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เหตุใดจึงต้องลงคะแนนเสียง
การเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของระบบประชาธิปไตย
ของเรา การหย่อนบัตรเลือกตั้งสักใบนั้นสามารถเปลี่ยน
แนวทางประเทศของเรา รัฐของเรา รวมทั้งชุมชนต่างๆ ที่
เราอาศัยอยู่ การลงคะแนนเสียงของท่านเป็นการช่วยเลือก
ประธานาธิบดี ผู้แทนราษฎรของเราในรัฐสภา สภานิติบัญญัติ
ของรัฐเรา สมาชิกสภาเมือง ผู้พิพากษาและตำาแหน่งอื่นๆ อีก
มากมายที่มีบทบาทในการตัดสินใจที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิต
ประจำาวันของเรา ด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่านยังมี
อำานาจในการช่วยสร้างกฎหมายใหม่ๆ หรือยกเลิกกฎหมาย
ต่างๆ ที่ท่านไม่เห็นด้วย
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การต่อสู้เพื่อการมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้รับ
การรณรงค์อย่างจริงจัง ในยุคต้นประวัติศาสตร์ของประเทศ
เรานั้น บรรดาสตรี ชนกลุ่มน้อย และผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินไม่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จนกระทั่ง
ในปี ค.ศ. 1911 ผู้หญิงจึงได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยที่ใช้เวลาเก้าปีก่อนสิทธิในการ
เลือกตั้งของสตรีจะได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไข
ครั้งที่ 19 เมื่อ 50 ปีก่อน ประธานาธิบดี Lyndon Johnson
ได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(Voting Rights Act) ซึ่งถือเป็นจุดหลักของการออกกฎหมาย
ของรัฐบาลกลางที่มีรูปแบบในการขจัดอุปสรรคของการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสำาหรับชาวอาฟริกัน-อเมริกัน และ
สำาหรับชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติอื่นๆในภายหลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างๆ ในประเทศของเรายังช่วยรับประกันด้วยว่าหลักการ
ประชาธิปไตยของเรา รวมทั้ง สิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งจะได้รับการคุ้มครอง
โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการ
หย่อนบัตรเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ท่านมีอำานาจในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยของเรา เลขาธิการรัฐ
แคลิฟอร์เนียมุ่งมั่นที่จะแสดงการให้เกียรติต่อสิ่งอันมีค่าที่
บรรพชนได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญเพื่อประชาธิปไตยของเรา
ด้วยการปกป้องสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของท่าน
คู่มือนี้อธิบายสิทธิและความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งและให้ข้อมูลสำาคัญที่จำาเป็นต่อท่านในการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งและแสดงความเห็นของท่าน

ฉันสามารถขึน
้ ทะเบียนผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง
้ ได้หรือไม่
ในการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านจะต้อง
• เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา
• เป็นผูอ
้ ยูอ
่ าศัยของรัฐแคลิฟอรเนี
์ ย
• มีอายุครบ 18 ปีขน
้ึ ไปในวันเลือกตัง้
• ปัจจุบน
ั ไม่อยูใ่ นเรือนจำาของรัฐ หรือรัฐบาล
กลาง หรือไม่อยูใ่ นทัณฑ์บนสำาหรับความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์ และ
• ปัจจุบน
ั ศาลไม่พบว่าเป็นบุคคลไร้สมรรถภาพ
ทางจิตในการลงคะแนนเสียง

