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ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด
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ข้อเสนอที่

กฎหมายให้โอกาสสามครั้ง ผู้ประกอบความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ซ�้า การลงโทษ แนวคิด
ริเริ่มออกกฎหมาย
•	แก้ไขกฎหมายให้โอกาสสามครั้งเพื่อลงโทษจ�าคุกตลอดชีวิตเฉพาะเมื่อการพิพากษาลงโทษความผิดอาญา
อุกฉกรรจ์ครั้งใหม่เป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับความรุนแรง	

•	อนุญาตให้ออกค�าพิพากษาลงโทษใหม่ส�าหรับผู้กระท�าความผิดที่ก�าลังรับโทษจ�าคุกตลอดชีวิตอยู่ในปัจจุบัน	หาก
ความผิดครั้งที่สามไม่ร้ายแรงหรือไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง	และผู้พิพากษาตัดสินว่าค�าพิพากษาลงโทษไม่ก่อให้
เกิดความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุผลต่อความปลอดภัยของสาธารณชน	

•	ลงโทษจ�าคุกตลอดชีวิตต่อไป	หากความผิดครั้งที่สามเป็นความผิดทางเพศหรือยาเสพติดบางประเภท	ซึ่งไม่ร้ายแรง
หรือไม่รุนแรง	หรือเกี่ยวข้องกับการพกอาวุธปืน	

•	คงโทษจ�าคุกตลอดชีวิตส�าหรับความผิดครั้งที่สามซึ่งเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง	ไม่รุนแรง	หากความผิดก่อนหน้านั้น
เป็นการข่มขืน	ฆาตกรรม	หรือการกระท�าทางเพศกับเด็ก	

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•	ประหยัดเงินรัฐที่เกี่ยวกับงานด้านเรือนจ�าและการคุมประพฤติเป็นจ�านวน	70	ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างต่อเนื่อง	
โดยในระยะเวลาสองทศวรรษข้างหน้าจะประหยัดมากขึ้นไปอีก	สูงสุดถึง	90	ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี	ตัวเลขโดย
ประมาณนี้อาจสูงหรือต�่ากว่านี้เป็นจ�านวนสิบๆ	ล้านดอลลาร์	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการด�าเนินการในอนาคตของรัฐ	

•	ค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งจ�านวนสองหรือสามล้านดอลลาร์สหรัฐของรัฐและเทศมณฑลในช่วงสองปีข้างหน้าส�าหรับกิจกรรม
ของศาลที่เกี่ยวกับการออกค�าพิพากษาลงโทษใหม่แก่ผู้กระท�าความผิดบางราย

ความเป็นมา
อาชญากรรมมอียูส่ามประเภทคอื:	ความผดิอาญา

อกุฉกรรจ ์	ความผดิประเภทไมร่ า้ยแรง	และความผดิ
เลก็นอ้ย	ความผิดอาญาอกุฉกรรจเ์ป น็ประเภทร า้ยแรง
ทีส่ดุของอาชญากรรม	และผูท้ีถ่กูตดัสนิวา่มคีวามผดิ
อาญาอกุฉกรรจอ์าจถกูตดัสนิจ�าคกุในเรือนจ�ารัฐภายใต ้
สภาพแวดลอ้มบางอยา่ง	ผูท้ีถ่กูตดัสินวา่มคีวามผดิอาญา
อกุฉกรรจซ์ึ่งไมถ่กูจ�าคกุในเรือนจ�ารัฐจะถกูจ�าคกุในคกุ 
เทศมณฑล,	ถกูคมุประพฤตใินชุมชนโดยกรมคมุประพฤติ
เทศมณฑล	หรือทั้งสองแบบ
กฎหมายป จัจบุนัแบง่กลุม่ของความผดิอาญาอกุฉกรรจ ์

