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โครงการ California Motor Voter (ผูอ้อกเสียงลงคะแนนผา่นยานยนตแ์ห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
ท าใหก้ารลงทะเบียนเลือกตั้งท่ีกรมยานยนต ์(Department of Motor Vehicles หรือ DMV) สะดวกและปลอดภยัยิง่ข้ึน 

เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 เลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (SOS) 

ไดด้ าเนินการใหผู้ส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิตามเกณฑไ์ดล้งทะเบียนเลือกตั้งโดยอตัโนมติั เม่ือท าธุรกรรมเก่ียวกบัการขอมีใบอนุญาตขบัข่ี 

บตัรประจ าตวัประชาชน (ID) หรือเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ยกเวน้ในกรณีท่ีบุคคลเหล่านั้นเลือกไม่เขา้ร่วมการลงทะเบียนส าหรับผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง 

เกีย่วกบั 

ตั้งแต่ปี 1993 บทบญัญติัการข้ึนทะเบียนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งแห่งชาติ หรือท่ีเรียกทัว่ไปวา่กฎหมาย Motor Voter 

ไดช่้วยใหผู้ค้นหลายลา้นคนสามารถลงทะเบียนเลือกตั้ง 
หรืออพัเดตขอ้มูลผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระหวา่งท าธุรกรรมเก่ียวกบัใบอนุญาตขบัข่ี หรือบตัรประจ าตวั (ID) 

ท่ีกรมยานยนตแ์ห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (DMV) 

โครงการ California Motor Voter (ผูอ้อกเสียงลงคะแนนผา่นยานยนตแ์ห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย) 
น้ีมีผลใชบ้งัคบักบัพลเมืองแคลิฟอร์เนียท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป และมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑต่์อไปน้ี 

• เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาและมีถ่ินพ านกัอยูใ่นรัฐแคลิฟอร์เนีย 
• ปัจจุบนัไม่ไดต้อ้งโทษจ าคุกในทณัฑสถานของรัฐหรือรัฐบาลกลางเน่ืองจากความผดิทางอาญา 

(ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิของผูถู้กจองจ า โปรดดูขอ้มูลของกระทรวงการต่างประเทศ Voting Rights: Persons 

with a Criminal History) และ 
• ปัจจุบนัไม่ไดถู้กศาลตดัสินวา่ไม่สามารถลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นบุคคลไร้ความสามารถทางจิต (โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีVoting 

Rights: Persons Subject to Conservatorship) 

ทั้งน้ี ชาวแคลิฟอร์เนียท่ีมีอาย ุ16 หรือ 17 ปี สามารถท าการลงทะเบียนล่วงหนา้ได ้จากนั้นระบบจะด าเนินการลงทะเบียนเลือกตั้ง 
เม่ือบุคคลเหล่านั้นมีอายคุรบ 18 ปี โดยอตัโนมติั เราขอแนะน าใหน้ดัหมายเวลาล่วงหนา้ ก่อนเดินทางไปท่ีส านกังานสาขา DMV 

นอกจากน้ี ยงัสามารถใชบ้ริการ DMV ออนไลน์เพื่อต่ออายใุบขบัข่ี บตัรประจ าตวั (ID) หรือเปล่ียนท่ีอยูไ่ด ้

หากท่านระบุวา่เป็นผูมี้สิทธ์ิลงทะเบียนเลือกตั้ง เม่ือด าเนินธุรกรรมใดๆ กบั DMV ไม่วา่ทางออนไลน ์ไปรษณีย ์หรือด าเนินการดว้ยตนเอง 
ระบบจะส่งขอ้มูลผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปยงัเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียโดยทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการรักษาความปลอดภยั 
เม่ือตรวจสอบสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแลว้ ท่านจะไดรั้บการลงทะเบียนเลือกตั้ง 

บุคคลท่ีมีใบขบัข่ี AB 60 ไม่มีสิทธ์ิเขา้ร่วมในโครงการผูอ้อกเสียงลงคะแนนผา่นยานยนตแ์ห่งแคลิฟอร์เนีย (California Motor 

