
ใบรบัรองความถกูตอ้ง

ขา้พเจา้ Alex Padilla เลขาธกิารรัฐ California ขอรับรองวา่ รา่งกฎหมายทีอ่ยูใ่น
เอกสารนีจ้ะถกูสง่ใหแ้กผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้ของรัฐ California ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ 
ซึง่จะจัดขึน้ทัว่รัฐ ในวนัที ่5 มถินุายน 2018 และรับรองวา่ คูม่อืฉบบันีไ้ดรั้บการ
จัดทําขึน้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ขา้พเจา้ไดล้งนามและประทบัตราประจํารัฐ
ในเมอืง Sacramento รัฐ California ในวนัที ่12 มนีาคม 2018

Alex Padilla, เลขาธกิารรฐั

การเลอืกต ัง้ข ัน้ตน้โดยตรง
ท ัว่รฐัแคลฟิอรเ์นยี

วนัองัคารที ่5 
มถินุายน 2018
หนว่ยเลอืกต ัง้เปิดต ัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถงึ 20:00 น. ของวนัเลอืกต ัง้

★ ★ ★ ★ ★  คูม่อืขอ้มลูอยา่งเป็นทางการสาํหรบัผูล้งคะแนนเสยีง  ★ ★ ★ ★ ★
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หากทา่นเชือ่วา่ทา่นถกูปฏเิสธสทิธิใ์ด ๆ เหลา่นี ้โปรดโทรศพัทถ์งึศนูยฮ์อตไลนข์องเลขาธกิารรัฐสําหรับผูล้ง
คะแนนเสยีง ซึง่จะเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933

บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐาน

ของผู้ลงคะแนนเสียง
ทา่นมสีทิธิด์งัตอ่ไปนี:้

 1 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้ง
คะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะลง
คะแนนเสยีงได ้หากทา่น :

• เป็นพลเมอืงสหรัฐฯ ทีอ่าศยัอยูใ่นรัฐ California

• มอีายอุยา่งตํา่ 18 ปี
• ขึน้ทะเบยีนในเขตพืน้ทีท่ีท่า่นอาศยัอยูใ่นปัจจบุนั
• ปัจจบุนั ไมไ่ดถ้กูจําคกุอยูใ่นเรอืนจําของรัฐหรอื

รัฐบาลกลาง หรอืตอ้งทณัฑบ์นสําหรับความผดิ
อาญาอกุฉกรรจ์

• ไมไ่ดถ้กูวนิจิฉัยในปัจจบุนัจากศาลวา่ไรค้วาม
สามารถทางจติในการลงคะแนนเสยีง

 2 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นเป็นผูล้ง
คะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ แมว้า่จะไมม่ ี
ชือ่ของทา่นอยูใ่นบญัชรีายชือ่ก็ตามทา่นจะลง
คะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนชัว่คราว จะนับ
คะแนนเสยีงของทา่น หากเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้
ตดัสนิวา่ทา่นมสีทิธิล์งคะแนนเสยีง

 3 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีง หากทา่นยงัอยูใ่น
แถว เมือ่สถานทีเ่ลอืกต ัง้ปิดลง

 4 
สทิธใินการลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนลบั 
โดยไมม่ผีูใ้ดรบกวนทา่น หรอืบอกทา่นวา่ควรลง
คะแนนเสยีงอยา่งไร

 5 
สทิธใินการขอบตัรลงคะแนนใบใหม ่หากทา่น
กาผดิพลาดหากทา่นยงัไมไ่ดห้ยอ่นบตัรลงคะแนน
ของทา่น ทา่นสามารถ:

ขอบตัรลงคะแนนใบใหมจ่ากเจา้หนา้ทีก่าร
เลอืกตัง้ทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้
แลกเปลีย่นบตัรลงคะแนนทางไปรษณียเ์ป็น
บตัรลงคะแนนใบใหมท่ีสํ่านักงานการเลอืกตัง้ 
หรอืทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ของทา่น หรอืลงคะแนน
เสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนช ัว่คราว

 6 
สทิธใินการขอความชว่ยเหลอืในการกาบตัร
ลงคะแนนของทา่น จากบคุคลใดกไ็ดท้ีท่า่นเลอืก 
ยกเวน้จากผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนสหภาพแรงงานของ
ทา่น

 7 
สทิธใินการนําบตัรลงคะแนนทางไปรษณียท์ี่
กรอกเสร็จแลว้ของทา่นไปหยอ่นทีส่ถานทีเ่ลอืก
ต ัง้แหง่ใดก็ตามในรัฐ California

 8 
สทิธใินการขอเอกสารการเลอืกต ัง้เป็นภาษาอืน่
ทีน่อกเหนอืจากภาษาองักฤษ หากในเขตเลอืก
ตัง้ของทา่นมคีนจํานวนมากพอทีพ่ดูภาษานัน้

 9 
สทิธใินการถามเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้เกีย่วกบั
วธิดีาํเนนิการเลอืกต ัง้ และชมกระบวนการเลอืกตัง้ 
หากบคุคลทีท่า่นถาม ไมส่ามารถตอบคําถามของ
ทา่นได ้บคุคลนัน้ตอ้งสง่ทา่นไปยงับคุคลทีเ่หมาะ
สมทีจ่ะตอบคําถามของทา่นได ้หากทา่นสรา้งความ
วุน่วาย บคุคลนัน้สามารถหยดุตอบคําถามของทา่น
ได ้

 10 
สทิธใินการรายงานการกระทาํใดก็ตามทีผ่ดิ
กฎหมายหรอืหลอกลวงเกีย่วกบัการเลอืกต ัง้ 
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ หรอืสํานักงาน
เลขาธกิารรัฐได ้
 ทางเว็บไซตท์ี ่www.sos.ca.gov
✆ ทางโทรศพัทท์ี ่(855) 345-3933
 ทางอเีมลที ่elections@sos.ca.gov



สารบญั หนา้
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่ 5

รา่งกฎหมาย
68 อนุญาตใหใ้ชพั้นธบตัรเป็นเงนิทนุสําหรับอทุยาน การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาต ิการปรับตวัตอ่สภาพอากาศ 

คณุภาพน้ําและการประปา และการป้องกนัอทุกภยั  8

69 กําหนดใหนํ้ารายไดใ้หมบ่างอยา่งเกีย่วกบัการขนสง่ไปใชเ้พือ่จดุมุง่หมายในการขนสง่ การแกไ้ขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัต ิ 14

70 กําหนดวา่การอนุมตัใิหใ้ชเ้งนิจากกองทนุสํารองทีไ่ดจ้ากการคา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจก ตอ้งอาศยัเสยีง
ขา้งมากเด็ดขาดในสภานติบิญัญัต ิการแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัต ิ 18

71 กําหนดวนัทีม่ผีลบงัคบัใชสํ้าหรับรา่งกฎหมายตา่ง ๆ ในบตัรลงคะแนน การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภา
นติบิญัญัต ิ 22

72 อนุญาตใหฝ่้ายนติบิญัญัตยิกเวน้ระบบกกัเกบ็น้ําฝนทีก่อ่สรา้งขึน้ใหมจ่ากขอ้กําหนดวา่ดว้ยการประเมนิภาษี
ทรัพยส์นิใหม ่การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัต ิ 26

ภาพรวมเกีย่วกบัหนีพ้นัธบตัรรฐั 30

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ 37

ถอ้ยแถลงของพรรคการเมอืง 86

ขอ้มลูสาํหรบัผูล้งคะแนนเสยีง 

บญัญัตวิา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐานของผูล้งคะแนนเสยีง   2

ผูบ้รจิาคเงนิจํานวนสงูสดุใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทัว่รัฐ 
และรา่งกฎหมายในบตัรลงคะแนน   7

คน้หาสถานทีเ่ลอืกตัง้ หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่น   7

การเลอืกตัง้ในรัฐ California   32

กฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง   33

ขอ้มลูเกีย่วกบัถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้   34

สํานักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑล   84

ประกาศสําคญัเกีย่วกบัเนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอ   85

ความชว่ยเหลอืสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพ   88

ขอ้แนะนําสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นทหาร
และอยูต่า่งประเทศ   89

ทําหนา้ทีเ่ป็นผูทํ้างานในสถานทีเ่ลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้   90

ตรวจสอบสถานะผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นทางออนไลน ์  91

ขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้เมือ่อาย ุ16 ปี ลงคะแนน
เสยีงเมือ่อาย ุ18 ปี   91

ขอ้มลูเกีย่วกบัวนัเลอืกตัง้   92

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข   92

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง   93

ขอ้มลูการคุม้ครองขอ้มลูการขึน้ทะเบยีนของ
ผูล้งคะแนนเสยีง   93

การลงคะแนนเสยีงชัว่คราว   94

วนัทีท่ีค่วรจํา   95

ไปทีเ่ว็บไซตข์องเลขาธกิารรฐั เพือ่ :
• คน้หาขอ้มลูการบรจิาคเพือ่การรณรงคห์าเสยีง และการวิง่เตน้ cal-access.sos.ca.gov หรอื powersearch.sos.ca.gov/

• ดคููม่อืสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงในภาษาอืน่ ๆ www.voterguide.sos.ca.gov

• ตรวจสถานะการขึน้ทะเบยีนของทา่น และขอ้มลูการขึน้ทะเบยีน voterstatus.sos.ca.gov

• คน้หาสถานทีเ่ลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของทา่นในวนัเลอืกตัง้ www.sos.ca.gov/elections/polling-place หรอื 
voterstatus.sos.ca.gov

• ขอขอ้มลูเกีย่วกบับตัรลงคะแนนทางไปรษณีย ์www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail/

• อา่นขอ้มลูทีม่ปีระโยชนสํ์าหรับผูล้งคะแนนเสยีงเป็นครัง้แรก www.sos.ca.gov/elections/voting-california

• ชมผลการเลอืกตัง้สด หลงัสถานทีเ่ลอืกตัง้ปิดแลว้ในวนัเลอืกตัง้ vote.sos.ca.gov

• เรยีนรูเ้กีย่วกบัการปรับปรงุทีน่่าตืน่เตน้ทีกํ่าลงัเกดิขึน้กบัการเลอืกตัง้ในเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, SanMateo 

และ Sacramento VotersChoice.sos.ca.gov
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เลขาธกิารรฐั

เรยีน ชาวแคลฟิอรเ์นยี

ไมม่สีทิธใิดทีจ่ะยิง่ใหญก่วา่สทิธใินการลงคะแนนเสยีง ประชาธปิไตยของอเมรกิาจะรุง่เรอืง เมือ่ทกุคนทีม่สีทิธิ์
ลงคะแนนเสยีงมสีว่นรว่มในการลงคะแนนเสยีง การลงคะแนนเสยีงทําใหท้า่นสามารถเลอืกผูนํ้าในทอ้งถิน่ รัฐ 
และประเทศของทา่น และทําใหแ้น่ใจวา่ความคดิเห็นของทา่นเป็นทีส่ดบัตรับฟัง การเลอืกตัง้โดยตรงเพือ่เลอืก
ผูส้มคัรรอบแรกจะมขีึน้ในวนัองัคารที ่5 มถินุายน ซึง่ใกลท้ีจ่ะมาถงึแลว้ ขา้พเจา้ขอสนับสนุนใหท้า่นใชส้ทิธิข์ัน้
พืน้ฐานทีส่ดุของทา่น ในฐานะพลเมอืงของสหรัฐอเมรกิา

ขอ้มลูทัง้หมดทีนํ่าเสนอในทีน่ีเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิสําหรับทา่น คูม่อืสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงฉบบันีส้ามารถชว่ยคณุ
ในการตดัสนิใจโดยมขีอ้มลูทีค่รบถว้น และมกีารวเิคราะหอ์ยา่งเป็นกลาง ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนับสนุนและคดัคา้น
ประเด็นมากมายในบตัรลงคะแนน คําประกาศเจตนารมณข์องผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ บญัญัตวิา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐานของ
ผูล้งคะแนนเสยีง และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีสํ่าคญั มคีูม่อืนีใ้หท้างออนไลนใ์นเว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐ California: 

www.VoterGuide.sos.ca.gov.

ทา่นสามารถตรวจสถานะการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นไดท้กุเมือ่ โดยไปที ่VoterStatus.sos.ca.gov 

ทา่นสามารถดาวนโ์หลดแอพ VOTE CALIFORNIA ของเราลงในสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของทา่น และเขา้ถงึ
ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ และดสูถานทีเ่ลอืกตัง้ทีอ่ยูใ่กลก้บัทา่นทีส่ดุได ้หากทา่นตอ้งการทราบเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัผูบ้รจิาคเงนิแกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้แตล่ะคน หรอืบรจิาคเงนิสนับสนุนรา่งกฎหมายทีอ่ยูใ่นบตัรลงคะแนน 
ทา่นสามารถไปที ่PowerSearch.sos.ca.gov

หากทา่นมคํีาถามเกีย่วกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีง หรอืวธิขี ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง ทา่นสามารถตดิตอ่
สํานักงานเลขาธกิารรัฐ โดยการโทรศพัทถ์งึหมายเลขโทรฟร ี855-345-3933 หากตอ้งการทราบขอ้มลูตดิตอ่
ของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ในทอ้งทีข่องทา่น โปรดไปทีเ่ว็บไซตข์องเลขาธกิารของรัฐที:่ 
www.sos.ca.gov/county-elections-offices.

ขอขอบคณุในความทุม่เทของทา่นตอ่อนาคตของทัง้รัฐและประเทศชาตขิองเรา การเลอืกตัง้ขัน้ตน้โดยตรงทัว่
รัฐจะมขีึน้ในวนัองัคารที ่5 มถินุายน คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามสําคญั คะแนนเสยีงของทา่นคอืความคดิเห็น
ของทา่น หากตอ้งการใหเ้ป็นทีรั่บฟัง ขอใหท้า่นไปลงคะแนนเสยีง!
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สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุมตัพัินธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีจํานวน 4 พันลา้นดอลลารสํ์าหรับ: อทุยาน 
การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาต ิการปรับตวัตอ่สภาพอากาศ คณุภาพน้ําและการ
ประปา และการป้องกนัอทุกภยั ผลกระทบตอ่งบประมาณ: คา่ใชจ้า่ยการชาํระคนื
หนีพั้นธบตัรรัฐเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 200 ลา้นดอลลารต์อ่ปีเป็นเวลา 40 ปี ประหยดั
เงนิใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่สําหรับโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาต ิมี
แนวโนม้โดยเฉลีย่หลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปีในชว่งสองถงึสามทศวรรษขา้ง
หนา้

รา่งกฎหมาย อนมุตัพินัธบตัร เพือ่นําเงนิไปใชส้าํหรบัอทุยาน การ
คุม้ครองทรพัยากรธรรมชาต ิการปรบัตวัตอ่สภาพอากาศ 
คณุภาพนํา้และการประปา และการป้องกนัอทุกภยั68

คดัคา้น เราไมไ่ด ้
ตอ้งการบอก

ทา่นวา่ การจัดการกบัภยัแลง้ น้ํา สวน
สาธารณะ สภาพอากาศ การคุม้ครอง
ชายฝ่ัง และการเขา้ถงึภายนอก เป็น
สิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง แตก่ารกูย้มืเพือ่มาทํา
สิง่เหลา่นัน้เป็นสิง่ทีผ่ดิ รัฐ California 
มหีนีม้ากพออยูแ่ลว้ และเป็นรัฐทีม่หีนี้
สนิมากเป็นอนัดบัหนึง่ในบรรดา 50 รัฐ
ของประเทศ ดงันัน้ รัฐ California จงึ
ไมค่วรอยา่งยิง่ทีจ่ะกอ่หนีเ้พิม่ขึน้อกี!

สนบัสนุน รัฐ California 

ประสบกบัภยัแลง้ ไฟป่า 
อทุกภยั และความทา้ทายอืน่ ๆ ตอ่
ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ
ของเรา รับรา่งกฎหมาย 68: ลงทนุ
ในการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ
และการป้องกนัภยัพบิตั ิทําน้ําดืม่ที่
ปนเป้ือนใหส้ะอาดขึน้ เพิม่ปรมิาณน้ํา
ประปาในทอ้งถิน่ จัดหาสวนสาธารณะ
ทีป่ลอดภยัใหแ้กเ่ด็กและคนรุน่ตอ่
ไป การตรวจสอบรายปีเป็นการประกนั
ถงึความพรอ้มรับผดิชอบ American 

Lung Association ในรัฐ California, 

California Chamber of Commerce, 

The Nature Conservancy, 

เห็นดว้ยกบัรา่งกฎหมายนี:้ 
www.YES68CA.com

ข้อโต้แย้ง

ไม่รับ การลงคะแนนเสยีงวา่ 
"ไมรั่บ" สําหรับมาตรการ

นีห้มายความวา่: รัฐไมส่ามารถ
จําหน่ายพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษี
จํานวน $4.1 พันลา้น เพือ่นําเงนิไป
ใชสํ้าหรับโปรแกรมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบั
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

รบั การลงคะแนนเสยีงวา่ 
"รับ" สําหรับมาตรการนี้

หมายความวา่: รัฐสามารถจําหน่าย
พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีจํานวน 

$4.1 พันลา้น เพือ่นําเงนิไปใช ้
สําหรับโปรแกรมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบั
ทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ สําหรับการ
อนุรักษ์ถิน่อาศยัของพชืและสตัว ์
อทุยาน และโครงการเกีย่วกบัน้ํา

คะแนนเสียงของท่านมีความหมายอย่างไร

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
กําหนดใหนํ้ารายไดบ้างอยา่งทีเ่กดิจากกฎหมายหาเงนิทนุเพือ่การขนสง่ปี 
2017 ไปใชเ้ฉพาะเพือ่การขนสง่เทา่นัน้ และโดยทัว่ไปแลว้ หา้มสภานติบิญัญัติ
จากการนําเงนิทนุไปใชเ้พือ่จดุมุง่หมายอืน่ ผลกระทบตอ่งบประมาณ: ไมม่ผีลก
ระทบโดยตรงตอ่จํานวนเงนิคา่ใชจ้า่ยหรอืรายไดข้องรัฐและทอ้งถิน่ แตอ่าจ
กระทบตอ่วธิกีารนําเงนิบางสว่นไปใช ้

ไม่รับ การลงคะแนนเสยีง 
"ไมรั่บ" สําหรับมาตรการ

นีห้มายความวา่: ในอนาคต สภา
นติบิญัญัตสิามารถเปลีย่นแปลง
กฎหมายปัจจบุนัได ้เพือ่ยอมใหนํ้า
เงนิรายไดบ้างสว่นจากภาษีเชือ้เพลงิ
และคา่ธรรมเนยีมยานพาหนะทีไ่ด ้
จากกฎหมายทีต่ราออกมาใชเ้มือ่เร็ว 
ๆ นี ้เพือ่จดุประสงคอ์ืน่ นอกเหนอืจาก
การขนสง่

รบั การลงคะแนนเสยีงวา่ 
"รับ" สําหรับมาตรการนี้

หมายความวา่: ภายใตรั้ฐธรรมนูญของ
รัฐ สภานติบิญัญัตติอ้งใชเ้งนิรายได ้
จากภาษีเชือ้เพลงิและคา่ธรรมเนยีม
ยานพาหนะทีไ่ดจ้ากกฎหมายทีต่รา
ออกมาใชเ้มือ่เร็ว ๆ นี ้เพือ่จดุประสงค์
ดา้นการขนสง่ตอ่ไป (เชน่ การ
ซอ่มแซมถนน และการปรับปรงุระบบ
ขนสง่มวลชน) 

คะแนนเสียงของท่านมีความหมายอย่างไร

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เห็นดว้ย
Ann Newton

Californians for Clean Water and 

Safe Parks

12711 Ventura Blvd., Suite 170

Los Angeles, CA 91604

(818) 760-2121

anewton@fionahuttonassoc.com

www.YES68CA.com

คดัคา้น
Lance Christensen

วฒุสิมาชกิของรัฐ California 

John MW Moorlach

Capitol Room 2048

Sacramento, CA 95814

(916) 651-4037

lance.christensen@sen.ca.gov

moorlach.ca.gov

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เห็นดว้ย
Coalition to Protect Local 

Transportation Improvements

(866) 285-9833

info@YesProp69.com

YesProp69.com

คดัคา้น
Katie Masingale

สภาลา่งของรัฐ California, 

Office of Assemblyman 

Frank Bigelow

California State Capitol,

Suite 4158

Sacramento, CA 95814

(916) 319-2005

Katie.Masingale@asm.ca.gov

ASM.CA.GOV/Bigelow

รา่งกฎหมาย กาํหนดใหนํ้ารายไดใ้หมบ่างอยา่งเกีย่วกบัการขนสง่
ไปใชเ้พือ่จดุมุง่หมายในการขนสง่ การแกไ้ขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ69

คดัคา้น การไมรั่กษา
สญัญาของ

สภานติบิญัญัตทํิาใหร้ะบบการขนสง่
ทัว่ทัง้รัฐ California อยูใ่นสภาพที่
เสือ่มโทรม ลา้สมยั และแออดั รา่ง
กฎหมาย 69 จะคุม้ครองเงนิภาษีการ
ขนสง่ทีจ่ะไมไ่ดนํ้าไปใชเ้พือ่ซอ่มแซม 
หรอืสรา้งถนนใหม ่ๆ รา่งกฎหมาย 69 

ลม้เหลวในการคุม้ครองเงนิรายไดภ้าษี
เชือ้เพลงิจํานวนกวา่ $1 พันลา้น ลง
คะแนนเสยีง ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 69

สนบัสนุน รา่งกฎหมาย 69 

รับประกนัวา่ภาษีการ
ขนสง่ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั จะไดรั้บการนํา
ไปใชสํ้าหรับโครงการปรับปรงุการ
ขนสง่เทา่นัน้ รา่งกฎหมายนีป้้องกนั
สภานติบิญัญัตจิากการนําเงนิเหลา่นี้
ไปใชเ้พือ่จดุประสงคอ์ืน่ทีไ่มใ่ชเ่พือ่
การขนสง่ รา่งกฎหมาย 69 ปกป้อง
ผูเ้สยีภาษี ไมไ่ดข้ ึน้ภาษี ไดรั้บการ
สนับสนุนโดย สหพันธส์ตรผีูล้งคะแนน
เสยีงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี, หอการคา้
แคลฟิอรเ์นยี, สมาคมเพือ่ความ
กา้วหนา้ของประชาชนกลุม่สผีวิแหง่
ชาต ิ(California NAACP), สภาผูส้งู
อายแุหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี (Congress of 

California)

ข้อโต้แย้ง

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
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รา่งกฎหมาย กาํหนดวา่การอนมุตัใิหใ้ชเ้งนิในกองทนุสาํรองการคา้ขายแลก
เปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจก ตอ้งอาศยัเสยีงขา้งมากเด็ดขาดในสภา
นติบิญัญตั ิการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ70

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
เริม่ตัง้แตปี่ 2024 กําหนดใหต้อ้งเกบ็สะสมรายไดจ้ากระบบการคา้ขายแลก
เปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจกเอาไวใ้นกองทนุสํารอง จนกวา่สภานติบิญัญัตจิะอนุมตัิ
ใหใ้ชร้ายไดด้งักลา่ว โดยเสยีงขา้งมากสองในสาม ผลกระทบตอ่งบประมาณ: 
เริม่ตัง้แตปี่ 2024 เป็นไปไดว้า่รายไดรั้ฐจากภาษีการขายอาจเพิม่ขึน้ชัว่คราว 
ตัง้แตศ่นูยถ์งึไมก่ี ่รอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปี และอาจเกดิความเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั
วธิกีารใชร้ายไดจ้ากการขายใบอนุญาตปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

คดัคา้น รา่งกฎหมาย 
70 เกดิจาก

ความพยายามทีไ่ดรั้บการหนุนหลงั
โดยอตุสาหกรรมน้ํามนั เพือ่สรา้งความ
ออ่นแอใหแ้กโ่ปรแกรมทีสํ่าคญัของ
รัฐเกีย่วกบัการควบคมุมลภาวะทาง
อากาศและการเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศทีเ่ป็นอนัตราย รา่งกฎหมายนี้
จะทําใหเ้กดิภาวะตดิขดัมากขึน้ในสภา
นติบิญัญัต ิสง่ผลเสยีดา้นสาธารณสขุ 
และใหอํ้านาจแกก่ลุม่ผลประโยชน์
พเิศษทีไ่มรั่กสิง่แวดลอ้ม องคก์ร
สิง่แวดลอ้มจํานวน 35 องคก์ร และ 
League of Women Voters California 

คดัคา้นรา่งกฎหมาย 70

สนบัสนุน รา่งกฎหมาย 70 

ไดรั้บการสนับสนุนโดย
พรรคเดโมแครตและรพัีบลกินั ภาค
แรงงาน ธรุกจิ และชาวไรช่าวนา ผู ้
ทีต่อ้งการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม
ของเรา และทําใหเ้ศรษฐกจิของ
เราเตบิโต การบงัคบัใหต้อ้งอาศยั
เสยีงสองในสามของสภานติบิญัญัติ
จะประกนัวา่ จะมกีารนําเงนิไปใช ้
อยา่งรอบคอบสําหรับโปรแกรมที่
สําคญัมาก ซึง่เป็นประโยชนแ์กช่าว 

CALIFORNIA ทกุคน และจะ ไม ่นํา
เงนิไปใชก้บัโครงการทีไ่มสํ่าคญั 
www.YesOnProposition70.com

ข้อโต้แย้ง

ไม่รับ การลงคะแนนเสยีง "ไม่
รับ" สําหรับมาตรการนี้

หมายความวา่: สภานติบิญัญัตสิามารถ
อนุมตักิารใชจ้า่ยเงนิรายไดข้องรัฐที่
เกบ็จากการขายใบอนุญาตปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก โดยเสยีงสว่นใหญใ่นสภา
นติบิญัญัต ิการยกเวน้ภาษีขายของรัฐ
ในปัจจบุนัสําหรับการผลติและอปุกรณ์
อืน่ ๆ บางอยา่งจะยงัคงมผีลบงัคบัใช ้
อยูจ่นถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2030  

รบั 
การลงคะแนนเสยีง 
"รับ" สําหรับมาตรการนี้

หมายความวา่: เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 

มกราคม 2024 รายไดรั้ฐทีเ่กบ็จาก
การขายใบอนุญาตปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก จะไดรั้บการนําเขา้ไปเกบ็ไวใ้น
กองทนุพเิศษกองทนุใหม ่การเกบ็เงนิ
เขา้ในกองทนุนีจ้ะดําเนนิตอ่ไป จนถงึ
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องรา่งกฎหมาย (ที่
ผา่นโดยเสยีงขา้งมากสองในสามของ
ทัง้สภาลา่งและสภาสงู) ทีอ่นุญาตให ้
ใชเ้งนิจากกองทนุนัน้ การยกเวน้ภาษี
ขายของรัฐในปัจจบุนัสําหรับการผลติ
และอปุกรณอ์ืน่ ๆ บางอยา่ง จะไดรั้บ
การพักไวใ้นระหวา่งชว่งเวลาเดยีวกนั
กบัทีร่ายไดจ้ากการประมลูไดรั้บการนํา
เขา้ไปเกบ็ไวใ้นกองทนุพเิศษดงักลา่ว

คะแนนเสียงของท่านมีความหมายอย่างไร

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เห็นดว้ย
Yes on Proposition 70:

Info@YesonProposition70.com

www.YesOnProposition70.com

คดัคา้น
info@stopprop70.org

www.stopprop70.org

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
กําหนดวา่รา่งกฎหมายในบตัรลงคะแนนทีไ่ดรั้บการอนุมตัโิดยเสยีงสว่นใหญ่
ของผูล้งคะแนน จะมผีลบงัคบัใชห้ลงัจากทีเ่ลขาธกิารรัฐรับรองผลการเลอืกตัง้
แลว้หา้วนั ผลกระทบตอ่งบประมาณ: เป็นไปไดว้า่ไมม่ผีลกระทบ หรอืมเีล็กนอ้ย
ตอ่การเงนิของรัฐหรอืทอ้งถิน่

ไม่รับ การลงคะแนนเสยีง 
"ไมรั่บ" สําหรับมาตรการนี้

หมายความวา่: มาตรการสว่นใหญใ่น
บตัรลงคะแนนของรัฐจะมผีลบงัคบัใช ้
ตอ่ไปในวนัหลงัจากวนัเลอืกตัง้

รบั 
การลงคะแนนเสยีง 
"รับ" สําหรับมาตรการนี้

หมายความวา่: มาตรการสว่นใหญใ่น
บตัรลงคะแนนของรัฐ (เรยีกอกีอยา่ง
หนึง่วา่ รา่งกฎหมาย) จะมผีลบงัคบั
ใช ้หลงัจากเสร็จสิน้การนับและรับรอง
คะแนนเสยีงทัว่รัฐแลว้ ซึง่จะใชเ้วลา
ประมาณหกสปัดาหห์ลงัจากวนัเลอืก
ตัง้

คะแนนเสียงของท่านมีความหมายอย่างไร

รา่งกฎหมาย
กาํหนดวนัทีม่ผีลบงัคบัใชส้าํหรบัมาตรการในบตัรลง
คะแนน การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ71

คดัคา้น
Gary Wesley

gary.wesley@yahoo.com

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เห็นดว้ย
Kevin Mullin

สภาลา่งของรัฐ California 

ประธานสภาชัว่คราว
Rm. 3160 CA State Capitol

Sacramento, CA 95814

(916) 319-2022

Kevin.Mullin@asm.ca.gov

ข้อโต้แย้ง

คดัคา้น แมจ้ะเป็นความ
ตัง้ใจทีด่ ีแตร่า่ง

กฎหมาย 71 เป็นสิง่ทีไ่มจํ่าเป็น และ
จะทําใหม้าตรการในบตัรลงคะแนน
ในอนาคตไมส่ามารถมผีลบงัคบัใช ้
(ยอ้นหลงั) ได ้“วนัหลงัการเลอืกตัง้” 
ตามทีอ่นุญาตโดยรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ 
California บางครัง้ เป็นสิง่สําคญัวา่
ควรนําการเปลีย่นแปลงกฎหมายทีทํ่า
โดยผูล้งคะแนนเสยีง ไปใชโ้ดยเร็ว
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

สนบัสนุน รา่งกฎหมาย 71 จะ
ป้องกนัความสบัสนเกีย่ว

กบัวนัทีนํ่าไปปฏบิตั ิสําหรับมาตรการ
ในบตัรลงคะแนนในการเลอืกตัง้ใน
อนาคต ปัจจบุนั มาตรการตา่ง ๆ มผีล
บงัคบัใชใ้นวนัหลงัการเลอืกตัง้ เวน้
เสยีแตว่า่จะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ รา่ง
กฎหมาย 71 จะใหค้วามชดัเจนวา่
มาตรการตา่ง ๆ จะมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ใด 
และจะขจัดความสบัสนในขณะทีผ่ล
การเลอืกตัง้ยงัไมไ่ดรั้บการรับรอง
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สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุญาตใหฝ่้ายนติบิญัญัตยิอมใหก้อ่สรา้งระบบกกัเกบ็น้ําฝน (ซึง่จะเสร็จสิน้ใน
หรอืหลงัจากวนัที ่1 มกราคม 2019) โดยไมต่อ้งมกีารประเมนิภาษีทรัพยส์นิ
ใหมอ่กีครัง้ ผลกระทบตอ่งบประมาณ: รัฐบาลทอ้งถิน่อาจมรีายไดจ้ากภาษี
ทรัพยส์นิรายปีลดลงเล็กนอ้ย

รา่งกฎหมาย อนญุาตใหฝ่้ายนติบิญัญตัยิกเวน้ระบบกกัเก็บนํา้ฝนทีก่อ่สรา้ง
ขึน้ใหมจ่ากขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการประเมนิภาษทีรพัยส์นิใหม ่
การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ72

คดัคา้น ไมม่กีารสง่ขอ้
คดัคา้นเพือ่โต ้

แยง้รา่งกฎหมาย 72

สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 72 

จะทําใหเ้จา้ของบา้น
ทีต่ดิตัง้ระบบรไีซเคลิน้ําฝนซึง่เป็น
ประโยชนแ์กรั่ฐของเราทัง้รัฐ ไมต่อ้ง
จา่ยภาษีทรัพยส์นิเพิม่ขึน้ การกําจัด
ภาษีนีจ้ะชว่ยรักษาน้ําดืม่อนัมคีา่ ชว่ย
ปลาและชวีติสตัวป่์า ลดคา่น้ําประปา 
คนทีป่ระหยดัน้ําไมค่วรทีจ่ะตอ้งจา่ย
ภาษีเพิม่ขึน้ รับรา่งกฎหมาย 72

ข้อโต้แย้ง

ไม่รับ การลงคะแนนเสยีง 
"ไมรั่บ" สําหรับมาตรการนี้

หมายความวา่: การตดิตัง้ระบบเพือ่กกั
เกบ็น้ําฝนไวใ้นสถานทีอ่าจสง่ผลให ้
ภาษีทรัพยส์นิเพิม่ขึน้

รบั 
การลงคะแนนเสยีง 
"รับ" สําหรับมาตรการนี้

หมายความวา่: การตดิตัง้ระบบเพือ่กกั
เกบ็น้ําฝนไวใ้นสถานทีจ่ะ ไม ่สามารถ
สง่ผลใหภ้าษีทรัพยส์นิเพิม่ขึน้

คะแนนเสียงของท่านมีความหมายอย่างไร

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เห็นดว้ย
Steven Glazer

วฒุสิมาชกิของรัฐ California

21C Orinda Wy. #111

Orinda, CA 94563

Steven@SaveCaWater.org

SaveCaWater.org

คดัคา้น
ไมม่ขีอ้มลูการตดิตอ่ให ้

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
ผูบ้รจิาคเงนิจาํนวนสงูสดุแก่
ผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ท ัว่รฐั และ
มาตรการในบตัรลงคะแนน
เมือ่คณะกรรมการ (บคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ดรั้บหรอืใชเ้งนิ เพือ่
โนม้นา้วชกัจงูผูล้งคะแนนเสยีงใหส้นับสนุนหรอืคดัคา้นผูส้มคัร
รับเลอืกตัง้หรอืมาตรการในบตัรลงคะแนน) สนับสนุนหรอืคดัคา้น
มาตรการในบตัรลงคะแนนหรอืผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ และระดม
เงนิอยา่งนอ้ย $1 ลา้น คณะกรรมการตอ้งรายงานชือ่ผูบ้รจิาค
เงนิจํานวนสงูสดุ 10 รายแรก แก ่California Fair Political 

Practices Commission (FPPC) เมือ่มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
คณะกรรมการตอ้งปรับแกร้ายชือ่ 10 คนแรก
ดงักลา่ว

รายชือ่เหลา่นีม้อียูใ่นเว็บไซตข์อง FPPC ที ่
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-

contributors.html

หาสถานทีเ่ลอืกต ัง้หรอื ศนูยล์ง
คะแนนเสยีงของทา่น
เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดเตรยีมสถานทีเ่ลอืกตัง้ และศนูยล์ง
คะแนนเสยีง หาทีอ่ยูข่องสถานทีเ่ลอืกตัง้ หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีง
ของทา่นทีอ่ยูใ่นเทศมณฑลนัน้ในคูม่อืขอ้มลูสําหรับผูล้งคะแนน
เสยีง ซึง่ทา่นจะไดรั้บทางไปรษณียป์ระมาณสองหรอืสามสปัดาห์
กอ่นวนัเลอืกตัง้

ทา่นยงัสามารถไปทีเ่ว็บไซตข์องเลขาธกิารรัฐที ่
voterstatus.sos.ca.gov หรอื www.sos.ca.gov/elections/

polling-place หรอืโทรศพัทถ์งึศนูยฮ์อตไลนสํ์าหรับผูล้งคะแนน
เสยีงทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933

ทา่นยงัสามารถสง่ขอ้ความคําวา่ Vote ไปที ่GOVOTE (468683) 

เพือ่หาสถานทีต่ัง้ของสถานทีเ่ลอืกตัง้ของทา่น หรอืทา่นสามารถ
ดาวนโ์หลดแอพมอืถอื Vote California จาก iOS หรอื Android 

stores

หากทา่นอาศยัอยูใ่นเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, San 

Mateo หรอื Sacramento ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีงในศนูยล์ง
คะแนนเสยีงศนูยใ์ดกไ็ดใ้นเทศมณฑลของทา่น สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดไปที ่VotersChoice.sos.ca.gov หรอือา่นหนา้ 33 ของ
คูม่อืฉบบันี้

บญัญตัวิา่ดว้ยสทิธพิืน้ฐานของ
ผูล้งคะแนนเสยีง 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธกิารลงคะแนนเสยีงของทา่น 
โปรดอา่นหนา้ 2 ของคูม่อืนี้
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รา่งกฎหมาย อนมุตัพินัธบตัร เพือ่นําเงนิไปใชส้าํหรบัอทุยาน การคุม้ครอง
ทรพัยากรธรรมชาต ิการปรบัตวัตอ่สภาพอากาศ คณุภาพนํา้และการ
ประปา และการป้องกนัอทุกภยั ส ิง่อาํนวยความสะดวกในวทิยาลยัชุมชน 68

หวัขอ้และบทสรปุอยา่งเป็นทางการ จดัเตรยีมโดยอยัการสงูสดุ

ความเป็นมา
การใชจ้า่ยเงนิของรฐัในโปรแกรมเกีย่วกบั
ทรพัยากรธรรมชาต ิรัฐดําเนนิการโปรแกรมตา่ง ๆ 
เพือ่คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ป้องกนัอทุกภยั ปรับปรงุคณุภาพน้ํา และเสนอ
โอกาสทางสนัทนาการใหแ้กป่ระชาชน รัฐยงัให ้
เงนิชว่ยเหลอืและเงนิกูแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่ องคก์รไม่
แสวงหาผลกําไร และองคก์รอืน่ ๆ เพือ่จดุมุง่หมาย

ในทํานองเดยีวกนั ในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา รัฐไดใ้ช ้
จา่ยเงนิประมาณ $5 พันลา้นตอ่ปี เพือ่สนับสนุน
โปรแกรมประเภทเหลา่นี ้สว่นใหญแ่ลว้ รัฐอาศยัเงนิ
จากพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษี (GO) รายไดจ้าก
คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ และกองทนุทัว่ไปของรัฐ ใน
การสนับสนุนโปรแกรมเหลา่นี ้(กองทนุทัว่ไปเป็น
บญัชกีารเงนิหลกัของรัฐ ซึง่จา่ยคา่การศกึษา เรอืนจํา 
การรักษาพยาบาล และบรกิารอืน่ ๆ)

• อนุมตัพัินธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีจํานวน 4 พันลา้น
ดอลลารสํ์าหรับ: การสรา้งสรรคแ์ละการฟ้ืนฟสูวน
สาธารณะของรัฐและของทอ้งถิน่ โครงการคุม้ครอง
ทรัพยากรธรรมชาต ิโครงการปรับตวัตอ่สภาพ
อากาศ โครงการคณุภาพน้ําและการประปา และ
โครงการป้องกนัอทุกภยั

• จัดสรรใหมสํ่าหรับการอนุมตัพัินธบตัรทีไ่มไ่ดใ้ช ้
จํานวน 100 ลา้นดอลลารจ์ากรัฐบญัญัต ิเกีย่วกบั
พันธบตัรกอ่นหนา้นี ้เพือ่จดุมุง่หมายเดยีวกนั

• จัดสรรเงนิจากกองทนุทัว่ไป เพือ่ชาํระพันธบตัร
ทัง้หมด

• ตอ้งมเีงนิทนุสมทบนอกรัฐสําหรับบางโครงการ และ
ชว่ยเหลอืชมุชนดอ้ยโอกาสกอ่น
สําหรับ บางโครงการ

• ตอ้งมกีารตรวจสอบรายปี

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทา้ยตอ่งบ
ประมาณของรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั โดยนกั
วเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• คา่ใชจ้า่ยการชาํระคนืหนีพั้นธบตัรรัฐเพิม่ขึน้โดย

เฉลีย่ประมาณ 200 ลา้นดอลลารต์อ่ปีในชว่ง 40 ปี
ขา้งหนา้

• ประหยดัเงนิใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่ มแีนวโนม้โดย
เฉลีย่หลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปีในชว่งสองถงึสาม
ทศวรรษขา้งหนา้

วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

ผลการลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายสําหรับ SB 5 (ร่างกฎหมาย 68) ของสภานินิบัญญัติ
(หมวด 852, บทกฎหมายปี 2017)

สภาสูง: รับ 27 ไม่รับ 9

สภาล่าง: รับ 56 ไม่รับ 21

สามารถอา่นเนือ้หาของรา่งกฎหมายนีไ้ดใ้นเว็บไซตข์องเลขาธกิารรฐัที ่
http://voterguide.sos.ca.gov/
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วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ตอ่

โปรแกรมเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาตขิองรัฐและ
ทอ้งถิน่สนับสนุนจดุมุง่หมายหลายอยา่ง รวมทัง้:

• การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิรัฐจัดหา
เงนิทนุเพือ่ซือ้ คุม้ครอง และปรับปรงุพืน้ที่
ธรรมชาตติา่ง ๆ รวมทัง้ป่าสงวนและพืน้ทีโ่ลง่ 
ป่า ถิน่ทีอ่ยูข่องสตัวป่์า แมน้ํ่า ทะเลสาบ และ
ลําธาร ตลอดจนถิน่ทีอ่ยูข่องสิง่มชีวีติในทะเล 
โปรแกรมอนุรักษ์ธรรมชาตขิองรัฐมกัจะไดรั้บ
การจัดการโดยหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาตแิละ
แผนกอืน่ ๆ โปรแกรมเหลา่นีม้กัจะใหเ้งนิชว่ย
เหลอืแกรั่ฐบาลทอ้งถิน่หรอืองคก์รอืน่ ๆ ที่
ดําเนนิการโครงการตา่ง ๆ

• อทุยานของรฐัและทอ้งถิน่ รัฐดําเนนิการ
ระบบอทุยานรัฐ ซึง่ประกอบดว้ยอทุยาน หรอื
สวนสาธารณะจํานวน 280 แหง่ นอกจากนี ้รัฐ
ยงัใหเ้งนิทนุแกรั่ฐบาลทอ้งถิน่ เพือ่ซือ้และ
บํารงุรักษาสวนสาธารณะในทอ้งถิน่และภมูภิาค 
ทางเดนิป่า และพืน้ทีส่นัทนาการอืน่ ๆ 

• การป้องกนัอทุกภยั ในฐานะสว่นหนึง่ของ
ระบบจัดการอทุกภยัในแถบ Central Valley 

ของรัฐ รัฐใหเ้งนิทนุในการกอ่สรา้งและ
ซอ่มแซมโครงการป้องกนัอทุกภยั นีร่วมถงึการ
ซอ่มแซมและปรับปรงุทํานบดนิและโครงการ
ตา่ง ๆ ทีม่ขี ึน้เพือ่ผันน้ําออกจากพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั
ของคน ในชว่งทีฝ่นตกหนัก รัฐยงัใหเ้งนิทนุแก่
บรรดารัฐบาลทอ้งถิน่ เพือ่ดําเนนิการโครงการ
ประเภทเดยีวกนันีท้ัว่ทัง้รัฐดว้ย

• นํา้ดืม่ปลอดภยั รัฐใหเ้งนิกูแ้ละเงนิชว่ยเหลอื
สําหรับโครงการตา่ง ๆ ทีม่ขี ึน้เพือ่ใหป้ระชาชน
เขา้ถงึน้ําดืม่ทีส่ะอาดไดง้า่ยขึน้ นีร่วมถงึ
โครงการตา่ง ๆ เพือ่ตดิตัง้อปุกรณกํ์าจัดมลสาร
ทีไ่มป่ลอดภยัออกจากน้ําประปา

• โครงการอืน่ทีเ่ก ีย่วกบันํา้ รัฐใหเ้งนิทนุ
สําหรับโครงการอืน่มากมายทัว่ทัง้รัฐ ซึง่เป็น
โครงการทีป่รับปรงุคณุภาพน้ํา หรอืความเชือ่
ถอืไดข้องน้ําประปา เชน่ รัฐใหเ้งนิกูแ้ละเงนิ
ชว่ยเหลอืแกห่น่วยงานในทอ้งถิน่ เพือ่จัดทํา

โครงการรไีซเคลิน้ําและนําน้ํามาใชใ้หม ่เกบ็น้ํา
ปรมิาณมากขึน้ไวใ้ตด้นิ (เรยีกวา่ "การเพิม่เตมิ
น้ําบาดาล") และทําความสะอาดน้ําบาดาลที่
ปนเป้ือน

พนัธบตัรในอดตีเพือ่นําเงนิไปใชส้าํหรบั
โปรแกรมเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ินับตัง้แต่
ปี 2000 ในการเลอืกตัง้ทัว่รัฐ ผูล้งคะแนนเสยีงได ้
อนุมตัพัินธบตัร GO จํานวนเงนิประมาณ $2.7 หมืน่
ลา้น เพือ่นําเงนิไปใชสํ้าหรับโครงการตา่ง ๆ เกีย่ว
กบัทรัพยากรธรรมชาต ิณ เดอืนมถินุายน 2017 

ประมาณ $9 พันลา้นจากจํานวนดงักลา่วยงัคง
เหลอือยูสํ่าหรับใชก้บัโครงการใหม ่ๆ (เงนิทีย่งั
เหลอือยูส่ว่นใหญใ่นพันธบตัรมไีวสํ้าหรับจดุมุง่
หมายทีเ่กีย่วกบัน้ํา ตามรา่งกฎหมาย 1 ซึง่ไดรั้บ
อนุมตัใินปี 2014) ในชว่งระยะเวลาหนึง่ รัฐชาํระ
คนืหนีพั้นธบตัร GO พรอ้มดอกเบีย้โดยใชเ้งนิใน
กองทนุทัว่ไป (สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิวา่พันธบตัรเป็น
อยา่งไร และพันธบตรทีเ่สนอนีม้ผีลกระทบตอ่งบ
ประมาณของรัฐอยา่งไร โปรดอา่น "ภาพรวมเกีย่ว
กบัหนีพั้นธบตัรรัฐ" ภายหลงัในคูม่อืฉบบันี)้

ขอ้เสนอ
พนัธบตัร GO จาํนวน $4.1 พนัลา้นสาํหรบั
โครงการเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิขอ้
เสนอนีอ้นุญาตใหรั้ฐขายพันธบตัร GO จํานวนทัง้
สิน้ $4.1 พันลา้นสําหรับโครงการตา่ง ๆ เกีย่วกบั
ทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่รวมถงึพันธบตัรใหมจํ่านวน 

$4 พันลา้น นอกจากนี ้ยงัรวมถงึการผันพันธบตัร
ทีย่งัไมไ่ดข้ายจํานวน $100 ลา้น ซึง่ผูล้งคะแนน
เสยีงไดอ้นุมตัไิปแลว้กอ่นหนา้นี ้เพือ่ใชอ้ยา่งเฉพาะ
เจาะจงกบัโปรแกรมทรัพยากรธรรมชาต ิ
จดุมุง่หมายพเิศษของเงนิจากพนัธบตัร รา่ง
กฎหมายนีใ้หเ้งนิทนุแกก่ระทรวงตา่ง ๆ ของรัฐและ
รัฐบาลทอ้งถิน่ เพือ่ใชสํ้าหรับจดุมุง่หมายทีเ่ฉพาะ
เจาะจงเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่สรปุไวใ้น
ภาพที ่1 นีร่วมถงึเงนิจํานวน $1.5 พันลา้นสําหรับ
โปรแกรมตา่ง ๆ ทีโ่ดยทัว่ไปแลว้มขีึน้เพือ่อนุรักษ์
ถิน่ทีอ่ยูต่ามธรรมชาต ิปรับปรงุชายฝ่ัง แมน้ํ่า และ

อนุมตัพัินธบตัร เพือ่นําเงนิไปใชสํ้าหรับอทุยาน 
การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาต ิการปรับตวัตอ่สภาพ

อากาศ คณุภาพน้ําและการประปา และการป้องกนัอทุกภยั

รา่งกฎหมาย

68



10 | หวัขอ้และบทสรปุ / การวเิคราะห์

วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ตอ่

รา่งกฎหมาย อนุมัติพันธบัตร เพื่อนําเงินไปใช้สําหรับอุทยาน 
การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวต่อสภาพ
อากาศ คุณภาพน้ําและการประปา และการป้องกันอุทกภัย68

ระบบนเิวศวทิยาอืน่ ๆ และทําใหส้ ิง่แวดลอ้มสามารถ
ฟ้ืนคนืสภาพไดด้ขี ึน้จากผลของการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ (เชน่ การสงูขึน้ของระดบัน้ําทะเล 
และภยัแลง้และไฟป่าทีเ่กดิบอ่ยขึน้) พันธบตัรนีย้งั
ใหเ้งนิจํานวน $1.3 พันลา้นสําหรับโครงการเกีย่ว
กบัอทุยานหรอืสวนสาธารณะ และสนัทนาการ โดย
จะใชเ้งนิสว่นใหญไ่ปในการสรา้งหรอืปรับปรงุสวน
สาธารณะในทอ้งถิน่ ประการสดุทา้ย พันธบตัรนีจ้ะ
ใหเ้งนิ $1.3 พันลา้นสําหรับโครงการตา่ง ๆ ทีเ่กีย่ว
กบัน้ํา รวมทัง้การเพิม่การป้องกนัอทุกภยั การเพิม่
เตมิและทําความสะอาดน้ําบาดาล และการจัดหาน้ํา
ดืม่ทีป่ลอดภยั
บทบญัญตัเิกีย่วกบัการจดัการ รา่งกฎหมายนี้
มบีทบญัญัตจํิานวนหนึง่ทีทํ่าขึน้เพือ่ควบคมุการ
จัดการและควบคมุเงนิจากพันธบตัรดงักลา่วโดย
หน่วยงานตา่ง ๆ ของรัฐ รา่งกฎหมายนีกํ้าหนดให ้
มกีารรายงานแกส่าธารณชนเป็นประจํา เกีย่วกบั
การนําเงนิจากพันธบตัรไปใชจ้า่ย และยงัอนุญาต

ใหม้กีารตรวจสอบทางการ
เงนิโดยหน่วยงานควบคมุ
ของรัฐ นอกจากนี ้ในหลาย
โปรแกรมทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุน
จากพันธบตัรนี ้ผูรั้บเงนิ (สว่น
ใหญแ่ลว้คอืรัฐบาลทอ้งถิน่) 
จะมสีทิธิรั์บเงนิชว่ยเหลอืได ้
กต็อ่เมือ่ไดส้มทบเงนิทนุบาง
สว่นเพือ่สนับสนุนโครงการ
เหลา่นัน้ดว้ย ขอ้กําหนดการ
รว่มสมทบเงนิของทอ้งถิน่นี ้
(สว่นทีใ่ชบ้งัคบั) อยูท่ีอ่ยา่ง
ตํา่รอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิ
จากพันธบตัรทีรั่ฐบาลทอ้งถิน่
ไดรั้บ ตวัอยา่งเชน่ เมอืงหนึง่
ทีไ่ดรั้บเงนิชว่ยเหลอืจํานวน 
$100,000 เพือ่สรา้งเสน้
ทางเดนิใหมใ่นสวนสาธารณะ 
จะตอ้งสมทบเงนิอยา่งนอ้ย 
$20,000 เขา้ในโครงการนัน้ 

รา่งกฎหมายนีย้งัมบีทบญัญัตหิลายขอ้ทีทํ่าขึน้เพือ่
ชว่ย "ชมุชนดอ้ยโอกาส" และชมุชนดอ้ยโอกาส
มาก (โดยทัว่ไปแลว้คอืชมุชนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ตํา่กวา่
มาตรฐาน) เชน่ จะไมใ่ชข้อ้กําหนดการรว่มสมทบ
เงนิของทอ้งถิน่กบัเงนิชว่ยเหลอืสว่นใหญท่ีใ่หแ้ก่
ชมุชนเหลา่นี ้นอกจากนี ้รา่งกฎหมายนีย้งักําหนด
ดว้ยวา่การใชแ้ตล่ะรายการทีร่ะบใุนพันธบตัรนี ้อยา่ง
นอ้ยรอ้ยละ 15 ของเงนิดงักลา่วตอ้งทําประโยชนแ์ก่
ชมุชนทีด่อ้ยโอกาสมาก 

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัพนัธบตัรรฐั รา่งกฎหมายนีจ้ะ
อนุญาตใหรั้ฐกูย้มืเงนิจํานวน $4 พันลา้น โดยการ
ขายพันธบตัร GO เพิม่เตมิใหแ้กนั่กลงทนุ และรัฐจะ
ชาํระคนืหนีพ้รอ้มดอกเบีย้ โดยใชเ้งนิรายไดภ้าษีใน
กองทนุทัว่ไปของรัฐ คา่ใชจ้า่ยของรัฐในการชาํระ
คนืหนีพั้นธบตัรใหมเ่หลา่นีจ้ะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย
ดว้ยกนั เชน่ อตัราดอกเบีย้ในขณะทีข่ายพันธบตัร 
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ชว่งเวลาทีข่ายพันธบตัร และระยะเวลาในการชาํระ
คนืหนีพั้นธบตัร เราประเมนิวา่ คา่ใชจ้า่ยตอ่ผูเ้สยี
ภาษีในการชาํระคนืหนีพั้นธบตัรนีจ้ะอยูท่ี ่$7.8 พัน
ลา้น เพือ่ชาํระทัง้เงนิตน้ ($4 พันลา้น) และดอกเบีย้ 
($3.8 พันลา้น) น่ันคอื คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ในการชาํระ
คนืจะอยูท่ ีป่ระมาณ $200 ลา้นตอ่ปี ในชว่ง 
40 ปีขา้งหนา้ เงนิจํานวนนีค้อืประมาณเศษหนึง่สว่น
หา้ของหนึง่เปอรเ์ซน็ตข์องงบประมาณกองทนุทัว่ไป
ในปัจจบุนัของรัฐ 
คา่ใชจ้า่ยและการประหยดัเงนิแกท่อ้งถิน่ใน
การทาํโครงการตา่ง ๆ ใหเ้สร็จ เงนิจํานวนมาก
จากพันธบตัรจะนําไปใชสํ้าหรับโครงการของรัฐบาล
ทอ้งถิน่ การใหเ้งนิจากพันธบตัรเพือ่ใชใ้นโครงการ
ทอ้งถิน่ จะสง่ผลตอ่จํานวนเงนิทีท่อ้งถิน่ใชจ้า่ย
สําหรับโครงการเหลา่นี ้ในหลายกรณี การใหเ้งนิ
จากพันธบตัรรัฐอาจลดจํานวนเงนิทีรั่ฐบาลทอ้งถิน่
ตอ้งใชล้ง ตวัอยา่งเชน่ กรณีนีจ้ะเกดิขึน้เมือ่เงนิจาก
พันธบตัรของรัฐแทนทีเ่งนิทีรั่ฐบาลทอ้งถิน่จะใชใ้น
โครงการตา่ง ๆ อยูแ่ลว้ 
อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี เงนิจากพันธบตัรรัฐอาจ
ทําใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่ใชจ้า่ยเงนิจํานวนมากขึน้ใน
โครงการตา่ง ๆ ตวัอยา่งเชน่ การใหเ้งนิจากพันธบตัร
รัฐอาจสง่เสรมิใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่สรา้งโครงการเพิม่
เตมิ หรอืโครงการทีใ่หญข่ึน้มากกวา่ปกต ิสําหรับ
บางโครงการเหลา่นี ้เชน่เมือ่มขีอ้กําหนดการรว่ม
สมทบเงนิของทอ้งถิน่ รัฐบาลทอ้งถิน่จะเป็นผูรั้บผดิ
ชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิบางอยา่ง
โดยรวมแลว้ เราประเมนิวา่รา่งกฎหมายนีจ้ะทําให ้
รัฐบาลทอ้งถิน่ประหยดัเงนิในการทําโครงการตา่ง ๆ 
ทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุนจากพันธบตัรนี ้การประหยดัเงนิ

อนุมตัพัินธบตัร เพือ่นําเงนิไปใชสํ้าหรับอทุยาน 
การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาต ิการปรับตวัตอ่สภาพ

อากาศ คณุภาพน้ําและการประปา และการป้องกนัอทุกภยั
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นีอ้าจอยูท่ีห่ลายสบิลา้นดอลลารต์อ่ปีโดยเฉลีย่ใน
ชว่งสองถงึสามทศวรรษขา้งหนา้ จํานวนเงนิทีแ่น่ชดั
จะขึน้อยูก่บัโครงการทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่ดําเนนิการ
โดยรัฐบาลทอ้งถิน่ จํานวนเงนิสมทบจากทอ้งถิน่
ทีกํ่าหนดโดยหน่วยงานตา่ง ๆ ของรัฐ และจํานวน
เงนิเพิม่เตมิทีรั่ฐบาลทอ้งถิน่จัดหาให ้เพือ่สนับสนุน
โครงการเหลา่นัน้
ผลกระทบอืน่ ๆ ทีม่ตีอ่งบประมาณของรฐั
และทอ้งถิน่ พันธบตัรนีอ้าจมผีลกระทบอืน่ ๆ ตอ่
งบประมาณของรัฐและทอ้งถิน่ เชน่ อาจมคีา่ใช ้
จา่ยเพิม่ขึน้ในการดําเนนิงานและบํารงุรักษาสวน
สาธารณะทีส่รา้งขึน้ใหม ่ในทางกลบักนั คา่ใชจ้า่ย
ในอนาคตของบางโครงการอาจลดลง เชน่ โดยการ
ซอ่มแซมทํานบดนิทีจ่ะชว่ยลดความเสยีหายจาก
อทุกภยัในอนาคต จํานวนเงนิจากผลกระทบทีอ่าจมี
ตอ่งบประมาณเหลา่นีไ้มเ่ป็นทีท่ราบได ้แตอ่าจเป็น
จํานวนมาก

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-

access-resources/measure-contributions/2018-ballot-measure-

contribution-totals/ เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการที่
ไดร้บัการจดัต ัง้ข ึน้เฉพาะเพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้น

มาตรการนี ้โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/

top-contributors/jun-18-primary.html เพือ่อา่นรายชือ่ผูบ้รจิาค
เงนิแกค่ณะกรรมการจาํนวนสงูสดุ 10 รายแรก

หากคณุตอ้งการสาํเนาเนือ้หาของรา่งกฎหมายนี ้โปรด
โทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข (800) 345-3933 หรอื
สง่อเีมลถงึ vigfeedback@sos.ca.gov คณุจะไดร้บัเอกสาร

ทางไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด
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รา่งกฎหมาย อนุมัติพันธบัตร เพื่อนําเงินไปใช้สําหรับอุทยาน 
การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวต่อสภาพ
อากาศ คุณภาพน้ําและการประปา และการป้องกันอุทกภัย68

★ ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนนุรา่งกฎหมาย 68 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนนุรา่งกฎหมาย 68 ★

ขอให้เราได้บอกข้อเท็จจริงอันน่าเศร้าให้คุณได้ทราบด้วยเถิด 

California เป็นรัฐที่ขาดดุลงบประมาณสุทธิแบบไม่จํากัดเป็นจํานวน
เงินสูงที่สุดในบรรดา 50 รัฐของประเทศ! 
น่ีคือลําดับรายชื่อสิบเอ็ดรัฐที่จัดการได้แย่ท่ีสุด และการขาดดุลสุทธิ
แบบไม่จํากัดของรัฐสําหรับปี 2016 (ยังจัดทํางบการเงินท่ีตรวจสอบ
แล้วของรัฐ California วันท่ี 30 มิถุนายน 2017 ไม่เสร็จก่อนการจัด
เตรียมรายงานนี้ในกลางเดือนกุมภาพันธ์): 
1. California $1.69 แสนล้าน
2. Illinois 1.5 แสนล้าน
3. New Jersey 1.37 แสนล้าน
4. Massachusetts 5.9 หมื่นล้าน
5. Connecticut 5.1 หมื่นล้าน
6. New York 4.1 หมื่นล้าน
7. Kentucky  3.8 หมื่นล้าน
8. Maryland  2.6 หมื่นล้าน

9. Texas  2 หมื่นล้าน
10. Pennsylvania 1.9 หมื่นล้าน
11. Louisiana 1.2 หมื่นล้าน
ท่านอยากเพิ่มภาระหนี้สินให้แก่รัฐนี้อีกจริง ๆ หรือ ท่านรู้หรือไม่ว่า เงิน
ท่ีต้องใช้ในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปีสําหรับพันธบัตรนี้
จะทําให้ Sacramento ไม่สามารถจัดหาบริการอื่น ๆ ได้ เช่น การช่วย
เหลือคนไร้บ้าน และการช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิต 
เมื่อไหร่ท่ีสภานิติบัญญัติของ Sacramento จะตระหนักเสียทีว่า เรา
มโีครงสร้างพื้นฐานท่ีแย่ เพราะไม่ได้เป็นผู้ดูแลรักษาที่ดีสําหรับ
ทรัพยากรทางการเงินของตน หน้ีเป็นส่ิงชี้ให้เห็นถึงนิสัยการใช้จ่ายท่ี
ไม่ถูกต้อง และการตัดสินใจทางการเงินท่ีไม่เหมาะสม 
หยุดความบ้าคลั่งนี้ และลงคะแนนเสียง "ไม่รับ" ร่างกฎหมาย 68 

JOHN M.W. MOORLACH, วุฒิสมาชิกของรัฐ
เขตท่ี 37

รับรา่งกฎหมาย 68—ทําใหแ้น่ใจวา่น้ําดืม่สะอาด และคุม้ครอง
ทรัพยากรธรรมชาตขิองรัฐ CALIFORNIA ในยามทีไ่มแ่น่นอน 
บอ่ยขึน้และรนุแรงขึน้ทีรั่ฐ California ตอ้งเผชญิกบัภยัแลง้ ไฟป่า 
อากาศเสยี สภาพอากาศทีทํ่านายไมไ่ด ้และเงนิทนุและความชว่ย
เหลอืทีน่อ้ยลงจากรัฐบาลกลาง สําหรับทีด่นิ ชายฝ่ัง และน้ําของเรา 
รับรา่งกฎหมาย 68 เป็นการคุม้ครองทรัพยากรทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องรัฐ 

California และชว่ยทําใหแ้น่ใจวา่ชาว California ทกุคนสามารถเขา้
ถงึน้ําดืม่ทีส่ะอาดและปลอดภยั และสวนสาธารณะตา่ง ๆ ได ้
ปกป้องคณุภาพน้ําดืม่ 
รับรา่งกฎหมาย 68 เป็นการปกป้องและปรับปรงุคณุภาพน้ําของรัฐ 
California โดยป้องกนัมลสารทีเ่ป็นพษิจากการปนเป้ือนแหลง่น้ําของ
เรา และทําความสะอาดน้ําทีป่นเป้ือน 
รักษาปรมิาณน้ํา เตรยีมเราใหพ้รอ้มรับมอืกบัภยัแลง้ 
รา่งกฎหมาย 68 ป็นวธิทีีฉ่ลาดและมปีระสทิธภิาพในการทําใหแ้น่ใจวา่
จะมปีรมิาณน้ําดืม่ทีเ่พยีงพอในอนาคต: •  เพิม่ปรมิาณน้ําบาดาล ซึง่
ลดลงอยา่งมากในชว่งภยัแลง้ครัง้ทีแ่ลว้ •  รไีซเคลิน้ําปรมิาณมากขึน้
ในทอ้งถิน่ และชว่ยเรอืกสวนไรน่าอนุรักษ์น้ํา •  กกัเกบ็น้ําฝนปรมิาณ
มากขึน้ และป้องกนัอทุกภยั
“รับรา่งกฎหมาย 68 เป็นการลงทนุทีฉ่ลาดในอนาคตของรัฐ 
California โดยป้องกนัน้ําประปาของเราจากมลภาวะ และชว่ยชมุชนใน
ทอ้งถิน่ใหป้รับตวัไดใ้นยามทีไ่มแ่น่นอน การลงทนุเหลา่นีสํ้าคญัยิง่ตอ่
ผูอ้ยูอ่าศยัปัจจบุนัและคนรุน่ตอ่ ๆ ไป” Tim Quinn, สมาคมองคก์รน้ํา
รัฐแคลฟิอรเ์นยี 

นําน้ําดืม่ทีส่ะอาดและปลอดภยัและสวนสาธารณะไปสูช่มุชนทีข่ดัสน
หลายชมุชนในรัฐ California มน้ํีาทีป่นเป้ือนมากจนกระทัง่ผูอ้าศยัใน
ชมุชนไมส่ามารถดืม่น้ําจากกอ๊กน้ําในบา้นของตนเองได ้ในหลายแหง่ 
ไมม่สีวนสาธารณะทีป่ลอดภยัในชมุชนใหค้รอบครัวไดใ้ช ้
รับรา่งกฎหมาย 68 เป็นการทําความสะอาดน้ําประปาในทอ้งถิน่ทีป่น
เป้ือนอยา่งมาก และเป็นการลงทนุทีค่วรจะเกดิขึน้ตัง้นานแลว้ในสวน
สาธารณะทอ้งถิน่ทีข่ดัสนทีส่ดุ 
“เด็กทกุคนควรมสีถานทีเ่ลน่ทีป่ลอดภยั และไดส้ดูอากาศและดืม่
น้ําทีส่ะอาด รับรา่งกฎหมาย 68” Dr. Richard Jackson, M.D., 

ศาสตราจารยก์ติตคิณุ, UCLA Fielding School of Public Health 

รักษาแมน้ํ่า ทะเลสาบ และลําธารของเรา 
รับรา่งกฎหมาย 68 เป็นการคุม้ครองแมน้ํ่า ทะเลสาบ ลําธาร และพืน้ที่
ตามธรรมชาตทิีเ่ป็นแหลง่กําเนดิสําคญัของน้ําดืม่ทีส่ะอาดของเรา และ

สถานทีอ่นัสวยงามสําหรับใหค้รอบครัวไปเดนิป่า พักแรม วา่ยน้ํา และเลน่ 
คุม้ครองทรัพยากรชายฝ่ัง ทรัพยากรธรรมชาต ิและอทุยานของเรา 
รับรา่งกฎหมาย 68 เป็นการชว่ยคุม้ครองคณุภาพอากาศ และสงวน
รักษาทรัพยากรอนัมคีา่ทีส่ดุของรัฐ California เอาไวสํ้าหรับคนรุน่
ตอ่ ๆ ไป: •  ฟ้ืนฟพูืน้ทีธ่รรมชาต ินํามาตรการสําคญัในการป้องกนัไฟ
ป่าไปปฏบิตั ิ•  ป้องกนัมลภาวะทีเ่ป็นพษิทางอากาศ •  ปรับปรงุการ
เขา้ถงึชายฝ่ังของเรา คุม้ครองชายหาด อา่ว และน่านน้ําชายฝ่ังของ
เราจากมลภาวะ •  ฟ้ืนฟถูิน่ทีอ่ยูข่องปลาและสตัวป่์าในรัฐ California 

•  จัดหาสวนสาธารณะในชมุชนตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชมุชนที่
ปัจจบุนัไมม่สีวนสาธารณะใหเ้ด็กใช ้
ความพรอ้มรับผดิชอบและการควบคมุดแูลอยา่งเขม้งวด
รับรา่งกฎหมาย 68 เป็นการประกนัวา่จะนําเงนิไปใชอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เพือ่จดุมุง่หมายตามทีต่ัง้ใจ โดยกําหนดใหม้กีารตรวจ
สอบอยา่งเป็นเอกเทศทกุปี และจัดตัง้คณะกรรมการพลเมอืงทีป่รกึษา
เพือ่ตรวจสอบรายจา่ย 
การสนับสนุนอยา่งกวา้งขวางจากสองพรรค 
รา่งกฎหมาย 68 ไดรั้บการใสเ่ขา้ไปในบตัรลงคะแนน โดยไดรั้บการ
สนับสนุนจากทัง้สองพรรค และไดรั้บการสนับสนุนจากกลุม่ตา่ง ๆ ที่
เขา้ใจความสําคญัของการรับขอ้เสนอนี ้เพือ่พัฒนาการสาธารณสขุ 
และปกป้องน้ําดืม่ทีส่ะอาดของรัฐ Californias เพือ่สขุภาพ เศรษฐกจิ 
เด็ก และครอบครัวของเรา 
ผูส้นับสนุนไดแ้ก:่ •  หอการคา้แคลฟิอรเ์นยี, กลุม่ธรุกจิทีสํ่าคญั
ทีส่ดุของรัฐ California •  สมาคมองคก์รน้ํารัฐแคลฟิอรเ์นยี ซึง่
เป็นตวัแทนของหน่วยงานทอ้งถิน่ทีจั่ดหาน้ําดืม่ในรัฐ California 

•  League of California Cities ซึง่เป็นตวัแทนรัฐบาลทอ้งถิน่ 

•  The Nature Conservancy, The Trust for Public Land, 
California State Parks Foundation และบรรดากลุม่อนุรักษ์อกีหลาย
กลุม่
ลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 68  

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่www.yes68ca.com  

วฒุสิมาชกิ KEVIN DE LEÓN 
วฒุสิภารัฐ California ประธานชัว่คราว
DR. MICHAEL ONG, M.D.

