
วิธีิีลงทะเบีียนเลือกต้ั้�ง

หากต้อ้งการลงทะเบียีนเลือกต้้ �งในแคลฟิอรเ์นีย ทา่นต้อ้งมีคีณุสมีบีต้้ติ้อ่ไปนี�

•   เป็นพลเมีอืงสหรฐ้อเมีรกิาและเป็นผู้้พ้ก้อาศ้ัยอย้่ ในรฐ้แคลฟิอรเ์นีย
•   มีอีาย ุ18 ปีหรอืมีากกว่า่น้�นในว่น้เลอืกต้้ �ง
•    ปัจจุบีน้ไมี่ ได้ต้้อ้งโทษจำาคกุในคด้คีว่ามีผู้ดิ้ทางอาญาอุกฉกรรจ์ของรฐ้หรอืของ

รฐ้บีาลกลาง และ
•    ปัจจุบีน้ไมี่ ได้ถู้ก้ศัาลต้ด้้สินว่า่ไม่ีสามีารถูลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นบีคุคลไร้

คว่ามีสามีารถูทางจติ้

หากมีคีณุสมีบีต้้ติ้รงต้ามีเกณฑ์ด์้ง้กลา่ว่ ทา่นสามีารถูลงทะเบียีนเลือกต้้ �ง หรอื
อป้เด้ต้การลงทะเบียีนออนไลน์ ได้ท้ี� registertovote.ca.gov หาก
ต้อ้งการกรอกแบีบีฟอรม์ีจรงิ สามีารถูขอรบ้ีใบีสมีค้รลงทะเบียีนผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งได้ ้
ณ ที�ทำาการไปรษณียแ์ละหอ้งสมีดุ้

หากยา้ยที�อย้ ่เปลี�ยนชืื่�อ หรอืเปลี�ยนพรรคการเมืีองที�สน้บีสนุน ทา่นจะต้อ้งลง
ทะเบียีนเลอืกต้้ �งใหมีอ่กีคร้ �ง

วิธีิีลงทะเบีียนเลือกต้ั้�งล่วิงหน้าในรัฐ้แคลิฟอรัเ์นีย

หากต้อ้งการลงทะเบียีนเลือกต้้ �งลว่่งหน้าในแคลฟิอรเ์นีย ทา่นต้อ้งมีคีณุสมีบีต้้ติ้อ่
ไปนี�

•   อาย ุ16 หรอื 17 ปี และ
•   มีคีณุสมีบีต้้ติ้รงต้ามีขอ้กำาหนด้อื�น ๆ สำาหรบ้ีบุีคคลที�มีสิีทธิิ์�ออกเสียงเลอืกต้้ �ง

หลง้ลงทะเบียีนล่ว่งหน้าเรยีบีรอ้ยแลว้่ ทา่นจะได้ร้บ้ีการลงทะเบียีนเลือกต้้ �งโด้ย
อต้้โนมีต้้ิ ในว่น้ครบีรอบีว่น้เกดิ้ปีที� 18 ไปที� registertovote.ca.gov 
เพื�อลงทะเบียีนเลอืกต้้ �งลว่่งหน้า 

วิธีิีตั้รัวิจสอบีสถานะการัลงทะเบีียนเลือกต้ั้�งของท่าน

หากต้อ้งการต้รว่จสอบีสถูานะการลงทะเบียีนเลือกต้้ �ง รว่มีท้�งพรรคการเมืีอง - ทา่น
สามีารถูใช้ื่เครื�องมีอื “My Voter Status (สถูานะผู้้ม้ีสิีทธิิ์�เลอืกต้้ �งของฉ้น)” 
ได้ท้ี�เว่บ็ีไซต้ ์voterstatus.sos.ca.gov นอกจากนี�ทา่นยง้สามีารถูโทร
ต้ดิ้ต้อ่สายด้ว่่นสำาหรบ้ีผู้้ม้ีสิีทธิิ์�เลอืกต้้ �ง (Voter Hotline) ได้ท้ี� (855) 345-
3933 เพื�อต้รว่จสอบีสถูานะของท่าน

