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วิธีการลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนเสยีงท�าไดส้องวธิคีอื การไปหยอ่นบตัรทีห่นว่ยเลอืกตัง้ในเขตของทา่นและการสง่บตัร
เลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์
ทา่นไมจ่�าเป น็ตอ้งลงคะแนนเสยีงทกุการแขง่ขนัของการเลอืกตัง้ คะแนนเสยีงของทา่นในทกุการ
แขง่ขนัจะไดร้บัการนบั 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 
รฐัแคลฟิอรเ์นยีจะเป ดิใหม้กีารลงคะแนนเสยีงตัง้แตเ่วลา 7:00 น.ถงึเวลา 20:00 น. ในวนัเลอืกตัง้ ในบางประเทศอาจเป ดิ
โอกาสใหท้า่นไปใชส้ทิธิ ์ทีห่นว่ยเลอืกตัง้กอ่นวนัเลอืกตัง้  เมือ่ทา่นไดร้ับคูม่อืตวัอยา่งบตัรเลอืกตัง้ทีจ่ะจดัสง่ใหท้างไปรษณยี ์
สองสามสปัดาหก์อ่นวนัเลอืกตัง้ ใหด้รูายชือ่หนว่ยเลอืกตัง้ทีท่า่นจะไปใชส้ทิธิท์ีป่กดา้นหลงั หากทา่นไมไ่ดร้ับคูม่อืดงักลา่ว 
โปรดตดิตอ่ส�านกังานเลอืกตัง้ประจ�าเขตเทศมณฑลของทา่น นอกจากนี ้ทา่นยงัสามารถคน้หาหนว่ยเลอืกตัง้ของทา่นได  ้ที่
เวบ็ไซต ์www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm หรอืตดิตอ่ส�านกังานเลขาธกิารของรฐัทีห่มายเลข (855) 345-3933 
เมือ่ทา่นไปถงึหนว่ยเลอืกตัง้แลว้ เจา้หนา้ทีป่ระจ�าหนว่ยเลอืกตัง้จะถามชือ่ทา่น และจะตรวจสอบวา่ทา่นมชีือ่อยูใ่นบญัชรีาย
ชือ่ของผูม้สีทิธิใ์นหนว่ยเลอืกตัง้นีห้รอืไม ่หลงัจากทีท่า่นไดล้งลายมอืชือ่ถดัจากชือ่ของทา่นแลว้ ทา่นจะไดร้ับบตัรเลอืกตัง้ 
รหสั หรอืบตัรบนัทกึหนว่ยความจ�า ขึน้อยูก่บัระบบทีเ่ทศมณฑลของทา่นใชอ้ยู ่ใหท้า่นเดนิไปทีค่หูาเลอืกตัง้แลว้ลงคะแนน
เสยีง เจา้หนา้ทีป่ระจ�าหนว่ยเลอืกตัง้มหีนา้ทีอ่�านวยความสะดวกในการลงคะแนนเสยีงใหก้บัผูม้าใชส้ทิธิ ์หากทา่นไมคุ่น้เคย
กบัวธิกีารลงคะแนนเสยีง ใหข้อค�าแนะน�าจากเจา้หนา้ทีป่ระจ�าหนว่ยเลอืกตัง้ กฎหมายรฐัและกฎหมายรฐับาลกลางก�าหนดวา่ 
ผูม้าลงคะแนนเสยีงมสีทิธิล์งคะแนนเสยีงอยา่งเป น็สว่นตวั และลงคะแนนเสยีงอยา่งเป น็อสิระ หนว่ยเลอืกตัง้แตล่ะแหง่ตอ้งมี
เครือ่งลงคะแนนเสยีงอยา่งนอ้ยหนึง่เครือ่งซึง่ผูม้าใชส้ทิธิส์ามารถลงคะแนนเสยีงเองไดโ้ดยไมต่อ้งขอความชว่ยเหลอื รวมถงึ
ผู ใ้ชส้ทิธิท์ีต่าบอดหรอืมคีวามบกพรอ่งทางสายตา นอกจากนี ้เครือ่งลงคะแนนเสยีงนีต้อ้งชว่ยใหผู้ม้าใชส้ทิธิล์งคะแนนเสยีง
อยา่งเป น็สว่นตวัและเป น็อสิระได  ้และหากเกดิความผดิพลาด เครือ่งฯ ตอ้งสามารถแกไ้ขการลงคะแนนผดิไดก้อ่นทีจ่ะลง
คะแนนจรงิ

การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
หากทา่นไมไ่ดเ้ป น็ผู ใ้ชส้ทิธิท์างไปรษณยีแ์บบถาวร (หรอืเดมิเรยีกวา่ ผู ใ้ชส้ทิธิท์ีไ่มอ่ยู)่ ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะลงคะแนนเสยีงทาง
ไปรษณยี์ได ้คูม่อืตวัอยา่งบตัรเลอืกตัง้ทีท่า่นไดร้บัจากเทศมณฑลของทา่นจะมใีบสมคัรส�าหรบัผู ้ 
ทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีงทางไปรษณยี ์วนัสดุทา้ยของการยืน่ค�ารอ้งเพือ่ลงคะแนนเสยีงทางไปรษณยีค์อืวนัที่  
30 ตลุาคม หลงัจากทีท่า่นไดก้รอกใบสมคัรเรยีบรอ้ยแลว้ ใหใ้สซ่องจดหมายทีไ่ดร้บัจากส�านกังานเลอืกตัง้ประจ�าเขต และผนกึ
ซองใหเ้รยีบรอ้ย ลงลายมอืชือ่บนซองจดหมายตามทีก่�าหนด ทา่นสามารถสง่บตัรเลอืกตัง้ไปโดยวธิตีอ่ไปนี:้

• ส่งไปที่ส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของท่าน 
• น�าไปส่งด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้งใดก็ได้ หรือที่ส�านักงานการเลือกตั้งใดก็ได้ภายในเทศมณฑลของท่านใน

วันเลือกตั้ง หรือ
• อนุญาตให้บุคคลที่สาม (สามีหรือภรรยา บุตร ผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย หลาน พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว 

หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน) ส่งบัตรเลือกตั้งในนามของท่านที่หน่วยเลือกตั้งหรือส�านักงานการเลือก
ตั้งภายในเขตเทศมณฑลของท่านในวันเลือกตั้งได้ 

บตัรเลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์ ตอ้งมาถงึส�านกังานการเลอืกต้ังประจ�าเทศมณฑลไมช่า้กวา่เวลา 20:00 น. ในวนั
เลอืกตัง้อยา่ลมืสง่บตัรเลอืกตัง้ของทา่นสองสามวนักอ่นวนัเลอืกตัง้ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะไดร้บับตัรเลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์ทา่นสามารถเปลีย่นใจไปเลอืกตัง้ทีห่นว่ยเลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้ได  ้อยา่งไรกด็ี 
ทา่นตอ้งน�าบตัรเลอืกตัง้ทีท่า่นไดร้บัทางไปรษณยีม์าทีห่นว่ยเลอืกตัง้ดว้ย และยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีป่ระจ�าหนว่ยเพือ่แลกเป น็บตัร
เลอืกตัง้ปกต ิหากทา่นไมม่บีตัรเลอืกตัง้ทางไปรษณยี ์ทา่นจะไดร้บัการอนญุาตใหล้งคะแนนเสยีงบนบตัรเลอืกตัง้เฉพาะกาล

บัตรเลือกตั้งเฉพาะกาล
หากทา่นไมม่ชีือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ของผูม้สีทิธิท์ีห่นว่ยเลอืกตัง้ในเขตของทา่น ทา่นมสีทิธิใ์นการหยอ่นบตัรเลอืกตัง้เฉพาะ
กาลทีห่นว่ยเลอืกตัง้ใดกไ็ดใ้นเทศมณฑลทีท่า่นไดล้งทะเบยีนไว ้ บตัรเลอืกตัง้เฉพาะกาลคอืบตัรเลอืกตัง้ส�าหรับผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้ที:่