สมาคมโรคปอดแหง่อเมรกิา ในรัฐ California

DAN HOWELLS-SCHAFROTH, ผูอํ้านวยการรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
Clean Water Action
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อนุมตัพัินธบตัร เพือ่นําเงนิไปใชสํ้าหรับอทุยาน 
การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาต ิการปรับตวัตอ่สภาพ

อากาศ คณุภาพน้ําและการประปา และการป้องกนัอทุกภยั

รา่งกฎหมาย

68
★ ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 68 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 68 ★

รับรา่งกฎหมาย 68 เป็นการลงทนุทีสํ่าคญัยิง่ในทรัพยากรธรรมชาต ิน้ํา 
และเศรษฐกจิของรัฐ California โดยจัดการกบัปัญหาทีต่น้ตอ กอ่นที่
ปัญหาเหลา่นัน้จะตอ้งใชเ้งนิมากในการจัดการ: 
•  การเตรยีมรับมอืภยัแลง้ โดยเพิม่ปรมิาณน้ําในทอ้งถิน่
•  การสรา้งอนาคตทีด่สํีาหรับบตุรหลานของเรา โดยสรา้งสวน
สาธารณะทีป่ลอดภยัใหแ้กเ่ด็ก และโดยการทําน้ําดืม่ทีป่นเป้ือนภายใน
ทอ้งถิน่ใหส้ะอาดบรสิทุธิข์ ึน้
•  การรักษาน้ําและชายฝ่ังของเรา โดยการปกป้องแหลง่น้ํา ฟ้ืนฟน้ํูา
บาดาล และป้องกนัน้ําทา่ทีเ่ป็นพษิ
•  การป้องกนัภยัธรรมชาต ิโดยการลงทนุในการป้องกนัอทุกภยั และ
การฟ้ืนฟผูนืป่าทีเ่สีย่งตอ่การเกดิไฟป่า
•  การทําเศรษฐกจิของเราใหม้ัน่คงขึน้ ซึง่อาศยัน้ําประปาทีส่ะอาด
และเชือ่ถอืได ้การรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและการทอ่งเทีย่วและ
สนัทนาการทีส่มบรูณ์
ดเูหมอืนวา่ผูค้ดัคา้นจะไมไ่ดร้า่งกฎหมายนีอ้ยา่งละเอยีด รา่ง
กฎหมาย 68 ระบอุยา่งเฉพาะเจาะจงวา่ จะนําเงนิไปใชส้นับสนุน
อทุยาน สวนสาธารณะในทกุเมอืงและเทศมณฑลของรัฐ California 

และรา่งกฎหมาย 68 ใชว้ธิทีีค่รบถว้นในการจัดการทรัพยากรของรัฐ 
California โดยการปกป้องปรมิาณน้ํา ป่า และพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
รา่งกฎหมาย 68 กําหนดใหม้กีารตรวจสอบรายปี เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ จะ
นําเงนิไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่จดุมุง่หมายตามทีต่ัง้ใจ และรา่ง
กฎหมายนีจ้ะไมทํ่าใหภ้าษีเพิม่ขึน้ 

บรรดาผูนํ้าธรุกจิ กลุม่อนุรักษ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสาธารณสขุ และผูนํ้า
ในทอ้งถิน่ ตา่งกเ็ห็นดว้ยกบัรา่งกฎหมายนี ้— การรับรา่งกฎหมาย 68 

เป็นสิง่ทีฉ่ลาด คุม้คา่ และพรอ้มรับผดิชอบ 
“รับรา่งกฎหมาย 68 หมายถงึ น้ําดืม่ทีส่ะอาดขึน้สําหรับครอบครัวชาว 

California” Wade Crowfoot, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, มลูนธินิ ้
“รับรา่งกฎหมาย 68 จะเป็นประโยชนแ์กท่กุพืน้ทีข่องรัฐ California 

โดยการชว่ยชมุชนทอ้งถิน่ปรับปรงุสวนสาธารณะของชมุชน” Carolyn 

Coleman, ผูอํ้านวยการบรหิาร, สหพันธเ์มอืงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
“รับรา่งกฎหมาย 68 เป็นสิง่สําคญัยิง่ตอ่ความสมบรูณข์องการผลติ
อาหารของเรา ทีด่นิ และน้ําของเรา” Craig McNamara, อดตีประธาน, 
คณะกรรมการอาหารและการเกษตรแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
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HELEN HUTCHISON, ประธาน 

สหพันธส์ตรผีูล้งคะแนนเสยีงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
MIKE SWEENEY, ผูอํ้านวยการบรหิารของรัฐ California 
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อยา่ถกูหลอกโดยรา่งกฎหมาย 68 รา่งกฎหมายนีส้ญัญาวา่จะคุม้ครอง
และปรับปรงุอทุยานของรัฐ California ความจรงิกค็อื มนัจะไมเ่ป็นเช่น้นัน้ 
ประการแรก จากพันธบตัรทัง้หมด $4 พันล ้า่นดอลลาร ์จะมเีพยีง 
$1.3 พันลา้นเทา่นัน้ทีจ่ะนําไปใชเ้พือ่ปรับปรงุอทุยานจรงิ ๆ เงนิที่
เหลอืจํานวนมากจะถกูนําไปใหแ้กนั่กการเมอืงเพือ่ใชจ้า่ยกบัโครงการ
ทีต่นโปรดแตไ่มสํ่าคญั 
ประการทีส่อง เงนินีจ้ะไมไ่ดรั้บการแจกจา่ยอยา่งเป็นธรรมและเทา่
เทยีมกนัทัว่ทัง้รัฐ ผูอ้าศยัจํานวนมากในพืน้ทีส่ว่นในและพืน้ทีช่นบท
ของรัฐ California จะไมเ่ห็นการใชเ้งนิจากพันธบตัรของรา่งกฎหมาย 

68 เพือ่ซอ่มแซมและปรับปรงุอทุยานของรัฐทีอ่ยูภ่ายในทอ้งทีเ่หลา่
นัน้ นีเ่ป็นสิง่ทีผ่ดิ 
ชาว California ทกุคนน่าทีจ่ะมสีทิธิใ์หส้วนสาธารณะของตนไดรั้บการ
ปรับปรงุใหด้ขี ึน้ ไมใ่ชเ่พยีงไมก่ีค่นเทา่นัน้ทีอ่าศยัอยูใ่กลส้วนสาธารณะ
ของนักการเมอืงผูท้รงอํานาจ 
ประการทีส่าม ประเมนิกนัวา่การบํารงุรักษาอทุยานหรอืสวนสาธารณะ
ของรัฐตอ้งใชเ้งนิจํานวน $1.2 พันลา้น แตร่า่งกฎหมาย 68 จัดสรรเงนิ
เพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้ใหแ้กง่านทีสํ่าคญันี ้
ประการสดุทา้ย ไมส่ามารถไวใ้จให ้กระทรวงอทุยานและนันทนาการ 
รับผดิชอบเงนินีไ้ด ้ในปี 2012 กระทรวงฯ ไดขู้ว่า่จะปิดอทุยานหรอื
สวนสาธารณะ 70 แหง่ โดยบอกวา่ไมม่เีงนิทีจ่ะใชใ้นการบํารงุรักษา นี่
ไมถ่กูตอ้ง การตรวจสอบปรากฏวา่ กระทรวงฯ มเีงนิ แตไ่มต่อ้งการให ้
ประชาชนรู ้จนกวา่จะมกีารปฏริปูกระทรวงฯ เราไมส่ามารถไวใ้จไดว้า่
กระทรวงฯ จะใชจ้า่ยเงนิอยา่งฉลาดและเป็นธรรม 
เราจําเป็นตอ้งปกป้องและปรับปรงุอทุยาน สวนสาธารณะในรัฐของเรา 
แตร่า่งกฎหมาย 68 ไมใ่ชว่ธิทีีถ่กูตอ้งในการทําเชน่นัน้ ลงคะแนนเสยีง
ไมรั่บ และทําใหส้ภานติบิญัญัตขิองรัฐซอ่มแซมอทุยาน สวนสาธารณะ
สําหรับชาว California ทกุคนจรงิ ๆ 
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ไมด่หีรอกหรอืทีรั่ฐ California จะสรา้งโครงการอนัยิง่ใหญห่ลาย
โครงการได ้ผมไมไ่ดอ้ยากบอกทา่นวา่ การจัดการกบัภยัแลง้ น้ํา สวน
สาธารณะ สภาพภมูอิากาศ การคุม้ครองชายฝ่ัง และการเขา้ถงึ
ภายนอก เป็นสิง่ทีผ่ดิ 
สิง่ทีผ่มอยากบอกแกท่า่นคอื การยมืเงนิมาทําเชน่นัน้เป็นสิง่ทีผ่ดิ 
รัฐ California มหีนีม้ากพออยูแ่ลว้ ทีจ่รงิแลว้ รัฐนีเ้ป็นรัฐทีม่หีนีส้นิ
มากเป็นอนัดบัหนึง่ในบรรดา 50 รัฐของประเทศ ปรมิาณการขาดดลุ
สทุธแิบบไมจํ่ากดัของรัฐอยูท่ีห่นึง่สว่นสีล่า้นลา้นดอลลาร!์ ดงันัน้ รัฐ 
California จงึไมค่วรอยา่งยิง่ทีจ่ะกอ่หนีเ้พิม่ขึน้อกี! 
มาตรการเกีย่วกบัพันธบตัรเป็นสิง่ทีห่ลอกลวง คณุคดิวา่คณุกําลงัลง
คะแนนเสยีงใหแ้กส่ ิง่ทีด่ ีแตจ่ะตอ้งใชเ้งนิประมาณ $8 พันลา้น เพือ่
ชาํระคนืเงนิ $4 พันลา้นทีย่มืมา คณุคาดหมายไดเ้ลยวา่ภาษีจะเพิม่ขึน้ 
และบตุรของคณุคาดไดเ้ลยวา่ภาษีจะเพิม่ขึน้ และหลานของคณุคาด
ไดเ้ลยวา่ภาษีจะเพิม่ขึน้ เพราะอะไรละ่ ตอ้งชาํระเงนิ $225 ลา้นตอ่ปี 
งบประมาณรายปีทีแ่ทบจะไมพ่ออยูแ่ลว้ เราจะหาเงนิจํานวนนีม้าจาก
ทีไ่หนกนัละ่
เงนิสมทบแผนบํานาญของรัฐกําลงัเพิม่ขึน้ ภาระหนีส้นิทีย่งัไมไ่ดจ้า่ย
สําหรับสวสัดกิารดา้นการแพทยแ์กข่า้ราชการทีเ่กษียณอายแุลว้ เพิง่
จะเพิม่ขึน้ $1.5 หมืน่ลา้น ไปเป็น $9.15 หมืน่ลา้น หนีข้องรัฐทีกู่ย้มื
มาสําหรับโรงเรยีน ($500 ลา้นตอ่ปี) และอาจจะสําหรับทหารผา่นศกึ 
($225 ลา้น) และทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่มแ่พง ($169 ลา้น) กําลงัเบยีด
โปรแกรมอืน่ ๆ ใหต้กไป แคก่ารเพิม่คา่จา้งขัน้ตํา่อยา่งเดยีวกทํ็าใหง้บ
ประมาณของรัฐเพิม่ขึน้ $4 พันลา้นตอ่ปีแลว้ 
ซึง่จะตอ้งจา่ยเงนิสว่นนี ้และคณุจะถกูขอใหจ้า่ยภาษีเพิม่ขึน้ รัฐ 

California ไมไ่ดกํ้าลงัลดหนีส้นิลง โปรดอยา่เป็นสว่นหนึง่ของปัญหา
นีเ้ลย ลงคะแนนเสยีง “ไมรั่บ” รา่งกฎหมาย 68 

ดว้ยความเคารพ
วฒุสิมาชกิ JOHN M.W. MOORLACH

เขตวฒุสิภาที ่37
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รา่งกฎหมาย กาํหนดใหนํ้ารายไดใ้หมบ่างอยา่งเกีย่วกบัการ
ขนสง่ไปใชเ้พือ่จดุมุง่หมายในการขนสง่ การ
แกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ69

หวัขอ้และบทสรปุอยา่งเป็นทางการ จดัเตรยีมโดยอยัการสงูสดุ

ความเป็นมา
กฎหมายเมือ่ไมน่านมานีส้าํหรบัการจดัหาเงนิ
ทนุเพือ่การขนสง่ 
เมือ่เดอืนเมษายน 2017 รัฐไดต้รากฎหมายที่
เรยีกวา่ รา่งกฎหมายของวฒุสิภา 1 (SB 1) เพือ่
เพิม่จํานวนเงนิตอ่ปีทีจั่ดหาใหแ้กก่ารขนสง่ในรัฐ 
California รา่งกฎหมายของวฒุสิภา 1 (1) เพิม่รายได ้
จากภาษีและคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ และ  (2) นํารายได ้
ดงักลา่วไปใชเ้พือ่จดุมุง่หมายทางการขนสง่ รวมทัง้
การซอ่มแซมทางดว่นของรัฐและถนนภายในทอ้งถิน่ 
และปรับปรงุระบบขนสง่มวลชน
ภาษแีละคา่ธรรมเนยีม รา่งกฎหมายของวฒุสิภา 1 

เพิม่ภาษีน้ํามนัเบนซนิและดเีซล ซึง่กําหนดเป็นอตัรา
ตอ่แกลลอน และยงัเพิม่ภาษีการขายน้ํามนัดเีซล ซึง่
กําหนดตามราคาขาย สําหรับยานพาหนะปลอดไอเสยี 
(เชน่ รถทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้า) รุน่ปี 2020 และใหมก่วา่ 
รา่งกฎหมายนีเ้พิม่คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนยาน
พาหนะเป็นจํานวนเงนิทีต่ายตวั นอกจากนี ้SB 1 ยงั

เพิม่คา่ธรรมเนยีมใหมสํ่าหรับการปรับปรงุการขนสง่ ซึง่
เจา้ของยานพาหนะจา่ยตามมลูคา่ของยานพาหนะของ
ตน ภาษีและคา่ธรรมเนยีมสว่นใหญด่งักลา่วมผีลบงัคบั
ใชแ้ลว้ โดยสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
ปี 2020

ขอ้จาํกดัเกีย่วกบัรายได ้รา่งกฎหมายของวฒุสิภา 

1 จะทําใหม้เีงนิรายไดม้ากขึน้ปีละ $5 พันลา้น เมือ่
ภาษีและคา่ธรรมเนยีมทัง้หมดมผีลบงัคบัใช ้ภาพ
ที ่1 แสดงรายไดร้ายปีทีเ่กดิขึน้จากภาษีและคา่
ธรรมเนยีมแตล่ะอยา่ง และแสดงวา่บทบญัญัตทิีม่อียู่
ของรัฐธรรมนูญของรัฐจํากดัการใชร้ายไดด้งักลา่วเพือ่
จดุมุง่หมายทางการขนสง่หรอืไม ่แมส้ภานติบิญัญัตจิะ
เลอืกนํารายไดท้ัง้หมดจาก SB 1 ไปใชเ้พือ่การขนสง่
กต็าม แตรั่ฐธรรมนูญของรัฐไมไ่ดกํ้าหนดใหทํ้าเชน่นัน้
สําหรับรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมการปรับปรงุการขนสง่
และภาษีการขายน้ํามนัดเีซล ดงันัน้ ในอนาคตสภา
นติบิญัญัตจิงึอาจเลอืกทีจ่ะใชร้ายไดจ้ากสองแหลง่
เหลา่นี ้เพือ่จดุมุง่หมายอืน่นอกเหนอืจากการขนสง่

• กําหนดใหนํ้าเงนิรายไดท้ีเ่กดิขึน้โดยกฎหมายหาทนุ
เพือ่การขนสง่ปี 2017 (จากคา่ธรรมเนยีมทะเบยีน
พาหนะบางอยา่ง และภาษีการขายน้ํามนัดเีซล) 
ไปใชเ้พือ่การขนสง่เทา่นัน้ รวมทัง้การขนสง่มวลชน 
โดยทัว่ไปแลว้ หา้มสภานติบิญัญัตนํิาเงนิเหลา่นัน้ไป
ใชเ้พือ่จดุมุง่หมายอืน่

• หา้มนํารายไดจ้ากคา่ทะเบยีนพาหนะใหมไ่ปใชเ้พือ่
ชาํระคนืหนีพั้นธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษี

• ยกเวน้รายไดใ้หมจ่ากขดีจํากดัสงูสดุสําหรับการใชจ้า่ย
ของรัฐและทอ้งถิน่

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทา้ยตอ่งบ
ประมาณของรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั โดยนกั
วเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• ไมม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่จํานวนเงนิรายได ้หรอืคา่

ใชจ้า่ยของรัฐและทอ้งถิน่ เนือ่งจากขอ้เสนอนีไ้มไ่ด ้
เปลีย่นอตัราภาษีและคา่ธรรมเนยีมทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนั

• รา่งกฎหมายนีอ้าจสง่ผลตอ่วธิกีารใชเ้งนิบางสว่น โดย
รับรองวา่รายไดจ้ากภาษีและคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดจ้าก
กฎหมายทีเ่พิง่ตราออกมาใช ้จะถกูนําไปใชเ้พือ่การ
ขนสง่ตอ่ไป 

• รา่งกฎหมายนีจ้ะทําใหจํ้านวนเงนิการใชจ้า่ยของรัฐตํา่กวา่
ขดีจํากดัสงูสดุของการใชจ้า่ยตามรัฐธรรมนูญเล็กนอ้ย

วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

ผลการลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายของสภานิติบัญญัติสําหรับ ACA 5 (ร่างกฎหมาย 69)

(มติหมวด 30, บทกฎหมายปี 2017)

สภาสูง: รับ 28 ไม่รับ 10

สภาล่าง: รับ 56 ไม่รับ 24

สามารถอา่นเนือ้หาของรา่งกฎหมายนีไ้ดใ้นเว็บไซตข์องเลขาธกิารรฐัที่
http://voterguide.sos.ca.gov/
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วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ตอ่

ขดีจาํกดัสงูสดุสาํหร ั
บการใชจ้า่ย
รัฐธรรมนูญของรัฐกําหนดวา่ 
รัฐบาลของรัฐและของทอ้งถิน่ตอ้ง
รักษาจํานวนเงนิการใชจ้า่ยตอ่
ปีของรัฐบาลใหอ้ยูท่ีห่รอืตํา่กวา่
ระดบัทีกํ่าหนด ซึง่คํานวณโดยใช ้
สตูรทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้เสนอของ
ผูล้งคะแนนเสยีง ซึง่ผา่นการลง
มตใินปี 1979 รัฐธรรมนูญของ
รัฐยกเวน้การใชจ้า่ยบางอยา่ง
จากการนับรวมเขา้ไปในขดีจํากดั
สงูสดุเหลา่นี ้รวมทัง้การใชจ้า่ย
โดยใชเ้งนิรายไดส้ว่นใหญจ่าก
ภาษีสรรพสามติของน้ํามนัเบนซนิ
และน้ํามนัดเีซล และการใชจ้า่ย
ในโครงการปรับปรงุโครงสรา้งพืน้
ฐาน เนือ่งจากขอ้ยกเวน้เหลา่นี ้จะ
มเีพยีงบางสว่นทีเ่ล็กนอ้ย (นอ้ยกวา่หนึง่ในสบิ) ของ
การใชจ้า่ยเงนิรายไดใ้หมจ่าก SB 1 ทีจ่ะถกูนับรวม
เขา้ไปในขดีจํากดัสงูสดุของรัฐ ปัจจบุนั เป็นทีป่ระมาณ
การวา่ การใชจ้า่ยดงักลา่วของรัฐตํา่กวา่ขดีจํากดัสงูสดุ
เป็นจํานวนหลายพันลา้นดอลลาร์

ขอ้เสนอ
จาํกดัรายไดเ้พือ่การขนสง่ รา่
งกฎหมาย 69 แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญของรัฐ 
โดยกําหนดวา่สภานติบิญัญัตติอ้งใชจ้า่ยเงนิรายไดจ้าก
ภาษีตวัใหมใ่นการขายน้ํามนัดเีซล และคา่ธรรมเนยีม
การปรับปรงุการขนสง่ เพือ่จดุมุง่หมายทางการขนสง่ 
(ขอ้กําหนดนีย้งัใชบ้งัคบักบัรายไดปั้จจบุนัจากภาษีการ
ขายน้ํามนัดเีซลดว้ย ไมใ่ชแ่คภ่าษีทีจั่ดเกบ็โดย SB 1 
เทา่นัน้) รา่งกฎหมาย 69 ยงัหา้มรัฐจาก (1) การให ้
กูย้มืเงนิรายไดเ้หลา่นี ้(ยกเวน้เพือ่จดุมุง่หมายเกีย่ว
กบักระแสเงนิสด) และ (2) การนําเงนิรายไดจ้ากคา่
ธรรมเนยีมการปรับปรงุการขนสง่ไปใชช้าํระคนืหนี้
พันธบตัรการขนสง่ของรัฐ โดยไมไ่ดรั้บอนุมตัจิากผู ้
ลงคะแนนเสยีง วธิเีดยีวในการเปลีย่นขอ้กําหนดเหลา่
นีค้อื ใหผู้ล้งคะแนนเสยีงอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญอกีครัง้ในอนาคต
ยกเวน้รายไดจ้ากขดีจาํกดัสงูสดุของการใชจ้า่ย 

รา่งกฎหมาย 69 ไมนั่บรวมการใชจ้า่ยเงนิจากรายไดท้ี่
เกดิขึน้จาก SB 1 เขา้ไปในขดีจํากดัสงูสดุของการใช ้
จา่ยของรัฐและของทอ้งถิน่

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ไมม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่งบประมาณ แตอ่าจสง่
ผลตอ่วธิกีารใชเ้งนิบางสว่น รา่งกฎหมาย 69 จะ
ไมส่ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่จํานวนเงนิรายได ้หรอืคา่
ใชจ้า่ยของรัฐและทอ้งถิน่ (นีเ่ป็นเพราะรา่งกฎหมายนี้
ไมไ่ดเ้ปลีย่นอตัราภาษีและคา่ธรรมเนยีมทีกํ่าหนดไว ้
ใน SB 1) รา่งกฎหมายนีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่วธิกีารใช ้
เงนิบางสว่นในอนาคต โดยกําหนดใหส้ภานติบิญัญัติ
ตอ้งนําเงนิรายไดจ้ากภาษีการขายน้ํามนัดเีซลและคา่
ธรรมเนยีมการปรับปรงุการขนสง่ ไปใชเ้พือ่การขนสง่
ตอ่ไป แทนทีจ่ะใชเ้พือ่จดุมุง่หมายอืน่ นอกจากนี ้รา่ง
กฎหมายนีจ้ะทําใหจํ้านวนเงนิการใชจ้า่ยของรัฐตํา่กวา่
ขดีจํากดัสงูสดุของการใชจ้า่ยตามรัฐธรรมนูญลงไปอกี
เล็กนอ้ย

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-

access-resources/measure-contributions/2018-ballot-measure-

contribution-totals/ เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ด ้
รบัการจดัต ัง้ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นรา่ง

กฎหมายนี ้โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/

top-contributors/jun-18-primary.html เพือ่อา่นรายชือ่ผูบ้รจิาค
เงนิจาํนวนสงูสดุ 10 รายแรกแกค่ณะกรรมการ

หากทา่นตอ้งการสาํเนาเนือ้หาของรา่งกฎหมายนี ้
โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข 

(800) 345-3933 หรอืสง่อเีมลถงึ vigfeedback@sos.ca.gov 

ทา่นจะไดร้บัเอกสารทางไปรษณียโ์ดย
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

กําหนดใหนํ้ารายไดใ้หมบ่างอยา่งเกีย่วกบัการ
ขนสง่ไปใชเ้พือ่จดุมุง่หมายในการขนสง่ การ

แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

รา่งกฎหมาย

69



รา่งกฎหมาย กําหนดให้นํารายได้ใหม่บางอย่างเกี่ยวกับการ
ขนส่งไปใช้เพื่อจุดมุ่งหมายในการขนส่ง การ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ69

★ ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนนุรา่งกฎหมาย 69 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนนุรา่งกฎหมาย 69 ★

ไมรั่บรา่งกฎหมาย 69: การไมรั่กษาสญัญาทําใหร้ะบบการขนสง่อยูใ่น
สภาพทีเ่สือ่มโทรม ลา้สมยั และแออดั
กอ่นการขึน้ภาษีน้ํามนัเมือ่ไมน่านมานี ้เทศมณฑล Sacramento ได ้
เกบ็เงนิจากทา่นเป็นจํานวนมากผา่นทางคา่ธรรมเนยีมและภาษีเกีย่วกบั
การขนสง่ เพือ่ใชใ้นการซอ่มแซมถนนทีเ่สือ่มโทรม ปรับปรงุโครงสรา้ง
พืน้ฐานการขนสง่ และซอ่มแซมสะพานทีเ่กา่ แตซ่ํา้แลว้ซํา้เลา่ทีรั่ฐใช ้
จา่ยเงนิของทา่นไปกบัสิง่อืน่ แตไ่มใ่ชก่บัการขนสง่ ขณะนี ้ถนนของ
เราอยูใ่นสภาพเสือ่มโทรมโดยสิน้เชงิ รัฐสญัญาวา่ครัง้นีรั้ฐจะใชจ้า่ย
เงนิตามทีต่ัง้ใจไว ้แมก้ารคุม้ครองเงนิของทา่นจะเป็นสิง่ทีน่่าชมเชย
กต็าม แตช่าว California ถกูเกบ็ภาษีทีไ่มจํ่าเป็นอยูแ่ลว้เมือ่เตมิน้ํามนั 
หาก Sacramento จัดการเงนิของทา่นอยา่งระมดัระวงัแลว้ละ่ก ็ระบบ
การขนสง่ของรัฐ California จะไมเ่ผชญิภาวะวกิฤตเชน่นี้
รา่งกฎหมาย 69 คุม้ครองเงนิรายไดจ้ากการขนสง่ทีจ่ะไมซ่อ่มแซม
ถนนของเรา
แมว้า่ผูส้นับสนุนรา่งกฎหมายนีจ้ะแยง้วา่ การคุม้ครองเงนิเหลา่นีจ้ะ
ประกนัการบรรเทาความแออดัของการจราจร การซอ่มแซมถนนทีเ่ป็น
หลมุเป็นบอ่ และการปรับปรงุความปลอดภยักต็าม แตน่ีไ่มใ่ชอ่ยา่งนัน้

เสยีทเีดยีว สว่นหนึง่ของเงนิทีคุ่ม้ครองโดยรา่งกฎหมาย 69 จะใชเ้พือ่
การขนสง่มวลชน ซึง่ไมใ่ชก่ารซอ่มแซมถนนของเรา ไมม่โีครงสรา้ง
พืน้ฐานใหม ่ไมม่กีารปรับปรงุถนนทีเ่สือ่มโทรมของรัฐ California และ
ไมม่กีารบรรเทาการจราจรทีแ่ออดั เงนิสว่นอืน่อาจถกูใชใ้นโครงการ
ตา่ง ๆ เชน่ รถรางไฟฟ้าความเร็วสงู เลนจักรยาน และการคุม้ครองถิน่ที่
อยูข่องสตัวแ์ละพชื
รา่งกฎหมาย 69 ลม้เหลวในการคุม้ครองเงนิกวา่ $1 พันลา้น
รา่งกฎหมาย 69 ลม้เหลวในการคุม้ครองเงนิทัง้หมดจากการขนสง่ รัฐ
จะเกบ็คา่ธรรมเนยีมน้ําหนักยานพาหนะจํานวน $1 พันลา้นตอ่ปี เงนิ
จํานวนนีจ้ะไมไ่ดรั้บการคุม้ครอง และจะใชใ้นการเตมิกองทนุทัว่ไปของ
รัฐ รา่งกฎหมาย 69 ลม้เหลวในการคุม้ครองภาษีการขนสง่อยา่งเต็มที ่
จากการถกูผันไปใชใ้นโปรแกรมตา่ง ๆ ทีไ่มไ่ดทํ้าอะไรเพือ่ซอ่มแซม
ถนนและทางดว่นของเรา ลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 69

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร FRANK BIGELOW
เขตสภาผูแ้ทนราษฎรที ่5
วฒุสิมาชกิ JOHN MOORLACH
เขตวฒุสิภาที ่37

รับรา่งกฎหมาย 69: ทําใหส้ภานติบิญัญัตไิมส่ามารถผันเงนิรายไดก้าร
ขนสง่ และประกนัวา่เงนิรายไดนั้น้จะไดรั้บการนําไปใชเ้พือ่ปรับปรงุการ
ขนสง่เทา่นัน้
รับรา่งกฎหมาย 69 เป็นการประกนัวา่เงนิรายไดก้ารขนสง่ปัจจบุนัที่
เราจา่ยทีป๊ั่มน้ํามนั และเมือ่เราจดทะเบยีนยานพาหนะของเรา จะได ้
รับการนําไปใชสํ้าหรับโครงการปรับปรงุถนนและการขนสง่เทา่นัน้ 
รา่งกฎหมาย 69 คุม้ครองเงนิทนุเหลา่นีต้ามรัฐธรรมนูญ โดยหา้มไม่
ใหส้ภานติบิญัญัตนํิาเงนิรายไดเ้หลา่นีไ้ปใชเ้พือ่จดุมุง่หมายทีไ่มใ่ช่
การขนสง่
และการรับรา่งกฎหมาย 69 จะไมทํ่าใหภ้าษีเพิม่ขึน้แมแ้ตน่อ้ย
รับรา่งกฎหมาย 69 เป็นการกําหนดใหนํ้าเงนิรายไดจ้ากการขนสง่ไป
ใชก้บัเรือ่งสําคญั ๆ เชน่ การซอ่มแซมถนนในทอ้งถิน่ ทางดว่น สะพาน 
และโครงการอืน่ ๆ เกีย่วกบัการขนสง่
ชาว California อาศยัเครอืขา่ยการขนสง่ทีป่ลอดภยัและวางใจ
ได ้เพือ่สนับสนุนคณุภาพชวีติของเรา และเศรษฐกจิทีม่ัน่คง รับรา่ง
กฎหมาย 69 เป็นการคุม้ครองภาษีและคา่ธรรมเนยีมการขนสง่ทีเ่รา
จา่ยแลว้: • การปรับปรงุความปลอดภยั เพือ่ซอ่มแซมสะพาน อโุมงค์
และสะพานลอยทีเ่กา่และเสือ่มโทรม ตลอดจนทางดว่น ทางหลวง 
และถนนหนทางในทอ้งถิน่ • ซอ่มแซมถนนทีเ่ป็นหลมุเป็นบอ่ และ
ลาดยางผวิถนนทีร่า้วหรอืลอ่น • บรรเทาการจราจรทีแ่ออดั โดยเพิม่
เลนใหม ่และซอ่มแซมเพือ่กําจัดปัญหาคอขวดทีทํ่าใหจ้ราจรตดิขดั 

• ปรับปรงุรถไฟฟ้ารางเบาและรถไฟฟ้าขนสง่ขนาดใหญ ่รถประจําทาง 
และบรกิารขนสง่มวลชนอืน่ ๆ เพือ่ลดการจราจรทีแ่ออดั และปรับปรงุ
คณุภาพอากาศ • การปรับปรงุความปลอดภยัของคนเดนิเทา้ โดยการ
สรา้งและปรับปรงุทางมา้ลายและบาทวถิี
รับรา่งกฎหมาย 69 เป็นการคุม้ครองกองทนุเงนิรายไดจ้ากการขนสง่ 
และเป็นประโยชนแ์กท่กุชมุชนใน CALIFORNIA

การผา่นรา่งกฎหมาย 69 จะคุม้ครองเงนิรายไดท้ีทุ่ม่เทใหแ้กท่กุ
เมอืง ทกุเทศมณฑล และทกุหน่วยงานการขนสง่ในรัฐ เพือ่ใชใ้นการ
ซอ่มแซมถนนในทอ้งถิน่ และปรับปรงุการขนสง่มวลชน
รับรา่งกฎหมาย 69 เป็นการคุม้ครองเงนิรายไดปั้จจบุนั และไมทํ่าให ้
ภาษีเพิม่ขึน้
รา่งกฎหมาย 69 คุม้ครองภาษีและคา่ธรรมเนยีมปัจจบุนัทีเ่รากําลงัจา่ย
อยูแ่ลว้ และไมไ่ดเ้พิม่ภาษี
รับรา่งกฎหมาย 69 เป็นการสรา้งงาน และเศรษฐกจิทีม่ัน่คง

การประกนัวา่รายไดจ้ากการขนสง่จะไดรั้บการนําไปใชก้บัโครงการการ
ขนสง่เทา่นัน้ จะเป็นการสรา้งงานทีม่รีายไดด้หีลายแสนงาน และจะสง่
เสรมิเศรษฐกจิของเราโดยการปรับปรงุเครอืขา่ยการขนสง่ทีพ่นักงาน
ใชใ้นการเดนิทางไปทํางาน และทีใ่ชใ้นการขนสง่สนิคา้และบรกิารสู่
ตลาด
การรับรา่งกฎหมาย 69 หมายถงึความพรอ้มรับผดิชอบ เพือ่ปกป้องผู ้
เสยีภาษี
รา่งกฎหมาย 69 ประกนัวา่จะนําเงนิภาษีจากการขนสง่ไปใชเ้พือ่
ปรับปรงุความปลอดภยัของถนน ซอ่มแซมถนนทีเ่ป็นหลมุเป็นบอ่ ถนน
ในทอ้งถิน่ ทางดว่น และสะพาน และเพือ่ลงทนุในระบบขนสง่มวลชน
เทา่นัน้
“ถนนสภาพแยท่ีร่า้วและเป็นหลมุเป็นบอ่ เป็นภยัสําคญัตอ่ความ
ปลอดภยัของผูข้บัขีใ่นรัฐ California” Warren Stanley, เทศมนตร,ี 
CALIFORNIA HIGHWAY PATROL กลา่ว "เราตอ้งมรีา่งกฎหมาย 69 

เพือ่คุม้ครองเงนิรายได ้เพือ่นําไปใชซ้อ่มแซมถนนของเราทีอ่ยูใ่น
สภาพแย ่เพือ่ป้องกนัความปลอดภยัของประชาชน และทําใหผู้ข้บัขีไ่ด ้
ใชถ้นนและทางดว่นทีร่าบเรยีบและแออดันอ้ยลง" 
รับรา่งกฎหมาย 69 ไดรั้บการสนับสนุนโดยบคุคลหลายกลุม่
รับรา่งกฎหมาย 69 ไดรั้บการสนับสนุนโดยบคุคลหลายกลุม่ที่
เป็นตวัแทนของภาคธรุกจิ แรงงาน รัฐบาลทอ้งถิน่ ผูส้นับสนุน
การขนสง่ และผูเ้สยีภาษี รวมทัง้: • สหพันธส์ตรผีูล้งคะแนนเสยีง
แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี • หอการคา้แคลฟิอรเ์นยี • สมาพันธง์านแหง่
รัฐแคลฟิอรเ์นยี • สมาคมเทศมณฑลแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี • สมาคม
ธรุกจิโตะ๊กลมแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี • สหพันธเ์มอืงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี 

• League of California Cities • Southern California Partnership 

for Jobs • การขนสง่แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี • สมาคมรถโดยสารแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี
ลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 96 เพือ่ประกนัวา่รายไดจ้ากการขนสง่
จะไดรั้บการนําไปใชก้บัโครงการปรับปรงุการขนสง่เทา่นัน้
www.YesProp69.com

WARREN STANLEY, เทศมนตรี
California Highway Patrol

HELEN HUTCHISON, ประธาน
สหพันธส์ตรผีูล้งคะแนนเสยีงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ALLAN ZAREMBERG, ประธาน
หอการคา้แคลฟิอรเ์นยี
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กําหนดใหนํ้ารายไดใ้หมบ่างอยา่งเกีย่วกบัการ
ขนสง่ไปใชเ้พือ่จดุมุง่หมายในการขนสง่ การ

แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

รา่งกฎหมาย

69
★ ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 69 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 69 ★

ร่างกฎหมาย 69 ป้องกันสภานิติบัญญัติจากการผันเงินรายได้จากการ
ขนส่งไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นท่ีไม่ใช่เพ่ือการขนส่ง จึงไม่น่าแปลกใจเลย
ว่าข้อโต้แย้งที่คัดค้านร่างกฎหมาย 69 ได้รับการลงนามโดยสมาชิกสภา
นิติบัญญัติ . . . 
แต่ข้อโต้แย้งเหล่าน้ันไม่ถูกต้อง
ข้อเท็จจริงเป็นเช่นน้ี
ข้อเท็จจริง: เม่ือผู้ลงคะแนนเสียงอนุมัติร่างกฎหมาย 69 เงินรายได้จาก
การขนส่งที่เกิดจากกฎหมายที่เพ่ิงตราออกมาใช้เมื่อไม่นานมาน้ี จะได้รับ
การคุ้มครอง และรัฐธรรมนูญของรัฐกําหนดว่าต้องนําเงินเหล่าน้ันไปใช้กับ
โครงการปรับปรุงการขนส่ง
ข้อเท็จจริง: ร่างกฎหมาย 69 ไม่ได้ข้ึนภาษี แต่คุ้มครองภาษีและค่า
ธรรมเนียมการขนส่งที่เราจ่ายอยู่แล้ว
ข้อเท็จจริง: ร่างกฎหมาย 69 ไม่ได้เพ่ิมขีดจํากัดสูงสุดของการใช้จ่าย
ของรัฐ แต่เป็นการรับรองว่าเงินรายได้จากการขนส่งจะได้รับการนําไปใช้
ในการปรับปรุงการขนส่งเท่าน้ัน และจะไม่ใช้เพ่ือจ่ายหน้ีของรัฐ
การผ่านร่างกฎหมาย 69 จะประกันว่าเงินรายได้จากการขนส่งของเราจะ
ได้รับการนําไปใช้กับโครงการปรับปรุงการขนส่งต่าง ๆ รวมท้ัง:

• การซ่อมแซมถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ และการลาดยางผิวถนนท่ีล่อน
• การปรับปรุงความปลอดภัยแก่สะพาน สะพานลอย ถนน และ

ทางด่วน

• การบรรเทาความแออัดของการจราจร โดยการซ่อมแซมเพื่อ
ให้การจราจรคล่องตัวข้ึน

• การลงทุนในการขนส่งมวลชน เช่น รถประจําทาง และรถไฟฟ้า
ขนส่งขนาดใหญ่ เพ่ือช่วยบรรเทาการจราจร และปรับปรุงคุณภาพ
อากาศ

การรับร่างกฎหมาย 69 หมายถึงความพร้อมรับผิดชอบ เพ่ือปกป้องผู้เสีย
ภาษี
ร่างกฎหมาย 69 ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบุคคลหลายวงการ ตั้งแต่เจ้า
หน้าท่ีความปลอดภัยของรัฐ ภาคธุรกิจ รัฐบาลท้องถิ่น ภาคแรงงาน นัก
ส่ิงแวดล้อม ผู้สูงวัย ผู้เสียภาษี พรรคเดโมแครต พรรครีพับลิกัน และผู้ไม่
สังกัดพรรคใด
ลงคะแนนเสียงรับร่างกฎหมาย 69 เพื่อไม่ให้สภานิติบัญญัติผันเงินรายได้
จากการขนส่งไปใช้กับอย่างอื่น และเพ่ือประกันว่าจะนําเงินรายได้จากการ
ขนส่งไปใช้ในการซ่อมแซมถนนหนทางของเรา
www.YesProp69.com

GARY PASSMORE, ประธาน
Congress of California Seniors

ROBERT C. LAPSLEY, ประธาน
สมาคมธรุกจิโตะ๊กลมแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ALICE A. HUFFMAN, ประธาน
California State Conference NAACP

รา่งกฎหมายในบตัรลงคะแนนชา่งเป็นการดถูกูผูล้งคะแนนเสยีงจรงิ ๆ 
ปีทีแ่ลว้ เสยีงขา้งมากสองในสามของสมาชกิสภานติบิญัญัตขิองรัฐได ้
ลงคะแนนเสยีงเพือ่เพิม่ภาษีน้ํามนัและคา่ธรรมเนยีมยานพาหนะ เพือ่
นําไปใชป้รับปรงุการขนสง่ และตอนนีส้ภานติบิญัญัตกํิาลงัขอใหท้า่
นบอกพวกเขาวา่ ใหใ้ชเ้งนินีก้บัจดุมุง่หมายทีต่ัง้ใจนัน้เทา่นัน้ ทา่นเห็น
ความเหลวไหลของคําขอนีห้รอืไม่
คาดวา่มาตรการนีจ้ะทําใหเ้รารูส้กึดขี ึน้หรอืยงัไง หรอืเป็นคําฟ้องทีว่า่ 

Sacramento ชว่ยตวัเองไมไ่ดเ้กีย่วกบัเรือ่งการใชจ้า่ยเงนิของทา่น รัฐ
กําลงัสิน้เปลอืงเงนิเป็นพัน ๆ ลา้นไปกบัรถรางไฟฟ้าความเร็วสงู ซึง่มคีา่
ใชจ้า่ยเกนิอยา่งมหาศาล คดิวา่รา่งกฎหมายนีจ้ะทําใหรั้ฐไมส่ามารถผัน
เงนิรายไดไ้ปใชก้บัอยา่งอืน่ไดจ้รงิหรอื หรอืนีเ่ป็นการยอมรับ (เหมอืน
คนตดิเหลา้) วา่ครัง้นี ้Sacramento จะไมย่กัยอกภาษีน้ํามนัทีท่า่นจา่ย 
เพือ่เอาไปใชก้บัสิง่ไรส้าระตา่ง ๆ และอกีครัง้เชน่เคย รัฐหมายความ
อยา่งนัน้จรงิ ๆ สภานติบิญัญัตขิองรัฐ California ชา่งน่าสลดใจจรงิ ๆ 
ทา่นรูห้รอืไมว่า่ Caltrans สิน้เปลอืงเงนิประมาณ $500 ลา้นตอ่ปี เพราะ
จา้งสถาปนกิและวศิวกรมากเกนิไปเกอืบ 3,300 คน และยงัจะวา่จา้ง
เพิม่อกี หน่วยงานนีส้ง่งานวศิวกรรมออกไปใหค้นนอกทําเพยีงรอ้ยละสบิ 
เมือ่รัฐสว่นใหญส่ง่ออกไปครึง่หนึง่ Sacramento ไดป้รับ Caltrans ใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้หรอืไม ่กอ่นทีจ่ะขึน้ภาษีน้ํามนัของทา่น เปลา่เลย!
ในฐานะนักอนุรักษ์นยิมทางการเงนิ ผมรูส้กึอบัอายทีต่อ้งขอใหท้า่นบ
อก Sacramento ใหใ้ชจ้า่ยเงนิภาษีน้ํามนัไปกบัการซอ่มแซมทางดว่น 
ชา่งเป็นการเสแสรง้และซํา้ซอ้นเหลอืเกนิ ผูล้งคะแนนเสยีงของรัฐนี้
จะยอมใหพ้วกเสรนียิมทีใ่ชจ้า่ยเงนิอยา่งอสิระ ทํารา้ยรัฐของเราไปอกี
นานแคไ่หนกนั ดงันัน้ ผมจะลงคะแนนเสยีง "ไมรั่บ" สิง่ไรส้าระนีท้ี่
เรยีกวา่รา่งกฎหมาย 69 ทา่นกค็วรเชน่กนั
วฒุสิมาชกิ JOHN M.W. MOORLACH 
เขตวฒุสิภาที ่37

รา่งกฎหมาย 69 ลม้เหลวในการคุม้ครองเงนิรายไดท้ัง้หมดจาก
การขนสง่
รายไดท้ัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากการถกู
สภานติบิญัญัตผัินไปใชก้บัโปรแกรมทีไ่มซ่อ่มแซมถนนของเรา ขอ้เท็จ
จรงิ: รายไดส้ว่นใหญจ่ากการขนสง่ รวมทัง้ภาษีสรรพสามติจากน้ํามนั
เบนซนิ น้ํามนัดเีซล และคา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนยานพาหนะ ได ้
รับการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ จากการถกูใชเ้พือ่จดุมุง่หมายทีไ่มใ่ช่
การขนสง่ น่าเสยีดายทีร่า่งกฎหมาย 69 ลม้เหลวในการคุม้ครองเงนิ
จากคา่ธรรมเนยีมน้ําหนักยานพาหนะจํานวนกวา่ $1 พันลา้นในแตล่ะ
ปี ซึง่ถกูนําไปใชก้บัอยา่งอืน่ตัง้แตปี่ 2011 เงนิภาษีการขนสง่ทัง้หมด
ตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากการถกูผันและใชใ้นทางทีผ่ดิโดยนักการ
เมอืง ไมเ่ชน่นัน้แลว้เกมเหลา่นีจ้ะดําเนนิตอ่ไปเรือ่ย ๆ
รา่งกฎหมาย 69 ยอมใหม้กีารใชจ้า่ยโดยปราศจากการตรวจสอบใด ๆ
นอกเหนอืจากรา่งกฎหมาย 13 (ปี 1978) ซึง่เป็นรา่งกฎหมายสําคญั
ทีจํ่ากดัจํานวนเงนิภาษีทรัพยส์นิภายในทอ้งที ่ซึง่ผูล้งคะแนนเสยีง
ยอมรับรา่งกฎหมายนี ้รา่งกฎหมาย 4 (ปี 1979) ทีจํ่ากดัคา่ใชจ้า่ยการ
ดําเนนิการของรัฐบาล รา่งกฎหมาย 69 ยกเวน้ภาษีและคา่ธรรมเนยีม
การขนสง่ทีเ่พิง่ตรากฎหมายออกมาใชเ้มือ่ไมน่านมานี ้จากขดีจํากดั
สงูสดุของการใชจ้า่ยของรัฐ นีเ่ป็นการเพิม่การใชจ้า่ยเงนิในกองทนุ
ทัว่ไปประมาณ $2 พันลา้นตอ่ปีอยา่งไดผ้ล การยกเวน้คา่ใชจ้า่ยเหลา่
นีจ้ะทําใหก้ารใชจ้า่ยของรัฐเพิม่ขึน้ถงึระดบัทีป่กตแิลว้จะไมถ่งึขัน้นัน้
ลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 69

ผมขอคดัคา้นภาษีใหมจ่ากน้ํามนัและคา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีน
ยานพาหนะ ชาว California จํานวนมากลําบากในการจา่ยคา่ทีอ่ยู่
อาศยั อาหาร และสิง่จําเป็นอืน่ ๆ ในรัฐนีท้ีค่า่ครองชพีสงูอยูแ่ลว้ ชาว 
California ไมจํ่าเป็นตอ้งจา่ยภาษีมากขึน้อกี ผมไมส่นับสนุนรา่ง
กฎหมาย 69 เพราะการใชจ้า่ยของรัฐจะควบคมุไมอ่ยูต่อ่ไปเรือ่ย ๆ 
และรัฐลม้เหลวในการคุม้ครองภาษีการขนสง่อยา่งเต็มที ่จากการถกู
ผันไปใชก้บัโปรแกรมทีไ่มไ่ดซ้อ่มแซมถนนและทางดว่นของเรา
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร FRANK BIGELOW
เขตสภาผูแ้ทนราษฎรที ่5
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รา่งกฎหมาย ตอ้งการการลงคะแนนเสยีงขา้งมากเด็ดขาดจากสภานติบิญัญตัเิพือ่
อนมุตัใินการใชเ้งนิกองทนุสาํรองจากการคา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืน
กระจก  การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ70

หวัขอ้และบทสรปุอยา่งเป็นทางการ จดัเตรยีมโดยอยัการสงูสดุ

ความเป็นมา
โปรแกรมของรฐัวา่ดว้ยการคา้ขายแลก
เปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจก
โปรแกรมทีมุ่ง่ทีก่ารจํากดัปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก รัฐ 
California มโีปรแกรมหลายโปรแกรมทีส่รา้งขึน้เพือ่ลด
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก (GHG) ทีป่ลอ่ยออกมา GHG เชน่ 
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์เป็นสิง่หนึง่ทีทํ่าใหส้ภาพภมูิ
อากาศทัว่โลกเปลีย่นแปลง กา๊ซดงักลา่วมาจากหลายแหลง่ 
รวมทัง้รถทีใ่ชน้ํ้ามนัเบนซนิ และการประกอบอตุสาหกรรม
ตา่ง ๆ โปรแกรมหนึง่ของรัฐ California เกีย่วกบัการลด 

GHG เรยีกวา่ โปรแกรม "การคา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืน
กระจก" โปรแกรมนีเ้ร ิม่ขึน้ในปี 2012 โดยรัฐจะออกใบ
อนุญาตเป็นจํานวนจํากดั เพือ่ใหป้ลอ่ย GHG ได ้บรษัิท
บางบรษัิททีป่ลอ่ย GHG ออกมาเป็นปรมิาณมากตอ้งขอใบ
อนุญาตสําหรับ GHG แตล่ะตนัทีป่ลอ่ยออกมา รัฐออกใบ
อนุญาตประมาณครึง่หนึง่ใหแ้กบ่างอตุสาหกรรม โดยไมค่ดิ
คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส ิน้ และขายใบอนุญาตอกีครึง่หนึง่ทีเ่หลอื
โดยการประมลู กฎหมายของรัฐทีเ่พิง่ออกมาใชเ้มือ่ไมน่าน
มานี ้อนุญาตใหโ้ปรแกรมการคา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืน
กระจกดําเนนิตอ่ไปในรัฐ California ไดจ้นถงึปี 2030

รายไดท้ีเ่ก็บไดนํ้าไปใชก้บัหลากหลายโปรแกรม ราย
ไดท้ีเ่กบ็ไดจ้ากการประมลูการคา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซ
เรอืนกระจก จะไดรั้บการนําเขา้ไปเกบ็ไวใ้นกองทนุของรัฐ
ทีม่ชี ือ่วา่ กองทนุลดกา๊ซเรอืนกระจก Greenhouse Gas 

Reduction Fund หรอื (GGRF) รัฐเป็นผูต้ดัสนิใจ (ปกติ
แลว้มกัจะผา่นทางกระบวนการงบประมาณรายปี) วา่จะ
ใชเ้งนิใน GGRF อยา่งไร โดยทัว่ไปแลว้ เงนิในกองทนุนี้
จะนําไปใชสํ้าหรับโปรแกรมของรัฐและทอ้งถิน่ในการลด 

GHG ดงัทีเ่ห็นในภาพที ่1 เราประเมนิวา่รัฐจะใชจ้า่ยเงนิ
ประมาณ $3 พันลา้นจาก GGRF ไปกบัโปรแกรมตา่ง ๆ ใน
ชว่งปี 2017-18 รัฐสามารถใชจ้า่ยเงนิจาก GGRF ดว้ยรา่ง
กฎหมายทีผ่า่นโดยเสยีงขา้งมากในทัง้สภาสงูและสภาลา่ง

เครือ่งมอือปุกรณธ์รุกจิบางอยา่งไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษกีารขายของรฐั
รัฐบาลของรัฐและทอ้งถิน่ในรัฐ California เกบ็ภาษีการขาย
กบัการขายสนิคา้ปลกีสว่นใหญ ่รายไดจ้ากบางสว่นของ
ภาษีการขายจะไดรั้บการนําเขา้ไปเกบ็ไวใ้นบญัชกีารเงนิ
หลกัของรัฐ เมือ่บางธรุกจิซือ้อปุกรณบ์างอยา่ง เพือ่นําไปใช ้
กบัสิง่ตา่ง ๆ เชน่ การผลติ และการวจัิยและการพัฒนา จะ
ไมต่อ้งเสยีภาษีดงักลา่วสว่นนี ้เราประเมนิวา่ ปัจจบุนั "การ

• เริม่ตัง้แตปี่ 2024 รายไดจ้ากการซือ้ขายแลกเปลีย่น
กา๊ซเรอืนกระจกจะเกบ็สะสมไวใ้นกองทนุสํารอง

• ไมส่ามารถใชร้ายไดจ้ากการคา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซ
เรอืนกระจกเหลา่นี ้เวน้เสยีแตว่า่สภานติบิญัญัตจิะ
อนุมตัใิหใ้ชไ้ด ้โดยเสยีงขา้งมากสองในสาม

• ในวนัทีก่ารอนุมตัดิงักลา่วมผีลบงัคบัใช ้ขอ้กําหนด
วา่รายไดใ้หมต่อ้งเกบ็สะสมไวใ้นกองทนุสํารองนีจ้ะ
หมดอายลุง

• พักการยกเวน้บางอยา่งเกีย่วกบัภาษีเอาไว ้รวมทัง้
สําหรับเครือ่งมอือปุกรณท์ีใ่ชใ้นการผลติ และการ
วจัิยและการพัฒนา โดยเริม่ตัง้แตปี่ 2024 จนถงึวนั
ทีก่ารอนุญาตดงักลา่วมผีลบงัคบัใช ้

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทา้ยตอ่งบ
ประมาณของรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั โดยนกั
วเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• รายไดรั้ฐจากภาษีการขายอาจเพิม่ขึน้ชัว่คราว จาก

การขายอปุกรณก์ารผลติและอปุกรณอ์ืน่ ๆ บาง
อยา่ง โดยเริม่ตัง้แตปี่ 2024 จํานวนเงนิอาจเป็นได ้
ตัง้แตศ่นูยถ์งึสองหรอืสามรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปี

• อาจมคีวามเปลีย่นแปลงในการคละปนเงนิทีไ่ดจ้าก
การซือ้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจกทีจั่ดหาให ้
แกโ่ครงการตา่ง ๆ ของรัฐและทอ้งถิน่

วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

ผลการลงคะแนนเสยีงขัน้สดุทา้ยของสภานติบิญัญัตสํิาหรับ ACA 1 (รา่งกฎหมาย 70)

(มตหิมวด 105, บทกฎหมายปี 2017)

สภาสูง: รับ 27 ไม่รับ 13

สภาล่าง: รับ 59 ไม่รับ 11

สามารถอา่นเนือ้หาของมาตรการนีไ้ดใ้นเว็บไซตข์องเลขาธกิารรฐัที ่
http://voterguide.sos.ca.gov/
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วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ตอ่

ยกเวน้แกก่ารผลติ" นีล้ดรายไดจ้าก
ภาษีการขายของรัฐลงปีละประมาณ 
$250 ลา้น การยกเวน้นีไ้ดรั้บการ
อนุญาตจนถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2030

ขอ้เสนอ
จดัทาํขอ้กาํหนดช ัว่คราวทีต่อ้งใช้
คะแนนเสยีงจาํนวนมากขึน้ในสภา
นติบิญัญตั ิสําหรับรายไดจ้ากการ
คา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจก 
มาตรการนีกํ้าหนดวา่ เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 

มกราคม 2024 รายไดจ้ากการคา้ขาย
แลกเปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจกจะไดรั้บ
การนําเขา้ไปเกบ็ไวใ้นกองทนุใหมข่อง
รัฐทีเ่รยีกวา่ กองทนุสํารองลดกา๊ซเรอืน
กระจก (กองทนุสํารอง) แทนทีจ่ะเกบ็
ไวใ้น GGRF การนําเงนิเขา้ไปใสไ่ว ้
ในกองทนุนีจ้ะดําเนนิตอ่ไปจนกวา่จะถงึวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้
ของรา่งกฎหมายที:่ (1)  ใชจ้า่ยเงนิจากกองทนุสํารอง และ 
(2)  ผา่นโดยทัง้สภาลา่งและสภาสงู ดว้ยคะแนนเสยีงสอง
ในสาม (แทนทีจ่ะผา่นดว้ยเสยีงสว่นใหญต่ามทีกํ่าหนดใน
ปัจจบุนั) มาตรการนีย้งักําหนดใหนํ้าเงนิในกองทนุสํารองไป
ใชสํ้าหรับโปรแกรมประเภทเดยีวกนัโดยทัว่ไปกบัโปรแกรม
ทีไ่ดรั้บเงนิทนุจาก GGRF ในวนัที ่1 มกราคม 2024 หลงั
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องรา่งกฎหมายนัน้แลว้ รายไดใ้นอนาคต
จะไดรั้บการนําไปเกบ็ไวใ้น GGRF เชน่เดมิ และอาจนําไป
ใชจ้า่ย เมือ่อนุมตัดิว้ยเสยีงสว่นใหญข่องสภานติบิญัญัติ
พกัการยกเวน้สาํหรบัการผลติไวจ้นกวา่จะใชร้ายได้
จากการคา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจกจนหมด 
มาตรการนีพั้กการยกเวน้สําหรับการผลติไว ้โดยเริม่ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2024 เป็นตน้ไป แมจ้ะพักการยกเวน้ดงั
กลา่วไวก้ต็าม แตจ่ะเกบ็ภาษีการขายเต็มจํานวน เมือ่ธรุกจิ
ซือ้อปุกรณบ์างอยา่งสําหรับสิง่ตา่ง ๆ เชน่การผลติ และการ
วจัิยและการพัฒนา การพักดงักลา่วจะดําเนนิตอ่ไปจนกวา่จะ
ถงึวนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องรา่งกฎหมายที:่ 1)  ใชจ้า่ยเงนิจาก
กองทนุสํารอง และ (2)  ผา่นดว้ยคะแนนเสยีงสองในสาม
ของสภานติบิญัญัต ิ

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
รายไดจ้ากภาษกีารขายอาจเพิม่ข ึน้ช ัว่คราวเร ิม่ต ัง้แต่
ปี 2024 มาตรการนีอ้าจพักการยกเวน้สําหรับการผลติไว ้
โดยเริม่ตัง้แตปี่ 2024 เป็นตน้ไป รัฐจะมรีายไดเ้พิม่เตมิจาก
ภาษีการขาย ขณะทีพั่กการยกเวน้สําหรับการผลติไว ้จํานวน
เงนิรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จะขึน้อยูก่บัวา่ เมือ่ใดทีส่ภานติบิญัญัติ
จะอนุมตักิารใชจ้า่ยเงนิจากกองทนุสํารอง ดว้ยคะแนนเสยีง

สองในสาม หากสภานติบิญัญัตอินุมตักิารใชจ้า่ยเงนิดงักลา่ว
ภายในตน้ปี 2024 จะมรีายไดเ้พิม่เตมิเล็กนอ้ยหรอืไมม่เีลย 
อยา่งไรกต็าม หากการอนุมตัมิขี ึน้หลงัจากนัน้มาก รายได ้
เพิม่เตมิของรัฐจะอยูท่ีส่องหรอืสามรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปี
ความเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในการคละโปรแกรม
ตา่ง ๆ ทีไ่ดร้บัเงนิ เริม่ตัง้แตปี่ 2024 เป็นตน้ไป ขอ้กําหนด
เรือ่งคะแนนเสยีงสองในสามอาจเปลีย่น (อยา่งนอ้ยเป็นการ
ชัว่คราว) การคละกนัของโปรแกรมของรัฐและทอ้งถิน่ที่
ไดรั้บเงนิจากรายไดก้ารประมลู เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีจ่ะ
เกดิขึน้ตามปกต ิการเปลีย่นแปลงใด ๆ ก็ตามจะขึน้อยูก่บั
โปรแกรมทัง้หมดในอนาคต และลําดบัความสําคญัของการ
ใชจ้า่ยของสภานติบิญัญัต ิซึง่ปัจจบุนัไมเ่ป็นทีท่ราบได ้ผลก็
คอื ไมเ่ป็นทีแ่น่ชดัวา่โปรแกรมใดของรัฐหรอืรัฐบาลทอ้งถิน่
อาจไดรั้บเงนิมากขึน้หรอืนอ้ยลง

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-

access-resources/measure-contributions/2018-ballot-measure-

contribution-totals/ เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการที่
ไดร้บัการจดัต ัง้ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้น

มาตรการนี ้โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/

top-contributors/jun-18-primary.html เพือ่อา่นรายชือ่ผู ้
บรจิาคเงนิจาํนวนสงูสดุ 10 รายแรกแกค่ณะกรรมการ

หากทา่นตอ้งการสาํเนาเนือ้หาของมาตรการนี ้โปรด
โทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข (800) 345-3933 หรอื
สง่อเีมลถงึ vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะไดร้บัเอกสาร

ทางไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

ตอ้งการการลงคะแนนเสยีงขา้งมากเด็ดขาดจากสภานติบิญัญัตเิพือ่
อนุมตัใินการใชเ้งนิกองทนุสํารองจากการคา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืน

กระจก  การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

รา่งกฎหมาย

70
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รา่งกฎหมาย ตอ้งการการลงคะแนนเสยีงขา้งมากเด็ดขาดจากสภานติบิญัญัติ
เพือ่อนุมตัใินการใชเ้งนิกองทนุสํารองจากการคา้ขายแลกเปลีย่น
กา๊ซเรอืนกระจก  การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ70

★ ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนนุรา่งกฎหมาย 70 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนนุรา่งกฎหมาย 70 ★

องคก์รสําคญัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 35 องคก์ร คดัคา้นรา่งกฎหมาย 70

รา่งกฎหมาย 70 เป็นความผดิพลาด ไมด่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม และไมด่ี
ตอ่สาธารณสขุ ดงันัน้ องคก์รสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นทีนั่บถอื 35 องคก์ร 
เชน่ Natural Resources Defense Council, California League of 

Conservation Voters และ Coalition for Clean Air จงึแนะนําใหล้ง
คะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 70!

