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ความช่วยเหลือส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพ
กฎหมายของรัฐและกฎหมายของสหพันธรัฐก�าหนดให้สถานที่เลือกตั้งเป็นที่ที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพสามารถเข้าใช้ได้	เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของมณฑลจะ 

ตรวจสอบแต่ละสถานที่	และมักจะท�าการปรับเปลี่ยนชั่วคราวส�าหรับวันเลือกตั้ง	ทุกคนที่ท�างานในสถานที่เลือกตั้งถูกฝึกอบรมในเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งและสิทธิของผู้ออก

เสียงลงคะแนน	รวมถึงความต้องการในการปรับเปลี่ยนที่สมเหตุสมผลต่อนโยบายและการด�าเนินการเพื่อท�าให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

กฎหมายของรัฐและกฎหมายของสหพันธรัฐก�าหนดให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกคนสามารถออกเสียงในบัตรลงคะแนนของตนอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระ	สถานที่เลือกตั้ง 

แต่ละแห่งต้องมีเครื่องออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่ช่วยให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกคน	รวมทั้งผู้ที่ตาบอดหรือบกพร่องทางการมองเห็น	ที่จะออกเสียง 

บัตรลงคะแนนโดยปราศจากความช่วยเหลือ	เครื่องออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอนุญาตให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนพิสูจน์ว่าตัวเลือกการออกเสียงลงคะแนนของพวกเขาเป็นความ

จริง	และหากมีข้อผิดพลาด	ช่วยให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนแก้ไขตัวเลือกเหล่านั้น	ก่อนการส่งบัตรลงคะแนนของพวกเขา

ตรวจสอบบัตรลงคะแนนตัวอย่างของท่าน
อนุสารบัตรลงคะแนนตัวอย่างของมณฑลของท่านจะ:

• อธิบายว่าบุคคลที่ทุพพลภาพสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระ

• แสดงสัญลักษณ์รถเข็น หากสถานที่เลือกตั้งของท่านเป็นที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพสามารถเข้าใช้ได้

ที่สถานที่เลือกตั้ง
หากท่านต้องการความช่วยเหลือการท�าเครื่องหมายออกเสียงลงคะแนนของท่านท่านอาจเลือกได้ถึงสองคนที่จะช่วยให้ท่าน คนนี้ไม่สามารถ:

• นายจ้างของท่านหรือคนที่ท�างานให้กับนายจ้างของท่าน

• ผู้น�าสหภาพแรงงานของท่านหรือคนที่ท�างานให้กับสหภาพแรงงานของท่าน

การออกเสียงลงคะแนนเยื้อง	ช่วยให้ท่านสามารถที่จะจอดใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการออกเสียงลงคะแนนในพื้นที่	เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะน�าท่านบัญชีรายชื่อที่จะลงนาม 

การออกเสียงลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนวัสดุอื่น	ๆ	ที่ท่านอาจต้องการไม่ว่าท่านเป็นจริงที่ขอบถนนหรือในรถ

ติดต่อส�านักงานเขตการเลือกตั้งของท่านเพื่อดูว่าการออกเสียงลงคะแนนเยื้องที่มีอยู่ในสถานที่เลือกตั้งของท่าน	

การลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน
หากท่านได้ลงทะเบียนไปแล้วที่จะออกเสียงลงคะแนน ท่านไม่จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกซ�้า เว้นแต ่ท่านเปลี่ยนชื่อ ที่อยู ่ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่าน หรือหากท่าน
ต้องการเปลี่ยนหรือเลือกพรรคการเมือง

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนทางออนไลน์ได้ที ่RegisterToVote.ca.gov หรือโทรสายด่วนส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนน ฟร ีของเลขาธิการของรัฐ 

ที่หมายเลข (855) 345-3933 เพื่อรับแบบฟอร์มที่จะถูกส่งไปรษณีย์ถึงท่าน

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนสามารถพบได้ส่วนใหญ่ที่ส�านักงานไปรษณีย์	ห้องสมุด	ส�านักงานเมืองและรัฐบาลมณฑล	ส�านักงานการเลือกตั้งของมณฑล	และ

