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ขอ้เสนอที่ การเปลี่่�ยนแปลี่งกฎระเบีย่บีด้า้นภาษีท่รพัยส์ินิบีางประการ  
การแกไ้ขเพิ�มเติมิรฐัธรรมนญูในสิภานติิบิีญัญตัิ ิ19

หวัขอ้แลี่ะบีทสิรุปอยา่งเป็นทางการ จ ัด้ เ ติ ร่ย ม โ ด้ ย อ ัย ก า ร สิู ง สิุ ด้

ความเป็นมา
ภาษีท่รพัยส์ินิของรฐับีาลี่ทอ้งถิ่ิ�น เมือืง
เทศมืณฑล โรงเรยีน และเขตพิเิศษในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี (เช่น่ เขตป้องกนัอคัคภีัยั) เรยีก
เกบ็ภัาษีทรัพิยส์นิจากเจา้ของทรัพิยส์นิตามื
มืลูคา่ทรัพิยส์นิของพิวกเขา แตล่ะปีภัาษี
ทรัพิยส์นิเพิิม่ืข้�นประมืาณ $65 พัินลา้นสำาหรับ
รัฐบาลทอ้งถิ่ิน่เหลา่นี�

ภาษีท่รพัยส์ินิคำานวณอยา่งไร ภัาษี
ทรัพิยส์นิรายปีทีเ่จา้ของทรัพิยส์นิแตล่ะ
รายตอ้งจา่ยเทา่กบัมืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษี
ทรัพิยส์นินั�น คณูด้ว้ยอตัราภัาษีทรัพิยส์นิ
ของพิวกเขา อตัราปกตขิองภัาษีทรัพิยส์นิ
ของเจา้ของทรัพิยส์นิอยูท่ีร่อ้ยละ 1.1 ในปีที่
เจา้ของคนใหมืเ่ขา้ครอบครองทรัพิยส์นินั�น
 มืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษีทัว่ไปแลว้จะเป็นราคา
ซื้ื�อของทรัพิยส์นินั�น ทกุปีหลงัจากนั�น จะมืกีาร

• อนุญาตใหเ้จา้ของบา้นทีม่ือีายมุืากกวา่ 
55 ปี เป็นบคุคลทพุิพิลภัาพิอยา่งรนุแรง
หรอืบา้นพัิกถิ่กูไฟป่าหรอืภัยัพิบิตัทิำาลาย
สามืารถิ่โอนมืลูคา่ฐานภัาษีทรัพิยส์นิของที่
อยูอ่าศยัหลกัไปใช่ก้บัทีอ่ยูอ่าศยัอืน่ทีต่นใช่ ้
อยูอ่าศยัแทนได้ ้โด้ยไมืค่ำานง้วา่จะมืมีืลูคา่
เทา่ใด้ก็ตามื ภัายในรัฐ 

• จำากดั้ประโยช่นด์้า้นภัาษีใหเ้ฉพิาะการโอน
อสงัหารมิืทรัพิยร์ะหวา่งสมืาช่กิในครอบครัว
บางประเภัทเทา่นั�น

• เพิิม่ืประโยช่นด์้า้นภัาษีสำาหรับการโอนฟารม์ื
ของครอบครัว

• จัด้สรรรายได้แ้ละเงนิออมื (หากมื)ี ของรัฐ
ทีไ่ด้รั้บในสว่นนี�สว่นใหญเ่พิือ่บรกิารป้องกนั
อคัคภีัยัและจา่ยเงนิคนืใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิ่ิน่
สำาหรับการเปลีย่นแปลงด้า้นภัาษีอากร

สิรปุประมาณการผลี่กระทบีทางการ
เงนิติอ่รฐับีาลี่ระด้บัีรฐัแลี่ะระด้บัีทอ้งถิ่ิ�น
ข ัน้สิดุ้ทา้ย โด้ยนกัวเิคราะหก์ฎหมาย:
• รัฐบาลทอ้งถิ่ิน่อาจมืรีายได้เ้พิิม่ืข้�นจาก

