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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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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

2 0 2 0

กา
รส

�าร
วจ

ส�ามะโนประช
าก

ร

แคลิฟอร์เนีย
ของทุกคน

    การส�ารวจ  
 ส�ามะโน
ประชากร

http://CALIFORNIACENSUS.ORG
https://californiacensus.org/


18 | ภาพรวมของหนี้จากพันธบัตรรัฐ

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
ในปี 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
เสียงส่วนใหญ ่(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


24 | แถลงการณ์วัตถุประสงค์ของพรรคการเมือง
ล�าดับขอค�าแถลงการณ์จะก�าหนดจากการสุ่มจับฉลาก พรรคการเมืองเป็นผู้มอบแถลงการณ์บนหน้านี้
มาให ้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�า้อดน�้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

เราเชื่อมั่นในการปกป้องชีวิตมนุษย์ทุกผู้ 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
เศรษฐ ีเก็บภาษีคนรวยที่หากินจากคนงาน เพื่อน�ามาตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
เป้าหมายของเรา :
ความยุติธรรมและความเท่าเทียมทางสังคม : •การสาธารณสุขส่วนกลาง
ส�าหรับทุกคน •การศึกษาฟรีส�าหรับทุกคน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย •มีสิทธิในการอพยพอย่างเต็มที ่ไร้การเนรเทศ •จบปัญหา
ความไร้ที่อยู่ 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�า่จนถึงวันเลือกตั้งคุณสามารถด�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
เสียงได้ด้วยตนเองที่คูหาเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้อยู่ดี 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
ไปรษณีย ์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
ตั้งในวันเลือกตั้งอยู่ดี น�าบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์มายื่นให้แก่พนักงานที่คูหาเลือกตั้ง เพื่อแลก
กับบัตรเลือกตั้งที่คูหาเลือกตั้ง หากคุณไม่มีบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์พร้อมทั้งซองจดหมาย คุณ
ก็อาจจะต้องลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรเลือกตั้งชั่วคราว วิธีนี้จะรับประกันว่าคุณยังไม่ได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งชั่วคราวได้ในหน้าที่ 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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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.
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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!
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	สารบัญ
	คู่มือแนะนำฉบับย่อ
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	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


	ค้นหาคูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคุ
	ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้น
	เลือกตั้ง ประธานาธิบดีได้อย่างไร
	ต้องการลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนว่าไม่มีพรรคที่ชื่นชอบใช่ไหม*  
	ลงทะเบียนกับพรรคการเมืองที่ผ่านการรับรองหรือไม่

	สิทธิขั้นพื้นฐานของสำมะโนประชากร
	คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้ :
	ประกาศพิเศษ :  

	การสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี 2020
	หัวใจหลักของสำนักงานสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี 2020

	ข้อเสนอที่ 13 อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพื่อการซ่อมแซมสถานที่ การก่อสร้าง และการปรับปรุงโรงเรียนระดั
	ชื่อและบทสรุปอย่างเป็นทางการจัด
	สรุปการประเมินผลกระทบขั้นสุดท้ายต่องบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐโดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย :

	บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์กฎหมาย
	พื้นภูมิ
	ข้อเสนอ
	ผลกระทบทางการเงิน


	การโต้แย้ง
	★เหตุผลที่ต้องผ่านญัตติที่ 13★
	★การโต้แย้งต่อเหตุผลที่ต้องผ่านญัตติที่ 13 ★
	★การโต้แย้งญัตติที่ 1★
	★ข้อโต้แย้งต่อการโต้แย้งญัตติที่ 13★

	ภาพรวมของหนี้จากพันธบัตรรัฐ
	พันธบัตรรัฐกับต้นทุนของพันธบัตร
	การใช้จ่ายด้านพันธบัตรของรั

	การเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย
	ตำแหน่งทางการเมืองที่ระบุพรรค/เสนอชื่อโดยพรรค
	ตำแหน่งที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้ออกเสียงลงคะแนน 
	ตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่ระบุพรรค 

	ผู้บริจาคเงินจำนวนสูงสุดแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประเด็นในบัตรเลือกตั้ง 
	การลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน
	การลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนในวันเดียวกัน 
	ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนน

	ตรวจสอบสถานะผู้ออกเสียงลงคะแนนของคุณทางออนไลน์ 
	ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนอายุสิบหกปี ออกเสียงลงคะแนนตอนอายุสิบแปดปี
	การลงทะเบียนล่วงหน้าคืออะไร

