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ตรวจสอบสถานะผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นทาง
ออนไลน์

ไปทีห่นา้ My Voter Status (สถานะผูล้งคะแนนเสยีงของฉัน) ของ
เลขาธกิารรัฐที ่VoterStatus.sos.ca.gov ทีท่า่นสามารถตรวจสอบ
สถานะผูล้งคะแนนเสยีงของทา่น หาสถานทีเ่ลอืกตัง้หรอืศนูยล์ง
คะแนนเสยีง และขอ้มลูอืน่ ๆ อกีมากมาย

ใช ้My Voter Status (สถานะผูล้งคะแนนเสยีงของฉนั) เพือ่:
• ดวูา่ทา่นไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้หรอืไม ่และหากเป็นเชน่นัน้ ในเทศมณฑลใด
• ท�าเครือ่งหมายทีจ่ะแสดงพรรคการเมอืงทีท่า่นเลอืก
• หาสถานทีเ่ลอืกตัง้ของทา่น
• หาศนูยล์งคะแนนเสยีง (ส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีอ่าศยัอยูใ่นเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, 

Sacramento, และ San Mateo)
• หาการเลอืกตัง้ทีก่�าลงัจะมขีึน้ในพืน้ทีข่องทา่น
• รับคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีง (VIG) ประจ�ารัฐของทา่น ทีส่ง่ทางอเีมลกอ่นการเลอืกตัง้ทัว่ทัง้รัฐแตล่ะครัง้
• หาขอ้มลูผูต้ดิตอ่ส�าหรับส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่น
• ตรวจดสูถานะบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย ์หรอืบตัรลงคะแนนชัว่คราวของทา่น

ขอ้มลูเกีย่วกบัวนัเลอืกต ัง้
สถานทีเ่ลอืกต ัง้และศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดต ัง้แตเ่วลา 07.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัองัคารที ่6 
พฤศจกิายน หากทา่นอยูใ่นแถวกอ่นเวลา 20:00 น. ทา่นยงัสามารถลงคะแนนเสยีงได ้เพือ่หาขอ้มลูสถาน
ทีเ่ลอืกต ัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่น:

 ตรวจดคููม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลสง่ไปรษณียถ์งึทา่น

 โทรตดิตอ่ (855) 345-3933

 ออนไลนท์ี ่www.sos.ca.gov/elections/polling-place หรอื VoterStatus.sos.ca.gov

 สง่ขอ้ Vote ถงึ GOVOTE (468683)

  ดาวนโ์หลดแอปส�าหรับอปุกรณเ์คลือ่นที ่“Vote California” (มใีหท้ีร่า้น iOS หรอื Android)

ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุแกผู่ส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ท ัว่รฐั  
และประเด็นในบตัรลงคะแนน
เมือ่คณะกรรมการ (บคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ดรั้บหรอืใชเ้งนิดว้ยความมุง่หมายเพือ่โนม้นา้วชกัจงูผูล้งคะแนนเสยีง
ใหส้นับสนุนหรอืคดัคา้นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้หรอืประเด็นในบตัรลงคะแนน) สนับสนุนหรอืคดัคา้น
ประเด็นในบตัรลงคะแนนหรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ และระดมเงนิอยา่งนอ้ย $1 ลา้น คณะกรรมการ
ตอ้งรายงานชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรก แก ่California Fair Political Practices 
Commission (FPPC) (กรรมาธกิารระเบยีบปฏบิตัทิางการเมอืงทีเ่ป็นธรรมแหง่รัฐ California) 
เมือ่มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ คณะกรรมการตอ้งปรับแกร้ายชือ่ 10 คนแรก
รายชือ่เหลา่นีม้อียูใ่นเว็บไซตข์อง FPPC ที ่ 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

สถานะผูล้งคะแนน
เสยีงของฉนั

ขึน้ดา้นบน
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สว่นนีอ้ธบิายเกีย่วกบัหนีพั้นธบตัรของรัฐ 
นอกจากนีย้งัอภปิรายวธิทีีข่อ้เสนอพันธบตัร
บนบตัรลงคะแนน หากไดรั้บการอนุมตัโิดยผู ้
ลงคะแนนเสยีง จะมผีลตอ่คา่ใชจ้า่ยของรัฐใน
การช�าระคนืพันธบตัร

พนัธบตัรและคา่ใชจ้า่ยของ
พนัธบตัร
พนัธบตัรคอือะไร พันธบตัรเป็นวธิหีนึง่ที่
รัฐบาลและบรษัิทขอยมืเงนิ รัฐบาลของรัฐ
ใชพั้นธบตัรเป็นหลกัในการช�าระคา่ใชจ้า่ยใน
การวางแผน การกอ่สรา้ง และการปรับปรงุ
โครงการเกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ 
สะพาน เขือ่น เรอืนจ�า สวนสาธารณะ โรงเรยีน 
และอาคารส�านักงาน รัฐจ�าหน่ายพันธบตัรแก่
บรรดานักลงทนุ เพือ่ใหไ้ดเ้งนิ “ลว่งหนา้” มา
ใชเ้ป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการเหลา่นี ้จากนัน้
จงึช�าระเงนิคนืแกนั่กลงทนุ พรอ้มดอกเบีย้เป็น
ชว่งระยะเวลาหนึง่

ท�าไมจงึใชพ้นัธบตัร เหตผุลหลกัของการ
ออกพันธบตัรคอื ปกตแิลว้ โครงสรา้งพืน้ฐาน
จะใหบ้รกิารเป็นเวลาหลายปี ดงันัน้ จงึสมเหตุ
สมผลทีป่ระชาชนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต จะ
ชว่ยจา่ยคา่โครงการเหลา่นี ้นอกจากนี ้การที่
โครงการเหลา่นีย้งัมคีา่ใชจ้า่ยจ�านวนมาก จงึ
เป็นการยากทีจ่ะจา่ยทัง้หมดทเีดยีว