การเรยีกเกบ็ภัาษีทรัพิยส์นิเป็นสบิๆ ลา้น
ด้อลลาร ์ตอ่ปี รายได้ด้้งักลา่วอาจเพิิม่ืข้�น
เป็นไมืก่ีร่อ้ยลา้นด้อลลาร ์ตอ่ปีกไ็ด้ ้

• โรงเรยีนอาจมืรีายได้เ้พิิม่ืข้�นจากการเรยีก
เกบ็ภัาษีทรัพิยส์นิเป็นสบิๆ ลา้นด้อลลาร ์ตอ่
ปี รายได้ด้้งักลา่วอาจเพิิม่ืข้�นเป็นไมืก่ีร่อ้ย
ลา้นด้อลลาร ์ตอ่ปีกไ็ด้ ้

• รายได้้ของรัฐบาลระด้ับรัฐและระด้ับท้อง
ถิ่ิ่นจากภัาษีประเภัทอื่นๆ อาจเพิิ่มืข้้นอีกสิ
บๆ ล้านด้อลลาร์ ต่อปี ส่วนใหญ่แล้ว ราย
ได้้ของรัฐแหล่งใหมื่นี้จะนำามืาใช่้เพิื่อการ
ป้องกันอัคคีภััย

วเิคราะหโ์ด้ยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

ผลการลงคะแนนเสยีงขั �นสดุ้ทา้ยของสภัานติบิญัญัตสิำาหรับ ACA 11 (ขอ้เสนอที ่19)
(มืตหิมืวด้ 31, บทกฎหมืายปี 2020)

วฒุสิภัา: รับ 29 ไมืรั่บ 5

สมืชั่ช่า: รับ 56 ไมืรั่บ 5

สิามารถิ่อา่นเน้อ้หาของขอ้เสินอน่ไ้ด้ท้ ่�เว็บีไซติเ์ ลี่ขาธกิารรฐั ท่� voterguide.sos.ca.gov
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การวเิคราะหโ์ด้ยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ติ่ อ

ปรับมืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษีของทรัพิยส์นินั�นตามื
อตัราเงนิเฟ้อ (สงูสดุ้ไมืเ่กนิรอ้ยละ 2) เมืือ่มืี
การเปลีย่นความืเป็นเจา้ของทรัพิยส์นิอกีครั �ง 
มืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษีจะตั �งเป็นราคาซื้ื�อใหมื่
ภาษีท่รพัยส์ินิจะเพิ�มข้น้เม้�อมก่ารเปลี่่�ยน
ความเป็นเจา้ของทรพัยส์ินิ มืลูคา่ทีต่อ้งเสยี
ภัาษีของทรัพิยส์นิสว่นใหญน่อ้ยกวา่ราคาที่
จะขายได้ ้เนือ่งจากราคาทรัพิยส์นิสว่นใหญ่
สามืารถิ่ขายได้เ้ตบิโตเร็วกวา่รอ้ยละ 2 ตอ่ปี
 ด้ว้ยเหตนุี� เมืือ่มืกีารเปลีย่นความืเป็นเจา้ของ
ทรัพิยส์นิ มืลูคา่ทีต่อ้งเสยีภัาษีมืกัจะตั �งคา่ใหมื่
เป็นจำานวนเงนิทีส่งูข้�น สิง่นี�นำาไปสูภ่ัาษีทรัพิยส์นิ
ทีส่งูข้�นของทรัพิยส์นินั�น ซื้้ง่หมืายความืวา่คนที่
ยา้ยมืกัจะตอ้งจา่ยภัาษีทรัพิยส์นิสำาหรับบา้นใหมื่
สงูกวา่ทีจ่า่ยสำาหรับบา้นเกา่ 
กฎพเิศษีสิำาหรบัีเจา้ของบีา้นบีางราย ใน
บางกรณี กฎพิเิศษอนุญาตใหเ้จา้ของบา้น
ในปัจจบุนัยา้ยเขา้อยูบ่า้นอกีหลงัโด้ยไมืต่อ้ง
เสยีภัาษีทรัพิยส์นิทีส่งูข้�น กฎพิเิศษเหลา่นี�ใช่ ้
กบัเจา้ของบา้นทีม่ือีายมุืากกวา่ 55 ปี หรอืผู ้
ทพุิพิลภัาพิขั �นรนุแรง หรอืผูท้ีม่ืทีรัพิยส์นิทีไ่ด้ ้
รับผลกระทบจากภัยัพิบิตัทิางธรรมืช่าตแิละการ
ปนเปื�อน เราเรยีกคนเหลา่นี�วา่ “เจา้ของบา้นที่
มืสีทิธิ�” เจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�สามืารถิ่ยา้ยไปอยู่
ในเทศมืณฑลเด้ยีวกนัและจา่ยภัาษีทรัพิยส์นิ
เทา่เด้มิืได้ห้ากบา้นหลงัใหมืไ่มืแ่พิงกวา่บา้นใน
ปัจจบุนั นอกจากนี�บางเทศมืณฑลยงัอนุญาต
ใหใ้ช่ก้ฎเหลา่นี�เมืือ่เจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�ยา้ย
จากมืณฑลอืน่ ไปยงัมืณฑลนั�น ๆ เจา้ของบา้น
ทีม่ือีายมุืากกวา่ 55 ปี หรอืผูท้พุิพิลภัาพิขั �น
รนุแรง โด้ยทัว่ไปสามืารถิ่ใช่ก้ฎพิเิศษเหลา่นี�
ได้เ้พิยีงครั �งเด้ยีวในช่วีติ ขอ้จำากดั้นี�มืผีลบงัคบั
ใช่ก้บัทรัพิยส์นิทีไ่ด้รั้บผลกระทบจากภัยัพิบิตั ิ
ทางธรรมืช่าตหิรอืการปนเปื�อนด้ว้ยเช่น่กนั