การใหอํ้านาจอยูใ่นมอืคนเพยีงไมก่ีค่น
รา่งกฎหมาย 70 เป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นประชาธปิไตย โดยจะปลอ่ยใหนั้กการ
เมอืงเพยีงไมก่ีค่นทีค่ดัคา้นกลยทุธท์ีสํ่าเร็จเกีย่วกบัอากาศสะอาดของ
เรา มาหยดุยัง้ความคบืหนา้ในการจัดการกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
อากาศ และการลดมลภาวะ เราจะยอมใหเ้กดิขึน้เชน่นัน้ไมไ่ด ้มคีวาม
เสีย่งมากเกนิไปตอ่สขุภาพของเรา โลกของเรา และคนรุน่ตอ่ ๆ ไป
พวกกอ่มลพษิตอ้งการใหต้วัเองสามารถหยดุยัง้ความคบืหนา้ได ้
บรษัิทน้ํามนัใหญ ่ๆ และอตุสาหกรรมอืน่ทีก่อ่มลภาวะมากทีส่ดุในรัฐ
ของเรา ตอ้งการรา่งกฎหมาย 70 เพือ่ทีจ่ะไดกํ้าจัดโปรแกรมการลด
มลภาวะออกไป และทําลายอากาศและน้ําของเราตอ่ไป เป็นเวลา
หลายปีแลว้ทีก่ลุม่ผลประโยชนพ์เิศษเหลา่นีไ้ดค้ดัคา้นมาตรการอนั

กา้วหนา้ในการจัดการกบัมลภาวะทางอากาศ และการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ
การคดัคา้นรา่งกฎหมาย 70 จากทัง้สองพรรค  
สมาชกิสภานติบิญัญัตจํิานวนมาก ทัง้ทีม่าจากพรรคเดโมแครตและ
รพัีบลกินั ตา่งกค็ดัคา้นการใสร่า่งกฎหมาย 70 ลงในบตัรลงคะแนน 
เพราะรา่งกฎหมายนีเ้ป็นสิง่ทีไ่มด่ตีอ่รัฐ California รว่มกบั NextGen 

California, Physicians for Social Responsibility Los Angeles, 

California Environmental Justice Alliance, Friends of the Earth, 

การรณรงคเ์พือ่ความกลา้หาญ, สมาพันธส์ตรผีูล้งคะแนนเสยีงแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี และกลุม่อืน่ ๆ อกีมากมายทีกํ่าลงัตอ่สูเ้พือ่ผลประโยชน์
ของประชาชนและอนาคตทีส่ะอาด โดยการลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่ง
กฎหมาย 70!

TOM STEYER, ประธาน
NextGen California

REBECCA SALTZMAN, ผูอํ้านวยการบรหิารเฉพาะกาล
California League of Conservation Voters

DR. JOSEPH K. LYOU, ประธาน
Coalition for Clean Air

ลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 70 เพือ่คุม้ครองผูเ้สยีภาษีและ
เศรษฐกจิของเรา และรับประกนัวา่รัฐ CALIFORNIA จะยงัคงเป็นผูนํ้า
ในการรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอ่ไป
แผนการทีย่ากยิง่ของรัฐ California ในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกทัว่รัฐ ไดรั้บอนุมตัดิว้ยการสนับสนุนจากสมาชกิสภานติบิญัญัติ
ของพรรคเดโมแครตและรพัีบลกินั และองคก์รตา่ง ๆ กวา่ 150 

องคก์ร ทีเ่ป็นตวัแทนของภาคเกษตรกรรม สิง่แวดลอ้ม พลงังานและ
เทคโนโลยสีะอาด ธรุกจิ แรงงาน เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ ผูป้ระกอบวชิาชพี
ดา้นสาธารณสขุ นักเศรษฐศาสตร ์และคณะกรรมการบรรณาธกิาร
หนังสอืพมิพจ์ากทัว่ทัง้รัฐ
รา่งกฎหมาย 70 ชว่ยรับประกนัวา่ เงนิสําหรับโปรแกรมสําคญั ๆ จะไม่
ถกูนักการเมอืงผันไปใชก้บัโครงการทีไ่มสํ่าคญั
เป็นสิง่สําคญัยิง่ทีร่ายไดจ้ากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศใน
อนาคตจะไดรั้บการนําไปใช ้เพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และ
สรา้งประโยชนแ์กช่าว California ทกุคน รา่งกฎหมาย 70 จะชว่ยเป็น
เกราะคุม้กนัทีแ่ข็งแกรง่ตอ่ความพยายามทีจ่ะทําลายเป้าหมายนี ้โดย
กําหนดใหส้ภานติบิญัญัตติอ้งลงคะแนนเสยีงสองในสามในปี 2024 

เพือ่ประเมนิวา่ไดม้กีารนําเงนิรายไดน้ีไ้ปใชอ้ยา่งรอบคอบและเป็น
ประโยชนต์อ่ชาว California ทัง้หมดหรอืไม่

รา่งกฎหมาย 70 คุม้ครองโปรแกรมทีสํ่าคญัของรัฐ CALIFORNIA 

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่เป็นโปรแกรมทีคุ่ม้ครอง
สิง่แวดลอ้มของเรา ทําใหเ้ศรษฐกจิของเรากา้วหนา้ และสรา้งงาน
อนาคตของโปรแกรมเดน่ของรัฐ California เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ ขึน้อยูก่บัการแสดงใหเ้ห็นวา่เราสามารถคุม้ครองสิง่
แวดลอ้มของเรา ขณะเดยีวกนักพั็ฒนาเศรษฐกจิของเราใหก้า้วหนา้ เพือ่
ใหบ้รรลเุป้าหมายนีไ้ด ้รา่งกฎหมาย 70 ชว่ยประกนัวา่ เงนิสําหรับการ
ลดกา๊ซเรอืนกระจกจะไดรั้บการนําไปใชอ้ยา่งรอบคอบทีส่ดุและคุม้คา่ที่
สดุ ซึง่จะคุม้ครองผูเ้สยีภาษีและชมุชนทีม่มีลภาวะมากทีส่ดุของเรา
ลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 70

รา่งกฎหมาย 70 เป็นสว่นหนึง่ของความพยายามทีสํ่าคญัใน
ประวตัศิาสตรข์องทัง้สองพรรคในการบรรลเุป้าหมายของเราเกีย่วกบั
สภาพภมูอิากาศ รักษางานทีม่รีายไดด้เีอาไวเ้พือ่ใหเ้ศรษฐกจิของเรา
เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง และปกป้องคณุภาพอากาศและสาธารณสขุ
www.YesOnProposition70.com

EDMUND G. BROWN JR., ผูว้า่การรัฐ
ALLAN ZAREMBERG, ประธาน
หอการคา้แคลฟิอรเ์นยี
CHAD MAYES, สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California



ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่มิพใ์นหนา้นีเ้ป็นความเห็นของผูเ้ขยีน และยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ ขอ้โตแ้ยง้ | 21

ต้องการการลงคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดจากสภานิติบัญญัติ
เพ่ืออนุมัติในการใช้เงินกองทุนสํารองจากการค้าขายแลกเปลี่ยน
ก๊าซเรือนกระจก  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

รา่งกฎหมาย

70
★ ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 70 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 70 ★

ผูค้ดัคา้นรา่งกฎหมาย 70 กําลงัทําใหค้ณุเขา้ใจผดิ รา่งกฎหมายนีไ้ด ้
รับการสนับสนุนจากทัง้พรรคเดโมแครตและรพัีบลกินั เพราะชว่ยรับ
ประกนัวา่เงนิจากโปรแกรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีจะไดรั้บการนําไปใชเ้พือ่ลดมลภาวะ คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
และเพิม่ความสามารถของเราในการรับมอืกบัไฟป่าเทา่นัน้ หากไมไ่ด ้
รับการคุม้ครอง เงนิเหลา่นีจ้ะเสีย่งตอ่อทิธพิลของกลุม่ผลประโยชน์
พเิศษ
รา่งกฎหมาย 70 เป็นสว่นหนึง่ทีสํ่าคญัยิง่ของขอ้ตกลงประวตัศิาสตรท์ี่
ไดรั้บการสนับสนุนจากทัง้สองพรรค เพือ่บรรลเุป้าหมายอนัสงูมากของ
เราเกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศ รักษางานทีม่รีายไดด้ทีีทํ่าใหเ้ศรษฐกจิ
ของเรายัง่ยนื และจัดการกบัปัญหาสําคญัดา้นสาธารณสขุและคณุภาพ
อากาศ นีไ่มใ่ชส่ ิง่ทีทํ่าใหก้ารทํางานขดัขอ้ง และไมส่ง่ผลกระทบตอ่
ขอ้กําหนดเกีย่วกบัเสยีงสว่นมากในการผา่นงบประมาณของรัฐ อยา่ถกู
หลอกโดยขอ้โตแ้ยง้ทีทํ่าใหเ้ขา้ใจผดิของฝ่ายตรงขา้ม
โครงการทีไ่ดรั้บเงนิทนุจากโปรแกรมเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของ
เรา ทําใหเ้ราสามารถจัดการไฟป่าอนัรนุแรงของรัฐไดด้ขี ึน้ โดยจัดหา
รถดบัเพลงิสําหรับการป้องกนัเพลงิไหม ้และทําใหส้ภาพป่ามคีวาม
สมบรูณข์ึน้ ชว่ยชาวไรช่าวสวนในการทําการเปลีย่นแปลงทีจํ่าเป็นเพือ่

ลดมลภาวะทีเ่ป็นอนัตราย ชว่ยผูอ้ยูอ่าศยัในการทําใหบ้า้นเรอืนของ
ตนประหยดัพลงังานยิง่ขึน้ และปรับปรงุคณุภาพอากาศสําหรับชาว 
California หลายลา้นคนในชมุชนทีม่มีลภาวะทีแ่ยท่ีส่ดุ จดุมุง่หมาย
ของรา่งกฎหมาย 70 คอื เพือ่ใหแ้น่ใจวา่โปรแกรมคณุภาพสงูและคุม้
คา่เงนิเชน่โปรแกรมเหลา่นีจ้ะไดรั้บเงนิทนุตอ่ไป ดงันัน้ บรรดาองคก์ร
ทีเ่ป็นตวัแทนของภาคเกษตรกรรม สิง่แวดลอ้ม ธรุกจิ แรงงาน เจา้
หนา้ทีด่บัเพลงิ และผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสาธารณสขุ จงึสนับสนุน
แผนนี้
ลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 70 เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบและถว่งดลุ
ทีผู่เ้สยีภาษีสมควรไดรั้บ และคุม้ครองโปรแกรมสําคญัในประวตัศิาสตร์
ของรัฐเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ขณะทีเ่ราคุม้ครองสิง่
แวดลอ้มของเรา พัฒนาเศรษฐกจิของเรา และสรา้งงาน
www.YesOnProposition70.com

MICHAEL D. SHROUT, ประธาน
สมาคมนักดบัเพลงิแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ANJA RAUDABAUGH, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
Western United Dairymen

ไมรั่บรา่งกฎหมาย 70

รา่งกฎหมาย 70 เกดิจากความพยายามทีไ่ดรั้บการหนุนหลงัโดย
อตุสาหกรรมน้ํามนั เพือ่ยบัยัง้โปรแกรมทีสํ่าคญัของรัฐในการควบคมุ
มลภาวะทางอากาศทีเ่ป็นอนัตราย ตามรายงานในหนังสอืพมิพ ์
Los Angeles Times อตุสาหกรรมน้ํามนัไดใ้ชเ้งนิหลายรอ้ยลา้น
ดอลลาร ์เพือ่วิง่เตน้ในการลดความมุง่มัน่ทีรั่ฐ California มตีอ่นโยบาย
วา่ดว้ยอากาศสะอาด ซึง่เป็นนโยบายทีล่ดการพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิ
ทีก่อ่ใหเ้กดิมลภาวะมาก รา่งกฎหมาย 70 จะทําใหส้ภานติบิญัญัติ
ทํางานขดัขอ้ง ยบัยัง้ความคบืหนา้ของเราดา้นพลงังานสะอาด และให ้
อํานาจแกก่ลุม่ผลประโยชนพ์เิศษทีม่คีวามคดิทีข่ดักบัชาว California 

สว่นใหญ ่รา่งกฎหมายนีไ้มส่มควรทีจ่ะไดรั้บการสนับสนุนจากทา่น
นโยบายอากาศและพลงังานสะอาดกําลงัไดผ้ลดอียูแ่ลว้
องคป์ระกอบสําคญัของกลยทุธอ์ากาศสะอาดของรัฐ California คอื
โปรแกรมทีเ่รยีกวา่ การคา้ขายแลกเปลีย่นกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่กําหนด
ใหผู้ก้อ่มลภาวะตอ้งลดการปลอ่ยมลภาวะของตนลง มฉิะนัน้แลว้จะ
ตอ้งจา่ยเงนิเขา้กองทนุ เงนิในกองทนุนีจ้ะไดรั้บการนําไปใชเ้พือ่เพิม่
การประหยดัพลงังานในบา้น ธรุกจิ และโรงเรยีน ใหเ้งนิคนืแกผู่บ้รโิภค
ซึง่ทําใหร้ถพลงังานไฟฟ้าและไฮบรดิเป็นทีซ่ ือ้ไดใ้นราคาทีถ่กูลง เพิม่
ระบบขนสง่มวลชน ลดการปลอ่ยมลภาวะของรถบรรทกุขนาดใหญล่ง 
และใชก้บัโปรแกรมอืน่ทีไ่ดผ้ลในการป้องกนัมลภาวะ
สิง่ทีทํ่าใหก้ารทํางานขดัขอ้ง
การกําหนดใหต้อ้งใชค้ะแนนเสยีง 2/3 ของสภานติบิญัญัตใินการจัดสรร
เงนิทนุทีผู่ก้อ่มลภาวะจา่ยเขา้กองทนุไดนั้น้ เทา่กบัวา่รา่งกฎหมาย 70 

จะเปลีย่นระบบทีไ่ดผ้ลดอียูแ่ลว้นี ้และใหอํ้านาจแกนั่กการเมอืงสว่นนอ้ย
ไมก่ีค่นในการผันเงนิจากโปรแกรมทีสํ่าคญัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม และ
ทําใหไ้มส่ามารถใชเ้งนิเหลา่นัน้ในการลดมลภาวะและจัดหาบรกิารที่
จําเป็นดา้นการขนสง่ ทีอ่ยูอ่าศยั และพลงังาน ใหแ้กช่มุชนของเราได ้
ชาว California จะจดจําความยากลําบากในการทําการตกลงเพือ่
ผา่นงบประมาณของรัฐ เมือ่ตอ้งใชค้ะแนนเสยีง 2/3 จงึจะผา่น
ได ้เวลาผา่นไปนานหลายเดอืนโดยปราศจากงบประมาณ และยิง่
นานวนัเขา้ การตกลงดงักลา่วกถ็กูทําใหส้ ิน้หวงัและเอาเปรยีบจาก
บรรดากลุม่ผลประโยชนพ์เิศษทัง้หลาย ผูล้งคะแนนเสยีงทําให ้
สภาพทีแ่ยนั่น้สิน้สดุลงเมือ่ปี 2010 เมือ่เปลีย่นจํานวนคะแนนเสยีง

ทีต่อ้งใชสํ้าหรับงบประมาณ ไปเป็นเสยีงขา้งมาก เราไมค่วรกลบัไป
สูร่ะบบทีล่ม้เหลวเชน่นัน้อกี
ขาดความโปรง่ใส
รา่งกฎหมาย 70 เป็นผลของการตกลงกนัแบบลบั ๆ ปกตแิลว้ รา่ง
กฎหมายฉบบัหนึง่จะใชเ้วลาประมาณเกา้เดอืนในการผา่นสภานติบิญัญัต ิ
ตามธรรมดาแลว้ มาตรการตา่ง ๆ จะตอ้งผา่นการพจิารณาหลายครัง้เพือ่
ศกึษาและหารอืถงึรายละเอยีดตา่ง ๆ แตร่า่งกฎหมาย 70 ผา่นไดใ้นเวลา
เพยีงแคส่ีว่นั โดยไมไ่ดผ้า่นการพจิารณาใด ๆ ทัง้ส ิน้ และไมม่กีารเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคดิเห็นแตอ่ยา่งใด หากรา่งกฎหมายนัน้
เป็นความคดิทีย่อดเยีย่ม ทําไมจงึตอ้งรบีทําใหเ้สร็จอยา่งลบั ๆ ดว้ยละ่
ทา่นจะไวใ้จใครกนัละ่
บรษัิทน้ํามนัและนักการเมอืงกลุม่เล็ก ๆ สนับสนุนความพยายามอยา่งเชน่
ในรา่งกฎหมาย 70 ทีทํ่าใหน้โยบายพลงังานสะอาดของรัฐเราออ่นแอลง ผู ้
คดัคา้นรา่งกฎหมาย 70 คอื กลุม่การบรหิารปกครองทีด่ ีอยา่งเชน่ สหพันธ์
สตรผีูล้งคะแนนเสยีงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี และบรรดาองคก์รสิง่แวดลอ้ม
และความยตุธิรรมทางสงัคมทีน่่านับถอืทีส่ดุของรัฐ รวมทัง้ California 

League of Conservation Voters, Natural Resources Defense Council, 

Coalition for Clean Air และ California Environmental Justice Alliance 

Sierra Club California กลา่ววา่ กฎหมายทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัมาตรการนีใ้นบตัร
ลงคะแนนจะ "หน่วงเหนีย่วการใชจ้า่ยทีเ่รง่ดว่นสําหรับงานสําคญั ๆ เกีย่ว
กบัสภาพภมูอิากาศ คณุภาพอากาศ และงานสําคญัอืน่ ๆ ทัว่รัฐและในทอ้ง
ถิน่" เราขอสนับสนุนใหค้ณุลงคะแนนเสยีงไมรั่บรา่งกฎหมาย 70 เพราะ
รา่งกฎหมายนีไ้มด่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม ไมด่ตีอ่เศรษฐกจิของเรา ไมด่ตีอ่การ
ปกครองทีด่ ีและอาจลบลา้งความคบืหนา้ในชว่งเวลาหลายปีทีผ่า่นมาใน
การทําใหรั้ฐมอีนาคตทีส่ะอาดขึน้
เรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
เรยีนรูเ้พิม่เตมิวา่เพราะเหตใุดรา่งกฎหมาย 70 จงึไมด่ตีอ่ California 

ไดท้ี ่www.stopprop70.org

วฒุสิมาชกิ BEN ALLEN
เขตที ่26

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร TODD GLORIA
เขตที ่78

HELEN L. HUTCHISON, ประธาน
สหพันธส์ตรผีูล้งคะแนนเสยีงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
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รา่งกฎหมาย

กาํหนดวนัทีม่ผีลบงัคบัใชส้าํหรบัมาตรการในบตัรลง
คะแนน การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ71

หวัขอ้และบทสรปุอยา่งเป็นทางการ จดัเตรยีมโดยอยัการสงูสดุ

ความเป็นมา
มาตรการของรฐัในบตัรลงคะแนน ในการเลอืก
ตัง้ทัว่รัฐ ผูล้งคะแนนเสยีงของรัฐ California จะ
ลงคะแนนเสยีงเกีย่วกบัมาตรการของรัฐในบตัรลง
คะแนน มาตรการเหลา่นี ้(เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ รา่ง
กฎหมาย) ไดแ้ก:่

• การรเิร ิม่ออกกฎหมายของรฐัและการขอ
ประชามต ิสิง่เหลา่นีเ้ป็นการเปลีย่นแปลงตอ่
รัฐธรรมนูญของรัฐและกฎหมายของรัฐ และเป็น
มาตรการเกีย่วกบัพันธบตัร ซึง่ไดรั้บการเสนอ
โดยพลเมอืงทีร่วบรวมลายเซน็ของประชาชน 
เพือ่ใหใ้สม่าตรการเหลา่นีล้งในบตัรลงคะแนน

• มาตรการของสภานติบิญัญตัใินบตัรลง
คะแนน สิง่เหลา่นีเ้ป็นความเปลีย่นแปลง
ตอ่รัฐธรรมนูญของรัฐ และตอ่การรเิริม่ออก
กฎหมายทีอ่นุมตัไิปแลว้ และเป็นมาตรการ
เกีย่วกบัพันธบตัร ซึง่สภานติบิญัญัตขิองรัฐ 
California ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนน

การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการเลอืกต ัง้ในชว่ง
เวลาทีผ่า่นมา กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางที่
เปลีย่นแปลงไป และการตดัสนิใจของผูล้งคะแนน
เสยีงแตล่ะคน ไดส้ง่ผลกระทบตอ่วธิกีารลงคะแนน
เสยีงในไมก่ีท่ศวรรษทีผ่า่นมา ในรัฐ California 

ความเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัทีส่ดุน่าจะเป็นการเพิม่
ขึน้ของการใชบ้ตัรลงคะแนนทางไปรษณีย ์ในการ
เลอืกตัง้เดอืนพฤศจกิายน ปี 1970 ผูล้งคะแนน
เสยีงชาว California ประมาณ 200,000 คน (รอ้ย
ละ 3 ของทัง้หมด) ลงคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลง
คะแนนทางไปรษณีย ์แตเ่มือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2016 ผูล้งคะแนนเสยีงกวา่ 8 ลา้นคน (รอ้ยละ 58 

ของทัง้หมด) ลงคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนน
ทางไปรษณีย ์กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางยงั
อนุญาตใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนน "ชัว่คราว" ดว้ย เชน่ 
สําหรับผูท้ีเ่ชือ่วา่ไดข้ึน้ทะเบยีนแลว้ แมช้ือ่ของตน
จะไมอ่ยูใ่นรายชือ่ผูล้งคะแนนเสยีงของหน่วยเลอืก
ตัง้กต็าม บตัรลงคะแนนทางไปรษณียแ์ละบตัรลง
คะแนนชัว่คราวทีไ่ดรั้บในวนัเลอืกตัง้ มกัจะถกูนับใน
วนัหรอืสปัดาหห์ลงัการเลอืกตัง้

• กําหนดวา่มาตรการในบตัรลงคะแนนทีไ่ดรั้บการ
อนุมตัโิดยเสยีงขา้งมากของผูล้งคะแนนเสยีง 
จะมผีลบงัคบัใชห้ลงัจากทีเ่ลขาธกิารรัฐรับรอง
ผลการเลอืกตัง้แลว้หา้วนั

• ยอมใหม้าตรการในบตัรลงคะแนนกําหนดวา่
มาตรการนัน้จะมผีลใชไ้ดใ้นวนัทีห่ลงัจากวนัทีม่ี
ผลบงัคบัใช ้

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทา้ย
ตอ่งบประมาณของรฐับาลทอ้งถิน่และ
รฐั โดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• เป็นไปไดว้า่ไมม่ผีลกระทบตอ่การเงนิของรัฐ

หรอืทอ้งถิน่ หรอืมเีล็กนอ้ย

วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

ผลการลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายของสภานิติบัญญัติสําหรับ ACA 17 (ร่างกฎหมาย 71)

(มติหมวด 190, บทกฎหมายปี 2017) 

สภาสูง: รับ 40 ไม่รับ 0

สภาล่าง: รับ 78 ไม่รับ 0

สามารถอา่นเนือ้หาของมาตรการนีไ้ดใ้นเว็บไซตข์องเลขาธกิารรฐัที ่
http://voterguide.sos.ca.gov/
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วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ตอ่

ตารางเวลาการนบับตัรลงคะแนนการเลอืกต ัง้
ของรฐั เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ในแตล่ะเทศมณฑล
ตอ้งนับบตัรลงคะแนนทกุใบทีล่งคะแนนเสยีงอยา่ง
ถกูกฎหมาย รวมทัง้บตัรลงคะแนนทางไปรษณีย์
ทีไ่ดรั้บทนัทหีลงัจากวนัเลอืกตัง้ กระบวนการนับ
คะแนนเสยีงในปัจจบุนัใชเ้วลาหลายสปัดาหห์ลงั
จากวนัเลอืกตัง้ ในระหวา่งระยะเวลานัน้ เจา้หนา้ที่
การเลอืกตัง้จะนับบตัรลงคะแนนทางไปรษณียห์ลาย
ลา้นใบ และบตัรลงคะแนนอืน่ ๆ ทีย่งัไมไ่ดนั้บเมือ่
ตอนสิน้สดุของวนัเลอืกตัง้ เจา้หนา้ที่ย่งัตรวจสอบ
จํานวนคะแนนเสยีงในเขตเลอืกตัง้อกีครัง้ดว้ย หลงั
จากไดรั้บผลคะแนนจากแตล่ะเทศมณฑลแลว้ 
เลขาธกิารรัฐ ผูท้ีค่วบคมุดแูลการเลอืกตัง้ทัว่รัฐ จะ
รับรอง "คําแถลงผลการลงคะแนนเสยีง" ทีเ่ป็น
ทางการ หลงัวนัเลอืกตัง้มากกวา่หา้สปัดาห ์(กลา่ว
อยา่งเจาะจงคอื ไมเ่กนิ 38 วนั)
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชส้าํหรบัมาตรการในบตัรลง
คะแนน รัฐธรรมนูญของรัฐระบวุา่การรเิริม่ออก
กฎหมายของรัฐและการขอประชามต ิตลอดจน
มาตรการของสภานติบิญัญัตใินบตัรลงคะแนน ที่
เปลีย่นแปลงรัฐธรรมนูญของรัฐ จะมผีลบงัคบัใชใ้น
วนัหลงัการเลอืกตัง้ เวน้เสยีแตว่า่ปมาตรการในบตัร
ลงคะแนนนัน้จะระบใุหม้ผีลบงัคบัใชภ้ายหลงั ใน
กรณีสว่นใหญ ่เมือ่ตอนสิน้สดุของวนัเลอืกตัง้ จะเป็น
ทีช่ดัเจนวา่มาตรการหนึง่ๆ ในบตัรลงคะแนนจะได ้
รับการอนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีงหรอืไม ่แตใ่นบาง
กรณี ผลอาจไมเ่ป็นทีช่ดัเจน และยงัไมไ่ดนั้บบตัร
ลงคะแนนหลายลา้นใบ จนกวา่จะอกีหลายวนัหรอื
หลายสปัดาหต์อ่มา

ขอ้เสนอ
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นภายหลงัสาํหรบัมาตรการ
ในบตัรลงคะแนน ตามทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ 
เลขาธกิารรัฐจะยืน่คําแถลงผลการลงคะแนนเสยีง
หลงัการเลอืกตัง้ไมเ่กนิ 38 วนั หลงัจากทีไ่ดรั้บ
ผลการลงคะแนนเสยีงจากแตล่ะเทศมณฑลแลว้ 

มาตรการนีแ้กไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญของรัฐ เพือ่
ใหก้ารรเิริม่ออกกฎหมายของรัฐและการขอประชามต ิ
ตลอดจนมาตรการของสภานติบิญัญัตใินบตัรลง
คะแนนทีเ่ปลีย่นแปลงรัฐธรรมนูญของรัฐ มผีลบงัคบั
ใชใ้นวนัทีห่า้หลงัจากทีเ่ลขาธกิารรัฐยืน่คําแถลงผล
การลงคะแนนเสยีง ดงันัน้ หากมาตรการนีไ้ดรั้บการ
อนุมตั ิมาตรการสว่นใหญใ่นบตัรลงคะแนนจะมผีล
บงัคบัใชห้ลงัวนัเลอืกตัง้ประมาณหกสปัดาห ์(ไม่
เกนิ 43 วนั) นีจ่ะทําใหบ้รรดาเทศมณฑลตา่ง ๆ 
สามารถนับบตัรลงคะแนนจนเสร็จ และเลขาธกิารรัฐ
รับรองผลการลงคะแนน กอ่นทีม่าตรการเหลา่นีจ้ะมี
ผลบงัคบัใช ้

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
เป็นไปไดว้า่ไมม่ผีลกระทบตอ่การเงนิ หรอืมี
เล็กนอ้ย ขณะนี ้โดยทัว่ไปแลว้ มาตรการของรัฐ
ในบตัรลงคะแนนจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัหลงัจากวนั
เลอืกตัง้ทนัท ีแตม่นีอ้ยมากทีม่าตรการตา่ง ๆ จะ
เปลีย่นแปลงรายได ้หรอืการใชจ้า่ยของรัฐหรอื
ทอ้งถิน่เป็นจํานวนมากในสปัดาหห์ลงัการเลอืกตัง้
ทนัท ีดว้ยเหตผุลนี ้การเลือ่นวนัทีม่าตรการในบตัร
ลงคะแนนมผีลบงัคบัใชอ้อกไปเพยีงสองหรอืสาม
สปัดาห ์จงึแทบไมม่ผีลตอ่การเงนิของรัฐและทอ้ง
ถิน่ หรอืมเีพยีงเล็กนอ้ย

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-

access-resources/measure-contributions/2018-ballot-measure-

contribution-totals/ เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดรั้บการ
จัดตัง้ขึน้เฉพาะ เพือ่สนับสนุนหรอืคดัคา้นมาตรการนี ้โปรด
ไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/

jun-18-primary.html เพือ่อา่นรายชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจาํนวน
สงูสดุ 10 รายแรกแกค่ณะกรรมการ

หากทา่นตอ้งการสาํเนาเนือ้หาของมาตรการของรฐั 
โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข 

(800) 345-3933 หรอืสง่อเีมลถงึ vigfeedback@sos.ca.gov 
ทา่นจะไดร้บัเอกสารทางไปรษณียโ์ดย

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

กําหนดวนัทีม่ผีลบงัคบัใชสํ้าหรับมาตรการในบตัรลง
คะแนน การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

รา่งกฎหมาย

71
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★ ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนนุรา่งกฎหมาย 71 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนนุรา่งกฎหมาย 71 ★

ถอ้ยคําปัจจบุนัทีอ่ยูใ่นรัฐธรรมนูญของรัฐทําใหม้าตรการในบตัร
ลงคะแนนทีไ่ดรั้บการอนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีงแลว้ มผีล
บงัคบัใชใ้น (เวน้เสยีแตว่า่มาตรการนัน้จะระบเุป็นอยา่งอืน่) 
“วนัถดัไปหลงัจากการเลอืกตัง้”
เพราะมาตรการหนึง่ไมส่ามารถ (ตามลําดบั) มผีลบงัคบัใช ้
จนกวา่ผลการลงคะแนนเสยีงจะไดรั้บการตดัสนิและรับรอง
แลว้ วล ี“วนัถดัไปหลงัจากการเลอืกตัง้” จงึหมายความเพยีงวา่ 
มาตรการหนึง่ทีผ่า่นแลว้ อาจมผีลยอ้นหลงัถงึวนัทีก่อ่นนัน้
ในกรณีทีก่ลา่วถงึโดยผูส้นับสนุนรา่งกฎหมายนี ้การตดัสนิใจ
ของผูล้งคะแนนเสยีงเมือ่ปี 2016 สําหรับประชามตใิหค้งการ
หา้มใชถ้งุพลาสตกิชนดิใชค้รัง้เดยีวทีเ่สนอโดยสภานติบิญัญัต ิ
มผีลบงัคบัใชเ้มือ่ผลการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ไดรั้บการรับรอง และ
วนัทีก่อ่นนัน้จงึไมม่คีวามหมายใด ๆ แตบ่างครัง้ วนัทีก่อ่นนัน้ 
(ยอ้นหลงั) อาจมคีวามสําคญักไ็ด ้

เชน่ สมมตวิา่มรีา่งกฎหมายในบตัรลงคะแนน วนัที ่5 มถินุายน 
2018 ใหผู้ล้วนลามเด็กหลายคนตอ้งถกูผูพ้พิากษาตดัสนิ
ลงโทษจําคกุตลอดชวีติ โดยไมม่โีอกาสไดรั้บการปลอ่ยตวั
หากรา่งกฎหมาย 71 ผา่นในตอนนัน้ กฎหมายใหมเ่กีย่วกบัการ
จําคกุตลอดชวีติ (ในตวัอยา่งขา้งตน้) จะไมม่ผีลบงัคบัใชจ้นกวา่
ผลการลงคะแนนเสยีงขัน้สดุทา้ยจะไดรั้บการรับรองแลว้ อนั
จะทําใหบ้รรดาผูล้วนลามเด็กมเีวลา (สงูสดุ 38 วนัในปัจจบุนั) 
ลวนลามเหยือ่คนอืน่ ๆ อกี ภายใตก้ฎหมายการพพิากษา
ลงโทษทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเห็นวา่สมควรตอ้งเปลีย่น
ดเูหมอืนวา่รา่งกฎหมาย 71 จะไมจํ่าเป็น และทําใหเ้กดิความ
เสยีเปรยีบไดใ้นบางสถานการณ์
GARY WESLEY

รา่งกฎหมาย 71 เป็นเพยีงการปรับแกก้ฎหมายการเลอืกตัง้ของ
เรา ซึง่จะรับประกนัถงึผลทีถ่กูตอ้ง หลงัจากทีผู่ล้งคะแนนเสยีง
อนุมตัมิาตรการในบตัรลงคะแนน นีเ่ป็นการแกไ้ขรัฐธรรมนูญที่
ปราศจากการขดัแยง้ใด ๆ ทัง้ส ิน้ ซึง่ไดรั้บการสนับสนุนจากทัง้
สองพรรค
รา่งกฎหมาย 71 ระบวุา่ การแกไ้ขเพิม่เตมิบทกฎหมาย 
ประชามต ิหรอืรัฐธรรมนูญทีไ่ดรั้บการอนุมตัโิดยผูล้งคะแนน
เสยีงแลว้ จะมผีลบงัคบัใชห้ลงัจากทีเ่ลขาธกิารรัฐไดนั้บคะแนน
เสยีงทัง้หมดอยา่งครบถว้นและสมบรูณแ์ลว้ และยืน่คําแถลงผล
การคะแนนเสยีงแลว้
ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชอ้ยู ่การแกไ้ขเพิม่เตมิบทกฎหมาย 
ประชามต ิหรอืรัฐธรรมนูญทีไ่ดรั้บการอนุมตัโิดยผูล้งคะแนน
เสยีงแลว้ จะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัหลงัจากวนัเลอืกตัง้ทนัท ีเวน้
เสยีแตว่า่มาตรการนัน้เองจะระบเุป็นอยา่งอืน่ อยา่งไรกต็าม 
กฎหมายทีใ่ชอ้ยูไ่ดส้รา้งความไมแ่น่นอนบางอยา่งใหแ้กช่าว 

California ทีไ่ดรั้บผลกระทบโดยตรงจากรา่งกฎหมายตา่ง ๆ 
ตวัอยา่งเชน่ รา่งกฎหมาย 67 (ปี 2016) การขอประชามตเิกีย่ว
กบัการหา้มใชถ้งุพลาสตกิชนดิใชค้รัง้เดยีว ซึง่ผูว้า่การรัฐไดล้ง
นามเพือ่ผา่นออกมาเป็นกฎหมายในปี 2014 ชาว California 

ไดล้งคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 67 ซึง่อนุญาตใหค้งการหา้ม
นัน้เอาไว ้แตย่งัมขีอ้สงสยัวา่เมือ่ใดทีก่ารหา้มทีแ่ทจ้รงิ (ซึง่
กําหนดโดยสภานติบิญัญัต)ิ จะมผีลบงัคบัใช ้รา่งกฎหมาย 71 

จะป้องกนัความสบัสนดงักลา่วในการเลอืกตัง้ในอนาคต โดย
การเปลีย่นวนัทีท่ีนํ่ามาตรการไปใช ้ไปเป็นหลงัจากทีเ่ลขาธกิาร
รัฐไดทํ้าการรับรองผลการเลอืกตัง้แลว้ ซึง่จะเป็นวนัทีท่ีช่ดัเจน
สําหรับรา่งกฎหมายตา่ง ๆ ทัว่ทัง้รัฐ

รา่งกฎหมาย 71 จะทําใหผ้ลการเลอืกตัง้ทัว่รัฐมคีวามถกูตอ้งยิง่
ขึน้ ในปี 2016 รอ้ยละ 53 ของผูล้งคะแนนเสยีงทัง้หมด (ชาว 
California ประมาณ 9.2 ลา้นคน) ไดข้ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนน
เสยีงทางไปรษณีย ์เพราะความสะดวกดงักลา่ว เป็นไปไดว้า่
จะมผีูล้งคะแนนเสยีงจํานวนมากขึน้ทีจ่ะเลอืกลงคะแนนเสยีง
ทางไปรษณีย ์แมจ้ะเป็นการสนับสนุนทีด่ทีีใ่หผู้ล้งคะแนนเสยีง
ไดม้สีว่นรว่มในการเลอืกตัง้ แตแ่นวโนม้นีย้งัทําใหต้อ้งใชเ้วลา
นานขึน้ในการนับบตัรลงคะแนนดว้ย เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ตอ้ง
ยนืยนัสถานะการขึน้ทะเบยีนของผูล้งคะแนนเสยีงแตล่ะคน และ
ตรวจสอบลายเซน็ของผูล้งคะแนนเสยีงแตล่ะคนบนซองบตัรลง
คะแนนเสยีงทางไปรษณีย ์นอกจากนี ้บตัรลงคะแนนทีส่ง่ทาง
ไปรษณียย์งัอาจมาถงึสํานักงานการเลอืกตัง้ของเทศมณฑลใน
วนัเลอืกตัง้ หรอืหลงัวนัเลอืกตัง้ไดไ้มเ่กนิสามวนั ในบางกรณี 
ผลการเลอืกตัง้อาจสสูกีนัมาก
ในอดตี เคยปรากฏมาแลว้วา่ผลทีส่สูกีนัของการเลอืกตัง้อาจ
เปลีย่นแปลงได ้เพราะการนับคะแนนเสยีงหลงัวนัเลอืกตัง้ การ
เปลีย่นวนัทีนํ่าการรเิริม่ออกกฎหมาย ประชามต ิและการแกไ้ข
เพิม่เตมิรัฐธรรมนูญไปใช ้ไปเป็นหลงัจากทีผ่ลการเลอืกตัง้
ไดรั้บการรับรองโดยเลขาธกิารรัฐแลว้ จะเป็นการรับประกนัถงึ
การนํามาตรการในบตัรลงคะแนนไปใชอ้ยา่งแทจ้รงิและถกูตอ้ง 
โปรดลงคะแนนเสยีง “รับ” รา่งกฎหมาย 71

KEVIN MULLIN, ประธานสภาชัว่คราว 
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California

RALPH E. SHAFFER, ศาสตราจารยก์ติตคิณุ 
Cal Poly Pomona

HELEN HUTCHISON, ประธาน 

สหพันธส์ตรผีูล้งคะแนนเสยีงแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
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กําหนดวนัทีม่ผีลบงัคบัใชสํ้าหรับมาตรการในบตัรลง
คะแนน การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

รา่งกฎหมาย

71
★ ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 71 ★

★ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 71 ★

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญโดยสภาผูแ้ทนราษฎร 17 ซึง่ขณะ
นีป้รากฏตอ่หนา้ผูล้งคะแนนเสยีงของรัฐ California เป็นรา่ง
กฎหมาย 71 ไดผ้า่นทัง้สภาสงูและสภาลา่งของสภานติบิญัญัติ
แลว้ ดว้ยการสนับสนุนจากทัง้พรรครพัีบลกินัและเดโมแครต ไมม่ี
แมแ้ตเ่สยีงเดยีวทีล่งคะแนน “ไมรั่บ” ขอ้เสนอนี ้เพราะอะไรละ่ 
เพราะดว้ยการสนับสนุนจากทัง้สองพรรค สมาชกิสภานติบิญัญัติ
ตา่งกเ็ห็นดว้ยวา่รา่งกฎหมาย 71 เป็นการแกไ้ขทีเ่ล็กนอ้ยเชงิ
วชิาการ แตม่คีวามจําเป็น รา่งกฎหมาย 71 สรา้งความชดัเจนให ้
แกปั่ญหาทีอ่าจเกดิขึน้ อนัเป็นผลมาจากการทีผู่ล้งคะแนนเสยีง
จํานวนมากขึน้เลอืกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย์
กฎหมายปัจจบุนักําหนดวา่ รา่งกฎหมายในบตัรลงคะแนนมผีล
บงัคบัใชใ้นวนัถดัไปหลงัการเลอืกตัง้ รา่งกฎหมาย 71 เพยีงแต่
สรา้งความชดัเจนใหแ้กก่ฎหมายทีม่อียู ่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ความเป็นจรงิทีว่า่ บางครัง้อาจตอ้งรอเป็นเวลาหลายวนัหลงัการ
เลอืกตัง้ กวา่ทีผ่ลการเลอืกตัง้จะไดรั้บการตดัสนิอยา่งแน่ชดั
การวเิคราะหข์องวฒุสิภาของรัฐ California บนัทกึวา่: “รา่ง
กฎหมาย 71 จะเลือ่นเวลาการตรากฎหมายหรอืประชามตอิอก
ไป จนกวา่เลขาธกิารรัฐจะยืน่คําแถลงผลการลงคะแนนเสยีง

แลว้หา้วนั เพราะการเลือ่นเวลาออกไปจนกวา่ผลการลงคะแนน
เสยีงจะไดรั้บการรับรองแลว้ มาตรการนีจ้งึสามารถรับประกนัถงึ
การนํามาตรการในบตัรลงคะแนนไปใชอ้ยา่งแทจ้รงิและถกูตอ้ง”
ภายใตก้ฎหมายของรัฐ California การเปลีย่นแปลงทัง้หมดตอ่
รัฐธรรมนูญของรัฐ ตอ้งไดรั้บการอนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีง 
สภานติบิญัญัตจิะเลือ่นเวลาการนํารา่งกฎหมายทีผู่ล้งคะแนน
เสยีงอนุมตัแิลว้ไปปฏบิตั ิออกไปเองไมไ่ด ้เมือ่ปี 1970 ไมม่ี
ใครคาดคดิวา่การลงคะแนนเสยีงทางไปรษณียจ์ะไดรั้บความ
นยิมมากมายเชน่ในปัจจบุนั รา่งกฎหมาย 71 เป็นการแกไ้ขเล็ก
นอ้ยและธรรมดา เพือ่ทําใหก้ฎหมายทีม่อียูม่คีวามชดัเจนยิง่ขึน้
เทา่นัน้ โปรดลงคะแนนเสยีงรับ รา่งกฎหมาย 71

KEVIN MULLIN, ประธานสภาชัว่คราว
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 22

MARC BERMAN, ประธานคณะกรรมการ, Assembly 

Committee on Elections and Redistricting 

สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California เขต 24

HENRY STERN, ประธานคณะกรรมการ, Senate Committee on 

Elections and Constitutional Amendments

วฒุสิภาของรัฐ California เขต 27

นีเ่ป็นขอ้เสนอของสภานติบิญัญัตขิองรัฐ เพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ
บทบญัญัตสิองขอ้ในรัฐธรรมนูญของรัฐ California ซึง่เกีย่วกบั
มาตรการสว่นใหญท่ัว่รัฐในบตัรลงคะแนน
บางมาตรการในบตัรลงคะแนน (รวมทัง้มาตรการนี)้ ไดรั้บการ
เสนอโดยสภานติบิญัญัตขิองรัฐ มาตรการอืน่ ๆ ไดรั้บการใสไ่ว ้
ในบตัรลงคะแนนผา่นทางกระบวนการเขา้ชือ่ของผูล้งคะแนน
เสยีง
ทกุครัง้ทีส่ภานติบิญัญัตขิองรัฐเสนอใหเ้ปลีย่นแปลง
กระบวนการดงักลา่ว ขอ้เสนอนัน้สมควรทีจ่ะไดรั้บการตรวจสอบ
อยา่งละเอยีด สมาชกิสภานติบิญัญัตสิว่นใหญจ่ะไมส่นับสนุน
มาตรการทีผ่า่นกระบวนการเขา้ชือ่ของผูล้งคะแนนเสยีงเพือ่ให ้
ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนน ปกตแิลว้ จะใชก้ระบวนการเขา้ชือ่ดงั
กลา่ว เมือ่สภานติบิญัญัตไิมต่อ้งการทําการเปลีย่นแปลงนัน้เอง 
หรอืไดผ้า่นกฎหมายทีผู่ล้งคะแนนเสยีงตอ้งการระงับหรอืกําจัด 
โดยใชว้ธิ ี“การลงประชามต”ิ
มาตรการนีม้อีนัตรายบางอยา่ง เนือ่งจากในอนาคตและดว้ยการ
ตรากฎหมายออกมาเอง สภานติบิญัญัตขิองรัฐอาจสามารถยดื
เวลาทีเ่ลขาธกิารรัฐอาจใชใ้นการประกาศผลการลงคะแนนเสยีง
สําหรับมาตรการตา่ง ๆ (ซึง่ปัจจบุนัอยูท่ี ่38 วนั) และดงันัน้ จงึ
เป็นการทําลายกระบวนการดงักลา่ว
บทสรปุของมาตรการนีข้องสภานติบิญัญัต ิ(ในสิง่ทีเ่รยีกวา่ การ
แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญโดยสภาผูแ้ทนราษฎร 17—“ACA 

17”) คอืดงันี:้
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California ระบวุา่ การแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืการ
แกไ้ขบทกฎหมาย ประชามต ิหรอืรัฐธรรมนูญ ซึง่ไดรั้บการอนุมตัิ
ดว้ยเสยีงสว่นมากของผูล้งคะแนนเสยีงแลว้นัน้ จะมผีลบงัคบัใช ้
ในวนัถดัจากการเลอืกตัง้ เวน้เสยีแตว่า่มาตรการนัน้ในบตัรลง

คะแนนจะระบเุป็นอยา่งอืน่ กฎหมายทีใ่ชอ้ยูกํ่าหนดใหเ้ลขาธกิาร
รัฐตอ้งรวบรวมผลการลงคะแนนเสยีงสําหรับมาตรการทัง้หมดทัว่
รัฐ และจัดเตรยีม รับรอง และยืน่คําแถลงผลการลงคะแนนเสยีง
จากผลทีร่วบรวมมานัน้ หลงัการเลอืกตัง้ไมเ่กนิ 38 วนั
แตม่าตรการนีจ้ะระบวุา่ การแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืการแกไ้ขบท
กฎหมาย ประชามต ิหรอืรัฐธรรมนูญ ซึง่ไดรั้บการอนุมตัดิว้ย
เสยีงสว่นมากของผูล้งคะแนนเสยีงแลว้นัน้ จะมผีลบงัคบัใชห้ลงั
จากทีเ่ลขาธกิารรัฐยืน่คําแถลงผลการลงคะแนนเสยีงสําหรับ
การเลอืกตัง้ทีม่กีารลงคะแนนเสยีงสําหรับมาตรการนัน้แลว้ 
5 วนั และมาตรการนีอ้ธบิายอยา่งชดัเจนวา่ การแกไ้ขเพิม่เตมิ 
หรอืการแกไ้ขบทกฎหมาย ประชามต ิหรอืรัฐธรรมนูญ อาจระบุ
วา่ใหม้ผีลใชไ้ดห้ลงัจากวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้มาตรการนีย้งัทําการ
เปลีย่นแปลงทีไ่มสํ่าคญัตอ่บทบญัญัตเิหลา่นีด้ว้ย
แมบ้ทสรปุจะถกูตอ้งกต็าม แตบ่างคนอาจสงสยัวา่ สภา
นติบิญัญัตกํิาลงัจัดการกบัปัญหาทีแ่ทจ้รงิในถอ้ยคําปัจจบุนัใน
รัฐธรรมนูญ (ซึง่รับมาใชต้ัง้แตปี่ 1970) หรอืไม ่ไมม่กีฎหมาย
ใดทีต่ราออกมาโดยผูล้งคะแนนเสยีง ทีจ่ะสามารถมผีลบงัคบั
ใชไ้ดก้อ่นทีผ่ลการลงคะแนนเสยีงจะไดรั้บการตดัสนิอยา่ง
แน่ชดั ตามทีเ่ขยีนไวใ้นปัจจบุนั ถอ้ยคําดงักลา่วจะทําใหก้าร
เปลีย่นแปลงยอ้นหลงัไปจนถงึวนัถดัจากการเลอืกตัง้ (เวน้เสยี
แตว่า่การเปลีย่นแปลงทีต่ราออกมาใชจ้ะระบเุป็นอยา่งอืน่) การ
แกไ้ขทีเ่สนอโดยมาตรการนี ้จะกําจัดวนัทีม่ผีลบงัคบัใชก้อ่น
หนา้นัน้ (และยอ้นหลงั) สําหรับกฎหมายทีต่ราออกมาโดยผูล้ง
คะแนนเสยีงของรัฐ
ผูส้นับสนุนมาตรการอาจอธบิายใหล้ะเอยีดขึน้วา่ เพราะเหตใุด
จงึจําเป็นตอ้งมมีาตรการนี้
GARY WESLEY
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รา่งกฎหมาย อนญุาตใหฝ่้ายนติบิญัญตัยิกเวน้ระบบกกัเก็บนํา้ฝนทีก่อ่สรา้ง
ขึน้ใหมจ่ากขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการประเมนิภาษทีรพัยส์นิใหม ่
การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ72

หวัขอ้และบทสรปุอยา่งเป็นทางการ จดัเตรยีมโดยอยัการสงูสดุ

ความเป็นมา
ปรมิาณนํา้ของรฐั California ในบางปีอาจมจีาํกดั 
รฐั California มรีะบบน้ําขนาดใหญ ่เพือ่สง่น้ําจาก
ตอนเหนอืของรัฐซึง่มปีรมิาณน้ํามาก ไปยงัเรอืกสวน
ไรน่าและเมอืงตา่ง ๆ ในสว่นอืน่ของรัฐ ปกตแิลว้ จะใช ้
ระบบการประปาในทอ้งถิน่ เพือ่สง่น้ําไปยงับา้นเรอืน
และอาคารอืน่ ๆ ปรมิาณทีม่ใีหผ้า่นทางระบบประปา
เหลา่นีอ้าจแตกตา่งกนัมากในแตล่ะปี ในปีทีม่ปีรมิาณ
น้ําฝนและหมิะนอ้ย อาจเป็นการยากทีจ่ะจัดหาน้ํา
ปรมิาณเพยีงพอใหแ้กเ่รอืกสวนไรน่า ผูอ้ยูอ่าศยั และ
ธรุกจิทัง้หมดของรัฐ ดงันัน้ รัฐบาลของรัฐและทอ้ง
ถิน่จงึไดพ้ยายามหาวธิอีืน่ในการจัดหาน้ําใหแ้กผู่ท้ี่
ตอ้งการ 
ระบบกกัเก็บนํา้ฝนเก็บนํา้ไวใ้ชใ้นสถานทีน่ ัน้ ระบบ
กกัเกบ็น้ําฝนเป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะทําใหม้น้ํีาปรมิาณมาก
ขึน้ ระบบกกัเกบ็น้ําฝนจะเกบ็และกกัน้ําฝนทีต่กลงบน
หลงัคาของอาคารเอาไว ้ระบบนีใ้ชท้อ่ในการสง่น้ําจาก
หลงัคาและรางน้ําฝนไปยงัถงัเกบ็ขนาดใหญ ่สามารถ
นําน้ําทีเ่กบ็ไวไ้ปใชสํ้าหรับสิง่ตา่ง ๆ เชน่ รดตน้ไม ้
หรอืชกัโครก ดงันัน้ ระบบเหลา่นีจ้งึชว่ยลดความ

ตอ้งการน้ําบางสว่นจากระบบประปาในทอ้งที ่ปกตแิลว้ 
คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้ระบบกกัเกบ็น้ําฝนตามบา้นเรอืน
จะอยูท่ีต่ัง้แตส่องหรอืสามรอ้ยดอลลารไ์ปจนถงึหลาย
พันดอลลาร ์ปกตแิลว้ คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้ระบบดงั
กลา่วในสถานทีธ่รุกจิหรอือพารต์เมนตจ์ะอยูท่ีห่ลาย
พันดอลลารไ์ปจนถงึหลายแสนดอลลาร ์
รฐับาลทอ้งถิน่เรยีกเก็บภาษกีบัเจา้ของทรพัยส์นิ 