พนัธบตัรประเภทหลกั ๆ มอีะไรบา้ง 
พันธบตัรสองประเภทหลกัทีใ่ชโ้ดยรัฐ ไดแ้ก ่
พันธบตัรผกูพันทัว่ไปและพันธบตัรรายได ้
ความแตกตา่งอยา่งหนึง่ระหวา่ง พันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปและพันธบตัรรายได ้คอืวธิชี�าระ
หนีพั้นธบตัร ตามปกต ิรัฐจะช�าระหนีพั้นธบตัร
ผกูพันทัว่ไปโดยใชก้องทนุทัว่ไปของรัฐ 
(บญัชกีารด�าเนนิงานหลกัของรัฐซึง่ใชจ้า่ย
เพือ่การศกึษา เรอืนจ�า การรักษาพยาบาล 
และบรกิารอืน่ ๆ) เงนิในกองทนุทัว่ไปไดม้า
จากรายไดภ้าษีเงนิไดแ้ละภาษีการขาย รัฐมกั
จา่ยคนืพันธบตัรรายไดจ้ากแหลง่อืน่ เชน่ คา่
ธรรมเนยีมทีผู่ใ้ชโ้ครงการไดรั้บเงนิสนับสนุน 
(เชน่ จากคา่ผา่นทางสะพาน) ความแตกตา่ง
อกีอยา่งหนึง่ระหวา่งพันธบตัรผกูพันทัว่ไปและ

พันธบตัรรายไดค้อืวธิอีนุมตัพัินธบตัร พันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปทีอ่อกโดยรัฐ จะตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีง แตพั่นธบตัรราย
ไดนั้น้ไมต่อ้ง

คา่ใชจ้า่ยของการจดัหาเงนิทนุพนัธบตัร
คอือะไร หลงัจากจ�าหน่ายพันธบตัรแลว้ รัฐ
จะช�าระหนีพั้นธบตัรปีละครัง้เป็นเวลาสอง
หรอืสามทศวรรษ จนกวา่จะช�าระหนีพั้นธบตัร
จนหมด (ซึง่คลา้ยกบัวธิทีีค่รอบครัวช�าระหนี้
จ�านอง) รัฐจา่ยเพิม่เตมิส�าหรับโครงการทีไ่ด ้
เงนิจากพันธบตัรมากขึน้หากรัฐไมไ่ดกู้ย้มืเงนิ
ส�าหรับโครงการ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็น
ดอกเบีย้ จ�านวนเงนิของคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้
อยูก่บัอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาทีต่อ้งจา่ย
คนืพันธบตัร 

พนัธบตัรและงบประมาณของรฐั
จ�านวนหนีส้นิของกองทนุท ัว่ไป รัฐมี
พันธบตัรทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากกองทนุ
ทัว่ไปประมาณ $83 พันลา้น ซึง่รัฐก�าลงัช�าระ
เงนิตน้รายปีและดอกเบีย้อยู ่นอกจากนี ้ผู ้
ลงคะแนนเสยีงและสภานติบิญัญัตไิดอ้นุมตั ิ
พันธบตัรทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากกองทนุ
ทัว่ไปประมาณ $39 พันลา้น ซึง่ยงัไมไ่ดน้�า
ออกจ�าหน่าย คาดวา่สว่นใหญข่องพันธบตัร
เหลา่นีจ้ะน�าออกมาจ�าหน่ายในปีทีจ่ะมาถงึ 
ขณะทีโ่ครงการเพิม่เตมิตา่ง ๆ จ�าเป็นตอ้งได ้
รับเงนิทนุ ปัจจบุนัเราคาดการณว์า่รัฐจะจา่ย
เงนิประมาณ $6 พันลา้นตอ่ปีจากกองทนุ
ทัว่ไปเพือ่ช�าระคนืพันธบตัร

ขอ้เสนอบนบตัรลงคะแนนนี ้มสีามขอ้เสนอ
พันธบตัรผกูพันทัว่ไปบนบตัรลงคะแนนนี ้ขอ้
เสนอเหลา่นีจ้ะรว่มกนัอนุญาตรัฐใหย้มืเพิม่เตมิ
อกี $14.4 พันลา้น 
• ขอ้เสนอ 1 จะชว่ยใหรั้ฐกูเ้งนิ $4 พันลา้น

เพือ่หาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัราคาไมแ่พง
และโปรแกรมทีเ่กีย่วกบัทหารผา่นศกึ (จาก
ทัง้หมดนี ้$1 พันลา้นจะเป็นโครงการสนิ
เชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของทหารผา่นศกึ ซึง่คาดวา่
จะไดรั้บการช�าระคนืโดยทหารผา่นศกึทีเ่ขา้
รว่มโครงการแทนทีจ่ะเป็นกองทนุทัว่ไป)
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• ขอ้เสนอ 3 จะอนุญาตใหรั้ฐกูเ้งนิ $8.9 พัน
ลา้นส�าหรับน�้าและโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม
อืน่ ๆ

• ขอ้เสนอ 4 จะอนุญาตใหรั้ฐกูเ้งนิ $1.5 พัน
ลา้นส�าหรับโรงพยาบาลบางแหง่ทีรั่กษาเด็ก 

นอกจากนี ้ขอ้เสนอ 2 ซึง่เป็นขอ้เสนอหนึง่
บนบตัรลงคะแนน จะอนุญาตใหรั้ฐใชก้องทนุ
พันธบตัรรายไดส้งูถงึ $2 พันลา้นเพือ่จัดหา
ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับคนป่วยเป็นโรคจติทีไ่รท้ี่
อยู ่พันธบตัรเหลา่นีจ้ะไดรั้บช�าระคนืจากราย
ไดท้ีก่นัไวส้�าหรับโปรแกรมสขุภาพจติ ไมใ่ช่
กองทนุทัว่ไป 