ต้ั้องทำาอย่างไรัหากต้ั้องการัข้อมููลเกี�ยวิก้บีผูู้้มีูสทิธิี�เลือกต้ั้�งเป็็นภาษาอื�น

ขอ้มีล้สำาหรบ้ีผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลอืกต้้ �งระด้บ้ีรฐ้ มีี ใหบ้ีรกิารในภาษาต้า่ง ๆ 10 ภาษา 
ไปที� https://www.sos.ca.gov/elections/voting-
resources/voting-california/thai ต้ดิ้ต้อ่เจา้หน้าที�การเลอืกต้้ �ง
ประจำาเคาน์ต้ี � เพื�อด้ว้่า่มีขีอ้มีล้ที�พรอ้มีใหบ้ีรกิารในภาษาใด้บีา้ง

สิ�งที�ทำาได้้ หากไมู่ ได้้ลงทะเบีียนเลือกต้ั้�งตั้ามูเวิลาที�กำาหนด้

หากพลาด้กำาหนด้เว่ลาที�จะลงทะเบียีนเลือกต้้ �งภายใน 15 ว่น้กอ่นการเลอืก
ต้้ �ง ทา่นสามีารถูไปที�สำาน้กงานการเลอืกต้้ �งประจำาเคาน์ต้ี � ศัน้ยก์ารเลอืกต้้ �ง หรอื
หน่ว่ยเลอืกต้้ �งได้้ ในว่น้เลอืกต้้ �ง หรอืก่อนว่น้เลอืกต้้ �งเพื�อด้ำาเนินการต้ามีข้ �น
ต้อนการลงทะเบียีนเลอืกต้้ �งแบีบีมีเีงื�อนไข (ที�มีก้เรยีกว่า่ "การลงทะเบียีนเพื�อ
ออกเสียงเลอืกต้้ �งในว่น้เด้ยีว่ก้น") ทา่นจะต้อ้งกรอกแบีบีฟอรม์ีการลงทะเบียีน
เลอืกต้้ �งก่อน จงึจะได้ร้บ้ีบีต้้รลงคะแนน เมีื�อเจา้หน้าที�การเลอืกต้้ �งประจำาเคา
น์ต้ี �ยนืย้นการลงทะเบียีนเลอืกต้้ �งของท่านแลว้่ ก็จะน้บีคะแนนบีต้้รลงคะแนน
ของท่าน สำาหรบ้ีขอ้มีล้เพิ�มีเต้มิี โปรด้ต้ดิ้ต้อ่เจา้หน้าที�การเลอืกต้้ �งในเคาน์ต้ี �
ของท่าน หรอืไปที�เว่บ็ีไซต้ ์vote.ca.gov

ช่่วิงเวิลาที�จะได้้รับ้ีคู่มืูอสำาหรับ้ีผูู้้มีูสทิธิี�เลือกต้ั้�ง

สำาน้กงานเลขาธิ์กิารรฐ้จะจ้ด้ส่งค้ม่ีอืสำาหรบ้ีผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งฉบีบ้ีของรฐ้ ซึ�งเป็น
ค้ม่ีอืที�เป็นกลาง ใหผู้้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งที�ลงทะเบียีนเรยีบีรอ้ยแล้ว่กอ่นว่น้เลอืกต้้ �ง
เป็นเว่ลา 2-3 ส้ปด้าหท์างไปรษณีย ์นอกจากนี�ย้งสามีารถูด้ค้้มื่ีอสำาหรบ้ีผู้้ม้ีี
สิทธิ์ิ�เลือกต้้ �งฉบีบ้ีของรฐ้ได้ที้� voterguide.sos.ca.gov สำาน้กงาน
การเลอืกต้้ �งประจำาเคาน์ต้ี �จะส่งค้ม่ีอืสำาหรบ้ีผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งฉบีบ้ีของเคาน์ต้ี �ให้
ผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งด้ว้่ย ค้ม่ีอืสำาหรบ้ีผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งฉบีบ้ีของเคาน์ต้ี �นี�จะมีขีอ้มีล้
เกี�ยว่ก้บีสถูานที�และว่ธิิ์ลีงคะแนน รว่มีท้ �งต้ว้่อย่างบีต้้รลงคะแนนด้ว้่ย