วิธข
ี น
้ึ ทะเบียนสำาหรับลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
ท่านสามารถเยีย
่ มชมเว็บไซต์ RegisterToVote.ca.gov หรือโทรสาย
ด่วนผูล
้ งคะแนนเสียงเลือกตัง้ ของสำานักงานเลขาธิการรัฐทีห
่ มายเลข
(855) 345-3933
แบบฟอร์มขึน
้ ทะเบียนผูล
้ งคะแนนเสียงเลือกตัง้ มีให้ในหลายสถานทีท
่ ว่ั
ทัง้ รัฐ:
• สำานักงานการเลือกตั้งประจำาเทศมณฑล หรือศาลากลาง
• ศูนย์ลงคะแนนเสียง หรือสำานักงานย่อย (หากมี)
• ห้องสมุดสาธารณะ
• สำานักงานไปรษณีย
• สำานักงานในท้องทีข
่ องกรมการขนส่งทางบก
• สำานักงานสังคมสงเคราะห์ของรัฐและเทศมณฑล
• สำานักงานบริการสุขภาพจิตของรัฐและเทศมณฑล
• สำานักงานกรมการฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาพเพือ
่ อาชีพ
• ศูนย์บริการการดำารงชีพแบบอิสระ
• ศูนย์ภม
ู ภ
ิ าคของกรมการบริการผูพ
้ ก
ิ าร
• สำานักงานภาษีอากรในท้องที่
• สำานักงานคัดเลือกกำาลังพลกองทัพบก
ท่านจะต้องระบุหมายเลขบัตรประจำาตัวประชาชนหรือใบขับขี่ของรัฐ
แคลิฟอร์เนียลงในแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ใน
กรณีที่ท่านไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชนหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งใน
สองประเภทนี้ กรุณาระบุหมายเลขประกันสังคม 4 ตัวสุดท้าย หากท่าน
ไม่มีหมายเลขประกันสังคมแต่เป็นผู้มีสิทธิที่จะขึ้นทะเบียน ท่านจะได้รับ
หมายเลขลงทะเบียนสำาหรับนำาไปใช้ในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
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ฉันจะขึน
้ ทะเบียนผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิลงคะแนนเสียง
ได้เมือ
่ ใด
แม้ท่านจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเมื่อใดก็ได้ แต่
ท่านจะต้องขึ้นทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย 15 วันเพื่อที่จะมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนั้น ๆ หลังกำาหนดวันสุดท้ายผ่านพ้นไป
ท่านอาจขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงแบบมีเงือนไขได้ โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจำาเทศมณฑลของท่าน หรือดูที่เว็บไซต์
sos.ca.gov สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านต้องขึน
้ ทะเบียนเพือ
่ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ใหม่หากท่านย้าย
เปลีย
่ นชือ
่ หรือต้องการเลือกหรือเปลีย
่ นพรรคการเมืองทีช
่ อบของท่าน
วิธท
ี ง่ี า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการอัพเดทการขึน
้ ทะเบียนของท่านคือเข้าออนไลน์ไปที่
เว็บไซต์ RegisterToVote.ca.gov

ฉันจะเลือกพรรคการเมืองทีช
่ น
่ื ชอบได้
อย่างไร
ท่านสามารถเลือกพรรคการเมืองทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมของรัฐแคลิฟอร์เนีย
พรรคหนึง่ เมือ
่ ท่านขึน
้ ทะเบียนเพือ
่ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ การเลือก
พรรคการเมืองทีช
่ น
่ื ชอบเป็นการรับรองว่าท่านสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
สำาหรับผูล
้ งสมัครของพรรคการเมืองนัน
้ ในรอบการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีขน
้ั ต้น
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ท่านยังอาจระบุในใบสมัครขึน
้ ทะเบียนผูล
้ งคะแนนเสียงของท่าน ว่าท่านไม่
ต้องการเลือกพรรคการเมือง ซึง่ หมายความว่าท่านจะได้รบ
ั การขึน
้ ทะเบียน
ในฐานะผูล
้ งคะแนนเสียงเลือกตัง้ แบบไม่มพ
ี รรคการเมืองทีช
่ น
่ื ชอบ (NPP)
ในการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีบางพรรคการเมืองเปิดให้ผม
ู้ ส
ี ท
ิ ธิลงคะแนน
เสียงแบบ NPP เลือกผูส
้ มัครจากพรรคการเมืองของตน และในการเลือกตัง้
ทัง้ หมด ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิลงคะแนนเสียงแบบ NPP สามารถลงคะแนนเสียงให้กบ
ั
กฎหมายทีเ่ สนอในบัตรเลือกตัง้ และผูส
้ มัครรับเลือกตัง้ สำาหรับตำาแหน่งทีผ
่ ล
ู้ ง
คะแนนเสียงเสนอในระดับท้องถิน
่ และตำาแหน่งทีไ่ ม่ระบุพรรค

