
ใบรับรองความถูกต้อง

กระผม นาย อเล็กซ ์แพดดิลล่า (Alex Padilla) ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐ 

แคลิฟอร์เนีย ขอรับรองว่ามาตรการที่รวมอยู่ในนี้จะถูกส่งไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
รัฐ แคลิฟอร์เนีย ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นที่จะจัดขึ้นทั่วทั้งรัฐในวันที่ 3 

มีนาคม 2020 และคู่มือนี้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระผมขอลงลายมือ
ชื่อและประทับแมหาลัญจกรแห่งรัฐที่เมืองแซคราเมนโตแคลิฟอร์เนีย ในวันที ่9 

ธันวาคม 2019

อเล็กซ์ แพดดิลล่า (Alex Padilla) ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐ

การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี
ขั้นต้นของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย
วันอังคารที่ 3 
มีนาคม 2020

สถานที่เลือกตั้งเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น. ของวันเลือกตั้ง!

         คู่มือที่มีข้อมูลส�ำหรับผู้ลงคะแนนเสียงอย่ำงเป็นทำงกำร         

คุณสามารถขอส�าเนาเพิ่มเติมของคู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการโดยการติดต่อที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของเทศมณฑลของคุณ หรือโทรมาที่หมายเลข (800) 345-VOTE (8683)
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หากคุณเชื่อว่า คุณถูกปฏิเสธสิทธิใด ๆ  โปรดโทรหาสายด่วนส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่เป็นความลับของ
เลขาธิการแห่งรัฐที่โทรฟรีที่หมายเลข (800) 345-VOTE (8683)

สิทธิขั้นพื้นฐานของ

ผู้ลงคะแนนเสยีง
คุณมีสิทธิดังต่อไปน้ี :

 1 สิทธิในการลงคะแนนเสียงหากได้ลง
ทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงไว้ คุณมีสิทธิ์ที่
จะลงคะแนนเสียงหากคุณเป็น :
• พลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่อาศัยอยู่ในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย
• มีอาย ุ18 ปีขึ้นไป
• ได้ลงทะเบียนที่อยู่อาศัยในปัจจุบันไว้
• ไม่ได้อยู่ในเรือนจ�าของรัฐหรือรัฐบาลกลาง หรือได้

รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ เนื่องจากได้
ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงอยู่ในปัจจุบันหรือ

• ไม่เป็นผู้ที่ศาลตัดสินว่ามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์
ส�าหรับการลงคะแนนเสียง

 2 สิทธิในการลงคะแนนเสียงหากได้ลง
ทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงไว้แม้ว่าชื่อของ
คุณจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อก็ตาม ซึ่งคุณจะได้
ออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้งชั่วคราว 
คะแนนเสียงของคุณจะถูกนับหากเจ้าหน้าที่การ
เลือกตั้งตัดสินให้คุณมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

 3 สิทธิในการลงคะแนนเสียงหากคุณยังอยู่ใน
แถวเมื่อปิดคูหาเลือกตั้ง

 4 สิทธิในการหย่อนบัตรเลือกตั้งลับ โดยไม่มี
ใครรบกวนหรือบอกวิธีการลงคะแนนเสียง

 5 สิทธิในการรับบัตรเลือกตั้งใบใหม่หากคุณ
ท�าผิดพลาด และยังไม่ได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง 
คุณสามารถ :

ขอรับบัตรเลือกตั้งใหม่จากเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง 
ณ คูหาเลือกตั้ง
แลกเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียง

ผ่านทางไปรษณีย ์ส�าหรับบัตรเลือกตั้งใหม่ที่
ส�านักงานเลือกตั้งหรือคูหาเลือกตั้งของคุณหรือลง

คะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้งชั่วคราว

 6 สิทธิในการรับความช่วยเหลือในการหย่อน
บัตรเลือกตั้ง จากบุคคลใดก็ตามที่คุณเลือก 
ยกเว้นจากนายจ้าง หรือตัวแทนจากสหภาพ

 7 สิทธิในการส่งบัตรเลือกตั้งประเภทลง
คะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ที่คุณได้ลง
คะแนนเสร็จแล้ว ณ คูหาเลือกตั้งใดก็ได้ ใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย

 8 สิทธิในการรับเอกสารการเลือกตั้งในภาษา
อื่นนอกจากภาษาอังกฤษ หากมีคนในเขตการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคุณพูดภาษานั้นมาก
พอ

 9 สิทธิในการสอบถามเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
เกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และ
ดูขั้นตอนการเลือกตั้ง 
หากเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งนั้นไม่สามารถตอบค�าถามของ
คุณได้ ก็จะต้องพาคุณไปหาบุคคลที่สามารถตอบค�าถาม
ของคุณได้อย่างเหมาะสม หากคุณก่อกวน เจ้าหน้าที่
สามารถหยุดตอบคุณได้

 10 สทิธิในการรายงานกิจกรรมการเลอืกตัง้ใด ๆ 
ทีผิ่ดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง แก่เจ้าหน้าท่ี
การเลือกต้ังหรอืส�านักงานเลขาธกิารแห่งรัฐ

  บนเว็บไซต์ที ่www.sos.ca.gov
  ทางโทรศัพท์ที ่(800) 345-VOTE (8683)
  ทางอีเมลที ่elections@sos.ca.gov

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections%40sos.ca.gov
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การส�ารวจส�ามะโนประชากรประจ�าปี 2020   9
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ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน   22

การลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนในวันเดียวกัน   22

ตรวจสอบสถานะผู้ออกเสียงลงคะแนนของคุณออนไลน์   23

ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนอายุสิบหกปี   23
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ค�าถามที่พบบ่อย   31

ส�านักงานการเลือกตั้งของเทศมณฑล   35

วันที่ที่ต้องจ�า!   47

ผู้รับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีจะอยู่ในเว็บไซต์ข้อมูลผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของเลขาธิการ
แห่งรัฐ โปรดไปที่ voterguide.sos.ca.gov เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

For additional copies of the Voter Information Guide 
in any of the following languages, please call:

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TTY/TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163

Text Vote to GOVOTE (468683) to find the location of your polling place.

สารบัญ หน้า
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วันอังคารที ่3 มีนาคม 2020
จ�าไว้ว่าต้องไปออกเสียงลงคะแนน!  

สถานที่เลือกตั้งเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์
วันแรกของการออกเสียงลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ*์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์
วันสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของเทศ

มณฑลจะรับใบสมัครของผู้ออกเสียงลงคะแนน
ที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

ส�าหรับส�าเนาเพิ่มเติมของคู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลง
คะแนนเสียงอย่างเป็นทางการในแต่ละภาษาดังต่อไปนี ้
โปรดโทรมาที่ :

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนของคุณทางออนไลน์ที่ voterstatus.sos.ca.gov

* คุณยังสามารถลงทะเบียน “อย่างมีเงื่อนไข” และออกเสียงลงคะแนนได้ที่ส�านักงานการเลือกตั้งเขตของคุณหลังจากพ้นก�าหนดการลง
ทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนไปแล้ว 15 วัน

ส่งข้อความ Vote มาที่ GOVOTE (468683) เพ่ือค้นหาต�าแหน่งของคูหาเลือกตั้งของคุณ

ส
�าค

ัญ

ป ร ะ ก า ศ

https://voterguide.sos.ca.gov/
http://voterstatus.sos.ca.gov
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เลขาธิการแห่งรัฐ

เรียนมิตรสหายชาวแคลิฟอร์เนีย

สิทธิในการลงคะแนนเสียงเป็นรากฐานของประชาธิปไตยอเมริกัน การออกเสียงลง
คะแนนของคุณเป็นตัวก�าหนดอนาคตของประเทศของเรา รัฐของเราและชุมชนของคุณ
เอง การมีส่วนร่วมของคุณมีความส�าคัญ

คู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงนี้สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจและเตรียมความ
พร้อมส�าหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นในวันที ่3 มีนาคม 2020 ได้ และยังมีบท
วิเคราะห์ที่เป็นกลางและไม่ล�าเอียง และการโต้แย้งเพื่อสนับสนุน และต่อต้านมาตรการ
การลงคะแนนเสียงทั่วทั้งรัฐ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทบทวนกฎการเลือกตั้งที่ส�าคัญ
และสิทธิของคุณในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ด้วย

ค�าแนะน�านี้มีในฉบับออนไลน์ทั้งหมดสิบภาษาในเว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนีย: voterguide.sos.ca.gov

หากคุณมีค�าถามใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือการ
หย่อนบัตรเลือกตั้งของคุณ คุณสามารถติดต่อส�านักงานเลขาธิการแห่งรัฐได้โดยการโทร
ฟรีที่หมายเลข 1-800-345-VOTE (8683) 

และคุณสามารถดทูรพัยากรและเครือ่งมอืในการเลือกตัง้ท่ีเป็นประโยชน์ได้ท่ี vote.ca.gov 

หน้าที่พลเมืองของเราไม่สิ้นสุดหลังจากปิดหีบวันเลือกตั้ง 

ในป ี2020 เราต้องการให้ชาวแคลิฟอร์เนียทุกคนเข้าร่วมการส�ารวจส�ามะโน
ประชากรของสหรัฐอเมริกา การนับจ�านวนประชากรหนึ่งครั้งต่อทศวรรษมีผลกระทบ
โดยตรงต่อชุมชนของคุณ—และจะเป็นการก�าหนดเงินทุนรัฐบาลกลางที่เราได้รับส�าหรับ
โรงเรียน โครงสร้างพื้นฐาน และบริการฉุกเฉินในอีกสิบปีข้างหน้า จ�านวนประชากรจะ
ก�าหนดจ�านวนผู้แทนรัฐสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวิทยาลัย 

ขอบคุณส�าหรับความมุ่งมั่นในระบอบประชาธิปไตยของเรา ไม่ว่าคุณวางแผนที่จะออก
เสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่คูหาเลือกตั้ง ให้วางแผนที่จะหย่อนบัตร
เลือกตั้งในปี 2020 ด้วย คะแนนเสียงของคุณมีความส�าคัญ แคลิฟอร์เนียจะแข็งแกร่งยิ่ง
ขึ้นเมื่อมีพลเมืองมากขึ้น—เหมือนกับคุณ—ออกไปคะแนนเสียง

http://voterguide.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
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ประกาศพิเศษ

• สถานที่เลือกตั้งเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น. ตามวันที่ก�าหนดไว้ใน
คู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศมณฑล

• สามารถขอรับขั้นตอนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนได้จาก
เจ้าหน้าที่ประจ�าคูหาเลือกตั้งหรืออ่านคู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียง
ของเทศมณฑลของคุณ

• ผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนใหม่อาจถูกขอให้แสดงเอกสารยืนยันตัวตนหรือเอกสาร
อื่น ๆ ตามที่กฎหมายรัฐบาลกลางก�าหนด คุณมีสิทธิในการหย่อนบัตรลง
คะแนนเสียงชั่วคราวถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เตรียมเอกสารมา

• สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
• การท�าลายอุปกรณ์การออกเสียงลงคะแนนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

น�าคู่มือแนะน�าฉบับ
ย่อนี้ติดตัวไปยัง
คูหาเลือกตั้งด้วย!
คู่มือแนะน�าฉบับย่อนี้มีมีข้อมูลสรุปและ
ข้อมูลติดต่อส�าหรับญัตติของรัฐแต่ละ
ญัตติที่ปรากฏในบัตรเลือกตั้งในวันที ่
3 มีนาคม 2020

การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี
ขั้นต้นของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย
วันอังคารที ่3 
มีนาคม 2020

สถานที่เลือกตั้งเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น. ของวันเลือกตั้ง!

          คู่มือแนะน�ำฉบับย่อ          



ค้นหาคูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งของคุณ
คูหาเลือกตั้งและศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจัดตั้งขึ้นโดยเจ้า
หน้าที่การเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑล มองหาที่อยู่สถานที่ออก
เสียงลงคะแนนหรือที่ตั้งศูนย์ออกเสียงลงคะแนนในค�าแนะน�า
ข้อมูลผู้ออกเสียงลงคะแนนของเทศมณฑลที่คุณได้รับทาง
ไปรษณีย์สองสามสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง

คุณอาจเข้าไปที่เว็บไซต์เลขาธิการแห่งรัฐที ่vote.ca.gov 
หรือสายด่วนผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโทรฟรีที ่
(800) 345-VOTE (8683)

หรือจะส่งข้อความว่า Vote ไปยัง GOVOTE (468683) เพื่อ
หาคูหาเลือกตั้งของคุณก็ได้

หากคุณอาศัยอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, 
El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, 
Santa Clara, หรือ Tuolumne คุณสามารถออกเสียงลง
คะแนนได้ทุกศูนย์ออกเสียงลงคะแนนในเทศมณฑลของคุณ ดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต ์voterschoice.sos.ca.gov หรือ
หน้าที ่28 ของคู่มือนี้
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คู่มือแนะน�าฉบับย่อ

ข้อสรุป การลงบัตรลงคะแนนเสียงโดยสภานิติบัญญัติ
อนุมัติเงินเป็นจ�านวน 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไป
ของรัฐส�าหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการ
ศึกษาของรัฐให้ทันสมัย ผลกระทบทางงบประมาณ : ต้นทุนของรัฐในการ
ช�าระคืนพันธบัตรเพิ่มขึ้น ซึ่งประมาณการว่าราว 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อป ี
(รวมดอกเบี้ย) ในช่วงเวลา 35 ปีข้างหน้า

มาตรการนี้
อนุมัติ

ให้มีการกู้ยืมเงินเป็นจ�านวน 15 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท�าให้ผู้เสียภาษี
เสียเงินรวมถึงดอกเบี้ยคิดเป็นมูลค่า 
27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้าง
และซ่อมแซมโรงเรียน การกู้ยืมเงิน
มีค่าใช้จ่ายเกือบสองเท่าของค่าใช้
จ่ายในการก่อสร้างโรงเรียนจากงบ
ประมาณปกติ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 21 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่เป็นแค่เพียง
สิ่งที่รัฐบาลสูญเสียมากขึ้น เลือกว่า
ไม่ประสงค์

ข้อดี เลือกว่าประสงค์ญัตติ 13 เงินทุนซ่อมแซม
ที่จ�าเป็นเพื่อท�าให้โรงเรียนของรัฐ
แคลิฟอร์เนียมีความปลอดภัยมาก
ขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น การก�าจัดเชื้อ
ราและแร่ใยหินที่เป็นพิษออกจาก
ห้องเรียนที่เก่าแก ่สิ่งอ�านวยความ
สะดวกของห้องพยาบาลในโรงเรียน
เพิ่มเติม มีน�้าดื่มที่สะอาดมากขึ้น 
ปรับปรุงความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้และแผ่นดินไหว มีมาตรการ
ควบคุมผู้เสียภาษีที่เข้มงวด ซึ่งได้รับ
การยอมรับโดยนักดับเพลิง แพทย ์
พยาบาล และคร ูส�าหรับเด็ก ๆ ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย YesonProp13.com

ข้อโต้แย้ง

ไม  ่อนุมัต ิไม่ออกเสียงลงคะแนน
ในมาตรการนี้หมายถึง : 

รัฐไม่สามารถขายพันธบัตรภาระ
ผูกพันทั่วไปจ�านวน 15 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เงินทุนสนับสนุน
โครงการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้าน
การศึกษาได้ รัฐจะไม่เปลี่ยนแปลง
วงเงินการกู้ยืมท้องถิ่นที่มีอยู่ของเขต
การศึกษาและเขตวิทยาลัยชุมชนหรือ
กฎระเบียบที่มีอยู่แล้วส�าหรับเขตเพื่อ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้พัฒนา

อนุมัติแล้ว ออกเสียงลงคะแนนเลยในมาตรการ
นี้หมายถึง : รัฐสามารถขายพันธบัตร
ภาระผูกพันทั่วไปจ�านวน 15 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นเงินทุน
สนับสนุนโครงการสิ่งอ�านวยความ
สะดวกโรงเรียน วิทยาลัยชุมชน
และโครงการสาธารณูปโภคใน
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เขตการ
ศึกษาและเขตวิทยาลัยชุมชนจะได้รับ
อนุญาตให้ออกพันธบัตรท้องถิ่นเพิ่ม
เติมและเขตการศึกษาจะมีงบประมาณ
ใหม่เกี่ยวกับความสามารถในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้พัฒนา

คะแนนออกเสียงของคุณหมายถึงอะไร

เห็นด้วยกับ
ชาวแคลิเฟอร์เนียในการเรียนรู้
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
แคลิฟอร์เนียns เห็นด้วยกับ 
ญัตติ 13
info@safeschoolsandhealthylearning.com
YesonProp13.com

คัดค้าน
จอน คับพาล (Jon Coupal)
สมาคมผู้เสียภาษีโฮวาร์ด จาร์วิซ 
(Howard Jarvis)
921 11th St. #1201 
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการดูผลเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นในวันที ่3 มีนาคม 
2020 หลังจากปิดสถานที่เลือกตั้งเวลา 20:00 น. หรือ
ไม่ เข้าไปที่เว็บไซด์ผลการเลือกตั้งของเลขาธิการแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียที ่electionresults.sos.ca.gov.

เว็บไซด์ผลการเลือกตั้งจะอัปเดตทุกห้านาทีในคืนเลือกตั้งตาม
ที่เทศมณฑลรายงานผลมายังเลขาธิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่การ
เลือกตั้งของเทศมณฑลจะส่งผลการเลือกตั้งกึ่งทางการมายัง
เว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐหลังจากปิดคูหาเลือกตั้งเวลา 
20:00 น. และส่งข้อมูลอัปเดตมาต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ สอง
ชั่วโมงจนกระทั่งบัตรเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทุกใบถูกนับแล้ว  

เว็บไซต์ผลการเลือกตั้งจะอัปเดตทุกวันเวลา 17:00 น. ใน
ขณะที่เทศมณฑลนับคะแนนที่เหลืออยู ่ตั้งแต่วันที ่5 มีนาคม 
2020 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2020

ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะถูกเปิดเผยในวันที ่10 
เมษายน 2020 ที ่sos.ca.gov/elections.

ผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีขั้นต้น

ญัตติ
อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพื่อการซ่อมแซมสถาน
ที่ การก่อสร้าง และการปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัย
เรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภา
นิติบัญญัติ

13

http://voterschoice.sos.ca.gov
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7

เลือกตั้ง ประธานาธิบดี

ได้อย่างไร
ต้องการลงทะเบียนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนว่าไม่มีพรรคที่ช่ืนชอบใช่ไหม* 

ในฐานะที่เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนว่าไม่ออกเสียงให้พรรคใด หากคุณต้องการลงคะแนนเสียงให้
กับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา คุณต้องขอบัตรเลือกตั้งกับผู้สมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดี
จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังต่อไปนี้ :

• พรรคอเมริกันอิสระ
• พรรคเดโมแครต
• พรรคเสรีนิยม

หากคุณลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ คุณจะต้องขอบัตรเลือกตั้งนี้จากส�านักงานการเลือกตั้งของ
เทศมณฑลของคุณ 

หากคุณออกเสียงลงคะแนนที่สถานที่เลือกตั้ง คุณสามารถขอบัตรเลือกตั้งเมื่อรายงานตัวที่สถานที่
เลือกตั้ง

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับขั้นตอนนี ้โปรดไปที่ HowToVoteForPresident.sos.ca.gov

หากคุณต้องการออกเสียงลงคะแนนให้กับผู้สมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีของพรรคกรีน พรรค
สันติภาพและเสรีภาพหรือพรรครีพับลิกัน คุณจะต้องลงทะเบียนกับพรรคนั้นอีกครั้ง หากต้องการ
เปลี่ยนการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน โปรดไปที่ registertovote.ca.gov
*ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีลงทะเบียนกับพรรคการเมืองท่ีไม่ผ่านการรับรองจะถือว่าเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีไม่มีพรรคท่ีชื่นชอบ

ลงทะเบียนกับพรรคการเมืองที่ผ่านการรับรองหรือไม่

หากคุณลงทะเบียนกับพรรคการเมืองที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครชิง
ต�าแหน่งประธานาธิบดีของพรรคดังกล่าวเท่านั้น :

• พรรคอเมริกันอิสระ
• พรรคเดโมแครต
• พรรคกรีน
• พรรคเสรีนิยม
• พรรคสันติภาพและเสรีภาพ
• พรรครีพับลิกัน

หากคุณต้องการลงคะแนนให้กับผู้สมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีของอีกฝ่าย คุณจะต้อง
ลงทะเบียนกับพรรคนั้นอีกครั้ง หากต้องการเปลี่ยนการลงทะเบียนของคุณ ให้เข้าไปที ่
registertovote.ca.gov

การเลือกตั้ง

2020

http://HowToVoteForPresident.sos.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
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ประกาศพิเศษ : 

1. ทกุคนจะต้องถูกนับในการส�ารวจส�ามะโนประชากรประจ�าปี 2020
• ทุกคนที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่ค�านึงถึงสถานะความเป็นพลเมืองจะต้องถูกนับในการส�ารวจส�ามะโนประชากร
ในวันที ่1 เมษายน 2020

2. ในการมีส่วนร่วมในส�ามะโนประชากรในช่วงทศวรรษของรัฐบาลกลางโดย
ปราศจากภัยคกุคามหรือการข่มขู่

3. เพ่ือรักษาความลับและความเป็นส่วนตวั 
• ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง (หมวดที ่13) ส�านักงานส�ารวจส�ามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้มีการ
แบ่งปันค�าตอบแบบส�ารวจส�ามะโนประชากรแต่ละฉบับของคุณต่อสาธารณะหรือกับหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ เช่น หน่วย
งานการเข้าเมืองและการบังคับใช้กฎหมาย

4. เพ่ือตอบแบบส�ามะโนประชากรทัง้ทางออนไลน์ ทางโทรศพัท์ หรือทาง
กระดาษ

5. เพ่ือขอความช่วยเหลือทางด้านภาษา
• แบบฟอร์มส�ารวจส�ามะโนประชากรที่พิมพ์จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษและสเปน

• แบบสอบถามออนไลน์และความช่วยเหลือทางโทรศัพท์มีให้บริการในภาษาต่อไปนี:้ สเปน, จีน, เวียดนาม, เกาหล,ี 
รัสเซีย, อาหรับ, ตากาล็อก, โปแลนด,์ ฝรั่งเศส, เฮติครีโอล, โปรตุเกส และญี่ปุ่น 

• คู่มือความช่วยเหลือด้านภาษาของส�านักงานส�ารวจส�ามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาจะมีทั้งหมด 59 ภาษาที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษามือแบบอเมริกัน

6. เพ่ือยนืยนัตวัตนของเจ้าหน้าทีส่�ารวจส�ามะโนประชากร 
• หากมีเจ้าหน้าที่ของส�านักงานส�ามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกามาที่บ้านของคุณ หรือติดต่อคุณ คุณสามารถขอดูหลัก
ฐานประจ�าตัวหรือสอบถามชื่อเพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวท�างานกับส�านักงานจริง คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ แก่ผู้ที่มาที่บ้านของคุณโดยไม่ระบุหลักฐานจากรัฐบาลกลางซึ่งใช้พิสูจน์ว่าเป็นพนักงานจากส�านักงาน
ส�ามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาจริง

สิทธิขั้นพื้นฐานของส�ามะโน
ประชากร

ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย บุคคลท่ีกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้มีความผิดทางอาญาที่ไม่ร้ายแรง โดยมีโทษจ�าคุกในคุกเทศ
มณฑลไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันดอลลาร ์(1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือทั้งปรับและจ�าคุก:

• สวมรอยว่าเป็นพนักงานแจงนับที่มีเจตนาที่จะแทรกแซงการด�าเนินการส�ารวจส�ามะโนประชากร หรือมีเจตนาที่จะล้วงข้อมูล หรือยินยอม
ให้มีการค้นหาหรือยึดสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยประการอื่น

• ด�าเนินการบางอย่างหรือทั้งหมดของผู้ส�ารวจส�ามะโนประชากรบางแบบผิดๆ โดยมีเจตนาที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการด�าเนินงานของการ
ส�ารวจส�ามะโนประชากร หรือด้วยความตั้งใจที่จะล้วงข้อมูล หรือความยินยอมจากการค้นหาหรือยึดสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยประการอื่น

คุณมีสิทธิดังต่อไปน้ี :
เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2020!

californiacensus.org
2 0 2 0
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ของทุกคน 2020

    การส�ารวจ  
 ส�ามะโน
ประชากร

http://californiacensus.org
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หัวใจหลักของส�านักงานส�ามะโนประชากร
ของสหรัฐอเมริกาในป ี2020

การส�ารวจส�ามะโน
ประชากรประจ�าปี 

2020
เมื่อกรอกแบบส�ารวจส�ามะโนประชากร 2020 
คุณจะช่วยให้ชุมชนของคุณได้รับทรัพยากรและ
เงินทุนเพื่อ :

ข้อมูลส�ามะโนประชากรของคุณในปี 2020 มีปลอดภัย ถูกปกป้องและเป็นความลับ รัฐแคลิฟอร์เนีย
มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในการนับประชากรชาวแคลิฟอร์เนียทั้งหมดที่ครบถ้วนและถูกต้อง

CALIFORNIACENSUS.ORG 
#CALIFORNIAFORALL

ค�าเชิญให้กรอกแบบสอบถามส�ามะโนประชากร 2020 ทาง
ออนไลน์จะถูกส่งทางไปรษณีย์

จดหมายแจ้งเตือนฉบับสุดท้ายจะถูกส่งทางไปรษณีย์ก่อน
ที่ส�านักส�ารวจส�ามะโนประชากรจะติดตามด้วยตนเอง

จดหมายแจ้งเตือนจะถูกส่งทางไปรษณีย์

จดหมายแจ้งเตอืนครัง้ท่ีสองและแบบสอบถามจะถกูส่งทางไปรษณย์ี

วันส�ารวจส�ามะโนประชากร1 เมษายน

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม

20–27 เมษายน

12–20 มีนาคม

26 มีนายม –  
3 เมษายน

8–16 เมษายน

การด�าเนินการติดตามการไม่ตอบรับหลักจากครัวเรือนที่
ไม่ตอบรับด้วยตนเอง

สร้างถนนและโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

หาเงินทุนของชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุเด็ก และครอบครัว

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2020!
  californiacensus.org

2020
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แคลิฟอร์เนีย
ของทุกคน

    การส�ารวจ  
 ส�ามะโน
ประชากร

http://CALIFORNIACENSUS.ORG
https://californiacensus.org/
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10 | ชื่อและบทสรุป / บทวิเคราะห์

ช่ือและบทสรุปอย่างเป็นทางการจัด เตรียมโดยอัยการสูงสุด

พื้นภูมิ
รัฐแคลิฟอร์เนียให้การศึกษาภาครัฐแก่นักเรียน

กว่า 9.2 ล้านคน รัฐแคลิฟอร์เนียให้การศึกษาภาครัฐ
ตั้งแต่ช่วงก่อนวัยเรียนไปจนถึงในระดับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งนักเรียนจ�านวนราวสองในสามได้เข้าเรียนในระดับ
ก่อนวัยเรียน อนุบาล หรือโรงเรียนมัธยม ในปัจจุบัน รัฐ

แคลิฟอร์เนียมีโรงเรียนกว่า 10,000 ประเภทที่ด�าเนิน
การเรียนการสอนใน 944 เขตการศึกษา (โรงเรียน
เหล่านี้ประมาณ 1,300 แห่งเป็นโรงเรียนในก�ากับ
รัฐบาล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะผ่านการรับรองจากเขต
การศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด แต่ด�าเนินการโดยอิสระ
ของตนเอง) ส่วนนักเรียนอีกหนึ่งในสามที่เหลือได้
เข้าเรียนในวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัย ระบบ 