จะได้้รับ้ีบ้ีตั้รัลงคะแนนเมืู�อใด้

หากผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งได้ล้งทะเบียีนเลือกต้้ �งไว่แ้ลว้่กอ่นจะครบีกำาหนด้เว่ลา เจา้
หน้าที�การเลอืกต้้ �งประจำาเคาน์ต้ี �จะส่งบีต้้รลงคะแนนเลือกต้้ �งทางไปรษณีย์ ให้
ก้บีผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งทุกคนทางไปรษณีย์ ในทกุการเลอืกต้้ �ง สำาหรบ้ีการเลอืกต้้ �ง
ท้�ว่ไปในว่น้ที� 8 พฤศัจิกายน 2022 เคาน์ต้ี �ต้า่ง ๆ จะเริ�มีส่งบีต้้รลงคะแนน
เลอืกต้้ �งไปทางไปรษณียภ์ายในว่น้ที� 10 ต้ลุาคมี 2022

สามูารัถติั้ด้ตั้ามูข้อมููลบ้ีตั้รัลงคะแนนเลือกต้ั้�งทางไป็รัษณีีย์ของตั้นเองได้้
หรัอืไมู่

ได้!้ เครื�องมีอื Where’s My Ballot? (บีต้้รเลอืกต้้ �งของฉ้นอย้่ ไหน) 
ช่ื่ว่ยใหผู้้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งสามีารถูต้ดิ้ต้ามี และรบ้ีการแจง้เต้อืนเกี�ยว่กบ้ีสถูานะ
ของบีต้้รลงคะแนนเลือกต้้ �งทางไปรษณียข์องต้นเอง โปรด้ลงทะเบียีนที� 
WheresMyBallot.sos.ca.gov เพื�อรบ้ีการแจง้เต้อืนทางอีเมีล, 
SMS (ขอ้คว่ามี) หรอืโทรศ้ัพท์เกี�ยว่ก้บีบีต้้รลงคะแนนเลอืกต้้ �งของต้นเอง
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การเลือกต ั�ง ข้อมููลสรัุป็ การออกเสยีง
เลือกตัง้ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย



วิธีิีค้นหาหน่วิยเลือกต้ั้�งหรัอืศููนย์การัเลือกต้ั้�ง

•    ต้รว่จสอบีปกหลง้ของค้ม่ีอืผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งฉบีบ้ีของเคาน์ต้ี �เพื�อด้ข้อ้มีล้เกี�ยว่
ก้บีหน่ว่ยเลอืกต้้ �ง ศัน้ยก์ารเลอืกต้้ �ง หรอืสถูานที�ที�รบ้ีบีต้้รลงคะแนน 

•   ต้ดิ้ต้อ่สำาน้กงานการเลอืกต้้ �งประจำาเคาน์ต้ี �ของท่าน
•    โทรต้ดิ้ต้อ่สายด้ว่่นสำาหรบ้ีผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งของเลขาธิิ์การรฐ้ฯ ที�หมีายเลข 

(855) 345-3933 หรอืไปที�เว่บ็ีไซต้ ์voterstatus.sos.
ca.gov

•   พมิีพ์คำาว่า่ "VOTE" ไปย้ง "GOVOTE" (468-683)

