทพฯ และสำนักงาน

กิจการเข2าประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ)องกง 

 - ผู2ถือหนังสือเดินทางไทยต2องการเดินทางไปฮ)องกงเพ่ือธุรกิจ ท)องเท่ียวในระยะส้ัน ได2รับยกเว2นการ

ขอการตรวจลงตราและพำนักได2 30 วัน และต2องย่ืนขอวีซ)าต)อ สอท.หรือสกญ.จีน/กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน
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กิจการเข2าประเทศเขตบริหารพิเศษฮ)องกงโดยตรง ในกรณีดังต)อไปน้ี 1) มีโครงการพำนักในฮ)องกงเกิน 30 วัน 

2) เดินทางไปฮ)องกงเพ่ือประกอบอาชีพ ต้ังถ่ินฐาน จัดงานแสดง จัดนิทรรศการ และ 3) เดินทางไปฮ)องกงเพ่ือ

ศึกษาต)อ เข2ารับการฝ£กอบรมในอาชีพ หรือฝ£กงานในอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 

 

สถานการณrสำคัญท่ีน0าติดตาม   

 1) สถานการณ�ด2านการเมืองและความม่ันคงภายใน เช)น กลุ)มชุมนุมประท2วงสนับสนุนประชาธิปไตย

และความเช่ือมโยงการชุมนุมต)อต2านรัฐบาลในไทย และการเคล่ือนไหวของแกนนำสนับสนุนประชาธิปไตย

ฮ)องกงในต)างประเทศ 

 2) การสนับสนุนประชาธิปไตยของชาวฮ)องกง จากชาติตะวันตก เช)น สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ  

 3) การบังคับใช2กฎหมายความม่ันคงแห)งชาติ  

 4) การพัฒนาและผลกระทบทางเศรษฐกิจในฐานะศูนย�กลางเศรษฐกิจและการเงินของโลก จากการ

บังคับใช2กฎหมายความม่ันคงแห)งชาติ 

 4)  การบูรณาการเศรษฐกิจฮ)องกงกับเศรษฐกิจจีน 

 5)  การฟ®¯นฟูเศรษฐกิจฮ)องกง จากการแพร)ระบาดของโรค COVID-19  

 6)  นโยบายด2านเศรษฐกิจท่ีสอดคล2องกับไทย อาทิ การพัฒนา smart city การเช่ือมโยงในภูมิภาค

ภายใต2ยุทธศาสตร�หน่ึงแถบหน่ึงเส2นทาง (Belt and Road Initiative-BRI)  

 

ความสัมพันธrไทย-ฮ0องกง 

 ฮ)องกงจัดต้ังสำนักงานเศรษฐกิจและการค2าฮ)องกงประจำประเทศไทยอย)างเปgนทางการเม่ือ ก.พ.2562      

ซ่ึงเปgนตัวกลางสำคัญต)อความร)วมมือระหว)างไทยกับฮ)องกง กับท้ังช)วยเหลือผู2ประกอบการไทยในการไปลงทุน

ในฮ)องกง นอกจากน้ี ท้ังสองฝ�ายยังสนับสนุนความร)วมมือและความเช่ือมโยงระหว)างกรอบความร)วมมือ GBA 

กรอบความร)วมมือในพ้ืนท่ีสามเหล่ียมลุ)มแม)น้ำจูเจียง และ BRI 

 ในป� 2565 ฮ)องกงเปgนคู)ค2าอันดับ 9 ของไทย ระหว)าง ม.ค.-ก.ย.2565  ฮ)องกงกับไทยมีมูลค)าการค2า

เพ่ิมข้ึน 1.91% หรือ 376,415 ล2านบาท ไทยส)งออกสินค2าไปยังฮ)องกงลดลง 1.50% หรือมูลค)า 292,371 ล2านบาท 

และไทยนำเข2าสินค2าจากฮ)องกงเพ่ิมข้ึน 15.86% หรือมูลค)า 84,044 ล2านบาท สินค2าส)งออกท่ีสำคัญจากไทย     

ไปฮ)องกง ได2แก) เคร่ืองคอมพิวเตอร� อุปกรณ�และส)วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ�า เคร่ืองยนต�สันดาปภายในและ

ลูกสูบและส)วนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ อุปกรณ�ก่ึงตัวนำทรานซิสเตอร�และไดโอด เคร่ืองใช2ไฟฟ�า

และส)วนประกอบอ่ืน ๆ ข2าวหอมมะลิ เคร่ืองโทรสาร โทรศัพท� อุปกรณ�และส)วนประกอบ เคร่ืองตัดต)อและ

ป�องกันวงจรไฟฟ�า เม็ดพลาสติก  สินค2านำเข2าท่ีสำคัญจากฮ)องกงมาไทย ได2แก) เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี    

เงินแท)งและทองคำ เคร่ืองใช2ไฟฟ�าในบ2าน เคร่ืองคอมพิวเตอร� อุปกรณ�และส)วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ�าและ

ส)วนประกอบ สินแร)โลหะอ่ืน ๆ เส้ือผ2าสำเร็จรูป นา°ิกาและส)วนประกอบ 

 จำนวนแรงงานไทยท่ีทำงานในฮ)องกง (รวมถึง ต.ค.2565) 1,059 คน และ ม.ค.-ต.ค.2565 มีแรงงาน