ส�านักงานเลขาธิการของรัฐ	California

ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นความลับ
โปรแกรมการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นความลับ Safe at Home: ผู้ออกเสียงลงคะแนนบางคนที่เผชิญกับการข่มขู่เอาชีวิต (นั่นคือ ความรุนแรงใน
ครอบครัว การสะกดรอยตามผู้เสียหาย) สถานการณ์อาจมีสิทธิ์ได้รับสถานะผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นความลับส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการ Safe 

at Home ของเลขาธิการของรัฐที่หมายเลขโทรฟร ี(877) 322-5227 หรือเยี่ยมชม http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/

ข้อมูลผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นความลับ: ข้อมูลที่ท่านให้ในบันทึกค�าให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน	เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งจะน�าไป

ประมวลเพื่อส่งข้อมูลที่เป็นทางการเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนไปให้ท่าน	เช่น	สถานที่เลือกตั้งของท่าน	ประเด็นต่าง	ๆ	ตลอดจนผู้สมัครที่จะปรากฏบนบัตร 

ลงคะแนน	การใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนในทางการค้าถือเป็นการกระท�าต้องห้ามโดยกฎหมายและเป็นความผิดอาญาประเภทลหุโทษ	ข้อมูลของผู้

ออกเสียงลงคะแนนอาจถูกส่งไปที่ผู้สมัครส�าหรับต�าแหน่ง	คณะกรรมการมาตรการในบัตรลงคะแนน	หรือบุคคลอื่นเพื่อการเลือกตั้ง	วัตถุประสงค์ทางวิชาการ	ทางการสื่อข่าว	

ทางการเมือง	หรือทางการปกครอง	ตามที่เลขาธิการของรัฐได้ก�าหนดไว้	ไม่สามารถน�าข้อมูลใบขับขี่และหมายเลขการประกันสังคม	หรือลายมือชื่อที่ปรากฏบนบัตรลงทะเบียน

ของผู้ออกเสียงลงคะแนนของท่านไปเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้	หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนน	หรือต้องการรายงานการใช้ข้อมูลดัง

กล่าวโดยมิชอบ	โปรดแจ้งไปที่สายด่วนส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนของเลขาธิการของรัฐที่หมายเลข	(855)	345-3933	

http://www.registertovote.ca.gov
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การลงคะแนนเสียงชั่วคราว
หากชื่อของท่านไม่อยู่ในรายชื่อผู้ออกเสียงลงคะแนนที่สถานที่เลือกตั้งของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนชั่วคราว

บัตรลงคะแนนชั่วคราว คืออะไร
บัตรลงคะแนนชั่วคราว คือบัตรลงคะแนนปกติที่ใส่ไว้ในซองพิเศษก่อนที่จะถูกใส่ในหีบใส่บัตรลงคะแนน

ใครออกเสียงการลงคะแนนเสียงชั่วคราว
บัตรลงคะแนนชั่วคราวเป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงโดยผู้ออกเสียงลงคะแนน ผู้ที:่

•  เชื่อว่าพวกเขาได้ลงทะเบียนที่จะออกเสียงลงคะแนน แม้ว่าชื่อของพวกเขาไม่ได้อยู่ในรายชื่ออย่างเป็นทางการการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนที่สถานที่

เลือกตั้ง

•  ออกเสียงลงคะแนนโดยไปรษณีย ์แต่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนนของพวกเขา หรือไม่มีบัตรลงคะแนนของพวกเขามาด้วย และแทนที่จะต้องการออกเสียงลงคะแนนที่

สถานที่เลือกตั้ง

บัตรลงคะแนนชั่วคราวของฉันจะถูกนับหรือไม่
บัตรลงคะแนนชั่วคราวของท่านจะถูกนับหลังจากที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้ยืนยันว่าท่านได้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนในมณฑลนั้น และท่านยังไม่ได ้

ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งนั้นไปแล้ว

ท่านอาจจะออกเสียงลงคะแนนบัตรลงคะแนนชั่วคราวที่สถานที่เลือกตั้งใด ๆ ในมณฑลที่ท่านลงทะเบียนที่จะออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตาม เพียงการคัดค้าน
การเลือกตั้งเท่านั้น จึงจะนับที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงลงคะแนนให้

