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ขอ้เสนอที่ แก้ไ้ขรัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัฐัแคลิฟิอรัเ์นูยีเพื่่�ออนูญุาตให่ผูู้้ท้ี่ ี�มอีาย ุ17 ปีีแลิะจะมอีาย ุ18 
ปีีบรับิรูัณ์ใ์นูช่ว่งที่ี�มกี้ารัเลิอ่ก้ต ั�งที่ ั�วไปีครั ั�งถัดัไปีแลิะจะมสีิทิี่ธิ�ในูก้ารัลิงคะแนูนูเสิยีง
ไดโ้ดยปีรัะก้ารัอ่�นู สิามารัถัเลิอ่ก้ต ั�งข ั�นูตนู้แลิะเลิอ่ก้ต ั�งพื่เิศษได ้ก้ารัแก้ไ้ขเพื่ิ�มเตมิ
รัฐัธรัรัมนูญูในูสิภานูติบิญัญตั ิ18

ห่วัขอ้แลิะบที่สิรัุปีอยา่งเป็ีนูที่างก้ารั จ ัด เ ต รัีย ม โ ด ย อ ัย ก้ า รั สิู ง สิุ ด

ความเป็ีนูมา
ก้ารัเลิอ่ก้ต ั�งในูรัฐัแคลิฟิอรัเ์นูยี ในปีเลขคู ่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีจัดการเลอืกตัง้ทัง้รัฐสองครัง้—การ
เลอืกตัง้ขัน้ตน้และการเลอืกตัง้ทัว่ไป ผูล้ง
คะแนนเสยีงแตล่ะคน (1) จะสามารถเสนอชือ่หรอื
เลอืกผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เขา้รับต�าแหน่งในรัฐและ
รัฐบาลกลาง และ (2) พจิารณาประเด็นในบตัรลง
คะแนนทัว่ทัง้รัฐ ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ซึง่จัดขึน้ใน
ฤดใูบไมผ้ล ิผูล้งคะแนนเสยีงจะเป็นผูก้�าหนดวา่ผูรั้บ
สมคัรรับเลอืกตัง้รายใดมสีทิธทิีจ่ะลงชงิต�าแหน่ง
ในการเลอืกตัง้ทัว่ไป ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปในเดอืน
พฤศจกิายน ผูล้งคะแนนเสยีงจะตดัสนิวา่ใครเป็นผู ้
ชนะในการเลอืกตัง้ สามารถพจิารณาประเด็นในบตัร
ลงคะแนนของรัฐไดท้ัง้ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้และการ
เลอืกตัง้ทัว่ไป นอกจากในรอบการเลอืกตัง้ทกุสอง
ปี ผูว้า่การรัฐอาจเรยีกรอ้งใหม้กีารเลอืกตัง้พเิศษเพือ่

บรรจตุ�าแหน่งทีม่าจากการเลอืกตัง้ทีว่า่งลงของรัฐหรอื
ต�าแหน่งวา่งในสภาผูแ้ทนราษฎรแหง่สหรัฐอเมรกิา 
นอกเหนอืจากการเลอืกตัง้ระดบัรัฐแลว้ รัฐบาลทอ้งถิน่
ยงัจัดใหม้กีารเลอืกตัง้เพือ่ใหผู้ล้งคะแนนเสยีงเลอืกผู ้
ด�ารงต�าแหน่งในทอ้งถิน่และเพือ่พจิารณาประเด็นใน
บตัรลงคะแนนของทอ้งถิน่ โดยปกตแิลว้ การเลอืกตัง้
ทอ้งถิน่จะเกดิขึน้พรอ้มกนักบัการเลอืกตัง้ระดบัรัฐ
ก้ารับรัหิ่ารัก้ารัเลิอ่ก้ต ั�งในูรัฐัแคลิฟิอรัเ์นูยี เจา้
หนา้ทีเ่ลอืกตัง้ของเทศมณฑลเป็นผูจั้ดเตรยีมการ
เลอืกตัง้สว่นใหญใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี ในฐานะทีเ่ป็น
สว่นหนึง่ของงานนี ้เจา้หนา้ทีเ่หลา่นีจ้ะเกบ็รายชือ่
ผูล้งคะแนนเสยีงทีไ่ดล้งทะเบยีนแลว้และจัดเตรยีม
เอกสารการลงคะแนนเสยีงใหก้บัผูล้งคะแนนเสยีง
ทีไ่ดล้งทะเบยีนแลว้ เชน่ บตัรลงคะแนน และขอ้มลู
อืน่ ๆ ส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีง หน่วยงานรัฐบางแหง่
ยงัมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบเกีย่วขอ้งกบัการลงคะแนน

