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วิิธีีลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง�

สิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้ หากไม่่ ได้้ลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ตามเวลาที่่กำ� �ำ หนด

หากต้้องการลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ในแคลิิฟอร์์เนีี ย ท่่านต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติิต่อ่ ไปนี้้ �

หากพลาดกำำ�หนดเวลาที่่จ� ะลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ภายใน 15 วัันก่่อนการเลืือก
ตั้้ง� ท่่านสามารถไปที่่สำ� ำ�นัั กงานการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�เคาน์์ ตี้้ � ศููนย์์การเลืือกตั้้ง� หรืือ
หน่่ วยเลืือกตั้้ง� ได้้ ในวัันเลืือกตั้้ง� หรืือก่่อนวัันเลืือกตั้้ง� เพื่่อ� ดำำ�เนิิ นการตามขั้้น
�
ตอนการลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� แบบมีีเงื่่อ� นไข (ที่่มัั� กเรีียกว่่า "การลงทะเบีียนเพื่่อ�
ออกเสีียงเลืือกตั้้ง� ในวัันเดีียวกััน") ท่่านจะต้้องกรอกแบบฟอร์์มการลงทะเบีียน
เลืือกตั้้ง� ก่่อน จึึงจะได้้รัับบััตรลงคะแนน เมื่่อ� เจ้้าหน้้ าที่่ก� ารเลืือกตั้้ง� ประจำำ�เคา
น์์ ตี้้ยื� น
ื ยัันการลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ของท่่านแล้้ว ก็็จะนัับคะแนนบััตรลงคะแนน
ของท่่าน สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดติิดต่อ่ เจ้้าหน้้ าที่่ก� ารเลืือกตั้้ง� ในเคาน์์ ตี้้ �
ของท่่าน หรืือไปที่่เ� ว็็บไซต์์ vote.ca.gov

• เป็็ นพลเมืืองสหรััฐอเมริิกาและเป็็ นผู้้�พัักอาศััยอยู่่� ในรััฐแคลิิฟอร์์เนีี ย
• มีีอายุุ 18 ปีี หรืือมากกว่่านั้้ �นในวัันเลืือกตั้้ง�
• ปัจจุุบัันไม่่ ได้้ต้อ้ งโทษจำำ�คุกุ ในคดีีความผิิดทางอาญาอุุกฉกรรจ์์ของรััฐหรืือของ
รััฐบาลกลาง และ
• ปัจจุุบัันไม่่ ได้้ถูกู ศาลตััดสิินว่่าไม่่สามารถลงคะแนนเสีียง เนื่่� องจากเป็็ นบุุคคลไร้้
ความสามารถทางจิิต
หากมีีคุณ
ุ สมบััติิตรงตามเกณฑ์์ดัังกล่่าว ท่่านสามารถลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� หรืือ
อััปเดตการลงทะเบีียนออนไลน์์ ได้้ที่่� registertovote.ca.gov หาก
ต้้องการกรอกแบบฟอร์์มจริิง สามารถขอรัับใบสมััครลงทะเบีียนผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ได้้
� �ำ การไปรษณีี ย์แ์ ละห้้องสมุุด
ณ ที่่ทำ
หากย้้ายที่่อ� ยู่่� เปลี่่ย� นชื่่�อ หรืือเปลี่่ย� นพรรคการเมืืองที่่ส� นัับสนุุ น ท่่านจะต้้องลง
ทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ใหม่่อีกี ครั้้ง�
วิิธีีลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ล่่วงหน้้ าในรััฐแคลิิฟอร์์เนีี ย
หากต้้องการลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ล่่วงหน้้ าในแคลิิฟอร์์เนีี ย ท่่านต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติิต่อ่
ไปนี้้ �
• อายุุ 16 หรืือ 17 ปีี และ
� ๆ สำำ�หรัับบุุคคลที่่มี� สิี ิทธิ์์อ� อกเสีียงเลืือกตั้้ง�
• มีีคุณ
ุ สมบััติิตรงตามข้้อกำำ�หนดอื่่น
หลัังลงทะเบีียนล่่วงหน้้ าเรีียบร้้อยแล้้ว ท่่านจะได้้รัับการลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� โดย
อััตโนมััติิ ในวัันครบรอบวัันเกิิดปีีที่่� 18 ไปที่่� registertovote.ca.gov
เพื่่อ� ลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ล่่วงหน้้ า
วิิธีีตรวจสอบสถานะการลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ของท่่าน
หากต้้องการตรวจสอบสถานะการลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� รวมทั้้ง� พรรคการเมืือง - ท่่าน
สามารถใช้้เครื่่อ� งมืือ “My Voter Status (สถานะผู้้มี� สิี ิทธิ์์เ� ลืือกตั้้ง� ของฉััน)”
ได้้ที่่เ� ว็็บไซต์์ voterstatus.sos.ca.gov นอกจากนี้้ �ท่า่ นยัังสามารถโทร
ติิดต่อ่ สายด่่วนสำำ�หรัับผู้้มี� สิี ิทธิ์์เ� ลืือกตั้้ง� (Voter Hotline) ได้้ที่่� (855) 3453933 เพื่่อ� ตรวจสอบสถานะของท่่าน
ิ ธิ์์�เลืือกตั้้ง� เป็็ นภาษาอื่่�น
ต้้องทำำ�อย่่างไรหากต้้องการข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีสิท
ข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้มี� สิี ิทธิ์์เ� ลืือกตั้้ง� ระดัับรััฐ มีี ให้้บริกิ ารในภาษาต่่าง ๆ 10 ภาษา
ไปที่่� https://www.sos.ca.gov/elections/votingresources/voting-california/thai ติิดต่อ่ เจ้้าหน้้ าที่่ก� ารเลืือกตั้้ง�
� ร้้อมให้้บริกิ ารในภาษาใดบ้้าง
ประจำำ�เคาน์์ ตี้้ � เพื่่อ� ดููว่่ามีีข้อ้ มููลที่่พ