ออกเป น็สองกลุม่คอื	“รุนแรง”	หรือ	“ร า้ยแรง”	หรือทั้ง
คู ่	ตวัอยา่งของความผดิอาญาอกุฉกรรจร์ า้ยแรงทีก่�าหนด
ไว ใ้นป จัจบุนัคอื	ฆาตกรรม	ปลน้	และขม่ขนื	ขณะเดียวกัน
ความผดิอาญาอกุฉกรรจร์ุนแรงเกอืบจะทั้งหมดกเ็ป น็ความ
ผดิที่ร า้ยแรงดว้ย	ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีน่บัเป น็เฉพาะ
ความผดิร า้ยแรง	ไดแ้ก่	การจู ่โจมดว้ยเจตนาจะปลน้	ความ
ผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีไ่มถ่อืวา่รุนแรง	หรือ	ร า้ยแรง	ไดแ้ก่	
การลกัทรัพย ์	(โดยไมม่อีาวธุป นื)	และการครอบครองสาร
เสพตดิ
ณ	เดอืนพฤษภาคม	2012	มนีกัโทษราว	137,000	คนใน

ระบบเรอืนจ�ารฐัแคลฟิอรเ์นยี	ระบบเรอืนจ�ารฐัไดร้ับงบ
ประมาณป ี	2012–13	เกอืบ	$9	พนัลา้น

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

การตัดสินลงโทษการกระท�าความผิดซ�้าสามครั้ง 
ข้อเสนอที	่184	(โดยทั่วไปอ้างถึงว่าเป็นกฎหมาย	“การให้
โอกาสสามครั้ง”)	ได้รับการลงมติรับร่างโดยผู้ออกเสียง
ลงคะแนนในปี	1994	กฎหมายนี้ก�าหนดการลงโทษจ�าคุก
ที่ยาวนานขึ้นส�าหรับผู้กระท�าความผิดซ�้าบางประเภท	โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง	กฎหมายก�าหนดว่าผู้ถูกตัดสินว่ากระท�า
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์และเป็นผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระท�า
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์มาก่อนหนึ่งครั้งหรือมากกว่า	ที่
เป็นความผิดรุนแรง	หรือ	ร้ายแรงจะถูกตัดสินจ�าคุกในเรือน
จ�ารัฐ	ดังต่อไปนี้:

• การกระท�าผิดซ�้าสองครั้ง หากบุคคลใดกระท�าความ
ผิดมาก่อนหนึ่งครั้ง	ด้วยความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่	
ร้ายแรง	หรือ	รุนแรง	การลงโทษส�าหรับ	ความผิดครั้ง
ใหม่ใดๆ	ในการท�าความผิดอาญาอุกฉกรรจ	์(ไม่เฉพาะ
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที	่ร้ายแรง	หรือ	รุนแรง)	จะ
ได้รับโทษ	สองเท่า	ของระยะเวลาที่ก�าหนดภายใต้
กฎหมายส�าหรับการตัดสินลงโทษครั้งใหม่	ผู้กระท�า
ความผิดที่ถูกตัดสินโดยศาลภายใต้บทบัญญัตินี้อ้าง
ถึงว่าเป็น	“ผู้กระท�าความผิดซ�้าสองครั้ง”	ณ	เดือน	
มีนาคม	2012	มีนักโทษราว	33,000	คนที่เป็นผู้กระท�า
ความผิดซ�้าสองครั้ง
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• การกระท�าผิดซ้�าสามครั้ง	หากบุคคลใดกระท�า
ความผิดมาก่อนสองครั้งหรือมากกว่า	ที่ถูกตัดสิน
ว่าเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่ร้ายแรง	หรือ	
รุนแรง	การตัดสินลงโทษส�าหรับความผิดครั้งใหม่
ใดๆในการท�าความผิดอาญาอุกฉกรรจ	์(ไม่เฉพาะ
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่	ร้ายแรง	หรือ	รุนแรง)	
คือการจ�าคุกตลอดชีวิตโดยอาจมีโอกาสได้รับการ
ปล่อยออกจากคุกเร็วขึ้นโดยมีทัณฑ์บนหลังจาก
รับโทษไปแล้ว	25	ปี	ผู้กระท�าความผิดที่ถูกตัดสิน
ภายใต้บทบัญญัตินี้อ้างถึงว่าเป็น	“ผู้กระท�าความ
ผิดซ้�าสามครั้ง”	ณ	เดือน	มีนาคม	2012	มีนักโทษ
ราว	9,000	คนที่เป็นผู้กระท�าความผิดซ้�าสามครั้ง