กฎพเิศษีสิำาหรบัีทรพัยส์ินิท่�เป็นมรด้ก กฎ
พิเิศษยงัอนุญาตใหท้รัพิยส์นิสง่ผา่นระหวา่ง
พิอ่แมืแ่ละลกู โด้ยปราศจากการเพิิม่ืภัาษี
ทรัพิยส์นิ กฎเหลา่นี�มืผีลบงัคบัใช่ก้บัปู่ ยา่ตา
ยายและหลานด้ว้ยเช่น่กนั หากพิอ่แมืข่อง
หลานเสยีช่วีติ เราเรยีกทรัพิยส์นิทีส่ง่ตอ่กนั
ระหวา่งพิอ่แมืแ่ละลกู หรอืปู่ ยา่ตายายและ
หลานวา่ “ทรัพิยส์นิทีเ่ป็นมืรด้ก” กฎมืผีล
บงัคบัใช่ก้บับา้นของพิอ่แมืห่รอืปู่ ยา่ตายาย
และทรัพิยส์นิประเภัทอืน่ ๆ ในจำานวนจำากดั้ 
เทศมณฑลี่จดั้การภาษีท่รพัยส์ินิ ผูป้ระเมืนิ
ของเทศมืณฑลเป็นผูก้ำาหนด้มืลูคา่ทีต่อ้ง
เสยีภัาษีของทรัพิยส์นิ คนเกบ็ภัาษีของเทศ
มืณฑลเรยีกเกบ็เงนิจากเจา้ของทรัพิยส์นิ ผู ้
ตรวจสอบบญัช่ขีองเทศมืณฑลกระจายราย
ได้จ้ากภัาษีใหก้บัรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่ เทศมืณฑล
ตา่ง ๆ ทัว่ทั �งรัฐใช่จ้า่ยประมืาณ $800 ลา้นใน
แตล่ะปีสำาหรับกจิกรรมืเหลา่นี� 
เงนิทนุของโรงเรย่นมาจากท ัง้ภาษี่
ทรพัยส์ินิในทอ้งถิ่ิ�นแลี่ะภาษีข่องรฐั
 โรงเรยีนได้รั้บเงนิทนุจากทั �งภัาษีทรัพิยส์นิ
ในทอ้งถิ่ิน่และภัาษีของรัฐ กฎหมืายของรัฐ
กำาหนด้วา่โรงเรยีนตอ้งได้รั้บเงนิทนุขั �นตำา่
ทั �งหมืด้จากสองแหลง่นี� 