• ปัจจบุนั รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีอนุญาต
ใหผู้ท้ีม่อีายอุยา่งนอ้ย 18 ปีในวนัเลอืกตัง้มี
สทิธิล์งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ได ้ 

• แกไ้ขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพือ่อนุญาตใหผู้ท้ี่
มอีาย ุ17 ปีและจะมอีายอุยา่งนอ้ย 18 ปีบริ
บรูณแ์ละจะมสีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดย
ประการอืน่ในชว่งทีม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไป 
สามารถเลอืกตัง้ขัน้ตน้หรอืเลอืกตัง้พเิศษครัง้ใด
กไ็ดก้อ่นการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไป  

สิรัปุีปีรัะมาณ์ก้ารัผู้ลิก้รัะที่บที่างก้ารั
เงนิูตอ่รัฐับาลิรัะดบัรัฐัแลิะรัะดบัที่อ้งถัิ�นู
ข ั�นูสิดุที่า้ย โดยนูกั้วเิครัาะห่ก์้ฎห่มาย:
• เทศมณฑลน่าจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่มากขึน้ในการสง่

และด�าเนนิการกบัเอกสารดา้นการลงคะแนนเสยีง
ใหแ้กผู่ท้ีม่อีาย ุ17 ปีทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและ
ขึน้ทะเบยีนแลว้ ระหวา่งหลายแสนดอลลาร ์ถงึ 1 
ลา้นดอลลาร ์ทกุ ๆ สองปี

• รัฐจะมคีา่ใชจ้า่ยเพยีงครัง้เดยีวเพิม่ขึน้หลายแสน
ดอลลาร ์ส�าหรับการอปัเดตระบบลงทะเบยีนผู ้
ออกเสยีงลงคะแนนทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 

ก้ารัวเิครัาะห่โ์ดยนูกั้วเิครัาะห่ก์้ารัออก้ก้ฎห่มาย

การลงคะแนนเสยีงอนัเป็นทีส่ดุของสภานติบิญัญัต ิACA 4 (ขอ้เสนอที ่18)
(มตหิมวด 30, บทกฎหมายปี 2020)

วฒุสิภา: รับ 31 ไมรั่บ 7

สมชัชา: รับ 56 ไมรั่บ 13

สิามารัถัอา่นูเนู่�อห่าของขอ้เสินูอนูี�ไดท้ี่ ี�เว็บไซตเ์ ลิขาธกิ้ารัรัฐั ที่ี� voterguide.sos.ca.gov
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ก้ารัวเิครัาะห่โ์ดยนูกั้วเิครัาะห่ก์้ารัออก้ก้ฎห่มาย ต่ อ