ขณะทีก่ฎหมายก�าหนดการตดัสนิลงโทษดงักลา่ว
ขา้งบน	ในบางกรณีศาลอาจเลอืกทีจ่ะไมพ่จิารณาความ
ผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีเ่กดิจขึน้มากอ่นระหวา่งการตดัสนิ
ลงโทษ	เมือ่เกดิกรณนีีข้ึน้	ผูก้ระท�าความผดิจะทีน่า่จะ
ไดร้ับการตดัสนิลงโทษส�าหรับการกระท�าผดิซ�้าครัง้ที่
สองหรอืทีส่ามจะถกูตดัสนิลงโทษดว้ยก�าหนดระยะเวลา
ทีน่อ้ยกวา่ทีก่�าหนดภายใตก้หมายการใหโ้อกาสสาม
ครัง้

การตัดสนิปลอ่ยตัวออกจากเรอืนจ�า	ภายใต ้
กฎหมายป จัจบุนั	ผูก้ระท�าความผดิซ�้าสองครัง้จะไดร้ับ
การปลอ่ยตวัทนัทโีดยอตัโนมตัหิลงัจากทีค่รบก�าหนด
บทลงโทษแลว้	ตรงกนัขา้มกบัผูก้ระท�าความผดิซ�้าสาม
ครัง้ทีจ่ะไดร้ับการปลอ่ยตวักเ็ฉพาะเมือ่ไดร้ับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการพจิารณาทณัฑบ์นรฐั	(BPH)	หลงั
จากทีผู่ก้ระท�าความผดิซ�้าสามครัง้รับโทษจ�าคกุตาม
จ�านวนป ขีัน้ต�า่ทีก่�าหนดตามการตดัสนิลงโทษแลว้
คณะกรรมการพจิารณาทณัฑบ์นจะด�าเนนิการพจิารณา
ไตส่วนทณัฑบ์นเพือ่พจิารณาความเป น็ไปไดท้ีจ่ะปลอ่ย
ตวั	เชน่	คณะกรรมการพจิารณาทณัฑบ์นจะด�าเนนิการ
ไตส่วนทณัฑบ์นส�าหรับผูก้ระท�าความผดิซ�้าสามครัง้ทีม่ี
โทษจ�าคกุ	25	ป ถีงึตลอดชีวติหลงัจากทีผู่ก้ระท�าความ
ผดิซ�้าสามครัง้นัน้ไดร้ับโทษไปแลว้	25	ป ี	หากคณะ
กรรมการพจิารณาทณัฑบ์น	ตดัสนิวา่จะไมม่กีารปลอ่ย
ตวัผูก้ระท�าความผดิซ�้าสามครัง้ในการไตส่วนนัน้	คณะ
กรมการอาจด�าเนนิการไตส่วนครัง้ตอ่ไปในอนาคต	นบั
แตม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมายใหโ้อกาสสามครัง้ในป ี	1994 
ผูก้ระท�าความผดิซ�้าสามครัง้คนแรกทีจ่ะมสีทิธิไ์ดร้ับการ
ไตส่วนถงึความเป น็ไปไดท้ีจ่ะไดร้ับการปลอ่ยตวัจาก
เรอืนจ�าจะเกดิขึน้เกอืบปลายทศวรรษนี้