• อนุมัติพันธบัตรผูกพันทั่วไปของรัฐมูลค่า 1.5 
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสถานศึกษาของรัฐ : 
9 พันล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับโรงเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียนและระดับ K–12 (รวมถึง 5.2 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับการปรับปรุงให้ทันสมัย, 
2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับการก่อสร้าง
ใหม่, 500 ล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับโรงเรียน
ในก�ากับรัฐบาล (charter schools) และ 500 
ล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับการศึกษาพัฒนาทักษะ
เทคนิคทางอาชีพ) และ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ส�าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยชุมชน  

• โครงการจะปรับปรุงสภาวะสุขภาพ/ความปลอดภัย
ของสถานที่ (ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยจากแผ่นดิน
ไหว/อัคคีภัย และการก�าจัดตะกั่วในน�้า) และเพิ่ม
จ�านวนบ้านพักนักศึกษาที่ราคาย่อมเยา

• จ�ากัดต้นทุนการจัดการที่ 5%

• จัดสรรเงินจากกองทุนทั่วไปเพื่อช�าระคืนพันธบัตร

สรุปการประเมินผลกระทบขั้นสุดท้ายต่องบ
ประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐโดยนัก
วิเคราะห์การออกกฎหมาย :

• ต้นทุนของรัฐในการช�าระคืนพันธบัตรเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ประมาณการว่าเท่ากับประมาณ 740 ล้านต่อป ี
(รวมดอกเบี้ย) ในช่วงเวลา 35 ปีข้างหน้า

• ผลกระทบที่ผสมผสานต่อจ�านวนพันธบัตรท้องถิ่น
ที่เขตโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ออก และ
แนวโน้มว่าจ�านวนค่าธรรมเนียมผู้พัฒนาที่เขต
โรงเรียนบางแห่งเก็บจะลดลงในภายภาคหน้า 

บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์กฎหมาย

การลงคะแนนรอบสุดท้ายโดยนักกฎหมายเรื่อง AB 48 (ญัตติที ่13)
(บทที ่530 พระราชบัญญัติปี 2019)

วุฒิสภา : รับ 35 ไม่รับ 4

ที่ประชุมสภา : รับ 78 ไม่รับ 1

ข้อความของมาตรการนี้อยู่ที่หน้า 36 และที่เว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐที ่ 
https://voterguide.sos.ca.gov

ข้อเสนอท่ี อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพื่อการซ่อมแซมสถานที ่การก่อสร้าง และการ

ปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน

ปลายวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภานิติบัญญัติ13

สรุปต้นทุนต่อรัฐ

การกู้ยืมเงินใหม่

เงินต้น 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
ดอกเบี้ย 1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

ต้นทุนรวมโดยประมาณ 2.6 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ 

การช�าระเงิน

ต้นทุนรายปีโดยเฉลี่ย 740 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะเวลาการช�าระเงินที่เป็นไปได้ 35 ปี
แหล่งเงินทุนส�าหรับการช�าระคืน รายได้จากภาษีกองทุนทั่วไป

https://voterguide.sos.ca.gov
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ดูข้อความญัตติที่ 13 ฉบับเต็มได้ที่หน้า 36 บทวิเคราะห์ | 11

บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์กฎหมาย ต่อ

California Community College (CCC) ประกอบ
ด้วยวิทยาเขต 115 แห่งที่ให้การเรียนการสอนใน 73 
เขต โดยรัฐมีระบบมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่สองระบบ 
นั่นคือ California State University (CSU) และ 
University of California (UC) ระบบ CSU มี 23 
วิทยาเขต ส่วนระบบ UC มี 10 วิทยาเขต 

รัฐให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านสถานศึกษาของ

รัฐ แต่เดิมแล้ว รัฐให้การช่วยเหลือค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงสถานศึกษาต่าง ๆ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้อง
ทดลองวิทยาศาสตร์ และพื้นที่เพื่อการศึกษาพัฒนา
ทักษะเทคนิคทางอาชีพ (เช่น โรงซ่อมรถ) โดยจะมี
การก่อสร้างสถานศึกษาใหม่ในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียน
ศึกษาเติบโตสูง โดยทั่วไปแล้ว โครงการปรับปรุง (หรือ
การปรับปรุงให้ทันสมัย) จะด�าเนินการเมื่อส่วนประกอบ
ของอาคาร (เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา หรือระบบ
ท�าความร้อนและท�าความเย็น) เก่าและเริ่มท�างานไม่ส
เถียร หรือตรวจพบปัญหาด้านความปลอดภัยต่อชีวิต 
(เช่น ความจ�าเป็นที่จะต้องก�าจัดเชื้อราหรือต้องเสริม
ความทนทานต่อแผ่นดินไหวของอาคาร) ในอดีต รัฐจะ
ไม่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนก่อนวัยเรียน ที่เขต
การศึกษามักหางบประมาณให้กับโครงการเหล่านี้โดย
ใช้การระดมทุนในท้องถื่น 

รัฐจะทบทวนค�าขอด้านอาคาร ส�าหรับโครงการด้าน
อาคารเรียน เขตการศึกษาจะส่งค�าขอไปยังส�านักงาน
การก่อสร้างโรงเรียนของรัฐเพื่อขอรับเงินทุนจากภาค
รัฐ ส�านักงานจะตรวจสอบใบค�าขอแล้วน�าค�าขอที่มีสิทธิ์
ได้รับงบไปให้คณะกรรมการการจัดสรรงบประมาณ
แห่งรัฐเพื่อขออนุมัติตามล�าดับแบบมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน 
ส�าหรับวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาเขต
จะส่งข้อเสนอไปให้ส�านักงานระบบของตนเอง (ระบบ 
CCC ดูแลโดยคณะกรรมการผู้ว่าการ ส่วนระบบ CSU 
ดูแลโดยคณะกรรมาธิการ และระบบ UC จะดูแลโดย
คณะผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน) คณะกรรมการผู้ดูแล

ระบบแต่ละระบบจะรวบรวมค�าขอของวิทยาเขตต่าง ๆ 
แล้วยื่นเสนอโครงการที่เลือกแล้วไปยังฝ่ายนิติบัญญัติ
และผู้ว่าการเพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ

รัฐมีกฎเกณฑ์ในการแบ่งค่าใช้จ่ายโครงการกับ

โรงเรียน ส�าหรับเขตการศึกษา แต่เดิมแล้วรัฐจะ
สนับสนุนส่วนต้นทุนทั่วไปของโครงการอาคารที่ได้รับ
อนุมัติแต่ละแห่งตามสัดส่วนมาตรฐาน กล่าวโดยชัดเจน
คือโดยส่วนมากแล้ว รัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ
โครงการก่อสร้างใหม่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์และค่าใช้จ่าย
ในโครงการปรับปรุง 60 เปอร์เซ็นต ์เขตการศึกษาจะ
จัดการค่าใช้จ่ายโครงการที่เหลือโดยใช้การระดมทุน
ในท้องถิ่น กระนั้นก็ตาม หากเขตการศึกษามีปัญหาใน
การช�าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นของ
ตนก็อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากรัฐได้ ส�าหรับ
เขตวิทยาลัยชุมชนและวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย รัฐ
ก็มักจะแบ่งค่าใช้จ่ายของโครงการด้วยเช่นกัน แม้ว่า
กฎหมายของรัฐจะไม่ได้มีข้อก�าหนดมาตรฐานเรื่องการ
แบ่งค่าใช้จ่ายส�าหรับทั้งสองส่วนการศึกษา 
รัฐเคยใช้พันธบัตรเพื่อระดมทุนด้านสถานศึกษา 
โดยทั่วไปแล้ว รัฐจะใช้พันธบัตรผูกพันทั่วไป (รูป
แบบของการกู้ยืม) เพื่อช�าระค่าใช้จ่ายในส่วนแบ่ง
โครงการของตน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ต้องอนุมัติ
พันธบัตรเหล่านี ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้สิทธิ์แก่รัฐในการ
ขายพันธบัตรให้กับนักลงทุน พันธบัตรให้เงินทุนที่
รัฐจะน�าไปใช้ในโครงการต่าง ๆ จากนั้น รัฐจะคืน
เงินพร้อมดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนจากกองทุนทั่วไป 
(กองทุนทั่วไปเป็นบัญชีด�าเนินการหลักของรัฐ ซึ่งมี
รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
ขายและบริการของรัฐ และภาษีนิติบุคคล) โดยทั่วไป
แล้ว รัฐจะคืนเงินให้กับนักลงทุนเป็นรายปีในช่วงสอง
ถึงสามทศวรรษ การช�าระคืนพันธบัตรจะมีภาษีของรัฐ
เป็นสิ่งค�้าประกัน (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้พันธบัตรของรัฐ โปรดดูที่ “ภาพรวมของหนี้จาก
พันธบัตรรัฐ” ในคู่มือนี)้ 

อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพ่ือการซ่อมแซมสถานท่ี การก่อสร้าง และการ
ปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภานิติบัญญัติ

ข้อเสนอท่ี
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ข้อเสนอท่ี อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพ่ือการซ่อมแซมสถานท่ี การก่อสร้าง และการ
ปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภานิติบัญญัติ13

รัฐอาจมีพันธบัตรที่ผ่านการอนุมติแล้วคงเหลืออยู ่
แต่ส่วนมากแล้วจะมีโครงการรอใช้อยู่แล้ว รูปที ่1 
แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ป ี2002 จนถึงปี 2016 ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งเห็นชอบมาตรการพันธบัตรเพื่อสถานศึกษา
จ�านวนสี่มาตรการ ซึ่งสามารถระดมทุนจากพันธบัตร
รัฐได้ถึง 4.5 หมื่นล้านดอลลาร ์มาตรการพันธบัตร
สามมาตรการเป็นการสนับสนุนเงินทุนส�าหรับเขต
โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนรวมถึงมหาวิทยาลัย ส่วน
อีกหนึ่งมาตรการ (ญัตติ 51 ในป ี2016) ให้การ
สนับสนุนแค่เฉพาะโรงเรียนและเขตวิทยาลัยชุมชน
เท่านั้น ในการระดมทุนจ�านวน 4.5 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐผ่านพันธบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้วนั้น ภาครัฐ
ได้ขายพันธบัตรไปแล้วเป็นจ�านวนเงินรวม 3.72 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีส่วนที่ยังไม่ได้ขายให้กับ
นักลงทุนถึง 7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ พันธบัตรที่ยัง
ไม่ได้ขายเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากกองทุนของญัตติ
ที ่51 ที่คงเหลืออยู ่อย่างไรก็ตาม รัฐได้รับค�าขอมา
แล้วเกือบจะเกินพันธบัตรของญัตติที ่51 ที่คงเหลืออยู่
ส�าหรับโครงการโรงเรียนต่าง ๆ (ในปัจจุบัน รัฐก�าลัง
ประมวลค�าขอเหล่านี้อยู)่ รัฐยังได้ให้ค�ามั่นในการระดม
ทุนพันธบัตรของญัตติที ่51 ให้ได้สองในสามส�าหรับ
โครงการวิทยาลัยชุมชน (โดยทั่วไปแล้ว ความล่าช้าจะ
เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐให้ค�ามั่นในพันธบัตรระดมทุนส�าหรับ
โครงการไปจนถึงช่วงเวลาที่ขายพันธบัตรที่เกี่ยวข้อง) 
การช�าระเงินรายปีของรัฐในปัจจุบันส�าหรับพันธบัตร
สถานศึกษาที่ขายไปก่อนหน้านี้อยู่ที ่2.9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ

ในปัจจุบัน รัฐต้องอาศัยพันธบัตร

มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน

โครงการ CSU และ UC ในป ี
2013 รัฐได้พัฒนาวิธีการใหม่ใน
การระดมทุนให้กับโครงการสถาน
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใต้
แนวทางใหม่นี ้มหาวิทยาลัยจะเป็น
ผู้ออกพันธบัตรเองมากกว่าที่จะเป็น
รัฐ ซึ่งจะต่างจากพันธบัตรผู้พันของ
รัฐที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องอนุมัติ
พันธบัตรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จ่ายคืนหนี้จากพันธบัตรของตนเอง

โดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากรัฐ การเปลี่ยนแปลงนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ CSU และ UC ควบคุมสถานศึกษา
ของตนได้ดียิ่งขึ้นและกระตุ้นให้วิทยาลัยเขตลดต้นทุน
โครงการ ตั้งแต่มีการพัฒนาระบบการระดมทุนใหม่นี้ 
CSU และ UC แต่ละระบบได้ด�าเนินโครงการระดมทุน
จากพันธบัตรมหาวิทยาลัยเพื่อสถานศึกษาไปประมาณ 
2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการ
ช�าระเงินรายปีทั้งหมดราวปีละ 140 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส�าหรับโครงการเหล่านี้

โดยทั่วไปแล้ว เขตจะเพิ่มส่วนแบ่งในท้องถิ่นของ
ตนเองโดยการออกพันธบัตรท้องถิ่น เขตโรงเรียน
และวิทยาลัยชุมชนมีแนวโน้มที่จะดมทุนส�าหรับส่วน
แบ่งค่าใช้จ่ายในโครงการของตนเองโดยใช้พันธบัตร
ผูกพันทั่วไปในท้องถิ่น เขตจะต้องได้เสียงอนุมัติจาก
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อย 55 เปอร์เซ็นต์เพื่ออนุมัติ
การขายพันธบัตรผูกพันทั่วไปในท้องถิ่น โดยตั้งแต่ป ี
2002 เป็นต้นมา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อนุมัติเงินไปแล้วก
ว่า 1.54 แสนล้านเหรียญสหรัฐในโครงการพันธบัตร
ผูกพันทั่วไปส�าหรับโครงการสถานศึกษาส�าหรับ
โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชน 

กฎหมายของรัฐจ�ากัดเกณฑ์ในการกู้ยืมของท้อง
ถิ่นไว ้กฎหมายของรัฐจ�ากัดจ�านวนรวมของพันธบัตร
ท้องถิ่นที่เขตโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ออกได้เอาไว้ โดยข้อจ�ากัดนั้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่า
ประเมินของทรัพย์สินภายในเขตนั้น เขตโรงเรียน
ประถมและมัธยมอาจออกพันธบัตรได้ในมูลค่าเทียบ
เท่ากับ 1.25 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินโดย

รูปที่ 1
พันธบัตรผูกพันทั่วไปเพื่อการศึกษาของรัฐล่าสุด
(ในหน่วยพันล้าน)

ปี ญัตติ

จ�านวนที่อนุมัติ

โรงเรียน
วิทยาลัย
ชุมชน

California 
State 

University

University 
of 

California รวม

2002 47 $11.4 $0.7 $0.5 $0.4 $13.1
2004 55 10.0 0.9 0.7 0.7 12.3
2006 1D 7.3 1.5 0.9 0.7 10.4
2016 51 7.0 2.0 — — 9.0
 รวม $35.7 $5.2 $2.1 $1.8 $44.8
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ประเมิน ส�าหรับเขตการศึกษาแบบรวมศูนย์และเขต
วิทยาลัยชุมชน เกณฑ์จ�ากัดจะสูงกว่าโดยอยู่ที่ 2.5 
เปอร์เซ็นต ์หากเขตปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมอื่นบาง
ข้อ โรงเรียนที่ไม่สามารถระดมทุนผ่านพันธบัตรท้อง
ถิ่นได้ 5 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างน้อยภายใต้ข้อ
จ�ากัดนี้ อาจสามารถขอการระดมทุนของรัฐเพิ่มเติมได้ 
และเขตโรงเรียนยังอาจขอการยกเว้นจากรัฐเพื่อขอให้
ระดมทุนเกินเงินทุนเหล่านี้ได ้ตั้งแต่ป ี2010 เป็นต้น
มา เขตโรงเรียนได้รับการยกเว้นเหล่านี้ไปแล้วราว 7 
เปอร์เซ็นต ์

เขตโรงเรียนยังสามารถระดมทุนในท้องถิ่นได้จาก
ค่าธรรมเนียมของผู้พัฒนา เขตโรงเรียนสามารถ
ระดมทุนส�าหรับอาคารของตนเองได้จากการประเมิน
ค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และพื้นที่
อุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากของวิทยาลัย
ชุมชนและมหาวิทยาลัย เช่น เขตโรงเรียน
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ได ้หากเขต
นั้นสามารถแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาใหม่
จะน�านักเรียนใหม่เข้ามาในเขต จ�านวน
เงินที่แน่นอนที่โรงเรียนสามารถเรียกเก็บ
ได้จะขึ้นอยู่กับกฎที่ระบุไว้ในกฎหมายของ
รัฐ ซึ่งเขตจะน�ารายได้จากการนี้ไปช่วยใน
การช�าระค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรียน
ใหม่ในพื้นที่นั้น ตั้งแต่ป ี2002 เป็นต้นมา 
เขตการศึกษากว่า 90 เปอร์เซ็นต์มีรายได้
เพิ่มเติมมาจากค่าธรรมเนียมของผู้พัฒนา
นี ้ในช่วงเวลานี ้เขตโรงเรียนระดมทุนจาก
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้ทั้งหมดประมาณ 
1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่ารายได้
จากค่าธรรมเนียมของผู้พัฒนาจะช่วยเติม
เต็มได้ในสัดส่วนเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 
5 เปอร์เซ็นต)์ ของการระดมทุนทั้งหมด
ส�าหรับอาคารของโรงเรียนก็ตาม แต่ค่า
ธรรมเนียมเหล่านี้สามารถใช้เป็นต้นทุนใน
การก่อสร้างส�าหรับบางโครงการได้ถึงครึ่ง
หนึ่ง

ข้อเสนอ
เสนอการระดมทุนผ่านพันธบัตรเพื่อสถานศึกษา
ของรัฐ ตามรูปที ่2 ที่แสดงให้เห็นว่ามาตรการนี้
อนุญาตให้รัฐขายพันธบัตรผูกพันทั่วไปเป็นจ�านวน
เงินรวม 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในจ�านวนนี้ 
วงเงิน 9 พันล้านเหรียญสหรัฐจะใช้ส�าหรับโรงเรียน
รัฐบาลและอีก 6 พันล้านเหรียญสหรัฐจะใช้ส�าหรับ
สถานศึกษา เงินทุนส�าหรับอาคารโรงเรียนถูกจ�ากัดการ
ใช้ไว้ส�าหรับโครงการที่เฉพาะเจาะจงสี่ประเภท : การ
ปรับปรุง การก่อสร้างใหม่ โรงเรียนภายใต้การก�ากับ
ของรัฐบาล และอาคารส�าหรับการศึกษาพัฒนาทักษะ
เทคนิคทางอาชีพ เขตโรงเรียนสามารถระดมทุนจาก
พันธบัตรบางส่วนส�าหรับสถานศึกษาก่อนวัยเรียนของ

รูปที่ 2

การใช้กองทุนจากพันธบัตรที่เสนอเข้ามา
(ในหน่วยพันล้าน)

จ�านวน

สถานศึกษาของรัฐ

การปรับปรุง $5.2a,b

การก่อสร้างใหม่ 2.8a

อาคารส�าหรับการศึกษาพัฒนาทักษะเทคนิคทางอาชีพ 0.5
อาคารของโรงเรียนภายใต้การก�ากับของรัฐบาล 0.5

 รวม $9.0

สถานศึกษาระดับสูงของรัฐ

อาคารของวิทยาลัยชุมชน $2.0
อาคารของ California State University 2.0
อาคารของ University of California 2.0c

 รวม $6.0

รวมทั้งสิ้น $15.0d

a จากยอดนี้ จะส�ารองยอดจ�านวนสูงสูด 10 เปอร์เซ็นต์ไว้ส�าหรับเขตโรงเรียนที่มี
นักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน

b จากยอดนี้ จะส�ารองยอดจ�านวนสูงสูด 150 ล้านเหรียญสหรัฐไว้ส�าหรับการทดสอบ
และบ�าบัดสารตะกั่วปนเปื้อนในน�้าในโรงเรียน

c บางส่วนจากยอดนี้อาจน�าไปใช้ส�าหรับอาคารของ Hastings College of the Law ที่เป็น
โรงเรียนในเครือของ University of California

d อาจมีการน�ายอดระดมทุนผ่านพันธบัตรสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ด้านการบริหาร

อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพ่ือการซ่อมแซมสถานท่ี การก่อสร้าง และการ
ปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภานิติบัญญัติ
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ตนเองได ้เงินทุนส�าหรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้นนั้นจะ
น�าไปกระจายให้กับ CCC CSU และ UC อย่างเท่า
เทียมกัน มาตรการนี้เชื่อมโยงกับกฎหมายที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ
สถานศึกษาของรัฐ (ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง) หาก
มาตรการนี้ผ่านการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงจะ
มีผล
ปรับเปลี่ยนกฎด้านอาคารส�าหรับโรงเรียน หาก
มาตรการนี้ผ่าน จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎด้านอาคาร
ส�าหรับโรงเรียนที่เห็นได้อย่างชัดเจนสามประการ 
ประการแรก จะน�าอัตราส่วนแบบปรับได้มาใช้ทดแทน
ต้นทุนของโครงการที่มีอยู่ของรัฐ (การก่อสร้างใหม่ 50 
เปอร์เซ็นต์และการปรับปรุงใหม ่60 เปอร์เซ็นต)์ ด้วย
อัตราส่วนแบบปรับได้นี ้เขตโรงเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน
ทุนจากรัฐที่ 50 ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนส�าหรับ
โครงการก่อสร้างใหม่ และ 60 ถึง 65 เปอร์เซ็นต์
ส�าหรับโครงการปรับปรุงใหม่ รัฐจะให้ส่วนแบ่งของรัฐ
ที่สูงขึ้นส�าหรับเขตที่มีความสามารถในการระดมทุนใน
ท้องถิ่นน้อยกว่า และให้ส่วนแบ่งที่สูงขึ้นแก่นักเรียนที่
มีรายได้ต�่า เยาวชนภายใต้อุปถัมภ์ และผู้ศึกษาภาษา
อังกฤษ ประการที่สอง รัฐจะใช้การตรวจสอบใบค�าขอ
ด้วยกฎใหม่แทนที่แนวทางแบบเดิมที่ใช้วิธีมาก่อนมี
สิทธิ์ก่อน กฎใหม่ได้ก�าหนดการจัดล�าดับความส�าคัญ
ตามหมวดหมู่บางประการเอาไว้ ในหมวดหมู่ทั้งหมด
แล้ว โครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตจะ
ได้รับความส�าคัญสูงสุด รองลงมาคือค�าขอจากเขตที่มี
ปัญหาในการระดมทุนเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งในท้องถิ่นของ
ตน และโครงการที่ทดสอบหาและจัดการกับสารตะกั่ว
ในน�้าในพื้นที่โรงเรียน ซึ่งในแต่ละประเภทตามล�าดับ
ความส�าคัญเหล่านี้ก็ยังมีการจัดล�าดับความส�าคัญของ
ค�าขอเพิ่มเติมอีก หากเขตนั้นมีข้อตกลงที่จะใช้แรงงาน
ก่อสร้างที่อยู่ในสหภาพ การเปลี่ยนแปลงประการที่สาม
คือ เขตโรงเรียนจะต้องส่งแผนแม่บทด้านอาคารสถาน
ที่ในระยะเวลาห้าปีตามเงื่อนไขการขอระดมทุนผ่าน
พันธบัตร
ก�าหนดความคาดหวังใหม่ส�าหรับการเลือก
โครงการมหาวิทยาลัย และรัฐจะใช้กฎใหม่เพื่อจัด

ล�าดับความส�าคัญของโครงการ CSU และ UC เพื่อ
ให้ผ่านคุณสมบัติในกองทุนพันธบัตรของรัฐ คณะ
กรรมาธิการของ CSU และคณะผู้ส�าเร็จราชการของ 
UC จะต้องจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการที่ใช้ใน
การจัดการกับความปลอดภัยในชีวิตและข้อบกพร่อง
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารเดิมที่มีอยู ่อีกทั้งวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยจะต้องเขียนแผนในการขยายตัวเลือก
ที่พักอาศัยราคาไม่แพงส�าหรับนักศึกษาส�าหรับในช่วง
ระยะเวลาห้าป ีคณะกรรมการระบบจะต้องพิจารณา
แผนที่อยู่อาศัยเหล่านี้ในฐานะปัจจัยเพิ่มเติมในการจัด
ล�าดับความส�าคัญของโครงการอาคารวิทยาเขตต่าง ๆ 
เปลี่ยนกฎการระดมทุนภายในท้องถิ่นของเขต 
และรัฐยังจะท�าการเปลี่ยนแปลงส�าคัญสามประการที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการหารายได้ในท้อง
ถิ่นของเขตโรงเรียนและเขตวิทยาลัยชุมชน ประการ
แรก เขตจะได้รับอนุญาตให้ออกพันธบัตรผูกพันทั่วไป
ในท้องถิ่นที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้ กล่าวโดยเจาะจงก็คือ 
จะเพิ่มเกณฑ์ส�าหรับเขตประถมและมัธยมจาก 1.25 
เปอร์เซ็นต์ไปเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินโดย
ประเมิน ส�าหรับเขตการศึกษาแบบรวมศูนย์และเขต
วิทยาลัยชุมชนจะมีการเพิ่มเกณฑ์จาก 2.5 เปอร์เซ็นต์
ไปเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินโดยประเมิน 
ประการที่สอง เขตการศึกษาที่ไม่สามารถระดมทุน
ได้ 15 ล้านเหรียญสหรัฐภายใต้ข้อจ�ากัดใหม่เหล่า
นี ้(จากเกณฑ์ก�าหนดเดิมที่ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ) จะ
สามารถขอการระดมทุนของรัฐเพิ่มเติมได้ ประการที่
สาม รัฐจะสร้างเกณฑ์จ�ากัดใหม่ส�าหรับค่าธรรมเนียม
ของนักพัฒนา กล่าวโดยเจาะจงก็คือ เขตการศึกษา
จะถูกห้ามไม่ให้ประเมินค่าธรรมเนียมผู้พัฒนาส�าหรับ
การพัฒนาบ้านส�าหรับอยู่อาศัยแบบหลายครอบครัว 
(เช่น คอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนต)์ ที่ตั้งอยู่ภายในระยะ
ครึ่งไมล์ของป้ายหยุดรถประจ�าทางที่ส�าคัญ (เช่น 
สถานีรถไฟรางเบา) ส�าหรับการพัฒนาบ้านส�าหรับอยู่
อาศัยแบบหลายครอบครัวอื่น ๆ ระดับค่าธรรมเนียมผู้
พัฒนาที่อนุญาตให้เรียกเก็บได้ในปัจจุบันจะลดลง 20 
เปอร์เซ็นต์ในอนาคต เกณฑ์จ�ากัดเหล่านี้จะมีผลจนถึง
วันที ่1 มกราคม 2026 