ผลกระทบทีก่ารเลอืกต ัง้นีม้ตีอ่การช�าระ
หนี ้เราคาดการณว์า่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (รวม
ดอกเบีย้) ในการช�าระคนืขอ้เสนอสาม
พันธบตัรผกูพันทัว่ไปบนบตัรลงคะแนนนีน่้า
จะประมาณ $26 พันลา้น คา่ใชจ้า่ยเหลา่นี้
จะถกูช�าระประมาณ 40 ปี สง่ผลใหเ้กดิคา่
ใชจ้า่ยเฉลีย่ $650 ลา้นตอ่ปี เงนิจ�านวนนี้
มากกวา่จ�านวนทีปั่จจบุนัรัฐใชจ้า่ยจากกองทนุ
ทัว่ไปเป็นหนีพั้นธบตัรรอ้ยละ 11 คา่ใชจ้า่ยที่
แน่นอนจะขึน้อยูก่บัรายละเอยีดเฉพาะของการ
จ�าหน่ายพันธบตัร 

ผลกระทบของการเลอืกต ัง้นีต้อ่สว่นแบง่
รายไดข้องรฐัทีใ่ชเ้พือ่ช�าระหนี ้ตวับง่ชีห้นึง่
ของสถานการณห์นีข้องรัฐคอื สดัสว่นของราย
ไดก้องทนุทัว่ไปรายปีของรัฐ ซึง่ตอ้งกนัเอา
ไวเ้พือ่ช�าระหนีพั้นธบตัร นีเ่รยีกวา่ อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่รายไดข้องรัฐ (DSR) เนือ่งจากตอ้ง
ใชร้ายไดเ้หลา่นีเ้พือ่ช�าระหนี ้จงึไมส่ามารถ
น�ารายไดเ้หลา่นีไ้ปใชก้บัโปรแกรมอืน่ ๆ ของ
รัฐได ้ดงัแสดงในรปูที ่1 DSR อยูส่งูกวา่รอ้ย
ละ 4 เล็กนอ้ย หากผูล้งคะแนนเสยีงไมอ่นุมตัิ
พันธบตัรทีเ่สนอบนบตัรลงคะแนนครัง้นี ้เรา
คาดการณว์า่ DSR ของรัฐทีม่ตีอ่พันธบตัรที่
ไดรั้บอนุมตัแิลว้จะขยายตวัในอกีไมก่ีปี่ขา้ง
หนา้—โดยมจีดุสงูสดุมากกวา่รอ้ยละ 4.5 เล็ก
นอ้ยในปี 2021-22—แลว้จากนัน้จงึเริม่ลดลง 
หากผูล้งคะแนนเสยีงอนุมตัขิอ้เสนอเกีย่วกบั
พันธบตัรผกูพันทัว่ไปทีอ่ยูใ่นบตัรลงคะแนน
นี ้เราคาดวา่จะท�าให ้DSR เพิม่ขึน้นอ้ยกวา่
ครึง่ของรอ้ยละหนึง่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหาก
ไมอ่นุมตั ิDSR ในอนาคตของรัฐจะสงูขึน้กวา่
ทีแ่สดงในภาพ หากรัฐและผูล้งคะแนนเสยีง
อนุมตัพัินธบตัรเพิม่เตมิในอนาคต

จํานวนรอ้ยละของรายไดก้องทนุทั�วไปที�ใชใ้นการชาํระหนี�
อตัราสว่นการชําระหนี�ของกองทนุท ั�วไป
รปูที� 1

ที�ประเมนิไว้

พนัธบตัรบนบตัรล
งคะแนนเดอืนพฤ
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ผูพ้พิากษาศาลฎกีา

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูพ้พิากษาศาลฎกีาและศาลอทุธรณ ์โปรดเยีย่มชมที ่www.voterguide.sos.ca.gov หรอื 
www.courts.ca.gov หรอืโทรหมายเลขฟรสีายดว่นผูล้งคะแนนเสยีงที ่(855) 345-3933