Voter) และไม่มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 
 

ค ำถำมท่ีพบบ่อยเกี่ยวกบัผู้ออกเสียงลงคะแนนผ่ำนยำนยนต์ 

(Motor Voter)  

• ผู้ออกเสียงลงคะแนนผ่ำนยำนยนต์ (Motor Voter) คืออะไร 

กฎหมายของรัฐบาลกลางก าหนดใหก้รมยานยนตแ์ห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (DMV) เปิดโอกาสใหลู้กคา้ลงทะเบียนเลือกตั้งโดยอตัโนมติั 

ระหวา่งท าธุรกรรมเก่ียวกบัการขอมีใบขบัข่ี (DL) บตัรประจ าตวั (ID) หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ 

ภายใตก้ฎหมายของรัฐและโครงการผูอ้อกเสียงลงคะแนนผา่นยานยนตแ์ห่งแคลิฟอร์เนีย (California Motor Voter) ลูกคา้ 
DMV ท่ีระบุวา่เป็นผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บการลงทะเบียนเลือกตั้งโดยอตัโนมติั 

ยกเวน้ในกรณีท่ีบุคคลเหล่านั้นเลือกไม่เขา้ร่วมในระหวา่งท าธุรกรรมเก่ียวกบัการขอมีใบขบัข่ี (DL) บตัรประจ าตวั (ID) 

หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่

https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california/voting-rights-californians
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california/voting-rights-californians
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-info/conservatorship
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-info/conservatorship
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• วธีิตรวจสอบว่ำเป็นผู้มสิีทธ์ิลงทะเบียนและมสิีทธ์ิในกำรลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑต์ามไปน้ี จึงจะมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

1. เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา 

2. เป็นผูมี้ถ่ินพ านกัและมีท่ีอยูใ่นรัฐแคลิฟอร์เนีย 

3. มีอายอุยา่งนอ้ย 18 ปี (หรือลงทะเบียนล่วงหนา้หากอาย ุ16 หรือ 17 ปี แต่ตอ้งมีอาย ุ18 ปี 

หรือมากกวา่นั้นจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงในวนัเลือกตั้ง) 

4. ปัจจุบนัไม่ไดต้อ้งโทษจ าคุกในคดีความผดิทางอาญาของรัฐหรือของรัฐบาลกลาง และ 

5. ปัจจุบนัไม่ไดถู้กศาลตดัสินวา่ไม่สามารถลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นบุคคลไร้ความสามารถทางจิต 

• วธีิตรวจสอบกำรเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 

หากมีคุณสมบติัครบตามขอ้ก าหนด ท่านอาจมีสิทธ์ิเป็นพลเมืองสหรัฐฯ เม่ือเกิด หรือหลงัเกิด การเป็นพลเมืองเม่ือเกิด 

ท่านตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

o เกิดในสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนในปกครอง หรือในพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นความครอบครองของสหรัฐอเมริกา 
โดยเป็นไปตามขอบเขตอ านาจศาลแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ 

o มีพอ่หรือแม่ หรือทั้งพอ่และแม่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ ณ เวลาท่ีท่านเกิด (หากเกิดในต่างประเทศ) 

และมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 

การเป็นพลเมืองหลงัเกิด ท่านตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

o สมคัรเป็นพลเมืองโดย "สืบสนัดาน" หรือ "โดยการขอถือสญัชาติ" citizenship through parents 

o Apply for naturalization ผา่นบริการศุลกากรและการตรวจคนเขา้เมืองแห่งสหรัฐอเมริกา 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาไปท่ี https://www.uscis.gov/us-citizenship หากไม่มีคุณสมบติัขา้งตน้ 

ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ และไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเลือกตั้ง 

• บุคคลท่ีไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ สำมำรถลงทะเบยีนเพ่ือลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได้หรือไม่ 

ไม่ได ้

• ฉันจะได้รับกำรลงทะเบยีนเลือกต้ัง เม่ือสมคัรหรือต่ออำยุใบขับขีโ่ดยอตัโนมัติใช่หรือไม่ 