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของบัตรลงคะแนนชั่วคราวของท่านได้อย่างไร
ผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกคนที่ออกเสียงบัตรลงคะแนนเสียงชั่วคราว มีสิทธิที่จะหาจากเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของมณฑลของพวกเขาว่าบัตรลงคะแนนได้ถูกนับ 

หรือไม ่และหากไม่ถูกนับ เหตุผลอะไรที่ไม่ได้ถูกนับ

 เยี่ยมชม http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/ ส�าหรับรายชื่อผู้ติดต่อมณฑล และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสถานะของบัตรลงคะแนน
ชั่วคราวของท่าน

วิธีการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์
•  ร้องขอการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ก่อน 1 พฤศจิกายน

•  ส่งคืนทางไปรษณีย ์– ต้องประทับตราไปรษณีย์ในวันที่หรือก่อนวันที ่8 พฤศจิกายน และส�านักงานการเลือกตั้งของมณฑลของท่าน

ได้รับไม่เกิน 14 พฤศจิกายน

•  ส่งคืนด้วยตนเอง — ที่ส�านักงานการเลือกตั้งของมณฑลของท่าน หรือสถานที่เลือกตั้งใด ๆ ในมณฑลของท่านก่อนที ่20:00 น.  

ในวันที ่8 พฤศจิกายน

การออกเสียงลงคะแนนเนิ่น ๆ ด้วยตนเอง
บางมณฑลเสนอการออกเสียงลงคะแนนเนิ่น ๆ ในไม่กี่ที่ตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ติดต่อส�านักงานการเลือกตั้ง

ของมณฑลของท่านเพื่อดูว่าเสนอการออกเสียงลงคะแนนเนิ่น ๆ หรือไม ่ข้อมูลการติดต่อมณฑลสามารถพบได้ที ่: 

http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-of�ces/

ออกเสียงลงคะแนนที่สถานที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
•  สถานที่เลือกตั้งเปิดในวันเลือกตั้ง : 8 พฤศจิกายน ตั้งแต ่7:00 น. ถึง 20:00 น.

•  ที่ตั้งของสถานที่เลือกตั้งของท่าน พิมพ์อยู่บนด้านหลังของอนุสารบัตรลงคะแนนตัวอย่าง ที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของมณฑลของท่าน

ส่งไปรษณีย์ถึงท่าน ท่านยังสามารถค้นหาสถานที่เลือกตั้งของท่าน :

 โดยการโทรศัพท ์(855) 345-3933

 ออนไลน์ที ่www.sos.ca.gov/elections/polling-place

  โดยการส่งข้อความ Vote ไปยัง GOVOTE (468683)



สรุป

การโหวต “เห็นชอบ” เป็นการอนุมัต ิและการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นชอบ” 

เป็นการปฏิเสธบทกฎหมายที่ห้ามร้านของช�าและร้านค้าอื่น ๆ จากการให้ถุง
พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวหรือถุงหิ้วกระดาษแก่ลูกค้า แต่อนุญาตให้ขายถุงกระดาษ
ที่รีไซเคิลได้หรือน�ามาใช้ใหม่ได ้ผลกระทบด้านงบประมาณ: ค่อนข้างจะมีผลกระ
ทบทางงบประมาณน้อยต่อรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นซึ่งรวมการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของรัฐ และอาจช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นออมเงินได้
เล็กน้อยจากจ�านวนขยะที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเสีย

ร่างกฎหมาย ห้ามการใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว  
การลงประชามต ิ67

คัดค้าน  อย่าหลงกล 

ร่างกฎหมาย 67 เป็น ภาษีซ่อนเร้น 

จ�านวน $300 ล้านต่อปีของผู้บริโภคที่
จะถูกบังคับให้จ่าย $.10 ต่อถุงใส่ของ
แต่ละใบที่จุดช�าระเงิน ไม่มีแม้แต่เพนนี
เดียวไปช่วยสิ่งแวดล้อม เงินทั้งหมด 

$300 ล้านเป็นผลก�าไรของร้านค้า 
หยุดภาษีถุง  .  .  .  ออกเสียง
ลงคะแนนว่า ไม ่ในร่างกฎหมาย  67