รัฐบาลทอ้งถิน่ในรัฐ California ไมว่า่จะเป็นเมอืง เทศ
มณฑล โรงเรยีน และเขตพเิศษตา่ง ๆ เรยีกเกบ็ภาษี
จากเจา้ของทรัพยส์นิตามมลูคา่ของทรัพยส์นิเหลา่นัน้ 
ทรัพยส์นิรวมถงึทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง หรอืการปรับปรงุ
อืน่ ๆ บนทีด่นินัน้ ภาษีทรัพยส์นิเป็นแหลง่รายได ้
สําคญัแหลง่หนึง่ของรัฐบาลทอ้งถิน่ โดยสรา้งรายได ้
กวา่ $6 หมืน่ลา้นตอ่ปีทัว่ทัง้รัฐ
การคาํนวณภาษทีีเ่จา้ของทรพัยส์นิตอ้งจา่ย ภาษี
ทรัพยส์นิรายปีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิแตล่ะรายตอ้งจา่ย
เทา่กบัมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ คณู
ดว้ยอตัราภาษีของทรัพยส์นินัน้ อตัราปกตขิองภาษี
ทรัพยส์นิของเจา้ของทรัพยส์นิอยูท่ีร่อ้ยละ 1.1 ใน
ปีทีซ่ ือ้ทรัพยส์นินัน้มา มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีคอืราคา

• ยกเวน้ในบางกรณี ภายใตรั้ฐธรรมนูญของรัฐ 
California การกอ่สรา้งบนทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งที่
มอียูก่อ่นแลว้จะตอ้งไดรั้บการประเมนิใหม ่เพือ่จดุ
ประสงคใ์นการเรยีกเกบ็ภาษี

• รัฐธรรมนูญของรัฐ California อนุญาตใหฝ่้าย
นติบิญัญัตยิกเวน้การกอ่สรา้งบางประเภทบนทีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้งทีม่อียูก่อ่นแลว้จากขอ้กําหนดวา่
ดว้ยการประเมนิภาษีทรัพยส์นิใหม่

• แกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญของรัฐ California เพือ่
อนุญาตใหฝ่้ายนติบิญัญัตยิกเวน้การกอ่สร ้าง
หรอืการเพิม่เตมิระบบกกัเกบ็น้ําฝนจากประเภท

การกอ่สรา้งทีจ่ะตอ้งไดรั้บการประเมนิภาษี
ทรัพยส์นิใหม่

• มผีลใชบ้งัคบักบัการกอ่สรา้งหรอืการเพิม่เตมิระบบ
กกัเกบ็น้ําฝนทีจ่ะเสร็จสิน้ในหรอืหลงัจากวนัที ่1 

มกราคม 2019

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทา้ยตอ่งบ
ประมาณของรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั โดยนกั
วเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• รัฐบาลทอ้งถิน่อาจมรีายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิรายปี

ลดลงเล็กนอ้ย

วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

ผลการลงคะแนนเสยีงขัน้สดุทา้ยของสภานติบิญัญัตสํิาหรับ SCA 9 (รา่งกฎหมาย 72)

(มตหิมวด 1, บทกฎหมายปี 2018)

สภาสูง: รับ 39 ไม่รับ 0

สภาล่าง: รับ 76 ไม่รับ 0

สามารถอา่นเนือ้หาของมาตรการนีไ้ดใ้นเว็บไซตข์องเลขาธกิารรฐัที ่
http://voterguide.sos.ca.gov/
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วเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ตอ่

ซือ้ของทรัพยส์นินัน้ แตล่ะปีหลงัจากนัน้ จะมกีารปรับ
มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ 
(สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2) การปรับดงักลา่วจะเกดิขึน้
เรือ่ย ๆ จนกวา่จะขายทรัพยส์นินัน้ไป และจะเกบ็ภาษี
ทรัพยส์นินัน้ทีร่าคาซือ้ครัง้ใหมนั่น้ 
การปรบัปรงุทรพัยส์นิทาํใหต้อ้งจา่ยภาษสีงูข ึน้ 

เมือ่เจา้ของทรัพยส์นิทําการปรับปรงุทรัพยส์นิของตน 
ปกตแิลว้ ผูป้ระเมนิภาษีทรัพยส์นิของเทศมณฑลจะ
ปรับมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ใหม ่เพือ่
สะทอ้นถงึการปรับปรงุนัน้ ขัน้แรก ผูป้ระเมนิภาษี
ทรัพยส์นิของเทศมณฑลจะกําหนดมลูคา่ของการ
ปรับปรงุนัน้ มลูคา่ของการปรับปรงุขึน้อยูก่บัคา่กอ่สรา้ง
สําหรับการปรับปรงุนัน้ และการกอ่สรา้งนัน้ทําให ้
สามารถขายทรัพยส์นินัน้ไดใ้นราคาเพิม่ขึน้เป็นจํานวน
เทา่ใด จากนัน้ ผูป้ระเมนิภาษีทรัพยส์นิของเทศมณฑล
จะบวกมลูคา่ของการปรับปรงุนัน้เขา้ไปในมลูคา่เดมิที่
ตอ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ เพือ่ใหไ้ดม้ลูคา่ใหมท่ี่
ตอ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นินัน้ 
การปรบัปรงุบางอยา่งไมท่าํใหต้อ้งจา่ยภาษเีพิม่
ข ึน้ มาตรการทีผ่า่นมาซึง่อนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีง 
กําหนดวา่ ผูป้ระเมนิภาษีทรัพยส์นิของเทศมณฑลตอ้ง
ไมนั่บรวมมลูคา่ของการปรับปรงุทรัพยส์นิบางประเภท
เขา้ไปในมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นิ การ
ปรับปรงุบางประเภทเหลา่นีไ้ดแ้ก ่แผงพลงังานแสง
อาทติย ์ระบบหวักระจายน้ําดบัเพลงิ และการปรับปรงุ
บางอยา่งเพือ่ความปลอดภยักรณีเกดิแผน่ดนิไหว 

ขอ้เสนอ
ไมน่บัรวมระบบกกัเก็บนํา้ฝนเขา้ในมลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภาษ ีมาตรการนี ้(ซึง่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญของรัฐ) อนุญาตใหส้ภานติบิญัญัตยิกเวน้
มลูคา่ของระบบกกัเกบ็น้ําฝนทีต่ดิตัง้ใหมจ่ากมลูคา่
ทีต่อ้งเสยีภาษีของทรัพยส์นิ กอ่นหนา้นีใ้นปีนี ้สภา
นติบิญัญัตไิดผ้า่นกฎหมายฉบบัหนึง่ เพือ่ดําเนนิการ
ตามมาตรการนี ้หากผูล้งคะแนนเสยีงอนุมตัมิาตรการ
นี ้ภายใตก้ฎหมายนี ้ทกุระบบทีไ่ดรั้บการตดิตัง้ใน
ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2019 ถงึ 31 ธนัวาคม 2028 

จะไมทํ่าใหภ้าษีทรัพยส์นิเพิม่ขึน้ การไมต่อ้งเสยีภาษี
ทรัพยส์นิเพิม่ขึน้นีจ้ะมผีลจนกวา่ทรัพยส์นินัน้จะถกูขาย
ไป หากผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรัพยต์ดิตัง้ระบบกกัเกบ็

น้ําฝนในอาคารใหมห่ลงัหนึง่ ผูซ้ ือ้อาคารนัน้คนแรก
สามารถขอทีจ่ะไมต่อ้งเสยีภาษีทรัพยส์นิสําหรับระบบ
นัน้ได ้
ตวัอยา่ง นีเ่ป็นตวัอยา่งของการไมต่อ้งเสยีภาษี
ทรัพยส์นิตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรการนี ้สมมตวิา่บา้น
หลงัหนึง่มมีลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีอยูท่ี ่$400,000 
และภาษีรายปีทีเ่จา้ของบา้นตอ้งจา่ยอยูท่ี ่$4,400 

($400,000 คณูดว้ย 1.1 เปอรเ์ซน็ต)์ เจา้ของบา้น
คนนัน้จา่ยเงนิ $5,000 เพือ่ตดิตัง้ระบบกกัเกบ็น้ํา
ฝน หากไมม่มีาตรการนี ้ผูป้ระเมนิภาษีทรัพยส์นิของ
เทศมณฑลจะคํานวณมลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษีของบา้น
หลงันัน้เป็น $405,000 ภาษีรายปีทีเ่จา้ของบา้นตอ้ง
จา่ยจะเพิม่ขึน้เป็น $4,455 ($405,000 คณูดว้ย 
1.1 เปอรเ์ซน็ต)์ ดว้ยมาตรการนี ้มลูคา่ทีต่อ้งเสยีภาษี
และภาษีทีต่อ้งจา่ยของบา้นหลงันีจ้ะไมเ่พิม่ขึน้ ภาษี
รายปีทีเ่จา้ของบา้นตอ้งจา่ยจะยงัคงอยูท่ี ่$4,400 ซึง่
ตํา่ลง $55 หากไมม่มีาตรการนี ้

ผลกระทบตอ่งบประมาณ 
เป็นไปไดว้า่รายไดจ้ากภาษทีรพัยส์นิจะลดลง
เล็กนอ้ย มาตรการนีจ้ะทําใหเ้จา้ของทรัพยส์นิทีต่ดิ
ตัง้ระบบกกัเกบ็น้ําฝนในอาคารทีม่อียู ่หรอืทีซ่ ือ้อาคาร
ใหมท่ีม่รีะบบเหลา่นีต้ดิตัง้อยูแ่ลว้ จา่ยภาษีทรัพยส์นิ
นอ้ยลงขึน้ ภาษีทรัพยส์นิทีน่อ้ยลงหมายถงึรายไดท้ี่
ตํา่ลงสําหรับรัฐบาลทอ้งถิน่ ทัว่ทัง้รัฐ การสญูเสยีราย
ไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิอาจจะเป็นจํานวนเพยีงเล็กนอ้ย 
และไมเ่กนิสองหรอืสามลา้นดอลลารต์อ่ปี นีเ่ป็นเพราะ
อาคารทีม่รีะบบกกัเกบ็น้ําฝนระบบใหมค่งจะจา่ยภาษี
ทรัพยส์นิเพยีงสว่นนอ้ยมากในปีตอ่ ๆ ไป

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-

access-resources/measure-contributions/2018-ballot-measure-

contribution-totals/ เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการที่
ไดร้บัการจดัต ัง้ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้น

มาตรการนี ้โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/

top-contributors/jun-18-primary.html เพือ่อา่นรายชือ่ผู ้
บรจิาคเงนิจาํนวนสงูสดุ 10 รายแรกแกค่ณะกรรมการ

หากทา่นตอ้งการสาํเนาเนือ้หาของมาตรการนี ้โปรด
โทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข (800) 345-3933 

หรอืสง่อเีมลถงึ vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะไดร้บั
เอกสารทางไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด

อนุญาตใหฝ่้ายนติบิญัญัตยิกเวน้ระบบกกัเกบ็น้ําฝนทีก่อ่สรา้ง
ขึน้ใหมจ่ากขอ้กําหนดวา่ดว้ยการประเมนิภาษีทรัพยส์นิใหม ่

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

รา่งกฎหมาย

72
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★ ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนนุรา่งกฎหมาย 72 ★

รับรา่งกฎหมาย 72 จะทําใหเ้จา้ของบา้นทีต่ดิตัง้ระบบ
รไีซเคลิน้ําฝน ซึง่เป็นประโยชนแ์กรั่ฐของเราทัง้รัฐ ไม่
ตอ้งจา่ยภาษีทรัพยส์นิเพิม่ขึน้
นีเ่ป็นเรือ่งเรง่ดว่น เพราะรัฐ California ไดป้ระสบกบัภาวะ
ภยัแลง้ และมแีนวโนม้วา่ในอนาคตจะตอ้งเผชญิกบัปีทีม่ี
ปรมิาณน้ําฝนนอ้ยหลายปี
น้ํามากขึน้ ภาษีนอ้ยลง
การกําจัดโทษภาษีสําหรับชาว California ทีต่ดิตัง้ระบบ
เกบ็และนําน้ําจากหลงัคาของเรามาใชใ้หม ่จะชว่ยรักษา
น้ําปรมิาณมากขึน้ใหแ้กเ่ราทัง้หมด และสามารถประหยดั
เงนิคา่น้ําใหแ้กช่าว California หลายลา้นคนได ้นีจ่ะ
เป็นการรักษาน้ําดืม่อนัมคีา่ใหแ้กผู่อ้าศยัในรัฐ California 

และทําใหเ้ราสามารถดงึน้ําปรมิาณนอ้ยลงจากทะเลสาบ 
แมน้ํ่า และลําธารของเรามาใช ้ชว่ยปลาและสิง่มชีวีติที่
อาศยัน้ําจดืเป็นถิน่ทีอ่ยูแ่ละอาหาร
สนับสนุนโดยองคก์รกจิกรรมกลางแจง้และสิง่แวดลอ้ม
รับรา่งกฎหมาย 72 ไดรั้บการสนับสนุนโดยองคก์รสิง่
แวดลอ้มทัว่รัฐ California รวมทัง้ Save The Bay, 

Planning and Conservation League และ Trout 

Unlimited การประหยดัน้ําและการเกบ็น้ําเพือ่ความยัง่ยนื
ของสิง่แวดลอ้ม เป็นองคป์ระกอบทีสํ่าคญัในการรับมอื
เพือ่ป้องกนัภยัแลง้
ภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั เมือ่เจา้ของบา้นทําการปรับปรงุ
บา้นของตน แมว้า่การปรับปรงุดงักลา่วจะทําใหเ้กดิ
ประโยชนแ์กท่ัว่ทัง้รัฐกต็าม เจา้ของบา้นตอ้งจา่ยภาษีเพิม่
ขึน้ รา่งกฎหมาย 72 จะอนุญาตใหค้นตดิตัง้ระบบกกัเกบ็
น้ําฝนได ้โดยทีไ่มต่อ้งจา่ยภาษีมากขึน้
ออสเตรเลยีไดป้ระสบภาวะภยัแลง้ และไดนํ้าระบบ
รไีซเคลิน้ําฝนมาใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของการแกปั้ญหาภยัแลง้ 
ปัจจบุนั หนึง่ในสามของบา้นทัง้หมดในออสเตรเลยีเกบ็
กกัน้ําฝนจากหลงัคาบา้น

ผูล้งคะแนนเสยีงในรัฐ California ไดอ้นุมตักิารปฏริปู
ภาษีในลกัษณะเดยีวกนันีแ้กร่ะบบพลงังานแสงอาทติย ์
เพราะเจา้ของบา้นไมต่อ้งจา่ยภาษีเพิม่ขึน้ เมือ่ตดิตัง้แผง
พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาบา้น คา่ไฟของเราจงึตํา่
ลง การลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 72 จะทําใหเ้รา
สามารถเดนิตามเสน้ทางเดยีวกนันีไ้ด ้
หยดุภาษีทีไ่มเ่ป็นธรรมสําหรับการประหยดัน้ํา!
ไมย่ตุธิรรมและไมฉ่ลาดเลยทีจ่ะขึน้ภาษีกบัชาว 
California ทีก่กัเกบ็น้ําฝนจากหลงัคาบา้นของตน เพือ่
สงวนน้ําดืม่ของเราไว ้นีเ่ป็นเหตผุลวา่ทําไมวฒุสิภาและ
สภาผูแ้ทนราษฎรของรัฐ California ทีล่งคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉันทอ์ยา่งเป็นกลาง ยนิยอมใหใ้สม่าตรการนีใ้นบตัร
ลงคะแนน
การเกบ็และนําน้ําฝนมาใชจ้ะเป็นประโยชนแ์กเ่ราทกุคน 
คนทีป่ระหยดัน้ําไมค่วรทีจ่ะตอ้งจา่ยภาษีเพิม่ขึน้ โปรดลง
คะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 72

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่
SaveCaWater.org

STEVE GLAZER, วฒุสิมาชกิของรัฐ California

DAVID LEWIS, ผูอํ้านวยการบรหิาร
Save The Bay

HOWARD PENN, ผูอํ้านวยการบรหิาร 
สมาพันธก์ารวางแผนและการอนุรักษ์
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สว่นนีอ้ธบิายเกีย่วกบัหนีพั้นธบตัรของรัฐ และ
ยงัพดูถงึการทีร่า่งกฎหมาย 68 (พันธบตัร
ทรัพยากรธรรมชาตจํิานวน $4.1 พันลา้น) จะสง่
ผลกระทบตอ่คา่ใชจ้า่ยดา้นพันธบตัรของรัฐ

ความเป็นมา
พนัธบตัรคอือะไร พันธบตัรเป็นวธิหีนึง่ทีรั่ฐบาล
และบรษัิทขอยมืเงนิ รัฐบาลของรัฐใชพั้นธบตัร
เป็นหลกัในการชาํระคา่ใชจ้า่ยในการวางแผน 
การกอ่สรา้ง และการปรับปรงุโครงการเกีย่ว
กบัโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ สะพาน เขือ่น เรอืน
จํา อทุยาน โรงเรยีน และอาคารสํานักงาน รัฐ
จําหน่ายพันธบตัรแกบ่รรดานักลงทนุ เพือ่ใหไ้ด ้
เงนิ "ลว่งหนา้" มาใชเ้ป็นเงนิทนุสําหรับโครงการ
เหลา่นี ้จากนัน้จงึชาํระเงนิคนืแกนั่กลงทนุ พรอ้ม
ดอกเบีย้เป็นชว่งระยะเวลาหนึง่

ทาํไมจงึใชพ้นัธบตัร เหตผุลหลกัของการออก
พันธบตัรคอื ปกตแิลว้ โครงสรา้งพืน้ฐานจะให ้
บรกิารเป็นเวลาหลายปี ดงันัน้ จงึสมเหตสุมผลที่
ประชาชนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต จะชว่ยจา่ยคา่
โครงการเหลา่นี ้นอกจากนี ้การทีโ่ครงการเหลา่
นีม้คีา่ใชจ้า่ยจํานวนมาก จงึเป็นการยากทีจ่ะจา่ย
ทัง้หมดทเีดยีว

พนัธบตัรประเภทหลกั ๆ มอีะไรบา้ง พันธบตัร
สองประเภทหลกั ๆ ทีรั่ฐใชเ้พือ่เป็นเงนิทนุสําหรับ
โครงสรา้งพืน้ฐาน ไดแ้ก ่พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ภาษี (ซึง่ตอ้งไดรั้บอนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีง) 
และพันธบตัรรายไดจ้ากการเชา่ (ซึง่ไมต่อ้งไดรั้บ
อนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีง) การชาํระหนีพั้นธบตัร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีและพันธบตัรรายไดจ้ากการ
เชา่สว่นใหญข่องรัฐจะทําโดยการใชเ้งนิจาก
กองทนุทัว่ไป กองทนุทัว่ไปเป็นบญัชกีารเงนิหลกั
ของรัฐ ซึง่รัฐใชใ้นการจา่ยคา่การศกึษา เรอืนจํา 
การรักษาพยาบาล และบรกิารอืน่ ๆ เงนิในกองทนุ
ทัว่ไปไดม้าจากรายไดจ้ากภาษีเงนิไดแ้ละภาษี
การขาย 

มคีา่ใชจ้า่ยอะไรบา้งในการใชพ้นัธบตัรเพือ่
จดัหาเงนิทนุ หลงัจากจําหน่ายพันธบตัรแลว้ รัฐ
จะชาํระหนีพั้นธบตัรปีละครัง้เป็นเวลาสองหรอื

สามทศวรรษ จนกวา่จะชาํระหนีพั้นธบตัรจนหมด 
(นีค่ลา้ยกนัมากกบัการทีค่รอบครัวจา่ยคา่ผอ่น
บา้น) คา่ใชจ้า่ยรายปีในการชาํระหนีพั้นธบตัรขึน้
อยูก่บัอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาการชาํระคนืหนี้
พันธบตัรนัน้เป็นหลกั สมมตวิา่อตัราดอกเบีย้อยู่
ทีร่อ้ยละ 5 สําหรับแตล่ะ $1 ทีย่มื รัฐจะจา่ยเงนิ
เกอืบ $2 ในชว่งเวลาการชาํระคนืโดยปกต ิจาก 
$2 นัน้ $1 จะเป็นการชาํระคนืเงนิทีข่อยมืมา 
(เงนิตน้) และเกอืบ $1 เป็นดอกเบีย้ เป็นไปได ้
วา่จะมเีงนิเฟ้อมากในชว่งระยะเวลาทีรั่ฐชาํระคนื
พันธบตัรเหลา่นี ้นีห่มายความวา่เงนิทีใ่ชใ้นการ
ชาํระคนืหนีพั้นธบตัรเหลา่นีใ้นอนาคตจะมคีา่นอ้ย
กวา่ทีม่ใีนปัจจบุนั ดงันัน้ หลงัจากคํานงึถงึเงนิเฟ้อ
แลว้ คา่ใชจ้า่ยในการชาํระคนืหนีพั้นธบตัรเหลา่นี้
จะตํา่ลง น่ันคอืประมาณ $1.50 สําหรับแตล่ะ $1 

ทีข่อยมืมา

พนัธบตัรโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และงบประมาณของรฐั
จาํนวนหนีส้นิของกองทนุท ัว่ไป รัฐมพัีนธบตัร
โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่งเคราะหโ์ดยกองทนุทัว่ไป
อยูป่ระมาณ $8.3 หมืน่ลา้น ซึง่รัฐกําลงัชาํระเงนิ
ตน้และดอกเบีย้อยู ่นอกจากนี ้ผูล้งคะแนนเสยีง
และสภานติบิญัญัตไิดอ้นุมตัพัินธบตัรทีส่งเคราะห์
โดยกองทนุทัว่ไปประมาณ $3.6 หมืน่ลา้น ซึง่
ยงัไมไ่ดนํ้าออกจําหน่าย คาดวา่สว่นใหญข่อง
พันธบตัรเหลา่นีจ้ะนําออกมาจําหน่ายในปีทีจ่ะ
มาถงึ ขณะทีโ่ครงการเพิม่เตมิตา่ง ๆ จําเป็นตอ้ง
ไดรั้บเงนิทนุ ในปี 2017–18 มกีารนําเงนิจาก
กองทนุทัว่ไปจํานวนทัง้สิน้เกอืบ $6 พันลา้น เพือ่
ใชใ้นการชาํระหนีพั้นธบตัรโครงสรา้งพืน้ฐาน

ผลกระทบทีก่ารเลอืกต ัง้นีม้ตีอ่การชําระหนี ้
ขอ้เสนอเกีย่วกบัพันธบตัรทรัพยากรธรรมชาติ
ในบตัรลงคะแนนนี ้(รา่งกฎหมาย 68) จะยอม
ใหรั้ฐขอยมืเงนิเพิม่เตมิ $4 พันลา้น โดยการ
จําหน่ายพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีใหแ้กนั่ก
ลงทนุ จํานวนเงนิทีต่อ้งใชใ้นการชาํระเงนิตน้
และดอกเบีย้ของพันธบตัรเหลา่นี ้หรอืทีเ่รยีกอกี
อยา่งหนึง่วา่ งบชาํระหนี ้จะขึน้อยูก่บัรายละเอยีด
โดยเฉพาะของการขายพันธบตัรนี ้เราสนันษิฐาน
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ภาพรวมเกีย่วกบัหนีพ้นัธบตัรรฐั ตอ่

อตัราดอกเบีย้ทีร่อ้ยละ 5 และวา่จะออกพันธบตัร
ดงักลา่วในชว่งระยะเวลาสบิปี เรายงัสนันษิฐาน
วา่พันธบตัรสดุทา้ยจะไดรั้บการชาํระหนีค้นื 30 

ปี หลงัจากการออก จากขอ้สนันษิฐานเหลา่นี ้
ประเมนิวา่คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่รายปีจากกองทนุทัว่ไป
จะอยูท่ีป่ระมาณ $200 ลา้นในชว่ง 40 ปีขา้งหนา้ 
เงนิจํานวนนีม้ากกวา่จํานวนทีปั่จจบุนัรัฐใชจ้า่ย
จากกองทนุทัว่ไปเป็นงบชาํระหนีป้ระมาณรอ้ยละ 
3 เราประเมนิวา่ขอ้เสนอนีจ้ะตอ้งใชง้บชาํระหนีท้ัง้
ส ิน้ประมาณ $7.8 พันลา้น ในชว่งระยะเวลา 40 ปี
ทีม่กีารชาํระคนืหนีพั้นธบตัรเหลา่นี้

ผลกระทบของการเลอืกต ัง้นีต้อ่สดัสว่นเงนิ
รายไดข้องรฐัทีใ่ชเ้พือ่ชําระหนี ้สิง่หนึง่ทีเ่ป็น
ตวับง่ชีส้ถานการณห์นีข้องรัฐคอื สดัสว่นของราย
ไดร้ายปีของรัฐในกองทนุทัว่ไป ซึง่ตอ้งกนัเอาไว ้
สําหรับการจา่ยงบชาํระหนีข้องพันธบตัรโครงสรา้ง
พืน้ฐาน นีเ่รยีกวา่ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่รายไดข้อง
รัฐ (DSR) เนือ่งจากตอ้งใชร้ายไดเ้หลา่นีเ้พือ่

ชาํระหนี ้จงึไมส่ามารถนํารายไดเ้หลา่นีไ้ปใชก้บั
โปรแกรมอืน่ ๆ ของรัฐได ้เชน่ การดําเนนิการ
มหาวทิยาลยั หรอืชาํระคา่รักษาพยาบาล ดงัที่
แสดงในภาพที ่1 ขณะนี ้DSR อยูท่ีตํ่า่กวา่รอ้ยละ 
5 ของรายไดต้อ่ปีในกองทนุทัว่ไปเล็กนอ้ย หากผู ้
ลงคะแนนเสยีงไมอ่นุมตัขิอ้เสนอเกีย่วกบัพันธบตัร
ทรัพยากรธรรมชาตทิีอ่ยูใ่นบตัรลงคะแนนนี ้เรา
คาดวา่ DSR ของรัฐสําหรับพันธบตัรทีอ่นุมตัแิลว้
น่าจะยงัอยูท่ีตํ่า่กวา่รอ้ยละ 5 เล็กนอ้ยในชว่ง
หลายปีถดัไป และหลงัจากนัน้จะลดลง หากผู ้
ลงคะแนนเสยีงอนุมตัขิอ้เสนอเกีย่วกบัพันธบตัร
ทรัพยากรธรรมชาตทิีอ่ยูใ่นบตัรลงคะแนนนี ้เรา
คาดวา่จะทําให ้DSR เพิม่ขึน้นอ้ยกวา่หนึง่สว่น
หา้ของหนึง่เปอรเ์ซน็ต ์เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหาก
ไมอ่นุมตั ิDSR ในอนาคตของรัฐจะสงูขึน้กวา่ที่
แสดงในภาพ หากรัฐและผูล้งคะแนนเสยีงอนุมตัิ
พันธบตัรเพิม่เตมิในอนาคต
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การเลอืกต ัง้ในรฐั California
กฎหมาย Top Two Candidates Open Primary Act กําหนดวา่ ตอ้งใสช่ือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทกุคนสําหรับตําแหน่งที่
เสนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง ลงในบตัรลงคะแนนใบเดยีวกนั ตําแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง (อดตีเคยเรยีกวา่ 
ตําแหน่งทีส่งักดัพรรค) คอื ตําแหน่งในสภานติบิญัญัตขิองรัฐ ตําแหน่งในรัฐสภาของสหรัฐฯ และตําแหน่งทางรัฐธรรมนูญ
ของรัฐ

ในทัง้การเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดและการเลอืกตัง้ทัว่ไป ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คนใดกไ็ด ้โดย
ไมคํ่านงึวา่ทา่นไดร้ะบใุนแบบฟอรม์ขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของทา่นวา่ทา่นชอบพรรคใด ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัร
รับเลอืกตัง้สองคนทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมากทีส่ดุ โดยไมคํ่านงึวา่จะสงักดัพรรคใดกต็าม จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไป หาก
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้คนหนึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก (50 เปอรเ์ซน็ต ์+1) กย็งัจะตอ้งจัดใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปขึน้

ไมม่กีารใชร้ะบบการเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบเปิดของรัฐแคลฟิอรเ์นยีกบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ตําแหน่งประธานาธบิดสีหรัฐฯ คณะ
กรรมการกลางของเทศมณฑล หรอืตําแหน่งตา่ง ๆ ภายในทอ้งถิน่ 

ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงในบตัรลงคะแนนเอง สําหรับตําแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง ยงั
คงสามารถสมคัรเขา้ชงิตําแหน่งในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ได ้แตผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงเขยีนชือ่ลงในบตัรลง
คะแนนเอง จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปไดก้ต็อ่เมือ่ผูส้มคัรคนนัน้เป็นหนึง่ในผูท้ีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงมากทีส่ดุในการเลอืก
ตัง้ขัน้เทา่นัน้ นอกจากนี ้ยงัไมม่กีระบวนการเสนอชือ่โดยอสิระสําหรับการเลอืกตัง้ทัว่ไป

Superintendent of Public Instruction (ผูอํ้านวยการกระทรวงศกึษาธกิาร) เป็นตําแหน่งทีไ่มส่งักดัพรรค หากผูส้มคัร
รับเลอืกตัง้ในตําแหน่ง Superintendent of Public Instruction ไดรั้บคะแนนเสยีงสว่นมาก (อยา่งนอ้ย 50 เปอรเ์ซน็ต ์
+1) ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรคนนัน้จะไดรั้บเลอืกใหเ้ขา้รับตําแหน่ง และจะไมม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปสําหรับตําแหน่งนัน้ 
สามารถอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตําแหน่งทีไ่มส่งักดัพรรคไดด้า้นลา่งนี้

กฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีกําหนดใหต้อ้งพมิพข์อ้มลูตอ่ไปนีล้งในคูม่อืฉบบันี้

ตาํแหนง่ทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ สําหรับตําแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีงใน
การเลอืกตัง้ขัน้ตน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่สําหรับตําแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ เป็นผู ้
ไดรั้บเสนอชือ่จากประชาชน และไมใ่ชผู่ไ้ดรั้บเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการจากพรรคการเมอืงใดในการเลอืกตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัร
รับเลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิตําแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง ตอ้งระบพุรรคการเมอืงทีต่นชอบหรอืการไมม่พีรรคการเมอืง
ทีช่อบ ลงในบตัรลงคะแนน แตก่ารระบพุรรคการเมอืงทีช่อบเป็นสิง่ทีผู่ส้มคัรคนนัน้เลอืกเทา่นัน้ และจะแสดงไวใ้นบตัรลง
คะแนนเพือ่เป็นขอ้มลูใหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงเทา่นัน้ นีไ่มไ่ดห้มายความวา่ผูส้มคัรคนนัน้ไดรั้บการเสนอชือ่หรอืรับรองโดย
พรรคการเมอืงนัน้ หรอืวา่มคีวามเกีย่วขอ้งระหวา่งพรรคนัน้กบัผูส้มคัรคนนัน้ และตอ้งไมถ่อืวา่ผูส้มคัรทกุคนทีไ่ดรั้บการเสนอ
ชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง เป็นผูส้มคัรทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของพรรคการเมอืงใด ในคูม่อืขอ้มลูสําหรับผูล้ง
คะแนนเสยีงของเทศมณฑล พรรคการเมอืงอาจระบรุายชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สําหรับตําแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนน
เสยีงซึง่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการจากพรรคนัน้

ผูล้งคะแนนเสยีงจะลงคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้คนใดกไ็ดสํ้าหรับตําแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง หากมี
คณุสมบตัติามทีกํ่าหนดในการลงคะแนนเสยีงสําหรับตําแหน่งนัน้ ผูส้มคัรทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุสองคนแรกในการเลอืก
ตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปสําหรับตําแหน่งทีเ่สนอชือ่โดยผูล้งคะแนนเสยีง แมว้า่ผูส้มคัรทัง้สองคนจะไดร้ะบุ
วา่ชอบพรรคเดยีวกนักต็าม พรรคการเมอืงจะไมม่สีทิธิใ์หผู้ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีร่ะบวุา่ชอบพรรคการเมอืงนัน้ เขา้ไปสูก่ารเลอืก
ตัง้ทัว่ไปได ้เวน้เสยีแตว่า่ผูส้มคัรคนนัน้จะเป็นหนึง่ในสองคนทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้

ตาํแหนง่ทีไ่มส่งักดัพรรค
พรรคการเมอืงไมม่สีทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สําหรับตําแหน่งทีไ่มส่งักดัพรรคในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ และผูส้มคัร
รับเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ไมไ่ดเ้ป็นผูไ้ดรั้บเสนอชือ่อยา่งเป็นทางการของพรรคใดสําหรับตําแหน่งนัน้โดยเฉพาะใน
การเลอืกตัง้ทัว่ไป ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีจ่ะเขา้ชงิตําแหน่งทีไ่มส่งักดัพรรค ไมส่ามารถระบใุนบตัรลงคะแนนวา่ตนชอบพรรค
ใด หรอืไมช่อบพรรคใดเลย ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุสองคนแรกในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ จะไดเ้ขา้ไปสูก่าร
เลอืกตัง้ทัว่ไปสําหรับตําแหน่งทีไ่มส่งักดัพรรค
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กฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง 
อนาคตของการลงคะแนนเสยีงในรฐั California

เริม่ตัง้แตปี่ 2018 เป็นตน้ไป ผูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ทกุคนในเทศมณฑล Sacramento, San Mateo, Madera, 

Nevada และ Napa จะไดรั้บบตัรลงคะแนนทางไปรษณียก์อ่นการเลอืกตัง้หลายสปัดาห ์ผูล้งคะแนนเสยีงในเทศมณฑล
เหลา่นีจ้ะมทีางเลอืก 3 ทางในการลงคะแนนเสยีง:

ลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย:์ ทา่นสามารถสง่บตัรลงคะแนนทีท่า่นกรอกแลว้ทางไปรษณียท์นัททีีท่า่นไดรั้บบตัรนัน้

หยอ่นลงในกลอ่ง: ทา่นสามารถหยอ่นบตัรลงคะแนนทีท่า่นกรอกแลว้ ลงในกลอ่งรับบตัรของเทศมณฑลทนัททีีท่า่นไดรั้บ
บตัรนัน้ ไมจํ่าเป็นตอ้งปิดแสตมป์กอ่นหยอ่นลงในกลอ่งรับบตัร

ศนูยล์งคะแนนเสยีง: ศนูยล์งคะแนนเสยีงจะแทนทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ ทา่นสามารถไปลงคะแนนเสยีงทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีง
ใดกไ็ดใ้นเทศมณฑลของทา่น ศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดทําการเป็นเวลาอยา่งตํา่ 11 วนั กอ่นวนัเลอืกตัง้และรวมถงึในวนั
เลอืกตัง้ดว้ย

ทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีงทกุแหง่ ทา่นสามารถ:
• ลงคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง
• ขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง หรอืปรับแกข้อ้มลูการขึน้ทะเบยีนของทา่น
• หยอ่นบตัรลงคะแนนทีท่า่นกรอกแลว้
• ขอบตัรลงคะแนนใบใหม่
• ลงคะแนนเสยีงโดยใชเ้ครือ่งลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
• ขอความชว่ยเหลอืและเอกสารเกีย่วกบัการลงคะแนนเสยีงเป็นภาษาตา่ง ๆ

ทาํไมตอ้งเปลีย่น
กฎหมายของรัฐ California วา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง กลายเป็นกฎหมายในปี 2016 เพือ่ทําใหก้ารลงคะแนน
เสยีงมคีวามสะดวกและเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ ทา่นสามารถเลอืกวธิ ีเวลา และสถานทีล่งคะแนนเสยีงได ้

ฉนัจะลงคะแนนเสยีงเมือ่ไหร่
ทา่นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนของทา่นทางไปรษณียก์อ่นการเลอืกตัง้หลายสปัดาห ์หลงัจากทีท่า่นกรอกบตัรลงคะแนนแลว้ 
ทา่นสามารถสง่คนืบตัรดงักลา่วทางไปรษณีย ์หยอ่นลงในตูรั้บบตัรของเทศมณฑล หรอืสง่คนืทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีงของเทศ
มณฑล ศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดใหท้า่นเขา้ทําการลงคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง เป็นเวลาอยา่งตํา่ 11 วนั กอ่นวนัเลอืกตัง้ 
และรวมถงึในวนัเลอืกตัง้ดว้ย

ฉนัจะหากลอ่งรบับตัร หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงไดท้ ีไ่หน
VotersChoice.sos.ca.gov

จะทาํอยา่งไร หากฉนัไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนนของฉนั
ไปทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีงแหง่ใดกไ็ดใ้นเทศมณฑลของทา่น หรอืโทรศพัทถ์งึนายทะเบยีนประจําเทศมณฑลของทา่น 
เพือ่ขอบตัรใหม่

จะทําอยา่งไร หากฉันไมไ่ดอ้ยูใ่นเทศมณฑลทีร่ะบขุา้งตน้
หากทา่นอาศยัอยูใ่นเทศมณฑลทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มในกฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง ทา่นจะลงคะแนนเสยีง
ทางไปรษณียห์รอืทีส่ถานทีเ่ลอืกตัง้ตอ่ไป สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยส์ายดว่นสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงของ
สํานักงานเลขาธกิารรัฐ ทีห่มายเลขโทรฟร ี(855) 345-3933
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ขอ้มลูเกีย่วกบัถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ในคูม่อืนี้
คูม่อืสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงฉบบันีม้ขีอ้มลูเกีย่วกบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สําหรับตําแหน่งในวฒุสิภาสหรัฐฯ และตําแหน่งทาง
รัฐธรรมนูญทัว่รัฐ โดยจะเริม่ทีห่นา้ 37 ของคูม่อืนี ้

ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สําหรับตําแหน่งในวฒุสิภาสหรัฐฯ สามารถซือ้เนือ้ทีใ่นคูม่อืฉบบันี ้เพือ่ตพีมิพถ์อ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้
ได ้อยา่งไรกต็าม ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้บางคนกเ็ลอืกทีจ่ะไมซ่ือ้เนือ้ทีด่งักลา่ว 
วฒุสิภาสหรฐัฯ 
Mario Nabliba รพัีบลกินั
Adrienne Nicole Edwards เดโมแครต
Kevin De León เดโมแครต
Roque “Rocky” De La Fuente รพัีบลกินั
Donnie O. Turner เดโมแครต
Paul A. Taylor รพัีบลกินั
Patrick Little รพัีบลกินั
Jerry Joseph Laws รพัีบลกินั
Tim Gildersleeve ไมร่ะบพุรรค 
Michael Fahmy Girgis ไมร่ะบพุรรค
Don J. Grundmann ไมร่ะบพุรรค
Rash Bihari Ghosh ไมร่ะบพุรรค
John “Jack” Crew  รพัีบลกินั
Erin Cruz รพัีบลกินั
Herbert G. Peters เดโมแครต
Gerald Plummer เดโมแครต

Douglas Howard Pierce เดโมแครต
Tom Palzer รพัีบลกินั
John Thompson Parker พซีแอนดฟ์รดีอม
James P. Bradley รพัีบลกินั
Arun K. Bhumitra รพัีบลกินั
Derrick Michael Reid ไลเบอทาเรยีน
Ling Ling Shi ไมร่ะบพุรรค
David Hildebrand เดโมแครต
Jason M. Hanania ไมร่ะบพุรรค
Alison Hartson เดโมแครต
Pat Harris เดโมแครต
Dianne Feinstein เดโมแครต
Colleen Shea Fernald ไมร่ะบพุรรค
Lee Olson ไมร่ะบพุรรค
Kevin Mottus รพัีบลกินั
David Moore ไมร่ะบพุรรค

กฎหมายของรัฐ California ระบจํุานวนเงนิสงูสดุสําหรับการใชจ้า่ยตามความสมคัรใจ สําหรับผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เขา้ชงิตําแหน่ง
ของรัฐ (ไมใ่ชตํ่าแหน่งของรัฐบาลกลาง) ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สําหรับตําแหน่งทางรัฐธรรมนูญทัว่รัฐ อนัไดแ้กตํ่าแหน่งผูว้า่การ
รัฐ รองผูว้า่การรัฐ เลขาธกิารรัฐ ผูค้วบคมุการเงนิของรัฐ เหรัญญกิ อยัการสงูสดุ กรรมาธกิารประกนัภยั ผูอํ้านวยการกระทรวง
ศกึษาธกิาร และคณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม ซึง่เป็นผูท้ีเ่ลอืกทีจ่ะใชจ้า่ยเงนิเพือ่การรณรงคห์าเสยีงของตนใหอ้ยู่
ภายในจํานวนทีร่ะบไุว ้สามารถซือ้เนือ้ทีใ่นคูม่อืฉบบันี ้เพือ่ตพีมิพถ์อ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ (ไมเ่กนิ 250 คํา) ได ้

จํานวนเงนิสงูสดุสําหรับการใชจ้า่ยตามความสมคัรใจ สําหรับผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในตําแหน่งผูว้า่การรัฐ ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้
โดยตรงทัว่รัฐในวนัที ่5 มถินุายน 2018 คอื $8,753,000 

จํานวนเงนิสงูสดุสําหรับการใชจ้า่ยตามความสมคัรใจ สําหรับผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในตําแหน่งรองผูว้า่การรัฐ เลขาธกิารรัฐ 
ผูค้วบคมุการเงนิของรัฐ เหรัญญกิ อยัการสงูสดุ กรรมาธกิารประกนัภยั และผูอํ้านวยการกระทรวงศกึษาธกิาร ในการเลอืกตัง้ขัน้
ตน้โดยตรงทัว่รัฐในวนัที ่5 มถินุายน 2018 คอื $5,835,000 

จํานวนเงนิสงูสดุสําหรับการใชจ้า่ยตามความสมคัรใจ สําหรับผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในตําแหน่งคณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่
ธรรมเนยีม ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้โดยตรงทัว่รัฐในวนัที ่5 มถินุายน 2018 คอื $1,459,000 

ในรายชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในหนา้ถดัไป เครือ่งหมายดอกจัน (*) หมายถงึผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในตําแหน่งทางรัฐธรรมนูญทัว่รัฐ
ซึง่เป็นผูท้ีย่อมรับจํานวนเงนิสงูสดุสําหรับการใชจ้า่ยตามความสมคัรใจในการรณรงคห์าเสยีงของรัฐแคลฟิอรเ์นยี และดงันัน้ จงึ
สามารถเลอืกทีจ่ะซือ้เนือ้ทีใ่นคูม่อืสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงฉบบันี ้เพือ่ตพีมิพถ์อ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ (ผูส้มคัรรับเลอืก
ตัง้บางคนเลอืกทีจ่ะไมซ่ือ้เนือ้ทีสํ่าหรับตพีมิพถ์อ้ยแถลงของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้) 

ถอ้ยแถลงของผูรั้บสมคัรเลอืกตัง้ในตําแหน่งทางรัฐธรรมนูญทัว่รัฐ ไดรั้บการตพีมิพไ์วใ้นหนา้ 46–83 ของคูม่อืฉบบันี ้
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รายชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในตําแหน่งทางรัฐธรรมนูญทัว่รัฐตอ่ไปนีเ้ป็นรายชือ่ปัจจบุนัจนถงึวนัสิน้สดุระยะเวลาการแสดงตอ่
ประชาชนทีกํ่าหนดไวสํ้าหรับคูม่อืฉบบันี ้หากตอ้งการดรูายชือ่ผูรั้บสมคัรเลอืกตัง้ทีผ่า่นการรับรองแลว้ขัน้สดุทา้ย ซึง่มขี ึน้
หลงัจากการตพีมิพค์ูม่อืฉบบันี ้โปรดไปที ่www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements 

ผูว้า่การรฐั 
Gavin Newsom เดโมแครต
Robert C. Newman, II* รพัีบลกินั
Delaine Eastin* เดโมแครต
Klement Tinaj* เดโมแครต
Jeffrey Edward Taylor* ไมร่ะบพุรรค
Peter Y. Liu* รพัีบลกินั
Gloria Estela La Riva* พซีแอนดฟ์รดีอม
Yvonne Girard* รพัีบลกินั
Robert Davidson Griffis* เดโมแครต
Shubham Goel* ไมร่ะบพุรรค
Thomas Jefferson Cares* เดโมแครต
Christopher N. Carlson* กรนี
John Chiang เดโมแครต
John H. Cox* รพัีบลกินั

Josh Jones* กรนี
J. Bribiesca* เดโมแครต
Zoltan Istvan* ไลเบอทาเรยีน
Amanda Renteria* เดโมแครต
Travis Allen* รพัีบลกินั
Akinyemi Agbede* เดโมแครต
Desmond Silveira* ไมร่ะบพุรรค
Michael Shellenberger* เดโมแครต
Nickolas Wildstar* ไลเบอทาเรยีน
Johnny Wattenburg* ไมร่ะบพุรรค
Antonio Villaraigosa เดโมแครต
Albert Caesar Mezetti* ไมร่ะบพุรรค
Hakan “Hawk” Mikado ไมร่ะบพุรรค

รองผูว้า่การรฐั 
Danny Thomas ไมร่ะบพุรรค
Eleni Kounalakis* เดโมแครต
Cameron Gharabiklou* เดโมแครต
Jeff Bleich* เดโมแครต
Ed Hernandez* เดโมแครต
David R. Hernandez* รพัีบลกินั

Cole Harris รพัีบลกินั
David Fennell* รพัีบลกินั
Tim Ferreira* ไลเบอทาเรยีน
Lydia Ortega* รพัีบลกินั
Gayle McLaughlin* ไมร่ะบพุรรค

เลขาธกิารรฐั 
Gail K. Lightfoot* ไลเบอทาเรยีน
Alex Padilla* เดโมแครต
Erik Rydberg* กรนี
Raul Rodriguez Jr.* รพัีบลกินั

C.T. Weber* พซีแอนดฟ์รดีอม
Michael Feinstein* กรนี
Mark P. Meuser* รพัีบลกินั
Ruben Major* เดโมแครต

ผูค้วบคมุการเงนิของรฐั 
Betty T. Yee* เดโมแครต
Konstantinos Roditis* รพัีบลกินั

Mary Lou Finley* พซีแอนดฟ์รดีอม

เหรญัญกิของรฐั 
Jack M. Guerrero* รพัีบลกินั
Greg Conlon* รพัีบลกินั
Kevin Akin* พซีแอนดฟ์รดีอม

Vivek Viswanathan* เดโมแครต
Fiona Ma* เดโมแครต

อยัการสงูสดุ 
Eric Early* รพัีบลกินั
Dave Jones* เดโมแครต

Xavier Becerra* เดโมแครต
Steven C. Bailey* รพัีบลกินั

กรรมาธกิารประกนัภยั 
Ricardo Lara* เดโมแครต
Steve Poizner* ไมร่ะบพุรรค

Nathalie Hrizi* พซีแอนดฟ์รดีอม
Asif Mahmood* เดโมแครต
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คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม เขต 1 
David Evans* รพัีบลกินั
Ted Gaines* รพัีบลกินั

Connie Conway* รพัีบลกินั
Tom Hallinan* เดโมแครต

คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม เขต 2 
Cathleen Galgiani* เดโมแครต
Barry Chang* เดโมแครต

Malia Cohen* เดโมแครต
Mark Burns* รพัีบลกินั

คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม เขต 3 
Cheryl C. Turner* เดโมแครต
Doug Kriegel* เดโมแครต
Nancy Pearlman* เดโมแครต
Ben Pak* เดโมแครต

Scott Svonkin* เดโมแครต
Micheál “Me-Haul” O’Leary* ไมร่ะบพุรรค
Tony Vazquez* เดโมแครต
G. Rick Marshall* รพัีบลกินั

คณะกรรมการบรหิารภาษแีละคา่ธรรมเนยีม เขต 4 
David Dodson* เดโมแครต
John F. Kelly* รพัีบลกินั
Ken Lopez-Maddox* เดโมแครต
Joel Anderson* รพัีบลกินั

James Stieringer* รพัีบลกินั
Mike Schaefer* เดโมแครต
Nader F. Shahatit* รพัีบลกินั

ผูอ้าํนวยการกระทรวงศกึษาธกิาร 
Marshall Tuck* ไมส่งักดัพรรค
Tony K. Thurmond* ไมส่งักดัพรรค

Lily (Espinoza) Ploski* ไมร่ะบพุรรค
Steven Ireland* ไมส่งักดัพรรค
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Kevin de León | เดโมแครต
ประธานาธบิดตีอ้งการใหค้นในประเทศของเราแตกแยกกนั และดถูกูอดุมการณข์องรัฐ California สภาพทีเ่ป็น
อยูใ่นปัจจบุนัของ Washington คอืความไมเ่ต็มใจ หรอืไรค้วามสามารถในการทํางานอยา่งขะมกัเขมน้และรับมอื
กบัสิง่ตา่ง ๆ ชาว California สมควรทีจ่ะมวีฒุสิมาชกิทีจ่ะตอ่สูอ้ยา่งไมรู่จั้กเหน็ดจักเหนือ่ย ดว้ยความปรารถนา
อยา่งแรงกลา้และความเป็นเอกเทศ เพือ่อนาคตของรัฐ เชน่เดยีวกบัเราจํานวนมากทีต่อ้งการแสวงหาความฝัน
ของชาวอเมรกินั ผมเขา้ใจวา่ไมม่อีะไรทีค่ณุไดม้างา่ย ๆ เฉพาะในอเมรกิาเทา่นัน้ทีบ่ตุรชายของผูอ้พยพ เชน่ผม 
จะสามารถเตบิโตขึน้มาเป็นผูนํ้าวฒุสิภาของรัฐ California ได ้ประสบการณช์วีติของผมเหมอืนกนักบัของพวก
ทา่น เพราะผมเคยดิน้รนทีจ่ะตอ้งจา่ยคา่ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นหว่งเรือ่งคา่เทอมมหาวทิยาลยั และคา่รักษาพยาบาล นี่
เป็นความลําบากทีผู่นํ้ารัฐบาลกลางใน Washington DC เพยีงไมก่ีค่นทีจ่ะเขา้ใจได ้ในวฒุสิภาของรัฐบาลกลาง 
มวีฒุสิมาชกิทีม่ฐีานะรํา่รวยจํานวนกวา่สองในสาม ดงันัน้ จงึไมน่่าสงสยัเลยวา่ทําไมคนเหลา่นีจ้งึไมเ่ขา้ใจชวีติ
คนอเมรกินัโดยทัว่ไป วฒุสิมาชกิพรรคเดโมแครตในรัฐบาลกลางทีด่แีตพ่ดู แตไ่มย่อมทําอะไรเกีย่วกบัระบบ
หลกัประกนัสขุภาพทัว่หนา้และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพราะเกรงกลวับรรดานักวิง่เตน้ของบรษัิท
น้ํามนัและบรษัิทยา ชัน้เชงิของรัฐบาลกลางในการทําประโยชนแ์กค่นจํานวนนอ้ย และไมส่นใจคนสว่นใหญ ่และ
ในการผลดัวนัประกนัพรุง่นัน้ลา้สมยัไปเสยีแลว้ ในฐานะผูนํ้าวฒุสิภา ผมจะไมม่วีนัยอมทําอะไรเพือ่ผลประโยชน์
ของคนเพยีงไมก่ีค่นเทา่นัน้ ผมเป็นผูนํ้าความพยายามสําคญัในการปรับปรงุชวีติของชาว California ทัว่ไป โดย
การลงมอืดําเนนิการเกีย่วกบัระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ การจา่ยคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม สทิธขิอง
ผูอ้พยพและสทิธขิองพลเมอืง คา่จา้งขัน้ตํา่ที ่$15 การศกึษาขัน้อดุมศกึษาทีไ่มต่อ้งกูย้มืเงนิมาเรยีน และการ
ทําใหรั้ฐ California เป็นผูนํ้าโลกในการตอ่สูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เราจําเป็นตอ้งมผีูนํ้าคนใหมใ่น
วฒุสิภา เพือ่ใหป้ระเทศนีมุ้ง่สูท่ศิทางทีถ่กูตอ้ง ดว้ยเศรษฐกจิทีเ่หมาะกบัพวกเราทกุคน ไมใ่ชเ่พยีงแคก่บัคนที่
รํา่รวยมากเทา่นัน้ ผมจะนําความเป็นผูนํ้าทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้จากรัฐ California ไปยงัวฒุสิภาของสหรัฐฯ
3605 Long Beach Blvd., 

Suite 426

Long Beach, CA 90807

โทรศัพท์: (818) 850-6462

อีเมล: kevin@kevindeleon.com

kevindeleon.com

• ทําหนา้ทีใ่นฐานะวฒุสิมาชกิหนึง่ในสองคนทีเ่ป็นตวัแทนดแูล
ผลประโยชนข์องรัฐ California ในรัฐสภาสหรัฐอเมรกิา

• เสนอและลงคะแนนเสยีงสําหรับกฎหมายใหมข่องประเทศ

• ลงคะแนนเสยีงเพือ่ยนืยนัการแตง่ตัง้ผูพ้พิากษาของรัฐบาลกลาง 
ผูพ้พิากษาศาลฎกีา และตําแหน่งระดบัสงูทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จาก
ประธานาธบิด ีใหเ้ขา้รับตําแหน่งทางพลเรอืนและทหาร

Paul A. Taylor | รพัีบลกินั

ไมไ่ดส้ง่รปูถา่ยมา
ประสบการณ ์40 ปีทางธรุกจิ ในฐานะเจา้ของกจิการ ผูส้รา้งงาน ผูพั้ฒนาธรุกจิขนาดเล็ก และผูร้เิร ิม่เทคโนโลยี
ใหม ่ๆ

2 Civic Center Dr. #4338

San Rafael, CA 94913-5703

โทรศัพท์: (415) 250-4036

อีเมล: taylor@politicalvisions.com
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ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Jerry Joseph Laws | รพัีบลกินั
ผูส้นับสนุนรัฐธรรมนูญ www.lawsussenate2018.com

14411 Northstar Ave.

Victorville, CA 92392

โทรศัพท์: (760) 952-0294

อีเมล: JerryJosephLAWS2016@aol.com

www.lawsussenate2018.com

Tim Gildersleeve | ไมร่ะบพุรรค
ผมเป็นสาวกของพระเยซคูรสิต ์ผมตอ่สูเ้พือ่คนยากจน คนแกเ่ฒา่ และคนพกิาร ประเด็นดา้นสิง่
แวดลอ้ม สหภาพแรงงาน ธรุกจิขนาดเล็ก และเป็นตวัแทนของพลเมอืงทัว่ไป เว็บไซตข์องผมคอื: 
http://www.alternativevoiceforamerica.org.

โทรศัพท์: (408) 915-8713

อีเมล: timg@alternativevoiceforamerica.org

http://www.alternativevoiceforamerica.org
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Don J. Grundmann | ไมร่ะบพุรรค
การรณรงคเ์พือ่เหตแุละผล ไมม่สี ิง่ทีเ่รยีกวา่ "คนขา้มเพศ" คนประเภทนีไ้มม่อียู ่มแีตค่นทีป่่วยทางจติ ซึง่แสรง้
ทําเป็นเพศตรงขา้ม และถงึกบัผา่ตดัเปลีย่นตวัเองใหเ้ป็นเพศตรงขา้ม ในประเทศประชาธปิไตยของเรา เรามี
อสิระทีจ่ะเป็นบา้ได ้ตราบเทา่ทีเ่ราไมทํ่ารา้ยตวัเองหรอืคนอืน่ แตเ่ราไมม่สีทิธิโ์กหกเด็ก ๆ และสอนเด็ก ๆ วา่
ความผดิปกต/ิความป่วยทางจติ อารมณ ์และจติวญิญาณนีเ้ป็นสิง่ปกต ิธรรมชาต ิหรอืดแีมแ้ตน่อ้ย การทําเชน่
นัน้เป็นการทํารา้ยเด็กอยา่งรนุแรง และเป็นรปูแบบหนึง่ของการขม่เหงเด็ก มกีารรณรงคเ์ชงิวศิวกรรมสงัคมอยา่ง
กวา้งขวาง เพือ่ทําใหค้วามผดิปกตทิางวญิญาณและความป่วยทางสงัคมทีเ่รยีกวา่ "หลกัการเกีย่วกบัคนขา้ม
เพศ" เป็นสิง่ปกต ิกําลงัมกีารใชเ้ด็กทีถ่กูเรยีกอยา่งไมเ่หมาะสมวา่ "คนขา้มเพศ" เพือ่โจมตแีละทําลายเด็ก
ปกต/ิสมบรูณ ์จดุประสงคข์องการโจมตนีีค้อื เพือ่บดิเบอืนและจากนัน้จงึทําลายพืน้ฐานทางศลีธรรมของเด็ก
จํานวนมากขึน้ เพือ่ทีท่ัง้คนรุน่ปัจจบุนั และโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนรุน่ตอ่ ๆ ไป จะถกูทําใหเ้ป็นจติวปิลาสและ
ถกูทําลาย เราตอ้งหยดุการกระทํานีล้ง เด็กในรัฐและประเทศของเราตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากการโจมตทีีน่่า
กลวัมากนี ้โปรดรว่มการรณรงคร์ะดบัประเทศ เพือ่ปกป้องเด็กจากความผดิปกตทิางจติของคนขา้มเพศ และ
เพือ่ตอ่ตา้นการแปลงเด็กไปเป็นคนขา้มเพศ ไปที ่TheyAreAttackingTheChildren.org เพือ่เขา้รว่มในการตอ่สู ้
เพือ่ปกป้องเด็กของเราจากสงคราม/การตอ่สูก้บัคนเหลา่นี ้และโปรดเขา้รว่มในพรรครัฐธรรมนูญ พรรคสดุทา้ย
และพรรคเดยีวในรัฐ California ทีจ่ะตอ่สูเ้พือ่ปกป้องเด็กและครอบครัวของเรา ประธาน—พรรครัฐธรรมนูญ 
YouTube—USA vs Sodom Inc.