การเลือกตัง
้ ขัน
้ ต้นทัว่ รัฐและการเลือกตัง
้
ทัว่ ไปมีการทำางานเป็นอย่างไร
การเลือกตั้งขั้นต้นเป็นการตัดสินว่าผู้ลงสมัครคนใดจะได้เลื่อนเข้าสู่
รอบการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นในอีกสองสามเดือนต่อมา ตำาแหน่ง
ในฝ่ายนิติบัญญัติระดับรัฐ ตำาแหน่งสมาชิกสภาครองเกรสของสหรัฐฯ
และตำาแหน่งระดับรัฐที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญของรัฐถือ
เป็นตำาแหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนเสนอชื่อ ในการเลือกตั้งขั้นต้นนั้น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสำาหรับตำาแหน่งที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนเสนอชื่อจะ
มีรายชื่อระบุในบัตรเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถเลือกลง
คะแนนเสียงผู้สมัครคนใดๆ ในแต่ละการเลือกตั้งได้โดยไม่จำาเป็นต้อง
คำานึงถึงพรรคการเมืองที่ชอบ โดยไม่คาำ นึงถึงพรรคทีช
่ อบ ผูส
้ มัครรับเลือก
ตัง้ สูงสุดสองคนทีไ่ ด้รบ
ั คะแนนเสียงเลือกตัง้ ส่วนใหญ่ในการแข่งขันขัน
้ ต้น
แต่ละครัง้ จะเลือ
่ นเข้าสูก
่ ารเลือกตัง้ ทัว่ ไป ภายหลังได้ผช
ู้ นะในเบือ
้ งต้นสอง
คนแล้ว จะต้องมีการจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไปขึน
้ ถึงแม้วา่ จะมีผล
ู้ งสมัครเพียงคน
เดียวทีไ่ ด้รบ
ั คะแนนเสียงส่วนใหญ่ (อย่างน้อยทีส
่ ด
ุ 50 เปอร๋เซ็นต์ +1) และ
ถึงแม้วา่ จะมีเพียงผูล
้ งสมัครคนเดียวในการเลือกตัง้ ขัน
้ ต้น
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ระบบคัดเลือกผูส
้ มัครสองท่านทีไ่ ด้รบ
ั คะแนนเสียงมากทีส
่ ด
ุ ในการเลือกตัง้
ขัน
้ ต้นไม่สามารถนำามาใช้ได้กบ
ั การคัดเลือกผูส
้ มัครสำาหรับเข้าชิงตำาแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการกลางระดับเทศมณฑล หรือ
ตำาแหน่งระดับท้องถิน
่

ท่านขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
หรือยัง
เพื่อตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงของท่าน โปรดดู
ที่เว็บไซต์ voterstatus.sos.ca.gov หรือโทรติดต่อสำานักงานเลือกตั้ง
ประจำาเทศมณฑลของท่านี้

ฉันสามารถลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
ได้หรือไม่
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้มิสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่าน
ทางไปรษณีย์ได้ ท่านจะต้องขอบัตรเลือกตั้งจากสำานักงานจัดการเลือก
ตั้งอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเลือกตั้งนั้น ๆ เพื่อที่จะสามารถลงคะแนนเสียง
ผ่านไปรษณีย์ กรอกข้อมูลใบสมัครขอบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่
อยู่ในคู่มือข้อมูลสำาหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศมณฑลของท่าน หรือดู
ได้ที่ sos.ca.gov หรือติดต่อสำานักงานเลือกตั้งประจำาเทศมณฑลของท่าน
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเขียนคำาร้องของท่าน โดยระบุชอ
่ื และทีอ
่ ยูป
่ จ
ั จุบน
ั ที่
อยูท
่ ท
่ี า่ นต้องการรับบัตรเลือกตัง้ ของท่านทางไปรษณีย์ ลายเซ็นของท่าน และ
ชือ
่ และวันทีข
่ องการเลือกตัง้ ทีท
่ า่ นต้องการจะลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้สมัครเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์แล้วหรือ
ไม่ โปรดดูที่เว็บไซต์ voterstatus.sos.ca.gov หรือติดต่อ
สำานักงานเลือกตั้งประจำาเทศมณฑลของท่านี่
เพือ
่ ให้แน่ใจว่า บัตรเลือกตัง้ จะมาถึงก่อนวัน
กำาหนด ท่านสามารถเลือกส่งบัตรเลือกตัง้
ได้ดงั นี้
• ทางไปรษณีย:์ บัตรเลือกตัง้ ของท่าน
จะต้องมีตราประทับไปรษณียใ์ นวันเลือก
ตัง้ หรือก่อนวันเลือกตัง้ และได้รบ
ั โดย
สำานักงานเทศมณฑลของท่านภายในสาม
วันหลังวันเลือกตัง้
• ส่งด้วยตนเอง: ท่านสามารถส่งมอบ
บัตรเลือกตัง้ ทีล
่ งคะแนนเสียงแล้วของ
ท่านให้สาำ นักงานเลือกตัง้ ประจำาเทศ
มณฑลของท่าน, สถานทีห
่ ย่อน
บัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย,์
ศูนย์ลงคะแนนเสียง (หากมี)
หรือหน่วยเลือกตัง้
ใด ๆ ภายใน
รัฐ ก่อนเวลา
20.00 น. ของ
วันเลือกตัง้
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ฉันสามารถลงทะเบียนขอลงคะแนนเสียง
เลือกตัง
้ ผ่านทางไปรษณียแ
์ บบถาวรได้
หรือไม่
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถขอลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผ่านทางไปรษณีย์แบบถาวรได้ โดยจะได้รับบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปตาม
ที่อยู่ที่ระบุไว้สำาหรับการเลือกตั้งทุกครั้ง ท่านสามารถยกเลิกสถานะการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ แบบถาวรทางไปรษณียข
์ องท่านในเวลาใดก็ได้
เจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยการเลือกตัง้ เของเทศมณฑลของท่านจะยกเลิกสถานะการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ แบบถาวรทางไปรษณียข
์ องท่านได้ทน
ั ทีเมือ
่ ท่าน
ร้องขอ หรือหากท่านไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปของรัฐ
ติดต่อกันสีค
่ รัง้

ฉันจะสามารถขึน
้ ทะเบียนและลงคะแนน
เสียงเลือกตัง
้ ได้อย่างไร หากฉันเป็นผูม
้ ี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง
้ ทีเ่ ป็นทหาร
หรืออยูต
่ า่ งประเทศ
การขึน
้ ทะเบียนเพือ
่ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง
้ :
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ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นทหารหรืออยูต
่ า่ งประเทศอาจ
ขึน
้ ทะเบียนเพือ
่ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ โดยเลือกวิธต
ี า่ งๆต่อไปนี:้
(1) ผ่านแบบฟอร์มทางออนไลน์ของสำานักงานเลขาธิการรัฐทีเ่ ว็บไซต์
RegisterToVote.ca.gov; (2) ผ่านการช่วยเหลือทางออนไลน์ของ
โครงการช่วยเหลือด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ของรัฐ (FVAP) ที่
เว็บไซต์ fvap.gov/california; หรือ (3) ผ่านการสมัครทางไปรษณียบัตร
ของรัฐบาลกลาง (FPCA) ซึง่ มีทเ่ี ว็บไซต์ fvap.gov/uploads/FVAP/
Forms/fpca2013.pdf เจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ประจำาเทศมณฑลจะรับ FPCA
ผ่านทางไปรษณีย์ หรือแฟ็กซ์