ิ ธิ์์�เลืือกตั้้ง�
ช่่วงเวลาที่่�จะได้้รัับคู่่�มืือสำำ�หรัับผู้้�มีีสิท
สำำ�นัั กงานเลขาธิิการรััฐจะจััดส่่งคู่่�มืือสำำ�หรัับผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ฉบัับของรััฐ ซึ่่�งเป็็ น
คู่่�มืือที่่เ� ป็็ นกลาง ให้้ผู้มี้� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ที่่ล� งทะเบีียนเรีียบร้้อยแล้้วก่อ่ นวัันเลืือกตั้้ง�
เป็็ นเวลา 2-3 สััปดาห์์ทางไปรษณีี ย์์ นอกจากนี้้ �ยัังสามารถดููคู่่�มืือสำำ�หรัับผู้้มี� ี
สิิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ฉบัับของรััฐได้้ที่่� voterguide.sos.ca.gov สำำ�นัั กงาน
การเลืือกตั้้ง� ประจำำ�เคาน์์ ตี้้จ� ะส่่งคู่่�มืือสำำ�หรัับผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ฉบัับของเคาน์์ ตี้้ � ให้้
ผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ด้้วย คู่่�มืือสำำ�หรัับผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ฉบัับของเคาน์์ ตี้้นี้้� �จะมีีข้อ้ มููล
เกี่่ย� วกัับสถานที่่แ� ละวิิธีลี งคะแนน รวมทั้้ง� ตััวอย่่างบััตรลงคะแนนด้้วย
จะได้้รัับบััตรลงคะแนนเมื่่�อใด
หากผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ได้้ลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ไว้้แล้้วก่อ่ นจะครบกำำ�หนดเวลา เจ้้า
หน้้ าที่่ก� ารเลืือกตั้้ง� ประจำำ�เคาน์์ ตี้้จ� ะส่่งบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์์ ให้้
กัับผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ทุุกคนทางไปรษณีี ย์์ ในทุุกการเลืือกตั้้ง� สำำ�หรัับการเลืือกตั้้ง�
ทั่่�วไปในวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2022 เคาน์์ ตี้้ต่� า่ ง ๆ จะเริ่่มส่
� ่งบััตรลงคะแนน
�
เลืือกตั้้ง� ไปทางไปรษณีี ย์ภ์ ายในวัันที่่ 10 ตุุลาคม 2022
สามารถติิดตามข้้อมููลบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์์ของตนเองได้้
หรืือไม่่
ได้้! เครื่่อ� งมืือ Where’s My Ballot? (บััตรเลืือกตั้้ง� ของฉัันอยู่่� ไหน)
ช่่วยให้้ผู้มี้� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� สามารถติิดตาม และรัับการแจ้้งเตืือนเกี่่ย� วกัับสถานะ
ของบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์ข์ องตนเอง โปรดลงทะเบีียนที่่�
WheresMyBallot.sos.ca.gov เพื่่อ� รัับการแจ้้งเตืือนทางอีีเมล,
SMS (ข้้อความ) หรืือโทรศััพท์์เกี่่ย� วกัับบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ของตนเอง