ข้อเสนอท่ี อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพ่ือการซ่อมแซมสถานท่ี การก่อสร้าง และการ
ปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภานิติบัญญัติ13
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ผลกระทบทางการเงิน
มาตรการจะเพิ่มต้นทุนของรัฐในการช�าระคืน
พันธบัตร มาตรการนี้จะช่วยให้รัฐสามารถกู้ยืมเงิน 
1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐได้โดยการขายพันธบัตร
ผูกพันทั่วไป โดยรัฐจะจ่ายคืนพันธบัตรพร้อมดอกเบี้ย
โดยใช้งบจากกองทุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายของพันธบัตร
เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรเมื่อออกจ�าหน่ายและระยะเวลาการช�าระคืน 
เราคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการช�าระคืนพันธบัตรจะ
มีมูลค่ารวมที ่2.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะเป็น
เงินต้นราว 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐบวกกับดอกเบี้ย
อีก 1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ รัฐจะช�าระค่าพันธบัตร
คืนเป็นรายปีที ่ประมาณ 740 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ

ปีเป็นเวลา 35 ปี ในจ�านวนนี ้ราว 0.5 เปอร์เซ็นต์จะ
เป็นของงบประมาณกองทุนทั่วไปของรัฐในปัจจุบัน 

แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามาตรการจะส่งผลต่ออาคาร
ของมหาวิทยาลัยอย่างไร ส�าหรับโครงการ CSU 
และ UC ผลของมาตรการจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ในอนาคต หากรัฐให้งบประมาณส�าหรับพันธบัตร
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากพันธบัตรของรัฐที่เสนอมาแล้ว 
รัฐจะรับผิดชอบโครงการ CSU และ UC มากโครงการ
ขึ้น ซึ่งอาจท�าให้ต้นทุนของรัฐอาจสูงกว่าที่ประมาณ
การไว้ข้างต้นได้ หรือหากใช้พันธบัตรของรัฐที่เสนอไว้
แทนพันธบัตรของมหาวิทยาลัย ต้นทุนของรัฐจะไม่สูง
ไปกว่าที่ประมาณการไว้ข้างต้น 

มาตรการนี้อาจส่งผลกระทบต่อเขตในหลาย ๆ รูป
แบบได้ เขตโรงเรียนและเขตวิทยาลัยชุมชนอาจ
ต้องรับผิดชอบโครงการด้านอาคารมากขึ้น เนื่องจาก
การระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐที่มีให้มากขึ้นและความ
สามารถในการออกพันธบัตรท้องถิ่นที่มีมากขึ้น เขต
อื่น ๆ อาจตัดสินใจรับผิดชอบโครงการด้านอาคารใน
จ�านวนเดียวกัน หรือด�าเนินการไปตามแผนที่วางไว้
แต่ด้วยงบประมาณที่ต�่าลง (เข้าใช้การระดมทุนผ่าน
พันธบัตรรัฐที่มีให้บริการแต่ไม่เพิ่มการกู้ยืมภายในท้อง
ถิ่น) อาจมีเขตโรงเรียนบ้างบางเขตที่อาจต้องรับผิด
ชอบโครงการน้อยลง โดยเฉพาะเขตที่ได้รับผลกระทบ
จากเกณฑ์จ�ากัดค่าธรรมเนียมของผู้พัฒนาใหม่

โปรดไปที่ http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ เพื่อดูรายชื่อ 

คณะกรรมการ ที่เริ่มแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน
หรือคัดค้านมาตรการนี้

โปรดไปที่ http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html เพื่อดูผู้สนับสนุนสูงสุด  

10 อันดับแรกของคณะกรรมการ https://www.
sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-

resources/measure-contributions/2020-ballot-
measure-contribution-totals/

ข้อความฉบับเต็มของมาตรการรัฐอยู่ในคู่มือ
ฉบับนี้หน้าที ่36
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เจ้าของบ้าน ผู้เช่า และผู้เสียภาษีต้องระวังการขึ้นภาษี!
สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในญัตติที ่13 ของปีนี้คือการเพิ่มเพดานการกู้ยืมของเขต
การศึกษาท้องถิ่นขึ้นเกือบสองเท่า เมื่อเขตการศึกษากู้ยืมเงิน จะใช้แค่
เพียงภาษีโรงเรือนในการช�าระหนี้ดังกล่าวคืนเท่านั้น! ใครคือผู้จ่ายภาษี
โรงเรือน? เราทุกคนต้องจ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงจากใบเรียกเก็บค่าภาษีโรง
เรือนหรือทางค่าเช่าที่บวกภาษีนี้ไว้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะแตกต่างจาก
ญัตติที ่13 ฉบับเดิมในปี 1978 เพราะญัตติที ่13 ฉบับนี ้อาจท�าให้ผู้
เสียภาษีทุกคนต้องเสี่ยงเสียภาษีแพงขึ้น
ไม่มีอะไรมารับประกันว่าจะเป็นการสูญเปล่า!
ค�าถามไม่ใช่ว่าเราจ�าเป็นต้องมีอาคารเรียนที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
หรือไม ่แต่คือเราจะยอมเสียเงินเพื่อการนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร 
และจะสามารถรักษาค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ได้หรือไม่ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้
ผ่านงบกว่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐไปในป ี2016 เพื่อสร้างและซ่อมแซม
โรงเรียนต่าง ๆ แต่ในตอนนี้กลับบอกว่าเราไม่เคยซ่อมแซมท่อน�้าที่เสื่อม
สภาพและน�าแร่ใยหินออกไปจากห้องเรียนเช่นนั้นหรือ เป็นไปได้อย่างไร
ที่รถไฟความเร็วสูงได้งบประมาณเต็มที่ ในขณะที่โรงเรียนไม่ได้รับงบเช่น
นั้น

ผู้เสียภาษีเป็นเหยื่อให้กู้ยืมและเป็นหนี้เพิ่มขึ้น!
การกู้ยืมเงิน 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซม
โรงเรียนนั้นไม่สมเหตุสมผล ในเมื่อแคลิฟอร์เนียมีงบประมาณเกินอยู่แล้วก
ว่า 2.2 หมื่นล้าน สิ่งที่แย่กว่านั้นคือ เมื่อคิดค่าดอกเบี้ยที่ประมาณ 80% 
นั่นหมายถึงเราต้องตกเป็นเหยื่อในมูลค่ารวมกว่า 2.7 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐ แทนที่เราจะใช้เงินที่เรามีอยู่แล้วโดยตรงไปกับห้องเรียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องคะแนนสอบที่ลดต�่าลงและอัตราการลาออกระหว่างภาคเรียนที่
พุ่งสูง
อย่าปล่อยซาคราเมนโตจัดล�าดับความส�าคัญผิดพลาดแล้วท�าให้การกู้ยืม
ที่ไร้ความรับผิดชอบนี้ท�าให้รัฐแคลิฟอร์เนียมีหนี้สินมากขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่
ภาษีท้องถิ่นที่สูงขึ้น
โหวตไม่รับญัตติที ่13!
BRIAN JONES วุฒิสมาชิกแห่งรัฐ
เขต 38
JON COUPAL ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis
LARRY SAND ครูเกษียณอายุ

ญัตติที ่13 จะช่วยให้โรงเรียนและวิทยาลัยของแคลิฟอร์เนียมีความ
ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
สภาพของอาคารเรียนต่าง ๆ ในแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันนี้นั้นไม่สามารถ
รับได้เลย
แม้จะมีการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นใน
ห้องเรียนที่มีความทันสมัยและปลอดภัย แต่อาคารเรียนจ�านวนมากกลับ
อยู่ในสภาพสภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย และไม่แข็งแรง คนอีกนับพัน
ที่ยังคงต้องเสี่ยงกับไฟป่าหรือแผ่นดินไหว และอีกหลาย ๆ คนที่ต้องได้
รับปนเปื้อนจากตะกั่ว รา แร่ใยหิน และวัสดุอันตรายอื่น ๆ ลูกหลานของ
แคลิฟอร์เนียสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้
ญัตติที ่13 เป็นพันธสัญญาด้านโรงเรียนทั่วทั้งรัฐที่แข็งแกร่งที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ ที่จะท�าให้โรงเรียนของรัฐแคลิฟอร์เนียมีสภาพที่ดีขึ้น 
ปลอดภัยขึ้น และเอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการปกป้องและให้ความรู้แก่ลูกหลานของเรา
จากข้อมูลของ Public Policy Institute of California ที่ระบุไว้ว่า
กว่า 70% ของโรงเรียนของเราซึ่งนั่นหมายถึงโรงเรียนกว่า 10,000 
แห่งและห้องเรียนอีกกว่า 300,000 ห้องที่มีอายุมากกว่า 25 ป ีส่วนอีก 
10% มีอายุอย่างน้อย 70 ป ีซึ่งคาดการณ์ว่าโรงเรียนทั่วทั้งรัฐจะต้องใช้
เงินมากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐและเวลาอีกกว่าหนึ่งทศวรรษเพื่อให้
ตรงตามมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และหลักสูตรการศึกษา แต่
กระนั้นแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของสถานศึกษาต่อนักเรียนหนึ่ง
คนของรัฐแคลิฟอร์เนียกลับลดลงอย่างมากตั้งแต่ป ี2006
ญัตติที ่13 การซ่อมแซมและการยกระดับโรงเรียนของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
มีโรงเรียนจ�านวนมากที่ต้องประสบปัญหาสภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมถึง
คุณภาพอากาศและน�้าที่ไม่ดี รวมถึงการปนเปื้อนจากเชื้อราและแร่ใยหิน 
ญัตติที ่13 จัดหาเงินทุนเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ทรุดโทรม เปลี่ยนท่อน�้าที่
เสื่อมสภาพให้เหมาะกับการจ่ายน�้าดื่มที่สะอาด และก�าจัดวัสดุอันตรายออก
จากห้องเรียนที่เก่าแก่
ญัตติที ่13 เพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่ส�าคัญส�าหรับโรงเรียน จัดหา
ทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
รวมถึงการป้องกันอัคคีภัยและความรุนแรงต่าง ๆ ญัตติที ่13 มีไว้เพื่อ
มอบระบบแจ้งเตือนควันและไฟไหม ้การปรับปรุงความมาตรการความ
ปลอดภัยทางกายภาพ และการยกระดับระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วง
หน้าได้เป็นเวลานาน รวมถึงขยายโอกาสการเข้าถึงโรงเรียนอนุบาล ที่
ปรึกษาแนะแนว และพยาบาลประจ�าโรงเรียนเพื่อการดูแลทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต

ญัตติที ่13 ช่วยฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า แผ่นดินไหว 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ ในกรณีฉุกเฉิน มาตรการความปลอดภัย
ของโรงเรียนในท้องถิ่นจะมีความส�าคัญมากกว่าที่เคย ญัตติที ่13 ให้
ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเร่งด่วน รวมถึงมอบสิ่งอ�านวยความสะดวก
ชั่วคราวและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า
และเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ญัตติที ่13 สนับสนุนการศึกษาด้านอาชีพเชิงเทคนิคแก่ทหารผ่านศึก 
ญัตติที ่13 ช่วยให้โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนในท้องถิ่นสามารถขยาย
การศึกษาด้านเทคนิคอาชีพที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยชาวแคลิฟอร์เนียรวม
ถึงทหารผ่านศึกที่ได้รับใช้ประเทศของเราในการเตรียมความพร้อมส�าหรับ
งานที่มีทักษะสูงและค่าจ้างสูงในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ให้ได้มากขึ้น
ญัตติที ่13 ปกป้องให้การควบคุมเป็นของท้องถิ่นในทุกโครงการ ให้เงิน
สนับสนุนโครงการปรับปรุงโรงเรียนในท้องถิ่น ซึ่งชุมชนท้องถิ่นและผู้เสีย
ภาษีมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจว่าจะจัดล�าดับความส�าคัญของกองทุน
เหล่านี้เพื่อเสริมสร้างโรงเรียนใกล้เคียงได้อย่างไร
ญัตติที ่13 มีมาตรการความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีอย่างเข้มแข็ง ความ
รับผิดชอบทางการเงิน ญัตติที ่13 จะจ�ากัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการน�าเงินทุนต่าง ๆ ไปใช้กับโรงเรียน
โดยตรง ไม่ใช่กับระบบราชการของรัฐบาล ซึ่งต้องมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานอิสระอย่างเข้มงวดและการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ญัตติที ่13 ได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากสองพรรค ซึ่งฝ่าย
นิติบัญญัติของรัฐของเสียงส่วนใหญ่จากทั้งสองพรรคได้ระบุไว้บนบัตร
ลงคะแนน และยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มครู แพทย ์พยาบาล นักดับ
เพลิง และทหารผ่านศึกอย่างกว้างขวาง
วิทยาศาสตร์นั้นบอกไว้อย่างชัดเจน อาคารเรียนที่ปลอดภัย มีสุขภาพดี 
และมีคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการเรียนรู ้อีกทั้งนักเรียนของแคลิฟอร์เนียไม่
สามารถทนรอได้อีกต่อไป
เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ และอนาคตของเราในฐานะรัฐ โปรดเข้าร่วม
กับเราในการลงคะแนน ผ่าน ให้กับญัตติที่ 13
BRIAN RICE ประธาน
นักผจญเพลิงมืออาชีพแห่งแคลิฟอร์เนีย
E. TOBY BOYD ประธาน
สมาคมครูแห่งแคลิฟอร์เนีย
PAMELA KAHN ประธาน
สมาคมพยาบาลประจ�าโรงเรียนแห่งแคลิฟอร์เนีย
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อย่าเชื่อการโจมตีแบบผิด ๆ
ญัตติที ่13 จะแก้ไขและยกระดับโรงเรียนของรัฐที่ไม่ปลอดภัย ล้าสมัย 
และต้องการการซ่อมแซมทั่วทั้งรัฐแคลิฟอร์เนีย ญัตติผ่านการรับรองอย่าง
กว้างขวางจากครู ครูใหญ ่นักดับเพลิง แพทย ์และพยาบาล รวมถึงได้รับ
การสนับสนุนอย่างแข็งขันจาก Republicans Democrats และพรรค
อิสระอื่น ๆ
ญัตติที ่13 จะท�าให้อาคารเรียนในท้องถิ่นแข็งแกร่งขึ้นและสร้างเสริมสุข
ภาพที่ดีขึ้น ก�าจัดแร่ใยหิน เชื้อราที่เป็นพิษ และวัสดุอันตรายออกจาก
ห้องเรียนที่มีอายุมาก เปลี่ยนท่อที่เสื่อมสภาพเพื่อให้เด็ก ๆ มีน�้าดื่มที่
ปลอดภัย เพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการพยาบาลในโรงเรียน ท�าให้
โรงเรียนปลอดภัยจากไฟป่า แผ่นดินไหว และภัยธรรมชาติยิ่งขึ้น การ
ศึกษาแสดงให้เห็นว่าอาคารเรียนที่ปลอดภัยมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้
นักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ญัตติที ่13 ยังให้การรับประกันว่าเงินทุกเหรียญที่ใช้ไปจะต้องอธิบาย
ได้ ตรวจสอบได้ โปร่งใสต่อผู้เสียภาษีของรัฐ อีกทั้งยังก�าหนดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารไว้ที่ไม่เกิน 5% เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีเงินที่จะลงทุนกับ
โรงเรียนโดยตรงได้มากกว่าที่เคยมีมา

อย่าเชื่อฟังค�าของเรา ให้ฟังผู้เชี่ยวชาญ :
ประธานนักดบัเพลิงมอือาชพีแห่งแคลิฟอร์เนีย Brian Rice กล่าวว่า : 
“ญัตติที ่13 จะให้เงินทุนในการปรับปรุงเพื่อท�าให้โรงเรียนของเรา
ปลอดภัยยิ่งขึ้น โรงเรียนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสาธารณะสนับสนุนญัตติ
ที ่13”
Dr. Peter Bretan ประธานสมาคมการแพทย์แห่งแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็น
องค์กรแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐกล่าวว่า : “นักเรียนสมควรได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนที่เอื้อให้มีสุขภาพด ีมีน�้าสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และมีพยาบาล
ประจ�าโรงเรียน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพของรัฐแคลิฟอร์เนียสนับสนุนญัตติ
ที ่13”
ประธานกรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ธุรกิจโรงเรียนแห่งแคลิฟอร์เนีย 
Molly McGee Hewitt กล่าวว่า : “พันธบัตรโรงเรียนได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าเป็นวิธีการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบทางการ
เงินมากที่สุดในการซ่อมแซมอาคารที่เสื่อมสภาพ ลงคะแนนผ่านให้กับ
ญัตติที ่13!”
CELIA JAFFE ประธาน
สมาคมครูผู้ปกครองแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
DR. LINDA KAMINSKI ประธาน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งแคลิฟอร์เนีย
PAMELA KAHN ประธาน
สมาคมพยาบาลประจ�าโรงเรียนแห่งแคลิฟอร์เนีย

ญัตติที ่13 ของปีนี ้คือเรื่องหลอกลวง!
อย่าให้ชื่อมาตรการใช้จ่ายงบประมาณลวงตาคุณด้วยค�าว่า “ญัตติที ่13” 
ญัตติที ่13 ของปีนี้แตกต่างจากการคุ้มครองผู้เสียภาษีของสถานที่ส�าคัญ
ในป ี1978 เพราะจะท�าให้ผู้เสียภาษีต้องตกเป็นเหยื่องบประมาณกว่า 
2.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐแทน
การค�านวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตทั่วไปแบบนักการเมืองชาวซาคราแมนโต
นักการเมืองวางแผนที่จะกู้ยืมเงิน 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจาก Wall 
Street จากนั้นก็ให้ผู้เสียภาษีจ่ายเงินจ�านวนนี้คืนให้แทนบวกค่าดอกเบี้ย
รวมทั้งหมดอีก 80% ซึ่งนั่นคือเงินเพิ่มอีก 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐที่
เราถูกบังคับให้จ่าย ท�าให้จ�านวนเงินรวมทั้งก้อนนั้นอยู่ที ่2.7 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ 
ผู้ว่าการรัฐและฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ความส�าคัญกับโรงเรียน
แทนท่ีจะใช้เงินส่วนเหลือ 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในการยกระดับ
สิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนและให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงแก่
ลูกหลานของเรา ผู้ว่าการรัฐและฝ่ายนิติบัญญัติก�าลังพยายามผลาญเงิน
ไปกับโครงการที่ตัวเองคิดขึ้น เงินส่วนเหลือนั้นสามารถน�าไปใช้ค้นหา
ทางออกส�าหรับระบบการศึกษาของเราได้ ทั้งในด้านการสอนในชั้นเรียน
และส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ ๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องสร้างหนี้สิน
ก้อนใหมใ่ห้ลูกหลานของเราเป็นภาระไปอีกสามทศวรรษ!
ระดับหนี้ที่สูงขึ้นน�าไปสู่ภาษีที่สูงขึ้น
เราเคยเห็นนักการเมืองซาคราเมนโตท�าสิ่งนี้มาแล้ว พวกเขาใช้จ่ายมาก
เกินไป พวกเขาออกพันธบัตรแล้วลงโทษเราด้วยการขึ้นภาษีรถยนต ์ภาษี
น�้ามันเชื้อเพลิง และภาษีรายได้ของเรา ซึ่งนักการเมืองแทบใช้การปรับขึ้น
ภาษีไปกับสิ่งที่พวกเขาพูดว่าจะท�าเลย เขาเพียงแค่มองไปที่ถนนผุพังของ
เราแล้วเห็นเงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเปลี่ยนถนนนี้ให้กลายเป็น
รถไฟความเร็วสูง!
เงินจ�านวนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐจะตกลงสู่เข้าสู่หลุมเงิน ไม่ใช่การ
สอนในชั้นเรียน
หลุมเงินทีเสียเปล่าไปกับระบบการศึกษาอันเวิ้งว้างนั้นต้องใช้เงินเป็น
จ�านวนมหาศาล แต่กลับไม่มีแม้เพียงเซนต์เดียวที่จะใช้ไปกับการสอน
โดยตรงในห้องเรียน เงินจ�านวนนี้จะสูญเปล่าไปกับโครงการก่อสร้างที่เอื้อ

ผลประโยชน์พิเศษ
เขตการศึกษาท้องถิ่นจะไปสู่ภาระหนี้ที่รุนแรงขึ้น
สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในบัญญัตินี้จะสนับสนุนให้โรงเรียนในท้องถิ่นสามารถ
เพิ่มการกู้ยืมเงินได้มากขึ้นอีกกว่า 60% หนี้ของโรงเรียนในท้องถิ่นจะถูก
ช�าระคืนด้วยภาษีโรงเรือนที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเราได้ช�าระหนี้ส�าหรับการกู้ยืม
ครั้งก่อนไปแล้ว แต่ปัญหาก็ไม่เคยได้รับการแก้ไข
ข้อตกลงแสนหอมหวานส�าหรับนักพัฒนา แต่ผู้ที่ตอบสนองคนแรกกลับไม่
เคยได้อะไร
ผู้ที่จะสามารถตัดสินใจอุดหนุนนักพัฒนาผู้มั่งคั่งในขณะที่ระงับเงินส�าหรับ
ต�ารวจท้องที่และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มีแค่เฉพาะในอาคารรัฐสภาแห่ง
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่นั่นคือสิ่งที่ญัตตินี้จะท�า ซึ่งเหล่านักการเมืองคง
หวังไว้ว่าจะไม่มีใครอ่านอักษรตัวเล็ก ๆ เหล่านี ้แต่เราก็ได้อ่านและจับได้
คาหนังคาเขา
เราท�าเพื่อลูกหลานของเราได้ดีกว่านี้
โรงเรียนของรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับการจัดอันดับไว้ในระดับที่แทบจะต�่า
ที่สุดในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะใช้งบประมาณ 2.7 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐไปกับโครงการก่อสร้างโรงเรียน รัฐของเราต้องการทางออก
ระยะยาวที่คิดมาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้มาตรฐานความเป็นเลิศในด้านการ
อ่าน การเขียน และด้านคณิตศาสตร์ในระดับสูงสุด มาตรการที่มีราคาแพง
นี้ไม่ได้ท�าอะไรเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือช่วยให้ลูก
หลานของเรามีความส�าเร็จแต่อย่างใด
โหวตไม่รับญัตติที ่13 ที่แสนหลอกลวงนี้
BRIAN JONES วุฒิสมาชิก
เขต 38
JON COUPAL ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis
LARRY SAND ครูเกษียณอายุ
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ภาพรวมของหนี้จากพันธบัตรรัฐ จัดเตรียมโดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

ในส่วนนี้จะอธิบายเรื่องภาพรวมของหนี้จาก
พันธบัตรรัฐ และยังอธิบายถึงหากมาตรการพันธ
บัตรบนลัตรลงคะแนน (ญัตติที ่13) นี้ผ่านการ
เห็นชอบจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว จะมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนในการช�าระเงินพันธบัตรนี้คืนอย่างไร

พันธบัตรรัฐกับต้นทุนของ
พันธบัตร

พันธบัตรคืออะไร พันธบัตรคืวิธีการที่รัฐบาลและ
บริษัทต่าง ๆ ใช้ในการกู้ยืมเงิน ฝ่ายปกครองของ
รัฐมักใช้พันธบัตรเป็นหลักในการช�าระเงินส�าหรับ
การวางแผน การก่อสร้าง และการปรับปรุง
โครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น สะพาน 
เขื่อน เรือนจ�า สวนสาธารณะ โรงเรียน และ
อาคารส�านักงาน รัฐจะขายพันธบัตรให้กับนัก
ลงทุนเพื่อรับเงินทุน “ล่วงหน้า” ส�าหรับโครงการ
เหล่านี ้จากนั้นจึงค่อยช�าระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย
ให้กับนักลงทุนเมื่อผ่านพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ท�าไมต้องใช้พันธบัตร? เหตุผลหลักส�าหรับการ
ออกพันธบัตรคือ โครงสร้างพื้นฐานมักจะสามารถ
ให้บริการได้นานหลาย ๆ ป ีดังนั้น จึงเป็นการ
เหมาะสมที่บุคคลท้ังในปัจจุบันและในอนาคตที่
จะมาช่วยจ่ายส�าหรับโครงการต่าง ๆ นี ้อีกทั้งค่า
ใช้จ่ายจ�านวนมหาศาลของโครงการเหล่านี้ท�าให้
ยากต่อการช�าระเงินทั้งหมดในครั้งเดียว

พันธบัตรมีประเภทหลัก ๆ แบบใดบ้าง? 
พันธบัตรจะมีอยู่สองประเภทหลัก ๆ ที่รัฐเลือกใช้
คือ พันธบัตรผูกพันทั่วไป (general obligation 
bonds) และพันธบัตรรายได ้(revenue 
bonds) ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างพันธบัตร
ผูกพันทั่วไปกับพันธบัตรรายได้คือ วิธีการช�าระ
คืน รัฐจะจ่ายคืนพันธบัตรผูกพันทั่วไปโดยใช้
กองทุนทั่วไปของรัฐ (บัญชีด�าเนินกาหลักของ
รัฐซึ่งใช้เพื่อช�าระด้านการศึกษา เรือนจ�า การ
ดูแลสุขภาพ และบริการอื่น ๆ) ซึ่งกองทุนทั่วไป
จะมีแหล่งที่มาหลักจากภาษีรายได้และรายได้
จากภาษีขาย รัฐจ่ายคืนพันธบัตรรายได้จาก

กองทุนทั่วไป และจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย เช่น ค่า
ธรรมเนียมการใช้งานจากผู้ใช้งานโครงการที่ได้
รับทุนนั้น (เช่น จากค่าผ่านทางสะพาน) ข้อแตก
ต่างอีกประการระหว่างพันธบัตรผูกพันทั่วไปของ
รัฐกับพันธบัตรรายได้คือ วิธีการอนุมัติ พันธบัตร
ผูกพันทั่วไปที่รัฐเป็นผู้ออกจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในขณะที่โดยทั่วไปแล้วพันธบัตร
รายได้จะไม่ต้องขออนุมัติ

ต้นทุนทางการเงินของพันธบัตรมีอะไรบ้าง? 
หลังจากขายพันธบัตร รัฐจะจ่ายเงินเป็นรอบใน
อีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าจนกว่าจะช�าระคืนพันธบัตร
ได้ครบถ้วน (ซึ่งคล้ายกับวิธีที่ครอบครัวใช้ช�าระ
คืนค่าจ�านอง) รัฐต้องจ่ายเงินเพิ่มค่อนข้างมาก
ส�าหรับโครงการที่ระดมทุนผ่านพันธบัตรมากกว่า
โครงการที่มีเงินทุนล่วงหน้า เนื่องจากดอกเบี้ย 
จ�านวนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย
และช่วงเวลาที่ต้องช�าระคืนพันธบัตรเป็นหลัก 

การใช้จ่ายด้านพันธบัตรของรัฐ

จ�านวนหนี้ของกองทุนทั่วไป รัฐมีพันธบัตรที่
สนับสนุนกองทุนทั่วไปประมาณ 8 หมื่นล้าน ซึ่ง
จะใช้ช�าระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละป ีและ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสมาชิกสภานิติบัญญัติได้
อนุมัติพันธบัตรเพื่อสนับสนุนกองทุนทั่วไปที่ยัง
ไม่ได้จ�าหน่ายอยู่อีก 4.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 
พันธบัตรเหล่านี้ส่วนใหญ่คาดว่าจะวางจ�าหน่าย
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากมีโครงการที่
ต้องการเงินทุนเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน เรา
ประเมินว่ารัฐจะจ่ายเงินจากกองทุนทั่วไป
ประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเพื่อช�าระ
คืนพันธบัตร

ญัตติบนบัตรลงคะแนนนี้ บนบัตรลงคะแนนนี้จะ
มีมาตรการพันธบัตรผูกพันทั่วไปอยู่หนึ่งข้อ ญัตติ
ที ่13 นี้อนุญาตให้รัฐกู้ยืมเงิน 1.5 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ เพื่อท�าการปรับปรุงและก่อสร้าง
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ภาพรวมของหนี้จากพันธบัตรรัฐ ต่อ