วธิดี�ำเนนิกำรเลอืกต ัง้
ภายใตรั้ฐธรรมนูญรัฐ California ผูพ้พิากษาศาลฎกีาและผูพ้พิากษาศาลอทุธรณอ์ยูภ่ายใตก้ารยนืยนัจากผูล้งคะแนนเสยีง 
สาธารณชนลงคะแนนเสยีง "รับ" หรอื "ไมรั่บ" จะเป็นการรักษาผูพ้พิากษาแตล่ะคนหรอืไม่
ต�าแหน่งผูพ้พิากษาเหลา่นีเ้ป็นต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค
กอ่นทีบ่คุคลใดสามารถเป็นผูพ้พิากษาในศาลอทุธรณไ์ด ้ผูว้า่การรัฐตอ้งสง่รายชือ่ผูรั้บสมคัรเลอืกตัง้ไปยงัคณะกรรมการ
การประเมนิผูส้มคัรซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิจากมหาชนและนักกฎหมาย คณะกรรมการจะท�าการพจิารณาอยา่งละเอยีดถงึภมูิ
หลงัและคณุสมบตัขิองผูส้มคัร และขอ้มลูทีรั่บมาจากชมุชน และสง่ผลการประเมนิของผูส้มคัรไปยงัผูว้า่การ
จากนัน้ผูว้า่การรัฐจะตรวจสอบการประเมนิผลของคณะกรรมาธกิารและเสนอชือ่ผูส้มคัรอยา่งเป็นทางการ โดยทีค่ณุสมบตัิ
ของพวกเขาจะไดรั้บการลงความคดิเห็นจากสาธารณชนกอ่นทีจ่ะมกีารตรวจ และตรวจสอบโดยคณะกรรมาธกิารแตง่ตัง้ผู ้
พพิากษา คณะกรรมาธกิารดงักลา่วประกอบดว้ยหวัหนา้ผูพ้พิากษาของรัฐ California อยัการสงูสดุของรัฐ California และ
หวัหนา้ผูพ้พิากษาโดยต�าแหน่งแหง่ศาลอทุธรณร์ะดบัอาวโุส จากนัน้คณะกรรมาธกิารแตง่ตัง้ผูพ้พิากษาตอ้งยนืยนัหรอื
ปฏเิสธการเสนอชือ่ ตอ่เมือ่ไดรั้บการยนืยนัแลว้เทา่นัน้ ผูถ้กูเสนอชือ่กจ็ะกลายเป็นผูพ้พิากษา
หลงัจากการยนืยนันี ้ผูพ้พิากษาท�าการสาบานตนตอ่ต�าแหน่งนีแ้ละขึน้กบัการอนุมตัขิองผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้
ผูว้า่การรัฐครัง้ถดัไป และหลงัจากนัน้เป็นการสรปุของแตล่ะวาระ วาระทีบ่ญัญัตไิวต้ามรัฐธรรมนูญของ California ส�าหรับ
ผูพ้พิากษาของศาลฏกีาและศาลอทุธรณค์อื 12 ปี ผูพ้พิากษาจะไดรั้บการยนืยนัจากคณะกรรมาธกิารแตง่ตัง้ผูพ้พิากษา
จนกวา่จะถงึการเลอืกตัง้ผูว้า่การรัฐครัง้ตอ่ไปเทา่นัน้ เมือ่ใดก็ตามพวกเขาเสนอเขา้ชงิต�าแหน่งเพือ่การด�ารงอยูใ่นวาระที่
เหลอือยู ่หากผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งกอ่นหนา้ของพวกเขาคนใดกต็ามอาจจะอยูใ่นวาระไมว่า่สีห่รอืแปดปี (กฎหมายวา่ดว้ยการ
เลอืกตัง้ มาตรา 9083)

Carol A. Corrigan รองผูพ้พิากษา ศาลฎกีาแหง่รัฐ California

กำรรบัเขำ้เป็นเนตบิณัฑติ: 1975

กำรศกึษำ: J.D. มหาวทิยาลยั California, วทิยาลยักฎหมาย Hastings, 1975; B.A., วทิยาลยั Holy Names 1970

ภมูหิลงัวชิำชพีทำงดำ้นกฎหมำย: รองอยัการเขตแหง่เทศมณฑล Alameda (1975–1985), รองอาวโุส (1985–1987); 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยท์างกฎหมาย: มหาวทิยาลยัแหง่ Notre Dame (2016–ปัจจบุนั); U.C. โรงเรยีนกฎหมาย ของมหาวทิยาลยั 
(1984–1987 และ 1989–1994); U.C. วทิยาลยักฎหมาย Hastings (1981–1987 และ 1989–1991); มหาวทิยาลยัแหง่ ของ
มหาวทิยาลยั San Francisco (1987–1988); มหาวทิยาลยัแหง่ Puget Sound (1981)

ประวตักิำรท�ำงำนดำ้นผูพ้พิำกษำ: รองผูพ้พิากษา ศาลฎกีา California, 2006–ปัจจบุนั; รองผูพ้พิากษา
ศาลอทุธรณแ์หง่ California, 1994–2006; ผูพ้พิากษาศาลฎกีาเทศมณฑล Alameda, 1991–1994; ผูพ้พิากษา 
ศาลเทศบาลแหง่ Oakland-Emeryville-Piedmont, 1987–1991; อาจารยว์ทิยาลยัแหง่กฎหมายรัฐ California, 1989–ปัจจบุนั

Leondra R. Kruger รองผูพ้พิากษา ศาลฏกีาแหง่รัฐ California

กำรรบัเขำ้เป็นเนตบิณัฑติ: 2002

กำรศกึษำ: โรงเรยีนกฎหมาย ของมหาวทิยาลยั Yale J.D., 2001; มหาวทิยาลยั Harvard, A.B., 1997

ประวตักิำรท�ำงำนดำ้นวชิำชพีกฎหมำย: ผูช้ว่ยรองอยัการสงูสดุ ส�านักงานทีป่รกึษาทางกฎหมาย แผนกผู ้
พพิากษาสหรัฐอเมรกิา, 2013–2014; ผูช้ว่ยรองอธบิดอียัการและรักษาการรองอธบิดอียัการ ส�านักงานอธบิดอียัการ, 
แผนกผูพ้พิากษาสหรัฐอเมรกิา, 2007–2013; ผูช้วยศาสตราจารยรั์บเชญิ มหาวทิยาลยัแหง่ โรงเรยีนกฏหมาย Chicago 
2007; ผูพ้พิากษาสมทบ Wilmer, Cutler, Pickering, Hale และ Dorr LLP, 2004–2006; เสมยีนกฎหมายตอ่ผูพ้พิากษา
ศาลฏกีาสหรัฐอเมรกิา John Paul Stevens, 2003–2004; เสมยีนกฎหมายตอ่ศาลอทุธรณส์หรัฐอเมรกิา David S. Tatel, 
2002–2003; ผูพ้พิากษาสมทบ Jenner และ Block LLP, 2001–2002