59 Washington St. #152

Santa Clara, CA 95050

โทรศัพท์: (510) 895-6789

อีเมล: stoptheirs@hotmail.com

fi ght-the-power.org

John “Jack” Crew | รพัีบลกินั
ความป่าเถือ่นของการทําแทง้ตามความตอ้งการตอ้งยตุลิง

230 American Hill Rd.

Nevada City, CA 95959

โทรศัพท์: (530) 272-5689

อีเมล: johncrew@att.net

facebook.com/senate2018
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ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Erin Cruz | รพัีบลกินั
ลดภาษี ลดกฎขอ้บงัคบั ลดการควบคมุ ดว้ยความรว่มมอืกนั เราจะทําใหรั้ฐ California เจรญิรุง่เรอืงอกีครัง้

8690 Aero Drive, Ste. 115304

San Diego, CA 92123

โทรศัพท์: (800) 730-1822

อีเมล: outreach@voteerincruz.com

www.voteerincruz.com

Herbert G. Peters | เดโมแครต
เดโมแครต ชาวครสิต ์ตอ่ตา้นการทําแทง้ ยตุเิงนิเฟ้อ ภาษีทีอ่นุญาตโดยรัฐธรรมนูญ นําความรุง่เรอืงของเรา
กลบัคนืมา: ชว่ง 100 ปีแรกของเรา "เราประชาชน" เป็นผูผ้ลติทีม่ัง่คัง่และยิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก โดยไมม่คีา่จา้ง
ขัน้ตํา่ และอตัราภาษีหลงัสงครามกลางเมอืงทีร่อ้ยละ 3.1 (อตัราปัจจบุนัอยูท่ีก่วา่รอ้ยละ 20) ขณะทีรั่ฐบาล
ขยายใหญข่ึน้ คา่ครองชพีกเ็พิม่ขึน้ คา่ทีอ่ยูอ่าศยักเ็พิม่ขึน้ และคนไรบ้า้นกเ็พิม่จํานวนขึน้เรือ่ย ๆ ลดขนาด
รัฐบาล: ปิดฐานทพัทหารในตา่งประเทศทัง้หมด 800 แหง่ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยตอ่ปีถงึ $1.56 แสนลา้น หยดุการ
สอดแนมทีไ่มจํ่าเป็น ลดคา่ใชจ้า่ยในการรักษาความลบั และฟ้ืนฟกูารปฏบิตัติามรัฐธรรมนูญ และอืน่ ๆ อกีมาก 

45056 Logue Ct.

Lancaster, CA

โทรศัพท์: (310) 343-1244

อีเมล: Herb@HerbPeters.com

www.revival-herbpeters.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Douglas Howard Pierce | เดโมแครต
S6CA00790 ความเป็นเลศิในการรับใชป้ระเทศของเรา, เกดิใน California, Los Angeles รับใชป้ระเทศและ
ทวปีของผมมาเป็นเวลายีส่บิปี ผมเสีย่งอนัตรายเพือ่คลีค่ลายคดฆีาตกรรมทัว่ประเทศ รวมทัง้คดแีชแ่ข็งตา่ง ๆ 
ตัง้แตค่ดหีลกั รอง และฆาตกรรมตอ่เนือ่ง คดสีว่นมากเป็นคดเีด็กหาย และนักศกึษาหาย คดปีระเภทนีซ้ ึง่เรยีก
วา่ การกอ่การรา้ยแกค่นในประเทศเอง เป็นอาชญากรรมตอ่มนุษยชาต ิผมไดทํ้างานกบัทกุระดบัของหน่วยงาน
บงัคบัใชก้ฎหมาย เพือ่แสวงหาความยตุธิรรม และเป็นปากเป็นเสยีงใหแ้กเ่หยือ่ทีจ่ะไมม่วีนัไดพ้ดูอกี เหยือ่ใน
บางคดทีีผ่มคลีค่ลาย หายจากบา้นไปเป็นเวลากวา่สามสบิปี ผมมองโลกตามความเป็นจรงิ กระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญากระบวนการใหมท่ีผ่มจะเป็นทัง้ผูเ้ขยีนและผูนํ้าไปปฏบิตัสํิาหรับรัฐ California จะแกไ้ขคดปีระเภท
นี ้California เป็นรัฐทีม่ผีูค้นหลากหลายจากหลายเผา่พันธุ ์ซ ึง่พึง่พากนัและกนัเพือ่ความอยูร่อด นีเ่ป็นจดุแข็ง
ทีไ่มม่วีนัจะถกูทําลายหรอืเอาไปได ้ผมจะรักษาสทิธทิัง้หมดของทกุคนในรัฐ California อนัยิง่ใหญน่ีท้ีพ่ดู
ภาษา: เผา่ชนพืน้เมอืงอเมรกินั องักฤษ สเปน จนี ฮบีร ูเวยีดนาม ตากาล็อก เกาหล ีอารเ์มเนยี เปอรเ์ซยี รัสเซยี 
ญีปุ่่ น อารบกิ ปัญจาบ มอญ-เขมร-กมัพชูา มง้ ฮนิด ูไทย และเสยีงของเด็กและผูใ้หญท่ีห่ายตวัไป เสยีงของ
เหยือ่ ทีจ่ะไมม่วีนัไดพ้ดูอกี! ผมสญัญาวา่จะคุม้ครองสทิธทิางรัฐธรรมนูญของชาว California กวา่ 40 ลา้น
คน ธํารงไวซ้ ึง่อํานาจอธปิไตย และความจงรักภกัดตีอ่สหรัฐอเมรกิา Douglas Howard Pierce S6CA00790 

www.PierceSenate.com Twitter @PierceUSsenate Spanish www.douglas.com.mx

P.O. Box 17814

Beverly Hills, CA 90209

โทรศัพท์: (310) 272-0884

อีเมล: piercesenate@gmail.com

www.piercesenate.com

John Thompson Parker | พซีแอนดฟ์รดีอม
“ยตุริะบอบทนุนยิม—อยา่ทําใหร้ะบอบนีค้งอยูต่อ่ไป” การเนรเทศของ Trump การคกุคามของตํารวจ การแจก
ผลประโยชนแ์กบ่รษัิทตา่ง ๆ การถอืวา่คนผวิขาวยิง่ใหญท่ีส่ดุ การเกลยีดชงัเพศหญงิ ความยากจน เป็นสว่น
หนึง่ของระบอบทนุนยิม และไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการเนรเทศและสงครามทีม่ากเป็นประวตัศิาสตรข์องรัฐบาล
ชดุกอ่น การลงคะแนนเสยีงของคณุใหแ้กนั่กสงัคมนยิมเชน่ Parker จะไมเ่ป็นการสนับสนุนระบอบทนุนยิม แตจ่ะ
เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กดิความเคลือ่นไหวเพือ่ความเปลีย่นแปลงอยา่งพลกิผัน

4167 S. Harvard Blvd.

Los Angeles, CA 90062

โทรศัพท์: (323) 899-2003

อีเมล: johnthompsonparker@gmail.com

https://www.facebook.com/parkerforsenate/
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Derrick Michael Reid | ไลเบอทาเรยีน
ผมเป็นชาว California เพือ่ชาว California ทกุคน เป็นคนสายกลาง และผูแ้กปั้ญหาทีต่อ้งการสรา้งความ
สามคัคใีนหมูค่นพรรคตา่ง ๆ เพือ่แกไ้ขปัญหาสําคญั ๆ รวมทัง้การอพยพ การจําคกุ และการคอรรั์ปชัน่ คนชัน้
สองใชช้วีติใตเ้งาคนอืน่ เรอืนจําของเรามนัีกโทษหนาแน่นเกนิไป การคอรรั์ปชัน่ทางการเมอืงและเงนิแทรกซมึ
อยูท่ัว่ไปในรัฐบาล 50 ลา้นคนทีอ่ดอยาก 100 ลา้นคนทีว่า่งงาน และหนีอ้กี 20 ลา้นลา้น สองพรรคการเมอืง
ใหญท่ีเ่ห็นแตผ่ลประโยชนข์องคนสว่นนอ้ยและไมส่นใจคนสว่นใหญ ่ไมทํ่าประโยชนอ์ะไรใหแ้กป่ระเทศชาต ิ
และมวัแตมุ่ง่ทีก่ารกมุอํานาจเบ็ดเสร็จในรัฐบาลกลาง ในฐานะวศิวกร ทนายความและทหาร นักวเิคราะหต์ลาด
และภมูรัิฐศาสตร ์การวเิคราะหร์ะบบเสนอหนทางแกไ้ขทีค่รอบคลมุกวา้งขวางแกปั่ญหาตา่ง ๆ ที ่California 

และประเทศนีกํ้าลงัเผชญิอยู ่หลายปัญหามาจากการควบคมุทีไ่มเ่พยีงพอสําหรับความคดิเห็นเชงิลบ ผม
ตอ้งการทําใหท้กุฝ่ายทีเ่ห็นตา่งกนัมาประนปีระนอมกนั เพือ่หาหนทางแกไ้ขรว่มกนั และสง่เสรมิความสงบสขุ
ภายในประเทศ ปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจงสําหรับ California คอื ปัญหาเรือ่งหนีส้นิ ความยากจน คนไรบ้า้น 
การเกบ็ภาษี โครงสรา้งพืน้ฐาน และมลภาวะ ซึง่สามารถจัดการไดใ้นบรบิทของรัฐบาลกลาง ในการแกไ้ขปัญหา
ลกัษณะเดยีวกนันีท้ัว่ประเทศ ปัญหาเหลา่นีนั้บได ้และความเกลยีดชงัเป็นสิง่ทีไ่รศ้กัดิศ์ร ีสภาพเศรษฐกจิทีห่ยดุ
นิง่เห็นไดจ้ากรายไดข้องบรษัิทและการมสีว่นรว่มของแรงงาน อตัราดอกเบีย้ทีม่แีนวโนม้วา่จะสงูขึน้อาจทําให ้
ตลาดพันธบตัรพังครนืลงมาได ้และฉุดตลาดหุน้และเศรษฐกจิใหตํ้า่ลงดว้ย มทีางแกไ้ขแบบบรูณาการพรอ้ม 
เมือ่เกดิตลาดรว่ง รัฐสภาน่าทีจ่ะมวีฒุสิมาชกิอยา่งนอ้ยหนึง่คนทีรู่ว้ธิฟ้ืีนฟตูลาดอยา่งรวดเร็ว ดว้ยการลา้งหนี้
ทัง้หมด การตัง้ระบบการเงนิใหม ่และการปฏริปูรัฐบาลเพือ่ฟ้ืนฟเูงนิจรงิ ตลาดทีส่จุรติ รัฐธรรมนูญ และประเทศ
ของเรา เพือ่ความเจรญิรุง่เรอืงระยะยาวและเสรภีาพสงูสดุ

P.O. Box 746

Laguna Beach, CA 92652

อีเมล: libereens@yahoo.com

www.derrickmreid.com

Ling Ling Shi | ไมร่ะบพุรรค

ไมไ่ดส้ง่รปูถา่ยมา
ลงสมคัรเพือ่หวัใจของพระเจา้และเสรภีาพของคนอเมรกินั, ทา้ทายผลการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรัฐฯ ปี 

2016: ศาลฎกีาสหรัฐฯ ควรตดัสนิใหก้ารเลอืกตัง้ประธานาธบิดปีี 2016 เป็นโมฆะ และสหรัฐฯ ควรจัดการเลอืก
ตัง้ประธานาธบิดคีนที ่45 อกีครัง้; ทา้ทายความโกลาหลอนัยิง่ใหญ ่10 อยา่งในเศรษฐกจิของสหรัฐฯ และภาค
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ

P.O. Box 55

Rancho Cucamonga, CA 91729

โทรศัพท์: (909) 728-0578

อีเมล: lingling_lilyofValley_shi@yahoo.com

www.wellsARK.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Jason M. Hanania | ไมร่ะบพุรรค
ผมชือ่ Jason Hanania ผมเป็นทนายความ วศิวกร และอดตีขา้ราชการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้คนแรกทีเ่ป็นเดโมแครตทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีผมไมส่งักดัพรรคการเมอืงใด และไมรั่บเงนิบรจิาคใด ๆ สําหรับ
การหาเสยีง หากไดรั้บเลอืก ผมตกลงทีจ่ะใชบ้รกิารลงคะแนนเสยีงทางอเิล็กทรอนกิส ์ดว้ยการใชแ้อพมอืถอื, 
Evoting Service จะรับใชค้นอเมรกินัทัง้หมด 100 เปอรเ์ซน็ต ์ไมว่า่จะเชือ้ชาต ิศาสนา ฐานะ หรอืเพศใดกต็าม 
หากชาว California สว่นมากลงคะแนนเสยีงทางอเิล็กทรอนกิสว์า่ "ไมรั่บ" ประเด็นใด ผมกจ็ะลงคะแนนเสยีงวา่ 
"ไมรั่บ" ในวฒุสิภา หากชาว California สว่นมากลงคะแนนเสยีงทางอเิล็กทรอนกิสว์า่ "รับ" ผมกจ็ะลงคะแนน
เสยีงวา่ "รับ"  ในวฒุสิภา Evoting Service จะเป็นสว่นหนึง่ของแพลตฟอรม์ผูใ้ชท้ีเ่ป็นเจา้ของและควบคมุโดย
ประชาชนอเมรกินั บรษัิทและหน่วยงานรัฐบาลจะไมส่ามารถควบคมุแพลตฟอรม์ผูใ้ชน้ีไ้ด ้และจะไมม่บีญัชผีู ้
ใช ้ผูใ้ชส้ามารถเสนอกฎหมาย ลงคะแนนเสยีงทางอเิล็กทรอนกิสใ์หแ้กก่ฎหมาย แกส่นิคา้ทีข่ายในตลาด ตรวจ
สอบยนืยนัคะแนนเสยีงทีล่งทางอเิล็กทรอนกิส ์และตรวจสอบผูใ้ชท้กุคนไดต้ามเวลาจรงิ หากไดรั้บเลอืก ผม
จะนําขอ้เสนอทีสํ่าคญัทีส่ดุไปเสนอตอ่วฒุสิภา เพือ่ประกนัความพรอ้มรับผดิชอบ แพลตฟอรม์ผูใ้ชน้ีจ้ะใชก้าร
รักษาความปลอดภยัแบบบล็อกเชน ซึง่จะทําใหส้ามารถสง่คะแนนเสยีงทีล่งทางอเิล็กทรอนกิสจ์ากผูใ้ชถ้งึผูใ้ช ้
แทนทีจ่ะถงึฐานขอ้มลูสว่นกลาง การกระจายอํานาจทําใหพ้รรคการเมอืง บรษัิท หน่วยงานแอบแฝง รัฐบาลตา่ง
ประเทศ และผูเ้จาะระบบคนอืน่ ๆ ไมส่ามารถแทรกแซงการเลอืกตัง้ได ้แพลตฟอรม์ผูใ้ชน้ีจ้ะไดรั้บเงนิทนุจาก
การระดมทนุทางอนิเทอรเ์น็ต และจากนัน้จะใชเ้งนิทนุของแพลตฟอรม์เองทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู ทีส่ดุแลว้ 
แพลตฟอรม์นีจ้ะใหข้ดีความสามารถดา้นการสือ่สารทีฟ่ร ีปลอดภยั และกระจายอํานาจแกช่าวอเมรกินัทกุคน 
ตัง้แตอ่เีมล สือ่สงัคม การซือ้ของ การธนาคาร และบรกิารขอ้มลูอืน่ ๆ ทีป่ราศจากโฆษณา ขอบคณุทีใ่หค้วาม
สนใจ

182 Howard St. #121

San Francisco, CA 94105

โทรศัพท์: (415) 654-6291

อีเมล: 2018@jasonhanania.com

www.jasonhanania.com

Alison Hartson | เดโมแครต
รัฐบาลปัจจบุนัของเราถกูลา่มดว้ยการผกูตดิกบัอํานาจ หลงัจากหลายทศวรรษแหง่การเอาใจบรษัิททีบ่รจิาค
เงนิให ้ขณะนีเ้รามรัีฐบาลทีข่าดความมุง่มัน่ทางการเมอืงทีจ่ะผา่นแมก้ระทัง่นโยบายทีเ่ป็นทีน่ยิมทีส่ดุ เราทกุ
คนเหนือ่ยเหลอืเกนิแลว้กบัการออ้นวอนขอใหบ้รรดานักการเมอืงเป็นตวัแทนของเรา จะไมด่หีรอกหรอื ถา้คณุ
มวีฒุสิมาชกิทีม่หีวักา้วหนา้อยา่งแทจ้รงิ และไมต่อ้งรอใหใ้ครมาโนม้นา้วใจ ทําไมไมเ่ลอืกคนทีต่อ้งการจัดหา 
Medicare ใหแ้กท่กุคน คา่จา้งขัน้ตํา่ที ่$15 และการเรยีนฟรใีนมหาวทิยาลยัละ่? ดฉัินใชเ้วลาทัง้ชวีติเพือ่ตอ่สู ้
สําหรับชมุชนคนชัน้ทํางานของเรา หลงัจากเป็นครโูรงเรยีนมธัยมมาเป็นเวลาสบิปี ดฉัินไดทุ้ม่เทตวัเองเพือ่ตอ่สู ้
ใหไ้ดรั้ฐบาลทีด่ขี ึน้ ดฉัินรวบรวมอาสาสมคัรหลายพันคนในรัฐ California และพวกเราชว่ยกนัทําใหร้า่งกฎหมาย 
AJR-1 ผา่นสภานติบิญัญัตขิองรัฐ เพือ่ตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ทางการเมอืง จากนัน้ ดฉัินรับตําแหน่งเป็นผูอํ้านวย
การระดบัประเทศขององคก์รไมแ่สวงผลกําไรองคก์รหนึง่ โดยทํางานเคยีงคูก่บัสมาชกิสภานติบิญัญัตแิละ
พลเมอืงทัว่ประเทศ เพือ่ผา่นมาตรการตา่ง ๆ เชน่ AJR-1 ดฉัินสญัญาวา่จะเป็นตวัแทนของทา่นในการตอ่สูใ้น
รัฐสภา ประเทศของเรามทีกุอยา่งทีจํ่าเป็นในการสรา้งอนาคตอนัสดใสรุง่เรอืงสําหรับทกุคน แตก่อ่นอืน่ เราตอ้ง
หยดุชนชัน้เศรษฐพัีนลา้นจากการปลน้ชงิเงนิของเรา แตกตา่งจากผูส้มคัรคนสําคญัอืน่ ๆ ดฉัินไมรั่บเงนิบรจิาค
แมแ้ตเ่ซน็ตเ์ดยีวจากบรษัิท และไมม่เีงนิมดืใด ๆ ดงันัน้ คณุจงึรูแ้น่ชดัวา่ดฉัินจะเป็นตวัแทนของใคร เมือ่ได ้
เขา้ไปทํางานใน Washington D.C. อา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนของดฉัินไดท้ี ่alisonhartson.com สง่ดฉัินใหไ้ป
ตอ่สูแ้ทนคณุ และรว่มกนัเราจะชงิรัฐบาลของเรากลบัคนืมา

alisonhartson.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Dianne Feinstein | เดโมแครต
ในฐานะวฒุสิมาชกิของรัฐ California ดฉัินพยายามอยา่งหนักทกุวนั เพือ่เป็นผูแ้ทนทีเ่ขม้แข็งและไดผ้ลที่
แสดงคา่นยิมหวักา้วหนา้ของรัฐเรา ดฉัินสนับสนุนระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ สทิธสิตร ีสทิธขิองคนกลุม่ 
LGBTQ และสทิธขิองผูอ้พยพ ดว้ยความภาคภมูใิจและตอ่เนือ่ง ดฉัินไดต้อ่สูก้บัสมาคม NRA เพือ่ยบัยัง้การขาย
อาวธุแกค่นทัว่ไป ตอ่สูเ้พือ่คา่ตอบแทนทีเ่ทา่เทยีมกนัสําหรับสตรเีพศ สนับสนุนกฎหมายทีป้่องกนัเยาวชนทีเ่ป็น 
Dreamers และผูอ้พยพอืน่ ๆ ตลอดจนสง่เสรมิโอกาสทางเศรษฐกจิทีย่กระดบัความเป็นอยูข่องชาว California 

ทกุคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนชัน้ทํางานทีป่ากกดัตนีถบีในสภาพเศรษฐกจิปัจจบุนั ดฉัินคดัคา้น Donald Trump 

และนโยบายของเขาอยา่งเต็มที ่การกระทําของเขาทําใหป้ระเทศของเราแตกแยก และมสีถานะทีตํ่า่ลงใน
สายตาของประเทศอืน่ทัว่โลก ดฉัินตอ่สูก้บัความพยายามของ Trump และพรรครพัีบลกินัในการยกเลกิและ
ทําลายกฎหมายการรักษาพยาบาลทีส่ามารถจา่ยได ้(Affordable Care Act) ในฐานะสมาชกิระดบัสงูของพรรค
เดโมแครตในคณะกรรมการตลุาการของวฒุสิภา ดฉัินไดทํ้างานอยา่งไมห่ยดุหยอ่นเพือ่ใหป้ระธานาธบิด ีTrump 

รับผดิชอบตอ่การทํารา้ยหลกันติธิรรม ดฉัินกําลงัตอ่สูเ้พือ่คุม้ครองสตรเีพศในสถานทีทํ่างาน และรูส้กึภมูใิจทีไ่ด ้
ผา่นกฎหมายฉบบัหนึง่ในปีนี ้ซ ึง่คุม้ครองนักยมินาสตกิหญงิและนักกฬีาสมคัรเลน่คนอืน่ ๆ จากผูล้า่เหยือ่ทาง
เพศ ดฉัินจะตอ่ตา้นแผนการทํารา้ยสิง่แวดลอ้มของ Donald Trump ตอ่ไป เราตอ้งทา้ทายการทีเ่ขาไมเ่ชือ่เรือ่ง
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ โจมตทีีด่นิทีอ่ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของรัฐ California และขูท่ีจ่ะออกใบ
อนุญาตใหมสํ่าหรับการขดุเจาะน้ํามนันอกชายฝ่ังของรัฐ California และดฉัินจะตอ่สูก้บั Trump และรัฐบาลของ
เขา เพือ่หยดุยัง้พวกเขา ดฉัินใครข่อคะแนนเสยีงของทา่น เพือ่ทีจ่ะไดป้กป้องรัฐ California ในยามลําบากและ
ทา้ทายเชน่นี้

P.O. Box 1270

Los Angeles, CA 90078

โทรศัพท์: (866) 747-2981

อีเมล: contact@feinsteinforca.com

www.feinsteinforca.com

Lee Olson | ไมร่ะบพุรรค

ไมไ่ดส้ง่รปูถา่ยมา
สโลแกนของ Lee คอื “ปกป้องผลประโยชนข์องเรา ไมใ่ชข่องกลุม่ผลประโยชนพ์เิศษ” “ขบัรัฐบาลออกจาก
กระเป๋าสตางคข์องเราและชวีติของเรา” และ “การนําโดยดงึประเทศใหพ้น้จากจดุดบัทีเ่ราอาศยัอยูใ่ต ้"ความ
เป็นทาส สงคราม และความยากจนสําหรับทกุคน ยกเวน้กลุม่ผลประโยชนพ์เิศษ" เขา้สูแ่สงสวา่งแหง่ชวีติ
สําหรับเรา น่ันคอื "เสรภีาพ สนัตภิาพ และความรุง่เรอืงสําหรับทกุคน"" พันธกจิของ Lee คอื "คุม้ครองเราจาก
รัฐบาล" ถา้ทา่นเป็นผูไ้มฝั่กฝ่ายพรรคใดทีรู่ส้กึอดึอดั คนทีช่อบพรรครพัีบลกินัแตรู่ส้กึผดิหวงั หรอืคนทีช่อบ
พรรคเดโมแครตแตรู่ส้กึไมพ่อใจ ซึง่เรยีกรอ้งหาเสรภีาพ สนัตภิาพ และความรุง่เรอืงอยูเ่สมอมา Lee เป็นคนที่
ทา่นควรเลอืก รับแรงบนัดาลใจไดท้ี ่www.LeeOlsonforSenate.com

16458 Bolsa Chica Street, 

#165

Huntington Beach, CA 92649

โทรศัพท์: (949) 705-4538

อีเมล: lofsen2018@gmail.com

www.LeeOlsonForSenate.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
วฒุสิภาสหรฐัอเมรกิา

Kevin Mottus | รพัีบลกินั
FCC บงัคบัใหม้กีารนําเทคโนโลยใีหมไ่รส้าย 5G ออกมาใช ้และอนิเทอรเ์น็ตในทกุสิง่จะทําใหม้เีสาสง่สญัญาณ
หนา้บา้นทกุ 2-12 หลงั ทีจ่ะแผรั่งสคีวามถีว่ทิยไุมโครเวฟไรส้ายความถีส่งูและความหนาแน่นสงู (24 กกิะ
เฮริต์ซ–์90 กกิะเฮริต์ซ)์ การแผรั่งสขีองอปุกรณไ์รส้ายไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่เป็นอนัตราย และจะทําใหอ้ตัรา
การเกดิโรคมะเร็ง โรคเกีย่วกบัประสาท และความผดิปกตขิองระบบภมูคิุม้กนัเพิม่ขึน้ และทําลายการเจรญิพันธุ์
ของผูท้ีอ่ยูใ่กลเ้สาสง่สญัญาณ 5G เหลา่นี ้(google: การอทุธรณ ์5G ของนักวทิยาศาสตร ์การศกึษาไดแ้สดง
ใหเ้ห็นมานานนับทศวรรษแลว้วา่ การแผรั่งสคีลืน่ความถีว่ทิยมุผีลทางชวีวทิยาใตค้วามรอ้นตํา่กวา่แนวทางของ 
FCC ปัจจบุนัของเรา (google: Naval Medical Research Institute 1972) ไดม้กีารใชก้ฎหมายโทรคมนาคม
ปี 1996 มาตรา 704 เพือ่หา้มคณุและรัฐบาลทอ้งถิน่ของคณุไมใ่หแ้มแ้ตจ่ะคํานงึถงึสขุภาพและความปลอดภยั
ของคณุ เมือ่ตัง้เสาสง่สญัญาณมอืถอืใกลก้บับา้นของคณุ เมือ่ดทูีผ่ลตอ่สขุภาพดงักลา่วแลว้ ทําไมตอ้งหา้ม
ดว้ย ถา้สญัญาณดงักลา่วจะไมม่ผีลใด ๆ ตอ่สขุภาพ เรากําลงัยอมให ้FCC ทีถ่กูควบคมุโดยอตุสาหกรรมนีใ้ช ้
คลืน่ไมโครเวฟวางยาพษิ เด็ก ครอบครัว และสถานทีทํ่างานของเรา (google: พจนานุกรมเรือ่งความเจ็บป่วย
จากคลืน่ไมโครเวฟ) เราตอ้งหยดุการใชเ้สาสง่ 5G ทีม่อีนัตรายถงึตายไดเ้หลา่นีใ้กลบ้า้นเรา (google: ขา่ว
หนังสอืพมิพ ์พรรคเดโมแครต เกีย่วกบัเสาอากาศของ Verizon) พอกนัท!ี บรษัิทโทรศพัทม์อืถอื, CTIA ซึง่
เป็นกลุม่วิง่เตน้ของบรษัิทเหลา่นี,้ FCC ทีถ่กูครอบงําโดยอตุสาหกรรมนี,้ วฒุสิมาชกิ Thune ตอ้งรับผดิชอบ
ตอ่ความทกุข ์โรค และการเสยีชวีติทีพ่วกเขาทําใหเ้กดิขึน้ จากการปลอ่ยใหค้นเปิดรับรังสสีญัญาณมอืถอื 
(Google: FCC หน่วยงานทีถ่กูครอบงํา Harvard) มรีะบบสองพรรคระบบใหม ่: ผูแ้ทนทีป่กป้องผลประโยชนข์อง
บรษัิท และผูแ้ทนทีป่กป้องผลประโยชนข์องประชาชน ผมปกป้องผลประโยชนข์องประชาชน และสาบานวา่จะ
คุม้ครองสขุภาพและความผาสกุของชาว California ทกุคน ลงคะแนนเสยีงให ้Kevin Mottus เป็นวฒุสิมาชกิ

อีเมล: 5GisHarmful@gmail.com

www.KevinForSenate2018.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

Robert C. Newman, II | รพัีบลกินั

ไมไ่ดส้ง่รปูถา่ยมา
สนับสนุน: พระเจา้ ชวีติ รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ สทิธขิองพอ่แม ่สทิธใินทรัพยส์นิ ธรุกจิ จํากดั: รัฐบาล ภาษี กฎขอ้
บงัคบั ไม:่ วศิวกรรมธรณีเทคนคิ, สภารา่งรัฐธรรมนูญ

P.O. Box 8604

Redlands, CA 92375

อีเมล: Newman4governor@aol.com

www.Newman4governor.com

• ในฐานะประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสงูสดุของรัฐ ควบคมุดแูล
กระทรวงและหน่วยงานสว่นใหญข่องรัฐ และแตง่ตัง้ผูพ้พิากษา

• เสนอกฎหมายใหม ่อนุมตัหิรอืยบัยัง้การตรากฎหมาย และสง่งบ
ประมาณรายปีของรัฐไปยงัสภานติบิญัญัติ

• ระดมและสง่ทรัพยากรของรัฐในระหวา่งเหตฉุุกเฉนิตา่ง ๆ

Delaine Eastin | เดโมแครต
Delaine Eastin เป็นผูห้ญงิคนเดยีวทีไ่ดรั้บเลอืกเป็นผูอํ้านวยการกระทรวงศกึษาธกิารของรัฐ ซึง่ควบคมุดแูล
โรงเรยีนของรัฐ California และรับผดิชอบงบประมาณรอ้ยละ 40 ของรัฐ ในชว่ง 8 ปีของการดํารงตําแหน่ง
นี ้Delaine ทําใหรั้ฐ California เลือ่นอนัดบัจํานวนเงนิทีใ่ชต้อ่นักเรยีนหนึง่คนจากอนัดบัที ่47 ขึน้เป็นอนัดบัที ่
27 ของประเทศ โดยการฟ้องรอ้งผูว้า่การรัฐวา่กกัเงนิไวอ้ยา่งผดิกฎหมาย Delaine ลงสมคัรตําแหน่งผูว้า่การรัฐ 
เพราะรัฐ California กําลงัหลงทาง เราอยูใ่นอนัดบัที ่41 ของประเทศในดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชต้อ่นักเรยีนหนึง่คน 
แตอ่ยูท่ีอ่นัดบั 1 ในดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชต้อ่นักโทษหนึง่คน คา่ใชจ้า่ยทีส่งูดา้นการเลีย้งเด็ก การรักษาพยาบาล 
ทีพั่กอาศยั และการศกึษาตอ่มหาวทิยาลยั กําลงับบีรัดชาว California อยูใ่นขณะนี ้งบประมาณเป็นแถลงการณ์
คา่นยิม ในการสรา้งประชาธปิไตยของเราขึน้มาใหม ่เราจําเป็นตอ้งลงทนุในการศกึษา และสรา้งเศรษฐกจิทีเ่อือ้
กบัทกุคน ในฐานะผูว้า่การรัฐ Delaine จะสง่เสรมิใหม้งีานทีจ่า่ยคา่จา้งพอกบัคา่ครองชพีและจา่ยคา่ตอบแทน
ทีเ่ทา่เทยีมกนั สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัทีม่รีาคาไมแ่พง จัดหาระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ ปกป้องสทิธกิารเจรญิ
พันธุ ์คุม้ครองผูอ้พยพ ตอ่สูว้กิฤตสภาพภมูอิากาศโดยหา้มการขดุเจาะน้ํามนัดว้ยเทคโนโลยแีฟรคกิง้ (fracking) 

และการเปลีย่นไปใชพ้ลงังานสะอาด ลงทนุในธรุกจิขนาดยอ่ม บรกิารเลีย้งเด็กทีร่าคาไมแ่พง การศกึษาปฐมวยั
ถว้นหนา้ โรงเรยีนรัฐทีย่อดเยีย่ม การเรยีนขัน้อดุมศกึษาโดยไมต่อ้งกูห้นีย้มืสนิมาเรยีน การฝึกอบรมทางอาชพี 

Delaine ไดรั้บการสนับสนุนโดย National Women’s Political Caucus, Young Democrats’ Environmental/

Progressive Caucuses, Feminist Majority, SF Berniecrats, วฒุสิมาชกิ/สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร Dede 

Alpert, Joan Buchanan, Cecilia Aguiar-Curry, Loni Hancock และ Lori Saldana, หวัหนา้เทศมณฑล, 
นายกเทศมนตร,ี สมาชกิสภาเทศบาลเมอืง, สมาชกิคณะกรรมการโรงเรยีน, Teachers of the Year, และชาว 
California ทัว่ไปหลายพันคน เพราะ Delaine มคีวามกลา้หาญ วสิยัทศัน ์และหวัใจทีจ่ะนํารัฐของเรา 

Delaine เป็นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บเลอืกใหดํ้ารงตําแหน่งทัว่รัฐ, สมชัชาและสภาเมอืง 

Union City ซึง่มโีรงเรยีนประถมศกึษาชือ่ Delaine Eastin Elementary School Delaine จะเป็นผูว้า่การรัฐ
หญงิคนแรกของ California www.DelaineforGovernor.com

อีเมล: Delaine@Delaineforgovernor.com

www.Delaineforgovernor.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

Peter Y. Liu | รพัีบลกินั
#cesp5

โทรศัพท์: (510) 517-3423

อีเมล: PeterYLiu@aim.com

https://localwiki.org/oakland/Peter_Y._Liu

Gloria Estela La Riva | พซีแอนดฟ์รดีอม
บรษัิทใหญ ่ๆ ธนาคาร และกระทรวงกลาโหม ไดค้รอบงําสงัคมเรามานานเกนิไปแลว้ ผลลพัธ ์: คนครึง่หนึง่
ของประเทศมฐีานะยากจน หรอืเกอืบยากจน คา่ทีพั่กอาศยัสงูขึน้มาก ผูอ้พยพถกูทําใหเ้ป็นแพะรับบาป จํานวน
นักโทษในเรอืนจํามากขึน้ และการใชอํ้านาจมากเกนิของตํารวจ สิง่แวดลอ้มกําลงัถกูทําลาย พอกนัท!ี ลง
คะแนนเสยีงใหแ้กนั่กสงัคมนยิม! มสีว่นรว่ม!

2969 Mission St.

San Francisco, CA 94110

โทรศัพท์: (415) 821-6171

อีเมล: votelariva2018@votepsl.org

www.lariva2018.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

Zoltan Istvan | ไลเบอทาเรยีน
ในฐานะนักการเมอืงอสิรนยิมชัน้นําคนหนึง่ในอเมรกิา ผมกําลงัลงสมคัรตําแหน่งผูว้า่การรัฐ เพือ่เรยีกความ
เทา่เทยีมกนั ความรับผดิชอบดา้นการเงนิและการคลงั และความรุง่เรอืง กลบัสูรั่ฐ California ผมเกดิในเมอืง 

Los Angeles จบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัชัน้นําของประเทศ เคยเป็นนักขา่วของ National Geographic 
เป็นเจา้ของธรุกจิทีป่ระสบความสําเร็จในแถบซานฟรานซสิโก และเป็นผูว้างนโยบายดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยคีนหนึง่ทีสํ่าคญัของโลก ผมเกอืบไดเ้ป็นผูล้งสมคัรตําแหน่งรองประธานาธบิด ีคูก่บัผูว้า่การรัฐ Gary 

Johnson ทีล่งสมคัรตําแหน่งประธานาธบิด ีผมมปีระสบการณด์า้นการบรหิารทีจ่ะลดภาษี ยตุสิงครามยาเสพตดิ 
ปกป้องเสรภีาพของเรา และสรา้งงานใหม ่ผมสนับสนุนสทิธสิตรใีนการยตุกิารตัง้ครรภ ์สนับสนุนผูอ้พยพ ธรุกจิ
ขนาดยอ่ม และการไมเ่อาศาสนาเขา้มาเกีย่วขอ้ง ในฐานะสาม ีพอ่ และพลเมอืงคนหนึง่ ผมมคีา่นยิมเดยีวกนักบั
ทา่นทีต่อ้งการเห็นการฟ้ืนฟรัูฐ California ดว้ยวสิยัทศันใ์หมอ่นัทรงพลงั ลงคะแนนเสยีงให ้Zoltan! 

35 Miller Ave., #102

Mill Valley, CA 94941

อีเมล: info@zoltanistvan.com

www.zoltanistvan.com

Yvonne Girard | รพัีบลกินั
ในฐานะทหารผา่นศกึคนหนึง่และผูว้า่การรัฐ ดฉัินจะทํางานเพือ่ลดกฎขอ้บงัคบัใน California และลดภาษี 
ดฉัินเชือ่วา่ความยตุธิรรมเป็นของทกุคน ตัง้แตท่ารกทีอ่ยูใ่นครรภ ์ครอบครัวของทหารและเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร
ฉุกเฉนิทีเ่สยีชวีติ ไปจนถงึชาวญีปุ่่ น ยวิ อารเ์มเนยี พืน้เมอืง และแอฟรกินัอเมรกินั ผูท้ีถ่กูปฏบิตัติอ่อยา่งไม่
ยตุธิรรมในอดตี และยงัไมไ่ดรั้บการแกไ้ขอยา่งเต็มทีใ่นปัจจบุนั ไมค่วรมเีด็กคนใดทีต่อ้งอยูด่ว้ยความหวิโหย 
อาหารสําหรับนักเรยีนโรงเรยีนรัฐชัน้ K-12 ควรรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการใหก้ารศกึษาแกนั่กเรยีนแตล่ะคน ดฉัิน 

Yvonne Girard ขอคะแนนเสยีงของทา่น

P.O. Box 3602

Jurupa Valley, CA 92519

โทรศัพท์: (951) 452-4499

อีเมล: girardforgovernor@gmail.com
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ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

Christopher N. Carlson | กรนี
“ใหก้ารศกึษาแกเ่ด็ก ๆ และรักษาโลกใหป้ลอดภยั มฉิะนัน้แลว้ จะตอ้งประสบกบัสงคราม และความยากลําบาก"

@guberthecandidate

John H. Cox | รพัีบลกินั
เป็นเวลาหลายปีแลว้ทีนั่กการเมอืงของรัฐทํารา้ยผูเ้สยีภาษีทีเ่ป็นชนชัน้กลางและเจา้ของธรุกจิขนาดยอ่ม นักการ
เมอืงอาชพีทีถ่กูอทิธพิลของเงนิจากกลุม่ผลประโยชนพ์เิศษครอบงํา ไดทํ้าใหพ้วกเราตอ้งรับภาระตา่ง ๆ เชน่ 
ภาษีเงนิได ้ภาษีการขาย และภาษีน้ํามนัในอตัราสงูทีส่ดุในประเทศนี ้นักการเมอืงเหล่า่นีไ้ดท้บัถมภาษี คา่
ธรรมเนยีม และขอ้บงัคบัมากมายแกเ่รา จนเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะสรา้งทีพั่กอาศยัราคาไมแ่พง ขณะเดยีวกนักผ็ลกั
ธรุกจิหลายพันรายและงานรายไดด้อีอกจากรัฐของเรา ผมเป็นนักธรุกจิขนาดยอ่มทีอ่นุรักษ์นยิม และลงสมคัร
ตําแหน่งผูว้า่การรัฐ เพือ่ยบัยัง้การขึน้ภาษีและกฎขอ้บงัคบัทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การสรา้งงาน ซึง่ทําใหก้ารอยูอ่าศยั
และการทําธรุกจิในรัฐ California ตอ้งใชเ้งนิจํานวนมาก ผมเป็นนักอนุรักษ์นยิมคนเดยีวในการแขง่ขนัครัง้นี ้ผู ้
ทีท่ัง้สนับสนุนสทิธขิองคนอเมรกินัในการครอบครองอาวธุ และไดรั้บการสนับสนุนโดย California Pro-Life 

Council หากผมไดรั้บเลอืก ในวนัแรกของการดํารงตําแหน่งของผม ผมจะยตุกิฎหมายของรัฐวา่ดว้ยการใหท้ีพั่ก
พงิแกอ่าชญากร และทําใหป้ระชาชนของเราทัง้หมดตกอยูใ่นอนัตราย เมือ่รพัีบลกินัในรัฐสภาของ California 

ไดข้อใหผ้มทําหนา้ทีเ่ป็นประธานการรณรงคอ์ยา่งแทจ้รงิ เพือ่ยกเลกิภาษีน้ํามนั ผมเต็มใจรับหนา้ทีนั่น้ เพราะถงึ
เวลาทีจ่ะตอ้งตอ่สูแ้ละยตุสิงครามทีม่ตีอ่ชนชัน้กลาง ขอใหเ้ราชว่ยกนัปลดปลอ่ยรัฐ California ใหเ้ป็นอสิระจาก
อทิธพิลการทจุรติของกลุม่ผลประโยชนพ์เิศษ และเรยีกความฝันของ California กลบัคนืมา ถา้ทา่นพรอ้มทีจ่ะ
มสีว่นรว่มในความเคลือ่นไหวของเรา ขอใหส้ง่ขอ้ความวา่ reclaim ถงึ 99000 และตดิตามผมไดใ้น Facebook 

ผมจะทําเชน่นีต้ามลําพังไมไ่ด ้แตถ่า้เรารว่มมอืกนั เราจะสามารถทําใหรั้ฐ California กลบัมายิง่ใหญอ่กีครัง้ได ้
ผมชือ่ John Cox พรรครพัีบลกินัทีล่งสมคัรตําแหน่งผูว้า่การรัฐ

อีเมล: info@JohnCoxforGovernor.com

JohnCoxforGovernor.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

Josh Jones | กรนี
คอรรั์ปชัน่ คา่ใชจ้า่ยทีส่งูเกนิไป การสิน้เปลอืง สิง่เหลา่นีไ้ดก้ลายเป็นเรือ่งปกตไิปเสยีแลว้ ผมจะเปลีย่นแปลง
สิง่เหลา่นี ้เรากําลงัรับฟังทา่น ดว้ยการพบกบัผูค้นในทัง้ 58 เทศมณฑล บรษัิทไมใ่ชค่น และเงนิกไ็มใ่ช่
ความเห็น สทิธขิองคนขา้มเพศ : ไมใ่ชส่ทิธพิเิศษสําหรับบรษัิทใหญ ่ๆ เราตอ้งปกป้องบํานาญ ประกนัสงัคม 
พลงังานทีย่ัง่ยนื อา่งเกบ็น้ําใตด้นิ สรา้งรายไดพ้ืน้ฐานถว้นหนา้ ทีพั่กอาศยั คา่ภาคหลวงน้ํามนั ใหเ้รยีนฟรใีน
มหาวทิยาลยั หา้มการใชแ้รงงานทาสในเรอืนจํา แกไ้ข DACA หา้มการขดุเจาะน้ํามนัแบบแฟรคกิง้ ใชร้ะบบ
กองทนุสขุภาพรายเดยีวสําหรับทกุคน ลงคะแนนให ้Josh Jones, ชาว California รุน่ที ่4 ลงคะแนนใหส้ทิธิ
มนุษยชนและผูนํ้าทีเ่ขม้แข็ง www.candidate-statements-cost-25-dollars-a-word.com

P.O. Box 72603

Davis, CA 95617

โทรศัพท์: (530) 322-5761

อีเมล: info@josh4gov.org

www.josh4gov.org

J. Bribiesca | เดโมแครต
ผมกําลงัลงสมคัรตําแหน่งผูว้า่การรัฐ เพือ่ทําใหรั้ฐ California ดขีึน้ ผมสนับสนุนการชว่ยเหลอืทหารผา่นศกึ คน
ไรบ้า้น (ผมเคยเป็นเด็กไรบ้า้น) ผูส้งูอาย ุคนทพุพลภาพ และเยาวชนของรัฐ California ผมเป็นตวัแทนชนชัน้
กลางทีย่ากจน และผูท้ีไ่มม่ปีากมเีสยีง ผมเป็นพลเมอืงอเมรกินัทีภ่าคภมูใิจ เป็นหมอทีเ่กษียณแลว้จากเม็กซโิก 
และเป็นผูอ้พยพคนแรกจากเม็กซโิกทีล่งสมคัรตําแหน่งผูว้า่การรัฐ California ผมไมใ่ชนั่กการเมอืงอาชพี ดว้ย
คะแนนเสยีงของทา่น ผมจะตอ่สูเ้พือ่ทําใหรั้ฐ California ดขีึน้ โดยใชว้ธิสีามญัสํานกึ และสง่เสรมิการป้องกนั 
โดยการจัดการกบัสาเหตเุพือ่หลกีเลีย่งผลทีร่าคาแพง การคุม้ครองพลเมอืงของเราใหป้ลอดภยั เรยีกรอ้งความ
โปรง่ใส ความยตุธิรรม และความรับผดิชอบ และเคารพสทิธขิองคน โดยการกระทําทีใ่หเ้กยีรตแิละอยา่งมี
จรยิธรรมของขา้ราชการทกุคนของรัฐ และการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนั หยดุยัง้ขา้ราชการ
ทีไ่ดรั้บการเลอืกตัง้ทีใ่ชตํ้าแหน่งหนา้ทีข่องตนเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตวั โดยผลกัภาระใหแ้กบ่รรดาผูเ้สยีภาษี 
ลดกฎขอ้บงัคบัตา่ง ๆ เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิเตบิโต และเพือ่การสรา้งงาน ปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน ลดราคาน้ํามนั
และสาธารณูปโภค และสง่เสรมิพลงังานหมนุเวยีน คุม้ครองสิง่แวดลอ้มของเรา อนุรักษ์นยิมดา้นการเงนิการคลงั 
รัฐบาลขนาดเล็กลงและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยลดจํานวนหน่วยงานทีไ่รส้มรรถภาพ การรักษาพยาบาลทีไ่ม่
แพง โดยลดราคาคา่ยาและคา่โรงพยาบาล เรยีกรอ้งการศกึษาทีด่ขี ึน้และฟร ีเคารพสทิธสิตร ีครอบครัว ความ
หลากหลาย และเสรภีาพ www.juanbribiesca.com

3298 Governor Dr. #22917

San Diego, CA 92192

อีเมล: drbribiescaforgovernor@gmail.com

www.juanbribiesca.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

Amanda Renteria | เดโมแครต
รัฐบาลจะทํางานไดด้ทีีส่ดุ เมือ่ขา้ราชการทีม่แีรงบนัดาลใจทําหนา้ทีข่องตนดว้ยความนอบนอ้ม กระตอืรอืรน้ 
และความชาํนาญ ตัง้แตเ่มอืงหลวงของประเทศถงึเมอืงหลวงของรัฐ เราเจอปัญหาตา่ง ๆ เมือ่ปลอ่ยใหบ้รรดา
นักการเมอืงซือ้ตําแหน่งของตน และใชอํ้านาจของตวัเองเพือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชนส์ว่นตวั เพือ่ใหส้ามารถลง
สมคัรรับเลอืกตัง้ ดฉัินเพิง่จะลาออกจากตําแหน่งอาวโุสในกระทรวงยตุธิรรมของรัฐ California ในฐานะหวัหนา้
คณะทํางานของกระทรวงยตุธิรรม ดฉัินนําทมีขา้ราชการทีทุ่ม่เทจํานวน 1,000 คน และบรหิารงบประมาณ
จํานวน $850 ลา้น กระทรวงยตุธิรรมไดข้งัผูค้า้มนุษย ์ปราบปรามผูก้อ่มลภาวะ คุม้ครองสทิธขิองผูอ้พยพ 
ตอ่สูเ้พือ่การรักษาพยาบาลสตรเีพศ ป้องกนัผูส้งูวยัจากการถกูหลอกเกีย่วกบั Medi-Cal และเรยีกเงนิคนืจาก
มหาวทิยาลยัทีห่วงัแตผ่ลกําไรใหแ้กนั่กศกึษา กอ่นหนา้ทีจ่ะทํางานกบักระทรวงยตุธิรรม ดฉัินเคยเป็นครสูอน
วชิาคณติศาสตรใ์นแถบ Central Valley เป็นนักวเิคราะหง์บประมาณสําหรับเมอืง San Jose เป็นทีป่รกึษา
นโยบายเศรษฐกจิใหแ้กว่ฒุสิมาชกิ Feinstein และเป็นชาวละตนิคนแรกในประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นหวัหนา้คณะ
ทํางานในวฒุสิภาของสหรัฐฯ นีทํ่าใหด้ฉัินมปีระสบการณด์า้นนโยบายทีล่กึซึง้ทีส่ดุในการแขง่ขนันี ้แตท่ีสํ่าคญั 
สิง่เหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่การรับราชการเป็นอาชพีทีด่ฉัินปรารถนามาตลอดชวีติ ชาว California ภาคภมูใิจที่
เป็นแนวหนา้ของความเปลีย่นแปลงในอเมรกิา ดงันัน้ เราจงึจะอยูน่ิง่ตอ่ไปไมไ่ดอ้กีแลว้ ปีนี ้เราจําเป็นตอ้งมคีน
หนา้ใหม ่ๆ ทีม่คีวามคดิใหม ่ๆ ถงึเวลาทีค่วรจัดระบบใหมแ่ลว้ อา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัความเคลือ่นไหวของเราไดท้ี ่
www.amandarenteria.com

Menlo Park, CA amandarenteria.com

Travis Allen | รพัีบลกินั
ผมเกดิและโตในรัฐ California และไดรั้บโอกาสมากมายในรัฐนี ้ภรรยาและผมกําลงัเลีย้งลกูของเราในรัฐนี ้ผม
เคยเป็นทีป่รกึษาดา้นการเงนิ และเริม่ธรุกจิขนาดยอ่มของผมทีน่ี ่ผมไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ของรัฐ California เมือ่หกปีทีแ่ลว้ ผมมโีอกาสชว่ยทําลายบนัทกึสถติโิลกกนิเนสสด์ว้ยซํา้ ผมรักรัฐ California 

และภมูใิจทีไ่ดอ้ยูใ่นรัฐนี ้ผมอยากใหล้กูสาวของผมอยูใ่นรัฐทีผ่มเตบิโตมา แตรั่ฐของเรากําลงัถกูคกุคามดว้ย
ภาษีอตัราสงู กฎขอ้บงัคบัทีม่ากมายกา่ยกอง นโยบายอาชญากรรมทีอ่อ่นปวกเปียก และมาตรฐานทีตํ่า่ดา้นการ
ศกึษา เราตอ้งทําใหรั้ฐ California ของเราดอียา่งทีเ่คยเป็นในอดตี ผมมแีผนหา้ประการสําหรับรัฐ California : 

1) ลดภาษีสําหรับชาว California ทกุคน 2) ลงโทษหนักขึน้กบัอาชญากรรม เพือ่ปกป้องครอบครัวคนในรัฐ 
California ไมใ่ชต่วัอาชญากร 3) ซอ่มแซมถนนของเรา และลดความแออดัของการจราจร โดยใชเ้งนิภาษีที่
มอียูข่องเราเพือ่สรา้งถนนทีม่คีณุภาพดขีึน้ ไมใ่ชส่รา้งรถรางไฟฟ้าความเร็วสงู 4) จัดหาการศกึษาทีด่ทีีส่ดุใน
อเมรกิา โดยทําใหโ้รงเรยีนและโรงเรยีนในกํากบัของรัฐเป็นทีท่ีป่ลอดภยัสําหรับเด็ก ๆ และ 5) ทําโครงการน้ํา
ของรัฐใหเ้สร็จสมบรูณ ์เพือ่เป็นทีเ่กบ็น้ํา ซึง่จะชว่ยสงวนน้ําในดนิดอนสามเหลีย่มเอาไว ้และจัดหาน้ําใหแ้กเ่รอืก
สวนไรน่า ชานเมอืง และเมอืงตา่ง ๆ ของรัฐ California ความสําเร็จของผมในอดตี ผมรเิริม่ความพยายามครัง้
แรกในการยกเลกิภาษีน้ํามนั และภาษีรถยนตใ์หมท่ีส่งูเกนิไป และผมไดเ้กรด “A” จาก Howard Jarvis สมาคม
ผูเ้สยีภาษี ทกุปี นับตัง้แตท่ีผ่มทํางานในสภาผูแ้ทนราษฎร ในฐานะผูว้า่การรัฐ ผมจะยกเลกินโยบายทีเ่ป็น
อนัตรายของรัฐ California วา่ดว้ยการใหท้ีพั่กพงิแกอ่าชญากร มาชว่ยกนักูรั้ฐ California กลบัคนืมาดกีวา่ : 
ลงคะแนนเสยีงให ้Travis Allen เป็นผูว้า่การรัฐ www.JoinTravisAllen.com

อีเมล: info@JoinTravisAllen.com

www.Facebook.com/JoinTravisAllen
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

Akinyemi Agbede | เดโมแครต
ถอ้ยแถลงวา่ดว้ยพันธกจิ—California เขม้แข็ง!

6775 Santa Monica Blvd. 

#4-254

Los Angeles, CA 90038

โทรศัพท์: (559) 230-7913

อีเมล: yemibode@hotmail.com

www.thenextgovernorofcalifornia2018.com

Desmond Silveira | ไมร่ะบพุรรค
ไดรั้บการสนับสนุนโดยพรรค American Solidarity ซึง่สนับสนุนความมศีลีธรรมและ
เกยีรตภิมูขิองชวีติมนุษย ์ความยตุธิรรมในสงัคม การดแูลสิง่แวดลอ้ม และสนัตภิาพ 
https://ca.solidarity-party.org/desmond-silveira-governor/  https://solidarity-party.org/

อีเมล: desmondsbox-asp@yahoo.com

https://ca.solidarity-party.org/desmond-silveira-governor/
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

Nickolas Wildstar | ไลเบอทาเรยีน
ผมกําลงัลงสมคัรตําแหน่งผูว้า่การรัฐ เพราะบรรดานักการเมอืงทีไ่ดรั้บเลอืกไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนของประชาชนในรัฐ
นีอ้กีตอ่ไปแลว้ ในฐานะผูป้ระกอบอาชพีชนชัน้กลางเป็นเวลา 20 ปี ผมจะปกป้องคนในรัฐนีจ้ากการเกบ็ภาษีที่
ไมจํ่าเป็น กฎขอ้บงัคบัทีม่ากมายเกนิจําเป็น และคา่ครองชพีทีส่งูลิว่ ในฐานะนักอสิรนยิม ผมจะไมย่อมออ่นนอ้ม
แกค่วามตอ้งการของกลุม่ผลประโยชนพ์เิศษ เพือ่แลกกบัเสรภีาพของทา่น และจะธํารงไวซ้ ึง่รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมรกิา ในฐานะผูว้า่การรัฐ ผมจะรับใชป้ระชาชนชาว California ทกุคนดว้ยความภาคภมูใิจ โปรดให ้
โอกาสผมไดรั้บเกยีรตนิี ้โดยเลอืก Wildstar เป็นผูว้า่การรัฐ และมารว่มกนันําเสรภีาพกลบัคนืมา!

P.O. Box 313

Placentia, CA 92871

โทรศัพท์: (818) 214-8616

อีเมล: wildstar@wildstar2018.com

Wildstar2018.com

Michael Shellenberger | เดโมแครต
สหายทีรั่ก ผมเป็นเดโมแครตหวักา้วหนา้มานานมาก ผูท้ีไ่ดต้อ่สูเ้พือ่ความยตุธิรรมในสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
มาตลอดชวีติของผม นติยสาร Time ไดย้กยอ่งใหผ้มเป็น “วรีบรุษุแหง่สิง่แวดลอ้ม” เพราะผมบอกความจรงิ
เกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ผมกําลงัลงสมคัรตําแหน่งผูว้า่การรัฐ เพือ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัจํานวน
มาก งานทีด่ ีและโรงเรยีนระดบัโลก ทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาแพงกําลงัทําลายความฝันของรัฐ California รัฐของ
เรามอีตัราความยากจนสงูทีส่ดุในอเมรกิา และความเหลือ่มล้ํามากทีส่ดุ ผมมวีสิยัทศันใ์หมท่ีช่ดัเจนมาก น่ัน
คอื "California สําหรับทกุคน" ยกเลกิคณะกรรมาธกิารสาธารณูปโภคทีท่จุรติ และหยดุการทําสญัญาทีไ่มน่่า
ไวว้างใจของรัฐบาล ชว่ยชมุชนตา่ง ๆ ทัว่รัฐในการแบง่ปันความรับผดิชอบในการสรา้งบา้นใหม ่สรา้งงานที่
ดใีนภาคการผลติไฮเทค จัดการศกึษาใหเ้หมาะกบัเด็กแตล่ะคน เพือ่เด็กทกุคนจะไดป้ระโยชนจ์ากการเรยีน
พเิศษแบบตวัตอ่ตวั และการเรยีนรูด้ว้ยดจิทิลั บกุเบกิพลงังานสะอาดราคาถกู และรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าทีไ่ร ้
คนขบั เพือ่ป้องกนัการจราจรทีต่ดิขดั และการทีช่าว California เสยีชวีติมากกวา่สามพันรายตอ่ปี ขอขอบคณุที่
พจิารณาการลงสมคัรรับเลอืกตัง้ของผม Michael

www.shellenberger.org
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูว้า่การรฐั

Johnny Wattenburg | ไมร่ะบพุรรค
ทําไมจะไมล่ะ่! 