อาคารส�าหรับการศึกษาก่อนวัยเรียน K-12 และ
สถานศึกษาระดับสูงอื่น ๆ

ผลกระทบของการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อการช�าระ
หนี ้เราประเมินว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึง
ดอกเบี้ย) เพื่อช�าระหนี้มาตรการพันธบัตรผูกพัน
ทั่วไปในบัตรลงคะแนนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2.6 
หมื่นล้านเหรียญ ซึ่งยอดรวมนี้เมื่อน�ามาเฉลี่ย
แล้วจะเท่ากับ 740 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเป็น
เวลา 35 ป ีซึ่งจะมากกว่าการช�าระหนี้จาก
พันธบัตรของรัฐจากกองทุนทั่วไปในปัจจุบันอยู่
ราว 13 เปอร์เซ็นต ์โดยค่าใช้จ่ายที่แน่นอนจะ
ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดเฉพาะของการขายพนัธบตัร 

ผลกระทบของการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อส่วนแบ่ง
รายได้ของรัฐที่ใช้ช�าระหนี ้ตัวบ่งชี้หนึ่งของ
สถานการณ์หนี้สินของรัฐคือ ส่วนของรายได้
กองทุนทั่วไปประจ�าปีของรัฐที่ต้องจัดสรรไว้เพื่อ
ช�าระหนี้พันธบัตร ที่เรียกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อ

รายได้ของรัฐ (DSR - debt-service ratio) 
เนื่องจากรายได้เหล่านี้ต้องใช้เพื่อการช�าระหนี ้
รายได้ส่วนนี้จึงไม่สามารถใช้ในโปรแกรมของ
รัฐอื่น ๆ เช่น วิทยาลัยปฏิบัติการหรือการช�าระ
เงินด้านสาธารณะสุขได้ ดังที่แสดงในรูปที่ 1 ใน
ปัจจุบัน DSR อยู่ที่ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต ์หาก
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่อนุมัติพันธบัตรที่เสนอในบัตร
ลงคะแนนนี ้เราคาดว่า DSR ของพันธบัตรรัฐที่
ได้รับอนุมัติแล้วจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ประมาณ 4.1 เปอร์เซ็นต์
ในป ี2020-21 จากนั้นจึงจะเริ่มลดลง หากผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งอนุมัติพันธบัตรผูกพันทั่วไปที่เสนอ
ในบัตรลงคะแนนนี ้เราคาดว่า DSR อาจเพิ่มขึ้น
น้อยกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปัจจุบัน DSR 
ในอนาคตของรัฐจะสูงกว่าที่แสดงในรูป หากรัฐ
และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอนุมัติพันธบัตรเพิ่มเติมใน
อนาคต
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รูปที่ 1

อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของกองทุนทั่วไป
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของกองทุนทั่วไปที่ใช้ในการช�าระหนี้

พันธบัตรในบัตรลงคะแนน
ในเดือนมีนาคม 2020

ผ่านการอนุมัติ
แล้วแต่ยังไม่ขาย

พันธบัตรที่ขายไปแล้ว

การคาดการณ์
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การเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเบื้องต้นแบบเปิดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองราย 
ต�าแหน่งที่เป็นการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อต�าแหน่งทางการ
เมืองที่ระบุพรรค รวมถึงต�าแหน่งทางนิติบัญญัติของรัฐ ต�าแหน่งทางรัฐสภาของสหรัฐฯ และต�าแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญของรัฐ

ในการเลือกตั้งเบื้องต้นแบบเปิดและการเลือกตั้งทั่วไปท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งรายใดก็ได้ ไม่ว่าท่านจะระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนว่าท่านชอบพรรค
ใดก็ตาม ในการเลือกตั้งเบื้องต้นผู้สมัครรับเลือกตั้งสองรายที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด—ไม่ว่าทั้งสองราย
จะชอบพรรคใดก็ตาม—จะมีสิทธิเข้าร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไป หากผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนน
เสียงส่วนใหญ่ (อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต ์+1) ก็ยังต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปอยู่

ระบบขั้นต้นแบบเปิดของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้ใช้ส�าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงต�าแหน่งประธานาธิบดี
แห่งสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการกลางประจ�ามณฑลหรือต�าแหน่งท้องถิ่น 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อส�าหรับต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนน
ยังคงลงสมัครในการเลือกตั้งเบื้องต้นได้อยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อจะ
สามารถเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปได้ ต่อเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองราย
ในการเลือกตั้งเบื้องต้นเท่านั้น และจะไม่มีกระบวนการสรรหาอิสระส�าหรับการเลือกตั้งทั่วไป

ผู้อ�านวยการโรงเรียนของรัฐเป็นต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งผู้อ�านวย
การโรงเรียนของรัฐได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ (อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต ์+1) ในการเลือกตั้งเบื้องต้น 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนดังกล่าวจะได้รับเลือกตั้ง และจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป คุณสามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับต�าแหน่งทางการเมืองที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดได้ด้านล่าง

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียก�าหนดให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในคู่มือฉบับนี้

ต�าแหน่งทางการเมืองที่ระบุพรรค/เสนอชื่อโดยพรรค
พรรคการเมืองอาจมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้เข้าชิงต�าแหน่งทางการเมืองที่
ระบุพรรค/เสนอชื่อโดยพรรคในการเลือกตั้งเบื้องต้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นตัวแทน
ของพรรคในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของพรรคดังกล่าวส�าหรับต�าแหน่งที่เฉพาะเจาะจง
ในการเลือกตั้งทั่วไป และบัตรลงคะแนนจะระบุชื่อพรรคไว้อย่างเป็นทางการ ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ของแต่ละพรรคในการเลือกตั้งเบื้องต้นจะได้เข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไป พรรคยังต้องเลือกเจ้าหน้าที่คณะ
กรรมการกลางประจ�ามณฑลในการเลือกตั้งเบื้องต้นด้วย

ผู้ออกเสียงลงคะแนนสามารถออกเสียงในการเลือกตั้งเบื้องต้นให้กับพรรคการเมืองที่เขา หรือเธอระบุว่า
ชื่นชอบในขณะลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองอาจอนุญาตให้ผู้ที่ปฏิเสธที่
จะระบุพรรคที่ชื่นชอบเพื่อออกเสียงในการเลือกตั้งเบื้องต้นของพรรคดังกล่าวได้
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ต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนน
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้เข้าชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการ
เสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งเบื้องต้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิง
ต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งเบื้องต้น ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเลือก
จากประชาชน โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการจากพรรคใดในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อให้ชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออก
เสียงลงคะแนนที่มีคุณสมบัติจะต้องระบุในบัตรลงคะแนนว่าตนชอบพรรคใดหรือไม่ชอบพรรคใดเลย แต่
การระบุความชอบพรรคดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของผู้สมัครรับเลือกตั้งเองและแสดงไว้เพื่อให้ผู้ออกเสียง
ลงคะแนนที่มีคุณสมบัติทราบเท่านั้น การระบุดังกล่าวมิได้หมายความว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการเสนอ
ชื่อหรือได้รับการสนับสนุนจากพรรคที่ระบุ หรือมิได้หมายความว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างพรรคดังกล่าว
กับผู้สมัครรับเลือกตั้งและจะไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ออกเสียงลงคะแนน ที่
จะถูกถือว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากพรรคการเมืองใดๆ ในคู่มือผู้
ออกเสียงลงคะแนนของมณฑล พรรคต่าง ๆ สามารถแสดงรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะเข้าชิงต�าแหน่งที่
ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนนได้หากเป็นผู้สมัครที่พรรคสนับสนุนอย่างเป็นทางการ

ผู้ออกเสียงลงคะแนนคนใดก็ตามสามารถออกเสียงสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดก็ได้ที่เข้าชิง
ต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนน หากผู้ออกเสียงมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่
ก�าหนดเพื่อออกเสียงสนับสนุนต�าแหน่งดังกล่าว ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองรายในการเลือกตั้งเบื้องต้น 
จะมีสิทธิเข้าร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อแข่งขันชิงต�าแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียง
ลงคะแนนถึงแม้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสองรายจะได้ระบุพรรคที่ชอบเป็นพรรคเดียวกันก็ตาม ไม่มีพรรค
ใดที่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ระบุว่าชอบพรรคตนเองให้เข้าร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งทั่วไปได้ หากผู้
สมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าวไม่ได้เป็นหนึ่งในสองของผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งเบื้องต้น

ต�าแหน่งทางการเมืองที่ไม่ระบุพรรค
พรรคการเมืองไม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เข้าชิงต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในการเลือกตั้ง
เบื้องต้น และผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเบื้องต้นมิได้เป็นผู้ได้รับเลือกอย่างเป็นทางการของพรรค
ใดเพื่อให้เข้าชิงต�าแหน่งเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่รณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้รับการ
เสนอชื่อเข้าชิงต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด จะไม่สามารถระบุในบัตรลงคะแนนว่าตนชอบพรรคใด หรือไม่
ชอบพรรคใด ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสองรายในการเลือกตั้งเบื้องต้น จะเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปเพื่อชิง
ต�าแหน่งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ผู้บริจาคเงินจ�านวนสูงสุดแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และประเด็นในบัตรเลือกตั้ง
เม่ือคณะกรรมการ (บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีได้รบัหรือใช้เงนิด้วยความมุง่หมายเพ่ือโน้มน้าวชกัจงูผู้ลง
คะแนนเสยีงให้สนับสนุนหรือคดัค้านผู้สมคัรรบัเลือกตัง้หรือมาตรการในบัตรเลือกตัง้) สนับสนุนหรอื
คัดค้านมาตรการในบัตรเลือกต้ังหรอืผู้สมคัรรบัเลือกตัง้และระดมเงนิทุนอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
คณะกรรมการต้องรายงานชือ่ผู้บริจาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรก แก่ California Fair Political 
Practices Commission (FPPC) (กรรมาธกิารระเบียบปฏบัิตทิางการเมอืงท่ีเป็นธรรมแห่ง
รฐัแคลิฟอร์เนีย) เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงใด ๆ คณะกรรมการต้องปรบัแก้รายชือ่ 10 คนแรก

รายชื่อนี้มีอยู่ในเว็บไซต ์FPPC ที่
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

อันดับแรก

http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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การลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน
หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนแล้ว คุณไม่ต้องลงทะเบียนอีกเว้นแต่ว่าคุณเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่จัด
ส่งทางไปรษณีย์ หรือหากคุณต้องการจะเปลี่ยนหรือเลือกพรรคการเมือง

คุณสามารถลงทะเบียนเพ่ือออกเสยีงลงคะแนนออนไลน์ได้ท่ี registertovote.ca.gov หรอืโทรสายด่วนส�าหรับผู้ลงคะแนน
เสยีงของเลขาธกิารแห่งรัฐท่ีหมายเลขโทรฟรี (800) 345-VOTE (8683) เพ่ือให้ส่งแบบฟอร์มแก่คณุทางไปรษณย์ี

สามารถหาแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนได้ที่ที่ที่ท�าการไปรษณีย ์ห้องสมุด หน่วยงานของรัฐในเมือง
หรือเทศมณฑล ส�านักงานการเลือกตั้งของเทศมณฑล และส�านักงานเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

การลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนในวันเดียวกัน 
คุณลืมลงทะเบียนหรืออัปเดตการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนใช่หรือไม ่ไม่มีปัญหา! กฏหมายใหม่อนุญาตให้คุณ
ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนได้จนถึงเวลา 20:00 น. ในวันเลือกตั้งที่ส�านักงานการ
เลือกตั้งของเทศมณฑลของคุณหรือคูหาเลือกตั้งใด ๆ หรือสถานที่เลือกตั้งในเทศมณฑลของคุณ  กระบวนการนี้เรียก
ว่าการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voter Registration, CVR) และรู้จักโดยทั่วไป
ว่าการลงทะเบียนออกเสียงลงคะแนนภายในวันเดียวกัน นี่คือวิธีการ :

1. ไปที่ส�านักงานการเลือกตั้ง ศูนย์ออกเสียงลงคะแนน หรือคูหาเลือกตั้งในเทศมณฑลของคุณ ซึ่งสามารถดู
ข้อมูลได้ที่คู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศมณฑลของคุณหรือที ่vote.ca.gov

2. กรอกข้อมูลลงในบัตรลงทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง
3. กาบัตรเลือกตั้งที่ส�านักงานเลือกตั้ง ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือคูหาเลือกตั้งในเทศมณฑลของคุณ
4. เมื่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลด�าเนินการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ก็จะลงทะเบียนเพื่อให้คุณลงคะแนนเสียงแล้วก็จะมีการนับบัตรเลือกตั้งของคุณ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนแบบมีเงื่อนไข โปรดเข้าไปที ่vote.ca.gov

ผู้ที่อาศัยอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, 
Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara และ Tuolumne สามารถใช้
บริการที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได ้เข้าไปที ่voterschoice.sos.ca.gov หรือเปิดหน้า 28 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทางเลือกของผู้ออกเสียงลงคะแนนและศูนย์เลือกตั้ง

ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของการลงทะเบียนผู้ออกเสียง
ลงคะแนน
โครงการการขึ้นทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ปกปิดเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยที่บ้าน (Safe at 
Home Confidential Voter Registration): ผู้ออกเสียงลงคะแนนบางรายประสบกับสถานการณ์ที่คุกคามต่อชีวิต 
(ซึ่งก็คือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัว, การสะกดรอยตาม, การข่มขืน, การค้ามนุษย์, 
การล่วงละเมิดผู้สูงอายุ / ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้ใหญ)่ อาจเข้าเกณฑ์ส�าหรับสถานะผู้ลงคะแนนเสียงที่ปกปิดเป็น
ความลับ หากเป็นสมาชิกของโครงการ Safe at Home (โปรแกรมความปลอดภัยที่บ้าน) ที่มีความเคลื่อนไหว โปรด
ติดต่อหมายเลขโทรฟรีของโครงการ Safe at Home ของเลขาธิการแห่งรัฐ ที ่(877) 322-5227 หรือเข้าไปที ่
www.sos.ca.gov/registries/safe-home

ความเป็นส่วนตวัของข้อมูลผู้ลงคะแนนเสยีง : ข้อมลูเกีย่วกบัหนังสอืรับรองการลงทะเบียนผู้ออกเสยีงลงคะแนนของ
คุณจะถกูใช้โดยเจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้เพ่ือส่งข้อมลูอย่างเป็นทางการเกีย่วกบักระบวนการออกเสยีงลงคะแนน เช่น ที่
ตัง้ของคูหาเลือกตัง้ของคุณ และปัญหา และผู้สมคัรท่ีจะปรากฏบนบัตรเลือกต้ัง กฎหมายห้ามมใิห้ใช้ข้อมลูในการลง
ทะเบียนผู้ออกเสยีงลงคะแนนในเชงิพาณชิย์และจะเป็นความผิดอาญาประเภทลหุโทษ อาจมกีารให้ข้อมลูผู้ออกเสยีงลง
คะแนนแก่ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ คณะกรรมการด้านมาตรการบัตรเลือกตัง้หรอืบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือวตัถปุระสงค์ด้านการเลือก
ตัง้ ด้านวชิาการ สือ่สารมวลชน การเมอืง หรอืรัฐบาลตามท่ีได้พิจารณาโดยเลขาธกิารแห่งรฐั ไม่สามารถให้หมายเลข
ใบขบัข่ีและหมายเลขประกนัสงัคม หรอืลายมอืชือ่ของคุณท่ีปรากฏบนบัตรลงทะเบียนผู้ออกเสยีงลงคะแนนของคุณเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เหล่าน้ีได้ หากคุณมคี�าถามใด ๆ เกีย่วกบัการใช้ข้อมลูผู้ออกเสยีงลงคะแนน หรอืต้องการแจ้งการใช้ข้อมลู
ดงักล่าวท่ีต้องสงสยั โปรดโทรตดิต่อสายด่วนผู้ออกเสยีงลงคะแนนของเลขาธกิารแห่งรฐัท่ี (800) 345-VOTE (8683)

http://www.registertovote.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/
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ตรวจสอบสถานะผู้ออกเสียงลงคะแนนของคุณทางออนไลน์

ไปที่หน้า My Voter Status (สถานะผู้ลงคะแนนเสียงของฉัน) ของ
เลขาธิการแห่งรัฐที ่voterstatus.sos.ca.gov คุณสามารถตรวจสอบ
สถานะผู้ออกเสียงลงคะแนนของคุณ หาคูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งและข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย

ใช้ My Voter Status (สถานะผู้ลงคะแนนเสียงของฉัน) เพื่อ :

• ดูว่าคุณได้รับการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนแล้วหรือไม ่และหากเป็นเช่นนั้น สามารถออกเสียงลงคะแนนใน
เทศมณฑลใด

• ตรวจสอบพรรคการเมืองที่คุณเลือก
• หาคูหาเลือกตั้งของคุณ
• ค้นหาศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, 

Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa 
Clara, และ Tuolumne)

• หาการเลือกตั้งที่ก�าลังจะมีขึ้นในพื้นที่ของคุณ
• รับคู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียง (VIG) ของรัฐของคุณ ผ่านทางอีเมลก่อนการเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐในแต่ละครั้ง 

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้ VIG ได้ด้านล่าง)
• หาข้อมูลผู้ติดต่อของส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณ
• ตรวจสอบสถานะบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์หรือบัตรเลือกตั้งชั่วคราวของคุณ

หากต้องการตรวจสอบสถานะผู้ออกเสยีงลงคะแนนของคุณ คุณจะต้องใส่ชือ่จรงิและนามสกลุจรงิ หมายเลขใบขับขีข่อง รฐั
แคลิฟอร์เนีย หรอืหมายเลขบัตรประจ�าตวัประชาชน หมายเลขสี ่(4) หลัก ท้ายของบัตรประกนัสงัคมของคุณ และวนัเกดิของคุณ 

คุณสามารถใช้เครื่องมือ My Voter Status (สถานะผู้ลงคะแนนเสียงของฉัน) เพื่อยกเลิกการใช ้VIG ของรัฐ อย่างไรก็ตาม 
หากมีผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ลงทะเบียนไว้อีกรายในครัวเรือนของคุณ ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ VIG ของรัฐจะยังคงถูกส่งไปยัง
ที่อยู่ของคุณ หากคุณยกเลิกและไม่ได้รับ VIG ของรัฐทางไปรษณีย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครทั่วทั้งรัฐและมาตรการเกี่ยวกับบัตร
เลือกตั้งจะยังคงมีอยู่ในเว็บไซต์ VIG (voterguide.sos.ca.gov) ก่อนการเลือกตั้งทั่วรัฐในแต่ละครั้ง 

ไปที ่voterstatus.sos.ca.gov เพื่อเริ่ม

ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนอายุสิบหกปี ออกเสียงลงคะแนนตอน
อายุสิบแปดปี
การลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์นั้นมีให้ส�าหรับผู้ที่มีอาย ุ16-17 ปีที่มีสิทธิ์ที ่registertovote.ca.gov หรือผ่านแบบฟอร์มลง
ทะเบียนฉบับกระดาษ เยาวชนรัฐแคลิฟอร์เนียที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อออกเสียงลงคะแนนจะท�าให้การลงทะเบียนใช้งานได้เมื่อ
อาย ุ18 ปี

ลงทะเบียนง่าย ๆ ด้วย 4 ขั้นตอน :

1. ไปที ่registertovote.ca.gov
2. คลิกที่ปุ่ม “Pre-register to Vote” (ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อออกเสียงลงคะแนน)
3. จะมีการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในวันเกิด 18 ปีของคุณ
4. หย่อนบัตรออกเสียงลงคะแนนของคุณในวันเลือกตั้ง!

การลงทะเบียนล่วงหน้าคืออะไร
หากคุณมีอายุ 16 หรือ 17 ปีและมีคุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้ออกเสียงลงคะแนน คุณสามารถลง
ทะเบียนล่วงหน้าเพื่อออกเสียงลงคะแนนได้ที ่registertovote.ca.gov

เพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ล่วงหน้าและในวันเกิดปีที ่18 ของคุณ คุณจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติเพื่อออกเสียงลง
คะแนน

สถานะผู้ลงคะแนน
เสียงของฉัน

http://voterstatus.sos.ca.gov
http://voterguide.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
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ล�าดับขอค�าแถลงการณ์จะก�าหนดจากการสุ่มจับฉลาก พรรคการเมืองเป็นผู้มอบแถลงการณ์บนหน้านี้
มาให้ ซึ่งยังมิได้ผ่านตรวจสอบความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ทางการใด ๆ

แถลงการณ์วัตถุประสงค์ของพรรคการเมือง

 พรรคลิเบอร์เทเรียน 

Honor “Mimi” Robson หัวหน้า
พรรคลิเบอร์เทเรียน แห่งแคลิฟอร์เนีย
770 L Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814

(916) 446-1776
อีเมล : office@ca.lp.org
เว็บไซต์ : https://ca.lp.org

พรรคลิเบอร์เทเรียน ยืนหยัดใน : การเคารพและเสรีภาพ
เคารพในชีวิตและเสรีภาพของทุกคน โดยปราศจากการบังคับหรืออ�านาจ
ของภาครัฐ เราต่อสู้เพื่อลดการใช้อ�านาจไปพร้อมกับการเพิ่มความสุข 
ความกลมเกลียว และความมั่งคั่งแก่ทุกคน
เราเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีความสงบสุข มีความั่งคั่ง มีความเท่าเมียมกันทาง
สังคม และมีน�้าอดน�้าทนต่อกันทีสุดจะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้
โดยไม่ต้องพึ่งอ�านาจใด ๆ จากรัฐบาล เราเชื่อมั่นว่าเรื่องแสนเศร้าทาง
สังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสาธารณสุขที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ความ
ไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงพอ ความไร้สเถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ และความแตกต่างด้านเชื้อชาตินั้นเกิดและสืบต่อเนื่องมาอย่าง
ยาวนานก็ด้วยเจ้าหน้าที่ที่สนใจในการกอบโกยอ�านาจมากกว่าการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง

เราเชือ่มัน่ในอิสรภาพ กว่า 46 ปีท่ีพรรคลิเบอร์เทเรยีน ก้าวขึน้เป็นแนว
หน้าในการสนับสนุนเมือ่มปัีญหาใหญ่เกดิข้ึน เช่น การท�าให้กญัชาเป็นสิง่
ถกูกฎหมาย ความเท่าเทียมในการสมรส ทางเลือกด้านการศึกษา สทิธด้ิาน
อาวธุปืน การแข่งขันด้านการขนส่ง รวมถงึการยุติค�าพิพากษาท่ีกฎหมาย
ก�าหนดให้ศาลลงโทษโดยห้ามใช้ดลุพินิจในการลดโทษหรอืรอการลงโทษ
ข้ันต�า่และกฎหมายว่าด้วยการยึดทรพัย์สนิ เราต่อต้านสงครามระหว่าง
ประเทศและปรารถนาให้น�ากองทัพของเราท่ีอยู่ต่างประเทศกลับคืนสูบ้่าน
เราต้องการหยุดการมอบเงินและอพนาจให้กับบุคคลเดิม ๆ ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาที่พวกเราต้องประสบอยู่ในทุกวันนี้
ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้ว หากคุณเบื่อกับการทิ้งคะแนน
เสียงของคุณแล้ว โปรดกระจายข้อความนี้ออกไป ลงคะแนนเสียงให้พรรค
ลิเบอร์เทเรียน!