ใช่ เลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียจะด าเนินการใหผู้ส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิตามเกณฑ์ลงทะเบียนเลือกตั้ง 
เม่ือท าธุรกรรมเก่ียวกบัการขอมีใบอนุญาตขบัข่ี บตัรประจ าตวั หรือเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่
ยกเวน้ในกรณีท่ีบุคคลเหล่านั้นเลือกไม่ลงทะเบียนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งโดยอตัโนมติั 

• ฉันจะได้รับกำรลงทะเบยีนเลือกต้ังโดยอัตโนมติั เม่ือท ำธุรกรรมอ่ืนๆ ที ่DMV ใช่หรือไม่ 

ไม่ใช่ โครงการผูอ้อกเสียงลงคะแนนผา่นยานยนตแ์ห่งแคลิฟอร์เนีย (California Motor Voter) 

ครอบคลุมธุรกรรมเก่ียวกบัใบอนุญาตขบัข่ี บตัรประจ าตวั และการเปล่ียนท่ีอยูเ่ท่านั้น หากท่านไม่ไดท้  าธุรกรรมขา้งตน้ 

กส็ามารถลงทะเบียนเลือกตั้งออนไลนไ์ดท่ี้ RegisterToVote.ca.gov 

• ฉันมอีำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ฉันจะสำมำรถรับกำรลงทะเบยีนเลือกต้ัง เม่ือสมคัรท ำใบอนุญำตหัดขับขีห่รือไม่ 

บคุคลผูม้อีาย ุ16 ถงึ 17 ปี ทีส่มคัรท าใบอนุญาตหดัขบัขีแ่ละมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 

ของผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัการลงทะเบยีนเลอืกตัง้ลว่งหนา้โดยอตัโนมตั ิ

ยกเวน้ในกรณีทีเ่ลอืกไม่เขา้รว่ม หากทา่นลงทะเบยีนลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ 

ท่านจะไดร้บัการลงทะเบยีนเลอืกตัง้โดยอตัโนมตั ิในวนัครบรอบวนัเกดิปีที ่18 

https://www.uscis.gov/node/42030
https://www.uscis.gov/node/42130
https://www.uscis.gov/us-citizenship
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• ฉันอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี แต่จะมสิีทธ์ิลงคะแนนเสียงในกำรเลือกต้ังระดบัรัฐคร้ังหน้ำ 
ฉันจะได้รับกำรลงทะเบยีนเลือกต้ังล่วงหน้ำหรือไม่ 

ใช่ บุคคลผูมี้อาย ุ16 ถึง 17 ปี ท่ีท  าธุรกรรมเก่ียวกบัใบอนุญาตขบัข่ี หรือบตัรประจ าตวั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 

ของผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหนา้ ยกเวน้ในกรณีท่ีเลือกไม่เขา้ร่วม 

หากท่านลงทะเบียนล่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ ท่านจะไดรั้บการลงทะเบียนเลือกตั้งโดยอตัโนมติั ในวนัครบรอบวนัเกิดปีท่ี 18  

• ฉันจะสำมำรถเลือกพรรค เม่ือได้รับกำรลงทะเบยีนโดยอัตโนมติัใช่หรือไม่ 

ใช่ ท่านสามารถเลือกพรรคการเมือง ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของการลงทะเบียนอตัโนมติั นอกจากน้ี ยงัสามารถเลือกการก าหนดค่าอ่ืน ๆ 

ของผูอ้อกเสียงลงคะแนน เช่น ตอ้งการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย ์หรือภาษาท่ีตอ้งการส าหรับเอกสารการเลือกตั้ง 

• จะเกดิอะไรขึน้หำกย้ำยท่ีอยู่ ฉันจะยงัได้ลงทะเบียนเลือกต้ังอยู่ใช่หรือไม่ 

ใช่ แต่ท่านจะไดล้งทะเบียนตามท่ีอยูเ่ดิม ท่านจึงตอ้งเปล่ียนท่ีอยู ่หากตอ้งการลงคะแนนเสียงตามท่ีอยูใ่หม่ หากเปล่ียนท่ีอยูก่บั DMV 