อีเมล: wattenburg4gov@gmail.com

www.Facebook.com/wattenburg4governor
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
รองผูว้า่การรฐั

Eleni Kounalakis | เดโมแครต
ดฉัินเป็นนักธรุกจิ แมข่องลกูชายวยัรุน่สองคน และอดตีทตู U.S. ภายใตป้ระธานาธบิดโีอบามา ประสบการณ์
ของดฉัินไดส้อนใหด้ฉัินรับฟัง เรยีนรู ้และนํา ดฉัินลงสมคัรเขา้แขง่ขนัในตําแหน่งรองผูว้า่การรัฐเพือ่ยนืเคยีงขา้ง
คา่นยิมดา้นความหลากหลายและโอกาสของ California เพราะสองสิง่นีข้บัเคลือ่นเศรษฐกจิของเรา California 

จะนําพาประเทศ และตอ้งรักษาดวงประทปีแหง่ความหวงัเอาไว ้ดฉัินภมูใิจทีไ่ดรั้บการรับรองจาก วฒุสิมาชกิ 

Kamala Harris, California Legislative Women’s Caucus, Equality California และ สหพันธค์รแูหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี ดฉัินจะสูเ้พือ่การศกึษาระดบัสงูทีม่รีาคาเหมาะสมดว้ยการตอ่ตา้นการขึน้คา่เลา่เรยีนที ่UC, CSU 

และวทิยาลยัชมุชนของเรา ดฉัินเชือ่ในระบบกองทนุสขุภาพรายเดยีว (single-payer) และจะสูเ้พือ่บรกิารสขุภาพ
ดถีว้นหนา้ ดฉัินจะเป็นประธานคณะกรรมาธกิารทีด่นิของรัฐ และจะสูก้บัแผนการของ Donald Trump ทีจ่ะขดุ
เจาะหาน้ํามนัเพิม่เตมิจากชายฝ่ังทะเลของ California ดฉัินจะตอ่ตา้นสญัญาเชา่ในตา่งประเทศตอ่บรษัิทน้ํามนั
ยกัษ์ใหญ ่ไมต่อ้งพดูอยา่งอืน่อกี ดฉัินจะชว่ยเปลีย่นวฒันธรรมการเมอืงใน Sacramento เพือ่หยดุยัง้การกอ่กวน
ทางเพศในทีทํ่างานทกุแหง่ ดฉัินเป็นบตุรสาวของผูอ้พยพ และเป็นคนแรกทีเ่ป็นบณัทติวทิยาลยัในครอบครัว
ของดฉัิน ดฉัินทําให ้American Dream เป็นจรงิ บดิาของดฉัินมาที ่California เพยีงคนเดยีวเมือ่อาย ุ14 ปี ได ้
ทํางานเป็นคนงานในไร ่และเราไดร้ว่มมอืกนัสรา้งธรุกจิครอบครัวทีส่ง่มอบบา้นทีม่รีาคาไมแ่พงสําหรับครอบครัว
ทีทํ่างาน ในฐานะนักธรุกจิหญงิ ดฉัินเขา้ใจวา่เราตอ้งสรา้งเศรษฐกจิทีส่ง่เสรมิชาว Californian ทกุคน ดฉัิน
ภมูใิจทีไ่ดทํ้าหนา้ทีท่ตูประจําฮงัการเีพือ่ชว่ยสง่เสรมิประชาธปิไตย และตอ่สูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
อากาศ ดฉัินไดเ้ดนิทางไปยงัเทศมณฑลทัง้หมด 58 แหง่และไดย้นิเรือ่งราวสว่นตวัของคณุ ดฉัินจะคอยรับฟัง
เสยีงของชาว Californian ทกุคน ขอบคณุสําหรับการพจิารณาของคณุ

916 Kearny St., #605

San Francisco, CA 94133

อีเมล: info@eleniforca.com

www.EleniForCA.com

• รับตําแหน่งและภาระหนา้ทีข่องผูว้า่การรัฐในกรณีการกลา่ว
โทษเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารชัน้สงูของรัฐบาล เสยีชวีติ ลาออก 
ถกูถอดออกจากตําแหน่ง หรอืไมอ่ยูใ่นรัฐ

• ทําหนา้ทีเ่ป็นประธานของวฒุสิภาแหง่รัฐ และมคีะแนนเสยีง
เพือ่ตดัสนิผูช้นะ

• ประธานคณะกรรมาธกิารการพัฒนาเศรษฐกจิ เป็นสมาชกิ
คณะกรรมาธกิารทีด่นิของรัฐ และน่ังในคณะกรรมการระบบ
มหาวทิยาลยัแหง่ California

Cameron Gharabiklou | เดโมแครต
เพราะเมือ่ประวตัศิาสตรถ์กูเขยีนขึน้บอกวา่ California ลกุขึน้และตอ่ตา้น และนําพาประเทศนีก้า้วไปขา้งหนา้ มา
ดวูธิไีดท้ี ่www.CameronForCalifornia.com

อีเมล: hello@cameronforcalifornia.com

www.CameronForCalifornia.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
รองผูว้า่การรฐั

Jeff Bleich | เดโมแครต
ทําหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาอาวโุสใหแ้กป่ระธานาธบิด ีObama และเป็นทตูประจําออสเตรเลยี ผมไดเ้ห็นความ
กา้วหนา้ทีข่ ึน้อยูก่บัความเต็มใจของทกุคนทีจ่ะ “ผกูเชอืกรองเทา้แลว้วิง่” ผมลงสมคัรเขา้แขง่ขนัสําหรับ
ตําแหน่งรองผูว้า่การรัฐ เพราะเศรษฐกจิของรัฐ California ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก แตก่ารอภปิรายทางการ
เมอืงของเราไมไ่ดเ้ปลีย่นไปเลยในชว่ง 30 ปี เงนิเดอืนไมไ่ดข้ึน้ตามคา่บา้น คา่รักษาพยาบาล และคา่เลา่เรยีน
ทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ งานหลายลา้นงานไดส้ญูเสยีใหก้บัเทคโนโลย ีและจะสญูเสยีอกีหลายลา้นในอกีสบิปีขา้งหนา้ 
California ตอ้งการผูนํ้าทีมุ่ง่เนน้ไปทีก่ารทําใหเ้ศรษฐกจิใหมน่ีใ้หป้ระโยชนแ์กท่กุคน ผมไดทํ้าหนา้ทีเ่ป็นที่
ปรกึษาใหแ้กป่ระธานาธบิด ีObama เป็นทตู U.S. และหวัหนา้ทัง้คณะกรรมการ Cal State University และคณะ
กรรมการเนตบิณัฑติยสภาแหง่รัฐ ตลอดการทํางานของผม ผมไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผมทราบวธิเีอาชนะการตอ่สู ้
ทีย่ากลําบาก ในฐานะทนาย ผมไดต้อ่สูแ้ละไดรั้บชยัชนะใหแ้กช่มุชนผูอ้พยพของเรา ซึง่ปกป้องรา่งกฎหมาย 

187 ของ Pete Wilson ผมไดต้อ่สูเ้พือ่ทําใหแ้น่ใจวา่สตรแีละคนสผีวิสามารถเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัของเรา
ไดแ้มว้า่จะมรีา่งกฎหมาย 209 กต็าม ผมไดรั้บชยัชนะในคดทีีจํ่ากดัการขายอาวธุปืน และเพือ่คุม้มครองเหยือ่
ความรนุแรงภายในครอบครัว และไดต้อ่สูเ้พือ่สทิธ ิLGBTQ หลายสบิปีกอ่นทีพ่วกเขาจะไดรั้บการสนับสนุนอยา่ง
กวา้งขวาง ผมไดรั้บการเตรยีมตวัเพือ่จัดการกบัความทา้ทายใหม่ๆ  ในดา้นการศกึษา การรักษาพยาบาล และ
เทคโนโลยทีีม่ผีลกบัทกุคน ผมไดรั้บการรับรองโดยสมาชกิรัฐสภา Jackie Speier, Adam Schiff และ 
Ro Khanna รวมถงึสมาชกิสภานติบิญัญัต ินายกเทศมนตร ีกรรมการบรหิารเทศมณฑล และสมาชกิสภา
เทศบาลเมอืงใน California อกีมากมาย หากคณุตอ้งการวสิยัทศันแ์ละประวตักิารทํางานทีย่าวนานเพือ่ความ
กา้วหนา้ และการเปลีย่นแปลง ผมจะรูส้กึขอบคณุทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงของคณุ

อีเมล: info@jeffbleich.com

www.jeffbleich.com

Ed Hernandez | เดโมแครต
Ed Hernandez ซึง่เป็นวฒุสิมาชกิของรัฐและนักธรุกจิกขนาดเล็ก ลงสมคัรเขา้แขง่ขนัเพือ่ตําแหน่งรอง
ผูว้า่การรัฐ เพือ่ขยายการเขา้ถงึการรักษาพยาบาล ลดคา่ยาตามใบสัง่แพทย ์ตอ่สูเ้พือ่ครอบครัวทีทํ่างาน 
คุม้ครองสิง่แวดลอ้มของเรา และทําใหส้ามารถเขา้ถงึการศกึษาระดบัสงูไดม้ากขึน้และไมแ่พง ในฐานะพอ่
และปู่  Hernandez ไดใ้ชช้วีติทํางานเพือ่ความตอ้งการดา้นการรักษาพยาบาลของชมุชนของเราดว้ยการนํา
การดแูลสายตามาสูค่รอบครัวทีทํ่างานใน San Gabriel Valley Hernandez ซึง่เป็นหลานของผูอ้พยพเตบิโต
ในชมุชนชัน้แรงงานของเทศมณฑล L.A. ไดฝ่้าฟันผา่นวทิยาลยั และไดส้รา้งธรุกจิขนาดเล็กทีป่ระสบความ
สําเร็จรว่มกบัภรรยา ในฐานะของผูใ้หบ้รกิารรักษาพยาบาล วฒุสิมาชกิ Hernandez ไดนํ้าการตอ่สูเ้พือ่ทําให ้
การรักษาพยาบาลมรีาคาไมแ่พงดว้ยการผา่นกฎหมายสําคญัทีค่วบคมุบรษัิทเภสชักรรมยกัษ์ใหญจ่ากการขึน้
คา่ใชจ้า่ยดา้นยาตามใบสัง่แพทยด์ว้ยการสรา้งกฎระเบยีบทีโ่ปรง่ใสมากขึน้ใหมเ่พือ่ชว่ยลดราคายาลง ในฐานะ
ผูนํ้าในวฒุสิภาแหง่รัฐ Hernandez ไดช้ว่ยผา่นกฎหมายตา่งๆ ทีช่ว่ยปกป้องการเขา้ถงึอากาศและน้ําทีส่ะอาด 
เพิม่การสนับสนุนเงนิใหแ้กโ่ปรแกรมการศกึษาของโรงเรยีนและอาชพี และใหก้ารเรยีนฟรหีนึง่ปีในวทิยาลยั
ชมุชน Hernandez ไดรั้บการรับรองจากเหลา่เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิของ California, สมาคม สมาคมครแูหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี, สมาคม สมาคมพยาบาลแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี, ผูค้วบคมุการเงนิของรัฐ Betty Yee และอยัการ
สงูสดุแหง่รัฐ California Xavier Becerra เพราะพวกเขารูว้า่เขาจะสูก้บักลุม่ผลประโยชนพ์เิศษของบรษัิทเพือ่
ครอบครัว วฒุสิมาชกิของรัฐ Ed Hernandez ยงัชว่ยนําความพยายามทีจ่ะยตุวิฒัธรรมของ Sacramento ทีไ่ม่
คุม้ครองประชาชนจากการกอ่กวนทางเพศ, ทําใหผู้ล้ะเมดิตอ้งรับผดิชอบ และใหผู้ก้ระทําผดิพน้จากตําแหน่ง 
ลงคะแนนเสยีงใหว้ฒุสิมาชกิ Ed Hernandez ในตําแหน่งรองผูว้า่การรัฐ California

อีเมล: info@edhernandez4ca.com

www.edhernandez4ca.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
รองผูว้า่การรฐั

David Fennell | รพัิบลกินั
David Fennell รูว้ธิแีกไ้ข Sacramento! เมือ่คณุเลอืกผมเป็นรองผูว้า่การรัฐ ผมจะทํา 3 สิง่: 1)ตอ่สูก้บัการฉอ้ฉล
ใน Sacramento 2)ตดัการสญูเปลา่ของรัฐบาล 3)สง่เสรมิการคา้ และการลงทนุในรัฐ California เพือ่นๆ เรยีก
ผมวา่ “นาย California” เพราะผมไดใ้ชเ้วลากวา่ 4 ทศวรรษเดนิทางไปทัว่ทัง้ 58 เทศมณฑล และแมแ้ตง่าน
ประจําเขต และเทศมณฑลทัง้หมด 77 แหง่ของ California ไมม่สีว่นไหนของรัฐอนัยิง่ใหญข่องเราทีผ่มไมเ่คย
ไป จะไมม่ชีมุชนใดทีผ่มจะไมไ่ปเยีย่ม ผมไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนรัฐบาลในชมุชนชาวประมงและการเกษตรของ 
Half Moon Bay ผมไดทํ้าโครงการ Eagle Scout ของผมที ่อทุยานแหง่รัฐ California ผมเตบิโตเป็นคาธอลกิ 
ผมไดรั้บทัง้ปรญิญาตรแีละโทที ่California Jesuit Universities ผมรักรัฐ California และเกลยีดวธิทีีนั่กการเมอืง
ไดใ้ชเ้งนิภาษีไปอยา่งสญูเปลา่ และใชท้รัพยากรของรัฐอนัยิง่ใหญข่องเราอยา่งสรุุย่สรุา่ย ผมเขา้สูก่ารเมอืงใน
ฐานะนักธรุกจิหลงัจากทีผ่มตรวจพบการฉอ้โกง และไดร้ายงานไปยงัเจา้หนา้ที ่แมว้า่หลายคนตดิคกุ แตนั่กการ
เมอืงและทนายกไ็ดเ้งนิไป California เราสามารถหยดุยัง้การฉอ้ฉลได!้ เราสามารถหยดุความสญูเปลา่ของ
รัฐบาลได!้ เราสามารถสรา้งถนนและระบบปะปาของเราขึน้ใหมเ่พือ่เตรยีมพรอ้มตอ่ภยัแลง้ในอนาคต เราสามารถ
ซอ่มแซมโรงเรยีนและทําใหธ้รุกจิเตบิโตได ้แตเ่ราตอ้งการผูนํ้าใหมใ่น Sacramento! น่ันคอืเหตผุลทีผ่มตอ้งการ
ใหค้ณุสง่ผมไปที ่Sacramento เพือ่เป็นรอง ผูว้า่การรัฐของคณุ! ผมอยากพบกบัคณุมาก! โปรดเชญิผมไปพดู
ในชมุชนของคณุ! เรามาซอ่มแซมรัฐ California ตอนนีก้นัเลย! โปรดลงคะแนนเสยีงให ้David Fennell เพือ่
ตําแหน่งรอง ผูว้า่การรัฐ ขอใหพ้ระเจา้คุม้ครองรัฐ California!—Dave Fennell

500 Capitol Mall, Suite 2350

Sacramento, CA 95814

โทร: (916) 307-6918

อีเมล: dave@fennellforcalifornia.com

FennellForCalifornia.com

Tim Ferreira | ไลเบอทาเรยีน
อะไรทีทํ่าใหก้ารลงคะแนนเสยีงใหผ้มคอืการลงคะแนนเสยีงเพือ่รัฐ California ทีด่กีวา่ เศรษฐกจิ: เราไม่
สามารถใชจ้า่ยโดยไมม่รีายไดอ้กีตอ่ไป เราไมส่ามารถขึน้ภาษีเพือ่ใหม้รีายไดอ้กีตอ่ไป สิง่แวดลอ้ม: เราตอ้ง
บงัคบัใชก้ฎระเบยีบทีม่อียู:่ ปฏบิตัติามดว้ยคา่ปรับและการลงโทษผูฝ่้าฝืน การศกึษา: เราตอ้งมอบอํานาจใหค้รู
พรอ้มดว้ยขนาดหอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม และครภุณัฑท์ีม่ากมาย เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และการศกึษา เหลา่นีค้อื
เสาหลกัเพือ่สรา้งรัฐ California ทีด่กีวา่ และทัง้สามเรือ่งภายใตอํ้านาจการปฏบิตังิานของรองผูว้า่การรัฐ หลกั
การ: ผมลงสมคัรแขง่ขนัภายใตห้ลกัการเสรนียิม ผมทําการตดัสนิใจโดยใชห้ลกัการเดยีวกนัเหลา่นัน้ คะแนน
เสยีงสําหรับผมแตล่ะคะแนน (และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้จากพรรคไลเบอทาเรยีนคนอืน่ๆ) จะสง่อาณัตถิงึนักการ
เมอืงทกุคน อาณัตทิีม่หีลกัการทีพ่วกเขาไมส่ามารถเพกิเฉยไดอ้กีตอ่ไป

P.O. Box 92973

Pasadena, CA 91109

tim2018.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
รองผูว้า่การรฐั

Lydia Ortega | รพัีบลกินั
ดฉัินชือ่ Lydia Ortega และดฉัินลงสมคัรแขง่ขนัเพือ่เป็นรองผูว้า่การรัฐคนตอ่ไปของคณุ ดฉัินมสี ิง่ทีผู่ส้มคัรรับ
เลอืกตัง้คนอืน่ไมม่สํีาหรับตําแหน่งรองผูว้า่การรัฐ น่ันคอืทกัษะและประสบการณต์รงทีเ่กีย่วกบัตําแหน่งนี ้ดฉัิน
จะไมไ่ปที ่Sacramento เพือ่ “รอเป็นผูว้า่การรัฐ” เรามงีานทีต่อ้งทํา ในฐานะรองผูว้า่การรัฐ ดฉัินจะเป็นปากเป็น
เสยีงใหค้ณุทีค่ณะกรรมการ University of California Board of Regents, คณะกรรมการผูด้แูลผลประโยชน ์
California State University และคณะกรรมาธกิารเพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิ และเพือ่การใชท้ีด่นิของรัฐ ดว้ย
ปรญิญา Ph.D. สาขาเศรษฐศาสต ์ดฉัินรูว้า่เมือ่ตลาดไดรั้บการรองรับดว้ยกฎหมายทีช่ดัเจนและปราศจากกฎขอ้
บงัคบัทีไ่มจํ่าเป็น ธรุกจิทัง้ใหญแ่ละเล็กจะเตบิใหญ ่ทกุคนจะรุง่เรอืง หลงัจากเป็นอาจารยป์ระจํามหาวทิยาลยั
มา 30 ปี ดฉัินรูว้า่อะไรไดผ้ลและอะไรไมไ่ดผ้ลกบัวทิยาเขต คณะกรรมการ UC และ CSU ตอ้งการมมุมองของ
คนวงในนี ้เราสามารถทําใหว้ทิยาลยัไมแ่พงและมผีลติภาพได ้ผูเ้สยีภาษีไมส่ามารถรับคา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษา
ทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ ทีถ่ว่งนักศกึษาดว้ยหนีส้นิ และไมเ่ตรยีมพวกเขาใหพ้รอ้มสําหรับงานในอนาคต ตําแหน่งคณะ
กรรมาธกิารและผูนํ้าของดฉัินทีม่หาวทิยาลยั ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ดฉัินประสบความสําเร็จในการคน้หาประโยชน์
สว่นรวม และทราบวธิแีกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้น ดฉัินจะทําใหแ้น่ใจวา่ขา้ราชการตอ้งไมล่มืวา่คณุคอืเจา้นาย และ
รัฐบาลของเราตอ้งรับผดิชอบตอ่คณุซึง่เป็นผูล้งคะแนนเสยีงและผูเ้สยีภาษี การลงสมคัรแขง่ขนัเป็นขา้ราชการ
คอืหนา้ทีข่องพลเมอืง ดฉัินจะนําความซือ่สตัย ์พลงั ทกัษะ และประสบการณท์ีจํ่าเป็นเพือ่รับใชค้ณุในฐานะรอง
ผูว้า่การรัฐ ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ โปรดไปที ่LydiaOrtega.com

อีเมล: Lydia@LydiaOrtega.com

LydiaOrtega.com

Gayle McLaughlin | ไมร่ะบพุรรค
Our Revolution ของวฒุสิมาชกิ Bernie Sanders รับรองผม เพราะในฐานะนายกเทศมนตรเีมอืง Richmond 

รัฐ California (2007–2014) ผมไดนํ้าการเปลีย่นแปลงทีย่อดเยีย่มมาสูเ่มอืง ลดการฆาตกรรมลงได ้75% 

เพิม่คา่แรงขัน้ตํา่เป็น $15 สง่เสรมิการควบคมุการเชา่ทีอ่ยูอ่าศยัและชว่ยใหเ้จา้ของบา้นหลกีเลีย่งการยดึ
อสงัหารมิทรัพย ์ปกป้องโรงเรยีนรัฐบาลและสทิธผิูอ้พยพ คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ลดมลพษิ สง่เสรมิ Community 

Choice Energy และบงัคบัให ้Chevron จา่ยภาษีทอ้งถิน่เพิม่เตมิ $114 ลา้น ผมลงสมคัรแขง่ขนัสําหรับ
ตําแหน่งรองผูว้า่การรัฐเพือ่เป็นพลงัใน Sacramento เพือ่ตอ่ตา้นพลงัของบรรษัท และการตกลงกนัลบัหลงั และ
เพือ่สง่เสรมิวาระ People First ผมไมรั่บการสนับสนุนจากบรษัิทใดๆ: ผมไดป้ฏเิสธเงนิอดุหนุนจากบรษัิทตา่ง 
ๆ สําหรับการรณรงคห์าเสยีงทัง้หมดของผม และผมไดรั้บชยัชนะสีค่รัง้เหนอืฝ่ายตรงขา้มทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุน
จํานวนมาก หลงัการเลอืกตัง้ ผมจะไมเ่ป็นหนีบ้รษัิท แตเ่ป็นหนีเ้ฉพาะคณุ ประชาชนของรัฐ California เทา่นัน้ 
ครอบครัวและชมุชนของเราสามารถรุง่เรอืงอกีครัง้ไดเ้มือ่บรษัิทชว่ยในสว่นทีพ่อเหมาะของตน และเราเห็นแก่
ประชาชนกอ่นเป็นอนัดบัแรก ผมสนับสนุน ‘Medicare สําหรับทกุคน’ ปิดชอ่งโหวภ่าษีโรงเรอืนเชงิพาณชิย์
ของรา่งกฎหมาย 13 การควบคมุการเชา่ทีอ่ยูอ่าศยัทัว่รัฐ โปรแกรมสาธารณะเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่มแ่พงอยา่ง
แทจ้รงิ วทิยาลยัรัฐบาลทีไ่มเ่กบ็คา่เลา่เรยีน การศกึษาของรัฐทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุนอยา่งเต็มที ่ยกเลกิการขยาย
โรงเรยีนในกํากบัของรัฐ หยดุการโอนเรอืนจําของรัฐเป็นของเอกชน ภาษีมหาเศรษฐแีบบกา้วหนา้ การพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื การหา้มขดุเจาะน้ํามนัดว้ยวธิสีกดัน้ํามนัจากหนิดนิดาน (fracking) ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที่
ตํารวจ ธนาคารของรัฐเพือ่ California สทิธสิตร ีและสทิธผิูอ้พยพ สง่เสรมิการจัดองคก์รสหภาพแรงงาน สรา้ง
พลงัการเมอืงรากหญา้ การปฏริปูการเงนิเพือ่การรณรงคแ์ละการใหเ้งนิชว่ยเหลอืสาธารณะเพือ่การรณรงค ์และ
ยตุกิารเลอืกปฏบิตัใินสถาบนัของเรา ในฐานะรองผูว้า่การรัฐ ผมจะตอ่สูก้บัปัญหาเหลา่นี ้และจะจัดใหม้กีาร
สนับสนุนทีม่คีวามนยิมสงูเพือ่วาระ People First (ประชาชนตอ้งมากอ่น) ผมขอคะแนนเสยีงของคณุ

P.O. Box 5284

Richmond, CA 94805

โทร: (510) 984-6536

อีเมล: Gayle@GayleforCalifornia.org

www.GayleforCalifornia.org
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ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
เลขาธกิารรฐั

• ในตําแหน่งหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่ลอืกตัง้ของรัฐ กํากบัดแูลการ
เลอืกตัง้ทัว่รัฐ และใหก้ารเขา้ถงึการรณรงคแ์กส่าธารณชน 
และขอ้มลูการเงนิของผูล็้อบบี้

• เก็บรักษาเอกสารธรุกจิบางรายการ รับรองเครือ่งหมายการคา้ 
ควบคมุเจา้หนา้ทีท่ะเบยีนสาธารณะ และทําใหเ้จา้หนีม้ปีระกนั
สามารถคุม้ครองผลประโยชนท์างการเงนิของพวกเขาได ้

• อนุรักษ์ประวตัศิาสตรข์อง California ดว้ยการไดม้า การ
คุม้ครอง และการแบง่ปันสมบตัทิางประวตัศิาสตรข์องรัฐ

Gail K. Lightfoot | ไลเบอทาเรยีน
ดฉัินจะทํางานเพือ่ยตุกิารเลอืกตัง้แบบสองคนคะแนนสงูสดุ (Top-Two) และคนืสทิธขิองผูล้งคะแนนเสยีงเพือ่
เลอืกผูส้มคัรรับเลอืกตัง้จากทกุพรรคในเดอืนพฤศจกิายน

849 Mesa Drive

Arroyo Grande, CA 93420

โทร: (805) 481-3434

อีเมล: sosvotelp@aol.com

https://www.facebook.com/SOSLightfoot2018

Alex Padilla | เดโมแครต
ผมลงสมคัรเขา้แขง่ขนัเพือ่ทําหนา้ทีเ่ลขาธกิารรัฐของคณุตอ่ไป เพราะนีเ่ป็นเวลาทีสํ่าคญัยิง่สําหรับสทิธลิง
คะแนนเสยีง และผมมปีระวตักิารทํางานทีม่ผีลงานยอดเยีย่ม ในสมยัแรกของผม ผมไดทํ้างานอยา่งหนักเพือ่
เพิม่อตัราการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง ขยายการเขา้ถงึกลอ่งรับบตัรเลอืกตัง้ และทําใหก้ารลงคะแนน
เสยีงสะดวกสบายมากขึน้ ผมไดส้ง่เสรมิการบญัญัตกิฎหมายใหเ้ลือ่นการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ของเราใหใ้กลเ้ขา้มา
เพือ่ใหอํ้านาจแกช่าว Californian มากขึน้ในการพจิารณาเลอืกผูเ้ขา้แขง่ขนัตําแหน่งประธานาธบิด ีผมกําลงั
นําโปรแกรมการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงอตัโนมตั ิและการขึน้ทะเบยีนในวนัเดยีวกนัมาใช ้รวมถงึการขึน้
ทะเบยีนลว่งหนา้สําหรับผูม้สีทิธิท์ีม่อีาย ุ16 และ 17 ปี เพือ่ใหพ้วกเขาพรอ้มทีจ่ะออกเสยีงในบตัรลงคะแนนใน
ทนัททีีพ่วกเขามอีาย ุ18 เนือ่งจากงานของผม อกีไมน่าน California จะเพิม่จํานวนผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้อกีหลาย
ลา้นคนในบญัชรีายชือ่ของรัฐ ชาว Californian มหีลายสิง่ทีค่วรภาคภมูใิจ แตเ่รายงัประสบกบัความทา้ทาย
อยู ่แคปี่ทีแ่ลว้ ผมไดป้ฏเิสธคําขอของฝ่ายบรหิารของ Trump เพือ่เขา้ถงึบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ ผม
ไดคุ้ม้ครองความเป็นสว่นตวัของชาว Californian เราไดส้รา้งความกา้วหนา้ แตด่ว้ยความมสีว่นไดส้ว่นเสยีที่
มากมาย เลขาธกิารรัฐของเราตอ้งสง่มอบผลงานแกช่าว Californian ในหว้งเวลาแหง่งานบรกิารสาธารณชน
ของผม ผมไดทํ้าสิง่นัน้ ในฐานะของประธานสภาเมอืง Los Angeles ในฐานะของวฒุสิมาชกิของรัฐ และขณะนี้
ในฐานะเลขาธกิารรัฐ ผมไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึคํามัน่สญัญาทีจ่ะตอ่สูเ้พือ่ชาว Californian และสรา้งผลงาน ผมจงึ
ขอคะแนนเสยีงของคณุดว้ยความเคารพอยา่งสงู ไปที ่Alex-Padilla.com เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ
777 S. Figueroa St., Suite 4050

Los Angeles, CA 90017

อีเมล: Alex@Alex-Padilla.com

www.Alex-Padilla.com
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ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
เลขาธกิารรฐั

Erik Rydberg | กรนี
ชนพืน้เมอืงอเมรกินัทีเ่ป็นผูแ้ทน Bernie มุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องประชาธปิไตยและคุม้ครองคะแนนเสยีงของคณุ!

P.O. Box 725

Eureka, CA 95502

โทร: (530) 444-2190

อีเมล: erikrydberg34@gmail.com

www.erik4sos.org

Raul Rodriguez Jr. | รพัีบลกินั

ไมไ่ดส้ง่รปูถา่ยมา
“ผมเป็นทหารผา่นศกึ ผมรักประเทศนี ้และผมจะกอบกูค้วามซือ่ตรงในการเลอืกตัง้ใน California”

19446 Lynbrook Road

Apple Valley, CA 92308

โทร: (760) 684-1025

อีเมล: www.raulrodriguezjr@juno.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
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ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
เลขาธกิารรฐั

C.T. Weber | พซีแอนดฟ์รดีอม
คณุรูส้กึวา่คะแนนเสยีงของคณุไมม่คีา่อะไรหรอืไม ่ไมม่ใีครในรัฐบาลทีส่นใจปัญหาของคณุใชไ่หม ไมใ่ชค่ณุ
คนเดยีวทีรู่ส้กึแบนัน้ โพลลแ์สดงเสยีงสว่นใหญต่อ้งการพรรคทีส่าม แตก่ฎหมายเลอืกตัง้การไมย่ดึตดิอยูก่บั
การแบง่พรรค เงนิสว่นตวั และสือ่ธรุกจิทําใหไ้มเ่กดิขึน้ และปฏเิสธการมผีูแ้ทนสําหรับพวกเราหลายคน ทําให ้
ประชาธปิไตยเป็นเพยีงแคภ่าพลวงตา เราเคยมผีูส้มคัรรับเลอืกตัง้หกคนในบตัรลงคะแนนการเลอืกตัง้ทัว่ไป 
ตอนนี ้เรามแีคส่องคนและมกัจะมาจากพรรคเดยีวกนั แยม่าก! เรามากําจัด Top-Two แลว้มตีวัเลอืกมากขึน้ใน
การเลอืกตัง้ทัว่ไปกนัเถอะ หลายประเทศใชก้ารมผีูแ้ทนตามสดัสว่นเพือ่เลอืกสมาชกิสภานติบิญัญัตจิากแตล่ะ
เขต ดว้ยพรรคและผูส้มคัรอสิระทีไ่ดรั้บเลอืกตัง้ในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกบัจํานวนของคะแนนเสยีงของตน สญู
เสยีคะแนนเสยีงนอ้ยลง การแบง่เขตเลอืกตัง้อยา่งไมย่ตุธิรรมหมดประโยชน ์มผีูม้าลงคะแนนเสยีงสงูขึน้ และ
ผูท้ีไ่ดรั้บเลอืกตัง้หลากหลายมากขึน้ หากพรรคไดรั้บคะแนนเสยีงครึง่หนึง่ พรรคกจ็ะไดท้ีน่ั่งครึง่หนึง่ ไมใ่ช่
ทีน่ั่งทัง้หมด หากผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ของพรรค หรอืผูส้มคัรอสิระไดรั้บคะแนนเสยีง 10% พรรคหรอืผูส้มคัร
รับเลอืกตัง้นัน้จะไดท้ีน่ั่ง 10% ไมใ่ชไ่มไ่ดเ้ลย ดว้ยวธินีี ้เสยีงสว่นใหญจ่ะไดรั้บการคุม้ครอง และเสยีงสว่น
นอ้ยจะไดม้ปีากมเีสยีและมผีูแ้ทน เรามาเปลีย่น Top-Two ดว้ยการมผีูแ้ทนตามสดัสว่นกนัดกีวา่ ชว่ยกนัทําให ้
การเมอืงปลอดเงนิกนัเถอะ เงนิไดทํ้าใหร้ะบอบการเมอืงของเราเสยีหาย มาจัดตัง้การสนับสนุนทางการเงนิ
จากสาธารณชนทีเ่ทา่เทยีมกนัและทีส่ะอาดแกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีร่ะดมฐานเงนิ ทําใหถ้อ้ยแถลงในคูม่อืขอ้มลู
สําหรับผูล้งคะแนนเสยีงราคาแพงกลบัมาฟรอีกีครัง้ โปรดลงคะแนนเสยีงใหผ้มเพือ่แสดงการสนับสนุนสําหรับ
การเลอืตัง้ทีเ่ป็นธรรมและเปิดเผย

1403 Los Padres Way

Sacramento, CA 95831

โทร: (916) 320-9186

อีเมล: CTWeberVoters@att.net

peaceandfreedom.org

Michael Feinstein | กรนี
California เป็นรัฐทีม่ปีระชาชน แนวคดิ และมมุมองทีส่วยงามและหลากหลายหลอ่หลอมรวมกนั ทกุคนสมควร
ไดรั้บทีน่ั่งในระบอบประชาธปิไตยของเรา เมือ่ถงึตอนนัน้เทา่นัน้ทีเ่ราจะเป็นธรรมและถกูรวมอยูด่ว้ย คะแนน
เสยีงสําหรับอดตีนายกเทศมนตร ีSanta Monica Michael Feinstein คอืคะแนนเสยีงสําหรับบญัญัตวิา่ดว้ย
สทิธพิืน้ฐานของระบอบประชาธปิไตย มใีหสํ้าหรับ: 1. การเลอืกตัง้แบบการมผีูแ้ทนตามสดัสว่น ผูล้งคะแนน
เสยีงทีม่ใีจตรงกนัไดรั้บการมผีูแ้ทนตามสดัสว่นความเขม้ขน้ในการลงคะแนนเสยีงโดยรวม แทนระบบผูช้นะกนิ
รวบและ ‘ชัว่ชา้นอ้ยกวา่’ ทีเ่รามอียู ่ภายใตก้ารมผีูแ้ทนตามสดัสว่น ผูล้งคะแนนเสยีงทัง้หมดสามารถชว่ยเลอืก
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีเ่ป็นตวัแทนมมุมองของพวกเขาอยา่งแทจ้รงิได ้มมุองหลายๆ มมุจะชนะการเป็นผูแ้ทนจาก
เขตเดยีวกนั เราไดป้ระโยชนจ์ากสตปัิญญาของความหลากหลายของเรา 2. การปฏริปูการรณรงคท์ีม่เีงนิสะอาด 
ระบอบประชาธปิไตยจะไดผ้ลดทีีส่ดุเมือ่ทกุคณุมปีากมเีสยีงและมผีูแ้ทน เป็นทีน่่าเสยีดาย บรษัิทยกัษ์ใหญม่ี
อทิธพิลในทางทจุรติและแตกแยก เพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่ผูล้งคะแนนเสยีงทัง้หมดมขีอ้มลูทีจํ่าเป็นตอ่การตดัสนิใจ
เมือ่ไดรั้บทราบขอ้เท็จจรงิแลว้ และเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการแขง่ขนัเพือ่ชงิตําแหน่ง ใชค้ลืน่อากาศสาธารณะเพือ่
แจง้ใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทราบถงึตวัเลอืกในการเลอืกตัง้ทัง้หมด เพือ่ใหฐ้านการสนับสนุนทีก่วา้งขวางและเป็น
รากหญา้แกผู่ส้มคัรรับเลอืกตัง้ เพิม่จํานวนเงนิสนับสนุนเล็กนอ้ยดว้ยกองทนุสาธารณะในจํานวนทีเ่ทา่กนั คุม้คา่
สําหรับระบอบประชาธปิไตยของเรา 3. ความซือ่ตรงในการเลอืกตัง้ ตอ้งนับคะแนนเสยีงทัง้หมด และคะแนน
เสยีงทัง้หมดตอ้งมผีล สง่เสรมิความโปรง่ใส ความถกูตอ้งแมน่ยํา และความน่าเชือ่ถอืดว้ยเครือ่งมอืทีเ่ปิดเผย
แหลง่ทีม่าและสาธารณชนเป็นเจา้ของ บตัรลงคะแนน และการตรวจสอบทีม่นัียสําคญั ขจัดผลประโยชนท์บัซอ้น
ดว้ยการหา้มเลขาธกิารรัฐจากการรับรอง หรอืตอ่ตา้นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ หรอืมาตรการในบตัรเลอืกตัง้ใดๆ ใน
ขณะทีอ่ยูใ่นตําแหน่ง ทําใหก้ารลงคะแนนเสยีงงา่ยขึน้โดยการประกาศใหว้นัเลอืกตัง้เป็นวนัหยดุของรัฐ www.

feinstein4sos.org

P.O. Box 5605

Santa Monica, CA 90409

โทร: (310) 392-8450

อีเมล: info@feinstein4sos.org

www.feinstein4sos.org
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
เลขาธกิารรฐั

Mark P. Meuser | รพัีบลกินั
การเลอืกตัง้เป็นสิง่สําคญั เมือ่ไมน่านมานี ้โครงการความซือ่ตรงในการเลอืกตัง้ (Election Integrity) ของรัฐ 
California ไดฟ้้องรอ้งคดใีนขณะทีพ่วกเขากลา่วหาวา่รัฐ California มผีูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีนมากกวา่ผู ้
มสีทิธิเ์ลอืกตัง้ 101% เฉพาะในเทศมณฑล Los Angeles มกีารขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง 144% บญัชรีาย
ชือ่ผูล้งคะแนนเสยีงทีม่ากมายทําใหต้อ้งใชเ้งนิของผูเ้สยีภาษีเพือ่สง่เอกสารบตัรลงคะแนนทีไ่มจํ่าเป็น ทัง้ยงั
เป็นการเพิม่โอกาสในการโกงเชน่กนั เราตอ้งนําการลงทะเบยีนของผูท้ีไ่ดเ้สยีชวีติแลว้ ไดย้า้ย ทีไ่มใ่ชพ่ลเมอืง 
ทีซ่ํา้ซอ้น และทีไ่มม่ตีวัตนอยูจ่รงิออกจากบญัชรีายชือ่ การเลอืกตัง้มคีวามสําคญัยิง่ทีจ่ะทําใหช้าว Californian 

สามารถบอกใหรั้ฐบาลของเรารูว้า่เราตอ้งการการปกครองอยา่งไร การเลอืกตัง้ทีย่ตุธิรรมจะเริม่ตน้ดว้ยบญัชผีู ้
มสีทิธิเ์ลอืกตัง้ทีถ่กูตอ้งแมน่ยําทีเ่ฉพาะผูท้ีม่สีทิธิล์งคะแนนเสยีงเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน เลขาธกิารรัฐ
เป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การดแูลรักษาบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ หากบญัชรีายชือ่ยงัมขีนาดใหญอ่ยูอ่ยา่งนี ้กลุม่
ผลประโยชนพ์เิศษจะสามารถใชเ้งนิและอทิธพิลเพือ่เลอืกนักการเมอืงขายตวัได ้ทกุๆ วนั ผมไดท้ราบรายงาน
เหตกุารณจ์ากชาว Californian ทีไ่ดเ้ห็นผูท้ีไ่มใ่ชพ่ลเมอืงลงคะแนนเสยีงหรอืทราบวา่ญาตทิีเ่สยีชวีติไปแลว้ได ้
ลงคะแนนเสยีง Mark Meuser เป็นชาว California โดยกําเนดิทีใ่ชก้ฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลอืกตัง้ เมือ่
ผมเห็นความอยตุธิรรม ผมจะลกุขึน้สูแ้ละชว่ยเหลอืผูท้ีต่กทกุข ์ผมไดต้อ่สูเ้พือ่สทิธขิองผูท้พุพลภาพ และสทิธิ
เสรภีาพในการพดูของนักศกึษามหาวทิยาลยั และผมชนะ ตอนนี ้ผมขอใหค้ณุลงคะแนนเสยีงใหผ้มเพือ่ทําความ
สะอาดบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ของ California ทีม่ปัีญหานี ้ผมจะใชเ้ทคโนโลยแีละฐานขอ้มลูเพือ่ปัดกวาด
บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ของเรา เพือ่ไมใ่หค้ะแนนเสยีงผเีหลา่นีม้าทําใหป้ากเสยีงของเรานอ้ยลง การเลอืก
ตัง้เป็นสิง่สําคญั

โทร: (209) 763-8737

อีเมล: contact@markmeuser.com

www.markmeuser.com

Ruben Major | เดโมแครต
ในฐานะทีทํ่างานเป็นหน่วยกูช้พี ผมเป็นผูป้ฏบิตักิารฉุกเฉนิทีไ่ดรั้บการฝึกฝนในการรับมอืกบัสถานการณว์กิฤต
โดยตรง และดแูลชมุชนของเรา ผมและภรรยามลีกูๆ ทีย่งัอยูใ่นวยัเรยีน และเราทัง้คูเ่ป็นเจา้ของบรษัิทฝึกอบรม
การออกใบรับรองใหมใ่หแ้ก ่EMT/หน่วยกูช้พี ผมมปีรญิญาทางกฎหมายและมปีระวตัทิางทหาร การฝึกฝนตอ่
ตา้นการกอ่การรา้ย และเป็นผูบ้ญัชาการเหตกุารณท์ีไ่ดรั้บการรับรองจาก FEMA ผมมทีกัษะทางเทคโนโลยทีี่
แข็งแกรง่ และผมเป็นผูเ้ขีย่วชาญระบบการเลอืกตัง้ ผมไมรั่บการบรจิาคของบรษัิท ในฐานะผูค้วบคมุดแูลการ
เลอืกตัง้ ผมไมร่ณรงคใ์หก้บัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้รายอืน่ ผมจะทํางานเพือ่ประชาชน ไมใ่ชเ่พือ่ประโยชนท์างการ
เมอืง ระบบลงคะแนนเสยีงของเราจะตอ้งแข็งแกรง่และไดรั้บการปกป้องจากการปรับแตง่เปลีย่นแปลง การนับ
คะแนนจะตอ้งเป็นสาธารณะ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์California ตอ้งนําประเทศไป
สูแ่นวปฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงทีด่ทีีส่ดุ และผมจะทําใหส้ ิง่นีเ้ป็นจรงิ ในฐานะเจา้ของธรุกจิ ผมเขา้ใจวา่รัฐ 
California ตอ้งเสมอภาค เปิดเผย และเขา้ถงึธรุกจิขนาดเล็กได ้ไปที ่www.rubenmajor.com เพือ่เรยีนรูเ้พิม่
เตมิ

P.O. Box 4070

Oceanside, CA 92052

โทร: (949) 482-0502

อีเมล: campaign@rubenmajor.com

www.rubenmajor.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูค้วบคมุการเงนิ
• ในตําแหน่งหวัหนา้เจา้หนา้ทีง่บประมาณ ทําหนา้ทีเ่ป็นนักบญัชี

และผูทํ้าบญัชขีองรัฐสําหรับกองทนุสาธารณะทัง้หมด
• ดแูลระบบจา่ยเงนิเดอืนของรัฐและกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยส์นิที่

ไมม่ผีูเ้รยีกเอา และทําการตรวจสอบและตรวจทานการปฏบิตั ิ
งานของรัฐ

• ทําหนา้ทีใ่นคณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีม คณะ
กรรมการควบคมุ และคณะกรรมการและคณะกรรมาธกิารอืน่ๆ

Betty T. Yee | เดโมแครต
ดว้ยประสบการณด์า้นการเงนิอยา่งมากมาย ชือ่เสยีงในความเป็นธรรม และความมุง่มัน่ตอ่ระดบัความโปรง่ใส
และความรับผดิชอบสงูสดุ ผูค้วบคมุการเงนิของรัฐ Betty Yee ทําหนา้ทีคุ่ม้ครองงบประมาณอสิระของรัฐ 
California ดว้ยวนัิยอนัเขม้แข็ง เธอไดคุ้ม้ครองเงนิภาษีของเรา และไดใ้ชอํ้านาจการตรวจสอบของเธอตรวจ
พบเงนิเกอืบ $4 พันลา้นทีถ่กูสง่ไปเพือ่การใชท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตและการใชจ้า่ยทีส่ญูเปลา่ ความเขม้งวดในการ
บรหิารเงนิสดไดทํ้าใหส้ามารถชาํระเงนิคา่ใชจ้า่ยของรัฐไดโ้ดยไมต่อ้งกูย้มืจากภายนอก Betty Yee ไดป้ราบ
ปรามเศรษฐกจิใตด้นิทีทํ่าธรุกจิทีไ่มซ่ือ่สตัยซ์ ึง่ทํารา้ยผูเ้สยีภาษีทีทํ่าตามกฎหมาย เธอไดนํ้าการปฏริปูคณะ
กรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีมเพือ่สง่เสรมิสทิธขิองผูเ้สยีภาษีสําหรับบคุคลทัว่ไปและธรุกจิ ดว้ยการดแูล
หนึง่ในโปรแกรมคุม้ครองผูบ้รโิภคทีใ่หญท่ีส่ดุในรัฐ Betty Yee ยนิดอียา่งยิง่ทีจ่ะทํางานเพือ่คนืเงนิหลายรอ้ย
ดอลลารท์ีส่ญูหาย หรอือสงัหารมิทรัพยท์ีถ่กูทิง้รา้งในแตล่ะวนักลบัสูเ่จา้ของทีม่สีทิธิภ์ายใตโ้ปรแกรมทรัพยส์นิ
ทีไ่มม่ผีูเ้รยีกเอา ในบทบาทนโยบายทีค่ณะกรรมการและคณะกรรมาธกิารหลายแหง่ Betty Yee คอืแชมป์ทาง
สิง่แวดลอ้ม ปกป้องทัว่ทัง้พืน้ทีแ่ละชายหาดทีส่าธารณชนเชือ่ถอืไวว้างใจ ทํางานกบัการทา่ของเราในเรือ่ง
คณุภาพอากาศและการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเล และยนืกรานในเรือ่งการลดการปฏบิตังิานทีใ่ชพ้ลงังานมากให ้
นอ้ยลงบนพืน้ทีข่องรัฐ เพือ่ลดความเสีย่งตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละตอ่สภาพอนัดขีองมหาสมทุรใหเ้หลอืนอ้ย
ทีส่ดุ เธอยงัมุง่เนน้ทีก่ารใหห้ลกัทรัพยใ์นวยัเกษียณแกแ่รงงานในภาครัฐและเอกชนซึง่มคีวามสําคญัตอ่สภาพ
ทีด่ขีองเศรษฐกจิ Betty Yee ซึง่มปีระสบการณท์ีย่อดเยีย่มและมคีณุสมบตัคิรบถว้นไดรั้บการรับรองอยา่งน่า
ภาคภมูใิจโดยนักการศกึษาของ California, ชมุชนผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย, Sierra Club และ State Building and 

Construction Trades ให ้Betty Yee ยงัคงเป็นผูค้วบคมุการเงนิทีจ่ะตอ่สูเ้พือ่ครอบครัวของ California ตอ่ไป 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: www.bettyyee.com.

16633 Ventura Blvd., 

Suite 1008

Encino, CA 91436

อีเมล: info@bettyyee.com

www.bettyyee.com

Konstantinos Roditis | รพัีบลกินั
งานของผูค้วบคมุการเงนิคอืเพือ่ปกป้อง ใหคํ้าปรกึษา และสง่เสรมินโยบายทีใ่หป้ระโยชนผ์ูเ้สยีภาษีทีทํ่างาน
หนัก และไมค่วรมกีารเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้ง เป็นเวลานานมากเกนิไปแลว้ทีสํ่านักงานของผูค้วบคมุการเงนิ
ปิดปากเงยีบ ทําใหส้ญูเสยีเงนิของผูเ้สยีภาษี ในฐานะของผูค้วบคมุการเงนิของคณุ ผมสญัญาทีจ่ะมปีากมเีสยีง
และใหผ้ลประโยชนข์องคณุมากอ่น ผมจะคุม้ครองผูเ้สยีภาษีดว้ยการตรวจสอบโครงการตา่งๆ เชน่ ระบบรถไฟ
ความเร็วสงูของ California ความสญูเสยีสิน้เปลา่ ความฉอ้ฉล และการละเมดิตอ้งหมดไป! ผมจะสนับสนุน
นโยบายทีส่ง่เสรมิความรับผดิชอบทางงบประมาณ เราควรถามวา่ “เราใชจ้า่ยเงนิของคณุอยา่งมปีระสทิธผลมาก
เทา่ทีเ่ป็นไปไดห้รอืไม”่ ยกเลกิภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิ: เราใชเ้งนิในกองทนุภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิในการซอ่มแซม
ถนนเพยีง 20 เปอรเ์ซน็ต ์และรัฐอืน่ๆ อกีสีส่บิเอ็ดรัฐซอ่มถนนไดด้กีวา่และถกูวา่ California! อยา่ขึน้ภาษี ใช ้
เงนิทกุๆ ดอลลารใ์หไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุและใชอ้ยา่งชาญฉลาด หยดุการใชจ้า่ยทีไ่รส้ต!ิ ผมจะสง่เสรมิแผนงาน
และนโยบายภาษีทีม่สีามญัสํานกึใหม่ๆ  เชน่การเกบ็ภาษี Trickle-up-Taxation (ตามทฤษฎผีลประโยชนไ์หล
ยอ้นกลบัขึน้ไป) แผนของผมจะหลดุจากกํามอืของรัฐบาลทีเ่ป็นศนูยก์ลางดว้ยการยา้ยผูม้อํีานาจตดัสนิใจออก
จาก Sacramento ไปอยูใ่นระดบัทอ้งถิน่ ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Trickle-up-Taxation การยกเลกิภาษี
น้ํามนัเชือ้เพลงิ และการรณรงคข์องเรา โปรดไปที ่cacontroller.com

751 S. Weir Canyon Rd., 

Ste. 157-160

Anaheim, CA 92808

โทร: (949) 607-8294

อีเมล: roditis@cacontroller.com

cacontroller.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูค้วบคมุการเงนิ

Mary Lou Finley | พซีแอนดฟ์รดีอม
ใชภ้าษีอยา่งชาญฉลาดดว้ยการมอบความตอ้งการของประชาชน แทนทีจ่ะใหเ้งนิอดุหนุนบรษัิททีรํ่า่รวยแลว้สญู
เงนิหลายพันลา้น

5041 Guava Ave., Apt. 110

La Mesa, CA 91942

โทร: (619) 713-0103

อีเมล: celticwomanwicklow@hotmail.com

tinyurl.com/fi nleyin2018
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
เหรญัญกิ
• ในฐานะนายธนาคารของรัฐ บรหิารการลงทนุของรัฐ 

และควบคมุดแูลการขายพันธบตัรและตัว๋สญัญาของรัฐ
• ทําหนา้ทีใ่นคณะกรรมาธกิารหลายคณะ สว่นใหญจ่ะเกีย่วขอ้ง

กบัการตลาดของพันธบตัร
• จา่ยเงนิกองทนุของรัฐเมือ่ผูค้วบคมุการเงนิ และหน่วยงานอืน่ๆ 

ของรัฐไดใ้ชไ้ป

Jack M. Guerrero | รพัีบลกินั
Jack Guerrero จะนําการผสมผสานทีโ่ดดเดน่ของประสบการณใ์นภาครัฐและเอกชนพรอ้มดว้ยเรือ่งราวของ 
American ทีเ่ต็มไปดว้ยแกน่สาร ประสบการณข์อง Jack ในฐานะนายกเทศมนตร,ี สมาชกิสภาเมอืง, ผูส้อบ
บญัชรัีบอนุญาต, บณัฑติจาก Stanford และ Harvard University, รองประธานธนาคาร, นักการรคลงัมอือาชพี, 
ผูต้รวจสอบเขตเทศบาลและหน่วยงานของรัฐบาล และผูใ้หคํ้าปรกึษาแกบ่รษัิท Fortune 500 (ใน New York, 

San Francisco, Los Angeles, London และ Zurich) ทําใหเ้ขาเป็นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีม่ทีัง้ประสบการณ์
ดา้นการคลงัและประวตับิรกิารสาธารณะทีต่อ่สูเ้พือ่ผูเ้สยีภาษีและผูท้ีทํ่างาน Jack ไมเ่กรงกลวัทีจ่ะทา้ทาย
สถานะในปัจจบุนั ในตําแหน่งนายกเทศมนตรขีองเมอืงเกดิของเขา Jack ไดร้ว่มงานกบัผูค้วบคมุการเงนิของ
รัฐ California เพือ่เปิดเผยเงนิหลายลา้นดอลลารท์ีส่ญูเสยีไปกบัการใชจ้า่ยทีผ่ดิกฎหมาย ในฐานะของอดตีผู ้
ตรวจสอบเงนิบํานาญ และครัง้หนึง่เป็นวทิยากรมหาวทิยาลยัในเรือ่งสถติ ิJack เขา้ใจในความรนุแรงของหนี้
สนิเงนิบํานาญคา้งจา่ยซึง่อยูท่ีเ่กอืบๆ $500 พันลา้น และเป็นภยัคกุคามเสถยีรภาพทางการเงนิระยะยาวของ
รัฐ! Jack จะเปิดเผยการบรหิารทีผ่ดิพลาดนีโ้ดยนักการเมอืงทีทํ่าอะไรไมค่ดิ Jack จะคุม้ครองสนิทรัพยข์องรัฐ 
และสนับสนุนนโยบายทีใ่หค้วามสําคญัตอ่ประชาชนเป็นอนัดบัแรก รวมถงึภาษีทีตํ่า่ลง รัฐบาลทีม่ขีนาดเล็กลง 
และเศรษฐกจิทีรุ่ง่เรอืงของ California Jack เป็นบตุรชายของบดิา/มารดาผูอ้พยพชาวเม็กซกินัซึง่เป็นชาวไร ่
และตอ่มาในภายหลงัเป็นคนงานในโรงงานทีล่งหลกัปักฐานใน Los Angeles Jack เตบิโตในยา่นทีม่ปัีญหาที่
เต็มไปดว้ยความยากจน แกง๊คอ์นัธพาล และโรงเรยีนรัฐบาลทีเ่สือ่มทรามลงซึง่เป็นประสบการณท์า้ทายทีห่ลอ่
หลอมมมุมองทางการเมอืงและกจิกรรมเพือ่การกศุลของ Jack Jack รับหนา้ทีใ่นหน่วยงานของรัฐและคณะ
กรรมการทีไ่มห่วงัผลกําไรหลายแหง่ และมสีว่นในความพยายามดา้นทนุการศกึษา และการสรรหาผูเ้ขา้ศกึษา
ในมหาวทิยาลยัจากชมุชนดอ้ยโอกาส www.jack4treasurer.com.

P.O. Box 1334

Cudahy, CA 90201

โทร: (323) 821-2670

อีเมล: jack4treasurer@gmail.com

www.jack4treasurer.com

Greg Conlon | รพัีบลกินั
California ตอ้งการสมาชกิพรรครพัีบลกินัทีส่ามารถบรหิารความรับผดิชอบดา้นงบประมาณทีร่อบคอบเพือ่แกไ้ข
สถานะทางการเงนิทีอ่อ่นแอของรัฐ เงนิบํานาญกอ้นใหญท่ีม่อบใหแ้กพ่นักงานของรัฐมาหลายปีไดก้อ่ใหเ้กดิ
หนีส้นิเงนิบํานาญคา้งจา่ย และหนีส้นิการรักษาพยาบาลคา้งจา่ยทีป่ราศจากวนัิยแกผู่เ้กษียณอายใุนอนาคต 
เหรัญญกิของรัฐ California ทีจ่ะทําหนา้ทีท่ัง้ในคณะกรรมการแผนบํานาญของรัฐคอื PEERS และ STERS 

ผมจะนําประสบการณแ์ละชือ่เสยีงในภาคเอกชนและภาครัฐ “เพือ่ทํางานใหเ้สร็จ” มายงัการทําหนา้ทีท่ีค่ณะ
กรรมการเหลา่นี ้อาชพีในภาคเอกชนของผมในฐานะ CPA และทีป่รกึษา ผมไดป้รับปรงุการควบคมุทางการเงนิ
และทําการตรวจสอบทางการเงนิของบรษัิท Fortune 500 ดว้ยตําแหน่งประธานคณะกรรมาธกิารสาธารณูปโภค
ของ California ผมไดนํ้าความพยายามทีจ่ะนําการปฏบิตัเิชงิแขง่ขนัมาสูอ่ตุสาหกรรมพลงังานของ California 

และโนม้นา้วใหส้าธารณูปโภคตดิตัง้การสรา้งพลงังานหมนุเวยีนใหม้ากกวา่รัฐอืน่ๆ ถงึสีเ่ทา่ ในระหวา่งการทํา
หนา้ทีท่ีค่ณะกรรมาธกิารขนสง่ของ California ผมไดทํ้างานเพือ่ซอ่มแซมสะพานและทางยกระดบัสว่นใหญใ่น
รัฐ สว่นในทอ้งถิน่ ผมไดเ้ป็นประธานคณะกรรมการ Atherton Finance Committee ซีง่ทําใหง้บประมาณของ
เมอืงสมดลุ ผมไดทํ้าหนา้ทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีข่องกองทพัอากาศ และเป็นนักบนิ ผมมปีรญิญากฎหมาย J.D. จาก 

University of San Francisco ปรญิญา Executive Education Program Degree ที ่Haas School of Business 
และปรญิญาตรใีนสาขาธรุกจิและการบญัชจีาก University of Utah ผมไดรั้บการรับรองจากสมาชกิพรรครพัีบ
ลกินัมากมายหลายทา่นรวมถงึพรรครพัีบลกินัประจําเทศมณฑล San Mateo, รองประธานแหง่รัฐประจําภมูภิาค 
San Francisco ของพรรครพัีบลกินั และทา่นอืน่ๆ อกีมากมาย

3875 Bohannon Dr.

P.O. Box 2600

โทร: (650) 315-4956

อีเมล: greg@gregconlon.com

www.gregconlon.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
เหรญัญกิ

Kevin Akin | พซีแอนดฟ์รดีอม
ผมพอใจกบัการสง่เสรมิและเพิม่ความแข็งแกรง่ใหก้บัหน่วยงานดา้นเศรษฐกจิทีส่งัคมเป็นเจา้ของ เชน่ สหกรณ์
และสหกรณอ์อมทรัพย,์ การไฟฟ้าเทศบาล, ถนนและการขนสง่สาธารณะ ธนาคารของรัฐทีส่าธารณชนเป็น
เจา้ของจะประหยดัเงนิกอ้นใหญเ่พือ่ประชาชน สําหรับผม ระบบสงัคมนยิมหมายถงึการควบคมุประชาธปิไตย 
และการทีส่งัคมเป็นเจา้ของเศรษฐกจิของเรา เพือ่ใหไ้ดม้า เราตอ้งแยกออกมาจากเศรษฐกจิของมหาเศรษฐ ี
และอํานาจของนักการเมอืง

20212 Harvard Way

Riverside, CA 92507

โทร: (951) 787-0318

อีเมล: kevinakin1950@hotmail.com

kevinakin4california.org

Vivek Viswanathan | เดโมแครต
Vivek Viswanathan เป็นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีม่คีณุสมบตัมิากทีส่ดุ และลงสมคัรเขา้แขง่ขนัทีก่า้วหนา้แทจ้รงิ
โดยไมต่อ้งอาศยัอทิธพิลจากบรษัิทใหญ่ๆ  (1) ทีป่รกึษาพเิศษในสํานักงานผูว้า่การรัฐ Jerry Brown บรหิารโครง
การหลกัๆ ในดา้นการสรา้งงาน โครงสรา้งพืน้ฐาน การรักษาพยาบาล และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(2) ทีป่รกึษาดา้นนโยบายใหแ้ก ่Hillary Clinton พัฒนาแผนงานพรรคเดโมแครตเพือ่ขจัดคา่เลา่เรยีนของ
วทิยาลยัละมหาวทิยาลยัของรัฐ ตดัหนีส้นินักศกึษาใหแ้กผู่กู้เ้งนิหลายลา้นคนทัว่ประเทศ และขยายการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคเพือ่ตอ่สูก้บัผูใ้หกู้ท้ีก่ระหายหวิ (3) MBA และปรญิญาทางกฎหมายจาก Stanford University จบ
การศกึษาดว้ยเกยีรตนิยิมอนัดบัสงูสดุจาก Harvard University (4) ปฏเิสธเงนิจากบรษัิท PAC และกลุม่ผล
ประโยชนพ์เิศษทัง้หมด เพือ่ใหเ้หรัญญกิคนตอ่ไปรับใชป้ระชาชนเทา่นัน้ แนวคดิหวักา้วหนา้ 10 ประการสําหรับ 

California ที ่www.vivekforca.com/platform มารว่มในการตอ่สูเ้พือ่อนาคตของ California มารว่มกบั Vivek

5940 College Avenue, Suite F

Oakland, CA 94618

โทร: (650) 918-4885

อีเมล: vivek@vivekforca.com

www.vivekforca.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
เหรญัญกิ

Fiona Ma | เดโมแครต
ดฉัินชือ่ Fiona Ma ดฉัินเป็นผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต (CPA) ตัง้แตปี่ 1992 ดฉัินยนืเคยีงขา้งความโปรง่ใส การ
ถว่งดลุอํานาจ และการรับผดิชอบทีม่ากขึน้ น่ันคอืเหตผุลทีด่ฉัินไดเ้ป็นผูนํ้าการปรับปรงุครัง้ใหญเ่พือ่กูศ้รัทธาใน
คณะกรรมการบรหิารภาษีและคา่ธรรมเนยีมใหก้ลบัคนืมา ดฉัินไดป้รับสมดลุงบประมาณในระดบัทอ้งถิน่ ในระดบั
รัฐในชว่งภาวะเศรษฐกจิถดถอยครัง้ใหญ ่และไดกํ้ากบัดแูลการเกบ็รายไดข้องรัฐ $60 พันลา้น ในฐานะ CPA 

พรอ้มประสบการณใ์นกฎหมายภาษีและในการสมดลุงบประมาณ ดฉัินมคีณุสมบตัทิีจ่ะทําหนา้ทีเ่ป็นเหรัญญกิ
ของรัฐนับตัง้แตกวนัแรก และจะสามารถบรหิารการลงทนุของรัฐ California ดว้ยความรับผดิชอบและความ
โปรง่ใสอยา่งเต็มที ่ดฉัินจะสรา้งโปรแกรมบา้นหลงัแรกทีแ่ข็งแกรง่เพือ่ทําใหช้าว Californian ทกุคนสามารถ
เขา้ถงึการเคหะไดม้ากขึน้ ดฉัินจะทํางานเพือ่ลดหนีเ้งนิกูข้องนักเรยีน ดฉัินเกดิมาดว้ยภาวะสขุภาพความเจ็บ
ป่วยทีม่มีากอ่น และตวัดฉัินเองเขา้ใจถงึความตอ้งการเรง่ดว่นสําหรับการรักษาพยาบาลทีม่คีณุภาพ เขา้ถงึ
ได ้และราคาไมแ่พง เพราะสามขีองดฉัินเป็นเจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ ดฉัินทราบถงึความสําคญัในการลงทนุในผู ้
ปฏบิตักิารฉุกเฉนิเป็นอยา่งด ีในฐานะเหรัญญกิของรัฐ ดฉัินจะกํากบัดแูลการลงทนุในการเคหะทีม่รีาคาเหมาะ
สม โครงสรา้งพืน้ฐาน โรงเรยีน โรงพยาบาล การคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม และการขนสง่ ทีสํ่าคญัทีส่ดุ ดฉัินจะยงั
คงเฝ้าระวงัเงนิภาษีของเรา ลงทนุอยา่งชาญฉลาดเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่จะไดผ้ลตอบแทนทีด่ ีและทําใหม้ัน่ใจ
วา่รัฐบาลทํางานดว้ยการรับผดิชอบและความโปรง่ใส ดฉัินภมูใิจทีไ่ดรั้บการสนับสนุนของ วฒุสิมาชกิสหรัฐฯ  

Kamala Harris, สมาคมครแูหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี, สมาคมนักดบัเพลงิอาชพีแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี และสมาคมธรุกจิ
ขนาดเล็กแหง่รัฐ California ดฉัินจะถอืวา่เป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงของคณุ ขอบคณุสําหรับการพจิารณา
ของคณุ

2244 Ione Street

Sacramento, CA 95864

โทร: (415) 845-5450

อีเมล: fi ona@fi onama.com

http://www.FionaMa.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
อยัการสงูสดุ

• ในฐานะเจา้หนา้ทีส่งูสดุทางกฎหมายของรัฐ ทําใหแ้น่ใจวา่มี
การบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐ และสบืสวนสอบสวนกจิกรรมที่
ฉอ้ฉล หรอืผดิกฎหมาย

• เป็นผูนํ้ากระทรวงยตุธิรรมซึง่จะใหบ้รกิารดา้นกฎหมายแกรั่ฐบาล
ทอ้งถิน่ และเป็นตวัแทนของรัฐในคดตีา่งๆ ในศาลแพง่และอาญา

• กํากบัดแูลหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึอยัการเทศ
มณฑลและนายอําเภอ

Eric Early | รพัีบลกินั
Sacramento ตอ้งการความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญย่ิง่ ผมเป็นพอ่ นักธรุกจิ และอยัการ ไมใ่ชนั่กการเมอืงอาชพี 
ผมเป็นเจา้ของบรษัิทกฎหมาย (ไดรั้บการเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ในบรษัิททีด่ทีีส่ดุในประเทศ) ผมเป็นเพยีงคนเดยีว
ในการแขง่ขนันีท้ีจ่า่ยคา่จา้งใหก้บัคนหลายๆ คนทกุๆ สองสปัดาห ์เป็นเวลา 25 ปีแลว้ทีผ่มไดต้อ่สูใ้นศาลทัว่ทัง้
รัฐ California และทัว่ประเทศเพือ่ลกูความของผม และปกป้องประชาชนจากคนโกงทีพ่ยายามจะขโมยบา้นของ
พวกเขา และเป็นตวัแทนของบคุคลและธรุกจิตา่งๆ ทัง้ใหญแ่ละเล็กในการตอ่สูท้างกฎหมาย ตอนนี ้ผมตอ้งการ
สูเ้พือ่คณุเหมอืนกบัทีผ่มสูใ้หก้บัลกูความ ผมหว่งใยในพลเมอืงของ California อยา่งมาก หลายปีทีม่พีรรคเดยีว
ปกครองใน Sacramento ไดนํ้าไปสูค่วามวุน่วายมากมาย เมือ่ไดรั้บเลอืกตัง้แลว้ ผมจะสู:้ (1) เพือ่ปกป้องคณุ
จากการปลอ่ยตวันักโทษทีด่รุา้ยจากเรอืนจํากอ่นกําหนดทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัสาธารณะ (2) การขึน้
ภาษีทีไ่มห่ยดุหยอ่น รวมถงึภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและรถยนต ์(3) เพือ่เป็นผูส้นับสนุนทีเ่ขม้แข็งของการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย (4) เพือ่ป้องกนัการหลัง่ไหลอยา่งไมห่ยดุยัง้ของการอพยพทีผ่ดิกฎหมาย และ (5) เพือ่สง่เสรมิผู ้
ทีทํ่างานหนักและผูส้รา้งงานของ California ผมไดรั้บการรับรองจากผูม้ชี ือ่เสยีงมากมายหลายคน รวมถงึอดตี
อยัการเขตประจําเทศมณฑล Los Angeles Steve Cooley, ผูนํ้าในวฒุสิภาแหง่รัฐจากพรรครพัีบลกินั Pat Bates 

และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศในสมยัประธานาธบิดเีรแกน George Shultz California ตอ้งการ
เสยีงใหมใ่น Sacramento ผมสามารถเป็นเสยีงนัน้ได ้ผมตอ้งการการสนับสนุนของคณุ และจะรูส้กึเป็นเกยีรตทิี่
ไดรั้บคะแนนเสยีงของคณุ เราสามารถรว่มกนัเริม่นํา California กลบัมาสูค่วามยิง่ใหญไ่ด ้www.ericearly.com

www.ericearly.com

Dave Jones | เดโมแครต
Dave Jones ซีง่เป็นหวัหนา้การบงัคบัใชก้ฎหมายทัว่รัฐทีม่ปีระวตังิดงาม เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัมิากทีส่ดุทีจ่ะทํา
หนา้ทีเ่ป็นอยัการสงูสดุคนตอ่ไปของเรา ในตําแหน่งกรรมธกิารประกนัภยั Jones จะนําเจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใช ้
กฎหมายทีส่บืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางประกนัภยั รวมถงึเหลา่ผูบ้รหิารสงูสดุ และขา้ราชการเลวๆ ทัง้หลาย 
กวา่ 7,500 รายไดถ้กูพพิากษาวา่ผดิภายใตก้ารนําของ Jones Jones เป็นผูใ้หคํ้าปรกึษาแกผู่บ้รโิภคทีเ่ขม้แข็ง 
เขาไดป้ระหยดัเงนิผูบ้รโิภคใน California มากกวา่ $3.1 พันลา้นดว้ยการปฏเิสธการขึน้อตัราประกนัภยัทีไ่มเ่ป็น
ธรรม และตอ่สูก้บับรษัิทประกนัภยั Dave Jones ไดนํ้าการปฏริปูการรักษาพยาบาลซึง่ขยายการเขา้ถงึการรักษา
พยาบาล เขาทําใหแ้น่ใจวา่บรษัิทประกนัภยัจา่ยคา่สนิไหมทดแทนของชาว Californian ทีป่ระสบเคราะหจ์าก
ไฟป่า Jones ฟ้องรอ้งบรษัิทยาจากการฉอ้ฉลไดอ้ยา่งประสบความสําเร็จ Jones ไดรั้บการขนานนามวา่ “สมาชกิ
สภานติบิญัญัตทิีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ” ของ California เขาไดร้วบรวมเงนิหลายพันลา้นสําหรับโครงขา่ยความ
คุม้ครองการรักษาในโรงพยาบาล ปกป้องผูส้งูอายจุากการละเมดิทางการเงนิ และไดส้รา้งโปรแกรมการศกึษา
สําหรับเด็กปฐมวยัทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ ทีก่ระทรวงยตุธิรรมแหง่ United States, Jones ไดทํ้าหนา้ทีเ่ป็นที่
ปรกึษาอาวโุสใหแ้กอ่ยัการสงูสดุของ United States ซึง่คอื Janet Reno ซึง่เป็นผูนํ้าหน่วยงานการบงัคบัใช ้
กฎหมายทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ หลงัจากสําเร็จการศกึษาจาก Harvard Law School, Jones ไดป้ฏเิสธทีจ่ะ
ทํางานกบับรษัิทกฎหมายธรุกจิทีใ่หเ้งนิเดอืนแพงๆ แตก่ลบัทําหนา้ทีเ่ป็นทนายความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายที่
ใหบ้รกิารเป็นตวัแทนทางกฎหมายฟรแีกผู่ย้ากไร ้เขาไดถ้กูเรยีกเป็นหนึง่ใน “ทนายความชัน้เยีย่ม 100 คนของ 
California” และ “แชมป์ของผูบ้รโิภค” Dave Jones เป็นอสิระไมข่ึน้กบัใคร เขาปฏเิสธทีจ่ะรับการสนับสนุนจาก
อตุสาหกรรมการประกนัภยั น้ํามนั การประกนัตวั และยาสบู Dave Jones เป็นผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เพยีงคนเดยีวที่
ไดรั้บการรับรองโดย สหพันธค์รแูหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี และ สหพันธผ์ูบ้รโิภคแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี Jones ยงัเป็นผู ้
สมคัรรับเลอืกตัง้เพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บการรับรองโดย National Organization for Women (NOW), California 

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที:่ www.DaveJones2018.com

915 L St. Box C-124

Sacramento, CA 95814

โทร: (818) 378-3949

อีเมล: teamdavejones@gmail.com

www.Davejones2018.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
อยัการสงูสดุ

Xavier Becerra | เดโมแครต
ดว้ยตําแหน่งอยัการสงูสดุ และเจา้หนา้ทีส่งูสดุฝ่ายการบงัคบัใชก้ฎหมาย ผมกําลงัตอ่สู ้และกําลงัไดช้ยัชนะ
เพือ่ชาว Californian และคา่นยิมของเรา ผมกําลงัตอ่สูก้บัฝ่ายบรหิารของ Trump, ผูค้า้บรกิารทางเพศ, NRA, 
บรษัิทน้ํามนัและธนาคารยกัษ์ใหญ ่ผมกําลงัฟ้องคดแีกง๊คอ์นัธพาลทีด่รุา้ย ผูส้รา้งมลพษิ และวทิยาลยัทีมุ่ง่หวงั
แตผ่ลกําไรทีกํ่าลงัขโมยเงนิจากนักเรยีนของเรา ในฐานะทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการรักษาพยาบาลแบบระบบกองทนุ
สขุภาพรายเดยีว (single-payer) มาตลอดชวีติ ผมไดไ้ปทีศ่าลเพือ่ปกป้อง Obamacare เพราะผมเชือ่วา่การ
รักษาพยาบาลเป็นสทิธ ิผมไดฟ้้องรอ้ง Trump และชนะ เพือ่หยดุยัง้การทีเ่ขาตดังบการปกป้องคณุภาพอากาศ 
และไดปิ้ดกัน้ความพยายามของเขาทีจ่ะจํากดัการเขา้ถงึการคมุกําเนดิของสตร ีผมไดต้อ่สูแ้ละชนะเพือ่ปกป้อง
นักฝัน น่ันคอืผูอ้พยพทีถ่กูนํามายงั U.S. ตัง้แตเ่ด็กๆ ผมสูก้บัการตอ่สูเ้หลา่นีเ้พือ่ชาว Californian ในฐานะของ
บตุรของผูอ้พยพ และเป็นคนแรกในครอบครัวทีจ่บการศกึษาจากมหาวทิยาลยั เพราะชาว Californian ทกุคน
สมควรมโีอกาสทีจ่ะประสบความสําเร็จ หลงัจากวยิาลยักฎหมาย ผมไดทํ้างานเป็นทนายความชว่ยเหลอืดา้น
กฎหมายทีเ่ป็นตวัแทนใหแ้กผู่ป่้วยทางจติใจ และจากนัน้ ทําหนา้ทีเ่ป็นรองอยัการสงูสดุในตําแหน่งทีต่อนนีผ้ม
เป็นอยู ่จากนัน้ ผมไปทีรั่ฐสภาเพือ่เป็นผูนํ้าการตอ่สูเ้พือ่ปกป้อง Social Security และ Medicare ผมไดต้อ่สู ้
เพือ่คา่นยิมของ California มาตลอดชวีติและผมจะไมย่อมถอยเป็นอนัขาด ไมว่า่จะเป็นบรษัิทน้ํามนัยกัษ์ใหญ,่ 
NRA หรอืฝ่ายบรหิารของ Trump บางคนพดูกนัวา่พวกเขาจะทําอะไรบางอยา่ง ในฐานะของอยัการสงูสดุ ผมจะ
เป็นคนใหทํ้าเอง ผมจะถอืวา่เป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงของคณุ

777 South Figueroa Street, 

Suite 4050

Los Angeles, CA 90017

โทร: (213) 250-3400

อีเมล: Xavier@XavierBecerra.com

XavierBecerra.com

Steven C. Bailey | รพัีบลกินั
ในฐานะทีเ่ป็นผูพ้พิากษาศาลสงูของ California ทีเ่กษียณแลว้ ผมจะใหค้วามปลอดภยัของประชาชนอยู่
เหนอืความสบายของอาชญากร งานสําคญัสงูสดุของผมจะเป็นการบรูณะหลกันติธิรร มและหยดุยัง้การกําจัด
การประกนัตวั การเสแสรง้เรือ่งรัฐหลบภยั และนโยบายออ่นโยนตอ่อาชญากรรม “รอดพน้การตดิคกุ” ทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่ชมุชนของเรา ผมไดเ้ป็นสกัขพียานถงึผลกระทบของความลม้เหลวในการบงัคบัใชก้ฎหมายภายใต ้
รัฐธรรมนูญของเรา Mike Reynolds ผูเ้ขยีนหนังสอื Three Strikes Law รวมทัง้เจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
และสมาคมหลายทา่นหลายแหง่ไดรั้บรองผม เพราะพวกเขารูป้ระวตัอินัดงีามทีย่นืเคยีงขา้งความปลอดภยัของ
สาธารณชนและหลกันติธิรรม คณุเชือ่มัน่ผมไดว้า่จะฟ้องคดอีาชญากรทีด่รุา้ยและผูค้า้บรกิารทางเพศ และจะ
หยดุยัง้อาชญากรรมทีร่นุแรงเพิม่ขึน้ทกุปีในรัฐของเรา ผมจะปกป้องครอบครัว เด็กๆ ของเรา และลกูหลานของ
เราใน California และจะดแูลผูป้ฏบิตักิารฉุกเฉนิเพือ่ใหช้าว Californian ปลอดภยัอยูเ่สมอ ขอบคณุครับ

P.O. Box 7193

South Lake Tahoe, CA 96158

โทร: (916) 936-2448

อีเมล: admin@baileyforag.com

www.baileyforag.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
กรรมาธกิารประกนัภยั

• หวัหนา้กระทรวงการประกนัภยั ซึง่บงัคบัใชก้ฎหมายประกนัภยั
ของ California และปรับใชก้ฎระเบยีบเพือ่นํากฎหมายไปใช ้

• ออกใบอนุญาต ควบคมุ และตรวจสอบบรษัิทประกนัภยั

• ตอบคําถามสาธาณชนและคํารอ้งเกีย่วกบัธรุกจิประกนัภยั

Steve Poizner | ไมร่ะบพุรรค
จากปี 2007–2011 ผมไดทํ้าหนา้ทีเ่ป็นกรรมาธกิารประกนัภยัของ California Insurance Commissioner และ
ผมกําลงัขอการสนับสนุนสําหรับวาระที ่2 ของบรกิารสาธารณะ ประวตัขิองผม: ผมมปีระวตักิารทํางานทีพ่สิจูน์
แลว้วา่ประสบความสําเร็จในภาคเอกชน เริม่ตัง้แตก่ารนําบรษัิทเทคโนโลยรีุน่แรกๆ เป็นเวลานานกวา่ 35 ปี
ใน California (เชน่ บรษัิทของผม SnapTrack ทีไ่ดค้ดิคน้ GPS สําหรับโทรศพัทม์อืถอื) และขณะนีเ้ป็นผูก้อ่
ตัง้องคก์รไมห่วงัผลกําไรทีเ่นน้ทีก่ารขยายนวตักรรมเศรษฐกจิใน California ทางใต ้ทําไมถงึลงสมคัรแขง่ขนั
อกีวาระหนึง่ตอนนี ้ชาว Californian ประสบกบัปัญหาเรง่ดว่น: เจา้ของบา้นทีทํ่าประกนัภยันอ้ยกวา่มลูคา่ทีแ่ท ้
จรงิลอ่แหลมตอ่ไฟป่าและอทุกภยัทีกํ่าลงัเพิม่มากขึน้ การขึน้เบีย้ประกนัทีม่อียา่งตอ่เนือ่งในตลาดการประกนั
สขุภาพ และการคกุคามเศรษฐกจิทีกํ่าลงัเตบิโตของอาชญากรรมไซเบอร ์ประวตักิารทํางานของผมในฐานะ
กรรมาธกิารประกนัภยั: เราไดป้ระหยดัเงนิใหแ้กผู่ข้บัขีแ่ละเจา้ของบา้นเกอืบ $2 พันลา้นในอตัราประกนัภยัทีตํ่า่
กวา่; กูค้นื $30 ลา้นใหแ้กเ่หยือ่ไฟป่าทีถ่กูโกงโดยบรษัิทประกนัภยั; ประหยดัเงนิผูเ้สยีภาษี $17 ลา้นดว้ยการ
ตดังบประมาณ 13% อยา่งถาวร (น่ันเป็นครัง้แรกและไมม่กีารใหอ้อกจากงาน!); จับกมุการฉอ้โกงประกนัภยั
กวา่ 2500 คน (เป็นประวตักิารณ!์) และคนืการประกนัภยัใหแ้กผู่บ้รโิภคทีบ่รสิทุธิห์ลายพันคนหลงัจากทีบ่รษัิท
ประกนัสขุภาพยกเลกิกรมธรรมอ์ยา่งผดิกฎหมาย ทําไมผมถงึลงสมคัรเขา้แขง่ขนัเป็นผูส้มคัรอสิระ: กรรมาธกิาร
ประกนัภยัของรัฐ California คอืผูค้วบคมุทีต่อ้งมคีวามเป็นอสิระอยา่งมากจากบรษัิทประกนัภยั และการเมอืง
ทีเ่ขา้ขา้งพรรคการเมอืง ผมปฏญิาณทีจ่ะกดดนัสภานติบิญัญัตเิพือ่ทําใหตํ้าแหน่งนีไ้มฝั่กไฝ่พรรคการเมอืงใด
อยา่งเป็นทางการ และผมจะปฏเิสธทีจ่ะรับการสนับสนุนจากธรุกจิประกนัภยัในการรณรงคข์องผมเชน่ทีผ่มทํา
ในชว่งวาระแรกของผม สําหรับรายงานวาระแรกในตําแหน่งของผมโดย San Jose Mercury News โปรดดทูี:่ 
www.bit.ly/Poizner

อีเมล: steve@stevepoizner.com

www.stevepoizner.com

Nathalie Hrizi | พีซแอนด์ฟรีดอม
การดแูลสขุภาพเป็นสทิธหินึง่! ยกเลกิบรษัิทประกนัสขุภาพ รัฐตอ้งสรา้งผูใ้หบ้รกิารทีไ่มห่วงัผลกําไรสําหรับทกุ
คนทีต่อ้งการประกนัภยั ลงคะแนนเสยีงให ้Hrizi 2018!

2969 Mission St.

San Francisco, CA 94110

โทร: (415) 821-6171

อีเมล: votehrizi@votepsl.org

www.hrizi2018.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัของถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และ
ออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงเขา้มา อาจมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมชีือ่ปรากฏอยูใ่นบตัรลงคะแนนดว้ย

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
กรรมาธกิารประกนัภยั

Asif Mahmood | เดโมแครต
ผมยดึถอืงานชัว่ชวีติของผมบนหลกัการเดยีวทีบ่ดิา/มารดาไดส้อนผม: การชว่ยเหลอืผูอ้ืน่คอืความตอ้งการ
สงูสดุ น่ันคอืเหตผุลทีผ่มเป็นนายแพทย ์และเหตผุลทีผ่มลงสมคัรเขา้แขง่ขนัเป็นกรรมธกิารประกนัภยั ผม
เกดิและเตบิโตในชนบทในปากสีถานทีผ่มเขา้เรยีนในโรงเรยีนทีไ่มม่หีลงัคา ไมต่อ้งพดูถงึโตะ๊หรอืเกา้อี ้ดว้ย
ความชว่ยเหลอืจากครขูองผม ผมเป็นคนแรกในเมอืงทีไ่ดรั้บเกรดเพือ่เขา้เรยีนในคณะแพทยศาสตรแ์ละยา้ยมา
อยูท่ี ่United States ตอนนี ้ในฐานะนายแพทยอ์ายรุกรรม ผมไดเ้ห็นความลําบากของผูป่้วยนับตัง้แตปั่ญหา
การคุม้ครองประกนัภยั ปัญหายาตามใบสัง่แพทย ์ปัญหาในและนอกเครอืขา่ย ปัญหาการตดิตามผล และการ
สนับสนุนเกนิกวา่การรักษาทางการแพทย ์ผมภมูใิจทีจ่ะกลา่ววา่ ผมไมเ่คขขอการชาํระเงนิคนืจากผูป่้วยรายใดที่
ไมม่ปีระกนัภยั เพราะจากประสบการณห์ลายปีของผม ผมเป็นคนทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะรับใชช้าว Californian ใน
ตําแหน่งกรรมธกิารประกนัภยั จรงิๆ แลว้ ผมจะเป็นนายแพทยค์นแรกทีจ่ะอยูใ่นตําแหน่งนี ้งานสําคญัแรกของ
ผมจะเป็นการแกไ้ขภาวะการประกนัสขุภาพ ผมจะจัดการกบับรษัิทเภสชักรรมทีเ่ลอืกผลกําไรเหนอืประชาชน 
และสนับสนุน Medicare สําหรับทกุคน น่ันคอืเหตผุลทีผ่มปฏเิสธทีจ่ะรับการสนับสนุนจากบรษัิทประกนัภยัหรอื
เภสชักรรม—เพราะชาว Californian เป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ไมใ่ชบ่รษัิทเภสชักรรมยกัษ์ใหญ ๋ในฐานะทีเ่ป็นผู ้
อพยพชาวมสุลมิจากรัฐ California ผมเป็นภยัคกุคามหนักหนาตอ่ Donald Trump ผมจะเป็นมสุลมิคนแรกทีไ่ด ้
รับเลอืกตัง้รับตําแหน่งระดบัทัว่รัฐในประเทศนี ้เรามาสง่สญัญาณทีช่ดัเจนกนัถงึเวลาทีต่อ้งสูก้บัความเกลยีดชงั

16633 Ventura Boulevard 

#1008

Encino, CA 91436

โทร: (626) 786-4411

อีเมล: info@asif2018.com

asif2018.com
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เขตคณะกรรมการสรรพากรแหง่รฐั CALIFORNIA

District 1
District 2
District 3
District 4

Del
Norte

Siskiyou
Modoc

Humboldt
Trinity

Shasta
Lassen

Mendocino

Plumas

Butte
Glenn

Nevada

Placer

S
ut

te
r

Sonoma
Napa

Colusa

Alpine
El Dorado

Sac
ra

m
en

to

Lake

Solano
Marin

Contra
Costa

San
Joaquin

Alameda

Amador

Cala
vera

s

San Francisco

San Mateo

Santa Cruz

Tuolumne

Merced

Mariposa

Madera

Stan
isla

us

Fresno

Monterey

Mono

Tulare

Inyo

Kings

Kern

San Bernardino

Santa Barbara

Ventura Los Angeles

Riverside

San Diego Imperial

Orange

Sierra

Tehama

Y
ub

a

Yolo

Santa
Clara

San
Benito

San Luis
Obispo

เทศมณฑลตา่งๆ ในเขตคณะกรรมการสรรพากรแตล่ะเขต

เขต 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 

Inyo, Kern, Kings, Lassen, Los Angeles, Madera, 

Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, Plumas, 

Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, Shasta, Sierra, 

Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tulare, Tuolumne, Yuba

เขต 2
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Glenn, Humboldt, 

Lake, Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Benito, San 

Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, 

Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Tehama, Trinity, 

Yolo

เขต 3
Los Angeles, San Bernardino, Ventura

เขต 4 
Imperial, Orange, Riverside, San Bernardino, 

San Diego

เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการสรรพากร

David Evans | รพัิบลกินั
นักภาษีมอือาชพีทีทุ่ม่เทใหก้บัการปกป้องผูเ้สยีภาษี

P.O. Box 2227

California City, CA 93504

โทร: (760) 382-8031

อีเมล: devans@evansbusiness.com

www.evansforBOE2018.com

• กํากบัดแูลการบรหิารจัดการโปรแกรมดา้นภาษีและคา่
ธรรมเนยีม รวมถงึภาษีและคา่ธรรมเนยีมจากสรุา

• กํากบัดแูลการบรหิารจัดการภาษีโรงเรอืน

Ted Gaines | รพัิบลกินั
ในฐานะตวัแทนของคณุในคณะกรรมการสรรพากร ผมจะทํางานเพือ่ปกป้องผลประโยชนข์องผูเ้สยีภาษีทกุ
คน และรักษาใหเ้ศรษฐกจิของเราเขม้แข็งและสรา้งงาน สําหรับครอบครัวทีทํ่างานหนักมากมาย ความฝันของ 
California ไดก้ลายเป็นฝันรา้ยราคาแพงโดยนักการเมอืงใน Sacramento ทีม่กีารตดัสนิใจทีแ่ย ่และลําดบัความ
สําคญัทีผ่ดิพลาด เงนิทีส่ญูเสยีไปหลายพันลา้นในตน้ทนุทีบ่านปลายกบัโครงการบา้บอ เชน่ รถไฟความเร็ว
สงู San Francisco-to-L.A. ทีพ่สิจูนแ์ลว้วา่ไมม่ใีครใน Sacramento ทีจ่ะดแูลผูเ้สยีภาษี ผมไดอ้นัดบั “A” มา
ตลอดชวีติจากสมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis เพราะผมปกป้องรา่งกฎหมาย 13 อยา่งจรงิจัง ผมจะเป็น
คนเฝ้าดแูล และจะตอ่สูเ้พือ่ยกเลกิภาษีน้ํามนั และรถยนตใ์หมท่ีโ่หดรา้ยซึง่สรา้งผลกระทบกบัคา่ใชจ้า่ยของ
ครอบครัวชนชัน้กลางอยา่งมาก ในฐานะเจา้ของธรุกจิครอบครัวขนาดเล็ก พืน้เพของผมไดใ้หป้ระสบการณต์รง
กบักฎระเบยีบของรัฐบาลทีค่รอบงํา ในฐานะของผูใ้หคํ้าปรกึษาแกผู่เ้สยีภาษี ผมทํางานเพือ่ลดคา่ภาษี ปรับ
ใหก้ฎระเบยีบคลอ่งตวัขึน้ และขจัดอปุสรรคตอ่การเตบิโตของงาน และจะยงัคงทําเชน่นีต้อ่ไปในคณะกรรมการ
สรรพากร ผมจะตอ่สูเ้พือ่กําจัดความสญูเปลา่ของรัฐบาล ลดงบประมาณ และหยดุการขึน้ภาษีทีส่อดไสม้า
ในรปูของคา่ธรรมเนยีม ผมเป็นชาว Californian รุน่ทีห่า้ เป็นสามแีละพอ่ ผมอยากใหล้กูๆ ของผม และของ
คณุสามารถอาศยั ทํางาน และสรา้งครอบครัวทีน่ีไ่ด ้ผมจะถอืเป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงของคณุ และขอ
ปฏญิาณวา่จะตอ่สูเ้พือ่ผูเ้สยีภาษีเชน่คณุ ไปที ่www.tedgaines.com เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ และดวูา่เหตใดผูใ้หคํ้า
ปรกึษาแกผู่เ้สยีภาษีในคณะกรรมการสรรพากรจงึรับรองผม ขอบคณุครับ

1911 Douglas Blvd. 

Suite 85-122

Roseville, CA 95661

โทร: (916) 827-6115

อีเมล: ted@tedgaines.com

tedgaines.com

ทําหนา้ทีใ่นคณะกรรมการสรรพากร ซึง่เป็นคณะกรรมาธกิารภาษีทีไ่ดรั้บเลอืกตัง้ ซึง่:

เขต 1
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการสรรพากร

เขต 1

Connie Conway | รพัิบลกินั
ดฉัินเป็นเจา้ของธรุกจิขนาดเล็กทีใ่ชท้กัษะเพือ่ทําใหภ้าษีลดลง ตอ่สูก้บัการโกง และตดัความสญูเปลา่ของ
รัฐบาล ในฐานะกรรมการบรหิารเทศมณฑล ดฉัินปรับสมดลุงบประมาณโดยไมข่ึน้ภาษี ในขณะทีใ่หเ้งนิทนุแก่
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเพิม่ขึน้ ดฉัินเป็นผูอ้นุรักษ์นยิมทางการเงนิทีนํ่าความพยายามทีสํ่าเร็จผลในการลม้
การขึน้ภาษีหลายพันลา้น ความพยายามทีสํ่าเร็จของดฉัินในการปฏริปูสวสัดกิารทีช่ว่ยประหยดัเงนิหลายพันลา้น 
ในขณะทีป่กป้องโปรแกรมสําหรับเด็ก คนชรา และผูท้พุพลภาพ ดว้ยการชว่ยนําโปรแกรมป้องกนัการโกงใหม่
ไปใชท้ีต่อ้งมกีารตรวจสอบลายนิว้มอืและประวตัขิองผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิาร ดฉัินไดช้ว่ยประหยดัเงนิภาษี
ไดห้ลายสบิลา้น การสนับสนุนกฎหมายใหมเ่พือ่ทําใหก้ารขึน้เงนิเดอืนนักการเมอืงเป็นสิง่ผดิกฎหมายในขณะ
ทีรั่ฐมกีารขาดดลุงบประมาณ ดฉัินไดทํ้าใหก้ารบรกิารทีจํ่าเป็น เชน่ ความปลอดภยัสาธารณะไมถ่กูตดังบโดย
นักการเมอืงทีเ่ห็นแกเ่งนิ ดฉัินสนับสนุนการยกเลกิภาษีรถยนต ์$52 พันลา้น เพราะครอบครัวของพวกเราไม่
สามารถจา่ยคา่น้ํามนัทีแ่พงทีส่ดุในประเทศได ้คา่นยิมและประวตัขิองดฉัินทําใหไ้ดอ้นัดบั 100 เปอรเ์ซน็ต ์จาก
สมาคม สมาคมผูเ้สยีภาษีแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis และ National Federation of 

Independent Business ทีค่ณะกรรมการสรรพากร ดฉัินจะทําหนา้ทีเ่ป็นผูใ้หคํ้าปรกึษาแกผู่เ้สยีภาษี ตอ่ตา้น
ภาษีทีส่งูขึน้ และปกป้องรา่งกฎหมาย 13 จากผูท้ีต่อ้งการลดความสําคญั หรอืยกเลกิรา่งกฎหมาย ดฉัินจะยงั
คงตอ่สูเ้พือ่ป้องกนัการโกง สนับสนุนความพยายามทีจ่ะฟ้องคดเีจา้หนา้ทีท่ีฉ่อ้ราษฎรบ์งัหลวงตามทีก่ฎหมาย
กําหนดไวส้งูสดุ และชีใ้หเ้ห็นถงึความสญูเปลา่ของรัฐบาล โปรดไปที:่ www.connie4boe.com

P.O. Box 8134

Visalia, CA 93290

โทร: (559) 308-0845

อีเมล: cconway157@sbcglobal.net

www.connie4boe.com

Tom Hallinan | เดโมแครต

ไมไ่ดส้ง่รปูถา่ยมา
ไมม่ ี“คนดงั” ของ California แมแ้ตค่นเดยีวทีรู่ว้า่ Atwater, Ceres, Crows Landing, Grayson, Groveland, 

Jamestown, Livingston, Newman, Patterson หรอื Twain Harte อยูท่ีไ่หน . . น่ันเพราะวา่ประชาชนที่
สําคญัตอ่เรา ไมสํ่าคญัสําหรับพวกเขา ผมรูจั้กคนเหลา่นัน้ ผมเป็นตวัแทนชมุชน “ทีไ่มสํ่าคญั” ของพวกเขา
ในฐานะอยัการประจําเมอืงและเขตพเิศษ หนา้ทีน่ีเ้หมอืนกบัการเป็นผูด้แูลผลประโยชนข์อง Central Valley 

Community College มาตลอด 20 ปีของผม . . เป็นตวัแทนของครอบครัว Valley ทีเ่ลีย้งดอูเมรกิา แตถ่กู
มองขา้มและถกูลมืเสมอ เมือ่ครัง้ทีผ่มไดรั้บเลอืกเป็นประธานของคณะกรรมาธกิารแกไ้ขปรับปรงุกฎหมายของ 
California ผมขบขนัทีไ่ดด้คูนจาก LA เกาหวัอยา่งงงๆ และคนฉลาดๆ จาก Bay Area พยายามสบืหาวา่คนบา้น
นอกคนนีเ้ป็นใคร แลว้มาเป็นหวัหนา้ไดย้งัไง เรือ่งนีง้า่ยมาก ผมเป็นคนของ Valley รุน่ที ่5 คา่นยิมของเราน่ันคอื
สามญัสํานกึและการทํางานหนักอยูใ่นสายเลอืดของผม . . และทําในสิง่ทีค่ณุบอกวา่คณุจะทําเสมอ ผมไมใ่ช่
สมาชกิสภานติบิญัญัตทิีพ่ดูจาเพราะและลืน่ไหลเหมอืนคูแ่ขง่ของผม ผมไมรู่ถ้อ้ยคําและวธิทีีย่อกยอ้นทัง้หลาย 
แตผ่มรูจั้กคณุ กฎหมาย และสิง่ใดทีเ่ป็นธรรม คณะกรรมการสรรพากรเละเทะมานานมากแลว้ ผมจะขดุรากถอน
โคน กําจัดพวกทีเ่อาเปรยีบคนอืน่ และนําการปฏบิตักิารทัง้หมดเขา้ใกลเ้ราและคา่นยิมของเราใหม้ากขึน้ ไมใ่ช่
เรือ่งงา่ย แต ่แลว้ยงัไงละ่ California ตอ้งการคา่นยิมของเรา เรามเีงนิไมม่าก เกลยีดการถกูขดูเลอืดขดูเนือ้ 
และไมไ่ดโ้งอ่ยา่งทีพ่วกเขาชอบคดิ ทีค่ณะกรรมการสรรพากร ผมจะทําใหพ้วกเราเทา่เทยีมกนั ผมจะขอบคณุ
สําหรับคะแนนเสยีงของคณุ

P.O. BOX 2145

CERES, CA 95307

โทร: (209) 324-6205

อีเมล: tom4boe@gmail.com

www.tom4boe.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการสรรพากร

เขต 2

Cathleen Galgiani | เดโมแครต
ดฉัินหวงัวา่สิง่ตา่งๆ ทีด่ฉัินไดทํ้าสําเร็จในตําแหน่งวฒุสิมาชกิของรัฐไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะนํา 
“ความเทา่เทยีมกนั” มาสูค่ณะกรรมการสรรพากร คา่แรงทีเ่ทา่เทยีมกนัสําหรับสตร,ี ทําให ้California เป็นรัฐที่
ใหท้ีห่ลบภยัแกค่นเขา้เมอืง, ใหก้ารรักษาพยาบาลแกเ่ด็กๆ ของคนเขา้เมอืง, ไดช้ยัชนะในสทิธเิพือ่ความเทา่
เทยีมกนัในการสมรส, เพิม่คา่แรงขัน้ตํา่เป็น $15, สง่มอบการระดมทนุสําหรับความยตุธิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มให ้
แกช่มุชนทีด่อ้ยโอกาสและมมีลพษิ, และไดช้ยัชนะเหนอืความโปรง่ใสในการกําหนดราคายา เหลา่นีค้อืความ
สําเร็จทีด่ฉัินภาคภมูใิจ วนันี ้ดฉัินตอ่สูเ้พือ่หยดุยัง้ฝ่ายบรหิารของ Trump จากการขยายการขดุเจาะน้ํามนันอก
ชายฝ่ังบนชายฝ่ังของเรา เรือ่งราวชวีติสว่นตวัของดฉัินคอืหนึง่ในความตัง้ใจและมุง่มัน่ ดฉัินเป็นพนักงานในรา้น
อาหารจานดว่นเพือ่สง่ตวัเองเรยีนหนังสอื และภายหลงัไดก้ลายเป็นผูช้ว่ยกายภาพบําบดัทีโ่รงพยาบาลทอ้ง
ถิน่ซึง่ชว่ยเหลอืใหผู้ค้นสามารถเดนิไดอ้กีครัง้ หลงัจากทีเ่พือ่นรักและลกูพีล่กูนอ้งของดฉัินถกูลกัพาตวั ดฉัิน
ใชเ้วลาหลายปีเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่ฆาตกรหมูจ่ะอยูใ่นเรอืนจําเทา่นัน้ งานของคณะกรรมการสรรพากรคอืปกป้อง
ผูเ้สยีภาษีจากการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรม โปรดคดิวา่ในตําแหน่งสมาชกิคณะกรรมการรว่มเพือ่การตรวจสอบ
นติบิญัญัต ิดฉัินไดผ้ลกัดนัการตรวจสอบหน่วยงานรัฐบาลและบรษัิททีรั่ฐบาลวา่จา้งทีน่่าสงสยั การตรวจสอบ
เหลา่นัน้ไดเ้ปิดเผยเงนิหลายรอ้ยลา้นทีส่ญูเสยีและถกูใชใ้นทางทีผ่ดิ . . เงนิทีเ่ราสามารถนําไปใชใ้นทางทีด่ี
กวา่ในโรงเรยีนของเรา การดแูลผูส้งูอาย ุและทําใหช้มุชนใน California ปลอดภยัมากขึน้ ดฉัินไดรั้บเรยีกขาน
วา่ “สมาชกิสภานติบิญัญัตแิหง่ปี” และไดรั้บการยอมรับโดยผูใ้หคํ้าปรกึษาแกส่ตรมีากมาย, ชมุชน LGBT ของ
ดฉัิน และจาก “คํามัน่สญัญาตอ่แรงงาน” ดฉัินขอขอบคณุในการพจิารณาของคณุเมือ่คณุลงคะแนนเสยีงสําหรับ
คณะกรรมการสรรพากร

P.O. Box 279155

Sacramento, CA 95827

http://www.galgiani4boe.com/

Malia Cohen | เดโมแครต
ดฉัินชือ่ Malia Cohen และดฉัินสมคัรเขา้แขง่ขนัเพือ่นําผลประโยชนข์องประชาชนใหม้ากอ่นกลุม่ผลประโยชน์
พเิศษ คณะกรรมการสรรพากรของรัฐไดผ้า่นการปฎริปูครัง้ใหญซ่ึง่โดยปัจจัยพืน้ฐานคอืการเปลีย่นแปลงความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ การปฏริปูนีเ้ป็นสิง่จําเป็นเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่มกีารเกบ็และกระจายเงนิภาษีของรัฐ 

California อยา่งเป็นธรรม แตต่อนนี ้BOE ตอ้งการผูนํ้าทีเ่ขม้แข็งทีม่ปีระวตัทิีพ่สิจูนแ์ลว้วา่จะยนืหยดัตอ่สูเ้พือ่
ส ิง่ทีถ่กูตอ้ง และนีค่อืเหตผุลแทจ้รงิทีด่ฉัินลงสมคัรเขา้แขง่ขนั ในตําแหน่งผูค้วบคมุดแูลของ San Francisco 

ดฉัินไดต้อ่สูเ้พือ่ใหม้คีวามเทา่เทยีมกนั และใหท้กุคนมปีากมเีสยีงในรัฐบาลของเรา ดฉัินมปีระสบการณด์า้นการ
เงนิทีจํ่าเป็นเพือ่ใหไ้ดผ้ลงาน และหากไดรัับเลอืก ดฉัินจะใหคํ้าปรกึษาเพือ่ใหม้กีารปฏบิตัขิองรัฐบาลทีโ่ปรง
ใสและปรับปรงุใหด้ขี ึน้อยา่งไมเ่กรงกลวั การรณรงคข์องดฉัินจะยดึถอืหลกัการสามอยา่งคอื ความโปรง่ใส การ
รับผดิชอบ และความเป็นธรรม รัฐของเราตอ้งทํามากกวา่นีเ้พือ่ใหช้มุชนทีม่ปีระวตัถิกูทิง้ขวา้งและถกูทิง้ไวข้า้ง
หลงัมโีอกาสกา้วหนา้ได ้ตลอดอาชพีของดฉัิน ดฉัินไดใ้หคํ้าปรกึษาเพือ่การเคหะทีม่รีาคาเหมาะสม กญัชาที่
เทา่เทยีมกนั และสาธารณสขุ ตวัอยา่งเชน่ ดฉัินไดบ้กุเบกิการบญัญัตกิฎหมายเพือ่แบนผลติภณัฑย์าสบูปรงุ
รสใน San Francisco เนือ่งจากบรษัิทยาสบูยกัษ์ใหญห่ลายบรษัิทไดโ้ฆษณาอยา่งไมเ่ป็นสดัสว่นตอ่เยาวชน 
ชมุชนของคนสผีวิ และผูท้ีเ่ป็น LGBTQ น่ันคอืเหตผุลทีด่ฉัินไดรั้บการรับรองอยา่งภาคภมูใิจโดย U.S. Senator 

Kamala Harris, สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐฯ Jackie Speier, สหพันธค์รแูหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี, สมาชกิ
คณะกรรมการ Equality California ในปัจจบุนั Fiona Ma และผูค้วบคมุการเงนิของรัฐ Betty Yee ในชว่งเวลา
ประวตัศิาสตรน์ี ้ผูนํ้าทีเ่ขม้แข็งมคีวามสําคญัมากยิง่กวา่ครัง้ใดๆ ดฉัินพรอ้มทีจ่ะจัดการกบัความทา้ทายเรง่ดว่นที่
ชาว California ประสบและจะตอ่สูเ้พือ่ครอบครัวทีทํ่างาน เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่www.electmalia.com

2201 Broadway St., Suite M-2

Oakland, CA 94612

โทร: (415) 819-4938

อีเมล: lia@electmalia.org

electmalia.org
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการสรรพากร

Mark Burns | รพัิบลกินั

ไมไ่ดส้ง่รปูถา่ยมา
ผูเ้สยีภาษีใน California มภีาระมากทีส่ดุในสหรัฐอเมรกิาในฐานะผูส้นับสนุนทีเ่ขม้แข็งและยาวนานของรา่ง
กฎหมาย 13 และรา่งกฎหมาย 60 & 90 (การโอนฐานภาษีโรงเรอืนสําหรับผูส้งูอาย)ุ ผมจะทํางานเพือ่ทําให ้
ระบบของเราเป็นธรรมตอ่ทกุมากขึน้ ในชว่ง 32 ปีทีผ่า่นมา ผมไดทํ้างานในธรุกจิอสงัหารมิทรัพยใ์น Silicon 

Valley และไดเ้ห็นภาษีโรงเรอืนและภาษีการขายสงูขึน้ถงึระดบัทีค่วรรองรับรัฐบาล California ไดเ้ป็นอยา่งดี
ในอนาคต และรวมถงึเงนิเกนิดลุและเงนิคงคลงั แตเ่รากลบัเห็นความพยายามทีต่อ่เนือ่งทีจ่ะขึน้ภาษีมากขึน้ไป
อกี และไมม่จีดุประสงคท์ีม่นัียสําคญัเวน้แตว่า่จะเพิม่เงนิกลบัไปทีก่ารใชจ้า่ยทีส่งูขึน้และคํามัน่สญัญาทีม่ากเกนิ
ไปโดยผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิสภานติบิญัญัตใินอดตี ผมจะตอ่สูเ้พือ่ปรับปรงุความรับผดิชอบและประสทิธผิล
ภายในคณะกรรมการสรรพากร ผมไดเ้ป็นประธานคณะกรรมการ ควบคมุดแูลพลเมอืง ทีเ่ขตโรงเรยีน K–8 และ 
9–12 ในชมุชนของผมมาเกอืบสบิปี ผมไดทํ้าหนา้ทีเ่ป็นประธานของสมาคมการคา้ทีม่สีมาชกิมากกวา่ 4500+ 

คน สมาคมนายหนา้อสงัหารมิทรัพยเ์ขตซลิคิอน แวลล ี(SilVAR), หอการคา้ Cupertino, แผนกเผยแพร่
สญัญาของ SilVAR, Legislative Action Council สําหรับ SilVAR และไดป้ระสบความสําเร็จในการโตแ้ยง้เพือ่
กรรมการบรหิารของเทศมณฑล (สองครัง้) เพือ่รักษารา่งกฎหมาย 90 (การโอนฐานภาษีระหวา่งเทศมณฑล) 
สําหรับผูส้งูอายแุละผูท้พุพลภาพของเรา คะแนนเสยีงของคณุจะทําใหผ้มสามารถตอ่สูเ้พือ่สทิธขิองผูเ้สยีภาษี
ใน California ทัว่ทัง้รัฐ

1601 So. De Anza Blvd., 

Suite 150

Cupertino, CA 95014

โทร: (408) 777-9997

อีเมล: mark@markburns.com

เขต 2
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการสรรพากร

Cheryl C. Turner | เดโมแครต

ไมไ่ดส้ง่รปูถา่ยมา
คณะกรรมการสรรพากรตคีวามกฎระเบยีบ กําหนดอตัราภาษีโรงเรอืนเทา่เทยีมกนั และแกไ้ขขอ้พพิาททีเ่กีย่ว
กบัภาษีโดยเฉพาะ ในฐานะของอยัการผูเ้สยีภาษีอากรทีม่ปีรญิญาทางกฎหมายจาก University of Southern 

California (USC), Cheryl Turner ไดทํ้างานเพือ่ปกป้องผลประโยชนข์องผูเ้สยีภาษีเชน่คณุ เธอเคยเป็นเสมยีน
ทนายซึง่เป็นนสิติปีสดุทา้ยใหแ้ก ่Honorable James ldeman ผูพ้พิากษาศาลแขวงของ United States ซีง่ได ้
เตรยีมตวัเธอสําหรับบทบาทในองคก์รกึง่ตลุาการ จากน ้น้ เธอไดส้รา้งอาชพีทางกฎหมายซึง่ชว่ยเหลอืบคุคล
ตา่งๆ เพือ่กา้วขา้มความยากลําบากและใหคํ้าแนะนําแกธ่รุกจิขนาดเล็กทีเ่ตบิโตเพือ่สรา้งงานและโอกาสทาง
เศรษฐกจิสําหรับทกุคน เธอไดช้ว่ยคนืเงนิหลายลา้นของผูเ้สยีภาษีแก ่California เธอจะใชป้ระสบการณก์วา่ 20 

ปีดา้นกฎหมาย อสงัหารมิทรัพย ์ธรุกจิ ภาษี และกฎหมายสทิธผิูบ้รโิภคมาใชใ้นฐานะสมาชกิฝ่ายการเกบ็ภาษี
ของเนตบิณัฑติยสภาแหง่รัฐ California ทีเ่ธอจะแนะนําลกูคา้ในเรือ่งภาษีและเรือ่งการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั 
ประสบการณกํ์ากบัดแูลการเป็นอนุญาโตตลุาการทีแ่กไ้ขขอ้พพิาทรว่มกบัหน่วยงานรัฐบาลในฐานะกรรมาธกิาร
ของรัฐทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดย ผูว้า่การรัฐ Jerry Brown และกรรมาธกิารเมอืงไดรั้บการแตง่ตัง้โดย นายก
เทศมนตร ีEric Garcetti เพือ่ทําหนา้ทีข่องเธอในฐานะสมาชกิของคณะกรรมการสรรพากรอยา่งซือ่สตัยส์จุรติ 
เธอจะยงัคงใหคํ้าปรกึษาดา้นนโยบายภาษีทีจ่ะสนับสนุนครอบครัว และชว่ยใหธ้รุกจิรุง่เรอืงเพือ่ให ้California 

สามารถแขง่ขนัตอ่ไป เป้าหมายของเธอในฐานะสมาชกิคณะกรรมการสรรพากรของรัฐคอื เพือ่ปฏริปูและทําให ้
แน่ใจวา่ระบบภาษีถกูตอ้งและมปีระสทิธผิลโดยยดึตามความโปรง่ใส การรับผดิชอบ และความเป็นธรรมสําหรับ
ทกุคน เธอจะคอยแจง้ใหค้ณุทราบสทิธแิละผลประโยชนข์องคณุอยูเ่สมอ! เธอจะถอืวา่เป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บคะแนน
เสยีงของคณุ

445 S. Figueroa Street, 

Suite 3100

Los Angeles, CA 90071

โทร: (213) 612-7757

อีเมล: TurnerforBoe@gmail.com

www.CherylTurner.net

Scott Svonkin | เดโมแครต
บตุรชายของครโูรงเรยีนรัฐบาลและหลานชายของคนขบัรถบสั Scott Svonkin สมคัรเขา้แขง่ขนัสําหรับคณะ
กรรมการสรรพากรของรัฐ California เพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่เราสามารถจัดเกบ็รายไดเ้พือ่สนับสนุนทางการเงนิแก่
โรงเรยีนของเรา เขาจะทําใหแ้น่ใจวา่บรษัิทใหญ่ๆ  จา่ยภาษีทีเ่ป็นธรรม และไมห่ลกีเลีย่งการเสยีภาษี Svonkin 

ไดรั้บการรับรองจากพันธมติรจํานวนมากซึง่รวมถงึ นายกเทศมนตร ีLos Angeles Eric Garcetti, ผูค้วบคมุ
การเงนิของรัฐ California Betty Yee, อยัการสงูสดุแหง่รัฐ California Xavier Becerra และกรรมการบรหิาร
เทศมณฑล LA Janice Hahn, Hilda Solis และ Sheila Kuehl เพราะเขาจะตอ่สูก้บัการคอรรั์ปชนั และการ
ประพฤตผิดิของคณะกรรมการ Svonkin เป็นสมาชกิของคณะกรรมการผูด้แูลผลประโยชนเ์ขตวทิยาลยัชมุชน 
Los Angeles ซึง่เป็นตําแหน่งทีเ่ขาจะชว่ยเหลอืนักเรยีนหลายแสนคนไดรั้บการศกึษาทีพ่วกเขาตอ้งการ เพือ่
ใหพ้วกเขาสามารถหาอาชพีทีด่ไีด ้ทีค่ณะกรรมการ LACCD Svonkin ไดเ้ป็นผูนํ้าการปฏริปูเพือ่ปกป้องเงนิ
ของผูเ้สยีภาษี และชว่ยสนับสนุนทางการเงนิแกโ่รงเรยีน Svonkin ไดทํ้างานในภาคเอกชน และไดช้ว่ยปรับ
ดลุงบประมาณหลายพันลา้นดอลลารใ์นภาครัฐ ทําใหเ้ขามปีระสบการณด์า้นงบประมาณทีเ่ราตอ้งการใน BOE 

Svonkin ไดเ้ป็นผูนํ้าในการนํา College Promise มาใชซ้ ึง่ไดถ้กูนําไปปรับใชท้ัว่รัฐ ทําใหนั้กเรยีนเขา้เรยีนปี
แรกในวทิยาลยัชมุชนไดฟ้ร ีที ่BOE, Svonkin จะทํางานเพือ่ชว่ยเหลอืธรุกจิขนาดเล็กใหส้ามารถแขง่ขนัได ้
และลงทนุในการฝึกอบรมเพือ่ชว่ยธรุกจิเหลา่นัน้ Svonkin ซึง่เป็นอดตีผูใ้หคํ้าปรกึษาแกก่รมนายอําเภอแหง่ 
Los Angeles จะทํางานเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่ BOE รว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายเพือ่จัดการกบัเศรษฐกจิ
ใตด้นิ และฟ้องคดผีูท้ีก่อ่อาชญากรรมทางการเงนิ

1812 W. Burbank Blvd., #418

Burbank, CA 91506

โทร: (818) 658-9700

อีเมล: scott@svonkin.com

www.svonkin.com

เขต 3
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการสรรพากร

Micheál “Me-Haul” O’Leary | ไมร่ะบพุรรค
ผมเป็นผูอ้พยพชาวไอรชิและภมูใิจทีเ่ป็นพลเมอืง American ดว้ยการเลอืกรับใชช้มุชนทอ้งถิน่ของผม ผมไดรั้บ
เกยีรตใิหอ้ยูใ่นตําแหน่งสองสมยัในฐานะนายกเทศมนตรเีมอืง Culver City ซึง่ทําการตดัสนิใจยากๆ ผา่นชว่ง
เศรษฐกจิในภาวะถดถอย และในทีส่ดุกไ็ดเ้ห็น Culver City กลายเป็นเมอืงทีม่เีงนิเพยีงพอ และเป็นสถานทีท่อ่ง
เทีย่วเมือ่สมยัของผมสิน้สดุลง (2016) ผมยงัเป็นเจา้ของธรุกจิขนาดเล็กทีป่ระสบความสําเร็จในเทศมณฑล 
LA และ Ventura เชน่กนั และผมไดข้ายธรุกจิเหลา่นัน้ไปหมดเพือ่อทุศิตนใหแ้กตํ่าแหน่งนีแ้ละเพือ่คณุ ผูล้ง
คะแนนเสยีงของรัฐ California ผมรูข้อบเขตปัญหาของคณะกรรมการทีเ่จา้ของธรุกจิดิน้รนตอ่สู ้และผมรูว้า่รัฐ
ไมไ่ดทํ้าใหก้ารตอ่สูง้า่ยขึน้เลย เชน่คณุ ผมอยากจะเห็นการสนับสนุนและประสทิธผิล ความโปรงใส และความ
รับผดิชอบในรัฐบาลมากขึน้ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากตําแหน่งนี ้โปรดพจิารณาลงคะแนนเสยีงสําหรับเสยีง
อสิระ และผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีม่คีณุสมบตัมิากทีส่ดุในบตัรลงคะแนน พรรคการเมอืงไดเ้กบ็เงนิไวใ้นการเมอืง 
และเลอืกผูช้นะมานานมากเกนิไปแลว้ อยา่เชือ่การรับรองและการใหเ้งนิสนับสนุนการรณรงคจ์ากพรรคผมขอสง่
เสรมิใหค้ณุ #DoYourHomework และ #VoteResponsibly www.oleary4boe.com @oleary4boe 

3685 Motor Ave., #115

Los Angeles, CA 90034

โทร: (424) 326-9030

อีเมล: info@oleary4boe.com

www.oleary4boe.com

Tony Vazquez | เดโมแครต
Tony Vazquez มคีวามเชีย่วชาญและความซือ่ตรงทีเ่ราตอ้งการในคณะกรรมการสรรพากรของรัฐ ในตําแหน่ง
นายกเทศมนตรแีละสมาชกิสภาเมอืงใน Santa Monica, Tony Vazquez คอืผูใ้หคํ้าปรกึษาทีไ่มเ่ห็นแกค่วาม
เหน็ดเหนือ่ยเพือ่การเคหะราคาทีเ่หมาะสม สิง่แวดลอ้มทีส่ะอาด และเศรษฐกจิทีด่ ีเขาไดทํ้างานกบัธรุกจิขนาด
เล็กและผูอ้ยูอ่าศยัเพือ่มอบชวีติใหมใ่หแ้ก ่Third Street Promenade และกํากบัดแูลการกอ่สรา้ง รางรถไฟ
เขตมหานคร จนเสร็จสิน้ Vazquez ซึง่เป็นอดตีครแูละผูฝึ้กสอนคร ูเป็นบณัฑติของ University of Southern 

California ในตําแหน่งนักวางแผนชมุชนใหแ้ก ่United Way, Tony Vazquez ไดป้ระสานงานการสนับสนุนเงนิให ้
แกโ่ปรแกรมชมุชนทัว่ San Fernando Valley เขาไดช้ว่ยนํางานดีๆ  มาสู ่North East Valley ดว้ยการมอบชวีติ
ใหมใ่หแ้กอ่ดตีโรงงาน GM ใน Van Nuys Vazquez ยงัมตํีาแหน่งผูอํ้านวยการของ California ในภาคใตสํ้าหรับ 
California Futures Network ซึง่สง่เสรมินโยบายการเตบิโตอยา่งชาญฉลาดในภมูภิาคและรัฐ Vazquez เป็น
รองประธานและอดตีเหรัญญกิของสมาคม สมาคมเมอืงอสิระ (ICA) และเป็นรองประธานของคณะกรรมาธกิาร
การตรวจสอบของเมอืง Santa Monica ในฐานะสมาชกิของคณะกรรมการสรรพากร Tony Vazquez จะทํางาน
เพือ่สนับสนุนธรุกจิขนาดเล็ก รวมถงึผูอ้พยพและธรุกจิทีม่ชีนกลุม่นอ้ยเป็นเจา้ของทีม่กัถกูละเลยซึง่มสีว่นชว่ย
มากมายตอ่เศรษฐกจิในภมูภิาคของเรา Vazquez จะทํางานเพือ่ปิดชอ่งโหวท่างภาษีของกลุม่ผลประโยชน์
พเิศษ และทําใหค้ณะกรรมการมปีระสทิธผิลและตอบสนองมากขึน้ Tony Vazquez และภรรยา Maria เป็นบดิา/
มารดาทีภ่มูใิจของลกูๆ ทีโ่ตเป็นผูใ้หญท่ีสํ่าเร็จการศกึษาจากโรงเรยีนรัฐบาล Tony Vazquez ไดรั้บการสนับสนุน
จากคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.tonyvazquez.org

2530 Pico Blvd.

Santa Monica, CA 90405

โทร: (310) 664-8949

อีเมล: VazquezForBOE@TonyVazquez.org

TonyVazquez.org
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการสรรพากร

David Dodson | เดโมแครต
คณะกรรมการสรรพากรจะกํากบัดแูลผูป้ระเมนิของเทศมณฑลและระบบภาษีโรงเรอืน ผมไดทํ้างานอยา่งมุง่มัน่
มายีส่บิหา้ปีกบัคณะกรรมการสรรพากรโดยปกป้องสทิธขิองผูเ้สยีภาษี เพิง่ในปีนี ้สภานติบิญัญัตเิห็นสมควรที่
จะจํากดัความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรพากรใหอ้ยูท่ีก่ารบรหิารภาษีโรงเรอืนเทา่นัน้ การบรหิารภาษีโรง
เรอืนเป็นงานทีผ่มทํามาตลอดชวีติ คณะกรรมการสรรพากรเป็นทีรู่จั้กวา่เป็นสถานทีสํ่าหรับนักการเมอืงอาชพีที่
หมดวาระแลว้ แตค่ณุสมควรมตีวัแทนในคณะกรรมการทีม่ปีระสบการณแ์ละความเชีย่วชาญเพือ่รับประกนัวา่คณุ
จะไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมและดว้ยความเคารพ ประสบการณม์ปีระโยชน!์ ผมจะถอืวา่เป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บ
คะแนนเสยีงของคณุ ขอบคณุครับ

P.O. Box 991

Dana Point, CA 92629

โทร: (949) 484-6435

อีเมล: davidbdodson@gmail.com

DavidDodsonforBOE.com

John F. Kelly | รพัิบลกินั
เรยีนทา่นผูล้งคะแนนเสยีงทกุทา่น BOE ถกูทิง้ใหอ้ยูใ่นความวุน่วายสบัสนเนือ่งจากการบรหิารทีผ่ดิพลาดโดย
สมาชกิปัจจบุนัน่ันคอื นักการเมอืงอาชพีทีถ่กูนํามาใชง้านใหม ่องคก์รกึง่ตลุาการนีไ้มไ่ดทํ้าหนา้ทีบ่รหิารภาษีที่
เป็นธรรมและมปีระสทิธผิล ถงึเวลาสําหรับนักธรุกจิทีจ่ะปรับปรงุแกไ้ข “หนา้ตา” ของคณะกรรมการ มผีูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้เพยีงรายเดยีวทีม่ปีระสบการณ ์35 ปีในธรุกจิคา้ปลกีในรา้นคา้จรงิๆ ทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัทางภาษี น่ัน
คอื: John F. Kelly รา่งกฎหมาย 13 จะสญูหายไปหากธรุกจิคา้ปลกีของ California ไมป่กป้องไว!้ ผมสญัญาที่
จะซือ่ตรง ทํางานหนัก และภกัด!ี ดว้ยความนับถอื Honest John

325 South “C” Street

Tustin, CA 92780

โทร: (714) 510-6993

อีเมล: JohnnyKelly@gmail.com

www.JFK4BOE.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการสรรพากร

Ken Lopez-Maddox | เดโมแครต
ผมจะตอ่สูก้บักลุม่ผลประโยชนพ์เิศษของบรษัิท ไมม่ขีอ้เสนอพเิศษสําหรับพวกทีเ่ป็นมลพษิ อยูเ่คยีงขา้งผูห้ญงิ 
อยูเ่คยีงขา้งแรงงาน และตอ่ตา้น Trump

43 Fulmar Lane

Aliso Viejo, CA 92656

โทร: (714) 906-1797

อีเมล: LopezM4BOE@gmail.com

Joel Anderson | รพัิบลกินั

ไมไ่ดส้ง่รปูถา่ยมา
ภาษีของรัฐ California สงูอยา่งมากและบบีบงัคบัใหง้านทีใ่หร้ายไดด้ีๆ  ตอ้งหนอีอกจากรัฐของเรา ผมลงสมคัร
เขา้แขง่ขนัสําหรับคณะกรรมการสรรพากรเพือ่ตอ่สูป้กป้องสทิธขิองรา่งกฎหมาย 13 และเขา้รว่มกบัครอบครัว
ทีทํ่างานเพือ่สูก้บัการขึน้ภาษี เราสมควรไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเป็นธรรม ผมไดนํ้าการตอ่ตา้นการขึน้ภาษี
น้ํามนัเชือ้เพลงิเพราะเป็นสิง่ทีถ่กูตอ้ง น่ันคอืลกุขึน้สูเ้พือ่คณุ และตวัผมกบัการแจกเงนิฟรขีองกลุม่ผลประโยชน์
พเิศษ สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis ไดรั้บรองผมเพราะความพยายามอยา่งยิง่ยวดของผมทีจ่ะปกป้อง
ชาว California และประธานของพวกเขาเรยีกผมวา่ “ร็อคสตารข์องผูเ้สยีภาษี” ในตําแหน่งวฒุสิมาชกิ งาน
ของผมไดช้ว่ยเพิม่งานและเศรษฐกจิของเรา ซึง่เป็นเหตผุลทีส่มาคมผูเ้สยีภาษีแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี, National 

Federation of Independent Business และหอการคา้แหง่รัฐ California ตา่งใหเ้กยีรตผิมดว้ยการใหอ้นัดบั
สงูสดุ ผมยงัรูส้กึขอบคณุเป็นอยา่งมากทีส่มาคมธรุกจิขนาดเล็กแหง่รัฐ California และ California Small 

Business Roundtable ไดม้อบตําแหน่ง “สมาชกิสภานติบิญัญัตขิองวฒุสิภาแหง่รัฐ California แหง่ปี” สําหรับ
การเป็นผูนํ้าของผมทีทํ่างานเพือ่ผลกัดนัธรุกจิขนาดเล็ก และสรา้งโอกาสทางอาชพี อยา่งไรกต็าม ความ
สําเร็จทีผ่มภมูใิจมากทีส่ดุคอืการไดรั้บรางวลัอนัทรงเกยีรต ิ“สมาชกิสภานติบิญัญัตแิหง่ปี” เจ็ดรางวลัจาก 
ทหารผา่นศกึอเมรกินั, สภาทหารผา่นศกึแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี, กรมทหารผา่นศกึในสงครามตา่งประเทศแหง่
รัฐแคลฟิอรเ์นยี,  ทหารผา่นศกึในสงครามเวยีดนามแหง่อเมรกิา  และสมาคมทหารบกแหง่อเมรกิา California 

Council of Chapters จากการปกป้องผลประโยชนข์องทหารผา่นศกึ และปกป้องพวกเขาจากภาษีทีไ่มเ่ป็น
ธรรม แตบ่ทบาททีสํ่าคญัทีส่ดุในชวีติของผมคอืการเป็นสามใีหแ้กภ่รรยาของผมมา 30 ปี และเป็นพอ่ของลกูๆ 
สามคนของเรา ผมจะถอืวา่เป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากคณุ Taxpayersforanderson.com

8881 Hunter Pass

Alpine, CA 91901

โทร: (619) 204-2200

อีเมล: ande434@cox.net
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
คณะกรรมการสรรพากร