การร้องขอบัตรเลือกตัง
้ :
ถึงแม้วา่ ท่านได้หรือเคยได้ขน
้ึ ทะเบียนเพือ
่ ลงคะแนนเสียงในเทศมณฑลของ
ท่านมาแล้ว แต่ในการทีจ
่ ะรับเอกสารการเลือกตัง้ และลงคะแนนเสียงเลือก
ตัง้ เมือ
่ ท่านไม่อยูใ่ นเทศมณฑลของท่านในขณะทีป
่ ฏิบต
ั งิ านและ/หรือพำานัก
อยูใ่ นต่างประเทศ ท่านจำาเป็นต้องขอรับบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
โดยการขึน
้ ทะเบียนออนไลน์ท่ี RegisterToVote.ca.gov หรือโดยการกรอก
แบบฟอร์ม FPCA ทีเ่ ว็บไซต์ fvap.gov ตามรายละเอียดข้างต้น
การส่งคืนบัตรเลือกตัง
้ ทีล
่ งคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว:
ข้อมูลเกีย
่ วกับการส่งคืนบัตรเลือกตัง้ รวมถึงวิธก
ี ารส่งบัตรเลือกตัง้ สำาหรับ
แต่ละเทศมณฑลในรัฐแคลิฟอร์เนียนัน
้ มีระบุไว้ในเว็บไซต์ของสำานักงาน
เลขาธิการรัฐที่ sos.ca.gov/elections/voter-registration/
military-overseas-voters/ ทัง้ นี้ ต้องไม่สง่ บัตรเลือกตัง้ คืนทางอีเมล

ฉันจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง
้ ได้
อย่างไรหากฉันไปศึกษาในทีอ
่ น
่ื
ในฐานะเป็นพลเมืองแคลิฟอร์เนียทีอ
่ ยูห
่ า่ งไกลจากบ้านเนือ
่ งจากไปศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย ท่านมีทางเลือกในการขึน
้ ทะเบียนเพือ
่ ลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ ได้โดยใช้ทอ
่ี ยูบ
่ า้ นของท่านหรือทีอ
่ ยูม
่ หาวิทยาลัยของท่าน เมือ
่ ขึน
้
ทะเบียนเพือ
่ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ท่านสามารถระบุทอ
่ี ยูทท
่ี า่ นต้องการ
รับการขึน
้ ทำาเบียนและท่านสามารถร้องขอให้สง่ บัตรลงคะแนนเสียงทาง
ไปรษณียใ์ ห้ทา่ นได้ในขณะทีท
่ า่ นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าบัตรเลือกตัง
้ เป็น
อย่างไร
คูม
่ อ
ื ข้อมูลสำาหรับผูล
้ งคะแนนเสียงของรัฐ:
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจะได้รับคู่มือข้อมูลสำาหรับผู้มีสิทธิลง
คะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ล่วงหน้าสองสามสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง
คู่มือที่ให้ข้อมูลอย่างเป็นกลางนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
ที่เสนอในบัตรเลือกตั้ง ผู้ลงสมัคร และสิทธิของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
สำานักงานเลขาธิการรัฐจัดทำาคู่มือและข้อมูลสำาหรับผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงทั้งในรูปแบบเสียงและตัวหนังสือขนาดใหญ่สำาหรับผู้พิการทาง
สายตาและผู้ทุพพลภาพ โดยจัดพิมพ์ออกเป็น 10 ภาษาได้แก่ อังกฤษ
จีน ฮินดู ญี่ปุ่น เขมร เกาหลี สเปน ตากาล็อก ไทย และเวียดนาม ท่าน
สามารถขอคู่มือได้ฟรีผ่านทางสายด่วนสำาหรับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่
(855) 345-3933 หรือเว็บไซต์ sos.ca.gov
คูม
่ อ
ื ข้อมูลสำาหรับผูล
้ งคะแนนเสียงของเทศมณฑล:
เจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจำาเทศมณฑลจะส่งไปรษณีย์คู่มือข้อมูลสำาหรับผู้ลง
คะแนนเสียงของเทศมณฑลให้แก่ผู้ลงคะแนนเสียงที่ขึ้นทะเบียนไว้แต่ละ
คน คู่มือนี้จะแสดงตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งในพื้นที่ สถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง แบบฟอร์มขอลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์ และข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ จุลสาร
นี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นส่วนตัวและโดย
อิสระสำาหรับผู้พิการและทุพพลภาพ
ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางออนไลน์ | RegisterToVote.ca.gov
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ฉันจะลงคะแนนเสียงทีห
่ น่วยเลือกตัง้ อย่างไร
การค้นหาหน่วยเลือกตัง
้ ของท่าน:
เมื่อท่านได้รับคู่มือข้อมูลสำาหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศมณฑลทาง
ไปรษณีย์ก่อนการเลือกตั้งแต่ละครั้ง หน่วยเลือกตั้งของท่านจะอยู่ในราย
ชื่อบนปกหลัง หากท่านไม่ได้รับคู่มือของท่าน โปรดติดต่อสำานักงานเลือก
ตั้งประจำาเทศมณฑลของท่าน ท่านยังสามารถค้นหาหน่วยเลือกตั้งของ
ท่านได้โดยดูที่เว็บไซต์voterstatus.sos.ca.gov, โทรสายด่วนผู้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งของเลขาธิการรัฐที่ (855) 345-3933, หรือส่งข้อความคำาว่า
“Vote” ไปยัง GoVote (468-683)
ทีห
่ น่วยเลือกตัง
้ ของท่าน:
หน่วยเลือกตัง้ ในแคลิฟอร์เนียจะเปิดตัง้ แต่เวลา 7:00 น ถึง 20:00 น ในวัน
เลือกตัง้ ทีห
่ น่วยเลือกตัง้ ของท่าน ท่านจะลงเวลากับเจ้าหน้าทีห
่ น่วยเลือกตัง้
และพวกเขาจะอธิบายกระบวนการในการหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงกับท่าน
เจ้าหน้าทีป
่ ระจำาหน่วยเลือกตัง้ จะให้บต
ั รลงคะแนนเสียงทีเ่ ป็นกระดาษ รหัส
ผ่านเฉพาะ หรือการ์ดความจำาของคอมพิวเตอร์ ทัง้ นีข
้ น
้ึ อยูก
่ บ
ั ระบบการลง
คะแนนเสียงทีเ่ ทศมณฑลของท่านใช้ หากท่านไม่คย
ุ้ เคยว่าจะทำาเครือ
่ งหมาย
บนบัตรลงคะแนนเสียงอย่างไร หรือทำาผิดพลาดในบัตรลงคะแนนเสียง ขอให้
สอบถามเจ้าหน้าทีห
่ น่วยเลือกตัง้ เพือ
่ ขอคำาแนะนำา
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ทีศ
่ น
ู ย์ลงคะแนนเสียง:
บางเทศมณฑลใช้ศน
ู ย์ลงคะแนนเสียง ศูนย์ลงคะแนนเสียงจะเปิดถึง 10 วัน
ก่อนวันเลือกตัง้ และคล้ายกับหน่วยเลือกตัง้ ต่าง ๆ สำาหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรด
ดูท่ี sos.ca.gov หรือโทรติดต่อสำานักงานเลือกตัง้ ประจำาเทศมณฑลของท่าน