•  เชื่อว่าได้ลงทะเบียนในการใช้สิทธิแล้วแต่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
•  เชื่อว่าบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์มีความผิดพลาดในการระบุพรรคการเมืองที่ชอบ หรือ 
•   เป็นผู้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ แต่ท�าบัตรลงคะแนนสูญหาย และมีความประสงค์จะลงคะแนนเสียงที่หน่วย

เลือกตั้งแทน
บตัรเลอืกตัง้เฉพาะกาลของทา่นจะไดร้บัการนบัหลงัจากเจา้หนา้ทีเ่ลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลไดย้นืยนัวา่ ทา่นไดล้งทะเบยีนเพือ่
ใชส้ทิธแิละไมไ่ดไ้ปใชส้ทิธทิีอ่ืน่มากอ่นในวนัเลอืกตัง้ 
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การเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสองอันดับแรก (Top Two Candidates Open 
Primary Act) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011 กฎหมายฉบับนี้ก�าหนดว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด
ส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภา (voter-nominated office) ต้องมีรายชื่ออยู่ในบัตรลงคะแนนเดียวกัน ต�าแหน่งในรัฐสภา
ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อต�าแหน่งพลพรรค เป็นต�าแหน่งการออกกฎหมายของรัฐ สภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ และ
ต�าแหน่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของรัฐ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสองคนเท่านั้นที่ได้ร้บคะแนนเสียงมากที่สุด โดยไม่ค�านึงว่า
จะชื่นชอบพรรคใด จะต้องไปแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปไม่ว่าคะแนนเสียงรวมจะเป็นเท่าใด 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประเภทท่ีไม่มีชื่ออยู่ในบัตรซึ่งผู้ลงคะแนนต้องเขียนชื่อลงในบัตร (Write-in candidates) 
สามารถแข่งขันได้แต่ในการเลือกตั้งเบื้องต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครประเภทที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัตรซึ่งผู้ลง
คะแนนต้องเขียนชื่อลงในบัตร สามารถเลื่อนขั้นไปแข่งในการแข่งขันเลือกตั้งทั่วไปได้ถ้าผู้สมัครนั้นเป็นผู้สมัคร
หนึ่งในสองคนท่ีมีคะแนนเสียงมากที่สุดในการแข่งขันรอบแรก นอกจากนี้ ในการแข่งขันทั่วไปนั้น ไม่มีการเสนอ
รายช่ือแบบอิสระ

ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่น�ามาใช้กับผู้สมัครเข้าชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ 
คณะกรรมการกลางของเทศมณฑล หรือส�านักงานท้องถิ่น 

กฎหมายแคลิฟอร์เนียก�าหนดว่า ข้อมูลต่อไปนี้ต้องได้รับการตีพิมพ์ในคู่มือฉบับนี้

ต�าแหน่งที่พรรคเสนอ/ต�าแหน่งพลพรรค
พรรคการเมืองต่างๆ อาจเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส�าหรับต�าแหน่งที่พรรคเสนอ/ต�าแหน่งพลพรรคในการเลือก
ตั้งขั้นต้นได้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นตัวแทนพรรคในฐานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็น
ทางการส�าหรับต�าแหน่งจ�าเพาะที่การเลือกตั้งทั่วไป และจะระบุต�าแหน่งอย่างเป็นทางการในบัตรลงคะแนน  
ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงมากท่ีสุดของแต่ละพรรคจากการเลือกตั้งขั้นต้นจะได้ไปแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไป 
นอกจากนี้ พรรคต่างๆ ยังจะเลือกเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกลางของเทศมณฑลในการเลือกตั้งขั้นต้นด้วย

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบตามการลง
ทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองอาจอนุญาตให้บุคคลที่ไม่เปิดเผยว่าชอบพรรคใด ลง
คะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคได้ 