Mike Schaefer | เดโมแครต
พบกบั Mike Schaefer ผูท้ีม่กีารศกึษาดทีีส่ดุ มปีระสบการณม์ากทีส่ดุ ไดรั้บการศกึษาจาก UC Berkeley, 

Notre Dame, USC, San Diego State และ Georgetown Law Official ของเมอืง เทศมณฑล รัฐ และรัฐบาล
กลาง จากอยัการ สมาชกิสภา จนถงึ SEC และเจา้หนา้ทีส่บืสวนหลกัทรัพยข์อง California สมาชกิคณะ
กรรมการสาธารณสขุ, เป็นผูท้า้ทายทีม่ปีระสบการณแ์ละประสบความสําเร็จเพือ่การเรยีกเกณฑท์รัพยเ์กนิจําเป็น
ของการประเมนิมลูคา่อสงัหารมิทรัพยต์อ่คณะกรรมการสรรพากร ไดรั้บการรับรองในการเลอืกตัง้ครัง้กอ่นโดย
สมาคมพนักงานตํารวจ นายอําเภอประจําเทศมณฑล การรับรอง สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis ทีป่กป้อง
พวกเราทกุคนจากการขึน้ภาษีทีไ่มเ่ป็นธรรมในภาษีใดๆ ของเรา เกดิและเตบิโตใน San Diego, นักธรุกจิใหญท่ี่
มคีวามสามารถในการแขง่ขนั รูว้า่เราตอ้งตืน่ตวัวา่รัฐบาลในทกุระดบัชัน้จะเคารพเจา้ของบา้นและนักธรุกจิขนาด
เล็ก ผูพ้ดูประจําทีก่ลุม่ประชาชน ผูนํ้าทางคาธอลกิ เป็นบตุรทีป่ระสบความสําเร็จในการบรหิารงาน Coachella 

Music Festival และใหพ้บกบั Beatle และ Rolling Stones ไดทํ้างานกบัผูนํ้าตัง้แต ่Dr. Suess ถงึ Dr. Salk, 
ผูว้า่การรัฐ Brown & Brown ถงึ Reagan นักแสดงจาก Bob Hope จนถงึนักมวยระดบัไอคอน Archie Moore, 

LL Cool J, เพือ่นรว่มหอ้งกบั Frank Zappa, Debbie Reynolds เป็นทีย่อมรับทัว่ประเทศจากความเป็นธรรม
ในกฎหมายเลอืกตัง้, รับผดิชอบตอ่การกําหนดชือ่แบบสุม่และไมเ่รยีงตามตวัอกัษรของชือ่ผูส้มคัรรับเลอืก
ตัง้ในบตัรลงคะแนนทัง้หมดของรัฐ California, ตอ้งการการตอ่สูท้ีย่ตุธิรรม เยีย่มชม Mike Schaefer ไดท้ี:่ 
Equalization4.org

4494 Mentone St., #12

San Diego, CA 92107

โทร: (213) 479-6006

อีเมล: oz.blueman@yahoo.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูอ้าํนวยการดา้นการสอนในโรงเรยีนรฐับาล (ตาํแหนง่ทางการเมอืงทีไ่มส่งักดัพรรค)

• ในฐานะหวัหนา้สงูสดุของโรงเรยีนรัฐบาลของรัฐ ใหท้ศิทาง
นโยบายการศกึษาแกเ่ขตโรงเรยีนในทอ้งถิน่ และทํางานรว่มกบั
ชมุชนการศกึษาเพือ่ปรับปรงุผลการเรยีน

• เป็นผูนํ้ากระทรวงศกึษาธกิาร และนํานโยบายทีกํ่าหนดโดย
คณะกรรมการการศกึษาแหง่รัฐไปปฏบิตั ิ

• ทําหนา้ทีเ่ป็นสมาชกิโดยตําแหน่งของคณะกรรมการควบคมุ
ของระบบการศกึษาระดบัสงูของรัฐ

Marshall Tuck
ในฐานะทีเ่ป็นบดิาของนักเรยีนในโรงเรยีนรัฐบาล และเป็นบตุรชายของคร ูผมเชือ่อยา่งมากในพลงัของการ
ศกึษาของรัฐ แตโ่รงเรยีนรัฐบาลของรัฐ California ตอ้งการความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่เพือ่ใหก้ารศกึษาทีพ่วก
เขาสมควรไดรั้บแกนั่กเรยีนทกุคน ผมเป็นผูผู้ส้มคัรรับเลอืกตัง้เพยีงคนเดยีวสําหรับตําแหน่งผูอํ้านวยการแหง่รัฐ
ทีไ่ดนํ้าระบบโรงเรยีนรัฐบาลทีส่ง่มอบผลลพัธท์ีแ่ทจ้รงิสําหรับเด็กๆ การทํางานรว่มกบัครแูละผูป้กครอง เราได ้
ระดมทนุเพิม่ขึน้ไปทีห่อ้งเรยีน ระบบบรหิารทีม่พีธิรีตีรองทีล่ดลง และไดเ้ตรยีมพรอ้มนักเรยีนสําหรับวทิยาลยั
และอาชพีมากขึน้ ผมไดช้ว่ยสรา้งโรงเรยีนรัฐบาลระดบัมธัยมศกึษาใหม ่10 แหง่ และโรงเรยีน 8 แหง่ไดถ้กูจัด
อนัดบัใหอ้ยูใ่นกลุม่โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีด่ทีีส่ดุใน America โดย U.S. News & World Report เมือ่ตอนทีผ่ม
นําความพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงโรงเรยีนรัฐบาลทีกํ่าลงัลําบากใน Los Angeles เราไดเ้พิม่อตัราการสําเร็จ
การศกึษามากกวา่ 60% และมกีารปรับปรงุผลการเรยีนสงูสดุของระบบโรงเรยีนขนาดใหญใ่ดๆ ใน California 

“วทิยาลยัผูป้กครอง” ของเราไดก้ลายเป็นตน้แบบทัว่รัฐสําหรับการทําใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการศกึษาของ
เด็กๆ มากขึน้ ในฐานะผูอํ้านวยการแหง่รัฐ ผมจะตอ่สูก้บันักการเมอืงใน Sacramento และ Washington, DC 

และจะทําสิง่ทีด่ทีีส่ดุสําหรับนักเรยีน งานทีสํ่าคญัของผมจะเป็น: (1) รับการระดมทนุมากขึน้ในหอ้งเรยีนทอ้ง
ถิน่ และตดัระบบบรหิารทีม่พีธิรีตีรองและการสญูเปลา่ (2) มอบอํานาจใหค้รแูละผูป้กครองในการตดัสนิดา้นการ
ศกึษามากขึน้ (3) ขยายการฝึกอบรมอาชพีและการเตรยีมความพรอ้มสําหรับวทิยาลยัเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่นักเรยีน
ทกุคนพรอ้มทีจ่ะประสบความสําเร็จในศตวรรษที ่21st อา่นแผนงานฉบบัเต็มของผมไดท้ี ่MarshallTuck.com 

เรามามอบการศกึษาทีพ่วกเขาสมควารไดรั้บใหแ้กเ่ด็กทกุคนใน California

20 Galli Drive, Suite A

Novato, CA 94949

โทร: (657) 229-3579

อีเมล: marshalltuck@marshalltuck.com

www.MarshallTuck.com

Tony K. Thurmond
ผมเขา้ชงิตําแหน่งผูอํ้านวยการแหง่รัฐดา้นการสอนในโรงเรยีนรัฐบาลเพราะผมเป็นผูใ้หคํ้าปรกึษาแกเ่ด็กๆ และ
ครอบครัวมาตลอดชวีติ และเชือ่วา่การบรูณะโรงเรยีนรัฐบาลของเราคอืกญุแจสูอ่นาคตของ California การ
ศกึษาไดช้ว่ยชวีติผมไว ้ทําใหก้า้วขา้มจดุเริม่ตน้ทีตํ่า่ตอ้ยมาได ้คณุแมข่องผมอพยพจาก Panama มาที ่San 

Jose เพือ่สอน และเลีย้งดลูกูสีค่นดว้ยตวัเธอเองจนกระทัง่เธอเสยีชวีติดว้ยโรคมะเร็ง ลกูพีล่กูนอ้งทีผ่มไมเ่คย
พบหนา้มากอ่นเป็นผูเ้ลีย้งดผูม และทําใหแ้น่ใจวา่ผมไดรั้บการศกึษาทีด่ ีเป็นการศกึษาของโรงเรยีนรัฐบาล
น่ันเองทีไ่ดเ้ตรยีมพรอ้มผมสําหรับวทิยาลยัทีผ่มไดเ้ป็นประธานนักศกึษา และสําหรับอาชพีนักสงัคมสงเคราะห์
เป็นเวลายีส่บิปี และทํางานในโรงเรยีนอกีสบิสองปี ในทีส่ดุ ผมไดรั้บแรงบนัดาลใจใหอ้ยูใ่นคณะกรรมการ
เขตโรงเรยีนรว่ม West Contra Costa, สภาเทศบาลเมอืง Richmond และขณะนี ้สภาผูแ้ทนราษฎรของ
รัฐ California ในฐานะผูอํ้านวยการ งานสําคญัของผมคอืการทําใหแ้น่ใจวา่เด็กชาว California มโีอกาสได ้
รับการศกึษาในโรงเรยีนรัฐบาลทีด่เียีย่ม และไดรั้บการเตรยีมพรอ้มสําหรับเศรษฐกจิในศตวรรษที ่21 ผมจะ
ปรับปรงุการเตรยีมความพรอ้มสําหรับอาชวีศกึษาและวทิยาลยัโดยใหค้วามสําคญัไปทีว่ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
วศิวกรรม ศลิปะ และคณติศาสตร ์และจะสง่เสรมิการสอนทีส่รา้งการคดิแบบสรา้งสรรคแ์ละแบบเชงิวพิากษ์ 
ไมใ่ชก่ารสอนเพือ่สอบเทา่นัน้ ผมจะทําใหก้ารเรยีนวทิยาลยัไมแ่พงและทํางานเพือ่เพิม่การระดมทนุโรงเรยีน
ดว้ยการโยกยา้ยเงนิหลายลา้นจากเรอืนจํามาไวท้ีก่ารศกึษาสําหรับเด็กเล็กและโปรแกรมหลงัเลกิเรยีน ผมจะ
สรา้งกองทนุรักษาเสถยีรภาพ (rainy day fund) สําหรับการศกึษาเพือ่ปกป้องวาระทีจ่ะยบุกองทนุโรงเรยีน
รัฐบาลของประธานาธบิด ีTrump และ Betsy DeVos ผมไดรั้บการรับรองโดย U.S. Senator Kamala Harris, 
ผูอํ้านวยการคนปัจจบุนั Tom Torlakson, สมาพันธค์รแูหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี, สมาคมครแูหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี และ 
สมาคมนักการศกึษาสองภาษาแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี ผมหวงัวา่จะไดรั้บคะแนนเสยีงจากคณุในวนัที ่5 มถินุายน

P.O. Box 2145

Richmond, CA 94802

โทร: (510) 859-3241

อีเมล: tony@tonythurmond.com

www.tonythurmond.com
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ใชก้ารจับฉลากแบบสุม่เพือ่จัดลําดบัถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูจั้ดหาถอ้ยแถลงในหนา้นี ้และยงัไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งแมน่ยํา ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นผูส้ง่และออก
คา่ใชจ้า่ยสําหรับแตล่ะถอ้ยแถลงโดยสมคัรใจ แตถ่า้ไมไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลง ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ดส้ง่ถอ้ยแถลงสามารถเขา้เกณฑท์ีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนนได ้

ถอ้ยแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกต ัง้
ผูอ้าํนวยการกระทรวงศกึษาธกิาร

Lily (Espinoza) Ploski

Lily (Espinoza) Ploski เกดิที ่California และเตบิโตในเมอืง Fullerton เธอไดเ้ขยีนหนังสอืชือ่ Not getting 

stuck: Success stories of being Latina and transferring from a California community college Ploski 

เรยีนจบปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติจาก Teachers College, Columbia University ในเมอืง New York 

และปรญิญาเอกดา้นการศกึษาจาก College of Education, California State University, Fullerton

801 Southampton Road #148

Benicia, CA 94510

อีเมล: lilyeploski@yahoo.com

www.lilyeploski.org
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สาํนกังานการเลอืกต ัง้ประจาํเทศมณฑล
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 

(ภายในเทศมณฑล Butte)

http://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) 852-2439

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 (เฉพาะเทศมณฑล LA) หรอื 

(562) 466-1310

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) 525-5211

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) 675-7782 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) 565-5800 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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เนือ้หาของกฎหมายทีเ่สนอจะไมถ่กูตพีมิพล์งในคูม่อืนี้

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

หากคณุตอ้งการสาํเนาเนือ้หาฉบบัพมิพ:์

อเีมลถงึเลขาธกิารรฐัที ่
vigfeedback@sos.ca.gov

ตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสีาํหรบัผูล้ง
คะแนนเสยีงของเลขาธกิารรฐัที ่(855) 345-3933
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ชาวไลเบอทาเรยีนยดึมัน่ในบางอยา่ง น่ันคอื เสรภีาพ
เราเชือ่วา่สงัคมทีม่คีวามสงบสขุทีส่ดุ เจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุ เป็นธรรมทางสงัคมทีส่ดุ 
อดทนและกา้วหนา้คอืสงัคมทีแ่กปั้ญหาของตวัเองไดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัพลงัของ
รัฐบาล เราเชือ่วา่ความทกุขท์างสงัคม เชน่ การรักษาพยาบาลทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึได,้ 
ความยตุธิรรมทางสงัคมทีไ่มเ่พยีงพอ, ความไรเ้สถยีรภาพทางเศรษฐกจิ และความ
แตกตา่งทางเชือ้ชาตเิกดิและมอียูอ่ยา่งถาวรโดยเจา้หนา้ทีท่ีต่อ้งการเพิม่อํานาจของ
ตน แทนทีจ่ะแกไ้ขปัญหาของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ
เราเชือ่ในเสรภีาพเป็นอนัดบัแรก เป็นเวลา 46 ปีแลว้ทีพ่รรคไลเบอทาเรยีนไดเ้ป็น
หนทางของความกา้วหนา้เมือ่ปัญหารนุแรง เชน่ การทําใหก้ญัชาถกูตอ้งตามกฎหมาย, 
การสมรสเพศเดยีวกนั, สทิธใินการครอบครองอาวธุปืน, การเลอืกโรงเรยีน, การ

แขง่ขนัดา้นการขนสง่, การเลกิโทษขัน้ตํา่ทีศ่าลกําหนด, ยกเลกิกฎหมายรบิทรัพยส์นิ 
และเลกิการเวนคนื เราตอ่ตา้นสงครามในตา่งแดน และตอ้งการนําทหารของเราที่
ประจําการนอกประเทศกลบับา้น
เราตอ้งการยตุกิารรับสนิบนทีป่ลน้คนจน ทําลายธรกุจิทีซ่ ือ่สตัย ์และบอ่นทําลายการ
ศกึษา เจา้หนา้ทีตํ่ารวจ ศาล และการเลอืกตัง้ เราเชือ่วา่ชาวอเมรกินักําลงัถกูรดีภาษี
มากมายเพือ่สนับสนุนระบบทีล่ม้เหลวทีเ่ต็มไปดว้ยขยะและการคอรรั์ปชนั
เราตอ้งการหยดุการใหเ้งนิและอํานาจแกค่นกลุม่เดยีวกนัทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาทีเ่รา
ประสบอยูว่นันี้
ถงึเวลาสําหรับการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญแ่ลว้ หากคณุเหนือ่ยหน่ายกบัการลงคะแนน
เสยีงทีเ่ปลา่ประโยชน ์สง่สญัญาณไดแ้ลว้ โปรดลงคะแนนเสยีงใหไ้ลเบอทาเรยีน

★ พรรคไลเบอทาเรยีน ★

Green Party of California

P.O. Box 485

San Francisco, CA 94104

(916) 448-3437

อเีมล: gpca@cagreens.org

เว็บไซต:์ www.cagreens.org

ผูค้นลงคะแนนเสยีงใหพ้รรคกรนีเพราะสมาชกิพรรค Green สนับสนุนการแกไ้ขปัญหา
ทีสํ่าคญัตอ่ความทา้ทายยิง่ใหญท่ีส่ดุนับตัง้แตค่วามไมเ่ทา่เทยีมกนัไปจนถงึการ
เปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ การดําเนนิการของพรรรค Green สามารถเป็นไป
ตามคา่นยิมของพรรคเนือ่งจากสมาชกิพรรคกรนีปฏเิสธทีจ่ะรับการสนับสนุนจากบรษัิท
ตา่งๆ ใน California สมาชกิพรรคกรนีกวา่ 70 คนไดถ้กูรับเลอืกตัง้เขา้ดํารงตําแหน่ง
การลงคะแนนเสยีงใหพ้รรคกรนีหมายถงึ:
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ
• คา่แรงสําหรับการครองชพี, งานสเีขยีวทีคํ่านงึถงึสิง่แวดลอ้ม, บรกิารสขุภาพดถีว้น

หนา้ (universal health care), สทิธขิองพนักงาน, การเคหะทีม่รีาคาเหมาะสม 
และความมัน่คงทางดา้นอาหารสําหรับทกุคน

• ธนาคารของรัฐเพือ่ลงทนุใน California ไมใ่ชท่ี ่Wall Street

• การศกึษาขัน้สงูทีไ่มต่อ้งเสยีคา่เลา่เรยีน
• ปฏริปูรา่งกฎหมาย 13 เพือ่อดุชอ่งโหวข่องบรษัิท และบรูณะโรงเรยีนและบรกิาร

สาธารณะ
• เก็บภาษีมหาเศรษฐี
การดําเนนิการกบัวกิฤตสภาพภมูอิากาศ
• มุง่หนา้ไปทีก่ารหมนุเวยีน 100 เปอรเ์ซน็ต ์ผา่นทางโปรแกรมดา้นพลงังานสะอาด 

และความมปีระสทิธผิลทีรั่ฐเป็นเจา้ของ
• เปลีย่นจากเชือ้เพลงิฟอสซลิมาเป็นการขนสง่สาธารณะทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าที่

สะอาด

• บรูณะน้ําบาดาลและสนัปันน้ํา
• การปลกูป่า การเกษตรเชงิบรูณะ
สทิธมินุษยชน
• ยตุกิารกดขีท่างเชือ้ชาต ิเพศ วถิทีางเพศ ความทพุพลภาพ หรอืสถานะทาง

เศรษฐกจิ
• ปกป้องผูอ้พยพจากการจูโ่จมทีอ่นัตรายและการเนรเทศ
• Black Lives Matter, ความรับผดิชอบของตํารวจ
• การควมคมุอาวธุปืน/ความปลอดภยั
• ยกเลกิโทษประหารชวีติ สิน้สดุเรอืนจําเอกชน ลดจํานวนนักโทษ
ปฏริปูคณะผูเ้ลอืกตัง้ (ELECTORAL)

• ขจัดเงนิของบรษัิทผา่นทางการเลอืกตัง้ทีรั่ฐเป็นผูส้นับสนุนทางการเงนิ
• การเป็นตวัแทนทีม่สีดัสว่นเหมาะสม การลงคะแนนเสยีงแบบจัดอนัดบัเพือ่เลอืกผู ้

สมคัร (ranked choice voting)

• ควํา่การเลอืกตัง้ขัน้ตน้แบบสองคนคะแนนสงูสดุ (Top Two)

วสิยัทศัน์
• ความเป็นผูนํ้าของสมาชกิพรรค Geen ตัง้แตเ่ริม่ไดนํ้าไปสูค่วามสําเร็จเมือ่ไม่

นานมานีท้ีร่วมถงึการทําใหก้ญัชาถกูตอ้งตามกฎหมาย และปิดโรงไฟฟ้าพลงังาน
นวิเคลยีรโ์รงสดุทา้ยใน California

ลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงใหพ้รรค Green เพือ่ชว่ยใหเ้ราทําไดม้ากยิง่ขึน้

★ พรรคกรนี ★

★ พรรคพซีแอนดฟ์รดีอม ★
พรรค Peace and Freedom Party เป็นพรรคของชนชัน้แรงงานในประเทศที่ม่คีน
รํา่รวยและบรษัิทของพวกตนบรหิารประเทศ เราไมค่วรเสยีสละสขุภาพ ความเป็นอยู ่
และโลกของเราเพือ่ผลกําไรของเจา้นาย เราสามารถเก็บภาษีคนรวยทีค่วามรํา่รวยเกดิ
จากแรงงานเพือ่จา่ยใหแ้กค่วามตอ้งการของสงัคม
เราพอใจกบั:
ความยตุธิรรมและความเทา่เทยีมกนัทางสงัคม: *บรกิารสขุภาพดถีว้นหนา้ฟรสํีาหรับ
ทกุคน *งานทีด่แีละสทิธแิรงงานสําหรับทกุคน *การศกึษาฟรสํีาหรับทกุคนตัง้แต่
เตรยีมอนุบาลจนถงึมหาวทิยาลยั *เลกิการเลอืกปฏบิตั ิ*การบรกิารทีค่รอบคลมุ
สําหรับผูท้พุพลภาพ *ความเทา่เทยีมในการสมรส *สทิธเิต็มรปูแบบสําหรับผูอ้พยพ
ปฏริปูระบบยตุธิรรม: *การยกเลกิโทษประหาร *การหยดุยัง้การขม่เหงของตํารวจและ
การทรมานในเรอืนจํา
ดา้นความสงบ: *การนําทหารกลบับา้นตัง้แตว่นันี ้*การเลกิโจมตดีว้ยโดรน

ดา้นสิง่แวดลอ้ม: *การยอ้นกลบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ *การบรูณะและ
ปกป้องสิง่แวดลอ้ม
ดา้นนติบิญัญัต:ิ *ยกเลกิกฎหมายเลอืกตัง้ระบบ “สองคนคะแนนสงูสดุ (top two)” 
ของ California การบรูณะทางเลอืกการเลอืกตัง้ทัว่ไปของผูล้งคะแนนเสยีง * การจัด
ตัง้ธนาคารของรัฐ
ในขณะทีร่ะบบทนุนยิมเลอืกคนรวยกอ่น เราจะยงัคงทนทกุขก์บัสงคราม, ความทารณุ
โหดรา้ยของตํารวจ, คา่แรงทีตํ่า่, สถานทีทํ่างานทีไ่มป่ลอดภยั และมลพษิ เราแนะนํา
ระบบสงัคมนยิม ความเป็นเจา้ของ และการควบคมุประชาธปิไตยของเศรษฐกจิโดย
ชนชัน้แรงงาน ดว้ยการรว่มมอืกนัเพือ่นําอตุสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาตขิองเรา
กลบัมาเป็นของเราอกี เราสามารถกา้วไปขา้งหนา้เพือ่ประโยชนส์ว่นรวมได ้
ลงทะเบยีนพรรคพซีแอนดฟ์รดีอม!

Peace and Freedom Party

P.O. Box 24764

Oakland, CA 94623

(510) 465-9414

อเีมล: info@peaceandfreedom.org

เว็บไซต:์ www.peaceandfreedom.org

Ted Brown, ประธาน
Libertarian Party of California

770 L Street, Suite 950

Sacramento, CA 95814

(916) 446-1776

อเีมล: office@ca.lp.org

เว็บไซต:์ https://ca.lp.org
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★ พรรคเดโมแครต ★

Eric C. Bauman, RN, ประธาน
California Democratic Party

1830 9th Street

Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707

เว็บไซต:์ www.cadem.org

facebook.com/cadems

ทวติเตอร:์ @CA_Dem

สมาชกิพรรคเดโมแครตใน California มุง่มัน่ทีจ่ะทํางานเพือ่อนาคตทีช่าว 
Californian สมควรไดรั้บ ในขณะทีต่อ่ตา้นการโจมตใีนเรือ่งความกา้วหนา้ของ 
Washington, D.C.

เราเชือ่วา่ทกุคนควรมงีานทีทํ่าใหพ้วกเขามรีายไดจ้นุเจอืตนเองและครอบครัว อาศยั
ในทีบ่า้นทีป่ลอดภยัและในราคาทีเ่หมาะสม และมกีารรักษาพยาบาลทีค่รอบคลมุ ทัว่
หนา้ และดทีีส่ดุ
เราเชือ่ในกระบวนการขบัเคลือ่นทางแรงงานและการตอ่รองสทิธริว่มกนัสําหรับ
แรงงาน และเราตอ้งการขยายโอกาสทางการศกึษาและการดแูลเด็กใหแ้กเ่ด็กๆ ชาว 

California

สมาชกิพรรคเดโมแครตเชือ่วา่ California ตอ้งนําการตอ่สูก้บัภยัคกุคามทีม่อียูข่อง
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และชายฝ่ังของเราตอ้งไมม่กีารขดุเจาะหาน้ํามนัดบิ 

100 เปอรเ์ซน็ตเ์ราเชือ่วา่ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะสดูอากาศทีส่ะอาด ดืน่น้ําทีส่ะอาด และมี
ความสขุกบัธรรมชาตอินังดงาม
เราเชือ่ในสงัคมองคร์วมสําหรับทกุคน เราสนับสนุนการปกป้องทางกฎหมายเพือ่นักฝัน
อยา่งเขม้แข็ง และเพือ่การปฏริปูการเขา้เมอืงทีใ่หเ้กยีรตปิระวตัศิาสตรข์องเราในฐานะ
ทีเ่ป็นประเทศของผูอ้พยพ เราเชือ่วา่ไมม่ใีครทีค่วรถกูกลัน่แกลง้, กอ่กวน, ทํารา้ย
หรอืเลอืกปฏบิตัเินือ่งจากเชือ้ชาต,ิ เพศหรอือตัลกัษณท์างเพศ, วถิทีางเพศ, ความ
ทพุพลภาพทางรา่งกาย, สถานะทางเศรษฐกจิ หรอืศาสนา
สมาชกิพรรคเดโมแครตใน California เชือ่ในความเห็นอกเห็นใจ ความรับผดิชอบดา้น
งบประมาณ ความกา้วหนา้ และองคร์วม เราขอเชญิใหค้ณุเขา้รว่มในความพยายามที่
จะสรา้งอนาคตที ่California สมควรมี

★ พรรครพีบัลกินั ★

Jim Brulte, ประธานประจาํรฐั
1001 K Street, 4th Floor

Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496

อเีมล: info@cagop.org

เว็บไซต:์ www.cagop.org

พรรครพัีบลกินัใน California มุง่เนน้ทีก่ารรับฟังชาว Californian ทกุคน เรากําลงั
ทํางานเพือ่บรูณะรัฐของเราใหเ้ป็นผูนํ้าดา้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การสรา้งงาน 
และทีสํ่าคญัทีส่ดุ มคีวามสามารถในการใชจ้า่ย
เราตระหนักวา่คา่ครองชพีทําใหค้วามสามารถของชาว California ทีจ่ะใหค้วามผาสขุ
แกค่รอบครัวของตนลดนอ้ยถอยลงไปมาก เราตอ้งการทําใหรั้ฐ California เป็นดนิ
แดนแหง่โอกาสอกีครัง้ ทีท่กุคนสามารถมคีวามฝันของชาว American ได ้California 

ควรเป็นรัฐทีผู่อ้ยูอ่าศยัรูส้กึปลอดภยัในการทําธรุกจิและสรา้งครอบครัวของตน

เราเห็นอนาคตทีม่โีอกาสทีก่ารทํางานหนักนําไปสูง่านและรายไดท้ีด่กีวา่ เราเห็นภาพ
รัฐ California ทีม่ชีมุชนทีป่ลอดภยั ถนนหนทางถกูสรา้ง อากาศสะอาด และมน้ํีา
มากมาย สมาชกิพรรครพัีบลกินัตอ้งการใหเ้ด็กทกุคนเขา้ถงึครทูีม่ปีระสทิธภิาพ และ
ไดรั้บเงนิเดอืนดเีพือ่การศกึษาชัน้หนึง่ระดบัโลก
เรายนิดตีอ้นรับคณุและหวงัวา่คณุจะตดัสนิใจวนันีเ้พือ่ปกป้อง ปรับปรงุ และสรา้งรัฐนี้
ข ึน้ใหมด่ว้ยการรว่มกบัพรรครพัีบลกินัแหง่ California เยีย่มเราไดท้ี ่cagop.org เพือ่
เรยีนรูเ้พิม่เตมิ

★ พรรคอเมรกินัอนิดเิพนเดนซ ์ ★

พรรคอเมรกินัอนิดเิพนเดนซค์อืพรรคแหง่เสรภีาพทีม่รีะเบยีบวนัิยในประเทศภาย
ใตพ้ระผูเ้ป็นเจา้ เราเชือ่ในความยดึมัน่ตอ่กฎหมายทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร เราเชือ่
วา่รัฐธรรมนูญคอืสญัญาที ่อเมรกิามใีหก้บัประเทศ ความจงใจบดิเบอืนไดนํ้าไปสู่
การละเมดิกฎหมายรัฐธรรมนูญเพิม่เตมิมาตราที ่10 (Tenth Amendment) ของเรา
ทีรั่บรองสทิธติอ่รัฐบาลทีม่ขีอ้จํากดั ซึง่ในทีส่ดุตอ้งมกีารเกบ็ภาษีทีข่ดูรดี การนํา
รัฐธรรมนูญมาใชอ้ยา่งสจุรติใจจะชว่ยลดภาระนัน้ได ้
เมือ่เป็นอสิระจากการกดขีท่ีไ่รก้ฎหมายของกฎทีก่า้วหนา้ เราอาจใชพ้ลงั และความ
เฉลยีวฉลาดเพือ่หาเลีย้งตนเองและครอบครัวของเราอยา่งเห็นอกเห็นใจและอยา่ง
เป็นธรรมได ้จากนัน้ เราจะจัดตัง้วสิาหกจิทีเ่ป็นอสิระและรับผดิชอบอยา่งแทจ้รงิ และ
ยนืยนัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานทีม่สีทิธิเ์ป็นเจา้ของทรัพยส์นิอกีครัง้

เราเชือ่ในการปกป้องชวีติมนุษยท์กุคน ไมว่า่จะออ่นแอ ไมส่ามารถป้องกนัตนเองได ้
หรอืทอ้แทส้ิน้หวงั; รับรองใหค้รอบครัวเป็นป้อมปราการสําคญัแหง่เสรภีาพ ความเห็น
อกเห็นใจ ความรับผดิชอบ และอตุสาหกรรม และประกาศสทิธแิละความรับผดิชอบ
ของครอบครัวทีจ่ะทํานุบํารงุ อบรมสัง่สอน และใหก้ารศกึษาแกบ่ตุรหลานของตน
เราเชือ่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเพิม่เตมิมาตราที ่2 ทีส่มบรูณแ์น่นอนทีรั่บรองใหบ้คุคล
มสีทิธทิีจ่ะป้องกนัตนเอง รวมถงึการป้องกนัทัว่ไป การป้องกนัทัว่ไปทีต่อ้งมอีธปิไตย
แหง่ชาตทิีไ่มถ่กูทําลายโดยสนธสิญัญาทีไ่มร่อบคอบ เราตอ่ตา้นการเขา้เมอืงทีผ่ดิ
กฎหมายทกุชนดิ
เราสนับสนุนนโยบายชายแดนและการเขา้เมอืงทีป่ลอดภยัทีเ่ชญิชวนผูค้นทีด่ทีีส่ดุมา
รว่มกบัเราในเสรภีาพ

American Independent Party of California

476 Deodara Street

Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884

อเีมล: markyavelli@gmail.com

เว็บไซต:์ www.aipca.org
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ความชว่ยเหลอืสาํหรบัผูล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพ
ตรวจดคููม่อืขอ้มลูสาํหรบัผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑลของคณุ

คูม่อืขอ้มลูสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑลของคณุจะ:

• อธบิายวธิทีีบ่คุคลทีท่พุพลภาพสามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ยา่งเป็นสว่นตวัและอสิระ
• แสดงสญัลกัษณร์ถเข็นหากคหูาเลอืกตัง้ของคณุมชีอ่งทางสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพ

ทีห่นว่ยเลอืกต ัง้ หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีง
หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการกาบตัรลงคะแนน คณุอาจเลอืกใหค้นมาชว่ยคณุไดม้ากทีส่ดุถงึสองคน บคุคลผูน้ีต้อ้งไม่
เป็น:

• นายจา้งหรอืบคุคลใดกต็ามทีทํ่างานใหแ้กน่ายจา้งของคณุ
• ผูนํ้าสหภาพแรงงานหรอืบคุคลใดกต็ามทีทํ่างานใหแ้กส่หภาพแรงงานของคณุ

การลงคะแนนเสยีงทีข่อบทางเดนิเทา้จะทําใหค้ณุสามารถจอดรถยนตไ์ดช้ดิกบัพืน้ทีล่งคะแนนเสยีงมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ 
เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะนําบญัชรีายชือ่มาใหค้ณุเพือ่เซน็ มอบบตัรลงคะแนน และเอกสารการลงคะแนนเสยีงอืน่ใดทีค่ณุอาจ
ตอ้งการ ไมว่า่คณุจะอยูท่ีข่อบทางเดนิเทา้ หรอือยูใ่นรถยนต์

ตดิตอ่สํานักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของคณุเพือ่ดวูา่มกีารลงคะแนนเสยีงทีข่อบทางเดนิเทา้ทีห่น่วยเลอืกตัง้ หรอืศนูย์
ลงคะแนนเสยีงของคณุหรอืไม่

ศนูยล์งคะแนนเสยีงทกุแหง่จะตอ้งมทีีท่างใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพสามารถเขา้ถงึได ้และจะมเีครือ่งลงคะแนนเสยีงที่
สามารถเขา้ถงึได ้ระบบลงคะแนนเสยีงทางไปรษณียท์ีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากระยะไกล (Remote accessible vote-by-mail หรอื 

RAVBM) จะใหต้วัเลอืกการเขา้ถงึแกผู่ล้งคะแนนเสยีงทีท่พุพลภาพเพือ่รับบตัรลงคะแนนของตนทีบ่า้น และกาบตัรลงคะแนน
อยา่งเป็นอสิระและเป็นสว่นตวักอ่นทีจ่ะสง่บตัรลงคะแนนกลบัไปยงัเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้

จะมศีนูยล์งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีงทีอ่าศยัอยูใ่นเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, San Mateo และ 
Sacramento ดหูนา้ 33 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Voter's Choice Act (กฎหมายวา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง) 
และศนูยล์งคะแนนเสยีง

คูม่อืขอ้มลูสาํหรบัผูล้งคะแนนเสยีงในรปูแบบเสยีงและสิง่พมิพข์นาดใหญ่
จะมคีูม่อืนีใ้หโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ เป็นภาษาองักฤษ จนี ฮนิด ีญีปุ่่ น เขมร สเปน ตากาล็อก ไทย และเวยีดนาม

ในการสัง่คูม่อื:

โทรตดิตอ่สายดว่นโทรฟรสํีาหรับผูล้งคะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933

ไปที ่www.sos.ca.gov

ดาวนโ์หลดเวอรช์นัเสยีง MP3 ที ่
voterguide.sos.ca.gov/audio/th
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คาํแนะนําสาํหรบัผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นทหารและอยูต่า่ง
ประเทศของรฐั California

การมสีว่นรว่มในการเลอืกตัง้จะสะดวกสบายยิง่กวา่ครัง้ใดๆ สําหรับชาว California ทีเ่ป็นทหาร หรอือาศยั
อยูน่อกประเทศสหรัฐอเมรกิา ขัน้ตอนจะเริม่ตน้เมือ่คณุขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงในฐานะเป็นผูล้ง
คะแนนเสยีงทีเ่ป็นทหารหรอือยูต่า่งประเทศ และรับเอกสารการเลอืกตัง้ทางไปรษณีย ์แฟกซ ์หรอือเีมล

• เร ิม่ตน้ต ัง้แตเ่นิน่ๆ เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของรัฐ California จะเริม่สง่บตัรลงคะแนน
ไปยงัผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นทหาร และอยูต่า่งประเทศ 60 วนักอ่นถงึวนัเลอืกตัง้ กรอกใบสมคัรการขึน้
ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแตเ่นิน่ๆ ที ่RegisterToVote.ca.gov เพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุไดรั้บเอกสารการลง
คะแนนเสยีงขอคณุทนัเวลา

• ทราบทางเลอืกของคณุ เมือ่ขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนในฐานะเป็นผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นทหาร หรอื
อยูต่า่งประเทศ คณุสามารถเลอืกทีจ่ะใหส้ง่บตัรลงคะแนนถงึคณุทางไปรษณีย ์แฟกซ ์หรอือเีมลได ้
คณุอาจสง่บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงแลว้คนืเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของคณุทาง
ไปรษณีย ์หรอืในบางสถานการณ ์ทางแฟกซไ์ด ้หากคณุเขา้เกณฑต์รงตามขอ้กําหนดในการสง่คนืบตัร
ลงคะแนนทางแฟกซ ์คณุยงัตอ้งสง่แฟกซแ์บบฟอรม์คําสาบานตนของผูล้งคะแนนเสยีง (มใีหจ้ากเจา้
หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของคณุ) ซึง่จะสละสทิธขิองคณุทีม่ตีอ่บตัรลงคะแนนประเภทที่
เป็นความลบัดว้ยเชน่กนั

• คอยตดิตามขา่วสาร เมือ่คณุขึน้ทะเบยีนเป็นผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่ป็นทหาร หรอือยูต่า่งประเทศ คณุ
จะไดรั้บบตัรลงคะแนน และเอกสารการเลอืกตัง้จากเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของ
คณุกอ่นการเลอืกตัง้แตล่ะครัง้ตอ่ไป เราขอสนับสนุนใหค้ณุอพัเดทการขึน้ทะเบยีนทกุปี ถา้จําเป็น 
อยา่งไรกต็าม คณุตอ้งขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงใหมห่ากคณุเปลีย่นทีอ่ยู ่ชือ่ของคณุ ความ
พอใจทีจ่ะเลอืกพรรคการเมอืง หรอืหากคณุไมเ่ขา้รว่มในการเลอืกตัง้ทั่ว่ไปทัว่รัฐตดิตอ่กนัสีค่รัง้ ไปที ่
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/ สําหรับขอ้มลูการเลอืกตัง้
เพิม่เตมิทีถ่กูออกแบบมาใหค้ณุโดยเฉพาะ

วนัทีท่ ีค่วรจาํ:

21 พฤษภาคม: วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง และขอบตัรลงคะแนน

29 พฤษภาคม: วนัสดุทา้ยทีจ่ะอพัเดท หรอืเปลีย่นวธิทีีค่ณุตอ้งการจะรับบตัรลงคะแนน

5 มถินุายน: วนัเลอืกตัง้ ตอ้งประทบัตราบตัรลงคะแนนทีส่ง่ทางไปรษณียใ์นวนัหรอืกอ่นวนัเลอืกตัง้ และ
เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของคณุเป็นผูรั้บไมเ่กนิวนัที ่8 มถินุายน ตอ้งสง่แฟกซบ์ตัรลง
คะแนนถงึเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของคณุ ณ เวลาปิดหน่วยเลอืกตัง้ และไมเ่กนิเวลา 
20:00 น. เวลามาตรฐานแปซฟิิกในวนัเลอืกตัง้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่:

ของเลขาธกิารรัฐ California โปรแกรม  Federal Voting Assistance Program 

(855) 345-3933 (800) 438-VOTE (8683)

www.sos.ca.gov/elections/voter-

registration/military-overseas-voters/ 
www.fvap.gov
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สรา้งรายไดแ้ละสรา้งความแตกตา่ง— 
ทาํงานเป็นเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้ในวนัเลอืกต ัง้!
รับประสบการณต์รง และเป็นสว่นหนึง่ในวนัสําคญัทีส่ดุวนัหนึง่ในระบบประชาธปิไตยของเรา น่ันคอื 
วนัเลอืกตัง้!

ใครทีส่ามารถเป็นเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้ไดบ้า้ง
ในการทํางานเป็นเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ คณุตอ้ง:
 ✓ เป็นพลเมอืงสหรัฐฯ หรอืผูอ้ยูอ่าศยัถาวรทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย หรอื 
 ✓ นักเรยีนมธัยมปลายทีเ่ขา้เกณฑ์

เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้ทาํอะไรบา้ง
 ✓ จัดตัง้และปิดหน่วยเลอืกตัง้
 ✓ ชว่ยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงเขา้ใจถงึสทิธขิองตน
 ✓ ปกป้องดแูลบตัรลงคะแนน และอปุกรณก์ารลงคะแนนเสยีง

ทาํไมถ่งึเป็นเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้
 ✓ มสีว่นรว่ม และชว่ยเหลอืผูล้งคะแนนเสยีง
 ✓ มสีว่นชว่ยชมุชน และพบปะกบัเพือ่นบา้นของคณุ
 ✓ สรา้งรายไดพ้เิศษ (จํานวนเงนิจะแตกตา่งกนัไปตามเทศมณฑล)

เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกต ัง้ทีเ่ป็นนกัเรยีนมธัยมปลาย
ในการทํางานเป็นเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ทีเ่ป็นนักเรยีนมธัยมปลาย นักเรยีนตอ้ง:
 ✓ เป็นพลเมอืงสหรัฐฯ หรอืผูอ้ยูอ่าศยัถาวรทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย
 ✓ มอีายอุยา่งตํา่ 16 ปีในวนัเลอืกตัง้
 ✓ ศกึษาทีโ่รงเรยีนมธัยมปลายของรัฐหรอืเอกชน
 ✓ มผีลการเรยีนเฉลีย่อยา่งตํา่ 2.5

 ✓ ไดรั้บอนุญาตจากบดิา/มารดา และโรงเรยีนของคณุ
 ✓ เขา้รับการผกึอบรม

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเป็นเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ โปรดตดิตอ่สํานักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศ
มณฑลของคณุ (ดหูนา้ 84 ของคูม่อืนี)้ หรอืโทรตดิตอ่เลขาธกิารรัฐ California ที ่(855) 345-3933 

หรอืไปที ่www.sos.ca.gov
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ตรวจสถานะผูล้งคะแนนเสยีงของคณุทางออนไลน์

ไปทีห่นา้ My Voter Status (สถานะผูล้งคะแนนเสยีงของฉัน) ของเลขาธกิารรัฐที ่VoterStatus.sos.ca.gov ทีค่ณุสามารถตรวจ
สถานะผูล้งคะแนนเสยีง หาหน่วยเลอืกตัง้หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีง และขอ้มลูอืน่ๆ อกีมากมาย

ใช ้My Voter Status (สถานะผูล้งคะแนนเสยีงของฉนั) เพือ่:
• ดวูา่คณุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้หรอืไม ่และหากเป็นเชน่นัน้ ในเทศมณฑลใด
• ตรวจความพอใจทีจ่ะเลอืกพรรคการเมอืงของคณุ
• หาหน่วยเลอืกตัง้ของคณุ
• หาศนูยล์งคะแนนเสยีง (สําหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีอ่าศยัอยูใ่นเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, San Mateo และ 

Sacramento)
• หาการเลอืกตัง้ทีกํ่าลงัจะมขีึน้ในพืน้ทีข่องคณุ
• รับคูม่อืขอ้มลูสําหรับผูล้งคะแนนเสยีง (Voter Information Guide หรอื VIG) ทางไปรษณียก์อ่นการเลอืกตัง้ทัว่ทัง้รัฐ

แตล่ะครัง้ (ดทูีด่า้นลา่งสําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งการไมข่อรับ VIG)
• หาขอ้มลูผูต้ดิตอ่สําหรับสํานักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของคณุ
• ตรวจดสูถานะบตัรลงคะแนนทางไปรษณีย ์หรอืบตัรลงคะแนนชัว่คราวของคณุ

ในการตรวจสถานะผูล้งคะแนนเสยีง คณุจะตอ้งมขีอ้มลูสว่นตวับางอยา่ง เชน่ ชือ่ นามสกลุ ใบขบัขีข่องรัฐ California หรอื
หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขบตัรประกนัสงัคม (ตวัเลข 4 ตวัสดุทา้ย) และวนัเกดิ 

คณุสามารถใชเ้ครือ่งมอื My Voter Status เพือ่ขอไมรั่บ VIG ของรัฐได ้อยา่งไรกต็าม หากผูล้งคะแนนเสยีงทีข่ ึน้ทะเบยีน
แลว้รายอืน่ในทีค่รอบครัวของคณุขอรับคูม่อืทางไปรษณีย ์คูม่อื VIG ของรัฐจะยงัคงถกูสง่ถงึทีอ่ยูข่องคณุ หากคณุไดข้อไม่
รับ VIG ของรัฐทางไปรษณีย ์ขอ้มลูเรือ่งผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทัว่รัฐและบตัรลงคะแนนจะยงัคงมใีหท้ีเ่ว็บไซต ์VIG 

(http://voterguide.sos.ca.gov/) กอ่นการเลอืกตัง้ทัว่รัฐแตล่ะครัง้

ไปที ่VoterStatus.sos.ca.gov เพือ่เริม่ตน้ใช ้

ขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้เมือ่อายสุบิหกปี 
ลงคะแนนเสยีงเมือ่อายสุบิแปดปี
ขณะนีเ้รามกีารขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ทางออนไลนใ์หสํ้าหรับผูท้ีม่อีาย ุ16 และ 17 ปีทีเ่ขา้เกณฑท์ี ่RegisterToVote.ca.gov หรอื
ทางแบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงทีพ่มิพบ์นกระดาษ เยาวชนใน California ทีข่ ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงลว่ง
หนา้จะมกีารขึน้ทะเบยีนทีเ่ป็นปัจจบุนัเมือ่พวกเขามอีาย ุ18 ปี

ขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ดว้ยขัน้ตอนงา่ยๆ 4 ขัน้ตอน:
1. ไปที ่www.RegisterToVote.ca.gov

2. คลกิทีปุ่่ ม “Pre-register to Vote”
3. ขึน้ทะเบยีนโดยอตัโนมตัใินวนัเกดิครบรอบ 18 ปีของคณุ
4. ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนของคณุในวนัเลอืกตัง้!

การขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้คอือะไร
หากคณุมอีาย ุ16 หรอื 17 ปี และมคีณุสมบตัติรงตามขอ้กําหนดดา้นสทิธใินการลงคะแนนเสยีงอืน่ๆ ทัง้หมด คณุสามารถขึน้
ทะเบยีนลว่งหนา้ไดท้ี ่RegisterToVote.ca.gov

เพยีงแคก่รอกใบสมคัรการขึน้ทะเบยีนลว่งหนา้ทางออนไลนใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์และในวนัเกดิครบรอบ 18 ปีของคณุ คณุจะไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนโดยอตัโนมตัิ
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 ขอ้มลูวนัเลอืกต ัง้
หนว่ยเลอืกต ัง้และศนูยล์งคะแนนเสยีงจะเปิดต ัง้แตเ่วลา 7:00 น. ถงึ 20:00 น. ในวนัองัคารที ่5 มถินุายน หาก
คณุอยูใ่นแถวกอ่นเวลา 20:00 น. คณุยงัสามารถลงคะแนนเสยีงได ้คณุอาศยัอยูใ่นเทศมณฑล Madera, Napa, 
Nevada, San Mateo หรอื Sacramento หรอืไม ่ดทู ีห่นา้ 33 สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งศนูยล์งคะแนนเสยีง และวธิที ี่
คณุสามารถลงคะแนนเสยีงในเทศมณฑลเหลา่นี ้

5 วธิใีนการหาหน่วยเลอืกตัง้ หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของคณุ:

 ตรวจดคููม่อืขอ้มลูสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืตัง้ประจําเทศมณฑลสง่ถงึคณุ

 โทรตดิตอ่ (855) 345-3933

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

 สง่ขอ้ความ Vote ถงึ GOVOTE (468683)

 บนแอพอปุกรณเ์คลือ่นที ่“Vote California” (มใีหท้ีร่า้นจําหน่าย iOS หรอื Android)

เพิง่ยา้ยทีอ่ยูห่รอืไม่
หากคณุไดย้า้ยไปยงัทีอ่ยูใ่หมห่ลงัวนัที ่21 พฤษภาคม และไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนใหม ่คณุอาจลงคะแนนเสยีงทีห่น่วยเลอืก
ตัง้เกา่ของคณุได ้หรอื คณุอาจขึน้ทะเบยีน “แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลงคะแนนเสยีงทีสํ่านักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑล 
หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของคณุหลงัวนัที ่21 พฤษภาคม 2018 ซึง่เป็นกําหนดวนัสดุทา้ยของการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนน
เสยีง ไปที ่www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข
คณุลมืขึน้ทะเบยีนใชห่รอืไม ่ไมม่ปัีญหา! คณุทราบหรอืไมว่า่ในระหวา่งชว่งเวลา 14 วนักอ่นถงึวนัเลอืกตัง้เรือ่ยมา และรวม
ถงึวนัเลอืกตัง้ดว้ย คณุสามารถไปทีสํ่านักงานของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑล หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของคณุ
เพือ่ขึน้ทะเบยีนแบบมเีงือ่นไขเพือ่ลงคะแนนเสยีง และลงคะแนนเสยีง กระบวนการนีเ้รยีกวา่การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
แบบมเีงือ่นไข (Conditional Voter Registration หรอื CVR) นีค่อืวธิทํีา:

1. ไปทีสํ่านักงานการเลอืกตัง้ หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงประจําเทศมณฑลของคณุ (สามารถดรูายชือ่ขอ้มลูผูต้ดิตอ่ของ
เทศมณฑลฉบบัเต็มไดท้ีน่ี:่ http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/)

2. กรอกบตัรขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงใหส้มบรูณ ์หรอืขึน้ทะเบยีนทางออนไลนท์ี ่RegisterToVote.ca.gov

3. ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนชัว่คราว CVR ทีสํ่านักงานการเลอืกตัง้ หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีง ประจําเทศมณฑล
ของคณุ

เมือ่เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลดําเนนิการกบัขอ้มลูคําใหก้ารเป็นลายลกัษณอ์กัษรของการขึน้ทะเบยีน, 
พจิารณาวา่คณุเขา้เกณฑท์ีจ่ะลงทะเบยีนได ้และตรวจสอบยนืยนัขอ้มลูของคณุ การลงทะเบยีนจะเป็นการถาวรและจะนับ
คะแนนในบตัรลงคะแนนชัว่คราว CVR ของคณุ

ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ไปที ่http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

จะมศีนูยล์งคะแนนเสยีงสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงทีอ่าศยัอยูใ่นเทศมณฑล Madera, Napa, Nevada, San Mateo และ 
Sacramento ไปที ่VotersChoice.sos.ca.gov หรอืดหูนา้ 33 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Voter's Choice Act (กฎหมาย
วา่ดว้ยทางเลอืกของผูล้งคะแนนเสยีง) และศนูยล์งคะแนนเสยีง
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การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
หากคณุไดข้ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้ คณุไมต่อ้งขึน้ทะเบยีนอกี เวน้แตว่า่คณุเปลีย่นชือ่ 
ทีอ่ยู ่ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์หรอืหากคณุตอ้งการจะเปลีย่น หรอืเลอืกพรรคการเมอืง
คณุสามารถขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ี ่RegisterToVote.ca.gov หรอืโทร
สายดว่นสําหรับผูล้งคะแนนเสยีงฟรขีองเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933 เพือ่ใหส้ง่แบบฟอรม์ถงึ
คณุทางไปรษณีย์
สามารถหาแบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงไดท้ีท่ีทํ่าการไปรษณีย ์หอ้งสมดุ สํานักงาน
ประจําเมอืงและเทศมณฑล สํานักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑล และสํานักงานเลขาธกิารรัฐ 
Californi a

การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงแบบมเีงือ่นไข
ในระหวา่งชว่งเวลา 14 วนักอ่นถงึวนัเลอืกตัง้ แตร่วมถงึวนัเลอืกตัง้ดว้ย คณุสามารถไปทีสํ่านักงาน
ของเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑล หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงของคณุเพือ่ขึน้ทะเบยีนแบบ
มเีงือ่นไขเพือ่ลงคะแนนเสยีง และลงคะแนนเสยีง ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ไปที ่www.sos.ca.gov/

elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

ขอ้มลูความเป็นสว่นตวัในการขึน้ล
งทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีง
โปรแกรม Safe at Home Confidential Voter Registration: ผูล้งคะแนนเสยีงบางรายประสบกบั
สถานการณท์ีเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติ (เชน่ ความรนุแรงภายในครอบครัว และเหยือ่ของการสะกด
รอยตาม) อาจเขา้เกณฑสํ์าหรับสถานะผูล้งคะแนนเสยีงทีป่กปิดเป็นความลบั สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขโทรฟรโีปรแกรม Safe at Home (โปรแกรมความปลอดภยัทีบ่า้น) ของ
เลขาธกิารรัฐที ่(877) 322-5227 หรอืไปที ่www.sos.ca.gov/registries/safe-home/

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูผูล้งคะแนนเสยีง: เจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้จะใชข้อ้มลูคําใหก้ารเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงของคณุเพือ่สง่ขอ้มลูทีเ่ป็นทางการใน
เรือ่งกระบวนการลงคะแนนเสยีง เชน่ ทีต่ัง้ของหน่วยเลอืกตัง้ และประเด็นตา่งๆ และผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ทีจ่ะปรากฎบนบตัรลงคะแนน กฎหมายหา้มมใิหใ้ชก้ารขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงในเชงิ
พาณชิย ์และจะเป็นความผดิอาญาประเภทลหโุทษ อาจมกีารใหข้อ้มลูผูล้งคะแนนเสยีงแกผู่ส้มคัร
รับเลอืกตัง้ คณะกรรมการดา้นมาตรการบนบตัรลงคะแนนเสยีง หรอืบคุคลอืน่เพือ่วตัถปุระสงคด์า้น
การเลอืกตัง้ วชิาการ การขา่ว การเมอืง หรอืรัฐบาลตามทีไ่ดพ้จิารณาโดยเลขาธกิารรัฐ ไมส่ามารถ
ใหห้มายเลขใบขบัขีแ่ละหมายเลขประกนัสงัคม หรอืลายเซน็ของคณุทีแ่สดงบนบตัรขึน้ทะเบยีนผู ้
ลงคะแนนเสยีงของคณุเพือ่วตัถปุระสงคเ์หลา่นีไ้ด ้หากคณุมคํีาถามใดๆ เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูผูล้ง
คะแนนเสยีง หรอืตอ้งการแจง้การใชง้านขอ้มลูดงักลา่วทีต่อ้งสงสยั โปรดโทรตดิตอ่สายดว่นผูล้ง
คะแนนเสยีงของเลขาธกิารรัฐที ่(855) 345-3933
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การลงคะแนนเสยีงช ัว่คราว
หากชือ่ของคณุไมอ่ยูใ่นรายชือ่ผูล้งคะแนนเสยีงทีห่น่วยเลอืกตัง้ หรอืทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีง คณุมสีทิธิ์
ทีจ่ะลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงชัว่คราว

บตัรลงคะแนนเสยีงช ัว่คราวคอือะไร
บตัรลงคะแนนเสยีงชัว่คราวคอืบตัรปกตทิัว่ไปทีใ่สไ่วใ้นซองพเิศษกอ่นทีจ่ะถกูใสล่งในกลอ่งหยอ่นบตัร
ลงคะแนนเสยีง

ใครทีส่ามารถออกเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงช ัว่คราว
บตัรลงคะแนนเสยีงชัว่คราวคอืบตัรทีอ่อกเสยีงโดยผูล้งคะแนนเสยีงแมว้า่ชือ่ของพวกเขาจะไมอ่ยูใ่น
รายชือ่การขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงฉบบัทางการทีห่น่วยเลอืกตัง้ หรอืทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีงกต็าม

ผูล้งคะแนนเสยีงทางไปรษณียอ์าจตอ้งลงคะแนนดว้ยบตัรลงคะแนนเสยีงชัว่คราวหากผูล้งคะแนนเสยีง
ตอ้งการลงคะแนนดว้ยตวัเองทีห่น่วยเลอืกตัง้ หรอืทีศ่นูยล์งคะแนนเสยีง แตไ่มไ่ดรั้บบตัรลงคะแนน
เสยีงของตน หรอืไมม่บีตัรลงคะแนนเสยีงตดิตวัมาดว้ย 

จะมกีารนบัคะแนนบตัรลงคะแนนเสยีงช ัว่คราวของฉนัหรอืไม่
จะมกีารนับคะแนนบตัรลงคะแนนเสยีงชัว่คราวของคณุหลงัจากทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ไดย้นืยนัวา่คณุ
ไดข้ึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงในเทศมณฑลนัน้ และคณุยงัไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้นัน้

คณุอาจลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงชัว่คราวไดท้ีห่น่วยเลอืกตัง้ หรอืศนูยล์งคะแนนเสยีงใดๆ กไ็ด ้
ในเทศมณฑลทีค่ณุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงไว ้อยา่งไรกต็าม จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะ
การเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ทีค่ณุมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนนเทา่นัน้

คณุจะสามารถตรวจสถานะบตัรลงคะแนนเสยีงช ัว่คราวของคณุได้
อยา่งไร

คณุสามารถตรวจสถานะบตัรลงคะแนนเสยีงชัว่คราวของคณุไดท้ี ่voterstatus.sos.ca.gov 

ผูล้งคะแนนเสยีงทกุคนทีล่งคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงชัว่คราวมสีทิธิท์ีจ่ะตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีก่าร
เลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของตนวา่มกีารนับคะแนนบตัรหรอืไม ่และหากไมนั่บ เหตผุลทีไ่มนั่บคอือะไร 

ไปที ่www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/ สําหรับรายชือ่ผูต้ดิตอ่ประจําเทศมณฑลและ
ขอ้มลูเรือ่งวธิตีรวจสอบสถานะของบตัรลงคะแนนเสยีงชัว่คราวของคณุ 
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วนัที ่7 พฤษภาคม 2018
วนัแรกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงทาง
ไปรษณีย์

วนัที ่21 พฤษภาคม 2018
วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่ลง
คะแนนเสยีง คณุสามารถขึน้ทะเบยีน 
“แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลงคะแนนเสยีง
ไดท้ีสํ่านักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศ
มณฑลของคณุหลงัวนัครบกําหนดการ
ขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงระยะเวลา 
15 วนั 

วนัที ่29 พฤษภาคม 2018
วนัสดุทา้ยทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้
ประจําเทศมณฑลจะยอมรับใบสมคัร
ของผูล้งคะแนนเสยีงสําหรับบตัรลง
คะแนนทางไปรษณีย์

วนัที ่5 มถินุายน 2018
วนัเลอืกต ัง้!

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

พฤษภาคม

 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

มถินุายน

 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 ีต่อ้งไมล่มื!



คูม่อืขอ้มลูสาํหรบัผูล้งคะแนน
เสยีงฉบบัทางการ

วนัองัคารที ่5 มถินุายน 2018

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

วนัที ่7 พฤษภาคม
วนัแรกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงทางไปรษณีย์

วนัที ่21 พฤษภาคม*
วนัสดุทา้ยทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง

วนัที ่29 พฤษภาคม
วนัสดุทา้ยทีเ่จา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลจะยอมรับใบ

สมคัรของผูล้งคะแนนเสยีงสําหรับบตัรลงคะแนนทางไปรษณีย์

สําหรับสําเนาเพ่ิมเติมของคู่มือข้อมูลสําหรับผู้ลงคะแนน
เสียงในภาษาใดๆ ต่อไปนี้ โปรดโทรติดต่อ:

ตรวจสอบสถานะการขึน้ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงทางออนไลนไ์ดท้ ี ่voterstatus.sos.ca.gov

ในความพยายามเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ สภานติบิญัญัตแิหง่รัฐไดอ้นุมตัใิหรั้ฐและเทศมณฑลสง่ไปรษณียค์ูม่อืเพยีงหนึง่เลม่
ไปยงัทีอ่ยูท่ีม่ผีูล้งคะแนนเสยีงมากกวา่หนึง่คนทีม่นีามสกลุเดยีวกนัอาศยัอยู ่คณุอาจขอรับสําเนาเพิม่เตมิไดโ้ดยตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่าร

เลอืกตัง้ประจําเทศมณฑล หรอืโดยโทรไปที ่(855) 345-3933

CALIFORNIA

การเลอืกต ัง้ข ัน้ตน้โดยตรงท ัว่รฐั

OSP 18 144602

* คณุยงัสามารถขึน้ทะเบยีน “แบบมเีงือ่นไข” แลว้ลงคะแนนเสยีงไดท้ีสํ่านักงานการเลอืกตัง้ประจําเทศมณฑลของคณุไดห้ลงัวนัครบกําหนดการขึน้
ทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงระยะเวลา 15 วนั

ส่ง่ขอ้ความ Vote ถงึ GOVOTE (468683) เพือ่หาทีต่ัง้ของหน่วยเลอืกตัง้ของคณุ
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