ประวตักิำรท�ำงำนดำ้นผูพ้พิำกษำ: รองผูพ้พิากษา ศาลฎกีาแหง่ California, 2015–ปัจจบุนั (ไดรั้บแตง่ตัง้จากผู ้
วา่การรัฐ Jerry Brown และไดรั้บการยนืยนัจากคณะกรรมาธกิารการแตง่ตัง้ผูพ้พิากษา)
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การเลอืกต ัง้ในรฐั California
Top Two Candidates Open Primary Act (กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดเพือ่หาผูส้มคัรรับเลอืก
ตัง้สองคนทีไ่ดค้ะแนนคะแนนเสยีงมากทีส่ดุ) ก�าหนดวา่ ตอ้งใสช่ือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทกุคนส�าหรับต�าแหน่งใน
ระดบัรัฐหรอืรัฐสภา ลงในบตัรลงคะแนนใบเดยีวกนั ต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา ซึง่แตก่อ่นเรยีกวา่ต�าแหน่ง
ทางการเมอืงทีส่งักดัพรรค คอื ต�าแหน่งในสภานติบิญัญัตขิองรัฐ ต�าแหน่งในรัฐสภาของสหรัฐฯ และต�าแหน่ง
ทางรัฐธรรมนูญของรัฐ
ในทัง้การเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดและการเลอืกตัง้ทัว่ไป ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คน
ใดกไ็ด ้โดยไมค่�านงึวา่ทา่นไดร้ะบใุนแบบฟอรม์ขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นวา่ทา่นชอบพรรคใด ในการ
เลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สองคนทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมากทีส่ดุ โดยไมค่�านงึถงึพรรคทีช่อบ จะไดเ้ขา้ไป
สูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไป หากผูส้มคัรรับเลอืกตัง้คนหนึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสว่นใหญ ่(อยา่งนอ้ยทีส่ดุรอ้ยละ 50 +1) 
กย็งัจะตอ้งจัดใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปขึน้
ไมม่กีารใชร้ะบบการเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดของรัฐ California กบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ต�าแหน่งประธานาธบิดี
สหรัฐฯ คณะกรรมการกลางของเทศมณฑล หรอืต�าแหน่งตา่ง ๆ ภายในทอ้งถิน่ 
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงในบตัรลงคะแนนเอง ส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา ยงั
คงสามารถสมคัรเขา้ชงิต�าแหน่งในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ได ้แตผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงใน
บตัรลงคะแนนเอง จะเขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปไดก้ต็อ่เมือ่ผูส้มคัรคนนัน้เป็นหนึง่ในผูท้ีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมาก
ทีส่ดุในการเลอืกตัง้ขัน้เทา่นัน้ นอกจากนี ้ยงัไมม่กีระบวนการเสนอชือ่โดยอสิระส�าหรับการเลอืกตัง้ทัว่ไป
Superintendent of Public Instruction (ผูอ้�านวยการกระทรวงศกึษาธกิาร) เป็นต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่ม่
สงักดัพรรค หากผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในต�าแหน่ง Superintendent of Public Instruction ไดรั้บคะแนนเสยีงสว่น
ใหญ ่(อยา่งนอ้ยทีส่ดัรอ้ยละ 50+1) ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรคนนัน้จะไดรั้บเลอืกใหเ้ขา้รับต�าแหน่ง และจะ
ไมม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งนัน้ สามารถอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดั
พรรคไดด้า้นลา่งนี้
กฎหมายของรัฐ California ก�าหนดใหต้อ้งพมิพข์อ้มลูตอ่ไปนีล้งในคูม่อืฉบบันี้

ต�าแหนง่ในระดบัรฐัหรอืรฐัสภา
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ ส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา
ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภาในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ เป็น
ตวัแทนของประชาชน และไมใ่ชต่วัแทนอยา่งเป็นทางการของพรรคการเมอืงใดในการเลอืกตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา ตอ้งระบพุรรคการเมอืงทีต่นชอบหรอืการไมม่พีรรคการเมอืง
ทีช่อบ ลงในบตัรลงคะแนน แตก่ารระบพุรรคการเมอืงทีช่อบเป็นสิง่ทีผู่ส้มคัรคนนัน้เลอืกเทา่นัน้ และจะแสดงไว ้
ในบตัรลงคะแนนเพือ่เป็นขอ้มลูใหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงเทา่นัน้ นีไ่มไ่ดห้มายความวา่ผูส้มคัรคนนัน้ไดรั้บการเสนอ
ชือ่หรอืรับรองโดยพรรคการเมอืงนัน้ หรอืวา่มคีวามเกีย่วขอ้งระหวา่งพรรคนัน้กบัผูส้มคัรคนนัน้ และตอ้งไมถ่อืวา่
ผูส้มคัรทกุคนทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง เป็นผูส้มคัรทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของ
พรรคการเมอืงใด ในคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑล พรรคการเมอืงอาจระบรุายชือ่ผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภาซึง่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการจากพรรคนัน้
ผูล้งคะแนนเสยีงจะลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คนใดกไ็ดส้�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา หากมี
คณุสมบตัติามทีก่�าหนดในการลงคะแนนเสยีงส�าหรับต�าแหน่งนัน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุสองคนแรกใน
การเลอืกตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งในระดบัรัฐหรอืรัฐสภา แมว้า่ผูส้มคัรทัง้สองคน
จะไดร้ะบวุา่ชอบพรรคเดยีวกนักต็าม พรรคการเมอืงจะไมม่สีทิธิใ์หผู้ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีร่ะบพุรรคทีช่อบ เขา้ไปสูก่าร
เลอืกตัง้ทัว่ไปได ้เวน้เสยีแตว่า่ผูส้มคัรคนนัน้จะเป็นหนึง่ในสองคนทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้

ต�าแหนง่ทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ส�าหรับต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรคในการเลอืก
ตัง้ขัน้ตน้ และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ไมไ่ดเ้ป็นผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของพรรคใด
ส�าหรับต�าแหน่งเฉพาะในการเลอืกตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค ไม่
สามารถระบใุนบตัรลงคะแนนวา่ตนชอบพรรคใด หรอืไมช่อบพรรคใดเลย ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีง
สงูสดุสองคนแรกในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปส�าหรับต�าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค
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ส�ำนกังำนกำรเลอืกต ัง้ประจ�ำเทศมณฑล
เทศมณฑล Alameda
(510) 272-6933
www.acgov.org/rov/index.htm