ต�าแหน่งในรัฐสภา
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภาอย่างเป็นทางการที่การเลือกตั้งขั้น
ต้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีได้รับการเสนอชื่อส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภาที่การเลือกตั้งขั้นต้นคือผู้ที่ประชาชนเสนอ
ช่ือและไม่ใช่ผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการของพรรคใดๆ ที่การเลือกตั้งทั่วไป การเสนอชื่อส�าหรับผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเพื่อต�าแหน่งในรัฐสภาจะมีพรรคที่ตนพึงพอใจ หรือไม่มีพรรคที่ตนพึงพอใจ ซึ่งได้ระบุไว้ในบัตรลง
คะแนนเสียง แต่การแต่งตั้งพรรคท่ีตนพึงพอใจนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิในการเลือกแต่เพียงผู้เดียว และจะ
แสดงให้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นเท่านั้น นั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการเสนอชื่อหรือรับรองโดย
พรรคที่ก�าหนด หรือมีการเกี่ยวพันระหว่างพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด และไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคน
ใดที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถือว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการ
ของพรรคการเมืองใดๆ ในคู่มือตัวอย่างบัตรเลือกตั้งตัวอย่างของเทศมณฑล พรรคต่างๆ อาจมีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภาซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากพรรค 

ผู้ลงคะแนนเสียงอาจลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครใดๆ ส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภา หากผู้สมัครเหล่านั้นมีคุณสมบัติ
ตามที่ก�าหนดเพื่อออกเสียงลงคะแนนส�าหรับต�าแหน่งนั้น ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดสองคนในการเลือกตั้ง
ขั้นต้นจะได้เข้าไปแข่งขันเลือกตั้งท่ัวไปส�าหรับต�าแหน่งในรัฐสภา แม้ว่าทั้งสองคนจะระบุการแต่งตั้งพรรคที่ชอบ
พรรคเดียวกันก็ตาม พรรคการเมืองใดก็ตามไม่มีสิทธิมีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีการแต่งตั้งจากพรรคเดียวกันด�าเนิน
การต่อไปยังการเลือกตั้งทั่วไป เว้นเสียแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นหนึ่งในสองรายที่ประสบผลส�าเร็จได้รับ
คะแนนเสียงมากท่ีการเลือกตั้งขั้นต้น 

ต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิในการเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งส�าหรับต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่การเลือกตั้งขั้นต้น และ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีการเลือกตั้งขั้นต้นไม่ใช่ผู้ถูกเสนอชื่ออย่างเป็นทางการของพรรคใดๆ ส�าหรับต�าแหน่งเฉพาะ
ที่การเลือกตั้งท่ัวไป การเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอาจจะไม่ก�าหนดพรรคที่ตนพึง
พอใจ หรือไม่มีพรรคที่ตนพึงพอใจบนบัตรเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดสองรายในการเลือกตั้งขั้นต้น
จะได้ไปแข่งขันในการเลือกตั้งท่ัวไปส�าหรับต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ 
ประมวลกฎหมายการเลือกตั้งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมาตราที่ 9084 ก�าหนดว่า ข้อมูลของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ
ส�านักงานเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย  เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.voterguide.sos.ca.gov เพื่อดู
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งทำงนิติบัญญัติและรัฐสภำ
คู่มือการเลือกตั้งนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆ ทั่วรัฐและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา สภานิติบัญญัติ และสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรระดับมลรัฐแต่ละต�าแหน่งมีความสัมพันธ์กับผู้ลงคะแนนเสียงในหนึ่งหรือ
เพียงสองสามเทศมณฑลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บางแถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ส�าหรับต�าแหน่งเหล่านั้นอาจอยู่ในคู่มือเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของท่าน
กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียระบุวงเงินที่อนุญาตให้ใช้ในการหาเสียงของสภานิติบัญญัติ
ของรัฐ (ที่ไม่ใช่ส�านักงานของรัฐบาลกลาง เช่น สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาของ
สหรัฐอเมริกา) ผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้งบประมาณในการหาเสียงต�่า
กว่าที่ก�าหนดจะได้รับสิทธิในการซื้อพื้นที่ว่างในคู่มือตัวอย่างบัตรเลือกตั้งประจ�าเทศ
มณฑลเพื่อลงค�าแถลงการณ์ของตนได้ถึง 250 ค�า 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งวุฒิสมาชิกระดับรัฐที่สมัครใจใช้งบประมาณในการหา
เสียงจ�ากัดจะใช้จ่ายได้ไม่เกิน $1,169,000 ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติท่ีสมัครใจใช้งบประมาณในการหาเสียงจ�ากัดจะใช้จ่าย
ได้ไม่เกิน $909,000 เหรียญสหรัฐในการเลือกตั้งทั่วไป
ท่านสามารถดูบัญชีรายช่ือผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งในสภานิติบัญญัติที่ยอมรับ
เงื่อนไขในการใช้งบหาเสียงจ�ากัดของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ที่ www.sos.ca.gov/elections/
elections_cand_stat.htm

ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนสามารถซื้อพื้นที่ในคู่มือ
บัตรตัวอย่างเลือกตั้งเพ่ือเขียนค�าแถลงการณ์ของตนได้ (ผู้สมัครต�าแหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรบางคนเลือกท่ีจะไม่ซื้อพื้นที่เพื่อลงค�าแถลงการณ์ของตน)
กฎของแคลิฟอร์เนียในการจ�ากัดวงเงินในการหาเสียงนี้ใช้ไม่ได้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เพื่อท�างานในส�านักงานรัฐบาลกลาง รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ดังน้ัน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐทุกคนจึงมีทางเลือกในการซื้อพื้นท่ี
เพื่อลงค�าแถลงการณ์ของผู้สมัครในคู่มือการเลือกตั้งนี้ (ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต�าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐบางคนเลือกที่จะไม่ซื้อพื้นที่เพื่อลงค�าแถลงการณ์ของผู้สมัคร)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา มีดังต่อไปนี้:
•	Dianne Feinstein

•	Elizabeth Emken

ท่านสามารถดรูายช่ือของผูส้มคัรท้ังหมดทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่แล้วได้ที่  
www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm 
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คู่มือแนะน�ำส�ำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรูปแบบเสียงบันทึก
และตัวพิมพ์ขนำดใหญ่
เพื่อสั่งคู่มือแนะน�ำส�ำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรูปแบบตัวพิมพ์ขนำดใหญ่เทปคำสเซ็ท หรือแผ่น
ซีดี ให้เข้ำไปที่เว็บไซต์ www.voterguide.sos.ca.gov/alt-versions หรือโทรสำยด่วนฟรีส�ำหรับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งของส�ำนักงำนเลขำธิกำรของรัฐที่หมำยเลข (855) 345-3933

เพ่ือดำวน์โหลดค�ำแนะน�ำส�ำหรบัผูม้สีทิธเิลอืกตัง้แบบเป็นทำงกำรในแบบบนัทกึเสยีง MP3 ให้
ไปทีเ่วบ็ไซต์ www.voterguide.sos.ca.gov/audio

หำรำยได้และสร้ำงควำมแตกตำ่ง... 
ท�ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง!
นอกเหนือจำกกำรได้รับประสบกำรณ์โดยตรงกับวิธีกำรของระบบประชำธิปไตยของเรำ เจ้ำหน้ำที่กำรเลือกตั้ง
สำมำรถมี รำยได้พิเศษส�ำหรับกำรให้บริกำรอันมีคุณค่ำในวันเลือกตั้ง โปรดติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้งใน 
เทศมณฑลของท่ำน หรือโทร (855) 345-3933 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเลือกตั้ง 

กำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ท่ำนมีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำรปรับปรุงข้อมูลกำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของทำ่น ท่ำนควรปรับปรุงข้อมูลกำร
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของทำ่น หำกทำ่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ้ำน ที่อยู่ทำงไปรษณีย์ เปลี่ยนชื่อ หรือต้องกำร
เปลี่ยนหรือเลือกพรรคกำรเมืองที่ชื่นชอบ