การคุมประพฤติหลงัไดร้ับการปลอ่ยตัว	กฎหมาย
ป จัจบุนัก�าหนดใหผู้ก้ระท�าความผดิซ�้าสองครัง้และ
ผูก้ระท�าความผดิซ�้าสามครัง้ทัง้หมดถกูคมุประพฤติ

ในชมุชนหลงัไดร้ับการปลอ่ยตวัจากเรอืนจ�า	หากการ
ตดัสนิความผดิของผูก้ระท�าความผดิซ�้าสองครัง้	ครัง้
ลา่สดุเป น็อาชญากรรมทีไ่มร่า้ยแรงหรอืไมรุ่นแรง	โดย
ทัว่ไปเขา	หรอื	เธอ	จะถกูคมุประพฤตใินชมุชนโดยเจา้
หนา้ทีค่มุประพฤตเิทศมณฑล	แตถ่า้หากวา่รา้ยแรงหรอื
รุนแรง	เขา	หรือ	เธอ	จะถกูคมุประพฤตใินชมุชนโดยเจา้
หนา้ทีท่ณัฑบ์นรฐั	สว่นผูก้ระท�าความผดิซ�้าสามครัง้ทกุ
รายจะถกูคมุประพฤตใินชมุชนโดยเจา้หนา้ทีท่ณัฑบ์นรฐั	
เมือ่ผูก้ระท�าความผดิซ�้าสองครัง้และผูก้ระท�าความผดิ
ซ�้าสามครัง้ฝา่ฝ นืเงือ่นไขการคมุประพฤตใินชมุชนหรอื
กระท�าความผดิครัง้ใหม่	พวกเขาจะถกูคมุขงัในคกุ 
เทศมณฑลหรอืเรอืนจ�ารฐัขึน้อยูก่บัสถานการณแ์วดลอ้ม

ข้อเสนอ
รา่งกฎหมายนีล้ดการตัดสนิลงโทษจ�าคุกภายใต ้

กฎหมายการใหโ้อกาสสามครัง้ส�าหรับผูก้ระท�าผดิ
ซ�้าสามครัง้บางรายทีก่ารกระท�าผดินัน้ไมไ่ดเ้ป น็ความ
ผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีร่ า้ยแรง	หรอืรุนแรง	รา่งกฎหมาย
นีย้นิยอมใหม้กีารตดัสนิลงโทษใหมส่�าหรับผูก้ระท�าผดิ
ซ�้าสามครัง้บางรายทีไ่ดร้ับโทษจ�าคกุตลอดชีวติส�าหรับ
ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีไ่มร่า้ยแรงหรอืไมรุ่นแรง	การ
เปลีย่นแปลงทัง้สองนีไ้ดอ้ธบิายไวท้า้ยนี้

การตัดสนิลงโทษจ�าคกุดว้ยระยะวลาทีส่ัน้
ลงส�าหรับผูก้ระท�าผิดซ�้าสามครั้งบางรายรา่ง
กฎหมายนีก้�าหนดวา่ผูก้ระท�าความผดิทีก่ระท�าความ
ผิด	สองครั้งหรือมากกวา่มากอ่นทีเ่ป น็การกระท�า
ความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ี่ร า้ยแรงหรือรุนแรง	และ
เป น็ผูท้ีก่ารกระท�าความผดิครั้งใหม ่	ทีเ่ป น็ความผดิ
อาญาอกุฉกรรจท์ีไ่มร่ า้ยแรงหรือไมรุ่นแรง	ควรไดร้ับ
โทษจ�าคกุทีเ่ป น็ระยะเวลาสองเทา่ของระยะเวลาปกติ
ของความผดิครั้งใหม ่	แทนทีจ่ะเป น็โทษจ�าคกุขั้นต�า่	
25 ป ถีึงตลอดชีวติดังทีก่�าหนดในป จัจบุัน	ตวัอยา่ง
เชน่	ผูก้ระท�าผดิซ�้าครั้งทีส่ามทีถ่กูตดัสินวา่มีความ
ผดิในอาชญากรรมซึ่งโทษจ�าคกุโดยปกตคิอืสองถึง
สีป่ คีวรจะไดร้ับโทษจ�าคกุระหวา่งสีป่ ถีึงแปดป แีทน
—ซึ่งเป น็ระยะเวลาสองเทา่ของโทษ—มากกวา่ทีจ่ะ
เป น็	25	ป ถีึงตลอดชีวติ	
อยา่งไรกด็ี	รา่งกฎหมายนีไ้ดก้�าหนดขอ้ยกเวน้ส�าหรับ