เทศมณฑล Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

เทศมณฑล Amador
(209) 223-6465
http://www.co.amador.ca.us/government/
recorder-clerk

เทศมณฑล Butte
(530) 538-7761 หรอื (800) 894-7761  
(ภำยในเทศมณฑล Butte)
www.buttevotes.net

เทศมณฑล Calaveras
(209) 754-6376 หรอื (209) 754-6375
www.calaverasgov.us

เทศมณฑล Colusa
(530) 458-0500 หรอื (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

เทศมณฑล Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us

เทศมณฑล Del Norte
(707) 465-0383 หรอื (707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

เทศมณฑล El Dorado
(530) 621-7480 หรอื (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

เทศมณฑล Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

เทศมณฑล Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

เทศมณฑล Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/elections

เทศมณฑล Imperial
(442) 265-1060 หรอื (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us

เทศมณฑล Inyo
(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/

เทศมณฑล Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com

เทศมณฑล Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com

เทศมณฑล Lake
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

เทศมณฑล Lassen
(530) 251-8217
www.lassencounty.org/dept/registrar-voters-
elections

เทศมณฑล Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

เทศมณฑล San Luis Obispo
(805) 781-5228 หรอื (805) 781-5080
www.slovote.com

เทศมณฑล San Mateo
(650) 312-5222
www.smcare.org

เทศมณฑล Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

เทศมณฑล Santa Clara
(408) 299-8683 หรอื (866) 430-8683
www.sccvote.org

เทศมณฑล Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com

เทศมณฑล Shasta
(530) 225-5730 หรอื (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

เทศมณฑล Sierra
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

เทศมณฑล Siskiyou
(530) 842-8084 หรอื (888) 854-2000  
ตอ่ 8084
www.sisqvotes.org

เทศมณฑล Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

เทศมณฑล Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

เทศมณฑล Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

เทศมณฑล Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

เทศมณฑล Tehama
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us

เทศมณฑล Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/index.aspx?page=58

เทศมณฑล Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/

เทศมณฑล Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

เทศมณฑล Ventura
(805) 654-2664
www.venturavote.org

เทศมณฑล Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org

เทศมณฑล Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

เทศมณฑล Madera
(559) 675-7720 หรอื (800) 435-0509
www.votemadera.com

เทศมณฑล Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

เทศมณฑล Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

เทศมณฑล Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

เทศมณฑล Merced
(209) 385-7541 หรอื (800) 561-0619
www.mercedelections.org

เทศมณฑล Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

เทศมณฑล Mono
(760) 932-5537 หรอื (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

เทศมณฑล Monterey
(831) 796-1499 หรอื (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

เทศมณฑล Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

เทศมณฑล Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

เทศมณฑล Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com

เทศมณฑล Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com

เทศมณฑล Plumas
(530) 283-6256 หรอื (844) 676-VOTE
www.countyofplumas.com

เทศมณฑล Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

เทศมณฑล Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

เทศมณฑล San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us

เทศมณฑล San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

เทศมณฑล San Diego
(858) 565-5855 หรอื (800) 696-0136
www.sdvote.com/

เทศมณฑล San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org

เทศมณฑล San Joaquin
(209) 468-2890 หรอื (209) 468-2885
www.sjcrov.org
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การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
หากทา่นไดข้ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้ ทา่นไมต่อ้งขึน้ทะเบยีนอกี เวน้แตว่า่ทา่นเปลีย่นชือ่ ทีอ่ยู ่
ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์หรอืหากทา่นตอ้งการจะเปลีย่นหรอืเลอืกพรรคการเมอืง
ทา่นสามารถขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ี ่RegisterToVote.ca.gov หรอืโทรสายดว่นส�าหรับผูล้ง
คะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐ ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933 เพือ่ใหส้ง่แบบฟอรม์ใหแ้กท่า่นทางไปรษณีย์

สามารถหาแบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงไดท้ีท่ีท่�าการไปรษณีย ์หอ้งสมดุ ส�านักงานประจ�า
เมอืงและเทศมณฑล ส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล และส�านักงานเลขาธกิารรัฐ California

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข
คณุลมืขึน้ทะเบยีนใชห่รอืไม ่ไมม่ปัีญหา! ทา่นทราบหรอืไมว่า่ในระหวา่งชว่งเวลา 14 วนักอ่นถงึวนัเลอืกตัง้เรือ่ย
มาและรวมถงึวนัเลอืกตัง้ดว้ย ทา่นสามารถไปทีส่�านักงานของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล หรอืศนูย์
ลงคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่ขึน้ทะเบยีนแบบมเีงือ่นไขเพือ่ลงคะแนนเสยีง แลว้ลงคะแนนเสยีง กระบวนการนี้
เรยีกวา่การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข (CVR) นีค่อืวธิที�า:

1. ไปทีส่�านักงานการเลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงประจ�าเทศมณฑลของทา่น  
—สามารถดรูายชือ่ขอ้มลูผูต้ดิตอ่ของเทศมณฑลฉบบัเต็มไดท้ีน่ี:่  
http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/

2. กรอกบตัรขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงใหส้มบรูณ ์หรอืขึน้ทะเบยีนทางออนไลนท์ี ่RegisterToVote.ca.gov

3. ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนชัว่คราว CVR ของทา่นทีส่�านักงานการเลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนน
เสยีงประจ�าเทศมณฑลของทา่น

เมือ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลด�าเนนิการกบัขอ้มลูค�าใหก้ารเป็นลายลกัษณอ์กัษรของการขึน้
ทะเบยีน พจิารณาวา่ทา่นเขา้เกณฑท์ีจ่ะลงทะเบยีนได ้และตรวจสอบยนืยนัขอ้มลูของทา่น การลงทะเบยีน
จะเป็นการถาวรและจะนับคะแนนในบตัรลงคะแนนชัว่คราว CVR ของทา่น
ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ไปที ่http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