สนับสนุน  ใช ่ใน 67 ปกป้อง

ความพยายามที่ได้ผลของรัฐ 

California ในการยกเลิกถุงพลาสติกใส่
ของ ถุงพลาสติกรัดคอสัตว์ป่า ท�าให้
ชุมชนสกปรก เพิ่มค่าใช้จ่ายส�าหรับ
ท�าความสะอาด แออัดในเครื่องรีไซเคิล 

การห้ามใช้ถุงพลาสติกใส่ของ ใช้ได้ผล
ในชุมชน 150 แห่งในรัฐ 

CALIFORNIA อย่าปล่อยให้บริษัทที่อยู่
ไม่ได้อยู่ในรัฐขัดขวางรัฐ California ใช ่

ใน 67

ข้อโต้แย้ง

ไม ่ การออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า
ไม่ส�าหรับมาตรการนี้หมายความว่า: 
ร้านค้ายังคงสามารถให้ถุงพลาสติกใส่
ของแบบใช้ครั้งเดียวและถุงประเภทอื่น 

ๆ โดยไม่คิดเงินเว้นเสียแต่ว่ากฎหมาย
ท้องถิ่นห้ามไม่ให้ใช้ถุงประเภทนั้น

ใช ่ การออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า
ใช่ส�าหรับมาตรการนี้หมายความว่า: 
ร้านขายของช�า ร้านสะดวกซื้อ ร้าน
ขายยาขนาดใหญ ่และร้านขายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์จะถูกห้ามไม่ให้ใช้ถุง
พลาสติกใส่ของแบบใช้ครั้งเดียว ร้าน
ค้าโดยทั่วไปจะต้องคิดเงินอย่างน้อย 

10 เซนต์ส�าหรับถุงใส่ของประเภทอื่นที่
ให้กับลูกค้าในจุดช�าระเงิน ร้านค้าจะ
เก็บรายได้ ที่เกิดขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ

คะแนนเสียงของคุณมีความหมายว่าอย่างไร

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ส�าหรับ
Mark Murray
California vs Big Plastic
921 11th Street, Ste. 420 
Sacramento, CA 95814
(916) 443-5422
murray@cawrecycles.org
protectplasticbagban.org

ต่อต้าน
No on 67
2350 Kerner Blvd., Suite 250 
San Rafael, CA 94901

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
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โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เลขาธิการ
รัฐได้ที:่
• ศึกษาการช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมการวิ่งเต้น  

cal-access.sos.ca.gov หรือ 
powersearch.sos.ca.gov

• ดูคู่มือผู้ออกเสียงลงคะแนนเป็นภาษาอื่น 
www.voterguide.sos.ca.gov

• ค้นหาหน่วยเลือกตั้งของท่านและวันเลือกตั้ง 
www.sos.ca.gov/elections/polling-place

• ขอข้อมูลบัตรลงคะแนนส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนทาง
ไปรษณีย ์
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail

• อ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนครั้งแรก
www.sos.ca.gov/elections/voting-california

• ดูผลการเลือกตั้งแบบสดหลังปิดคูหาเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 
http://vote.sos.ca.gov

คู่มือข้อมูลผู้ออกเสียงลง
คะแนนแบบเสียงและแบบพิมพ์
ตัวอักษรขนาดใหญ่
คู่มือจัดเตรียมไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
ภาษาฮินด ีภาษาญี่ปุ่น ภาษาเขมร ภาษาเกาหล ีภาษาเสปน  
ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม 

การสั่ง:

 ติดต่อสายด่วนเลขาธิการรัฐส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนน

โดยไม่เสียค่าบริการได้ที ่(855) 345-3933

 เยี่ยมชม www.sos.ca.gov

 ดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 

www.voterguide.sos.ca.gov/th/audio

ค้นหาหน่วยเลือกตั้งของท่าน
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของมณฑลเป็นผู้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้ง เมื่อท่าน
รับอนุสารบัตรลงคะแนนตัวอย่างประจ�ามณฑลทางไปรษณีย์สองสาม
สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดูที่อยู่หน่วยเลือกตั้งของท่านที่ปกหลัง