ระเบียนผูอ้อกเสียงลงคะแนนของท่านจะไดรั้บการอปัเดตตามท่ีอยูใ่หม่ อยา่งไรกต็าม ท่านสามารถอปัเดตขอ้มูลการลงทะเบียนไดท่ี้ 

RegisterToVote.ca.gov 
หรือใชแ้อปพลิเคชนัการลงทะเบียนผูอ้อกเสียงลงคะแนนท่ีพร้อมใชท่ี้ส านกังานการเลือกตั้งประจ าเคาน์ต้ี หอ้งสมุด 

หรือท่ีท าการไปรษณียส์หรัฐฯ 

• ฉันจะได้รับกำรยืนยนัว่ำได้รับกำรลงทะเบยีนเลือกต้ังหรือไม่ 

หลงัจาก DMV ด าเนินการตามธุรกรรมแลว้ 
ท่านจะไดรั้บบตัรแจง้เตือนส าหรับผูอ้อกเสียงลงคะแนนจากเจา้หนา้ท่ีการเลือกตั้งประจ าเคาน์ต้ี หรือเลขาธิการรัฐ ภายในส่ีสปัดาห์ 

หากยงัไม่ไดรั้บแจง้เตือนภายในช่วงเวลาดงักล่าว ท่านควรติดต่อเจา้หนา้ท่ีการเลือกตั้งประจ าเคาน์ต้ีในพื้นท่ี หรือไปท่ี 

VoterStatus.sos.ca.gov 

• ฉันจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำฉันลงทะเบยีนเลือกต้ังแล้วหรือไม่ 

ไปท่ี https://voterstatus.sos.ca.gov/ เพื่อยนืยนัสถานะการลงทะเบียนเลือกตั้งของท่าน 

หรือติดต่อส านกังานการเลือกตั้งประจ าเคาน์ต้ี คน้หาส านกังานการเลือกตั้งประจ าเคาน์ต้ีท่ีใกลท่ี้สุด 

โดยไปท่ี: https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices   

• ควรท ำอย่ำงไร หำกฉันไม่ต้องกำรลงทะเบยีนเลือกต้ัง 

หากท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ไม่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้ง 
ท่านสามารถเลือกไม่เขา้ร่วมการลงทะเบียนโดยอตัโนมติั 

• กำรลงทะเบียนเลือกต้ังจะเพิม่โอกำสท่ีฉันจะถูกเรียกตัวไปท ำหน้ำท่ีลูกขุนหรือไม่ 

ไม่จ าเป็น แต่ DMV มอบขอ้มูลรายช่ือผูมี้ใบอนุญาตขบัข่ีและบตัรประจ าตวัปัจจุบนัท่ีมีอาย ุ18 

ปีหรือมากกวา่นั้นใหค้ณะกรรมาธิการลูกขนุ บุคคลท่ีไดรั้บเลือกใหท้ าหนา้ท่ีลูกขนุ ไดรั้บเลือกจากการสุ่มเลือก 

โดยอาจมีแหล่งท่ีมาจากรายช่ือลูกคา้ทางไปรษณีย ์รายนามหมายเลขโทรศพัท ์หรือรายช่ือของบริษทัสาธารณูปโภค 

• วธีิเลือกไม่เข้ำร่วม 

เม่ือท าธุรกรรมเก่ียวกบัการขอมีใบอนุญาตขบัข่ี บตัรประจ าตวั หรือเปล่ียนแปลงท่ีอยูก่บั DMV 

จะมีค าถามวา่ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือไม่ หากตอบวา่มีคุณสมบติัครบ 