เสยีงอกีดว้ย ตวัอยา่งเชน่ เลขาธกิารรัฐจะดแูลการ
เลอืกตัง้ ซึง่รวมไปถงึการจัดเตรยีมบตัรลงทะเบยีน
ของผูล้งคะแนนเสยีงและการด�าเนนิระบบการลง
ทะเบยีนของผูล้งคะแนนเสยีงผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์
สิทิี่ธิ�ในูก้ารัลิงคะแนูนูเสิยีงในูรัฐัแคลิฟิอรัเ์นูยี 
บคุคลทัว่ไปสามารถลงทะเบยีนและลงคะแนนเสยีง
ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีได ้หากบคุคลนัน้เป็นพลเมอืงของ
สหรัฐอเมรกิาทีม่อีายอุยา่งนอ้ย 18 ปี และเป็นผูม้ถี ิน่
ทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐ กฎหมายของรัฐหา้มมใิหบ้คุคลบาง
ประเภทลงคะแนนเสยีง เชน่ ผูท้ีอ่ยูใ่นเรอืนจ�า หรอืการ
ปลอ่ยตวัโดยการคมุประพฤต ิ(ภายใตก้ฎหมายปัจจบุนั 
ผูท้ีล่งทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงสามารถสมคัรชงิ
ต�าแหน่งทีม่าจากการเลอืกตัง้ได ้ตราบเทา่ทีพ่วกเขามี
คณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนดการมสีทิธิท์ีม่อียูท่ัง้หมด) 
ก้ารัลิงที่ะเบยีนูลิว่งห่นูา้เพื่่�อลิงคะแนูนูเสิยีงในูรัฐั
แคลิฟิอรัเ์นูยี โดยทัว่ไป บคุคลสามารถลงทะเบยีน
ลว่งหนา้เพือ่ลงคะแนนเสยีงในรัฐแคลฟิอรเ์นยีได ้
หากบคุคลนัน้เป็นพลเมอืงของสหรัฐอเมรกิา และ
มอีาย ุ16 หรอื 17 ปี (กฎหมายของรัฐหา้มมใิหบ้คุคล
บางประเภทลงทะเบยีนลว่งหนา้ เชน่ ผูท้ีอ่ยูใ่นเรอืนจ�า 
หรอืการปลอ่ยตวัโดยการคมุประพฤต)ิ เมือ่ลง
ทะเบยีนลว่งหนา้เพือ่ลงคะแนนเสยีงแลว้ พวกเขาจะ
ไดรั้บการลงทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีงโดยอตัโนมตัิ
เมือ่อายคุรบ 18 ปี ณ วนัที ่29 มถินุายน 2020 มผีูท้ี่
มอีาย ุ17 ปี ประมาณ 108,000 คนลงทะเบยีนลว่ง
หนา้เพือ่ลงคะแนนเสยีงในรัฐแคลฟิอรเ์นยี

ขอ้เสินูอ
อนูญุาตให่พ้ื่ลิเมอ่งอาย ุ17 ปีีบางก้ลิุม่
ลิงคะแนูนูเสิยีง ขอ้เสนอนีจ้ะอนุญาตใหผู้ท้ี่
มอีาย ุ17 ปีซึง่จะมอีายคุรบ 18 ปีภายในเดอืน
พฤศจกิายนของการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไป มี
สทิธิล์งคะแนนเสยีงได ้ซึง่หมายความวา่ผูท้ีม่อีาย ุ
17 ปีเหลา่นีส้ามารถลงคะแนนเสยีงในการเลอืก
ตัง้พเิศษหรอืการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ทีเ่กดิขึน้กอ่นการ
เลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไปได ้(เนือ่งจากกฎหมาย
ปัจจบุนัอนุญาตใหผู้ล้งคะแนนเสยีงมสีทิธิส์มคัร
เขา้ชงิต�าแหน่งได ้ขอ้เสนอนีจ้ะสง่ผลกบัผูท้ีม่อีาย ุ
17 ปีซึง่มอีายคุรบ 18 ปีบรบิรูณใ์นการเลอืกตัง้
ทัว่ไปครัง้ตอ่ไปกส็ามารถสมคัรเขา้ชงิต�าแหน่งได ้
หากพวกเขามคีณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนดการมี
สทิธิท์ีม่อียูท่ัง้หมด) 