การัออกเสยีงลงคะแนนมีูควิามูป็ลอด้ภ้ยหรัอืไมู่

ปลอด้ภย้ แคลฟิอรเ์นียม์ีมีีาต้รฐานการรก้ษาคว่ามีปลอด้ภย้ในการเลอืกต้้ �งที�ส้ง
กว่า่ขอ้กำาหนด้ของรฐ้บีาลกลาง ทกุคะแนนเสียงต้อ้งลงคะแนนในบีต้้รลงคะแนน
ที�เป็นกระด้าษ หรอืมีหีลก้ฐานเป็นใบีเสรจ็ที�สามีารถูยืนย้นและต้รว่จสอบีได้ ้
อปุกรณ์การเลอืกต้้ �งที� ใช้ื่ออกเสียงลงคะแนน หรอืน้บีบีต้้รลงคะแนนเลอืกต้้ �ง
ต้อ้งผู้า่นการต้รว่จสอบีรบ้ีรองการใช้ื่งานในแคลิฟอรเ์นีย และเก็บีรก้ษาแบีบีออฟ
ไลน์ เจา้หน้าที�การเลอืกต้้ �งด้ำาเนินการต้รว่จสอบีหลง้การเลอืกต้้ �ง รว่มีถูงึการน้บี
ต้ว้่อยา่งบีต้้รลงคะแนนด้ว้่ยต้นเอง หลง้การเลอืกต้้ �งทุกคร้ �ง เพื�อใหม้ี้�นใจถูงึคว่ามี
ถูก้ต้อ้งและคว่ามีสมีบีร้ณ์ของการน้บีคะแนน ผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�เลือกต้้ �งสามีารถูคน้หา
ขอ้มีล้การเลือกต้้ �งที�เป็นทางการและเชืื่�อถูอืได้ ้รว่มีท้ �งเรยีนร้เ้พิ�มีเต้มิีเกี�ยว่กบ้ีการ
รก้ษาคว่ามีปลอด้ภย้ในการเลอืกต้้ �ง และคว่ามีพยายามีในการด้ำาเนินการรก้ษา
คว่ามีปลอด้ภย้ทางไซเบีอรข์องเราได้ที้� vote.ca.gov

วิธีิีตั้รัวิจสอบีวิา่มีูการัน้บีคะแนนบ้ีตั้รัลงคะแนนของท่านหรัอืไมู่

สามีารถูไปที� “สถูานะผู้้ม้ีสิีทธิ์ิ�ออกเสียงเลอืกต้้ �ง (My Voter Status)” เพื�อ
ด้ว้่า่มีกีารน้บีคะแนนบีต้้รลงคะแนนเลือกต้้ �งของท่านหรอืย้งพรอ้มีเหต้ผุู้ลได้ท้ี� 
voterstatus.sos.ca.gov

ทำาอย่างไรัจึงจะทรัาบีผู้ลการัเลือกต้ั้�งแบีบีทุกนาที

•    ด้ผู้้ลการน้บีคะแนนการเลือกต้้ �งระด้บ้ีรฐ้ได้ที้� electionresults.sos.
ca.gov 

•   ต้ดิ้ต้ามีเราทาง Twitter ได้ท้ี� @CASOSvote
•    สมีค้รรบ้ีข้อมีล้อป้เด้ต้แบีบีอเิล็กทรอนิกส์ที� https://goo.gl/

BB7zb4

การัเลือกต้ั้�งท้�วิไป็  |  8 พฤศูจิกายน 

ลงทะเบีียนเลือกต้ั้�ง................................................24 ตั้.ค.
การัลงทะเบีียนเลือกต้ั้�งแบีบีมีูเงื�อนไข.................25 ตั้.ค. ถึง 8 พ.ย.
นำาสง่บ้ีตั้รัลงคะแนนเลือกต้ั้�งทางไป็รัษณีีย์...........................8 พ.ย.