 พรรครีพับลิกัน 

พรรคเดโมแครตแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
1001 K Street, 4th Floor
Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496
อีเมล : Info@cagop.org
เว็บไซต์ : www.cagop.org

พรรครีพับลิกันแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มุ่งมั่นในการท�าให้แคลิฟอร์เนียเป็น
สถานที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ได้ 
การบริหารที่ผิดพลาดท�าให้แคลิฟอร์เนียมีค่ากินอยู่ที่สูงลิบ ปัญหาการไร้
ที่อยู่ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และปัญหาด้านการศึกษาที่ย�่าแย ่เราต้องการ
ผู้น�าคนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ใหม ่ๆ ที่พร้อมแก้ไขปัญหาที่รัฐของเราประสบอยู่
ในขณะนี้ 
เรามุ่งเน้นในด้านการเข้าหาเพื่อรับฟังปัญหาจากทุกคนและจากทุกชุมชน 
เพื่อให้แคลิฟอร์เนียในฝันของคนนับล้านได้กลายเป็นความจริง ความ
หลากหลายของแคลิฟอร์เนียคือความเข้มแข็งที่สามารถผสานรวมพวกเรา
ทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวและสร้างรัฐแห่งวันพรุ่งนี้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้
อาศัยอยู่ต่อไป 
เราต้องการให้แคลิฟอร์เนียเป็นดินแดนแห่งโอกาส มีงานที่ให้ค่าแรงที่ดี
และบ้านที่ทุกคนสามารถซื้อได้ เราเชื่อมั่นว่าการท�างานหนักควรได้รับ

โอกาสที่ดีขึ้นเป็นการตอบแทน 
เราเชื่อมั่นว่าเด็ก ๆ ทุกคนควรได้รับการศึกษาในระดับมาตรฐานโลกที่มี
บุคคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถและได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสม 
เรามุ่งมั่นในการแสวงหาหนทางการแก้ไขปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูง
ขึ้นอย่างรวดเร็วที่สามารถแก้ไขได้ในระยะยาว เห็นผลได้จริง และครบ
ถ้วนในทุกแง่มุม 
เราเชื่อมั่นว่าชาวแคลิฟอร์เนียทกุคนมีสิทธิ์ที่จะได้รู้สึกถึงความปลอดภัยใน
บ้านของตนเอง ในละแวกบ้านของคุณ และในทั่วทั้งรัฐ 
ประตูของเราเปิดกว้างแก่คุณเสมอ และเราหวังว่าคุณจะตัดสินใจเข้า
มาร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่แสนหนักหนาของแคลิฟอร์เนียเหล่า
นี้โดยการเข้าร่วมกับพรรครีพับลิกันแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดไปที่ 
www.CAGOP.org เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

 พรรคเดโมแครต  

Rusty Hicks หัวหน้า
พรรคเดโมแครตแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
1830 9th Street
Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707
เว็บไซต์ : www.cadem.org
Facebook : facebook.com/cadems
Twitter : @CA_Dem

พรรคเดโมแครตแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือคุณจะชื่นชอบใคร เราเชื่อมั่นว่าทุก
คนสมควรมีงานที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ชาวแคลิฟอร์เนียควรได้รับความปลอดภัย บ้านที่มีราคาเหมาะสม และ
บริการด้านสาธารณสุขที่ครบถ้วนส�าหรับทุกคน เราเชื่อมั่นในการ
เคลื่อนไหวด้านแรงงานและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองของคนงาน เรา
ต้องการขยายโอกาสด้านการศึกษาและด้านการดูแลเด็กแก่เยาวชน
โลกของเราก�าลังผจญกับวิกฤติสภาพอากาศ เราต้องด�าเนินการทันทีเพื่อ
รักษาอนาคตของเราเอาไว้ เราจะเป็นผู้น�าในการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศและเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว ทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะได้สูดอากาศ
บริสุทธิ์ ดื่มน�้าที่สะอาด และมีความสุขไปกับทรัพยกรทางธรรมชาติของเรา

เราจะให้การสนับสนุนการปกป้องเชิงกฎหมายแก่เพื่อนบ้านผู้อพยพ
ของเราอย่างแข็งขัน เราเชื่อมั่นในความเท่าเทียมระหว่างสตรีและชาว 
LGBTQ อย่างเต็มที ่ไม่ควรมีผู้ใดที่สมควรต้องตกเป็นเป้าของการดูหมิ่น 
ล่วงละเมิด ประทุษร้าย หรืออาชญากรรมใด ๆ เนื่องด้วยเชื้อชาต ิเพศหรือ
ลักษณะทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพทางกาย สถานะทาง
เศรษฐกิจ หรือศาสนา อีกทั้งไม่ควรมีบุคคลใดที่ควรอยู่ด้วยความหวาด
กลัวเนื่องจากความรุนแรงจากอาวุธปืน
พรรคเดโมแครตแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ต่อสู้เพื่ออนาคตที่สมบูรณ์และ
ก้าวหน้า เราขอเชิญคุณมาพยายามร่วมกับเราเพื่อสร้างอนาคตที่
แคลิฟอร์เนียสมควรจะเป็นต่อไป

https://ca.lp.org
http://www.cagop.org
http://www.CAGOP.org
http://www.cadem.org
http://facebook.com/cadems
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(707) 359-4884
อีเมล : markyavelli@gmail.com
เว็บไซต์ : www.aipca.org

 พรรคอเมริกันอินดิเพนเดนท์ 

พรรคอเมริกันอินดิเพนเดนท ์คือพรรคที่มีอิสรภาพภายใต้ระเบียบใน
นามแห่งพระเจ้า เราเชื่อมั่นในการปฎิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้อย่าง
เคร่งครัด เราเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญคือสัญญาที่ประเทศอเมริกาให้ไว้กับ
ตนเอง การบิดเบือนโดยเจตนาได้น�าไปสู่การฝ่าฝืนบัญญัติสิบประการของ
เรา ซึ่งท�าให้สิทธิต่าง ๆ ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของรัฐบาลแต่เพียงผู้เดิยว ซึ่ง
น�ามาสู่การกดขี่ทางภาษีอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การน�าไปใช้อย่าง
ซื่อสัตย์จะสามารถช่วยก�าจัดปัญหานี้ออกไปได้
เมื่อเราเป็นอิสระจากการกดขี่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการปกครองแบบ
ก้าวหน้าแล้ว เราสามารถใช้ก�าลังและปัญญาของเราในการมอบความเห็น
อกเห็นใจและความยุติธรรมให้แก่ตัวเราเองและครอบครัวของเราได ้จาก
นั้นเราจึงค่อยสร้างองค์กรที่มีอิสระและความรับผิดชอบอย่างแท้จริง เพื่อ
ยืนยันสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ในการมีที่อยู่อาศัย

เราเชื่อมั่นในการปกป้องชีวิตมนุษย์ทุกผู ้ไม่ว่าผู้นั้นจะมีความอ่อนแอ ไม่
สามารถป้องกันตนเองได้หรือเสียขวัญเพียงใด ให้การสนับสนุนครอบครัว
ในฐานะปราการที่ส�าคัญของเสรีภาพ ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ 
และความอุตสาหะ รวมถึงประกาศสิทธิและความรับผิดชอบของครอบครัว
ในการเลี้ยงดู สั่งสอน และให้การศึกษาบุตรหลายของตน
เราขอยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตราที ่2 ในการรับรอง
สิทธิส่วนบุคคลในการป้องกันตนเองควบคู่ไปกับการป้องกันร่วมกันอย่าง
แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นการร่วมกันป้องกันที่ต้องใช้อ�านาจอธิปไตยของชาติที่ไร้
ข้อบกพร่องจากจากสนธิสัญญาที่ไม่รอบคอบ เราคัดค้านการเข้าเมืองที่ผิด
กฎหมายทุกประการ
เราสนับสนุนให้มีชายแดนและนโยบายการเข้าเมืองที่ปลอดภัย ต้อนรับ
บุคคลชั้นเลิศของโลกให้มาร่วมมีอิสระด้วยกันกับเรา

พรรคอเมริกันอินดิเพนเดนท ์
476 Deodara Street
Vacaville, CA 95688-2637

(510) 465-9414
อีเมล : info@peaceandfreedom.org
เว็บไซต์ : www.peaceandfreedom.org

 พรรคพีซแอนด์ฟรีดอม 

พรรคพีซแอนด์ฟรีดอม เป็นพรรคชนชั้นท�างานในประเทศที่ด�าเนินการ
ด้วยและด�าเนินการเพื่อความมั่งคั่งและความร่วมมือของชนชั้น เราต้อง
ไม่ยอมสละสุขภาพ ชีวิต และโลกของเราเพื่อผลประโยชน์ของเหล่ามหา
เศรษฐี เก็บภาษีคนรวยที่หากินจากคนงาน เพื่อน�ามาตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
เป้าหมายของเรา :
ความยุติธรรมและความเท่าเทียมทางสังคม : •การสาธารณสุขส่วนกลาง
ส�าหรับทุกคน •การศึกษาฟรีส�าหรับทุกคน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย •มีสิทธิในการอพยพอย่างเต็มที ่ไร้การเนรเทศ •จบปัญหา
ความไร้ที่อยู ่จัดหาที่อยู่ให้กับทุกคน •การงานและรายได้ สิทธิด้าน
แรงงานเพื่อทุกคน •ยุติการแบ่งชนชั้น การกดขี่กลุ่ม LGBTQ และสตร ี
รวมถึงการแบ่งแยกทุกรูปแบบ •บริการเพื่อผู้ทุพพลภาพที่ครบถ้วน
สภาพแวดล้อม : •ฟื้นคืนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป •ฟื้นฟูและปกป้อง
สภาพแวดล้อม

การปฎิรูปด้านความยุติธรรม : •ยกเลิกโทษประหาร •หยุดการล่วงละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและการทรมานในเรือนจ�า
สันติสุข : •หยุดสงคราม การแทรกแซง และการรัฐประหารในสหรัฐเม
ริกา •ยุติฐานทัพของชาวต่างชาติ
ประชาธิปไตย : •ยกเลิกกฎหมายการเลือกตั้งแบบ “top two” ของ
แคลิฟอร์เนีย •ใช้วิธีการเลือกตัวแทนตามสัดส่วน
ในขณะที่ระบบทุนนิยมมองเห็นความร�่ารวยเป็นอันดับแรก แต่เราต้องทน
ทุกข์กับสงคราม ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ค่าแรงที่แสนต�่า สถาน
ที่ท�างานที่ไม่ปลอดภัย และมลพิษต่าง ๆ เราสนับสนุนสังคมนิยม : ระบอบ
ที่ประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจด้วยประชาธิปไตย เรา
สามารถสร้างความก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ที่มีร่วมกันได้ด้วยการควบคุม
อุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติของเรา
ลงทะเบียนให้พรรค พรรคพีซแอนด์ฟรีดอม!

พรรคพีซแอนด์ฟรีดอม
P.O. Box 24764
Oakland, CA 94623

 พรรคกรีน 

พรรคกรีนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
P.O. Box 485
San Francisco, CA 94104 

(916) 448-3437
อีเมล : gpca@cagreens.org
เว็บไซต์ : www.cagreens.org
สื่อสังคมออนไลน ์: @cagreens

ลงคะแนนเสียงให ้พรรคกรีน เพื่อการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จริง เพื่อความ
ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราตั้งแต่เรื่องความไม่เท่าเทียมไปจนถึงเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การด�าเนินการของ พรรคกรีน ตรงกับค่า
นิยมของเรา เพราะเราปฏิเสธการบริจาคจากบริษัท 
ผู้สมคัรของ พรรคกรีน ได้ด�าเนินนโยบาย real Green New Deal ต้ังแต่
ปี 2010 เป็นต้นมา ผู้สมคัรของ พรรคกรีนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มากกว่า 
350 คนได้มส่ีวนท�างานในส�านักงานเลือกตัง้มาตัง้แต่ปี 1990 วสิยัทัศน์
และความเป็นผู้น�าในช่วงต้นของพรรคกรีน น�าไปสูค่วามส�าเร็จมากมาย 
ซึง่หมายรวมถงึการท�าให้กญัชาถกูต้องตามกฎหมาย การปิดโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แห่งสดุท้ายของแคลิฟอร์เนีย และการเปิดธนาคารสาธารณะ 
การลงคะแนนให้กับ พรรคกรีน ย่อมหมายถึง : 
ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 
• ค่าแรงที่เพียงพอต่อการครองชีพ งานสีเขียว สิทธิของแรงงาน
• การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษาขั้นสูงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บ้านใน

ราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ ความมั่นคงด้านอาหารส�าหรับทุกคน
• การปฏิรูปญัตติที่ 13 เพื่อปิดช่องโหว่ขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงฟื้นฟู

โรงเรียนและบริการสาธารณะให้กลับคืนมา
• การเก็บภาษีเศรษฐี
มาตรการเรื่องวิกฤติสภาพอากาศ
• ใช้โปรแกรมพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพและหมุนเวียนกลับมาใช้

งานใหม่ได้ 100% ผ่านทางองค์กรที่ถือครองโดยสาธารณะ

• เปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นระบบขนส่งสาธารณะด้วยไฟฟ้าที่
สะอาด

• ฟื้นฟูน�้าบาดาลและแหล่งต้นน�้า
• การปลูกป่าทดแทน ฟื้นฟูภาคการเกษตร
สิทธิมนุษยชน
• การยุติการกดขี่เนื่องจากเชื้อชาติ เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทาง

เพศ ความทุพพลภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจ
• ปกป้องผู้อพยพด้วยการจัดหาพื้นที่หลบภัยและเส้นทางสู่ความเป็น

พลเมือง
• ชีวิตคนผิวด�าก็มีค่า ความรับผิดชอบของต�ารวจ
• การควบคุม/ความปลอดภัยด้านอาวุธปืน
• ยกเลิกโทษประหารชีวิต ยุบเรือนจ�าเอกชน ลดจ�านวนผู้ต้องขัง
การปฏิรูปทางอิเล็กทรอนิกส์
• การเลือกตั้งที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสาธารณะเพื่อก�าจัด

เงินบริจาคจากบริษัท
• ตัวแทนตามสัดส่วน การลงคะแนนเสียงตัวเลือกเป็นล�าดับ
• การยุติการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ Top Two
ลงทะเบียนและลงคะแนนให ้พรรคกรีน

http://www.aipca.org
http://www.peaceandfreedom.org
http://www.cagreens.org
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เคล็ดลับส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นทหาร
และอาศัยอยู่ต่างประเทศ
การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมีความสะดวกมากขึ้นส�าหรับชาวแคลิฟอร์เนียที่เป็นทหารหรืออาศัยอยู่นอก
สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นเมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่อยู่ใน
กองทัพหรืออยู่ต่างประเทศและรับเอกสารการเลือกตั้งทางไปรษณีย ์โทรสาร หรืออีเมล

• เริ่มก่อน เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลในรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มส่งบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้ออก
เสียงลงคะแนนที่อยู่ในกองทัพและอยู่ต่างประเทศ 60 วันก่อนวันเลือกตั้ง กรอกใบสมัครลงทะเบียน
ล่วงหน้าได้ที่ registertovote.ca.gov เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเอกสารการลงคะแนนเสียงทันเวลา

• รับรู้ทางเลือกของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนไว้ว่าจะออกเสียงลงคะแนนในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน
ที่อยู่ในกองทัพหรืออยู่ต่างประเทศ คุณสามารถเลือกที่จะรับบัตรเลือกตั้งทางไปรณีย์ แฟกซ์หรือส่ง
อีเมลถึงคุณก็ได้ คุณอาจส่งคืนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วให้เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของเทศ
มณฑลของคุณทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารในบางกรณี หากคุณมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดในการ
ส่งคืนบัตรเลือกตั้งทางโทรสาร คุณต้องส่งแบบฟอร์ม Oath of Voter (สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่
การเลือกตั้งของเทศมณฑลของคุณ) ผ่านทางโทรสารเพื่อสละสิทธิ์ในการลงคะแนนลับ

• ติดตามอยู่เสมอ เมื่อคุณลงทะเบียนในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนนที่อยู่ในกองทัพหรืออยู่ต่างประเทศ 
คุณจะยังคงได้รับบัตรเลือกตั้งและเอกสารการเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่กรเลือกตั้งของเทศมณฑลของ
คุณก่อนการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง ขอแนะน�าให้คุณอัปเดตการลงทะเบียนของคุณในแต่ละปีหาก
จ�าเป็น อย่างไรก็ตาม คุณ ต้อง ลงทะเบียนใหม่เพื่อออกเสียงลงคะแนน หากคุณเปลี่ยนที่อยู ่ชื่อหรือ
พรรคการเมืองที่คุณชื่นชอบ หรือหากคุณไม่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งทั่วไประดับรัฐทั้งสี่ครั้งติดต่อกัน 
ไปที ่sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters เพื่อดูแหล่งข้อมูล
การเลือกตั้งเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

วันที่ต้องจ�า :

วันที่ 18 กุมภาพันธ ์: วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนและขอบัตรเลือกตั้งของคุณ

วันที่ 25 กุมภาพันธ ์: วันสุดท้ายของการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณต้องการรับบัตรเลือกตั้ง

3 มีนาคม : วันเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องมีตราประทับจากไปรษณีย์ภายในวันเลือก
ตั้ง และ ส�านักงานการเลือกตั้งเทศมณฑลของคุณจะต้องได้รับภายใน วันที่ 6 มีนาคม บัตรเลือกตั้งทาง
โทรสารจะต้องส่งมอบให้กับส�านักงานการเลือกตั้งของเทศมณฑลของคุณเมื่อคูหาเลือกตั้งปิดลง ไม่เกิน
เวลา 20:00 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิกในวันเลือกตั้ง

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ :

เลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โครงการช่วยเหลือการออกเสียงลงคะแนนของ
รัฐบาลกลาง (Federal Voting Assistance 
Program)

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

www.sos.ca.gov/elections/voter-
registration/military-overseas-voters/ www.fvap.gov

http://registertovote.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
http://www.fvap.gov
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การลงคะแนนเสียงชั่วคราว 
หากไม่มีชื่อของคุณอยู่ในรายชื่อผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่สถานที่เลือกตั้งของคุณหรือศูนย์การเลือก
ตั้ง คุณมีสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งชั่วคราวได้

บัตรเลือกตั้งชั่วคราวคืออะไร

บัตรเลือกตั้งชั่วคราวเป็นบัตรเลือกตั้งปกติที่จัดไว้ในซองพิเศษก่อนที่จะน�าลงไปในกล่องบัตรเลือกตั้ง

ใครเป็นผู้หย่อนบัตรเลือกตั้งชั่วคราว

บัตรเลือกตั้งชั่วคราวจะหย่อนโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เชื่อว่าตนเองได้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลง
คะแนนไว้แล้ว แม้ว่าจะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นทางการที่คูหาเลือกตั้งหรือ
ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ตาม

ผู้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์อาจต้องการหย่อนบัตรเลือกตั้งชั่วคราวด้วยตนเองที่คูหาเลือกตั้งหรือศูนย์
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง หรือไม่มีบัตรเลือกตั้งมาด้วย 

บัตรเลือกตั้งชั่วคราวของฉันจะถูกนับหรือไม่

บัตรเลือกตั้งชั่วคราวของคุณจะถูกนับหลังจากเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งยืนยันว่าคุณได้ลงทะเบียนเพื่อออก
เสียงลงคะแนนในเทศมณฑลนั้นแล้ว และคุณยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนั้น

คุณสามารถลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งชั่วคราวที่คูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใด ๆ 
ก็ได้ในเทศมณฑลที่คุณลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตามเฉพาะการเลือกตั้งที่คุณมีสิทธิ์ลง
คะแนนเเท่านั้นที่จะถูกนับ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของบัตรเลือกตั้งชั่วคราวของคุณ
ได้โดยวิธีใด

คุณสามารถตรวจสอบสถานะบัตรเลือกตั้งชั่วคราวได้ที่ voterstatus.sos.ca.gov

อีกวิธีหนึ่งก็คือ ผู้ออกเสียงลงคะแนนทุกคนที่ออกเสียงลงคะแนนชั่วคราวมีสิทธิ์ที่จะสอบถามจากเจ้าหน้าที่
การเลือกตั้งเทศมณฑลว่าบัตรเลือกตั้งของตนเองถูกนับคะแนนหรือไม ่และถ้าหากไม่ได้นับคะแนน ก็
สามารถขอทราบเหตุผล 

เข้าไปที ่sos.ca.gov/elections/ballot-status เพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อของเทศมณฑลและ
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสถานะของบัตรเลือกตั้งชั่วคราว 

http://voterstatus.sos.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/
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กฎหมายว่าด้วยทางเลือกของผู้ลงคะแนนเสียง 
อนาคตของการลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนีย
หากคุณอาศัยอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, 
Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, หรือ Tuolumne คุณสามารถ
ออกเสียงลงคะแนนได้ทุกศูนย์ออกเสียงลงคะแนนในเทศมณฑลของคุณ เข้าไปที่เว็บไซต ์voterschoice.sos.ca.gov ผู้ลง
คะแนนเสียงในเทศมณฑลที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยทางเลือกของผู้ลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงได้สามวิธ ี:
ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ : คุณสามารถส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วได้หลังจากที่คุณได้รับบัตรแล้ว ไม่จ�าเป็นต้อง
ติดแสตมป์
ตู้รับคืน : คุณสามารถคืนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วได้ที่ตู้รับคืนไหนก็ได ้หลังจากที่คุณได้รับบัตรแล้ว ไม่จ�าเป็นต้อง
ติดแสตมป์
ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : เราจะใช้ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนคูหาเลือกตั้ง คุณสามารถลงคะแนนเสียงด้วย
ตนเองที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไหนก็ได้ในเทศมณฑลของคุณ ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเปิดให้บริการ 11 วันเป็น
อย่างต�่าจนถึงวันเลือกตั้งคุณสามารถด�าเนินการดังต่อไปนี้ได้ที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกแห่ง :

• ลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง
• ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรืออัปเดตการลงทะเบียนของคุณ
• หย่อนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
• ขอบัตรเลือกตั้งใบใหม่
• ลงคะแนนเสียงโดยใช้เครื่องลงคะแนนเสียงที่เข้าถึงได้
• ขอรับความช่วยเหลือและเอกสารเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเป็นภาษาต่างๆ มากมาย

ท�าไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
กฎหมายว่าด้วยทางเลือกของผู้ลงคะแนนเสียงของรัฐแคลิฟอร์เนียตราขึ้นเมื่อป ี2016 เพื่อท�าให้ประชาชนลงคะแนนเสียง
ได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะลงคะแนนเสียงที่ไหน อย่างไรและเมื่อไหร่ได้

ฉันจะต้องลงคะแนนเสียงเมื่อไหร่
คุณจะได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์หลายสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง หลังจากลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งแล้ว คุณก็
สามารถส่งคืนทางไปรษณีย์หรือหย่อนที่ตู้รับคืนหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใดก็ได ้ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเปิดให้
ประชาชนลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 11 วันจนถึงวันเลือกตั้ง

ฉันจะหาตู้รับคืนหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่ไหน
คุณสามารถหาตู้รับคืนหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเทศมณฑลของคุณที ่sos.ca.gov/elections/voters-choice-
act/vca-voting-locations

ฉันต้องท�าอย่างไร ถ้ายังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง
เข้าไปที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไหนก็ได้ในเทศมณฑลของคุณ หรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของ
คุณเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งใบใหม่

ถ้าเกิดเทศมณฑลของฉันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยทางเลือก
ของผู้ลงคะแนนเสียงของรัฐแคลิฟอร์เนียล่ะ
หากคุณอาศัยอยู่ในเทศมณฑลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยทางเลือกของผู้ลงคะแนนเสียงของรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบัน 
คุณก็จะยังคงสามารถลงคะแนนเสียงได้ทางไปรษณีย์หรือที่คูหาเลือกตั้งเหมือนเดิม โทรติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 
เลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ฟรีที่สายด่วนหมายเลข (800) 345-VOTE (8683)

http://voterschoice.sos.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations/
https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations/
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 วิธีลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
ใครที่สามารถลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้
ผู้ลงคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได ้คุณจะต้องขอบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนน
เสียงผ่านทางไปรษณีย์จากเจ้า หน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณอย่างน้อย 7 วันก่อนเลือกตั้ง หรือคุณจะลงทะเบียน
เป็นผู้ลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์แบบถาวร แล้วรับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ก่อนการเลือกตั้งในแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ
ก็ได้

หากคุณอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, 
Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara หรือ Tuolumne คุณก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์โดย
อัตโนมัต ิเข้าไปที่เว็บไซต ์voterschoice.sos.ca.gov หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าที ่28 ของคู่มือนี้

วิธีรับบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์
คุณจะต้องขอบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที ่25 กุมภาพันธ ์วิธีการ :

กรอกค�าขอลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ในคู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศมณฑลคุณ

หรือ

เข้าไปที่เว็บไซต ์vote.ca.gov และกรอกค�าขอลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์

วิธีส่งบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์คืน
หลังจากลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์แล้ว ให้น�าบัตรใส่ซองจดหมายทางการที่
เจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลคุณมอบให้แล้วปิดผนึก ลงลายมือชื่อในจุดที่ต้องลงในซองจดหมาย คุณมีวิธีส่งคืนบัตร
เลือกตั้งหลากหลายวิธี

เพื่อเป็นการรับประกันว่าบัตรเลือกตั้งของคุณจะมาถึงตามก�าหนด ให้ส่งคืน :

ผ่านทางไปรษณีย์ วันที่ในตราประทับไปรษณีย์จะต้องไม่เกินวันที่ 3 มีนาคมและเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศ
มณฑลของคุณจะต้องได้รับภายในวันที่ 6 มีนาคม ไม่จ�าเป็นต้องติดแสตมป์!

หรือส่งคืนด้วยตนเอง คืนที่ส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณ ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือคูหาเลือก
ตั้งใดก็ได้ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือจุดหย่อนบัตรเลือกตั้งใดก็ได้ก่อนปิดรับบัตรเลือกตั้งในวันที ่3 มีนาคมเวลา 
20:00 น.

กฎหมายประจ�ารัฐมอบอิสระให้แก่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกคนที่จะคืนบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์
แทนตนเอง อย่างไรก็ดี เราแนะน�าให้คุณลงลายมือชื่อของคุณเพื่อมอบหมายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเสียงแล้วให้แก่คนที่
คุณไว้ใจเท่านั้น อย่าส่งมอบบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ที่ไม่ได้ปิดผนึกและลงลายมือชื่อในซอง
จดหมายส่งคืนที่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณมอบให ้ให้แก่ผู้อื่นเด็ดขาด

ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์พร้อมทั้งซองจดหมาย คุณก็ยังสามารถลงคะแนน
เสียงได้ด้วยตนเองที่คูหาเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้อยู่ด ีน�าบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์มายื่นให้
แก่พนักงานที่คูหาเลือกตั้ง เพื่อแลกกับบัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง หากคุณไม่มีบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทาง
ไปรษณีย์พร้อมทั้งซองจดหมาย คุณก็อาจจะต้องลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรเลือกตั้งชั่วคราว วิธีนี้จะรับประกันว่าคุณยังไม่ได้
หย่อนบัตรเลือกตั้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งชั่วคราวได้ในหน้าที ่27 ของคู่มือนี)้

บัตรเลือกตั้งมีการช�าระค่าฝากส่งทางไปรษณีย์แล้ว
‘ไม่มีแสตมป์ ก็ไม่ใช่ปัญหา’ ซองจดหมายส�าหรับส่งคืนบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ของรัฐ
แคลิฟอร์เนียทั้งหมดช�าระค่าแสตมป์ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเป็นการรับประกันว่าผู้ลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียทุกคนจะ
สามารถลงคะแนนเสียงได้สะดวกและฟรี หลังจากที่คุณลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทาง
ไปรษณีย์ ให้น�าบัตรเลือกตั้งใส่ซองจดหมายส่งคืน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อบนบรรทัดที่ก�าหนดแล้วหย่อนลงตู้ไปรษณีย์

http://voterschoice.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
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ความช่วยเหลือส�าหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่พิการ
รัฐแคลิฟอร์เนียมุ่งมั่นที่จะท�าให้ผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นส่วนตัวและเป็น
เอกเทศ 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่เทศมณฑลของคุณมอบให้แก่ผู้ลงคะแนนเสียง
ที่พิการได้ในคู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศมณฑลคุณ รายละเอียดติดต่อของเทศ
มณฑลอยู่ในหน้าที ่35 ของคู่มือนี ้

การลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกาบัตรเลือกตั้ง คุณสามารถเลือกให้บุคคลไม่เกินสองคนมา
ช่วยคุณกาได้ แต่ทั้งนี ้บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็น :

• นายจ้างของคุณหรือผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติงานให้นายจ้างของคุณ
• ผู้น�าสหภาพแรงงานของคุณหรือผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติงานให้สหภาพแรงงานคุณ

การลงคะแนนเสียงที่ขอบถนนท�าให้คุณสามารถจอดรถได้ใกล้กับบริเวณเลือกตั้งมากที่สุด เจ้าหน้าที่
เลือกตั้งจะน�าบัญชีรายชื่อมาให้คุณลงลายมือชื่อ บัตรเลือกตั้งและเอกสารลงคะแนนเสียงอื่น ๆ ที่คุณ
อาจต้องใช้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ขอบถนนหรือบนรถก็ตาม ติดต่อส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของ
คุณ เพื่อดูว่าคุณสามารถลงคะแนนเสียงที่ขอบถนนได้หรือไม่ที่คูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของคุณ 
คูหาเลือกตั้งและศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมดจะต้องสะดวกส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่พิการและ
จะต้องมีเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ใช้งานได้ด้วย
ผู้ที่อาศัยอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, 
Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara 
และ Tuolumne สามารถใช้บริการที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยทางเลือกของผู้ลงคะแนนเสียงและศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่หน้า 28

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่บ้าน
ระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์จากระยะไกล (RAVBM) จะท�าให้ผู้ลงคะแนนเสียง
ที่พิการสามารถรับบัตรเลือกตั้งได้ที่บ้าน กาบัตรได้อย่างเป็นส่วนตัวและอิสระก่อนส่งกลับมาให้เจ้า
หน้าที่เลือกตั้ง ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณ

คู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงแบบเสียงและแบบมีตัวอักษร
ขนาดใหญ่
คู่มือนี้มีแบบเสียงและแบบมีตัวอักษรขนาดใหญ ่นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับคู่มือนี้ฉบับภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาฮินดี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเขมร ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาตากาล็อก ภาษาไทยและ
ภาษาเวียดนามได้ฟรีด้วย 
หากต้องการขอรับคู่มือ :

ให้โทรติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ฟรีที่สายด่วนหมายเลข  
(800) 345-VOTE (8683)

เข้าไปที่เว็บไซต ์vote.ca.gov

ดาวน์โหลดคู่มือรูปแบบ MP3 ได้ที่ voterguide.sos.ca.gov/en/audio

http://vote.ca.gov
http://voterguide.sos.ca.gov/en/audio
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ค�าถามที่พบบ่อย
ฉันมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไหม
หากคุณต้องการมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณจะต้อง :

• เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาและผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

• มีอายุตั้งแต ่18 ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้ง

• ไม่อยู่ในเรือนจ�าของรัฐหรือรัฐบาลกลางหรือได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤต ิเนื่องจากได้ประกอบอาชญากรรม
ร้ายแรงอยู่ในปัจจุบันหรือ