จะมีตวัเลือกใหท่้านสามารถเลือกไม่เขา้ร่วมการลงทะเบียนเลือกตั้ง 

• หำกเลือกไม่เข้ำร่วม DMV จะยงัส่งข้อมูลของฉันไปให้เลขำธิกำรรัฐหรือไม่ 

กฎหมายรัฐก าหนดให ้DMV ตอ้งส่งขอ้มูลของผูส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิทุกคนไปใหเ้ลขาธิการรัฐ 

https://voterstatus.sos.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
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เลขาธิการรัฐจะส่งไปรษณียบตัรถึงผูท่ี้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงท่ีเลือกไม่เขา้ร่วมการลงทะเบียนทุกคน เพื่อเตือนใหล้งทะเบียนเลือกตั้ง 
เลขาธิการรัฐจะไม่ติดต่อท่านอีก ยกเวน้ในกรณีท่ีท่านตดัสินใจลงทะเบียนเลือกตั้ง หรือท าธุรกรรมใดๆ ท่ีท าใหมี้สิทธ์ิรับการลงทะเบียนกบั 

DMV อีก 

• หำกฉันระบุว่ำไม่มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง DMV จะยงัส่งข้อมูลของฉันให้เลขำธิกำรรัฐหรือไม่ 

ไม่ DMV จะไม่ส่งขอ้มูลของท่านใหเ้ลขาธิการรัฐ หากท่านระบุวา่ไม่มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง 

• หำกฉันลงทะเบยีนเลือกต้ังโดยไม่ต้ังใจ แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ต้องกำร ฉันจะสำมำรถยกเลิกได้หรือไม่ 

ใช่ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มยกเลิกค าขอ https://elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/cancellation-request-

form.pdf แลว้ส่งแบบฟอร์มดงักล่าวไปใหเ้จา้หนา้ท่ีเลือกตั้งประจ าเคาน์ต้ี จากนั้นระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนให ้

ท่านสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีเลือกตั้งประจ าเคาน์ต้ีได ้หากมีค าถามเพิ่มเติม 

• ระบบ DMV จะสร้ำงควำมมัน่ใจได้อย่ำงไรว่ำ เฉพำะพลเมืองสหรัฐฯ เท่ำน้ันทีล่งทะเบยีนเลือกต้ัง 

การท่ีจะมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่านจะตอ้งเป็นพลเมืองสหรัฐฯ และเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นรัฐแคลิฟอร์เนีย มีอาย ุ18 

ปีข้ึนไปในวนัเลือกตั้ง ปัจจุบนัไม่ไดต้อ้งโทษจ าคุกในเรือนจ าของรัฐหรือเรือนจ าของรัฐบาลกลาง เน่ืองจากความผดิทางอาญา 
และปัจจุบนัไม่ไดถู้กศาลตดัสินวา่ไม่สามารถลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นบุคคลไร้ความสามารถทางจิต 

กฎหมายรัฐสัง่หา้มไม่ให ้DMV ส่งขอ้มูลของผูส้มคัร AB 60 (ผูส้มคัรใบอนุญาตขบัข่ีท่ีไม่มีเอกสารการเขา้เมืองท่ีถูกตอ้ง) 
ใหเ้ลขาธิการรัฐ ส าหรับผูส้มคัรประเภทอ่ืน ๆ กฎหมายรัฐก าหนดใหบุ้คคลแต่ละคน 

ตอ้งแสดงตนวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ 

โดยก าหนดบทลงโทษหากใหข้อ้มูลท่ีเป็นเทจ็ 

• บุคคลท่ีต้องโทษจ ำคุกสำมำรถลงทะเบียนเลือกต้ังได้หรือไม่ 

บุคคลท่ีตอ้งโทษจ าคุกในเรือนจ าของรัฐหรือรัฐบาลกลางอยูใ่นขณะน้ี เน่ืองจากความผดิทางอาญาจะไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเลือกตั้ง 
(ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธ์ิของผูถู้กจองจ า โปรดดูขอ้มูลของกระทรวงการต่างประเทศVoting Rights: Persons with 

a Criminal History) 