จะมศีนูยล์งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงทีอ่าศยัอยูใ่นเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, 
Sacramento, และ San Mateo ไปที ่VotersChoice.sos.ca.gov หรอืดหูนา้ 93 ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กบั Voter's Choice Act (กฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง) และศนูยล์งคะแนนเสยีง

ขอ้มลูความเป็นสว่นตวัในการขึน้ลงทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
โครงการ Safe at Home Confidential Voter Registration (การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงโดย
ลบัเพือ่ความปลอดภยัทีบ่า้น): ผูล้งคะแนนเสยีงบางรายประสบกบัสถานการณท์ีเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติ 
(เชน่ ความรนุแรงภายในครอบครัว และเหยือ่ของการสะกดรอยตาม) อาจเขา้เกณฑส์�าหรับสถานะผูล้ง
คะแนนเสยีงทีป่กปิดเป็นความลบั ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขโทรฟรโีปรแกรม Safe at 
Home (โปรแกรมความปลอดภยัทีบ่า้น) ของเลขาธกิารรัฐที ่(877) 322-5227 หรอืไปที ่ 
www.sos.ca.gov/registries/safe-home/

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง: เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะใชข้อ้มลูค�าใหก้ารเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่สง่ขอ้มลูทีเ่ป็นทางการในเรือ่ง
กระบวนการลงคะแนนเสยีง เชน่ ทีต่ัง้ของสถานทีเ่ลอืกตัง้ และประเด็นตา่ง ๆ และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะ
ปรากฏบนบตัรลงคะแนน กฎหมายหา้มมใิหใ้ชก้ารขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงในเชงิพาณชิย ์และจะเป็น
ความผดิอาญาประเภทลหโุทษ อาจมกีารใหข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีงแกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ คณะกรรมการ
ดา้นมาตรการบนบตัรลงคะแนนเสยีง หรอืบคุคลอืน่เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการเลอืกตัง้ วชิาการ การขา่ว 
การเมอืง หรอืรัฐบาลตามทีไ่ดพ้จิารณาโดยเลขาธกิารรัฐ ไมส่ามารถใหห้มายเลขใบขบัขีแ่ละหมายเลข
ประกนัสงัคม หรอืลายเซน็ของทา่นทีแ่สดงบนบตัรขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นเพือ่วตัถปุระสงค์
เหลา่นีไ้ด ้หากทา่นมคี�าถามใด ๆ เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง หรอืตอ้งการแจง้การใชง้านขอ้มลู
ดงักลา่วทีต่อ้งสงสยั โปรดโทรตดิตอ่สายดว่นผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933



 93

อนาคตของการลงคะแนนเสยีงในรฐั California
เริม่ตัง้แตปี่ 2018 เป็นตน้ไป ผูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ทกุคนในเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, 
Sacramento, และ San Mateo จะไดรั้บบตัรลงคะแนนโดยสง่ทางไปรษณียก์อ่นการเลอืกตัง้หลายสปัดาห ์ผูล้ง
คะแนนเสยีงในเทศมณฑลเหลา่นีจ้ะมทีางเลอืก 3 ทางในการลงคะแนนเสยีง:
ลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย:์ ทา่นสามารถสง่บตัรลงคะแนนทีท่า่นกรอกแลว้ทางไปรษณียท์นัททีีท่า่นไดรั้บบตัรนัน้
หยอ่นลงในกลอ่ง: ทา่นสามารถหยอ่นบตัรลงคะแนนทีก่รอกแลว้ของทา่นลงในกลอ่งรับบตัรของเทศมณฑล
ทนัททีีท่า่นไดรั้บบตัรนัน้ ไมต่อ้งปิดแสตมป์กอ่นหยอ่นลงในกลอ่งรับบตัร
ศนูยล์งคะแนนเสยีง: ศนูยล์งคะแนนเสยีงจะแทนทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ ทา่นสามารถไปลงคะแนนเสยีงทีศ่นูยล์ง
คะแนนเสยีงใดกไ็ดใ้นเทศมณฑลของทา่น ศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดท�าการเป็นเวลาอยา่งต�า่ 11 วนั กอ่นวนั
เลอืกตัง้และรวมถงึในวนัเลอืกตัง้ดว้ย
ทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีงทกุแหง่ ทา่นสามารถ:

• ลงคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง
• ขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง หรอืปรับแกข้อ้มลูการขึน้ทะเบยีนของทา่น
• หยอ่นบตัรลงคะแนนทีท่า่นกรอกแลว้
• ขอบตัรลงคะแนนใบใหม่
• ลงคะแนนเสยีงโดยใชเ้ครือ่งลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
• ขอความชว่ยเหลอืและเอกสารเกีย่วกบัการลงคะแนนเสยีงเป็นภาษาตา่ง ๆ

ท�าไมตอ้งเปลีย่น
กฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีงรัฐ California กลายเป็นกฎหมายในปี 2016 เพือ่ท�าใหก้ารลง
คะแนนเสยีงมคีวามสะดวกและเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ ทา่นสามารถเลอืกวธิ ีเวลา และสถานทีล่งคะแนนเสยีงได ้

ฉนัจะลงคะแนนเสยีงเมือ่ไหร่
ทา่นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนของทา่นทางไปรษณียก์อ่นการเลอืกตัง้หลายสปัดาห ์หลงัจากทีท่า่นกรอกบตัรลง
คะแนนแลว้ ทา่นสามารถสง่คนืบตัรลงคะแนนทางไปรษณีย ์หยอ่นลงในกลอ่งรับบตัรของเทศมณฑล หรอืสง่คนื
ทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีง ศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดใหท้า่นเขา้ท�าการลงคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง เป็นเวลาอยา่งต�า่ 
11 วนั กอ่นวนัเลอืกตัง้ และรวมถงึในวนัเลอืกตัง้ดว้ย