• ไม่เป็นผู้ที่ศาลตัดสินว่ามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ส�าหรับการลงคะแนนเสียง

หากต้องการดูสถานะการลงทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงของคุณ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต ์voterstatus.sos.ca.gov

แล้วถ้าฉันลืมลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรืออัปเดตการ
ลงทะเบียนของฉันล่ะ
ไม่มีปัญหา! กฏหมายใหม่อนุญาตให้คุณลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนได้จนถึงเวลา 20:00 น. 
ในวันเลือกตั้งที่ส�านักงานการเลือกตั้งของเทศมณฑลของคุณหรือคูหาเลือกตั้งใด ๆ หรือสถานที่เลือกตั้งในเทศมณฑลของ
คุณ กระบวนการนี้เรียกว่าการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voter Registration, CVR) 
และรู้จักโดยทั่วไปว่าการลงทะเบียนออกเสียงลงคะแนนภายในวันเดียวกัน 

นี่คือวิธีการ :
1. ไปที่ส�านักงานการเลือกตั้ง ศูนย์ออกเสียงลงคะแนน หรือคูหาเลือกตั้งในเทศมณฑลของคุณ ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ที่คู่มือ

ที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศมณฑลของคุณหรือที ่vote.ca.gov
2. กรอกข้อมูลลงในบัตรลงทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง
3. กาบัตรเลือกตั้งที่ส�านักงานเลือกตั้ง ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือคูหาเลือกตั้งในเทศมณฑลของคุณ
4. เมื่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลด�าเนินการลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาว่าคุณมีสิทธิลงคะแนน

เสียง เจ้าหน้าที่ก็จะลงทะเบียนเพื่อให้คุณลงคะแนนเสียงแล้วก็จะมีการนับบัตรเลือกตั้งของคุณ
5. เข้าไปที่เว็บไซต ์voterstatus.sos.ca.gov เพื่อตรวจสอบว่ามีการนับบัตรเลือกตั้งของคุณหรือไม ่เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง

ประจ�าเทศมณฑลจะมีเวลาไม่เกิน 60 วันหลังจากวันเลือกตั้งเพื่อให้ข้อมูลนี้

ฉันจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและข้อ
เสนอต่าง ๆ ได้อย่างไร
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่และมาตรการต่าง ๆ ได้ในคู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศ
มณฑลคุณ คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอทั่วทั้งรัฐในหน้าที ่10 ของคู่มือนี้

ขีดจ�ากัดการใช้จ่ายส�าหรับแคมเปญหาเสียงแบบสมัครใจไม่ใช้บังคับกับผู้สมัครรับเลือกตั้งในส�านักงานรัฐบาลกลาง เช่น 
ประธานาธิบดี สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ผู้สมัครชิงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของสหรัฐฯ ทุกคนสามารถซื้อพื้นที่ส�าหรับลงค�าแถลงของผู้สมัครได้ในคู่มือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศ
มณฑล แต่ผู้สมัครบางรายก็เลือกที่จะไม่ซื้อพื้นที่ลงค�าแถลง

ผู้สมคัรชงิต�าแหน่งสมาชกิวฒุสิภาของรัฐและสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรสามารถซือ้พ้ืนท่ีส�าหรบัลงค�าแถลงของผู้สมคัรได้ในคู่มอื
ท่ีมีข้อมลูเกีย่วกบัผู้ลงคะแนนเสยีงของเทศมณฑล หากพวกเขาตกลงท่ีจะจ�ากดัค่าใช้จ่ายส�าหรบัแคมเปญหาเสยีงตามท่ีก�าหนด 
ผู้สมคัรชงิต�าแหน่งวฒุสิภาของรัฐสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกนิ 930,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ ส�าหรบัการเลือกต้ังหลัก ผู้สมคัรชงิ
ต�าแหน่งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกนิ 620,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ ส�าหรบัการเลือกต้ังหลัก

หากต้องการอ่านค�าแถลงจากผู้สมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดี โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐที ่vote.ca.gov

หากต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเงินสนับสนุนแคมเปญเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับรัฐ โปรดเข้าไปที่
เว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐที ่powersearch.sos.ca.gov

หากต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเงินสนับสนุนแคมเปญเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภา โปรด
เข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางที่ www.fec.gov

http://voterstatus.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://powersearch.sos.ca.gov
http://www.fec.gov
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นอกจากนี้ คุณยังสามารถด�าเนินการดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐได้ :

• หาข้อมูลเกี่ยวกับเงินสนับสนุนแคมเปญและการวิ่งเต้นต่าง ๆ

• ดูคู่มือส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ๆ 

• ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ 

• หาคูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง

• รับข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์

• อ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

• รับชมผลการเลือกตั้งแบบสด ๆ หลังจากปิดหีบเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

• เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการของการเลือกตั้งที่น่าสนใจในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El 
Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, 
Santa Clara และ Tuolumne 

ฉันจะต้องลงคะแนนเสียงที่ไหน
ทุกเทศมณฑลมีคูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้บริการในวันเลือกตั้ง นอกจากนี้ หลาย ๆ เทศมณฑลก็ยังมี
จุดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าที่คุณสามารถลงคะแนนเสียงด้วยตนเองด้วย ดูตัวเลือกต่าง ๆ ในเทศมณฑลของคุณได้ที่ 
vote.ca.gov หรืออ่านรายละเอียดได้ในคู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงประจ�าเทศมณฑลของคุณ 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ฟรีที่สายด่วนหมายเลข  
(800) 345-VOTE (8683)

หรือจะส่งข้อความว่า Vote ไปยัง GOVOTE (468683) เพื่อหาคูหาเลือกตั้งของคุณก็ได้

หากคุณอาศัยอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, 
Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, หรือ Tuolumne คุณ
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ทุกศูนย์ออกเสียงลงคะแนนในเทศมณฑลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต ์
voterschoice.sos.ca.gov หรือหน้าที ่28 ของคู่มือนี้

ฉันจะลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้อย่างไร
ผู้ลงคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได ้คุณจะต้องขอบัตรเลือกตั้งลงคะแนนเสียง
ผ่านทางไปรษณีย์จากส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง โปรดดูรายละเอียดติดต่อ
เทศมณฑลของคุณได้ในหน้าที ่35 นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์แบบถาวร 
แล้วรับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ก่อนการเลือกตั้งในแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติก็ได้

หากคุณอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, 
Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara หรือ Tuolumne คุณก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์โดย
อัตโนมัต ิดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต ์voterschoice.sos.ca.gov หรือหน้าที ่28 ของคู่มือนี้

ฉันจะเสียค่าแสตมป์เท่าไหร่ ถ้าฉันเลือกลงคะแนนเสียงทาง
ไปรษณีย์
ไม่มีแสตมป์ ก็ไม่ใช่ปัญหา! เทศมณฑลจะเป็นผู้ช�าระค่าแสตมป์ล่วงหน้าส�าหรับซองจดหมาย ที่ใช้ส่งคืนบัตรเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์ โดยผู้ลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ค�าถามที่พบบ่อย ต่อ

http://vote.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
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ฉันจะส่งคืนบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทาง
ไปรษณีย์ได้อย่างไร
หลังจากลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์แล้ว ให้น�าบัตรใส่ซองจดหมายทางการที่เจ้า
หน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลคุณมอบให้แล้วปิดผนึก ลงลายมือชื่อในจุดที่ต้องลงในซองจดหมาย คุณมีวิธีส่งคืนบัตรเลือก
ตั้งหลากหลายวิธี

เพื่อเป็นการรับประกันว่าบัตรเลือกตั้งของคุณจะมาถึงตามก�าหนด ให้ส่งคืน :

• ผ่านทางไปรษณีย์ วันที่ในตราประทับไปรษณีย์จะต้องไม่เกินวันที่ 3 มีนาคมและเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของ
คุณจะต้องได้รับภายในวันที่ 6 มีนาคม ไม่จ�าเป็นต้องติดแสตมป์!

• หรือส่งคืนด้วยตนเอง คืนที่ส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณ ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือคูหาเลือกตั้งใด
ก็ได้ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือจุดหย่อนบัตรเลือกตั้งใดก็ได้ก่อนปิดรับบัตรเลือกตั้งในวันที ่3 มีนาคม เวลา 20:00 น.

• กฎหมายประจ�ารัฐมอบอิสระให้แก่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกคนที่จะคืนบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์
แทนตนเอง อย่างไรก็ดี เราแนะน�าให้คุณลงลายมือชื่อของคุณเพื่อมอบหมายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเสียงแล้วให้แก่คน
ที่คุณไว้ใจเท่านั้น อย่าส่งมอบบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ที่ไม่ได้ปิดผนึกและลงลายมือชื่อใน
ซองจดหมายส่งคืนที่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณมอบให้ ให้แก่ผู้อื่นเด็ดขาด

หากฉันลงทะเบียนว่าจะลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ฉัน
สามารถลงคะแนนเสียงด้วยตนเองได้อยู่หรือไม่
ถึงแม้ว่าคุณลงทะเบียนไว้ว่าจะลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ คุณก็ยังสามารถลงคะแนนเสียงได้ด้วยตนเองที่คูหาเลือก
ตั้งในวันเลือกตั้งอยู่ด ีน�าบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์มายื่นให้แก่พนักงานที่คูหาเลือกตั้ง เพื่อแลก
กับบัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง หากคุณไม่มีบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์พร้อมทั้งซองจดหมาย คุณ
ก็อาจจะต้องลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรเลือกตั้งชั่วคราว วิธีนี้จะรับประกันว่าคุณยังไม่ได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งชั่วคราวได้ในหน้าที ่27 ของคู่มือนี)้

ผู้ลงคะแนนเสียงที่พิการสามารถลงคะแนนเสียงผ่านทาง
ไปรษณีย์ได้หรือไม่
เจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลทุกคนจะต้องเสนอตัวเลือกที่เรียกว่าระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์จาก
ระยะไกล (RAVBM) ระบบนี้จะท�าให้ผู้ลงคะแนนเสียงที่พิการสามารถรับบัตรเลือกตั้งได้ที่บ้าน กาบัตรได้อย่างเป็นส่วนตัว
และอิสระก่อนส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง ติดต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณเพื่อดูว่าเทศมณฑลของคุณมี
ตัวเลือกนี้หรือไม่

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเทศมณฑลของฉันได้รับบัตรลง
คะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ของฉันแล้ว
เข้าไปที่เว็บไซต ์voterstatus.sos.ca.gov เพื่อตรวจสอบว่ามีการนับบัตรเลือกตั้งของคุณหรือไม ่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�า
เทศมณฑลจะมีเวลาไม่เกิน 60 วันหลังจากวันเลือกตั้งเพื่อให้ข้อมูลนี ้

เจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลบางคนได้สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ของเลขาธิการแห่งรัฐ ที่จะท�าให้สามารถติดตาม
สถานะของบัตรลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ของคุณได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามสถานะของบัตรลงคะแนน
เสียงผ่านทางไปรษณีย์ของคุณได้ที่เว็บไซต์ vote.ca.gov

ฉันสามารถลางานไปลงคะแนนเสียงได้หรือไม่
พนักงานทุกคนมีสิทธิลางานไปลงคะแนนเสียงได้โดยได้รับค่าจ้าง หากพวกเขาไม่สามารถลงคะแนนเสียงนอกเวลางานได้ 
พนักงานจะมีสิทธิใช้เวลาเท่าที่จ�าเป็นแก่การลงคะแนนเสียง แต่จะมีการจ่ายค่าจ้างไม่เกินสองชั่วโมงเเท่านั้น นายจ้างอาจขอ
ให้พนักงานแจ้งล่วงหน้า หากพนักงานต้องการลางานไปลงคะแนนเสียง นายจ้างอาจขอให้พนักงานไปลงคะแนนเสียงใน
ช่วงเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกะเเท่านั้น

หากคุณมีข้อสงสัย สามารถโทรขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ฟรีที่สายด่วนหมายเลข 
(800) 345-VOTE (8683)

ค�าถามที่พบบ่อย ต่อ

http://voterstatus.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
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ฉันจ�าเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อลงคะแนนเสียงหรือไม่
ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนก่อนลงคะแนนเสียง 

หากคุณลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรก หลังจากลงทะเบียนทางไปรษณีย์หรือทางออนไลน ์และคุณไม่ได้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ใน
ใบสมัครของคุณ คุณก็อาจจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตน ณ คูหาเลือกตั้ง :

• หมายเลขใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจ�าตัวประชาชนที่ราชการออกให้หรือ 

• หมายเลขประกันสังคมสี่หลักสุดท้ายของคุณ 

ตัวอย่างเอกสารยืนยันตัวตนที่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางอยู่ด้านล่างนี ้: 
• ใบอนุญาตขับขี่หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ราชการออกให้

• หนังสือเดินทาง

• บัตรพนักงาน

• บัตรประจ�าตัวทหาร

• บัตรนักเรียน นักศึกษา

• บัตรสมาชิกชมรมสุขภาพ

• เอกสารที่แสดงถึงแผนประกันภัย

• บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

ดฉูบับเตม็ได้ท่ี “ข้อก�าหนดเกีย่วกบัเอกสารยืนยันตวัตน ณ คูหาเลือกตัง้” ใน sos.ca.gov/elections/hava-id-standards

ฉันจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง
มาสมัครเป็นพนักงานที่คูหาเลือกตั้งกัน! รับประสบการณ์จริงและมีส่วนร่วมกับส่วนที่ส�าคัญที่สุดเพียงส่วนเดียวของ
ประชาธิปไตยของเรา ซึ่งก็คือการลงคะแนนเสียง! 

หากคุณต้องการสมัครเป็นพนักงานประจ�าคูหาเลือกตั้ง คุณจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

• เป็นพลเมืองหรือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯ หรือ

• เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เป็นพนักงานประจ�าคูหาเลือกตั้ง :

• จัดเตรียมและปิดคูหาเลือกตั้ง

• ช่วยให้ผู้ลงคะแนนเสียงเข้าใจถึงสิทธิของตน

• ปกป้องบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ลงคะแนนเสียง

• รับเงินพิเศษ (แตกต่างกันไปในแต่ละเทศมณฑล)

• ช่วยเหลือชุมชนและได้พบปะกับเพื่อนบ้าน 

นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการสมัครเป็นพนักงานประจ�าคูหาเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

• เป็นพลเมืองหรือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐฯ

• มีอายุตั้งแต ่16 ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้ง

• ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลหรือเอกชน

• มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต ่2.5 ขึ้นไป

• ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและโรงเรียนแล้ว

• เข้ารับการฝึกอบรม

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นพนักงานประจ�าคูหาเลือกตั้งได้จากส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑลของคุณ (ดู 
หน้าที ่35 ของคู่มือนี)้ โทรหาเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่หมายเลข (800) 345-VOTE (8683) หรือเข้าไปที่
เว็บไซต ์vote.ca.gov

ค�าถามที่พบบ่อย ต่อ
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ส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑล
เทศมณฑล Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org

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

เทศมณฑล Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

เทศมณฑล Butte
(530) 538-7761 หรือ (800) 894-7761 
(ภายในเทศมณฑล Butte)
www.buttevotes.net

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

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

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

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

เทศมณฑล El Dorado
(530) 621-7480 หรือ (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/890/Elections-Voter-
Registration

เทศมณฑล Imperial
(442) 265-1060 หรือ (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

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

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

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

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

เทศมณฑล Lassen
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/county-
clerk-recorder/elections

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

เทศมณฑล San Luis Obispo
(805) 781-5228 หรือ (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 หรือ (866) 430-8683
www.sccvote.org

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

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

เทศมณฑล Sierra
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections

เทศมณฑล Siskiyou
(530) 842-8084 หรือ 
(888) 854-2000 ต่อ 8084
www.sisqvotes.org

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

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

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

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

เทศมณฑล Tehama
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/gov-
departments/elections

เทศมณฑล Trinity
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections

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
https://recorder.countyofventura.org/
elections/

เทศมณฑล Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org

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

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

เทศมณฑล Mari
(415) 473-6456
marinvotes.org

เทศมณฑล Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

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

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

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

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

เทศมณฑล Monterey
(831) 796-1499 หรือ (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 หรือ (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home

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 หรือ (800) 696-0136
www.sdvote.com/

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

เทศมณฑล San Joaquin
(209) 468-2890 หรือ (209) 468-2885
www.sjcrov.org

http://www.acvote.org
http://www.alpinecountyca.gov/
http://www.amadorgov.org/government/elections
http://www.buttevotes.net
http://www.calaverasgov.us
http://www.countyofcolusa.org/elections
http://www.contracostacore.us
http://www.co.del-norte.ca.us
http://www.edcgov.us/Elections
http://www.fresnovote.com
http://www.countyofglenn.net/dept/elections/welcome
http://www.countyofglenn.net/dept/elections/welcome
http://www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-Registration
http://www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-Registration
http://www.co.imperial.ca.us/regvoters
http://elections.inyocounty.us/
http://www.kernvote.com
http://www.countyofkings.com
http://www.co.lake.ca.us/Government/Directory/ROV.htm
http://www.co.lake.ca.us/Government/Directory/ROV.htm
http://www.lassencounty.org/dept/county-clerk-recorder/elections
http://www.lassencounty.org/dept/county-clerk-recorder/elections
http://www.lavote.net
http://www.slovote.com
http://www.smcare.org
http://www.sbcvote.com
http://www.sccvote.org
http://www.votescount.com
http://www.elections.co.shasta.ca.us
http://www.sierracounty.ca.gov/214/Elections
http://www.sierracounty.ca.gov/214/Elections
http://www.sisqvotes.org
http://vote.sonoma-county.org
http://www.stanvote.com
http://www.suttercounty.org/elections
http://www.co.tehama.ca.us/gov-departments/elections
http://www.co.tehama.ca.us/gov-departments/elections
https://www.trinitycounty.org/Elections
http://www.tularecoelections.org/elections/
http://www.co.tuolumne.ca.us/elections
https://recorder.countyofventura.org/elections/
https://recorder.countyofventura.org/elections/
http://yoloelections.org
http://www.yubaelections.org
http://www.votemadera.com
http://marinvotes.org
http://www.mariposacounty.org/87/Elections
http://www.co.mendocino.ca.us/acr
http://www.mercedelections.org
http://www.co.modoc.ca.us/departments/elections
http://monocounty.ca.gov/elections
http://www.montereycountyelections.us/
http://www.countyofnapa.org
http://www.mynevadacounty.com/1847/Elections-Voting
http://www.mynevadacounty.com/1847/Elections-Voting
http://www.ocvote.com
http://www.placerelections.com
https://www.plumascounty.us/142/Elections-Division-Home
https://www.plumascounty.us/142/Elections-Division-Home
https://www.voteinfo.net/
http://www.elections.saccounty.net
http://sbcvote.us
http://www.sbcountyelections.com
http://www.sdvote.com/
http://sfelections.org
http://www.sjcrov.org
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(ค) ขจัดเชื้อรา ใยหิน และสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ออก
ไปจากห้องเรียนและตะกั่วออกไปจากดื่มในโรงเรียน

(ง) ซ่อมและทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียน
รัฐบาล

(จ) จัดหาสถานที่ให้มีพยาบาลและที่ปรึกษาของ
โรงเรียนในการเพิ่มช่องทางในการบริการสุขภาพทาง
กายและจิตใจให้กับนักเรียน

(ฉ) พัฒนางานอาชีพให้มีความทันสมัยและส่ิงอ�านวย
ความสะดวกในการอบรมทางอาชีพ รวมถึงทหารผ่านศึก
ที่กลับมาจากการท�าหน้าที่

(ช) ให้มีการตรวจสอบบัญชีอิสระและประชาพิจารณ์
ในการจัดหาความรับผิดชอบต่อผู้เสียภาษีเป็นเงินสกุล
ดอลลาร์

(ซ) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ 5 เปอร์เซ็นต์

101204 ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินทุนที่จัดสรรตาม
ส่วนนี้อาจใช้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
โปรแกรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้

บทที่ 2 ระดับก่อนวัยเรียน-มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

หัวข้อที ่1 ข้อก�าหนดของโครงการจัดหาสิ่งอ�านวย
ความสะดวกให้กับโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน-

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

101210 รายได้ของพันธบัตรที่ออกและขายตามบท
นี ้ไม่รวมถึงรายได้ของพันธบัตรคืนเงินที่ออกตามมาตรา 
101230 จะน�าไปฝากไว้ในกองทุนสิ่งอ�านวยความ
สะดวกของโรงเรียนในรัฐ 2020 ที่จัดตั้งขึ้นในคลังของ
รัฐตามมาตรา 17070.415 และจะได้รับการจัดสรร 
โดยคณะกรรมการจัดสรรของรัฐตามบทนี้

101211 เงินทั้งหมดที่ฝากในกองทุนสิ่งอ�านวยความ
สะดวกโรงเรียนของรัฐปี 2020 เพื่อจุดประสงค์ของ
บทนี้จะมีให้เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประจ�าเขต ผู้ก�ากับ
ดูแลโรงเรียนประจ�าเทศมณฑลและคณะกรรมการการ
ศึกษาของรัฐตามกฎหมายลีรอย เอฟ. กรีน ป ี1998 
(บทที ่12.5 (เริ่มจากมาตรา 17070.10) ของส่วนที่ 
10 ของหมวดที่ 1 ของเรื่องที ่1) เพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อ
ช�าระเงินล่วงหน้าหรือให้การกู้ยืมต่อกองทุนสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของโรงเรียนของรัฐปี 2020 ภายใต้
กฎหมายของสภานิติบัญญัติใด ๆ พร้อมกับดอกเบี้ยที่
ก�าหนดไว้ส�าหรับกฎหมายนั้นและจ่ายเงินคืน ตามมาตรา 
16724.5 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล

ข้อเสนอท ี13
กฎหมายที่เสนอโดยร่างกฎหมาย 48 ของการประชุม
สามัญประจ�าปี 2019–20 (บทที ่530 กฎหมายที่
ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติของ 2019) มีการส่งไปยัง
ประชาชนอันเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 16 ของ
รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนีย 

กฎหมายที่เสนอได้เพิ่มส่วนต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย
การศึกษา ดังนั้น บทบัญญัติใหม่ที่เสนอเพิ่มมีการพิมพ์
เป็นตัวเอียง เพื่อระบุว่าเป็นข้อความใหม่

กฎหมายที่เสนอ 
มาตรา 54 ส่วนที่ 71 (เริ่มต้นในมาตรา 101200) ที่
เพิ่มในหมวดที ่14 ของหัวข้อที ่3 ของประมวลกฎหมาย
การศึกษา มีข้อความดังต่อไปนี้ :
ส่วนที่ 71 กฎหมายพันธบัตรเพื่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัยของรัฐในป ี2020

บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
101200 ส่วนนี้จะเป็นที่ทราบ และอาจน�าไปอ้างอิง 
ในฐานะที่เป็นกฎหมายพันธบัตรเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัยของรัฐในป ี2020

101201 การรวบรวมหรือการอ้างถึง บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายของรัฐในส่วนนี้รวมถึงมาตราใด ๆ ในส่วนนี้อัน
รวมถึงกฎหมายทั้งหมดที่มีการแก้ไขและเสริมในส่วนนี้
101202 พันธบัตรมียอดรวมหนึ่งหมื่นห้าพันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (15,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ซึ่งไม่รวมถึงยอดของพันธบัตรที่คืนไปตามมาตรา 
101230, 101251, และ 101339, อาจออกและ
จ�าหน่ายเพื่อจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ในมาตรา 101220, 
101242, 101310 และ 101320  พันธบัตร เมื่้อ
ขาย ออก และจัดส่งจะท�าให้เป็นข้อบังคับที่ถูกต้องและ
ผูกมัดในรัฐแคลิฟอร์เนีย อันเป็นไปตามศรัทธาและ
สิทธิของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งให้สัตย์ในการช�าระเงิน
ต้นทุนและดอกเบี้ยตรงตามเวลา พันธบัตรที่มีเงินต้นและ
ดอกเบี้ยมาตามระยะเวลาและต้องช�าระ
101203 เป็นความตั้งใจของสภานิติบัญญัติที่จะ
แก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนให้
กับนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนในโรงเรียนระดับก่อนวัย
เรียน ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัย
ชุมชนและมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อ :
(ก) ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนรัฐบาล 
ให้มีความพร้อมต่อแผ่นดินไหวหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
(ข) จัดหาทุนฉุกเฉินในการเปิดโรงเรียนใหม ่อัน
เนื่องจากภัยพิบัติใหญ ่รวมถึงไฟไหม้
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มาตรา 17070.10) จากส่วนที่ 10 ของหมวดที่ 1 
ของหัวข้อ 1) จะสามารถใช้งานเพื่อรองรับการใช้งาน
เพื่อปรับท�าให้สิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียนมีความ
ทันสมัย ได้ส่งไปตามกฎหมายสิ่งอ�านวยความสะดวก
โรงเรียนลีรอย เอฟ. กรีน (บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วย
มาตรา 17070.10) ของส่วนที่ 10 ของหมวดที่ 1 
ของหัวข้อ 1) ก่อนวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2020

(4) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรตามวรรคนี้ จนไปถึงหนึ่ง
ร้อยห้าสิบล้านดอลลาร ์(150,000,000 ดอลลาร)์ จะ
มีใช้เพื่อระบุถึงตะกั่วในน�้าตามหัวข้อ 10.7 (เริ่มจาก
มาตรา 17077.60) ของบทที ่12.5 ในส่วนที่ 10 
ของหมวดที่ 1 ของชื่อเรื่อง 1

(ค) จ�านวนเงินห้าร้อยล้านดอลลาร ์(500,000,000 
ดอลลาร)์ จะมีพร้อมส�าหรับการจัดหาสิ่งอ�านวยความ
สะดวกของโรงเรียนกับโรงเรียนชาร์เตอร์ เป็นไปตาม
หัวข้อ 12 (เริ่มต้นจากมาตราที่ 17078.52) ของบทที ่
12.5 ของส่วนที่ 10 จากหมวดที่ 1 ของหัวข้อที ่1

(ง) จ�านวนเงินห้าร้อยล้านดอลลาร ์(500,000,000 
ดอลลาร)์ จะมีพร้อมส�าหรับการจัดหาสิ่งอ�านวยความ
สะดวกส�าหรับโครงการเทคนิคการศึกษาส�าหรับ
งานอาชีพ เป็นไปตามหัวข้อ 13 (เริ่มต้นกับมาตรา 
17078.70) ของบทที ่12.5 ของส่วนที่ 10 ของ
หมวดที ่1 ของหัวข้อ 1

หัวข้อที ่2 ข้อก�าหนดทางการเงินของสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน-

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

101220 (ก) จ�านวนรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้ออกและจ�าหน่ายตามบทที ่1 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 
101200) พันธบัตรจ�านวนเก้าพันล้านดอลลาร ์
(9,000,000,000 ดอลลาร)์ ไม่รวมถึงจ�านวนของ
พันธบัตรคืนเงินที่ออกตาม อาจออกและขายมาตรา 
101230 เพื่อจัดหากองทุนเพื่อใช้ในการด�าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่แสดงในบทนี้และช�าระเงินคืนกองทุน
หมุนเวียนพันธบัตรภาระผูกพันค่าใช้จ่ายทั่วไปตาม
มาตรา 16724.5 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล

(ข) ตามมาตรานี้ เหรัญญิกจะต้องขายพันธบัตรที่ได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้านการเงินของอาคาร
โรงเรียนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 15909 ในเวลา
ใดก็ได้ที่จ�าเป็น เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการที่
จ�าเป็นโดยการจัดสรรต่าง ๆ 

101221 คณะกรรมการด้านการเงินของอาคาร
โรงเรียนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 15909 และ

101212 เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรที่ออกและ
ขายเพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้จะได้รับการจัดสรร
ตามตารางต่อไปนี้ :

(ก) (1) เงินจ�านวนสองพันแปดร้อยล้านดอลลาร ์
(2,800,000,000 ดอลลาร)์ พร้อมต่อการก่อสร้างสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในโรงเรียนใหม่ ของเขตโรงเรียนที่
สมัครตามบทที่ 12.5 (เริ่มต้นด้วยส่วนที ่17070.10) 
ของส่วนที่ 10 ของหมวดที่ 1 ของหัวข้อที ่1

(2) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรภายใต้ส่วนนี้ย่อยนี้ จะ
สามารถจัดสรรเงินได้สูงถึงร้อยละ 10 ส�าหรับเขต
โรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรา 11.5 (เริ่มจากมาตรา 
17078.40) ของบทที ่12.5 ของส่วนที่ 10 ของ
หมวดที ่1 ของหัวข้อที ่1

(3) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรในแผนกนี้ ไปจนถึงจ�านวน
เงินที่จ�าเป็นในการระดมทุนรายการของการใช้งานที่
ได้รับการยอมรับ เนื่องจากการขาดผู้มีอ�านาจหน้าที่
จากพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปที่ผ่านมาก่อนป ี2018 
ที่สนับสนุนการสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ของ
โรงเรียน กฎหมาย (บทที ่12.5 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 
17070.10) ของ ส่วนที่ 10 ของหมวด 1 ของชื่อ
เรื่อง 1) จะมีให้เพื่อสนับสนุนการใช้งานส�าหรับการ
ก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียนใหม่ ที่ได้ส่งไป
ตามกฎหมายสิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียนลีรอย เอฟ. 
กรีน (บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วยมาตรา 17070.10) 
ของส่วนที่ 10 ของหมวดที่ 1 ของข้อที ่1) ก่อนวันที ่
29 กุมภาพันธ์ 2020

(ข) (1) จ�านวนเงินห้าพันสองร้อยล้านดอลลาร ์
(5,200,000,000 ดอลลาร)์ ส�าหรับการปรับปรุงให้
สิ่งอ�านวยความสะดวกในโรงเรียนให้มีความทันสมัยเป็น
ไปตามบทที ่12.5 (เริ่มด้วยส่วนที ่17070.10) ของ
ส่วนที่ 10 จากส่วนที่ 1 ของหัวข้อที ่1

(2) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรภายใต้ส่วนนี้ย่อยนี้ จะ
สามารถจัดสรรเงินได้สูงถึงร้อยละ 10 ส�าหรับเขต
โรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรา 11.5 (เริ่มจากมาตรา 
17078.40) ของบทที ่12.5 ของส่วนที่ 10 ของ
หมวดที ่1 ของหัวข้อที ่1

(3) จากจ�านวนเงินที่จัดสรรในแผนกนี้ จนไปถึงจ�านวน
เงินที่จ�าเป็นในการระดมทุนรายการของการใช้งาน
ที่ได้รับการยอมรับเนื่องจากการขาดผู้มีอ�านาจหน้าที่
จากพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปผ่านก่อนป ี2018 ที่
สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งอ�านวยความสะดวกของ
โรงเรียนลีรอย เอฟ. กรีน (บทที ่12.5 (เริ่มต้นด้วย



38 | เนื้อหาของกฏหมายที่เสนอ

เน้ือหาของกฏหมายที่เสนอ ข้อเสนอที 13 ต่อ

13
อนุญาตตามบทนี้เพื่อให้เงินทุนที่เกี่ยวข้องและถ้าเป็น
เช่นนั้น จ�านวนของพันธบัตรที่จะออกและจ�าหน่าย 
ปัญหาที่ต่อเนื่องของพันธบัตรอาจได้รับอนุญาตและขาย
ให้กับกองทุนเพื่อการจัดสรรเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและ
ไม่จ�าเป็นว่าพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดที่จะออกจะ
ขายในเวลาใดก็ได้

(ข) ค�าร้องขอของคณะกรรมการจัดสรรของรัฐตามส่วน
ย่อย (ก) จะได้รับการสนับสนุนโดยค�าแถลงของการ
จัดสรรที่ท�าขึ้น และจะท�าเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบาย
ไว้ในมาตรา 101212

101224 จะมีการจัดเก็บในแต่ละปีในลักษณะ
เดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการจัดเก็บรายได้ของ
รัฐอื่น ๆ และนอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐแล้ว ยัง
มีจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายส�าหรับเงินต้นและดอกเบี้ย 
พันธบัตรในแต่ละป ีซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่
ถูกเรียกภาษีเก็บตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บราย
ได้ที่ต้องท�าและด�าเนินการทุกครั้งที่จ�าเป็นในการเก็บ
ยอดรวมเพิ่มเติมนั้น

101225 โดยไม่ค�านึงว่ามาตรา 13340 แห่ง
ประมวลกฎหมายรัฐบาลจะก�าหนดข้อความใดไว้ก็ตาม 
แต่ก็มีการจัดสรรเงินจ�านวนดังต่อไปนี้จากกองทุนทั่วไป
ในคลังของรัฐ เพื่อจุดประสงค์ของบทนี ้ :

(ก) ยอดรวมรายปีที่จ�าเป็นในการช�าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี ้
เนือ่งจากเงนิต้นและดอกเบีย้ไดค้รบก�าหนดและต้องช�าระ

(ข) ผลรวมที่จ�าเป็นในการด�าเนินการตามมาตรา 
101228 อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องค�านึงถึง
ปีงบประมาณ

101226 คณะกรรมการการจัดสรรของรัฐอาจขอให้
คณะกรรมการการลงทุนเงินร่วม ท�าการยืมเงินจากบัญชี
การลงทุนเงินร่วม หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการจัดหาเงิน
ทุนระหว่างกาล ที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 16312 ของ
กฎหมายรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการใน
บทนี ้จ�านวนเงินของการร้องขอจะต้องไม่เกินจ�านวน
พันธบัตรท่ียังไม่ได้ขายซึง่คณะกรรมการมมีติให้ขายเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการด�าเนินการในบทนี้ไม่รวมพันธบัตรที่
คืนเงินใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 101230 น้อย
กว่าจ�านวนเงินกู้ที่ยืมและ ยังไม่ได้ช�าระคืนตามมาตรา
นี ้และถอนออกจากกองทุนทั่วไปตามมาตรา 101228 
และยังไม่ได้คืนกลับมา คณะกรรมการจัดสรรของรัฐจะ
ต้องด�าเนินงานเอกสารต่าง ๆที่จ�าเป็น ที่คณะกรรมการ
การลงทุนเงินร่วม ซึ่งเรียกร้องเพื่อรับและช�าระคืนเงิน

ประกอบด้วยผู้ว่าการ ผู้ควบคุม เจ้าพนักงาน ผู้อ�านวย
การฝ่ายการเงินและผู้ก�ากับตรวจสอบโรงเรียนหรือผู้
แทนที่ได้รับมอบหมายของพวกเขาทุกคนต้องรับใช้โดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทนและส่วนใหญ ่ผู้ที่จะเป็นองค์ประชุม 
ยังคงท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการนี ้ตามที่ก�าหนดไว้
ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณีทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 
(เริ่มจากมาตรา 16720) ของส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 
ของหัวข้อ 2 ของกฎหมายรัฐบาล) อันเป็นเจตนารมณ์
ของบทนี ้เหรัญญิกจะท�าหน้าที่เป็นประธานของคณะ
กรรมการนี้ สมาชิกวุฒิสภาสองคุณที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมาธิการวุฒิสภาว่าด้วยกฎระเบียบและ
สมาชิกสมัชชาสองคุณซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธาน
สมัชชาจะต้องพบปะและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ
ในกรณีที่การมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาไม่สอดคล้องกับ
ต�าแหน่งของตน ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ ส�าหรับ
วัตถุประสงค์ของบทนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติจะประกอบ
ด้วยคณะกรรมการสอบสวนชั่วคราวในเรื่องของบทนี้
และในฐานะที่เป็นคณะกรรมการนั้นจะมีอ�านาจที่ได้รับ
และหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้คณะกรรมการเหล่านั้นโดยกฎ
ร่วมของวุฒิสภาและสมัชชา ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินจะ
ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการตามที่จ�าเป็น อัยการ
สูงสุดเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะกรรมการนี้

101222 (ก) พันธบัตรที่ได้รับอนุญาตในบทนี้จะต้อง
ได้รับการจัดเตรียม ด�าเนินการ ออกจ�าหน่าย จ่ายและ
ไถ่ถอนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มจากมาตรา 16720) ของ
ส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 2 ของกฎหมายของ
รัฐบาล) บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการแก้
ไขเและเพิ่มเติมในกฎหมายดังกล่าว และที่เพิ่มเติม น�า
ไปใช้กับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตและบทนี้และจะรวม
อยู่ในบทนี้ราวกับว่าได้ระบุไว้ครบในบทนี้ยกเว้นส่วน
ย่อย (ก) และ (ข) ของมาตรา 16727 แห่งประมวล
กฎหมายรัฐบาลจะไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตตามบทนี้

(ข) เพื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐ คณะกรรมการจัดสรรของรัฐได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็น “คณะกรรมการ” เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริหารจัดการกองทุนสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
โรงเรียนในป ี2020

101223 (ก) เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการ
จัดสรรของรัฐ คณะกรรมการด้านการเงินของอาคาร
โรงเรียนของรัฐจะก�าหนดโดยการตัดสินใจว่ามีความ
จ�าเป็นหรือไม่หรือต้องการที่จะออกพันธบัตรที่ได้รับ
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101230 พันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้อาจ
ได้รับเงินคืนตามหัวข้อที ่6 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 16780) 
ของบทที ่4 ในส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 
2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายข้อบังคับทั่วไปของรัฐว่าด้วยพันธบัตร การ
อนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐในการออก
พันธบัตรที่อธิบายไว้ในบทนี้รวมถึงการอนุมัติการออก
พันธบัตรใด ๆ ที่ออกเพื่อคืนพันธบัตรใด ๆ ที่ออกภายใต้
บทเดิมนี ้หรือพันธบัตรคืนเงินที่ออกก่อนหน้านี ้พันธบัตร
ใด ๆ ที่ได้รับคืนซึ่งมีรายได้จากการขอคืนพันธบัตรตาม
ที่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้อาจถูกยกเลิกโดยชอบด้วย
กฎหมายตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในลักษณะและ
ขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในการแก้ไขซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ครั้งคราว

101231 เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตในบทนี้ไม่ได้เป็น “รายได้ของภาษี” ซึ่งเป็น
ค�าที่ใช้ในมาตรา 13 B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียและการเบิกจ่ายเงินเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ
จ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว

บทที่ 3 สิ่งอ�านวยความสะดวก
ของวิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

หัวข้อที ่1 บทบัญญัติทั่วไป

101240 (ก) กองทุนตราสารหนี้เอาต์เลย์ของ
วิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียป ี2020 จัดตั้งขึ้น
ในกระทรวงการคลังเพื่อฝากเงินจากการออกพันธบัตร
โดยไม่รวมถึงเงินที่ได้รับจากการคืนพันธบัตรตาม
มาตรา 101251 ที่ออกและขายเพื่อวัตถุประสงค ์
ของบทนี้

(ข) คณะกรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความสะดวก
ระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 ยังคง
มีอยู่เพื่อท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้
ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณีทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 
(เริ่มต้นด้วยมาตรา 16720) ของส่วนที่ 3 ของหมวด
ที ่4 หัวข้อที ่2 แห่งประมวลกฎหมายรัฐ) เพื่อจุด
ประสงค์ของบทนี้และเพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ
วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย

หัวข้อที ่2 บทบัญญัติโครงการวิทยาลัยชุมชน
แคลิฟอร์เนีย

101241 (ก) จากเงินที่ได้จากการออกและจ�าหน่าย
พันธบัตรตามบทความที ่3 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 101242) 
เงินจ�านวนสองพันล้านดอลลาร ์(2,000,000,000 
ดอลลาร)์ จะน�าไปฝากไว้ในกองทุนพันธบัตรทุนเอา

กู้ เงินที่ยืมมาใด ๆ จะน�าไปฝากไว้ในกองทุนสิ่งอ�านวย
ความสะดวกส�าหรับโรงเรียนของรัฐ 2020 ที่จะจัดสรร
โดยคณะกรรมการจัดสรรของรัฐตามบทนี้

101227 แม้มีบทบัญญัติอื่น ๆ ของบทนี้หรือ
กฎหมายพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปของรัฐ ถ้าเหรัญญิก
ขายพันธบัตรตามบทนี้ซึ่งรวมถึงความเห็นที่ปรึกษา
ด้านพันธบัตรที่มีผลต่อการที่ดอกเบี้ยในพันธบัตรถูก
แยกออกจากรายได้รวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี
ของรัฐบาลกลาง ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดหรือมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีใด ๆ ของรัฐบาลกลางเหรัญญิกอาจ
เก็บบัญชีแยกต่างหากส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้
เหล่านี ้เหรัญญิกอาจใช้หรือควบคุมการใช้เงินหรือราย
ได้เหล่านั้นเพื่อจ่ายเงินคืน การลงโทษหรือการช�าระ
เงินอื่น ๆ ที่จ�าเป็นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือ
ด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการใช้
เงินที่ได้รับตามที่กฎหมายก�าหนด รักษาสถานะที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีของพันธบัตรเหล่านั้นและเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางใน
นามของกองทุนของรัฐนี้

101228 เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการในบท
นี ้ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินอาจอนุญาตให้ถอนเงินออก
จากกองทุนทั่วไปในจ�านวนไม่เกินจ�านวนพันธบัตรที่ไม่
ได้ขาย โดยไม่รวมถึงพันธบัตรคืนเงินที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 101230 ลบด้วยจ�านวนเงินกู้ที่ยืมและเงิน
ที่ยังไม่ได้ช�าระคืนตามมาตรานี้และ การถอนเงินจาก
กองทุนทั่วไปตามมาตรา 101226 และยังไม่ได้ส่งคืน
ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้านการเงินอาคาร
เรียนของรัฐเพื่อขายเพื่อด�าเนินการตามบทนี ้ยอดการ
ถอนออกใด ๆ จะน�าไปฝากไว้ในกองทุนสิ่งอ�านวยความ
สะดวกส�าหรับโรงเรียนของรัฐในปี 2020 และจัดสรร
โดยคณะกรรมการจัดสรรของรัฐตามหมวดนี้ เงินที่มีอยู่
ในมาตรานี้จะถูกส่งคืนไปยังกองทุนทั่วไปรวมถึงจ�านวน
เท่ากับดอกเบี้ยที่จะได้รับในบัญชีการลงทุนเงินร่วม จาก
เงินที่ได้รับจากการขายพันธบัตรส�าหรับเจตนารมณ์เพื่อ
ด�าเนินการในบทนี้ให้ลุล่วงไป

101229 เงินทั้งหมดที่ฝากในกองทุนสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของโรงเรียนในรัฐ 2020 ที่ได้มาจากเบี้ย
ประกันภัยและดอกเบี้ยค้างรับจากพันธบัตรที่ขายตาม
บทนี้จะถูกส�ารองไว้ในกองทุนและจะสามารถโอนไปยัง
กองทุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับดอกเบี้ยพันธบัตร 
ยกเว้นยอดเงินที่ได้รับจากเบี้ยประกันอาจถูกสงวนและ
ใช้ในการช�าระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ก่อนที่จะโอน
ไปยังกองทุนทั่วไป
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ส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 2 ของกฎหมายของ
รัฐบาล) บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการแก้
ไขเและเพิ่มเติมในกฎหมายดังกล่าว และที่เพิ่มเติม น�า
ไปใช้กับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตและบทนี้และจะรวม
อยู่ในบทนี้ราวกับว่าได้ระบุไว้ครบในบทนี้ยกเว้นส่วน
ย่อย (ก) และ (ข) ของมาตรา 16727 แห่งประมวล
กฎหมายรัฐบาลจะไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตตามบทนี้

(ข) ส�าหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยที่จัดการการ
จัดสรรกองทุนพันธบัตรทุนการศึกษาวิทยาลัยชุมชนใน
ป ี2020 ถูกก�าหนดให้เป็น “คณะกรรมการ” ส�าหรับ
โครงการที่ได้รับทุนตามบทนี้

(ค) รายได้ของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้
จะสามารถน�าไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ความช่วย
เหลือด้านเงินทุนแก่วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนียส�าหรับ
การก่อสร้างในวิทยาเขตที่มีอยู่หรือที่ใหม่และศูนย์นอก
วิทยาเขตและการใช้งานร่วมกัน สิ่งอ�านวยความสะดวก
ตามที่ก�าหนดไว้ในบทนี้

101244 คณะกรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความ
สะดวกระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 จะ
อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรตามบทนี้เฉพาะเท่าที่จ�าเป็น
ส�าหรับการจัดสรรเงินปันส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์
ตามที่อธิบายไว้ในบทนี้ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก
กฎหมายงบประมาณรายปี ตามการควบคุมของกฎหมาย
นั้น คณะกรรมการจะก�าหนดโดยการลงมติว่ามีความ
จ�าเป็นหรือปรารถนาที่จะออกพันธบัตรที่ได้รับอนุญาต
ตามบทนี้เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ใน
บทนี้และ หากเป็นเช่นนั้นปริมาณของพันธบัตรที่จะออก
และขาย การออกพันธบัตรครั้งต่อไปอาจได้รับอนุญาต
และจ�าหน่ายเพื่อด�าเนินการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและไม่
จ�าเป็นว่าการออกพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจะออก
จ�าหน่ายในเวลาใดก็ได้

101245 จะมีการจัดเก็บในแต่ละปีและในลักษณะ
เดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ 
ของรัฐนอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐจ�านวนเงินที่ต้อง
ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย พันธบัตรในแต่ละป ีซึ่งเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ถูกเรียกภาษีเก็บตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรายได้ที่ต้องท�าและด�าเนินการทุก
ครั้งที่จ�าเป็นในการเก็บยอดรวมเพิ่มเติมนั้น

101246 โดยไม่ค�านึงว่ามาตรา 13340 แห่ง
ประมวลกฎหมายรัฐบาลจะก�าหนดข้อความใดไว้ก็ตาม 

ต์เลย์ชุมชนวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียป ี2020 เพื่อ
วัตถุประสงค์ในบทนี้ เมื่อเหมาะสม มีการจัดสรรเงินเหล่า
นี้จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใช้จ่ายเพื่อจุดประสงค์ของ
บทนี้

(ข) วัตถุประสงค์ของบทนี้รวมถึงการช่วยเหลือใน
การตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนเอาต์เลย์ของ
วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย

(ค) เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายพันธบัตรที่ออกและ
จ�าหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในบทนี้อาจใช้เพื่อเป็นทุน
ในการก่อสร้างในวิทยาเขตที่มีอยู่ รวมถึงการก่อสร้าง
อาคารและการได้มาซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง การ
ก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในส่วนต่าง ๆ การได้มา
ซึ่งสถานที่ การจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ที่ได้รับ
การปรับปรุงใหม่หรือสร้างใหม่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะ
มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 10 ปีและจัดหาเงินทุนส�าหรับ
การช�าระค่าใช้จ่ายก่อนการก่อสร้างรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด 
เฉพาะแผนเบื้องต้นและภาพวาดการท�างานส�าหรับสิ่ง
อ�านวยความสะดวกของ วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย

(ง) ส�าหรับวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ “ระหว่างส่วน” 
มีความหมายว่าอาจมีการใช้มากกว่าหนึ่งส่วนในการ
ศึกษาจากทางภาครัฐ

หัวข้อที ่3 บทบัญญัติทางการเงิน 
วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย

101242 (ก) จ�านวนรวมของพ้นธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตให้ออกและจ�าหน่ายตามบทที ่1 (เริ่มต้นด้วย
มาตรา 101200) พันธบัตรในจ�านวนรวมสองพัน
ล้านดอลลาร ์(2,000,000,000 ดอลลาร)์ ไม่รวม
ถึงจ�านวนของพันธบัตรคืนเงินที่ออกตาม กับมาตรา 
101251 อาจจะออกและขายเพื่อจัดหากองทุนเพื่อใช้
ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แสดงในบทนี้และ
ช�าระเงินคืนกองทุนหมุนเวียนพันธบัตรภาระผูกพันค่าใช้
จ่ายทั่วไปตามมาตรา 16724.5 ของประมวลกฎหมาย
รัฐบาล

(ข) ตามมาตรานี้ เหรัญญิกจะขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความ
สะดวกอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 ใน
เวลาที่แตกต่างกันที่จ�าเป็นส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
บริการที่จ�าเป็นโดยการจัดสรร

101243 (ก) พันธบัตรที่ได้รับอนุญาตในบทนี้จะต้อง
ได้รับการจัดเตรียม ด�าเนินการ ออกจ�าหน่าย จ่ายและ
ไถ่ถอนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มจากมาตรา 16720) ของ
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101249 (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการใน
บทนี ้ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินอาจอนุญาตให้ถอนเงิน
ออกจากกองทุนทั่วไปในจ�านวนไม่เกินจ�านวนพันธบัตร
ที่ไม่ได้ขาย โดยไม่รวมพันธบัตรคืนเงินที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 101251 หักด้วยจ�านวนเงินกู้ใด ๆ และ
ยังไม่ได้ช�าระตามมาตรานี้และถอนออกจากกองทุน
ทั่วไปตามมาตรา 101247 และยังไม่ได้ส่งคืนซึ่งได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวย
ความสะดวกอุดมศึกษาที่จะขายเพื่อด�าเนินการตามบท
นี ้เงินที่ถอนออกจะถูกน�าไปฝากไว้ในกองทุนพันธบัตร
ทุนวิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียป ี2020 ที่
สอดคล้องกับบทนี ้เงินที่มีอยู่ในมาตรานี้จะถูกส่งคืนไป
ยังกองทุนทั่วไปรวมถึงจ�านวนเท่ากับดอกเบี้ยที่จะได้รับ
ในบัญชีการลงทุนเงินร่วม จากเงินที่ได้รับจากการขาย
พันธบัตรส�าหรับเจตนารมณ์เพื่อด�าเนินการในบทนี้ให้
ลุล่วงไป

(ข) ค�าร้องขอใด ๆ ที่ส่งต่อไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและ
กระทรวงการคลังเพื่อขอเงินทุนจากการออกพันธบัตร
นี้ส�าหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในบท
นี้โดยวิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนียจะต้องมาพร้อมกับ
แผนการใช้จ่ายเงินทุนห้าป ีจัดล�าดับความส�าคัญของ
ระบบวิทยาลัยชุมชนและจัดล�าดับความส�าคัญอิงไปตาม
รัฐ ค�าร้องขอจะต้องรวมถึงตารางเวลาที่จัดล�าดับความ
ส�าคัญของติดตั้งการจับแผ่นดินไหวที่จ�าเป็นในการลด
ความส�าคัญลงไป ในการตัดสินใจในวิทยาลัยโดยเฉพาะ 
อันตรายจากการเกิดแผ่นดินไหวในอาคารที่ระบุว่าเป็น
วิทยาลัยที่มีความส�าคัญสูง

101250 เงินทั้งหมดที่ฝากไว้ในกองทุนตราสารทุน
ทุนวิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนียป ี2020 ที่ได้มาจาก
เบี้ยประกันภัยและดอกเบี้ยค้างรับจากพันธบัตรที่ขาย
ตามบทนี้จะถูกสงวนไว้ในกองทุนและจะสามารถโอนไป
ยังกองทุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ ดอกเบี้ยหุ้นกู้
ยกเว้นจ�านวนที่ได้จากเบี้ยประกันอาจถูกสงวนไว้และน�า
ไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกrพันธบัตรอันก่อนที่จะ
โอนไปยังกองทุนทั่วไป

101251 พันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้อาจ
ได้รับเงินคืนตามหัวข้อที ่6 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 16780) 
ของบทที ่4 ในส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 
2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายข้อบังคับทั่วไปของรัฐว่าด้วยพันธบัตร การ
อนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐในการออก

แต่ก็มีการจัดสรรเงินจ�านวนดังต่อไปนี้จากกองทุนทั่วไป
ในคลังของรัฐ เพื่อจุดประสงค์ของบทนี ้:

(ก) ยอดรวมรายปีที่จ�าเป็นในการช�าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี ้
เนือ่งจากเงนิต้นและดอกเบีย้ไดค้รบก�าหนดและต้องช�าระ

(ข) ผลรวมที่จ�าเป็นในการด�าเนินการตามมาตรา 
101249 อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องค�านึงถึง
ปีงบประมาณ

101247 คณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย 
(ข) ของมาตรา 101243 อาจขอให้คณะกรรมการการ
ลงทุนเงินร่วม ท�าเงินจากบัญชีการลงทุนเงินร่วม หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากการจัดหาเงินทุนระหว่าง
กาลตามมาตรา 16312 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล 
เพื่อจุดประสงค์ในการด�าเนินบทนี ้จ�านวนค�าร้องขอ
จะต้องไม่เกินจ�านวนพันธบัตรที่ขายไม่ได้ซึ่งมติคณะ
กรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความสะดวกอุดมศึกษา
ได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายเพื่อการด�าเนินการตามบทนี้
โดยไม่รวมถึงพันธบัตรคืนเงินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 
101251 จ�านวนเงินที่ยืมและยังไม่ได้ช�าระตามมาตรา
นี้และถอนออกจากกองทุนทั่วไปตามมาตรา 101249 
และยังไม่ได้คืน คณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในส่วน
ย่อย (ข) ของมาตรา 101243 จะด�าเนินการเอกสาร
ใด ๆ ตามที่คณะกรรมการการลงทุนเงินร่วม ต้องการ
เพื่อรับและช�าระคืนเงินกู ้เงินยืมใด ๆ จะน�าไปฝากไว้ใน
กองทุนพันธบัตรทุนวิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียป ี
2020 ที่คณะกรรมการจัดสรรตามบทนี้

101248 แม้มีบทบัญญัติอื่น ๆ ของบทนี้หรือ
กฎหมายพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปของรัฐ ถ้าเหรัญญิก
ขายพันธบัตรตามบทนี้ซึ่งรวมถึงความเห็นที่ปรึกษา
ด้านพันธบัตรที่มีผลต่อการที่ดอกเบี้ยในพันธบัตรถูก
แยกออกจากรายได้รวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี
ของรัฐบาลกลาง ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดหรือมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีใด ๆ ของรัฐบาลกลางเหรัญญิกอาจ
เก็บบัญชีแยกต่างหากส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้
เหล่านี ้เหรัญญิกอาจใช้หรือควบคุมการใช้เงินหรือราย
ได้เหล่านั้นเพื่อจ่ายเงินคืน การลงโทษหรือการช�าระ
เงินอื่น ๆ ที่จ�าเป็นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือ
ด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการใช้
เงินที่ได้รับตามที่กฎหมายก�าหนด รักษาสถานะที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีของพันธบัตรเหล่านั้นและเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางใน
นามของกองทุนของรัฐนี้
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13
1986 หรือตามมาตรา 67334 ตามที่ก�าหนดไว้ใน
กฎหมายการอ�านวยความสะดวกอุดมศึกษาของปี 1988