การลงโทษจ�าคกุดว้ยระยะเวลาทีส่ัน้ลงไวด้ว้ย	โดย
ก�าหนดเป น็การเฉพาะวา่หากผูก้ระท�าผิดกระท�าความ
ผดิครัง้ใหมห่รอืครัง้กอ่นมาดว้ยความผดิอาญาอกุฉกรรจ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ,	เพศ,	และอาวธุป นื	เขา	หรอื	
เธอจะยงัคงไดร้ับโทษจ�าคกุตลอดชีวติตามกฎหมายการ
ใหโ้อกาสสามครัง้	
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การตัดสนิลงโทษใหมส่�าหรับผูก้ระท�าความ
ผดิซ�า้สามครัง้ในป จัจบุนับางราย	รา่งกฎหมาย
นีย้นิยอมใหผู้ก้ระท�าความผดิซ�้าสามครัง้ยืน่ค�ารอ้ง
ขอตดัสนิบทลงโทษใหมโ่ดยศาล	โดยจ�ากดัการมี
สทิธิร์ับการตดัสนิลงโทษใหมส่�าหรับผูก้ระท�าความ
ผดิซ�้าสามครัง้ทีไ่มไ่ดก้ระท�าความผดิครัง้ลา่สดุ
หรอืครัง้กอ่นๆ	ดว้ยความผดิอาญาอกุฉกรรจท์ีร่ะบุ
ไวว้า่เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ,	เพศ,	และอาวธุป นื	
ศาลทีจ่ะด�าเนินการไตส่วนการตดัสินลงโทษใหมจ่ะ
ตดัสนิกอ่นวา่จากประวตักิารกระท�าความผดิอาญา
ผูก้ระท�าความผดิผูน้ัน้มสีทิธิไ์ดร้ับการตดัสนิใหม่
หรอืไม่	ศาลจะถกูขอใหต้ดัสนิบทลงโทษใหมใ่ห ้
กบัผูก้ระท�าผดิทีม่สีทิธิย์กเวน้หากพจิารณาแลว้เหน็
วา่การตดัสนิบทลงโทษผูก้ระท�าผดิใหมจ่ะกอ่ให ้
เกดิความเสีย่งเกนิไปแกค่วามปลอดภยัสาธารณะ	
ในการตดัสนิวา่ผูก้ระท�าผดิจะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง
หรอืไม่	ศาลจะพจิารณาจากหลกัฐานตา่งๆ	ที่
เกีย่วขอ้ง	เชน่	ประวตัอิาชญากรรมของผูก้ระท�า
ผดิ,	พฤตกิรรมในเรอืนจ�า	และความรว่มมอืใน
โครงการบ�าบดัฟ ื ้ นฟู	รา่งกฎหมายนีก้�าหนดใหผู้ ้
กระท�าผดิทีไ่ดร้ับการตดัสนิโทษใหมต่อ้งไดร้ับโทษ
เป น็สองเทา่จากโทษปกตสิ�าหรับการกระท�าความ
ผดิครัง้ลา่สดุแทนการลงโทษทีก่�าหนดไวก้อ่นหนา้	
ผูก้ระท�าผดิทีถ่กูศาลปฏเิสธค�ารอ้งขอรับการตดัสนิ
โทษใหมจ่ะรับโทษตอ่ไปส�าหรับโทษจ�าคกุตลอด
ชีวติตามโทษเดมิทีถ่กูตดัสนิ