ท่านยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเลขาธิการรัฐได้ที ่
www.sos.ca.gov/elections/polling-place หรือติดต่อสายด่วน
ส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่เสียค่าบริการได้ที ่ 
(855) 345-3933

ท่านยังสามารถพิมพ์ Vote ส่งไปที ่GOVOTE (468683) เพื่อค้นหา
ต�าแหน่งของหน่วยเลือกตั้งของท่าน
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การเลือกตั้งในรัฐ California
กฎหมายของรัฐ California ก�าหนดให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในคู่มือฉบับนี้

ต�าแหน่งทางการเมืองที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรค/ต�าแหน่งทางการเมืองที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
พรรคการเมืองมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการส�าหรับต�าแหน่งทางการเมืองที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรค/ต�าแหน่งทางการเมืองที่ไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใดในการเลือกตั้งขั้นต้น ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นตัวแทนพรรคนั้น ๆ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งทั่วไปและ

บัตรเลือกตั้งจะแสดงถึงการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดส�าหรับแต่ละพรรคในการเลือกตั้งขั้นต้นจะได้เข้าไปเป็นตัวแทนในการเลือกตั้ง

ทั่วไป พรรคการเมืองจะเลือกต�าแหน่งทางการเมืองของคณะกรรมการกลางประจ�ามณฑลในการเลือกตั้งขั้นต้น

ผู้ออกเสียงลงคะแนนสามารถออกเสียงลงคะแนนพรรคการเมืองในการเลือกตั้งขั้นต้นเท่านั้น เขาหรือเธอได้เปิดเผยพรรคที่ชอบเมื่อลงทะเบียนเพื่อออกเสียง

ลงคะแนน อย่างไรก็ด ีพรรคการเมืองอาจอนุญาตให้บุคคลที่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยพรรคที่ชอบของตน ให้ลงคะแนนออกเสียงในพรรคนั้น ๆ ในการเลือกตั้งขั้นต้น

ต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนน
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้เข้าชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งเบื้อง

ต้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งเบื้องต้น ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเลือก

จากประชาชน โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการจากพรรคใดในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อ

ให้ชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนจะต้องระบุในบัตรลงคะแนนว่าตนชอบพรรคใดหรือไม่ชอบพรรคใดเลยแต่การระบุความชอบ

พรรคดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของผู้สมัครรับเลือกตั้งเองและแสดงไว้เพื่อให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนทราบเท่านั้น การระบุดังกล่าวมิได้หมายความว่าผู้สมัคร

รับเลือกตั้งได้รับการเสนอชื่อหรือได้รับการสนับสนุนจากพรรคที่ระบุหรือมิได้หมายความว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างพรรคดังกล่าวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง

และจะไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จะถือว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจาก

พรรคการเมืองใด ๆ ในอนุสารบัตรลงคะแนนตัวอย่างของมณฑลพรรคต่าง ๆสามารถแสดงรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะเข้าชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอ

ชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนได้หากเป็นผู้สมัครที่พรรคสนับสนุนอย่างเป็นทางการ

ผู้ออกเสียงลงคะแนนคนใดก็ตามสามารถออกเสียงสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดก็ได้ที่เข้าชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนน 

หากผู้ออกเสียงมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่ก�าหนดเพื่อออกเสียงสนับสนุนต�าแหน่งดังกล่าว ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองรายในการเลือกตั้งเบื้องต้น จะมี

สิทธิเข้าร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อแข่งขันชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนถึงแม้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสองรายจะได้

ระบุพรรคที่ชอบเป็นพรรคเดียวกันก็ตาม ไม่มีพรรคใดที่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ระบุว่าชอบพรรคตนเองให้เข้าร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไปได ้หากผู้

สมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าวไม่ได้เป็นหนึ่งในสองของผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งเบื้องต้น

ต�าแหน่งทางการเมืองที่ไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เข้าชิงต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในการเลือกตั้งเบื้องต้น และผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเบื้องต้น

มิได้เป็นผู้ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการของพรรคใดเพื่อให้เข้าชิงต�าแหน่งเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้รับการ