หัวข้อที ่2 ข้อก�าหนดของโปรแกรมที่ใช้บังคับ
กับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและ 

วิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส์

101310 (ก) จากรายได้จากพันธบัตรที่ออกและ
จ�าหน่ายตามข้อ 4 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 101330) ผลรวม
ของสองพันล้านดอลลาร ์(2,000,000,000 ดอลลาร)์ 
จะถูกน�าไปฝากไว้ในกองทุนพันธบัตรทุนมหาวิทยาลัย
ป ี2020 เพื่อวัตถุประสงค์ในบทนี ้เมื่อเหมาะสม มีการ
จัดสรรเงินเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใช้จ่ายเพื่อ
จุดประสงค์ของบทนี้

(ข) จุดประสงค์ของบทนี้รวมถึงการช่วยเหลือในการ
ตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียและวิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส์

(ค) เงินที่ได้จากการออกและจ�าหน่ายพันธบัตรตามบทนี้
จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใด ๆ ต่อไปนี ้:

(1) การก่อสร้าง การสร้างใหม่ และการปรับรูปแบบของ
อาคารที่มีอยู่หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ รวมถึงการ
สร้างอาคารและการได้มาซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

(2) การตกแต่ง ปรับปรุงหรือสร้างสิ่งอ�านวยความ
สะดวกต่าง ๆ 

(3) แผนการช�าระเงินของค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
ก่อสร้างล่วงหน้าซึ่งรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะแผนการ
เบื้องต้นและภาพวาดการท�างาน

(4) การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งอ�านวยความสะดวก

(5) การก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก
นอกมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ส�าเร็จราชการแห่ง
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียรวมถึงการเข้าซื้อกิจการของ
สถานที่ที่จะสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกเหล่านี้

หัวข้อที ่3 ข้อก�าหนดของโปรแกรมที่ใช้บังคับ
ถึงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

101320 (ก) จากรายได้จากพันธบัตรที่ออกและ
จ�าหน่ายตามข้อ 4 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 101330) ผลรวม
ของสองพันล้านดอลลาร ์(2,000,000,000 ดอลลาร)์ 
จะถูกน�าไปฝากไว้ในกองทุนพันธบัตรทุนมหาวิทยาลัย
ป ี2020 เพื่อวัตถุประสงค์ในบทนี ้เมื่อเหมาะสม มีการ

พันธบัตรที่อธิบายไว้ในบทนี้รวมถึงการอนุมัติการออก
พันธบัตรใด ๆ ที่ออกเพื่อคืนพันธบัตรใด ๆ ที่ออกภายใต้
บทเดิมนี ้หรือพันธบัตรคืนเงินที่ออกก่อนหน้านี ้พันธบัตร
ใด ๆ ที่ได้รับคืนซึ่งมีรายได้จากการขอคืนพันธบัตรตาม
ที่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้อาจถูกยกเลิกโดยชอบด้วย
กฎหมายตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในลักษณะและ
ขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในการแก้ไขซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ครั้งคราว

101252 เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตในบทนี้ไม่ได้เป็น “รายได้ของภาษี” ซึ่ง
เป็นค�าที่ใช้ในมาตรา 13 B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียและการเบิกจ่ายเงินเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ
จ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว

บทที่ 4 สิ่งอ�านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

หัวข้อที ่1 บทบัญญัติทั่วไป

101300 (ก) ระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐนี ้
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, วิทยาลัยกฎหมายเฮ
สติงส์ และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียและศูนย์นอก
มหาวิทยาลัยตามล�าดับ

(ข) กองทุนพันธบัตรมหาวิทยาลัยทุน 2020 ถูกจัดตั้ง
ขึ้นที่นี่ในกระทรวงการคลังของรัฐส�าหรับการฝากเงิน
จากรายได้ของพันธบัตรไม่รวมถึงรายได้จากพันธบัตร
คืนเงินใด ๆ ที่ออกตามมาตรา 101339 ที่ออกและขาย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการนี้ของบทนี้

(ค) (1) คณะกรรมการด้านการเงินต่อสิ่งอ�านวยความ
สะดวกระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 
ยังคงอยู่ในการท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามที่ก�าหนด
ไว้ในกฎหมายพันธบัตรทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มต้น
ด้วยมาตรา 16720) ของส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของ
หัวข้อ 2 ของประมวลกฎหมายรัฐ) เพื่อจุดประสงค์ของ
บทนี้เพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแห่ง
แคลิฟอร์เนีย วิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส์และมหาวิทยาลัย
แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

(2) การเพิ่มวิทยาลัยกฎหมายของเฮสติงส์ในมาตรานี้
จะอธิบายถึงเจตนาของสภานิติบัญญัติเกี่ยวกับและไม่ได้
มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงจาก 
การอนุมัติเงินทุนที่ท�าตามมาตรา 67354 ตามที่ก�าหนด
ไว้ในกฎหมายตราสารหนี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ 
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ความสะดวกทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินทุนประจ�าปีของหน่วยงาน
เหล่านั้นและในวันที ่15 พฤษภาคม ในแต่ละปีหน่วย
งานเหล่านั้นรายงานการค้นพบของพวกเขาต่อคณะ
กรรมการงบประมาณของสภานิติบัญญัติแต่ละแห่ง

(2) เพื่อจุดประสงค์ของส่วนย่อยนี้อาจใช้ “ระหว่างส่วน
ต่าง ๆ” ซึ่งมีความหมายว่าอาจจะใช้มากกว่าหนึ่งส่วน
จากการศึกษาระดับอุดมศึกษา

101331 (ก) พันธบัตรที่ได้รับอนุญาตในบทนี้จะต้อง
ได้รับการจัดเตรียม ด�าเนินการ ออกจ�าหน่าย จ่ายและ
ไถ่ถอนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐ (บทที ่4 (เริ่มจากมาตรา 16720) ของ
ส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 2 ของกฎหมายของ
รัฐบาล) บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการแก้
ไขเและเพิ่มเติมในกฎหมายดังกล่าว และที่เพิ่มเติม น�า
ไปใช้กับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตและบทนี้และจะรวมอยู่
ในบทนี้ราวกับว่าได้ระบุไว้ครบในบทนี้ยกเว้นส่วนย่อย 
(ก) และ (ข) ของมาตรา 16727 แห่งประมวลกฎหมาย
รัฐบาลจะไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตตามบท
นี้

(ข) ส�าหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายพันธบัตรพันธกรณี
ทั่วไปของรัฐหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยที่จัดการการ
จัดสรรกองทุนพันธบัตรทุนมหาวิทยาลัยออกในป ี2020 
ได้รับมอบหมายให้เป็น “คณะกรรมการ” ส�าหรับ
โครงการที่ได้รับทุนตามบทนี้

(ค) รายได้ของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้จะมี
ให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
แก่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, วิทยาลัยกฎหมายเฮ
สติงส์ และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียส�าหรับการ
ก่อสร้างที่มีอยู่หรือใหม่ วิทยาเขตและศูนย์นอกวิทยาเขต
และการใช้งานร่วมกันและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในบทนี้

101332 คณะกรรมการด้านการเงินว่าด้วยสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา 67353 จะอนุญาตให้มีการออกพันธบัตรตาม
บทนี้เฉพาะเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับการจัดสรรเงินทุนเพื่อ
วัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในบทนี้ซึ่งได้รับอนุญาต
อย่างชัดแจ้งจากสภานิติบัญญัติในกฎหมายงบประมาณ
ประจ�าปี ตามทิศทางของกฎหมายนั้น คณะกรรมการจะ
ต้องพิจารณาว่ามีความจ�าเป็นหรือไม่ต้องการที่จะออก
พันธบัตรที่ได้รับอนุญาตตามบทนี้เพื่อด�าเนินการตาม

จัดสรรเงินเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใช้จ่ายเพื่อ
จุดประสงค์ของบทนี้

(ข) จุดประสงค์ของบทนี้รวมถึงการช่วยเหลือในการ
ตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนของมหาวิทยาลัย
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

(ค) เงินที่ได้จากการออกและจ�าหน่ายพันธบัตรตามบทนี้
จะสามารถใช้ได้ส�าหรับการใด ๆ ต่อไปนี ้:

(1) การก่อสร้าง การสร้างใหม่ และการปรับรูปแบบของ
อาคารที่มีอยู่หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ รวมถึงการ
สร้างอาคารและการได้มาซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

(2) การตกแต่ง ปรับปรุงหรือสร้างสิ่งอ�านวยความ
สะดวกต่าง ๆ

(3) แผนการช�าระเงินของค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
ก่อสร้างล่วงหน้าซึ่งรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะแผนการ
เบื้องต้นและภาพวาดการท�างาน

(4) การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งอ�านวยความสะดวก

(5) การก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก
นอกวิทยาเขต และในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของรัฐ
แคลิฟอร์เนียที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ
ของ มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงการได้มาซึ่ง
สถานที่ที่จะสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกเหล่านี้

หัวข้อที ่4 บทบัญญัติการคลังของมหาวิทยาลัย

101330 (ก) จ�านวนรวมของพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตให้ออกและจ�าหน่ายตามบทที ่1 (เริ่มตั้งแต่
มาตรา 101200) พันธบัตรจ�านวนสี่พันล้านดอลลาร ์
(4,000,000,000 ดอลลาร)์ ไม่รวมถึงจ�านวนของ
พันธบัตรคืนเงินที่ออกตาม อาจออกและขายมาตรา 
101339 เพื่อจัดหากองทุนเพื่อใช้ในการด�าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่แสดงในบทนี้และช�าระเงินคืนกองทุน
หมุนเวียนพันธบัตรภาระผูกพันค่าใช้จ่ายทั่วไปตาม
มาตรา 16724.5 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล

(ก) ตามมาตรานี้เหรัญญิกจะขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการอ�านวยการสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 67353 ในเวลาต่าง 
ๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับค่าใช้จ่ายในการบริการที่ต้องการโดย
การจัดสรร

(ค) (1) มันเป็นความตั้งใจของสภานิติบัญญัติที่
มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียเป็นประจ�าทุกปีพิจารณาการรวมสิ่งอ�านวย
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ออกจากรายได้รวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีของรัฐบาล
กลาง ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดหรือมีสิทธิประโยชน์
ทางภาษีใด ๆ ของรัฐบาลกลางเหรัญญิกอาจเก็บบัญชี
แยกต่างหากส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้เหล่านี ้
เหรัญญิกอาจใช้หรือควบคุมการใช้เงินหรือรายได้เหล่า
นั้นเพื่อจ่ายเงินคืน การลงโทษหรือการช�าระเงินอื่น ๆ ที่
จ�าเป็นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือด�าเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการใช้เงินที่ได้รับตาม
ที่กฎหมายก�าหนด รักษาสถานะที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ของพันธบัตรเหล่านั้นและเพื่อให้ได้รับประโยชน์อื่น ๆ 
ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางในนามของกองทุนของ
รัฐนี้

101337 (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการใน
บทนี ้ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินอาจอนุญาตให้ถอนเงิน
ออกจากกองทุนทั่วไปในจ�านวนไม่เกินจ�านวนพันธบัตร
ที่ไม่ได้ขาย โดยไม่รวมพันธบัตรที่อนุญาตไปตามมาตรา 
101339 ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้าน
การเงินสิ่งอ�านวยความสะดวกอุดมศึกษาที่จะขายเพื่อ
ด�าเนินการตามบทนี ้เงินที่ถอนออกจะถูกน�าไปฝากไว้
ในกองทุนพันธบัตรทุนมหาวิทยาลัยแห่งรัฐป ี2020 ที่
สอดคล้องกับบทนี ้เงินที่มีอยู่ในมาตรานี้จะถูกส่งคืนไป
ยังกองทุนทั่วไปรวมถึงจ�านวนเท่ากับดอกเบี้ยที่จะได้รับ
ในบัญชีการลงทุนเงินร่วม จากเงินที่ได้รับจากการขาย
พันธบัตรส�าหรับเจตนารมณ์เพื่อด�าเนินการในบทนี้ให้
ลุล่วงไป

(ข) การร้องขอใด ๆ ที่ส่งต่อไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและ
กระทรวงการคลังเพื่อขอเงินทุนจากการออกพันธบัตรนี้
ส�าหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในบทนี้
โดยมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, วิทยาลัยกฎหมายเฮ
สติงส์ หรือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทั้งสอง
อย่างต่อไปนี ้:

(1) แผนการลงทุนห้าปีของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
โดยเฉพาะ

(2) ก�าหนดการของโครงการที่สอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของมาตรา 89776 ส�าหรับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียหรือมาตรา 92170 ส�าหรับมหาวิทยาลัย
แห่งแคลิฟอร์เนีย ก�าหนดการของโครงการจะรวมถึง
การพิจารณาโครงการที่แก้ไขปัญหาไฟไหม้และความ
ปลอดภัยในชีวิต โครงการที่แก้ไขปัญหาการเกิดแผ่นดิน
ไหวและโครงการที่แก้ไขปัญหาการบ�ารุงรักษาที่รอการ
ตัดบัญชีที่ส�าคัญ

วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในบทนี้และหากเป็นเช่นนั้น
ปริมาณของพันธบัตรที่จะออกและขาย การออกพันธบัตร
ครั้งต่อไปอาจได้รับอนุญาตและจ�าหน่ายเพื่อด�าเนินการ
เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและไม่จ�าเป็นว่าการออกพันธบัตร
ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจะออกจ�าหน่ายในเวลาใดก็ได้

101333 จะมีการจัดเก็บในแต่ละปีและในลักษณะ
เดียวกันและในเวลาเดียวกันกับการจัดเก็บรายได้อื่น 
ๆ ของรัฐนอกเหนือจากรายได้ปกติของรัฐจ�านวนเงิน
ที่ต้องช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย พันธบัตรในแต่ละป ีซึ่ง
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ถูกเรียกเก็บภาษีตาม
กฎหมายโดยมีภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรายได้ที่
ต้องท�าและด�าเนินการทุกครั้งที่จ�าเป็นในการเก็บยอด
รวมเพิ่มเติมนั้น

101334 โดยไม่ค�านึงว่ามาตรา 13340 แห่ง
ประมวลกฎหมายรัฐบาลจะก�าหนดข้อความใดไว้ก็ตาม 
แต่ก็มีการจัดสรรเงินจ�านวนดังต่อไปนี้จากกองทุนทั่วไป
ในคลังของรัฐ เพื่อจุดประสงค์ของบทนี ้:

(ก) ยอดรวมรายปีที่จ�าเป็นในการช�าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของพันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี ้
เนือ่งจากเงนิต้นและดอกเบีย้ไดค้รบก�าหนดและต้องช�าระ

(ข) ยอดรวมที่จ�าเป็นที่ด�าเนิน มาตรา 101337 ซึ่ง
เหมาะสมโดยไม่ต้องค�านึงถึงปีงบประมาณ

101335 คณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย 
(ข) ของมาตรา 101331 อาจขอให้คณะกรรมการการ
ลงทุนเงินร่วม ท�าเงินจากบัญชีการลงทุนเงินร่วม หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากการจัดหาเงินทุนระหว่าง
กาลตามมาตรา 16312 แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาล 
เพื่อจุดประสงค์ในการด�าเนินบทนี ้จ�านวนค�าร้องขอ
จะต้องไม่เกินจ�านวนพันธบัตรที่ขายไม่ได้ ซึ่งมติคณะ
กรรมการด้านการเงินสิ่งอ�านวยความสะดวกอุดมศึกษา
ได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายเพื่อการด�าเนินการตามบทนี้
โดยไม่รวมถึงพันธบัตรคืนเงินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 
101339 คณะกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนย่อย 
(ข) ของมาตรา 101331 จะด�าเนินการเอกสารใด 
ๆ ตามที่คณะกรรมการการลงทุนเงินร่วม ต้องการเพื่อ
รับและช�าระคืนเงินกู ้เงินยืมใด ๆ จะน�าไปฝากไว้ใน
กองทุนพันธบัตรทุนวิทยาลัยแห่งรัฐป ี2020 ที่คณะ
กรรมการจัดสรรตามบทนี้

101336 แม้มีบทบัญญัติอื่น ๆ ของบทนี้หรือกฎหมาย
พันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปของรัฐ ถ้าเหรัญญิกขาย
พันธบัตรตามบทนี้ซึ่งรวมถึงความเห็นที่ปรึกษาด้าน
พันธบัตรที่มีผลต่อการที่ดอกเบี้ยในพันธบัตรถูกแยก
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ๆ รวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะการตรวจสอบที่ด�าเนิน
การตามมาตรา 41024 จะถือว่า เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของวรรค (1)

(3) ผลของการตรวจสอบใด ๆ ที่ก�าหนดโดยแผนกนี้
จะต้องโพสต์บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเขตโรงเรียนที่
ใช้บังคับ, เขตวิทยาลัยชุมชน, ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา, โรงเรียนกฎหมาย, มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย, 
มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, หรือวิทยาลัยกฎหมายเฮ
สติงส์ 

(ข) (1) (ก) ก่อนที่จะอนุมัติโครงการหรือโครงการการ
หาทุนจากส่วนนี้คณะกรรมการปกครองของเขตการ
ศึกษา คณะกรรมการการศึกษาของเทศมณฑลหรือคณะ
กรรมการปกครองของโรงเรียนชาร์เตอร์ ต้องมีการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อร้องขอ
ข้อมูลจากสมาชิกของสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการหรือ
โครงการที่เสนอให้ยื่น

(ข) ก่อนที่จะอนุมัติค�าขอส�าหรับการพิจารณาโครงการ
หนึ่งหรือหลายโครงการโดยสภานิติบัญญัติที่จะได้รับทุน
จากรายได้จากพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตจากส่วนนี้คณะ
กรรมการปกครองของเขตวิทยาลัยชุมชนจะต้องมีการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อร้องขอ
ข้อมูลจากสมาชิกของสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการหรือ
โครงการที่ถูกขอให้พิจารณา

(2) การท�าประชาพิจารณ์ที่จ�าเป็นตามวรรค (1) อาจ
จะ :

(ก) เกิดขึ้นในประชาพิจารณ์เดียวกันหากคณะกรรมการ
บริหารหรือองค์กรนั้นอนุม้ติโครงการได ้มองหาทุนจาก
ส่วนนี้

(ข) ด�าเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการได้ยินตามก�าหนด
เวลาโดยปกติและเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับคณะ
กรรมการหรือหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(3) (ก) เขตการศึกษา ส�านักงานเขตการศึกษา โรง
เรียนชาร์เตอร์หรือเขตวิทยาลัยชุมชนจะโพสต์ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการหรือโครงการต่าง ๆ ถึงการค้นหาหรือ
การขอเงินทุนจากส่วนนี้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือเนื้อหาในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
สาธารณะ

(ข) ข้อมูลโครงการที่สะท้อนบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
ตามวรรค (ก) จะรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะที่ตั้งของ
โครงการหรือโครงการต้นทุนโครงการโดยประมาณและ
ระยะเวลาโดยประมาณส�าหรับความส�าเร็จของโครงการ 
หรือโครงการต่าง ๆ 

101338 เงินทั้งหมดที่ฝากไว้ในกองทุนตราสารทุน
ทุนมหาวิทยาลัยป ี2020 ที่ได้มาจากเบี้ยประกันภัยและ
ดอกเบี้ยค้างรับจากพันธบัตรที่ขายตามบทนี้จะถูกสงวน
ไว้ในกองทุนและจะสามารถโอนไปยังกองทุนทั่วไปเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ยกเว้นจ�านวนที่ได้
จากเบี้ยประกันอาจถูกสงวนไว้และน�าไปใช้จ่ายค่าใช้
จ่ายในการออกrพันธบัตรอันก่อนที่จะโอนไปยังกองทุน
ทั่วไป

101339 พันธบัตรที่ออกและจ�าหน่ายตามบทนี้อาจ
ได้รับเงินคืนตามหัวข้อที ่6 (เริ่มตั้งแต่มาตรา 16780) 
ของบทที ่4 ในส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของหัวข้อ 
2 ของประมวลกฎหมายรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายข้อบังคับทั่วไปของรัฐว่าด้วยพันธบัตร การ
อนุมัติโดยผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐในการออก
พันธบัตรที่อธิบายไว้ในบทนี้รวมถึงการอนุมัติการออก
พันธบัตรใด ๆ ที่ออกเพื่อคืนพันธบัตรใด ๆ ที่ออกภายใต้
บทเดิมนี ้หรือพันธบัตรคืนเงินที่ออกก่อนหน้านี ้พันธบัตร
ใด ๆ ที่ได้รับคืนซึ่งมีรายได้จากการขอคืนพันธบัตรตาม
ที่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้อาจถูกยกเลิกโดยชอบด้วย
กฎหมายตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตในลักษณะและ
ขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในการแก้ไขซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ครั้งคราว

101340 เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรที่ได้รับ
อนุญาตในบทนี้ไม่ได้เป็น “รายได้ของภาษี” ซึ่งเป็น
ค�าที่ใช้ในมาตรา 13 B ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียและการเบิกจ่ายเงินเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ
จ�ากัดที่ก�าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว

บทที่ 5 บทบัญญัติที่โปร่งใสและรับผิดชอบ

101350 (ก) (1) คณะกรรมการการปกครองของ
เขตการศึกษา คณะกรรมการการปกครองของวิทยาลัย
ชุมชนเขต ผู้ก�ากับดูแลโรงเรียนคณะกรรมการการ
ปกครองของโรงเรียนชาร์เตอร ์คณะกรรมาธิการของ
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ส�าเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียหรือคณะกรรมการของ
วิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส์ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระของโครงการ
ใด ๆ ที่ได้รับทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากการด�าเนินการ
ของพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตจากส่วนนี้จะด�าเนินการ
เพื่อให้แน่ใจว่า ได้รับการตรวจสอบส�าหรับค่าใช้จ่ายที่
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

(2) การตรวจสอบประสิทธิภาพที่ด�าเนินการส�าหรับ
โครงการใด ๆ ที่ได้รับทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจากการ
รับพันธบัตรที่ได้รับอนุญาตจากส่วนนี้และกฎหมายอื่น 
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46 | เนื้อหาของกฏหมายที่เสนอ  

เน้ือหาของกฏหมายที่เสนอ   ข้อเสนอที 13 ต่อ

(3) (ก) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัย
แห่งแคลิฟอร์เนียและวิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส ์จะ
โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติให้ส่งโดยองค์กรก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ตสาธารณะของตน 

(ข) ข้อมูลโครงการที่สะท้อนบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
ตามวรรค  (ก) จะรวมถึง แต่ไม ่จ�ากัด เฉพาะที่ตั้งของ
โครงการหรือโครงการต้นทุนโครงการโดยประมาณและ
ระยะเวลาโดยประมาณส�าหรับความส�าเร็จของโครงการ 
หรือโครงการต่าง ๆ

(4) (ก) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัย
แห่งแคลิฟอร์เนียและวิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส ์หรือ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจะต้องรักษาบัญชีเอกสารและ
บันทึกทางการเงินทั้งหมดที่จ�าเป็นส�าหรับการตรวจสอบ
ตามแผนกย่อย (ก)

(ข) เพื่อจุดประสงค์ของวรรคนี ้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียและวิทยาลัย
กฎหมายเฮสติงส์ หรือวิทยาเขตที่เกี่ยวข้องอาจเก็บรักษา
บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายของรัฐและรัฐบาล
กลางที่บังคับใช้

(4) (ก) โรงเรียนเทศบาลส�านักงานเขตการศึกษา โรง
เรียนชาร์เตอร์หรือวิทยาลัยชุมชน ที่จะรักษาบัญชีการ
เงินเอกสารและบันทึกสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการตรวจสอบ
ต้องเป็นไปตามการจัดสรร (ก)

(ข) ส�าหรับจุดประสงค์ของวรรคนี้ เขตการศึกษา 
ส�านักงานเขตการศึกษาโรงเรียนชาร์เตอร์หรือเขต
วิทยาลัยชุมชนอาจเก็บบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางที่บังคับใช้

(ค) (1) ก่อนที่จะอนุมัติค�าขอส�าหรับการพิจารณา
โครงการหนึ่งหรือหลายโครงการโดยสภานิติบัญญัติ
ที่จะได้รับทุนจากรายได้จากพันธบัตรที่ได้รับอนุญาต
จากส่วนนี้ คณะกรรมการบริหารแห่งมหาวิทยาลัยแห่ง
รัฐแคลิฟอร์เนีย รีเจนต์สแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
และคณะกรรมการปกครองของวิทยาลัยกฎหมาย 
Hasting จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อร้องขอข้อมูลจากสมาชิกของ
สาธารณชนเกี่ยวกับโครงการหรือโครงการที่ถูกขอให้
พิจารณา

(2) การท�าประชาพิจารณ์ที่จ�าเป็นตามวรรค (1) อาจ
จะ :

(ก) เกิดขึ้นในการรับฟังความคิดเห็นเดียวกันของ
ประชาชนทั่วไปที่หน่วยงานที่มีอ�านาจอนุมัติการยื่น
โครงการหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

(ข) ด�าเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา
ก�าหนดเวลาอย่างสม�่าเสมอ
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3 กุมภาพันธ์ 2020
วันแรกที่เปิดให้ลงคะแนนเสียงผ่านทาง
ไปรษณีย์

18 กุมภาพันธ์ 2020
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพื่อออก
เสียงลงคะแนน คุณสามารถลงทะเบียน 
“แบบมีเงื่อนไข” และลงคะแนนเสียง
ได้ที่ส�านักงานเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑล
ของคุณหรือคูหาเลือกตั้งหลังจากพ้น
ก�าหนดลงทะเบียนส�าหรับผู้ลงคะแนน
เสียงแล้ว 

25 กุมภาพันธ์ 2020
วันสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของ
เทศมณฑลจะรับใบสมัครของผู้ออกเสียง
ลงคะแนนที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน
ทางไปรษณีย์

จ�าไว้ว่าต้องไปออกเสียงลงคะแนน!
สถานที่เลือกตั้งเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น.ของวันเลือกตั้ง!

กุมภาพันธ์

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

มีนาคม

วันที่ที่ต้องจ�า!

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

3 มีนาคม 2020
วันเลือกตั้ง!



การส�ารวจส�ามะโน
ประชากรประจ�าป ี2020

ประชากรของรัฐแคลิฟอร์เนียทุกคนเป็นส่วนส�าคัญ และเราก็ต้องรับประกันว่าสมาชิกทุกคนในครัวเรือนของเรา ไม่ว่าจะมีสถานะ
ความเป็นพลเมืองอะไร จะเป็นส่วนหนึ่งในการส�ารวจส�ามะโนประชากรประจ�าปี 2020 ซึ่งก็รวมถึงเด็กทารก สมาชิกในครอบครัว
และผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว แต่อาศัยอยู่ในสถานที่ตามที่อยู่ของคุณด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส�ารวจส�ามะโน

ประชากรประจ�าปี 2020 ได้ที่ californiacensus.org

จะเริ่มมีการส่งจดหมายเกี่ยวกับการส�ารวจส�ามะโนประชากรประจ�าปี 2020 ตั้งแต่วันที ่12 มีนาคม 2020 เป็นต้นไป
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกแบบฟอร์มส�ารวจส�ามะโนประชากรก่อนวันที ่30 เมษายน 2020
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