จะทำาอย่างไร หากฉันพิการ หรือต้องการ
ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง
้
หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง
ท่านอาจขอความช่วยเหลือได้จากนายจ้าง หรือหน่วยงานของนายจ้าง
ผู้แทนของนายจ้าง ผู้นำาหรือผู้แทนจากสหภาพแรงงาน
ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิลงคะแนนเสียงทีพ
่ ก
ิ าร:
กฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางกำาหนดให้หน่วยเลือกตั้งและศูนย์ลง
คะแนนเสียงต้องสามารถเข้าถึงได้สำาหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่พิการ เจ้า
หน้าที่เลือกตั้งประจำาเทศมณฑลจะตรวจสอบแต่ละหน่วย และมักเสนอ
การปรับเปลี่ยนชั่วคราวให้กับหน่วยต่างๆ สำาหรับวันเลือกตั้ง บุคคลทุก
คนที่ทำางานในหน่วยเลือกตั้ง หรือศูนย์ลงคะแนนจะได้รับการอบรมด้าน
กฎหมายเลือกตั้ง และสิทธิของผู้ลงคะแนนเสียงที่พิการ
นอกจากนี้ กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายรัฐกำาหนดให้ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงได้ด้วยตนเองตามลำาพัง
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หน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือในการลงคะแนน
เสียงเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตา และผู้ทุพพลภาพสามารถลงคะแนน
เสียงได้ด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งชิ้น เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะ
ทำาให้ท่านสามารถตรวจสอบตัวเลือกในการลงคะแนนเสียงของท่านได้
และหากมีข้อผิดพลาด จะอนุญาตให้ท่านแก้ไขตัวเลือกเหล่านั้นก่อนที่
จะยื่นบัตรลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้าย
หากมีการลงคะแนนเสียงแบบขับผ่าน ท่านสามารถเข้าไปใกล้ ๆ เขตลง
คะแนนเสียงได้มากเท่าที่ทำาได้ และเจ้าหน้าที่เลือกตั้งจะนำาเอกสารการลง
คะแนนเสียงมาให้ท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจำาเทศมณฑล
ของท่านเพื่อให้ทราบว่าจะมีบริการลงคะแนนเสียงแบบขับผ่าน หรือไม่
บางเทศมณฑลเสนอทางเลือกที่สามารถเข้าถึงได้ที่เรียกว่า RAVBM
(การลงคะแนนเสียงจากพื้นที่ห่างไกลผ่านทางไปรษณีย์) RAVBM เปิด
ให้ผู้ลงคะแนนเสียงที่พิการสามารถรับบัตรเลือกตั้งของพวกเขาได้ที่บ้าน
และกาเครื่องหมายในบัตรอย่างเป็นอิสระและเป็นส่วนตัวก่อนที่จะส่งบัตร
กลับไปให้เจ้าหน้าที่เลือก โปรดตั้งติดต่อเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจำาเทศ
มณฑลของท่านเพื่อดูว่ามีตัวเลือกนี้ให้ในเทศมณฑลของท่านหรือไม่
ความช่วยเหลือด้านภาษา:
สำานักงานเลือกตัง้ ในเทศมณฑลและสำานักงานเลขาธิการรัฐมีเอกสารการ
เลือกตัง้ ทีห
่ ลากหลายและให้ความช่วยเหลือในหลายภาษาซึง่ ครอบคลุม
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ของรัฐบาล
กลาง (Voting Rights Act) ภาษาต่างๆ ทีค
่ รอบคลุมอาจแตกต่างกันไป
ตามเทศมณฑล แต่จะครอบคลุมถึง ภาษาจีน ฮินดู ญีป
่ น
ุ่ เขมร เกาหลี
สเปน ตากาล็อก ไทยและเวียดนาม โปรดติดต่อสำานักงานเทศมณฑลของ
ท่านสำาหรับข้อมูลเพิม
่ เติม