	แถลงการณ์วัตถุประสงค์ของพรรคการเมือง
	★พรรครีพับลิกัน★
	★พรรคเดโมแครต★
	★พรรคลิเบอร์เทเรียน★
	★พรรคอเมริกันอินดิเพนเดนท์★
	★พรรคพีซแอนด์ฟรีดอม★
	★พรรคกรีน★

	เคล็ดลับสำหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็นทหารและอาศัยอยู่ต่างประเทศ
	วันที่ต้องจำ : 
	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : 

	การลงคะแนนเสียงชั่วคราว
	บัตรเลือกตั้งชั่วคราวคืออะไร
	ใครเป็นผู้หย่อนบัตรเลือกตั้งชั่วคราว 
	บัตรเลือกตั้งชั่วคราวของฉันจะถูกนับหรือไม่ 
	คุณสามารถตรวจสอบสถานะของบัตรเลือกตั้งชั่วคราวของคุณได้โดยวิธีใด 

	กฎหมายว่าด้วยทางเลือกของผู้ลงคะแนนเสียง อนาคตของการลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
	ทำไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
	ฉันจะต้องลงคะแนนเสียงเมื่อไหร่ 
	ฉันจะหาตู้รับคืนหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่ไหน
	ฉันต้องทำอย่างไร ถ้ายังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 
	ถ้าเกิดเทศมณฑลของฉันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยทางเลือกของผู้ลงคะแนนเสียงของรัฐแคลิฟอร์เนียล่ะ 

	วิธีลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
	ใครที่สามารถลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้
	วิธีรับบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ 
	วิธีส่งบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์คืน 
	บัตรเลือกตั้งมีการชำระค่าฝากส่งทางไปรษณีย์แล้ว

	ความช่วยเหลือสำหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่พิการ
	การลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
	การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่บ้าน 
	คู่มือที่มีข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงแบบเสียงและแบบมีตัวอักษรขนาดใหญ่ 

	คำถามที่พบบ่อย
	ฉันมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไหม
	แล้วถ้าฉันลืมลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรืออัปเดตการลงทะเบียนของฉันล่ะ
	ฉันจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและข้อเสนอต่าง ๆ ได้อย่างไร
	ฉันจะต้องลงคะแนนเสียงที่ไหน
	ฉันจะลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ได้อย่างไร
	ฉันจะเสียค่าแสตมป์เท่าไหร่ ถ้าฉันเลือกลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ 
	ฉันจะส่งคืนบัตรเลือกตั้งประเภทลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ได้อย่างไร
	หากฉันลงทะเบียนว่าจะลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ฉันสามารถลงคะแนนเสียงด้วยตนเองได้อยู่หรือไม่ 
	ผู้ลงคะแนนเสียงที่พิการสามารถลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ 
	ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเทศมณฑลของฉันได้รับบัตรลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ของฉันแล้ว 
	ฉันสามารถลางานไปลงคะแนนเสียงได้หรือไม่ 
	ฉันจำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อลงคะแนนเสียงหรือไม่
	ฉันจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง 

	สำนักงานเลือกตั้งประจำเทศมณฑล
	เนื้อหาของกฏหมายที่เสนอ 
	ข้อเสนอที 13
	กฎหมายที่เสนอ 
	ส่วนที่ 71 กฎหมายพันธบัตรเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึ
	บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป 
	บทที่ 2 ระดับก่อนวัยเรียน-มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
	หัวข้อที่ 1 ข้อกำหนดของโครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน-มัธยมศึกษาชั้นป
	หัวข้อที่ 2 ข้อกำหนดทางการเงินของสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน-มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 

	บทที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวก ของวิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
	หัวข้อที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป 
	หัวข้อที่ 2 บทบัญญัติโครงการวิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย 
	หัวข้อที่ 3 บทบัญญัติทางการเงิน วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย 

	บทที่ 4 สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 
	หัวข้อที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป 
	หัวข้อที่ 2 ข้อกำหนดของโปรแกรมที่ใช้บังคับ กับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและ วิทยาลัยกฎหมายเฮสติงส์ 
	หัวข้อที่ 3 ข้อกำหนดของโปรแกรมที่ใช้บังคับ ถึงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
	หัวข้อที่ 4 บทบัญญัติการคลังของมหาวิทยาลัย 

	บทที่ 5 บทบัญญัติที่โปร่งใสและรับผิดชอบ 



	วันที่ที่ต้องจำ!
	จำไว้ว่าต้องไปออกเสียงลงคะแนน! 