เสนอชื่อเข้าชิงต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด จะไม่สามารถระบุในบัตรลงคะแนนว่าตนชอบพรรคใด หรือไม่ชอบพรรคใด ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองรายในการ

เลือกตั้งเบื้องต้น จะเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปเพื่อชิงต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ผู้สนับสนุนชั้นน�าของผู้สมัคร
และมาตราการในบัตรลงคะแนนทั่วทั้งรัฐ
เมื่อคณะกรรมการ (บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้รับหรือใช้จ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวผู้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้สนับสนุนหรือ

คัดค้านผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน) สนับสนุนหรือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนนหรือผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้ง และระดมทุนอย่างน้อย $1 ล้านดอลลาร ์คณะกรรมการต้องรายงาน ผู้สนับสนุนสูงสุด 10 อันดับแรก ให้แก่คณะกรรมาธิการ

ว่าด้วยการปฏิบัติทางการเมืองที่ยุติธรรมแห่งรัฐ California (FPPC) ได้รับทราบ คณะกรรมการจะต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลรายชื่อผู้สนับสนุน

สูงสุด 10 อันดับแรก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

รายชื่อเหล่านี้จะมีอยู่บนเว็บไซต์ของ FPPC ที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

TOP

http://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference
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ภาพรวมหนี้พันธบัตรของรัฐ จัดท�าโดยส�านักงานนักวิเคราะห์การออกฎหมาย

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายเรื่องหนี้พันธบัตรของรัฐ เนื้อหายัง
กล่าวถึงด้วยว่าข้อเสนอ 51 ซึ่งเป็นข้อเสนอการใช้เงิน
จากการออกพันธบัตรโรงเรียนมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์
จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของพันธบัตรของรัฐ

ภูมิหลัง

พันธบัตรคืออะไร พันธบัตรเป็นวิธีที่รัฐบาลและบริษัทกู้
เงิน รัฐบาลของรัฐใช้พันธบัตรเป็นหลักที่จะจ่ายส�าหรับ
การวางแผนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเช่น สะพานเขื่อน เรือนจ�า สวนสาธารณะ 
โรงเรียน และอาคารส�านักงาน รัฐจ�าหน่ายพันธบัตร
ให้แก่นักลงทุนเพื่อจัดหาเงินทุน "ล่วงหน้า" ส�าหรับ
โครงการเหล่านี้ และสัญญาว่าจะคืนเงินให้นักลงทุน
พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ท�าไมต้องใช้พันธบัตร เหตุผลหนึ่งส�าหรับการออก
พันธบัตรก็คือค่าใช้จ่ายที่มีขนาดใหญ่ของโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่อาจเป็นเรื่องยากส�าหรับการช�าระเงิน
ทั้งหมดในครั้งเดียว นอกจากนี้แล้ว โครงสร้างพื้นฐาน
โดยทั่วไปจะให้บริการเป็นเวลาหลายป ีดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่
สมเหตุสมผลส�าหรับคนทั้งขณะนี้และในอนาคตที่จะช่วย
จะจ่ายส�าหรับโครงการเหล่านี้

ประเภทของพันธบัตรหลักๆมีอะไรบ้าง มีพันธบัตรที่รัฐ
ใช้อยู่สองประเภทหลักๆได้แก่พันธบัตรพันธกรณีทั่วไป
และพันธบัตรรายได้ รัฐจะจ่ายเงินคืนพันธบัตรเหล่านี้
โดยใช้กองทุนทั่วไปของรัฐ กองทุนทั่วไปเป็นบัญชีในการ
ด�าเนินงานหลักของรัฐ ซึ่งรัฐใช้เพื่อจ่ายให้แก่การศึกษา 
เรือนจ�า การแลสุขภาพ และบริการอื่นๆ กองทุนทั่วไปได้
รับการสนับสนุนส่วนใหญ่จากรายได้และรายได้จากภาษี
การขาย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California พันธบัตร
พันธกรณีทั่วไปแห่งรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ในทางตรงกันข้าม โดยปกติแล้ว รัฐจะจ่ายคืนพันธบัตร
รายได้จากการใช้รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ่ายโดยผู้ใช้ของโครงการ (เช่นจากสะพานโทลเวย)์ 