• DMV และเลขำธิกำรรัฐใช้ข้อมูลกำรลงทะเบียนผู้ออกเสียงเลือกต้ังของฉันอย่ำงไร 

กฎหมายรัฐก าหนดให ้DMV ตอ้งส่งขอ้มูลของผูส้มคัรใบอนุญาตขบัข่ีและบตัรประจ าตวัท่ีมีสิทธ์ิทุกคนไปใหเ้ลขาธิการรัฐ 

เพื่อด าเนินการลงทะเบียนเลือกตั้ง หรือส่งค าเตือนใหท่้านลงทะเบียนเลือกตั้ง หากท่านเลือกไม่เขา้ร่วมการลงทะเบียน 

หากขอ้มูลการลงทะเบียนเลือกตั้งไม่สมบูรณ์ เลขาธิการรัฐจะติดต่อท่านเพิ่มเติมทางไปรษณีย ์
หลงัจากการลงทะเบียนไดรั้บการตรวจสอบและยอมรับ ระบบจะแชร์ขอ้มูลของท่านกบัเจา้หนา้ท่ีการเลือกตั้งประจ าเคาน์ต้ี 

ท่านจะมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัเคาน์ต้ี ระดบัรัฐ และการเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง 

 

• ส ำนักงำน DMV ท่ีใกล้ท่ีสุดของฉันอยู่ท่ีไหน 

สามารถคน้หาส านกังาน DMV ท่ีใกลท่ี้สุดไดท่ี้www.dmv.ca.gov ซ่ึงจะเห็นเคร่ืองมือคน้หาส านกังาน DMV 

ท่ีดา้นหนา้โฮมเพจ 
 
 

 
ประกำศบริกำรสำธำรณะเกีย่วกบัผู้ออกเสียงลงคะแนนผ่ำนยำนยนต์ 

โครงการ California Motor Voter (ผูอ้อกเสียงลงคะแนนผา่นยานยนตแ์ห่งแคลิฟอร์เนีย) ท าใหก้ารลงทะเบียนเลือกตั้งท่ี DMV 

สะดวกยิง่ข้ึน 

https://elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/cancellation-request-form.pdf
https://elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/cancellation-request-form.pdf
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california/voting-rights-californians
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california/voting-rights-californians
http://www.dmv.ca.gov/
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ขณะน้ีเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียจะด าเนินการใหผู้ส้มคัรท่ีมีสิทธ์ิตามเกณฑท์ั้งหมดไดล้งทะเบียนเลือกตั้งโดยอตัโนมติั 

เม่ือท าธุรกรรมเก่ียวกบัการขอมีใบอนุญาตขบัข่ี บตัรประจ าตวั (ID) หรือเปล่ียนแปลงท่ีอยูท่ี่ DMV 

ยกเวน้ในกรณีท่ีบุคคลเหล่านั้นเลือกไม่เขา้ร่วม 

ทั้งน้ี ชาวแคลิฟอร์เนียท่ีมีอาย ุ 16 หรือ 17 ปี สามารถท าการลงทะเบียนล่วงหนา้ได ้ ดูขอ้มูลเพิ่มเติมโดยไปท่ี 

MotorVoter.sos.ca.gov 

 

ใบปลิวหน้ำเดยีว: 

หากมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ท่านจะไดรั้บการลงทะเบียนเลือกตั้งท่ี DMV โดยอตัโนมติั ในกรณีต่อไปน้ี 

• สมคัรใบอนุญาตขบัข่ี หรือบตัรประจ าตวั 

• ต่ออายใุบอนุญาตขบัข่ี หรือบตัรประจ าตวั 

• เปล่ียนท่ีอยู ่

ยกเวน้ในกรณีท่ีเลือกไม่เขา้ร่วม รวมถึงการลงทะเบียนล่วงหนา้ส าหรับผูมี้คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์มีอาย ุ16 ถึง 17 ปี ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการ 
California Motor Voter (ผูอ้อกเสียงลงคะแนนผา่นยานยนตแ์ห่งแคลิฟอร์เนีย) และขอ้ก าหนดของการเป็นผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ี 

https://www.sos.ca.gov/elections/california-motor-voter 

http://motorvoter.sos.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/california-motor-voter