วิิธีีการทำำ�งานของระบบผู้้�สมััครที่่�ทำำ�คะแนนสููงสุุดสองคนในการเลืือกตั้้ง� ขั้้น
�
ต้้นที่่� ใช้้อยู่่�ทั่่�วทั้้ง� รัฐั
การเลืือกตั้้ง� ขั้้น
� ต้้นในวัันที่่� 7 มิิถุน
ุ ายน 2022 จะกำำ�หนดว่่าผู้้ส� มััครรายใดจะ
มีีรายชื่่�อปรากฏในบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทั่่�วไปในวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2022
� �ำ คะแนนสููงสุุดสองคนในการเลืือกตั้้ง� ขั้้น� ต้้นของรััฐแคลิิฟอร์์เนีี ย
ระบบผู้้ส� มััครที่่ทำ
หมายถึึงผู้้ส� มััครสองคนที่่� ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุด ไม่่ว่า่ จากพรรคการเมืืองใด
ก็็ตามในการเลืือกตั้้ง� ขั้้น
� ต้้น จะสามารถลงแข่่งขัันต่่อในรอบการเลืือกตั้้ง� ทั่่�วไป หลััง
จากได้้ผู้�ช้ นะสองคนในรอบการเลืือกตั้้ง� ขั้้น� ต้้นแล้้ว จะต้้องมีีการเลืือกตั้้ง� ทั่่�วไป
ตามมา แม้้ว่า่ ผู้้ส� มััครคนหนึ่่� งจะได้้รัับคะแนนเสีียงเกิิน 50 เปอร์์เซ็็นต์์ ในการ
เลืือกตั้้ง� หรืือมีีผู้ส�้ มััครเพีียงคนเดีียวในรอบการเลืือกตั้้ง� ขั้้น� ต้้นก็็ตาม
� �ำ คะแนนสููงสุุดสองคนนี้้ � ไม่่มีผี ลต่่อการแข่่งขัันชิิงตำำ�แหน่่ งผู้้�
ระบบผู้้ส� มััครที่่ทำ
อำำ�นวยการโรงเรีียนรััฐบาล หรืือผู้้ส� มััครลงชิิงตำำ�แหน่่ งกรรมาธิิการกลางของเคาน์์ ตี้้ �
หรืือตำำ�แหน่่ งต่่าง ๆ ของหน่่ วยงานท้้องถิ่่�น
สิ่่�งที่่�ควรทำำ� หากจำำ�เป็็ นต้้องขอรัับบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทดแทน หรืือบััตร
ลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ฉุุ กเฉิิ น
หากไม่่ ได้้รัับบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์์ หรืือบััตรนั้้ �นสููญหายหรืือถูกู
ทำำ�ลาย และท่่านไม่่สามารถไปออกเสีียงลงคะแนนด้้วยตนเอง ณ ศููนย์์เลืือกตั้้ง�
ท่่านสามารถสมััครขอรัับบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์แ์ บบเกิินกำำ�หนด
โดยกรอกใบสมััครเป็็ นลายลัักษณ์์ อัักษร ท่่านหรืือตััวแทนของท่่านจะต้้องนำำ �ส่่ง
ใบสมััครนี้้ � ให้้กัับเจ้้าหน้้ าที่่ก� ารเลืือกตั้้ง� ประจำำ�เคาน์์ ตี้้ด้� ว้ ยตนเอง ใบสมััครบััตรลง
คะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์แ์ บบเกิินกำำ�หนดนี้้ �มีอี ยู่่�ที่่� elections.cdn.
sos.ca.gov/vote-by-mail/pdf/late-vote-by-mailapplication.pdf