ในกรณีอื่น ๆ พันธบัตรรายได้บางอย่างจะได้รับเงินโดย
ใช้สถานะกองทุนรวมทั่วไป ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน
พันธบัตรรายได้ของรัไม่จ�าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ออกเสียงลงคะแนน (เราทราบว่าข้อเสนอที ่53 

อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในคู่มือผู้ออกเสียงลงคะแนน นี้ว่าจะ
ต้องมีการออกพันธบัตรรายได้ของรัฐรวมมากกว่า $ 2 

พันล้านส�าหรับโครงการเดียวของรัฐซึ่งจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากบรรดาผู้ออกเสียงลงคแนน)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพันธบัตรอยู่ที่เท่าไร หลังจาก
จ�าหน่ายพันธบัตรแล้ว รัฐจะต้องช�าระเงินเป็นรายปี
จนกว่าจะครบจ�านวน ค่าใช้จ่ายรายปีส�าหรับการช�าระคืน
พันธบัตรขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่จะต้อง
ช�าระพันธบัตรเป็นหลัก รัฐมักจะช�าระพันธบัตรภายใน
ระยะเวลา 30 ปี (คล้ายคลึงกับที่เจ้าของบ้านท�าการ
ช�าระเงินตามสัญญาเงินกู้เพื่อซื้อบ้านของตน) สมมุติว่า
อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต ์รัฐจะต้องช�าระหนี้เป็น
เงินเกือบ 2 ดอลลาร์ต่อทุก 1 ดอลลาร์ที่กู้ยืมตลอดระยะ
เวลาการผ่อนช�าระปกต ิ30 ป ีจากจ�านวนเงินที่ใช้ช�าระ
หนี ้2 ดอลลาร์ดังกล่าว ประมาณ 1 ดอลลาร์เป็นการ
ช�าระจ�านวนเงินที่กู้ยืม (เงินต้น) ส่วนที่เหลืออีกเกือบ 1 

ดอลลาร์เป็นการช�าระดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การช�าระหนี้ส�าหรับแต่ละพันธบัตรเป็นการแบ่งช�าระ
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายหลังปรับยอดโดย
พิจารณาอัตราเงินเฟ้อประกอบแล้ว จึงต�่าลง กล่าวคือ
ประมาณ 1.30 ดอลลาร์ต่อทุก 1 ดอลลาร์ที่กู้ยืม

พันธบัตรโครงสร้างพื้นฐาน และงบ
ประมาณของรัฐ

ปริมาณภาวะหนี้สินของกองทุนทั่วไป รัฐมีพันธบัตร
ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าประมาณ 85 พันล้าน
ดอลลาร์ที่ใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนทั่วไป และเป็น
พันธบัตรที่ยังค้างช�าระ นั่นคือ เป็นพันธบัตรที่กองทุน
ทั่วไปยังต้องช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้อยู ่นอกจาก
นี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรัฐสภาได้มีมติอนุมัติประมาณ 

31 พันล้านดอลล่าร์ของพันธบัตรกองทุนสนับสนุนที่
ยังไม่ได้ขาย เป็นที่คาดกันว่าส่วนใหญ่ของพันธบัตร
เหล่านี้จะออกจ�าหน่ายภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อมีความ
ต้องการใช้เงินทุนส�าหรับโครงการเพิ่มเติมต่างๆ ในป ี

2015–16การช�าระหนี้โดยกองทุนทั่วไปในส่วนพันธบัตร
โครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า 6 พันล้าน
ดอลลาร์
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ผลกระทบจากการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อการช�าระหนี ้ข้อ
เสนอเรื่องการออกพันธบัตรโรงเรียนในบัตรลงคะแนน
นี้ (ข้อเสนอ 51) จะอนุญาตให้รัฐกู้ยืมเงินเพิ่มเติมมูลค่า 
9 พันล้านดอลลาร์ด้วยวิธีจ�าหน่ายพันธบัตรภาระผูกพัน
ทั่วไปให้แก่นักลงทุน จ�านวนเงินที่ต้องการเพื่อช�าระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรเหล่านี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
ในชื่อเงินช�าระหนี้ จะขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและสภาพ
การณ์ของการขายพันธบัตร เราตั้งสมมติฐานว่าอัตรา
ดอกเบี้ย 5 เปอร์เซ็นต์ที่พันธบัตรจะออกภายในระยะ
เวลาสิบป ีและพันธบัตรนั้นจะช�าระเงินคืนภายใน 30 ป ี