ไทยท่ีได2รับอนุญาตให2เดินทางไปทำงานในฮ)องกง รวม 559 คน  
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 ข2อตกลงท่ีสำคัญ อนุสัญญาการเก็บภาษีซ้ำซ2อนไทย-ฮ)องกง (ป� 2548) ความตกลงการค2าเสรีฮ)องกง-

อาเซียน (ป� 2562) ความตกลงด2านการลงทุนระหว)างรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ)องกงแห)งสาธารณรัฐประชาชน

จีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกประชาชาติแห)งเอเชียตะวันออกเฉียงใต2 (ป� 2562) 

 

------------------------------------------------ 
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นายจอหrน ลี 

(John Lee) 

 

ตำแหน0ง                   หัวหน2าคณะผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกง 

เกิด 64 ป�/2565 ท่ีฮ)องกง 

 

การศึกษา  ปริญญาโทด2านนโยบายสาธารณะและการบริหาร จากมหาวิทยาลัย Charles Sturt  

ออสเตรเลีย 

 

สถานภาพ  สมรสกับนาง Janet Lee  มีบุตรชาย 2 คน คือ นาย Gilbert Lee และนาย  

Jacky Lee 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป� 2520             - รับราชการ สำนักงานตำรวจฮ)องกง (หน)วยงานท่ีมีความสำคัญลำดับต2นและ           

  มีจำนวนข2าราชการมากกว)า 40% ของราชการท้ังหมดของฮ)องกง) 

ก.ย.2553    - รอง ผบ.ตร. 

ก.ย.2555     - ลาออกจากราชการตำรวจ เพ่ือดำรงตำแหน)งทางการเมือง ในตำแหน)งรองผู2บริหาร 

เขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านความม่ันคง และยกเลิกสัญชาติอังกฤษ (เดิมถือสองสัญชาติ) 

ก.ค.2560    - ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านความม่ันคง 

ก.ย.2561    - อาศัยอำนาจผู2บริหารเขตพิเศษฮ)องกงด2านความม่ันคง ประกาศกฤษฎีกา ให2พรรค  

Hong Kong National Party (พรรคสนับสนุนอธิปไตยของฮ)องกง) เปgนพรรค 

การเมืองแรกท่ีจัดต้ังโดยผิดกฎหมาย 

เม.ย.2562      - ประกาศใช2กฎหมายส)งตัวผู2ร2ายข2ามแดน 
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ส.ค.2563    - เปgน 1 ใน 10 เจ2าหน2าท่ีระดับสูงของฮ)องกง ท่ีถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรจากการ 

  เก่ียวข2องกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสนับสนุนกฎหมายความม่ันคง 

  แห)งชาติของฮ)องกง 

มิ.ย.2564    - ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงฝ�ายบริหาร รับผิดชอบการศึกษา สวัสดิการสังคม  

อาหาร สาธารณสุข การเคหะ และการคมนาคม 

เม.ย.2565      - ลาออกจากตำแหน)งผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงฝ�ายบริหาร เพ่ือลงสมัคร 

ตำแหน)งหัวหน2าผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกง 

 

------------------------------------------------ 
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คณะผู#บริหารเขตบริหารพิเศษฮ0องกง 

 

หัวหน2าคณะผู2บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ)องกง  John Lee 

หัวหน2าผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านบริหาร  Cheuk Wing-hing  

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านข2าราชการพลเรือน  Ingrid Yeung 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านด2านพาณิชย�และ   Algernon Yau 

พัฒนาเศรษฐกิจ 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านรัฐธรรมนูญและ  Erick Tsang Kwok-wai 

กิจการแผ)นดินใหญ) 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านการพัฒนา  Bernadette Linn  

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านสำนักงานการศึกษา   Choi Yuk-lin 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านส่ิงแวดล2อม  Tse Chin-wan 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านบริการการเงิน  Christopher Hui 

และสำนักการคลัง 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านการเงิน   Paul Chan 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านอาหารและสาธารณสุข  Chung-mau Lo 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านการเคหะ  Winnie Ho 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านนวัตกรรมและเทคโนโลยี           Sun Dong 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านแรงงานและสวัสดิการ  Chris Sun 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านยุติธรรม  Cheung Kwok-kwan 

สำนักงานประสานงานและนโยบายนวัตกรรม             Fung Ching Suk Yee 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านความม่ันคง  Tang Ping-keung 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านสำนักงานท่ีพักอาศัย  Alice Mak 

และกิจการเยาวชน 

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2านคมนาคมและการขนส)ง  Lam Sai-hung  

ผู2บริหารเขตบริหารพิเศษฮ)องกงด2นวัฒนธรรม กีฬา   Kevin Yeung 

และการท)องเท่ียว 

ผู2บัญชาการตำรวจแห)งชาติ     Siu Chak-yee 

คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการอิสระต)อต2นการทุจริต  Woo Ying-ming 

ผู2อำนวยการฝ�ายตรวจสอบ     Nelson Lam 

ผู2อำนวยการกองตรวจคนเข2าเมือง     Au Ka-wang 

กรรมาธิการศุลกากรและสรรพสามิต    Louise Ho Pui-shan 
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