การนำาส่งบีต้้รลงคะแนนเลือกต้้ �งทางไปรษณียจ์ะต้อ้งมีกีารประทบ้ีต้ราไปรษณีย ์
ณ ว่น้ที� 8 พฤศัจิกายน 2022 หรอืก่อนหน้าน้�น โด้ยสำาน้กงานการเลอืกต้้ �ง
ประจำาเคาน์ต้ี �จะต้อ้งได้ร้บ้ีบีต้้รด้ง้กลา่ว่ภายในไม่ีเกินว่น้ที� 15 พฤศัจกิายน 
2022

วิธีิีการัทำางานของรัะบีบีผูู้้สมู้ครัที�ทำาคะแนนสูงสุด้สองคนในการัเลือกต้ั้�งข้ �น
ต้ั้นที� ใช้่อยู่ท้�วิท้ �งรัฐ้

การเลือกต้้ �งข้ �นต้น้ในว่น้ที� 7 มีถิูนุายน 2022 จะกำาหนด้ว่า่ผู้้ส้มีค้รรายใด้จะ
มีรีายชืื่�อปรากฏในบีต้้รลงคะแนนเลอืกต้้ �งท้�ว่ไปในว่น้ที� 8 พฤศัจกิายน 2022 
ระบีบีผู้้ส้มีค้รที�ทำาคะแนนส้งสุด้สองคนในการเลือกต้้ �งข้ �นต้น้ของรฐ้แคลิฟอรเ์นีย 
หมีายถูงึผู้้ส้มีค้รสองคนที� ได้ร้บ้ีคะแนนเสียงส้งสุด้ ไมีว่่า่จากพรรคการเมืีองใด้
ก็ต้ามีในการเลอืกต้้ �งข้ �นต้น้ จะสามีารถูลงแขง่ขน้ต้อ่ในรอบีการเลือกต้้ �งท้�ว่ไป หลง้
จากได้ผู้้้ช้ื่นะสองคนในรอบีการเลอืกต้้ �งข้ �นต้น้แลว้่ จะต้อ้งมีกีารเลือกต้้ �งท้�ว่ไป
ต้ามีมีา แมีว้่า่ผู้้ส้มีค้รคนหนึ�งจะได้ร้บ้ีคะแนนเสียงเกนิ 50 เปอรเ์ซ็นต้์ ในการ
เลือกต้้ �ง หรอืมีผีู้้ส้มีค้รเพยีงคนเด้ยีว่ในรอบีการเลอืกต้้ �งข้ �นต้น้ก็ต้ามี

ระบีบีผู้้ส้มีค้รที�ทำาคะแนนส้งสุด้สองคนนี� ไมีม่ีผีู้ลต้อ่การแขง่ขน้ชิื่งต้ำาแหน่งผู้้้
อำานว่ยการโรงเรยีนรฐ้บีาล หรอืผู้้ส้มีค้รลงชิื่งต้ำาแหน่งกรรมีาธิิ์การกลางของเคาน์ต้ี � 
หรอืต้ำาแหน่งต้า่ง ๆ ของหน่ว่ยงานทอ้งถูิ�น

สิ�งที�ควิรัทำา หากจำาเป็็นต้ั้องขอรับ้ีบ้ีตั้รัลงคะแนนเลือกต้ั้�งทด้แทน หรัอืบ้ีตั้รั
ลงคะแนนเลือกต้ั้�งฉุุกเฉิุน

หากไม่ี ได้ร้บ้ีบีต้้รลงคะแนนเลอืกต้้ �งทางไปรษณีย ์หรอืบีต้้รน้�นส้ญหายหรอืถู้ก
ทำาลาย และทา่นไมีส่ามีารถูไปออกเสียงลงคะแนนด้ว้่ยต้นเอง ณ ศัน้ยเ์ลือกต้้ �ง 
ทา่นสามีารถูสมีค้รขอรบ้ีบีต้้รลงคะแนนเลอืกต้้ �งทางไปรษณียแ์บีบีเกนิกำาหนด้ 
โด้ยกรอกใบีสมีค้รเป็นลายลก้ษณ์อก้ษร ทา่นหรอืต้ว้่แทนของท่านจะต้อ้งนำาส่ง
ใบีสมีค้รนี� ใหก้บ้ีเจา้หน้าที�การเลอืกต้้ �งประจำาเคาน์ต้ี �ด้ว้่ยต้นเอง ใบีสมีค้รบีต้้รลง
คะแนนเลอืกต้้ �งทางไปรษณียแ์บีบีเกนิกำาหนด้นี�มีอีย้ท่ี� elections.cdn.
sos.ca.gov/vote-by-mail/pdf/late-vote-by-mail-
application.pdf