ขึ้นอยู่กับสมมติฐานเหล่านี้ค่าใช้จ่ายประจ�าปีของกอง
ทุนรวมทั่วไปเฉลี่ยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้าน
ดอลลาร ์ประมาณร้อยละ 8 ที่มากกว่าการใช้จ่ายจาก
กองทุนทั่วไปส�าหรับการช�าระหนี้ของรัฐในขณะนี ้เรา
ประมาณการว่ามาตรการนี้จะมีการช�าระหนี้ทั้งหมด
ประมาณ 17.6 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลา 35 ป ีซึ่ง
เป็นระยะเวลาที่พันธบัตรทั้งหมดจะได้รับการผ่อนช�าระ
ครบ

ผลกระทบกับอัตราส่วนการช�าระคืนหนี้สินจากรายได้ 
(DSR) ของการเลือกตั้งครั้งนี ้ตัวชี้วัดสถานการณ์หนี้สิน
ของรัฐประการหนึ่งคืออัตราส่วนการช�าระคืนหนี้สินจาก

รายได ้(DSR) อัตราส่วนนี้จะระบุรายได้ประจ�าปีของกอง
ทุนทั่วไปของรัฐที่จะต้องถูกแยกไว้ต่างหากส�าหรับใช้
ช�าระหนี้ที่เกิดจากการจ�าหน่ายพันธบัตรโครงสร้างพื้น
ฐาน และดังนั้น จึงไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายในโครงการอื่น
ของรัฐได ้ดังที่แสดงในรูปที ่1 ขณะนี ้DSR อยู่ในระดับ
ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประจ�าปีของกองทุน
ทั่วไป หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อนุมัติพันธบัตรโรงเรียน
ที่น�าเสนอในการลงคะแนนเสียงนี้เราคาดว่าการช�าระ
หนี้ของรัฐในพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตแล้วมีแนวโน้มที่
จะยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ในช่วงหลายปีข้างหน้า
และลดลงหลังจากนั้น หากผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
พันธบัตรซึ่งถูกเสนอในบัตรลงคะแนนนี้ เราประมาณ
ว่าพันธบัตรจะเพิ่ม DSR ขึ้นประมาณหนึ่งส่วนสามของ
หนึ่งเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับที่หากพันธบัตรไม่ได้รับ
อนุมัติ DSR ของรัฐในอนาคตจะสูงกว่าที่แสดงในรูปที่ถ้า
รัฐและผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการออก
พันธบัตรเพิ่มเติมในอนาคต
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อัตราส่วนการช�าระคืนหนี้สินจากรายได้ของกองทุนทั่วไป

รูปที ่1

เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากกองทุนทั่วไปที่ใช้ไปกับเงินช�าระหนี้

พันธบัตรโรงเรียน
ซึ่งถูกเสนอ

อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้จ�าหน่าย

ประมาณการ

พันธบัตรที่จ�าหน่ายแล้ว
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วันที ่10 ตุลาคม 2016

วันแรกของการการออกเสียงลงคะแนน
โดยส่งทางไปรษณีย์

วันที ่24 ตุลาคม 2016

วันสุดท้ายที่จะลงทะเบียน 

เพื่อออกเสียงลงคะแนน

วันที ่1 พฤศจิกายน 2016

วันสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของ
มณฑลจะรับใบสมัครของผู้ออกเสียงลง
คะแนนเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งส�าหรับการ
ออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์

วันที ่8 พฤศจิกายน 2016

วันที่ไปเลือกตั้ง!

อย่าลืมออกเสียงลงคะแนน!
หน่วยเลือกตั้งจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น. ในวันเลือกตั้ง!

วันที่ต้องจดจ�า!
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