วิิธีีค้้นหาหน่่ วยเลืือกตั้้ง� หรืือศููนย์์การเลืือกตั้้ง�
• ต รวจสอบปกหลัังของคู่่�มืือผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ฉบัับของเคาน์์ ตี้้เ� พื่่อ� ดููข้้อมููลเกี่่ย� ว
� รัับบััต
�
กัับหน่่ วยเลืือกตั้้ง� ศููนย์์การเลืือกตั้้ง� หรืือสถานที่่ที่่
รลงคะแนน
• ติิดต่อ่ สำำ�นัั กงานการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�เคาน์์ ตี้้ข� องท่่าน
� มายเลข
• โทรติิดต่อ่ สายด่่วนสำำ�หรัับผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� ของเลขาธิิการรััฐฯ ที่่ห
(855) 345-3933 หรืือไปที่่เ� ว็็บไซต์์ voterstatus.sos.
ca.gov
• พิิมพ์คำ์ �ำ ว่่า "VOTE" ไปยััง "GOVOTE" (468-683)
การออกเสีียงลงคะแนนมีีความปลอดภััยหรืือไม่่
ปลอดภััย แคลิิฟอร์์เนีี ย์มี์ มี าตรฐานการรัักษาความปลอดภััยในการเลืือกตั้้ง� ที่่สูู� ง
กว่่าข้้อกำำ�หนดของรััฐบาลกลาง ทุุกคะแนนเสีียงต้้องลงคะแนนในบััตรลงคะแนน
ที่่เ� ป็็ นกระดาษ หรืือมีีหลัักฐานเป็็ นใบเสร็็จที่่ส� ามารถยืืนยัันและตรวจสอบได้้
อุุปกรณ์์ การเลืือกตั้้ง� ที่่� ใช้้ออกเสีียงลงคะแนน หรืือนัับบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง�
ต้้องผ่่านการตรวจสอบรัับรองการใช้้งานในแคลิิฟอร์์เนีี ย และเก็็บรัักษาแบบออฟ
ไลน์์ เจ้้าหน้้ าที่่ก� ารเลืือกตั้้ง� ดำำ�เนิิ นการตรวจสอบหลัังการเลืือกตั้้ง� รวมถึึงการนัับ
ตััวอย่่างบััตรลงคะแนนด้้วยตนเอง หลัังการเลืือกตั้้ง� ทุุกครั้้ง� เพื่่อ� ให้้มั่่น
� ใจถึึงความ
ถูกู ต้้องและความสมบููรณ์์ ของการนัับคะแนน ผู้้มี� สิี ิทธิ์เ์� ลืือกตั้้ง� สามารถค้้นหา
ข้้อมููลการเลืือกตั้้ง� ที่่เ� ป็็ นทางการและเชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้ง� เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับการ
รัักษาความปลอดภััยในการเลืือกตั้้ง� และความพยายามในการดำำ�เนิิ นการรัักษา
ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ของเราได้้ที่่� vote.ca.gov
วิิธีีตรวจสอบว่่ามีีการนัับคะแนนบััตรลงคะแนนของท่่านหรืือไม่่

วิิธีีส่ง่ คืืนบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์์

สามารถไปที่่� “สถานะผู้้มี� สิี ิทธิ์อ์� อกเสีียงเลืือกตั้้ง� (My Voter Status)” เพื่่อ�
ดููว่่ามีีการนัับคะแนนบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ของท่่านหรืือยัังพร้้อมเหตุุผลได้้ที่่�
voterstatus.sos.ca.gov

สามารถส่่งคืืนบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์ผ่์ า่ นวิิธีกี ารต่่อไปนี้้ �

ทำำ�อย่่างไรจึึงจะทราบผลการเลืือกตั้้ง� แบบทุุกนาทีี

• ส่่งบััตรลงคะแนนให้้เจ้้าหน้้ าที่่ก� ารเลืือกตั้้ง� ประจำำ�เคาน์์ ตี้้ท� างไปรษณีี ย์์ (ต้้องมีี
การประทัับตราไปรษณีี ย์์ ณ วัันเลืือกตั้้ง� หรืือก่่อนหน้้ านั้้ �น และสำำ�นัั กงานการ
เลืือกตั้้ง� ประจำำ�เคาน์์ ตี้้ต้� อ้ งได้้รัับบััตรดัังกล่่าวภายในเวลาไม่่เกิิน 7 วััน หลััง
จากวัันเลืือกตั้้ง� )
• หย่่อนบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ลงในกล่่องรัับบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� หรืือที่่�
�
� า่ นอยู่่� รวมทั้้ง� กล่่องรัับบััตรลง
สถานที่่รัับบััต
รลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ในเคาน์์ ตี้้ที่่� ท่
คะแนนเลืือกตั้้ง� หรืือหน่่ วยเลืือกตั้้ง� ใดก็็ ได้้ ในรััฐ หรืือ
• สามารถขอให้้บุคุ คลที่่เ� ชื่่�อถืือนำำ �ส่่งบััตรลงคะแนนแทนท่่าน ตราบใดที่่� ไม่่ ได้้
เป็็ นการว่่าจ้้างตามจำำ�นวนบััตรลงคะแนน
วิิธีีลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ล่่วงหน้้ า
เคาน์์ ตี้้ข� องท่่านอาจอนุุ ญาตให้้ออกเสีียงลงคะแนนล่่วงหน้้ าในสถานที่่ต่� า่ ง ๆ ก่่อน
วัันเลืือกตั้้ง� สำำ�หรัับรายชื่่�อ โปรดไปที่่� vote.ca.gov สำำ�หรัับการเลืือกตั้้ง� ทั่่�วไป
ในวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2022 เคาน์์ ตี้้ต่� า่ ง ๆ จะเริ่่มส่
� ่งบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ไป
ทางไปรษณีี ย์ภ์ ายในวัันที่่� 10 ตุุลาคม 2022 เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจว่่าจะมีีการนัับ
คะแนนบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์ข์ องท่่าน การนำำ �ส่่งบััตรจะต้้องมีีการ
ประทัับตราไปรษณีี ย์์ ณ วัันเลืือกตั้้ง� หรืือก่่อนหน้้ านั้้ �น โดยสำำ�นัั กงานเลืือกตั้้ง� ประ
จำำ�เคาน์์ ตี้้จ� ะต้้องได้้รัับบััตรดัังกล่่าวภายในไม่่เกิิน 7 วััน นัับจากวัันเลืือกตั้้ง�

• ดููผ
 ลการนัับคะแนนการเลืือกตั้้ง� ระดัับรััฐได้้ที่่� electionresults.sos.
ca.gov
• ติิดตามเราทาง Twitter ได้้ที่่� @CASOSvote
• สมััครรัับข้้อมููลอััปเดตแบบอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ที่่� https://goo.gl/
BB7zb4
การเลืือกตั้้ง� ทั่่�วไป | 8 พฤศจิิกายน
ลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� ................................................24 ต.ค.
การลงทะเบีียนเลืือกตั้้ง� แบบมีีเงื่่�อนไข.................25 ต.ค. ถึึง 8 พ.ย.
นำำ �ส่ง่ บััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์์...........................8 พ.ย.
การนำำ �ส่่งบััตรลงคะแนนเลืือกตั้้ง� ทางไปรษณีี ย์จ์ ะต้้องมีีการประทัับตราไปรษณีี ย์์
ณ วัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2022 หรืือก่่อนหน้้ านั้้ �น โดยสำำ�นัั กงานการเลืือกตั้้ง�
ประจำำ�เคาน์์ ตี้้จ� ะต้้องได้้รัับบััตรดัังกล่่าวภายในไม่่เกิินวัันที่่� 15 พฤศจิิกายน
2022

REGISTERTOVOTE.CA.GOV

หากต้้ องการค้้ นหาหน่่ วยเลืื อกตั้้ ง� ของท่่ าน
พิิมพ์์คำำ�ว่่า "VOTE" ไปที่่� "GOVOTE" (468-683)
Thai 6/2022