ฉนัจะหากลอ่งรบับตัรหรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงไดท้ ีไ่หน
VotersChoice.sos.ca.gov

จะท�าอยา่งไร หากฉนัไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนนของฉนั
ไปทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีงแหง่ใดกไ็ดใ้นเทศมณฑลของทา่น หรอืโทรศพัทถ์งึเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศ
มณฑลของทา่นเพือ่ขอบตัรใหม่

จะท�าอยา่งไร หากฉนัไมไ่ดอ้ยูใ่นเทศมณฑลทีไ่ดเ้ขา้รว่ม
หากทา่นอาศยัอยูใ่นเทศมณฑลทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มในกฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง ทา่นจะลง
คะแนนเสยีงทางไปรษณียห์รอืทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ตอ่ไป ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยส์ายดว่นส�าหรับผู ้
ลงคะแนนเสยีงของส�านักงานเลขาธกิารรัฐทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933
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เว็บไซตผ์ลการเลอืกต ัง้ของรฐั
ตอ้งการดผูลการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2018 หลงัปิดสถานทีเ่ลอืกตัง้เวลา 20:00 น. 
หรอืไม ่ไปทีเ่ว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้ของเลขาธกิารรัฐ California ที ่https://vote.sos.ca.gov/

เว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้จะมกีารปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัทกุ ๆ หา้นาทใีนคนืการเลอืกตัง้ ขณะทีเ่ทศมณฑล
รายงานผลตอ่เลขานุการของรัฐ เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑลจะสง่ผลการเลอืกตัง้กึง่ทางการ
ไปยงัเว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐหลงัจากปิดสถานทีเ่ลอืกตัง้เวลา 20.00 น. และด�าเนนิการตอ่เพือ่สง่การ
ปรับปรงุเป็นขอ้มลูปัจจบุนัอยา่งนอ้ยทกุสองชัว่โมงจนกวา่จะนับบตัรลงคะแนนในวนัเลอืกตัง้ครบทัง้หมด

เริม่วนัที ่8 พฤศจกิายน จนถงึ 6 ธนัวาคม 2018 เว็บไซตผ์ลการเลอืกตัง้จะมกีารปรับปรงุเป็นขอ้มลู
ปัจจบุนัทกุวนัเวลา 17:00 น. ขณะทีเ่ทศมณฑลนับบตัรลงคะแนนทีเ่หลอื

ผลการเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการจะมกีารประกาศภายในวนัที ่14 ธนัวาคม 2018 ที ่ 
www.sos.ca.gov/elections/

เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอจะไมถ่กูตพีมิพล์งในคูม่อืนี้
อยา่งไรก็ตาม จะมเีนือ้หาทางออนไลนท์ี ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov/

หากทา่นตอ้งการส�าเนาเนือ้หาฉบบัพมิพ:์
อเีมลถงึเลขาธกิารรฐัที ่ 
vigfeedback@sos.ca.gov

ตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรบัผูล้งคะแนน
เสยีงของเลขาธกิารรฐัที ่(855) 345-3933

ป ร
ะก
า ศ

สํ า ค ัญ

ความชว่ยเหลอืส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงที่
ทพุพลภาพ
ตรวจดคููม่อืขอ้มลูส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑลของทา่น
คูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑลของทา่นจะ:

• อธบิายวธิทีีบ่คุคลทีท่พุพลภาพสามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ยา่งเป็นสว่นตวัและอสิระ
• แสดงสญัลกัษณร์ถเข็นหากคหูาเลอืกตัง้ของทา่นมชีอ่งทางส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีงที่

ทพุพลภาพ

คูม่อืขอ้มลูส�าหรบัผูล้งคะแนนเสยีงในรปูแบบเสยีงและสิง่พมิพ์
ขนาดใหญ่
คูม่อืเหลา่นีม้อียูโ่ดยปราศจากคา่ใชจ้า่ยในภาษาองักฤษ จนี ฮนิด ีญีปุ่่ น เขมร เกาหล ีสเปน ตากาลอ๊ก ไทยและ
เวยีดนาม ในการสัง่คูม่อื:

โทรตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสี�าหรับผูล้งคะแนน
เสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933

ไปที ่http://voterguide.sos.ca.gov

ดาวนโ์หลดเวอรช์นัเสยีง MP3 ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/th
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วนัที ่8 ตลุาคม 2018
วนัแรกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย์

วนัที ่22 ตลุาคม 2018
วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่
ลงคะแนนเสยีง ทา่นสามารถขึน้
ทะเบยีน “แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลง
คะแนนเสยีงไดท้ีส่�านักงานการเลอืก
ตัง้ประจ�าเทศมณฑลของทา่นหลงั
วนัครบก�าหนดการขึน้ทะเบยีนผูล้ง
คะแนนเสยีงระยะเวลา 15 วนั 

วนัที ่30 ตลุาคม 2018
วนัสดุทา้ยทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้
ประจ�าเทศมณฑลจะยอมรับใบสมคัร
ของผูล้งคะแนนเสยีงส�าหรับบตัรลง
คะแนนโดยสง่ทางไปรษณีย์

วนัที ่6 พฤศจกิายน 2018
วนัเลอืกต ัง้!

อยา่ลมืไปลงคะแนนเสยีง!
หน่วยเลอืกตัง้จะเปิดตัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถงึ 20:00 น. ในวนัเลอืกตัง้!

ตลุาคม

 อา จ อ พ พฤ ศ ส

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

พฤศจกิายน

 อา จ อ พ พฤ ศ ส

     1 2 3

 4 5 6 7 78 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

วนัทีท่ ีค่วรจ�า!