ผลกระทบทางงบประมาณ
การประหยดัในงานราชทณัฑร์ฐั รา่งกฎหมาย
นีจ้ะสง่ผลกระทบทางงบประมาณในระบบงาน
ราชทณัฑร์ฐัหลายประการ	ทีม่ากทีส่ดุคอืจะลด
คา่จา่ยราชทณัฑ์ในสองรูปแบบ	แบบแรกคอื	มี
นกัโทษถกูคุมขงัตลอดชีวตินอ้ยลงภายใตก้ฎหมาย
การการใหโ้อกาสสามครัง้เนือ่งจากรา่งกฎหมายนี้
ก�าหนดใหบ้งัคบัใชก้ารตดัสนิลงโทษดงักลา่วกบั
ผูก้ระท�าผดิซ�้าสามครัง้ทีก่ารกระท�าผดิครัง้ลา่สดุ
เป น็ความผดิทีร่ า้ยแรงหรอืรุนแรง	มาตรการนีจ้ะ
ลดการตดัสนิลงโทษผูก้ระท�าผดิอาญาอกุฉกรรจ์
บางรายในอนาคต	แบบทีส่องคอื	การตดัสนิลงโทษ
ใหมข่องผูก้ระท�าผดิซ�้าสามครัง้จะสง่ผลใหน้กัโทษ

ป จัจบุนัจ�านวนมากไดร้ับโทษจ�าคกุในก�าหนดเวลา
ทีส่ัน้ลง	ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการลดประชากรนกัโทษ
เริ่มตน้ในระยะเวลาอนัใกล ้
รา่งกฎหมายนีจ้ะสง่ผลในการลดคา่ใชจ้า่ย
ทณัฑบ์นรฐัดว้ย	ซึง่จะเกดิขึน้เนือ่งจากผูก้ระท�า
ความผดิทีไ่ดร้บัผลจากรา่งกฎหมายนีจ้ะไดร้บัการ
คมุประพฤตใินชุมชนจากเทศมณฑลมากกวา่จาก
ทณัฑบ์นรฐัหลงัจากการปลอ่ยตวัจากเรอืนจ�า	เพราะ
ความผดิทีก่อ่ขึน้ลา่สดุเป น็ความผดิทีไ่มร่า้ยแรงหรอื
ไมรุ่นแรง	นอกจากนัน้แลว้	การลดลงของจ�านวน
ประชากรผูก้ระท�าความผดิซ�า้สามครัง้ยงัลดจ�านวน
การพจิารณาไตส่วนทณัฑบ์นของคณะกรรมการ
พจิารณาทณัฑบ์นทีจ่ะตอ้งด�าเนนิการในอนาคตอกี
ดว้ย
การประหยดัในงานราชทณัฑร์ฐัจากทีก่ลา่วมา
ขา้งตน้จะเป น็จ�านวนประมาณป ลีะ	$70	ลา้น	โดย
มแีนวโนม้ทีจ่ะสงูขึน้—ไปถงึ$90	ลา้น	ตอ่ป —ีใน
ชว่งสองทศวรรษถดัไป	อยา่งไรกด็ี	เงนิทีป่ระหยดั
ไดต้อ่ป อีาจมากกวา่หรอืต�า่กวา่เป น็สบิๆ	ลา้น
ดอลลารข์ึน้อยูก่บัป จัจยัหลายประการ	โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่	ระดบัของการประหยดัป จัจบุนัจะขึน้อยู ่
กบัจ�านวนผูก้ระท�าความผดิซ�้าสามครัง้ทีไ่ดร้ับการ
ตดัสนิบทลงโทษใหมจ่ากศาลและอตัราผูก้ระท�า
ความผดิซ�้าสามครัง้ทีค่ณะกรรมการพจิารณา
ทณัฑบ์น	จะพจิารณาปลอ่ยตวัในอนาคตภายใต ้
กฎหมายนี้