ขอ้เสินอ
ขอ้เสนอทำาใหเ้กดิ้การเปลีย่นแปลงกฎพิเิศษ
สำาหรับเจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�และทรัพิยส์นิที่
เป็นมืรด้ก 
กฎพเิศษีสิว่นขยายสิำาหรบัีเจา้ของบีา้นท่�ม ่
สิทิธิ� ตั �งแตว่นัที ่1 เมืษายน 2021 เป็นตน้ไป 
ขอ้เสนอนี�จะขยายกฎพิเิศษสำาหรับเจา้ของ
บา้นทีม่ืสีทิธิ� โด้ยเฉพิาะขอ้เสนอ:

การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบด้า้นภัาษีทรัพิยส์นิบางประการ 
การแกไ้ขเพิิม่ืเตมิืรัฐธรรมืนูญในสภัานติบิัญญัติ

ขอ้เสนอที่
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ขอ้เสนอที่ การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบด้า้นภัาษีทรัพิยส์นิบางประการ 
การแกไ้ขเพิิม่ืเตมิืรัฐธรรมืนูญในสภัานติบิัญญัติ19

• อนญุาติการยา้ยท่�ไหนก็ได้ใ้นรฐั
เจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�สามืารถิ่เก็บภัาษี
ทรัพิยส์นิทีต่ำา่กวา่ได้เ้มืือ่ยา้ยไปอยูบ่า้น
หลงัอืน่ทีไ่หนก็ได้ใ้นรัฐ 

• อนญุาติการซ้อ้บีา้นหลี่งัท่�มร่าคาแพง
กวา่เจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�สามืารถิ่ใช่ก้ฎ
พิเิศษเพิือ่ยา้ยไปอยูบ่า้นหลงัทีม่ืรีาคา
แพิงกวา่ ภัาษีทรัพิยส์นิจะยงัคงเพิิม่ืข้�น 
แตไ่มืม่ืากเทา่ผูซ้ื้ ื�อบา้นรายอืน่ 

• เพิ�มจำานวนคร ัง้ท่�เจา้ของบีา้นสิามาร 
ถิ่ใช้ก้ฎพเิศษีเจา้ของบา้นทีม่ือีายุ
มืากกวา่ 55 ปี หรอืผูท้พุิพิลภัาพิขั �น
รนุแรง สามืารถิ่ใช่ก้ฎพิเิศษได้ส้ามืครั �งใน
ช่วีติ

จำากดั้กฎพเิศษีสิำาหรบัีทรพัยส์ินิท่�เป็น
มรด้ก ตั �งแตว่นัที ่16 กมุืภัาพัินธ ์2021 ขอ้
เสนอนี�จะจำากดั้กฎพิเิศษสำาหรับทรัพิยส์นิที่
เป็นมืรด้ก โด้ยเฉพิาะขอ้เสนอ:

• สิิน้สิดุ้กฎพเิศษีสิำาหรบัีทรพัยส์ินิท่�ไม่
ได้ใ้ช้เ้ป็นบีา้นหรอ้ฟารม์ กฎพิเิศษจะ
ใช่ก้บัทรัพิยส์นิทีเ่ป็นมืรด้กสองประเภัท
เทา่นั�น ประการแรก กฎจะใช่ก้บัทรัพิยส์นิ
ทีล่กูหรอืหลานใช่เ้ป็นบา้นหลกั ประการที่
สอง กฎจะใช่ก้บัฟารม์ื ทรัพิยส์นิทีใ่ช่เ้พิือ่
จดุ้ประสงคอ์ืน่ไมืส่ามืารถิ่ใช่ก้ฎพิเิศษได้ ้
อกีตอ่ไป 

• กำาหนด้คา่ภาษีเ่พิ�มข้น้ของบีา้นแลี่ะ
ฟารม์มรด้กมลูี่คา่สิงู คา่ภัาษีทรัพิยส์ ิ
นของบา้นหรอืฟารม์ืมืรด้กจะเพิิม่ืข้�น  
หากราคาทรัพิยส์นิทีข่ายได้เ้กนิมืลูคา่ที่
ตอ้งเสยีภัาษีของทรัพิยส์นิมืากกวา่  
$1 ลา้น (ปรับตามือตัราเงนิเฟ้อทกุสอ 
งปี) ในกรณีนี� คา่ภัาษีจะเพิิม่ืข้�น แตไ่มื่
มืากเทา่ทรัพิยส์นิทีถ่ิ่กูขายใหก้บับคุคล
อืน่ 