วิธีิีสง่คืนบ้ีตั้รัลงคะแนนเลือกต้ั้�งทางไป็รัษณีีย์

สามีารถูส่งคนืบีต้้รลงคะแนนเลอืกต้้ �งทางไปรษณียผ์ู้า่นว่ธิิ์กีารต้อ่ไปนี�

   •  ส่งบีต้้รลงคะแนนใหเ้จา้หน้าที�การเลอืกต้้ �งประจำาเคาน์ต้ี �ทางไปรษณีย ์(ต้อ้งมีี
การประทบ้ีต้ราไปรษณีย ์ณ ว่น้เลอืกต้้ �งหรอืก่อนหน้าน้�น และสำาน้กงานการ
เลอืกต้้ �งประจำาเคาน์ต้ี �ต้อ้งได้ร้บ้ีบีต้้รด้ง้กลา่ว่ภายในเว่ลาไม่ีเกนิ 7 ว่น้ หลง้
จากว่น้เลอืกต้้ �ง)

   •  หยอ่นบีต้้รลงคะแนนเลอืกต้้ �งลงในกลอ่งรบ้ีบีต้้รลงคะแนนเลือกต้้ �ง หรอืที�
สถูานที�รบ้ีบีต้้รลงคะแนนเลอืกต้้ �งในเคาน์ต้ี �ที�ทา่นอย้ ่รว่มีท้�งกลอ่งรบ้ีบีต้้รลง
คะแนนเลอืกต้้ �ง หรอืหน่ว่ยเลอืกต้้ �งใด้ก็ ได้้ ในรฐ้ หรอื

   •  สามีารถูขอใหบ้ีคุคลที�เชืื่�อถูอืนำาส่งบีต้้รลงคะแนนแทนทา่น ต้ราบีใด้ที� ไมี่ ได้้
เป็นการว่า่จ้างต้ามีจำานว่นบีต้้รลงคะแนน

วิธีิีลงคะแนนเลือกต้ั้�งล่วิงหน้า

เคาน์ต้ี �ของทา่นอาจอนุญาต้ใหอ้อกเสียงลงคะแนนล่ว่งหน้าในสถูานที�ต้า่ง ๆ กอ่น
ว่น้เลือกต้้ �ง สำาหรบ้ีรายชืื่�อ โปรด้ไปที� vote.ca.gov สำาหรบ้ีการเลือกต้้ �งท้�ว่ไป
ในว่น้ที� 8 พฤศัจกิายน 2022 เคาน์ต้ี �ต้า่ง ๆ จะเริ�มีส่งบีต้้รลงคะแนนเลือกต้้ �งไป
ทางไปรษณียภ์ายในว่น้ที� 10 ต้ลุาคมี 2022 เพื�อสรา้งคว่ามีมี้�นใจว่า่จะมีกีารน้บี
คะแนนบีต้้รลงคะแนนเลอืกต้้ �งทางไปรษณียข์องท่าน การนำาส่งบีต้้รจะต้อ้งมีกีาร
ประทบ้ีต้ราไปรษณีย ์ณ ว่น้เลอืกต้้ �ง หรอืก่อนหน้าน้�น โด้ยสำาน้กงานเลือกต้้ �งประ
จำาเคาน์ต้ี �จะต้อ้งได้ร้บ้ีบีต้้รด้ง้กลา่ว่ภายในไม่ีเกนิ 7 ว่น้ น้บีจากว่น้เลอืกต้้ �ง

หากต้ั้องการัค้นหาหน่วิยเลือกต้ั้�งของท่าน
พิมูพ์คำาวิ่า "VOTE" ไป็ที� "GOVOTE" (468-683)
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