คา่ใชจ้า่ยในการพจิารณาตัดสนิบทลงโทษ
ใหม่	รา่งกฎหมายนีจ้ะมผีลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ย
ครัง้เดยีวแกร่ฐัและเทศมณฑลอนัเกีย่วเนือ่งจาก
บทบญัญตักิารพจิารณาตดัสนิบทลงโทษใหมภ่าย
ใตร้า่งกฎหมายนี้	บทบญัญตัเิหลา่นีจ้ะท�าใหเ้กดิ
จ�านวนคดทีีร่ับผดิชอบของศาลสงูขึน้	ซึง่ผลคอื
คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ส�าหรับอยัการเขต,	ทนายจ�าเลย
ทีร่ฐัจดัให,้	และหนว่ยงานต�ารวจเทศมณฑลที่
ตอ้งจดัการกบัปริมาณงานและจ�านวนเจา้หนา้ที่
ทีต่อ้งใช ใ้นขัน้ตอนการพจิารณาตดัสนิลงโทษ
ใหม่	นอกจากนี้	คกุเทศมณฑลจะมคีา่ใชจ้า่ยมาก
ขึน้ในการเป น็ทีค่มุขงันกัโทษระหวา่งขัน้ตอนการ
พจิารณาตดัสนิลงโทษใหม่	คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีจ้ะตก
ประมาณสองสามลา้นดอลลาร ์ในชว่งสองป ี
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ผลกระทบทางงบประมาณอืน่ๆ จะมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่ขึน้บา้งทีเ่กีย่วกบังานศาล,	งานภาคทณัฑ์	และ
งานราชทณัฑส์�าหรับรฐัและเทศมณฑล	เนือ่งจาก
ผูก้ระท�าผดิบางรายทีไ่ดร้ับการปลอ่ยตวัจากเรอืน
จ�าโดยกฎหมายนีจ้ะตอ้งถกูคมุประพฤตโิดยกรมการ
ภาคทณัฑแ์ทนหนว่ยงานทณัฑบ์นรฐั	และจะตอ้ง
มกีารไตส่วนและไดร้ับโทษจ�าคกุหากมกีารฝา่ฝ นื
เงือ่นไขการคมุประพฤตหิรอืกอ่เหตอุาชญากรรม
ใหม่	เราประเมินวา่คา่ใชจ้า่ยระยะยาวดงักลา่วจะไม่
มากมาย
รา่งกฎหมายนีอ้าจสง่ผลตอ่ผลกระทบทางงบ
ประมาณอืน่ๆ	ของรฐัและรฐับาลทอ้งถิน่ในลกัษณะ

หลากหลาย	ตวัอยา่งเชน่	อาจเกดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้
แกร่ฐับาลตา่งๆ	ในขอบเขตทีผู่ก้ระท�าความผดิได ้
รับการปลอ่ยตวัจากเรอืนจ�าเพราะกฎหมายก�าหนด
ใหร้ฐับาลจดับรกิารตา่งๆ	(เชน่	รฐับาลเป น็ผูอ้อก
คา่รกัษาสขุภาพส�าหรับผูท้ีไ่มม่คีวามคุม้ครองจาก
ประกนัสว่นบคุคล)	หรอื	กอ่อาชญากรรมเพิม่ขึน้	
อาจเกดิรายไดเ้พิม่ขึน้แกร่ฐัหรอืรฐับาลทอ้งถิน่
ดว้ยในบริบททีว่า่ผูก้ระท�าความผดิไดร้ับการปลอ่ย
ตวัจากเรอืนจ�าเพราะกฎหมายนีท้�าใหเ้กดิแรงงาน	
ขนาดของผลกระทบเหลา่นีไ้มเ่ป น็ทีท่ราบได ้
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