อทุศิเงนิบีางสิว่นเพ้�อการป้องกนัอคัคภ่ยั
 ขอ้เสนอนี�สามืารถิ่จัด้หาใหเ้งนิทนุใหมืแ่กรั่ฐ
ได้ ้เราจะพิดู้ถิ่ง้เงนิทนุใหมืน่ี�ในหวัขอ้ถิ่ดั้ไป
 ขอ้เสนอนี�กำาหนด้ใหต้อ้งใช่เ้งนิใหมืส่ว่นใหญ่
ในการป้องกนัอคัคภีัยั นอกจากนี�ขอ้เสนอด้งั
กลา่วกำาหนด้ใหม้ืกีารมือบเงนิสว่นนอ้ยใหก้บั
รัฐบาลทอ้งถิ่ิน่บางแหง่ 

ผลี่ท่�มต่ิอ่งบีประมาณ
ภาษีท่รพัยส์ินิท่�เพิ�มข้น้จากกฎท่�จำากดั้
สิำาหรบัีทรพัยส์ินิท่�เป็นมรด้ก การจำากดั้กฎ
พิเิศษใหแ้คบลงสำาหรับทรัพิยส์นิทีเ่ป็นมืรด้ก
 จะทำาใหภ้ัาษีทรัพิยส์นิสงูข้�นสำาหรับบาง
ทรัพิยส์นิทีเ่ป็นมืรด้ก ซื้้ง่จะเพิิม่ืภัาษีทรัพิยส์นิ
ของรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่และโรงเรยีน
ภาษีท่รพัยส์ินิท่�ลี่ด้ลี่งจากกฎเพิ�มเติมิ
สิำาหรบัีเจา้ของบีา้นท่�มส่ิทิธิ� การขยายกฎ
พิเิศษสำาหรับเจา้ของบา้นทีม่ืสีทิธิ�สามืารถิ่
เปลีย่นแปลงการเรยีกเกบ็ภัาษีทรัพิยส์นิได้ ้
หลายวธิ ีทีส่ำาคญัทีส่ดุ้ เจา้ของบา้นสามืารถิ่
ลด้หยอ่นภัาษีทรัพิยส์นิได้เ้มืือ่ยา้ยจาก
บา้นหน้ง่ไปอกีบา้นหน้ง่ ซื้้ง่จะช่ว่ยลด้ภัาษี
ทรัพิยส์นิของรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่และโรงเรยีน
โด้ยรวมแลี่ว้ ภาษีท่รพัยส์ินิเพิ�มเติมิของ
รฐับีาลี่ทอ้งถิ่ิ�นแลี่ะโรงเรย่น บางสว่นของ
ขอ้เสนอนี�จะเพิิม่ืภัาษีทรัพิยส์นิ สว่นอืน่ ๆ จะ
ลด้ภัาษีทรัพิยส์นิ โด้ยรวมืแลว้ ภัาษีทรัพิยส์นิ
ของรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่และโรงเรยีนอาจจะเพิิม่ื
ข้�น ในช่ว่งสองสามืปีแรก รัฐบาลทอ้งถิ่ิน่อาจ
จะทำารายได้เ้พิิม่ืหลายสบิลา้นด้อลลารต์อ่
ปี เมืือ่เวลาผา่นไป รายได้เ้พิิม่ืด้งักลา่วอาจ
เพิิม่ืข้�นเป็นไมืก่ีร่อ้ยลา้นด้อลลารต์อ่ปีกไ็ด้ ้
 โรงเรยีนอาจได้รั้บรายได้จ้ากภัาษีทรัพิยส์นิที่
คลา้ยคลง้กนั 
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การลี่ด้คา่ใช้จ้า่ยของรฐัท่�เป็นไปได้ข้อง
โรงเรย่นในบีางป่ ในสถิ่านการณท์ีจ่ำากดั้
 เงนิทั �งหมืด้ของโรงเรยีนจากภัาษีทรัพิยส์นิ
และภัาษีของรัฐอาจเทา่กนัในบางปี แมืว้า่
โรงเรยีนจะได้รั้บภัาษีทรัพิยส์นิเพิิม่ื เนือ่งจาก
กฎหมืายของรัฐทีม่ือียูอ่าจทำาใหเ้งนิทนุของ
รัฐสำาหรับโรงเรยีนลด้ลงประมืาณเทา่ ๆ กบั
ภัาษีทรัพิยส์นิเพิิม่ื หากเกดิ้เหตกุารณเ์ช่น่นี�
 รัฐจะได้รั้บการลด้คา่ใช่จ้า่ยในปีนั�น ๆ การลด้
คา่ใช่จ้า่ยนี�จะเป็นจำานวนทีใ่กลเ้คยีงกบัภัาษี
ทรัพิยส์นิเพิิม่ืของโรงเรยีน ขอ้เสนอด้งักลา่ว
กลา่ววา่การประหยดั้คา่ใช่จ้า่ยเหลา่นี�สว่นใหญ ่
จะตอ้งใช่ใ้นการป้องกนัอคัคภีัยั 
การเปลี่่�ยนแปลี่งเล็ี่กนอ้ยอ้�น ๆ ในการ
เรย่กเก็บีภาษี ่ขอ้เสนอนี�อนุญาตใหผู้ค้น
สามืารถิ่ซื้ื�อและขายบา้นได้ม้ืากข้�นโด้ยไมื่
ตอ้งเผช่ญิกบัคา่ภัาษีทรัพิยส์นิทีเ่พิิม่ืข้�น 
ด้ว้ยเหตนุี� ขอ้เสนอด้งักลา่วจง้อาจเพิิม่ืจำานวน
บา้นทีข่ายได้ใ้นแตล่ะปี ซื้้ง่จะเพิิม่ืเงนิใหก้บัรัฐ
และรัฐบาลทอ้งถิ่ิน่จากภัาษีอืน่ ๆ อกีจำานวน
หน้ง่ทีเ่รยีกเกบ็จากการขายบา้น การเพิิม่ืข้�น
นี�อาจจะอยูท่ีห่ลายสบิลา้นด้อลลารต์อ่ปี ขอ้
เสนอด้งักลา่วกำาหนด้วา่การเพิิม่ืรายได้ภ้ัาษีรัฐ
สว่นใหญ ่จะตอ้งใช่ใ้นการป้องกนัอคัคภีัยั 

การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบด้า้นภัาษีทรัพิยส์นิบางประการ 
การแกไ้ขเพิิม่ืเตมิืรัฐธรรมืนูญในสภัานติบิัญญัติ

ขอ้เสนอที่
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คา่ใช้จ้า่ยท่�สิงูข ้น้ของเทศมณฑลี่เทศ
มืณฑลอาจจำาเป็นตอ้งจา้งพินักงานใหมืแ่ละ
ทำาการอปัเกรด้คอมืพิวิเตอรเ์พิือ่ด้ำาเนนิขอ้
เสนอด้งักลา่ว สิง่นี�จะเพิิม่ืตน้ทนุใหก้บัเทศ
มืณฑลหลี่ายสิบิีลี่า้นด้อลี่ลี่ารต์ิอ่ป่ 

โปรด้ไปท่� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพ้�อด้รูายช้้�อ 

คณะกรรมการท่�ได้ร้บัีการจดั้ติ ัง้ข ้น้เฉพาะเพ้�อ 
สินบัีสินนุหรอ้คดั้คา้นขอ้เสินอน่้

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

เพ้�อด้รูายช้้�อผูบ้ีรจิาคเงนิจำานวนสิงูสิดุ้  
10 รายแรกของคณะกรรมการ 

หากทา่นติอ้งการสิำาเนาเน้อ้หาฉบีบัีเต็ิมของขอ้เสินอรฐั
น่ ้กรณุาโทรศพัทต์ิดิ้ติอ่เลี่ขาธกิารรฐัได้ท้ ่�หมายเลี่ข  

(855) 345-3933 หรอ้ทา่นสิามารถิ่สิง่อเ่มลี่ถิ่ง้ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นจะได้ร้บัีเอกสิารทาง 

ไปรษีณ่ยโ์ด้ยไมเ่สิย่คา่ใช้จ้า่ยแติอ่ยา่งใด้