ผู้ลิก้รัะที่บตอ่งบปีรัะมาณ์
คา่ใช่จ้า่ยเล็ิก้นูอ้ยสิ�าห่รับัสิ�านูกั้งานูก้ารัเลิอ่ก้
ต ั�งปีรัะจ�าเที่ศมณ์ฑลิ ขอ้เสนอนีจ้ะเพิม่จ�านวน
ผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้
และการเลอืกตัง้พเิศษ ซึง่จะเพิม่ภาระงานทีม่ี
อยูข่องส�านักงานการเลอืกตัง้ประจ�าเทศมณฑล 
ส�านักงานการเลอืกตัง้จะสง่และประมวลผลเอกสาร
การลงคะแนนใหก้บัผูท้ีม่อีาย ุ17 ปีทีม่สีทิธิแ์ละ
ลงทะเบยีนแลว้ในการเลอืกตัง้ขัน้ตน้และการเลอืก
ตัง้พเิศษใด ๆ กอ่นการเลอืกตัง้ทัว่ไป คา่ใชจ้า่ย
ของงานทีเ่พิม่ขึน้นีจ้ะขึน้อยูก่บัจ�านวนผูท้ีม่อีาย ุ
17 ปีทีม่สีทิธิแ์ละขึน้ทะเบยีนเพือ่ลงคะแนนเสยีง
กอ่นการเลอืกตัง้ขัน้ตน้และการเลอืกตัง้พเิศษ งาน
ทีเ่พิม่ขึน้นีส้ามารถเพิม่คา่ใชจ้า่ยทัว่ทัง้รัฐในูแตล่ิะ
รัอบก้ารัเลิอ่ก้ต ั�งสิองปีี ซึ�งคา่ใช่จ้า่ยนูา่จะอยู่
รัะห่วา่งห่ลิายแสินูดอลิลิารัแ์ลิะ 1 ดอลิลิารั ์
คา่ใช่จ้า่ยเล็ิก้นูอ้ยครั ั�งเดยีวของรัฐั ขอ้เสนอนีจ้ะ
สรา้งงานแบบครัง้เดยีวใหก้บัรัฐเพือ่ปรับปรงุระบบ
การลงทะเบยีนผูล้งคะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ดมิ คา่ใช่้
จา่ยของรัฐัแบบครั ั�งเดยีวสิ�าห่รับังานูนูี�นูา่จะ
เป็ีนูเงนิูห่ลิายแสินูดอลิลิารั ์ซ ึง่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 
ของงบประมาณกองทนุทัว่ไปในปัจจบุนัของรัฐ 

โปีรัดไปีที่ี� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพื่่�อดรูัายช่่�อ 

คณ์ะก้รัรัมก้ารัที่ี�ไดร้ับัก้ารัจดัต ั�งข ึ�นูเฉพื่าะเพื่่�อ 
สินูบัสินูนุูห่รัอ่คดัคา้นูขอ้เสินูอนูี�

โปีรัดไปีที่ี� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพื่่�อดรูัายช่่�อผูู้บ้รัจิาคเงนิูจ�านูวนูสิงูสิดุ  
10 รัายแรัก้ของคณ์ะก้รัรัมก้ารั 

ห่าก้ที่า่นูตอ้งก้ารัสิ�าเนูาเนู่�อห่าฉบบัเต็มของขอ้เสินูอรัฐั
นูี� ก้รัณุ์าโที่รัศพัื่ที่ต์ดิตอ่เลิขาธกิ้ารัรัฐัไดท้ี่ ี�ห่มายเลิข  

(855) 345-3933 ห่รัอ่ที่า่นูสิามารัถัสิง่อเีมลิถังึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ที่า่นูจะไดร้ับัเอก้สิารัที่าง 

ไปีรัษณี์ยโ์ดยไมเ่สิยีคา่ใช่จ้า่ยแตอ่ยา่งใด

แกไ้ขรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีเพือ่อนุญาตใหผู้ท้ีม่อีาย ุ17 ปีและจะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณใ์นชว่งที่
มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ถดัไปและจะมสีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยประการอืน่ สามารถเลอืกตัง้ขัน้

ตน้และเลอืกตัง้พเิศษได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิญัญัติ

ขอ้เสนอที่
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