หมำยเหต:ุ หำกท่ำนได้ย้ำยไปท่ีอยู่ใหม่หลงัวันที ่22 ตลุำคม 2012 ท่ำนอำจลงคะแนนเสยีงทีห่น่วยเลอืกตัง้เดมิของท่ำนได้ 

กำรลงทะเบยีนเพือ่ออกเสยีงเลอืกตัง้สำมำรถท�ำได้โดยง่ำยและไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย มแีบบฟอร์มลงทะเบยีนไว้บรกิำรทัง้
ทำงเวบ็ไซต์ www.sos.ca.gov และทีท่�ำกำรไปรษณย์ี เกือบทุกแห่ง รวมท้ังห้องสมดุ หน่วยงำนรำชกำรของเมืองและ
เทศมณฑล และทีส่�ำนกังำนเลขำธกิำรแห่งรฐัแคลิฟอร์เนยี 

ในกำรลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้งนั้น ท่ำนจะต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกำ มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
มีอำยุอย่ำงน้อย 18 ปีในวันเลือกตั้ง ไม่ได้ถูกจ�ำคุกหรืออยู่ในเรือนจ�ำของเทศมณฑล (ก�ำลังรับโทษจ�ำคุกในเรือนจ�ำ 
รัฐ หรือก�ำลังรับโทษเป็นเวลำนำนกว่ำ หนึ่งปีโทษฐำนกระท�ำควำมผิดอำญำอุกฉกรรจ์ "ขั้นต�่ำ") หรือถูกท�ำ
ทัณฑ์บน ถูกควบคุมควำมประพฤติหลังกำรปล่อยตัว หรืออยู่ในทัณฑ์บนหลังถูกพิพำกษำลงโทษ และไม่ถูกศำล
ตัดสินว่ำเป็นผู้มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ

ข้อก�ำหนดของรัฐและรัฐบำลกลำงเรื่องบัตรประจ�ำตัวของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ส่วนใหญ่แล้วผูม้สิีทธิเลอืกตัง้ในรฐัแคลฟิอร์เนยีไม่จ�ำเป็นต้องแสดงบตัรประจ�ำตวัก่อนทีจ่ะหย่อนบตัรเลอืกตัง้ หำกท่ำน ลง 
คะแนนเสยีงเป็นครัง้แรกหลงัจำกลงทะเบยีนทำงไปรษณย์ีและไม่ได้ระบหุมำยเลขใบอนญุำตขบัขี ่หมำยเลขบตัรประจ�ำตวั 
รฐัแคลฟิอร์เนยี หรอืตวัเลขส่ีหลกัสุดท้ำยของหมำยเลขประกนัสงัคมลงใน บตัรลงทะเบยีน ท่ำนอำจถกูร้องขอให้แสดงบตัร
ประจ�ำตวัรปูแบบใดรปูแบบหนึง่เม่ือไปถงึหน่วยเลอืกตัง้ กรณุำตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ท่ำนน�ำบตัรประจ�ำตวัไปยงัหน่วยเลอืก
ตัง้ หรอืแนบส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัไปพร้อมกบับตัรเลอืกตัง้ ทำงไปรษณย์ี ต่อไปนีค้อื รำยชือ่บำงส่วนของบตัรประจ�ำตวั 
ทีท่่ำนสำมำรถใช้ได้ซึง่มีมำกกว่ำ 30 รำยกำร นอกจำกนี ้ท่ำนสำมำรถเข้ำไปยงัเวบ็ไซต์ของเลขำธกิำรแห่งรฐั และดขู้อมลู 
“Help America Vote Act Identification Standards (ข้อมลูบตัรประจ�ำตวัทีไ่ด้มำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยเรือ่ง กำรสนบัสนนุ
กำรเลอืกตัง้ในอเมรกิำ)” ได้ท่ี www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm

•   ใบอนุญำตขับขี่หรือบัตรประจ�ำตัวประชำชนที่รัฐ
ออกให้

•  หนังสือเดินทำง
•  บัตรประจ�ำตัวพนักงำน

•  บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
•  บัตรประจ�ำตัวทหำร
•  บัตรนักศึกษำ
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