07

ฉันจำาเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนลง
คะแนนเสียงเลือกตัง
้ หรือไม่
ส่วนใหญ่แล้วผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่
จำาเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในกรณี
ที่ท่านลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรกหลังจากขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิลง
คะแนนเสียงทางไปรษณีย์ หรือทางออนไลน์ และยังไม่ได้กรอก
หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หรือหมายเลขบัตรประกัน
สังคมสี่ตัวสุดท้ายในแบบฟอร์ม ท่านอาจต้องแสดงบัตรอย่างใดอย่าง
หนึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อย่าลืมพกบัตรประจำาตัวติดตัวเมื่อ
ทำาการเลือกตั้ง หรือแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนกับบัตรเลือกตั้ง
ในกรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ สำาหรับรายการ
ที่ครบถ้วนของบัตรแสดงตัวบุคคลที่ยอมรับได้ โปรดติดต่อสำานักงาน
เลือกตั้งประจำาเทศมณฑลของท่าน หรืออ่าน “Polling Place ID
Requirements” (ข้อกำาหนดเรื่องบัตรแสดงตัวบุคคลสำาหรับยื่นแสดง
ที่หน่วยเลือกตั้ง) ที่เว็บไซต์ sos.ca.gov/elections/
additional-elections-information/help-america-vote-act/

ในกรณีทไ่ี ม่มช
ี อ
่ื อยูใ่ นหน่วยเลือกตัง
้
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ในกรณีที่ไม่มีชื่อของท่านอยู่ในหน่วยเลือกตั้ง ท่านมีสิทธิที่จะลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้งชั่วคราวซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับบัตร
เลือกตั้งทั่วไปแต่จะบรรจุอยู่ในซองพิเศษ โดยจะทำาการนับบัตรเลือก
ตั้งชั่วคราวหลังจากที่เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งยืนยันว่าท่านเป็นผู้ขึ้น
ทะเบียนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในพื้นที่และท่านไม่ได้ลงคะแนนเสียง
ในการเลือกตั้งครั้งนั้นมาก่อน เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสามารถให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่ามีการนับบัตรเลือกตั้งชั่วคราวของ
ท่านแล้วหรือไม่ พร้อมให้เหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถนับบัตรเลือกตั้ง
ของท่าน

ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางออนไลน์ | RegisterToVote.ca.gov

สำานักงานจัดการเลือกตัง
้
Alameda
(510) 272-6933

Madera
(559) 675-7720

San Luis Obispo
(805) 781-5228

Alpine
(530) 694-2281

Marin
(415) 473-6456

San Mateo
(650) 312-5222

Amador
(209) 223-6465

Mariposa
(209) 966-2007

Santa Barbara
(805) 568-2200

Butte
(530) 538-7761

Mendocino
(707) 234-6819

Santa Clara
(408) 299-8683

Calaveras
(209) 754-6376

Merced
(209) 385-7541

Santa Cruz
(831) 454-2060

Colusa
(530) 458-0500

Modoc
(530) 233-6205

Shasta
(530) 225-5730

Contra Costa
(925) 335-7800

Mono
(760) 932-5537

Sierra
(530) 289-3295

Del Norte
(707) 465-0383

Monterey
(831) 796-1499

Siskiyou
(530) 842-8084

El Dorado
(530) 621-7480

Napa
(707) 253-4321

Solano
(707) 784-6675

Fresno
(559) 600-8683

Nevada
(530) 265-1298

Sonoma
(707) 565-6800

Glenn
(530) 934-6414

Orange
(714) 567-7600

Stanislaus
(209) 525-5200

Humboldt
(707) 445-7481

Placer
(530) 886-5650

Sutter
(530) 822-7122

Imperial
(442) 265-1060

Plumas
(530) 283-6256

Tehama
(530) 527-8190

Inyo
(760) 878-0224

Riverside
(951) 486-7200

Trinity
(530) 623-1220

Kern
(661) 868-3590

Sacramento
(916) 875-6451

Tulare
(559) 624-7300

Kings
(559) 582-3211
ext. 4401

San Benito
(831) 636-4016

Tuolumne
(209) 533-5570

San Bernardino
(909) 387-8300

Ventura
(805) 654-2664

San Diego
(858) 565-5800

Yolo
(530) 666-8133

San Francisco
(415) 554-4375

Yuba
(530) 749-7855

Lake
(707) 263-2372
Lassen
(530) 251-8217
Los Angeles
(562) 466-1310

San Joaquin
(209) 468-2885
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและการเลือกตั้ง
กรุณาติดต่อ (855) 345-3933 หรือไปที่เว็บไซต์
www.sos.ca.gov
TTY/TDD (800) 833-8683
เพือ
่ ค้นหาหน่วยเลือกตัง้ ของท่าน โปรดดูท่ี voterstatus.sos.ca.gov
หรือส่งข้อความคำาว่า “Vote” ไปที่ GoVote (468-683)
เพือ
่ ค้นหาข้อมูลการขึน
้ ทะเบียนผูล
้ งคะแนนเสียงของท่าน
และข้อมูลการเลือกตัง้ อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับท่าน โปรดดูท่ี
เว็บไซต์voterstatus.sos.ca.gov
สำานักงานเลขาธิการรัฐบริการให้ข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ใน 10 ภาษา
English (800) 345-VOTE (8683)
/Chinese (800) 339-2857
/Hindi (888) 345-2692
/Japanese (800) 339-2865
/Khmer (888) 345-4917
/Korean (866) 575-1558
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Español/Spanish (800) 232-VOTA (8682)
Tagalog (800) 339-2957
/Thai (855) 345-3933
/ ietnamese (800) 339-8163

RegisterToVote.ca.gov
ติดตาม Twitter ของสำานักงาน
เลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย
@CASOSvote หรือเป็นแฟนเพจทาง
Facebook.com/CaliforniaSOS

California Secretary of State Alex Padilla
www.sos.ca.gov
Thai
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